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VLAAMS-NATIONAAL WEEKBLAD 

Wit van het volk 
(gelopen zondag zag Brussel wit van het volk. De 

massa zakte af naar de hoofdstad om haar 

protest te uiten. Tegen de gang van zaken in het dossier-

Dutroux, tegen de laksheid van het gerecht, tegen het veel 

beloven en het weinig doen van de opeenvolgende 

regeringen. Het wit van de betogers moet de hoop op 

beterschap uitdrukken. Zondag liet het volk een stem horen. 

Het zijn alleen doven en dwazen die haar niet 

hebben gehoord. 

Niet alleen In het parlement Is het politieke werk opnieuw in 
volle gang. Ook binnen de VU maakt men zich op voor een 
nieuw werkjaar. Deze week brengt WIJ een extra katern van 
8blz. boordevol gesprekken met Bert Anciaux, 
Laurens Appeltans, Jan Loones en Karel Van Hoorebeke 13-20 

D e Witte Mars van voorbije zondag was 
ronduit indrukwekkend. Maar wat nu be

gonnen met deze nnassaal getoonde solida
riteit? Kunnen en moeten wij besluiten trekken 
uit deze gigantisclie golf? 
De kleur van de manifes
tatie was wit, als solida
riteit met de kinderen die 
„hun avontuur" niet heb
ben overleefd en met de 
kinderen die geschonden 
werden teruggevonden 
Solidariteit ook met de ou
ders die dit onnoemlijk leed moeten dragen. 
De kleur van de manifestatie was wit omdat het 
tonen van enige politieke kleur misdadig zou 
zijn geweest. Ergerlijk waren dan ook de po
gingen, te Brussel en elders, van die politieke 
partijen die vla advertenties, pamfletten of 
kolportaties hun kleuren probeerden op te 
dhngen. 

Alhoewel medeleven de drijfveer was werd de 
Witte Mars ook een uiting van diep protest 
tegen alles wat in dit land misgaat. Elke betoger 
droeg zondag ook zijn persoonlijk ongenoegen 
en verdriet mee. Wie al eens onheus behandeld 
werd door een overheid, wie ooit slachtoffer 
was en onvoldoende werd opgevangen, wie 
belastingen te hoog vindt, wie een fabrieks-
sluiting niet heeft verteerd; droeg dat zondag 

Na de 
Witte Mars 

mee en uit in één massale beweging. Maar waar 
moet het met deze energie naar toe? 
Wij kunnen het vandaag nostalgisch over de 
jaren zestig hebben, maar ook tóén luidde 

ongenoegen een tijd 
van verandering in, 
Ooktoen hebben over
heden niet tijdig de 
signalen gemerkt van 
een zich wijzigende 
maatschappij. Het is ei
gen aan overheden dat 
ze niet bij machte zijn 

maatschappelijke mutaties te erkennen en niet 
voorbereid zijn om er op in te spelen. Dat was 
zowel bij sociale als bij kommunautalre kon- • 
flikten zo. Hoe lang heeft het niet geduurd eer 
de regehngen van België inzagen dat de „taal
strijd" een nationaliteitenkonflikt was? Hoe
veel betogingen waren er niet nodig om de 
bisschoppelijke overheid te overtuigen de Leu
vense universiteit te splitsen? Hoe slecht was 
België voorbereid op de onafhankelijkheid van 
Kongo? Wijze mensen hadden nochtans tel
kens en tijdig gewaarschuwd. Hoe pijnlijk is het 
in Zwartberg verlopen? Waarom werd het on
derzoek naar de Bende-moorden zo onzorg
vuldig gevoerd? Is het te ver gezocht aan deze 
onvolledige lijst het onvenwerkte oorlogsver
leden van velen toe te voegen? 

Deze en andere wonden helen moeilijk en 
blijven in het individuele en in het gemeen
schappelijke geheugen gegrift. 
De bevolking kan bij verkiezingen haar mening 
kwijt over de politici en de partijprogramma's. 
De magistratuur daarentegen is echter een 
ongenaakbaar lichaam dat ver en naamloos 
boven de mensen leeft en waar u noch ik enige 
vat op hebben. Mensen aanvaarden een ge
recht wanneer dit onpartijdig is en recht
vaardig oordeelt Maar eens deze waarden met 
voeten worden getreden verliest elke burger 
zijn vertrouwen in wat voor hem het laatste 
houvast IS. Zijn wij vandaag zo ver gekomen? 
Indien ja, dan wordt het „hoog t i jd" voor „een 
drastische ommekeer", voor „een andere aan
pak". De lezer zal in deze paragraaf verwij
zigingen terugvinden naar verkiezingsslogans 
uit de voorbije jaren, gehanteerd door tal van 
politici. De lezer weet nu dat het om holle 
slogans ging. 

Nog tijdens de Witte Mars ontving eerste-
minister Dehaene „de ouders", hij deed hen 
beloften Hij kon ook niet anders, nadat hij in 
snelheid was voorbij gestoken door koning 
Albert. Niet één keer maar reeds verschillende 
keren. Crondwetspeciallsten fronsen de wenk
brauwen en waarschuwen, maar de volksmond 
Juicht de koninklijke initiatieven toe Als de 
politici niks doen, is er toch nog altijd de 

koning, heet het. Is dit allemaal wel zo on
schuldig? Wij denken het niet, ook het Hof 
weet hoe misnoegd de bevolking is en speelt 
daar handig op in. Een brede simpatie zou wel 
eens belangrijk kunnen zijn in tijden waahn dit 
koninkrijk verder uit mekaar valt De aange
kondigde intrede van prinses Asthd in de Se
naat moet in dezelfde samenhang worden 
bekeken. 

Met de koninklijke inmenging op de achter
grond kon Dehaene niets anders dan beloften 
doen. Zal hij ze kunnen waarmaken? Wij hopen 
het voor hem, voor de hele politieke wereld en 
voor de vrijwaring van de demokratie, want nu 
falen zou pas echt katastrofaal zijn. 
Oppervlakkige remedies zullen nu niet meer 
volstaan, het zal een samenhangend en door
zichtig geheel van maatregelen moeten zijn, 
bovendien begeleid in een door iedereen be
grijpbare taal. De maatregelen zullen gedragen 
moeten worden door de hele volksvertegen
woordiging en door haar verdedigd Tenslotte 
zal ook de gerechtelijke wereld zich moeten 
hervormen, al is onze vrees groot dat daar 
slechts schoorvoetend zal worden op inge
gaan. Als dat zo zou zijn, wat wij niet hopen, zal 
de premier de bevolking daarover inlichten. 
Eerlijken oprecht, de tijd van doofpot-spelen is 
nu echt voorbij! 

Maurits Van Liedekerke 



Opvoeding 
Julien Pierre heeft het, sinds hij werd 
aangesteld als advokaat van Dutroux, 
niet onder de markt. Spaghetti in de 
brievenbus, rode verf over zijn woning 
en honderden doodsbedreigingen. De 
advokaat stelt daarbij een opmerkelijke 
verschil vast in de aanpak van de 
Vlamingen en de Walen. Aan De 
Standaard liet hij weten dat het gros 
van de brieven uit Wallonië kwam en 

slechts een klein gedeelte uit 
Vlaanderen. 
„Maar, " zo stelt hij, „Vlaamse 
briefschrijvers dreigen mij niet af. Ze 
schrijven eerder hun onbegrip uit. Maar 
vooral: alle Vlaamse briefschrijvers 
maken hun naam en adres bekend. 
Terwijl bijna alle Waalse schrijvers dat 
anoniem doen. Misschien zijn 
Vlamingen beter opgevoed." 

Forum 
Na de jongste Bedevaart werd het erg stil rond het 
IJzerbedevaardersforunn. Het Forum, onder leiding 
van Peter De Roover, eist officieel inspraalc binnen 
het IJzerbedevaartl<omitee. Op de redal<tie l<wam het 
bericht binnen dat Peter De Roover en Jan Jambon 
hun aktiviteiten binnen het Forum zouden stil
leggen. Peter De Roover: „Tot nu toe werd er geen 
enkele dergelijke beslissing genomen. Het Forum is 
zich over de stand van zaken aan het bezinnen. Om 
de sereniteit te behouden wensen we niet al te vaak 
naar buiten te treden. We blijven wel bereid tot een 
gesprek met het Komitee." 

• D O O R D E W E E K S • 

Agaiev en Ecolo pleiten voor 
een kulturele samenwerking tussen 
de Vlaamse en de Franstalige gemeen
schap. Beide partijen, die in de Kamer 
één fraktie vormen, hebben aange
kondigd initiatieven te nemen in de 
parlementen van de beide deelstaten. 
Hun voorstel komt er nadat het Ar
bitragehof de Franstalige gemeen
schap verbood nog langer subsidies te 
verlenen aan Franstalige verenigingen 
In de Rand en in Voeren. 

Agaiev nam zich na de jongste ver
kiezingen voor om meer aan politieke 
marketing te doen. De resultaten zijn 
er In de kranten deed de groene partij 
vorige week een oproep om de po
litieke benoemingen stop te zetten. 
'CVR SR VLD: maak er eindelijk werk 
van.' vraagt de advertentie. Uit de op
roep kan blijken dat stemmen voor 
Agaiev wel erg weinig zin heeft, is het 
nuttig de vraag te stellen hoe de VLD, 
als oppositiepartij, er op dit moment 
'werk kan van maken'. 

De aftrededende interim-voorzitter 
van de CVP Mare Van Peel volgt zich
zelf op als partijleider Onder druk van 
enkele partijtenoren stelt niemand an
ders zich kandidaat. 

Minder dan 1 op vijf Vlamingen woont 
nog regelmatig een katolieke kerk
dienst bij. In 1967 deed meer dan de 
helft dat. Het aantal echtscheidingen 
is spektakulair gestegen. Vorig jaar 
scheidden bijna 35.000 paren uit de 
echt 13.000 meer dan in 1994. Eén en 
ander is te wijten aan een versoepelde 
echtscheidingsprocedure. 

Tegen de regels van 'onschuldig tot het 
tegendeel bewezen is' zullen fietsende 
Leuvenaars voortaan moeten kunnen 
bewijzen dat het vehikel waarop zij zich 
voortbewegen het hunne is. De stu
dentenstad kent reeds jaren een 
'ieen'-piaag en door het nieuwe sys
teem wil de politie daar een einde aan 
maken. 

De Lega Nord, de Italiaanse partij die 
voor de afscheiding van Noord-ltalië 
ijvert, heeft de bewoners van Noord-
ltalië opgeroepen sommige belastin
gen niet meer te betalen. Onder de 
gepriviligeerden vallen o.a. zij die nog 
geld van de Italiaanse staat tegoed 
hebben. 

Frits van Oostrom wint de Ako-ilte-
ratuurprijs. De Leidse hoogleraar mag 
de 2 miljoen fr mee naar huis nemen 
voor een werk over van Maerlant. Dit 
jaar waren er geen Vlamingen geno
mineerd. 
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ARMOEDE 
Een goed jaar geleden werd het Algemeen 
Verslag over de armoede voorgesteld. 
Daarop beloofde premier Dehaene de 
armoede te bestrijden. In het federale 
regeerprogramma werd de armoedebe
strijding zelfs als een essentiële opdracht 
beschouwd. In de praktijk komt daar 
weinig van terecht. De werkgroep voor 
sociale tewerkstelling, onder leiding van 
premier Dehaene zelf, vergaderde slechts 
één keer. Onlangs besliste de ministerraad 
dat de federale regering minder subsidies 
aan de OCMW's toekent. Kortom, de 
federale regering draait de armoedekraan 
dicht. 

VU-voorzitter en senator Bert Anciaux 

reageert: „Om de heilige Maastrichtnor-
men te halen worden de financiële mid
delen gezocht bij diegenen die ze het meest 
nodig hebben. Achter de sluier van de 
kaderwetten worden andermaal de zwak
sten in de kou gezet. De federale regering 
zou beter haar verantwoordelijkheid op
nemen tegenover de burgers die ze ver
tegenwoordigd, in de plaats van enkel als 
schoothondje de Europese grootmachten 
te dienen." 

ACV... 

Het traditionle middenveld krijgt steeds 
minder vat op het politieke gebeuren. Het 
duurde een tijd|e vooraleer de kristelijke 
arbeidersbewegmg haar standpunten te
genover de volkswoede kenbaar maakte. 
De arbeiders gingen zelf op straat zonder 
aanwijzingen van de vakbond. Dankzij de 
medewerking van de media neemt de 
burger het protest zelf in handen. De term 
„middenveld" is dan ook aan herziening 
toe. 

Bovendien is de kristelijke arbeidersbe
weging niet langer die sociale drukkmgs-
groep die ze vroeger wel was. Naar de top 
van de vakbond wordt nog geluisterd. 
Maar, er wordt niet langer automatisch 
met haar wensen rekening gehouden. Pre

mier Dehaene is alles behalve populair bij 
de vakbondstop. Dat liet ACV-voorzitter 
Willy Peirens duidelijk verstaan in een 
interview met de krant De Standaard. 

Peirens verwijt de federale regering on
voldoende inspannigen voor de werk
gelegenheid te leveren. Hij veroordeelt het 
federale werkgelegenheidsbeleid als „een 
komplete ramp." Opmerkelijk is dat Pei
rens naar het Nederlands model verwijst, 
dat in tegenstelling tot het Duitse Rijn
landmodel, in staat is om de werkge-
legenheidsproblematiek het hoofd te bie
den. Peirens prijst het Nederlands model 
aan omdat het ruimte biedt voor afspraken 
tussen de vakbonden en de werkgevers 
onderling. Deze afspraken hebben zowel 
betrekking op de loonvorming als op de 
werkgelegenheid. 

...EN SOCIALE 
ZEKERHEID... 

Dat Peirens naar Nederland verwijst is op 
zijn minst een nieuw en verrassend ge
geven. In Nederland is men erin geslaagd 
de Sociale Zekerheid te moderniseren. Van 
de Belgische arbeiderswereld werd tot nu 
toe verondersteld de modernisering van de 
SZ tegen te houden. Peirens ontkent dit 
met klem. Zo verklaarde hij gewonnen te 
zijn voor het tweepijlerssysteem. Dat sys
teem is één van de basisbeginselen van de 
modernisering van de SZ en houdt in dat 
ziekteverzekering en kinderbijslagen niet 
langer met bijdragen op het loon ge
financierd worden, dan wel met belas
tingen. 

...EN FEDERALISERING 
SZ... 

Volgens Peirens is het tweepijlerssysteem 
naar de pruUemand verwezen omwille van 
de dreigende federalisering van de Sociale 
Zekerheid. Peirens: „Dat was nooit onze 
bedoeling. Het ABBVblijft om die reden de 
twee pijlers afwijzen, zeker de Waalse 
leider JJrbain Destrée." 

300.000 betogers op Witte Mars 

Wie nadrukkelijker dan Peirens de fe
deralisering van de Sociale Zekerheid ver
oordeelt, is Vlaams ACV-topman Luc Cor-

tebeeck. Hij haalt zwaar uit naar het weinig 
afdoende banenplan van de Vlaamse re
gering. De Vlaamse regering zou ook de 
afspraken met de werknemers afgeblazen 
hebben en het sociaal overieg niet langer 
toepassen. Volgens Cortebeek voorspelt 
de Vlaamse budgettaire ortodoxie weinig 
goeds over de nakende federalisering van 
de Sociale Zekerheid: „Wie gelooft dat 
een Vlaamse Sociale Zekerheid socialer zal 
zijn.''" 

...EN HET VEV 

Tijdens het VEV-kongres (Vlaams Eko-
nomisch Verbond) over innoverend on
dernemen, riepen de Vlaamse werkgevers 
de politici en de vakbonden op om samen 
,een charter voor Vlaanderen' op te stel
len. 

Het charter moet de algemene doelstel
lingen van het Vlaams sociaal-ekonomisch 
beleid uitstippelen en het VEV komt op 
voor een sociaal overleg met een ge
westelijke dimensie. In zijn slottoespraak 
pleitte VEV-voorzitter Johan De Muynck 

voor het toekennen van meer fiskale au
tonomie aan Vlaanderen. In tegenstelling 
tot de vakbonden sturen de werkgevers op 
de spitsing van <le Sociale Zekerheid aih. 
Daaronder verstaan ze weliswaar een ge
deeltelijke splitsing, aangezien enkel de 
gezondheidszorgen en de kinderbijslagen 
overgeheveld moeten worden. 

GOEDE VOORNEMENS 

In een opgemerkte rondetafelkonferentie 
met de ouders van de verdwenen en 
vermoorde meisjes heeft koning Albert 

zich bijzonder laatdunkend uitgelaten over 
de Justitie in België. Aan de konferentie 
namen naast de ouders ook een aantal 
deskundigen deel. In zijn openingstoe
spraak eiste Albert II dat er door het 
onderzoek volledige klaarheid zou ge-
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Se non è vero... 
Of het veel zal helpen betwijfelen we, maar omdat ook 
wij tenslotte maar gewone - niet eens zo mondige -
burgers zijn, willen we Het Belang van Limburg wel 
even bijspringen bij een aktie in het kader van de Witte 
Mars. 
ledere koper van deze Limburgse krant vond in de 
zaterdageditie tussen de verschillende katernen een 
briefomslag geadresseerd aan de premier Dehaene. „In 
deze omslag kan u schriftelijk al uw vragen over de zaak 
Dutroux en over de werking van het gerecht kwijt. Ook 
goede voorstellen zijn welkom." Omdat het Belang, 

goed wetende dat de mondige burger niet alleen vragen 
heeft over voornoemde affaires, nattigheid voelde, 
benadrukte de krant: „Voor een goed begrip en om niet 
alle problemen in één keer aan te kaarten: uw vragen en 
voorstellen hebben betrekking op de zaak Dutroux en 
het gerecht en niet bijvoorbeeld op de begroting of de 
pensioenen." 
De vrees van de Belang-redaktie is gerechtvaardigd. 
Gezien het beeld dat wij de jongste jaren van de 'Grote 
Gids' gekregen hebben liggen er immers nogal wat 
vragen op het puntje van onze tong. 
- Hoe is het met uw poreiplanten? 
- Bij het lezen van welke krant valt u het gemakkelijkst 

in slaap tijdens een kamerdebat? 
- Wanneer zal Club Brugge opnieuw aan de leiding 
komen van de voetbalkompetitie} 
- Heeft u zadelpijn overgehouden aan het berijden van 
die grote stier.' Gekloven lippen aan het kussen van een 
zeeleeuw? Hoe is het gesteld met de gezondheid van 
beide dieren ? 
- Wat zit er in de rechterzak van uw vestje ? 
- Waarom meent u dat het leven zo mooi is? 
Slechts wanneer ook al deze levensvragen beantwoord 
zijn, kan de mondige burger zich een volwaardig beeld 
vormen van Dehaene. Dan is ieder verder kommentaar 
overbodig. 

• DOORDEWEEKS • 

bracht worden in de zaak van de ver
dwenen meisjes en dat 'binnen een re
delijke termijn'. Voorts vroeg hij dat al wie 
gezag uitoefent 'in de eerste plaats blijk zal 
moeten geven van nederigheid en de be
reidheid tot zelfonderzoek'. Dat moest 
volgens hem gebeuren omdat daarin tot op 
heden 'gefaald werd, dat talrijke vergis
singen begaan werden en dat in de kon
takten met de families weinig mense
lijkheid aan de dag werd gelegd'. 
Door deze ferme taal ging de koning 
verder dan de minister van Justitie. Deze 
laatste moet de monarch nochtans in
dekken. Hoe menselijk en goedbedoeld 
ook: wat de koning deed ging tegen de 
geest van de Grondwet in. Albert II mag 
immers zelf geen initiatieven nemen en, 
met die wetenschap in het achterhoofd, 
betekent dat hij zijn gedane beloften niet 
zelf kan inlossen. 

Wie dat wel kan, is premier Dehaene. Zijn 
verklaring had na de vrijdagse minister
raad ongeveer dezelfde teneur als deze van 
de koning. De federale eerste-minister zag 
in de betoging van zondag een 'bijko
mende aanmoediging voor de overheid en 
het gerecht om de problemen aan te 
pakken' (sic). 

Zondagmiddag, toen de protestmars hal
verwege was, ontving de premier de ou
ders en families van de meisjes in zijn 
ambtswoning. Na het gesprek hadden de 
families vier beloften op zak: het on
derzoek zou met alle middelen en zonder 
enige tegenwerking worden verdergezet, 
de verantwoordelijken voor fouten in het 
onderzoek worden gestraft, de rechten 
van verdachten en slachtoffers moeten in 
evenwicht komen en de politieke benoe
mingen in de magistratuur behoren bin
nenkort tot de verleden tijd. Art. 151 van 
de Grondwet, dat de politieke inmenging 
in de bevorderingen in de magistratuur 
behandelt, zal gewijzigd worden. Tot slot 
overweegt de regering om in België een 
soort Europees centrum voor verdwenen 
en misbruikte kinderen op te richten. 

DE WITTE MARS 

Tussen de 200.000 en de 350.000 mensen 
hadden afgelopen zondag de weg naar de 
hoofdstad gevonden om deel uit te maken 
van wat zou uitgroeien tot één van de 
grootste manifestaties in de geschiedenis 
van België. Voor velen onder hen was het 
de eerste keer dat zij de straat op trokken 
om te betogen. Het zeer heterogene pu
bliek gedroeg zich bewonderenswaardig 
rustig. De inzet van het Rode Kruis be
perkte zich tot het behandelen van hen 
voor wie de drukte teveel van het goede 
werd. Slechts één klein incident deed zich 
voor: aan het Brusselse justitiepaleis werd 
wat geroepen en gegooid met eieren. 
Organisatorische problemen waren er dan 

weer bij het vervoeren van de duizenden 
die met de trein naar Brussel waren af
gereisd. Tot 21u. duurde het vooraleer de 
laatsten naar huis vertrokken. 
Opvallend afwezig in de betoging waren 
de politici. Zij die de tocht mee aanvatten, 
deden dat ten persoonlijken titel en niet 
onder die van hun partij. Uitzondering op 
deze regel waren de 'kameraden' van het 
extreem-linkse PVDA. Zoals op vrijwel 
elke betoging waren ze ook nu present. 34 
van hen werden door de politie opgepakt -
en daarmee waarschijnlijk beschermd voor 
de massa die hun optreden niet zozeer op 
prijs stelde - omdat ze het verbod op het 
voeren van propaganda met de voeten 
traden. 

AKO prijs voor biografie Van Maerlant. 

In de marge van de mars kwam ook het 

konflikt tussen de vaders van An en Eefje 

weer op de voorgrond. Beide heren leven 
al geruime tijd met elkaar in onmin. Het 
jongste konflikt in de rij handelt over de 
oprichting van een vzw, door vader Mar-

chal, die de naam 'An en Eefje' draagt. De 
stichting van de vzw gebeurde zonder 
medeweten en instemming van vader 
Lambrecks. Marchal zou daarin, volgens 
De Standaard, geen problemen zien omdat 
'Eefje' niet expliciet zou staan voor 'Eefje 
Lambrecks'. Vader Marchal wil van de vzw 
zijn broodwinning maken. De organisatie 
gaat zich toeleggen op het verlenen van 
hulp aan kinderen en jongeren. Marchal 
had zich op zijn beurt verzet tegen de 
uitnodiging van vader Lambrecks bij pre
mier Dehaene. 

België kende de afgelopen week talloze protestakties. 
Hoofdzakelijk arbeiders en jeugd kwamen de straat 

op om hun ongenoegen te uiten over de gang van zaken 
bij Justitie. De akties kenden een hoogtepunt in de massale 

betoging in Brussel. 

zal het veranderen? 
Geen krant kon opengeslagen worden, 
geen TV opgezet of de lezers en kijkers 
werden bestookt met talloze protestak
ties. De uitspraak van liet Hof van Cassatie 
om onderzoeksrectiter Connerotte het 
onderzoek naar de verdwenen meisjes uit 
Inanden te nemen mocht dan wel een 
'Belgisch kompromis' inhouden, de 'mon
dige burger' zag het enigszins anders. 
De mondige burger, het begrip is ont
leend aan KUL-socioloog LucHuyse. kwam 
op straat. Officieel omdat hij wenste dat 
Connerotte de zaak terug in handen 
kreeg, dat er namen werden genoemd, 
dat er niets in de doofpot zou worden 
gestopt. Maar uit de kommentaren en 
straatinterviews kon afgeleid worden dat 
het die nieuwbenoemde burger niet al
leen te doen was om steun voor Con
nerotte of vader IVlarchal. De nieuwbe
noemde burger is het beu. Alles. Hoe 
anders volgende uitspraak te interpre
teren? „Nu moeten wij praten over flexi
biliteit, konicurrentie en zo. Dat zijn we ook 
beu geworden. Wij zijn al Jaren aan het 
inleveren. Met welk resultaat? Om die 
magistraten te betalen die onze kinderen 
In de steek laten. Sorry, wij niet meer " 
(Aktueel, 17 oktober) De woorden komen 
van een Ford-arbeider. De autokonstruk-
teur heeft, zoals geweten, een vestiging 
in het Limburgse Genk. Datzelfde Genk dat 
er anderhalve week geleden niet In 
slaagde om 40% van zijn inwoners op de 
been te krijgen om hen hun stem te laten 

uitbrengen over het fen/x-projekt, een 
dossier waarover nochtans al een tiental 
jaar ge{des)ïnformeerd wordt. Of zijn dan 
toch niet alle burgers mondig? 
IVlisschlen is die mondige burger het wel 
beu omdat er niets verandert. Het 'ergste' 
wat hij lange tijd kon doen, maar waar hij 
niettemin dankbaar gebruik heeft ge
maakt, was stemmen op het Vlaams Blok 
of op protestpartijen. In plaats van iets te 
doen met die (protest)stemmen gaven de 
politici de schuld aan de burger omdat 'hij 
zo verkeerd had durven stemmen'. Toch 
keken ze ook in eigen boezem: de 'burger' 
had een 'sinjaal' gegeven dat er een 
'kloof' bestond en dat die kon gedicht 
worden door een 'nieuwe politieke kui
tuur'. iVlodewoorden waaraan binnenkort 
misschien ook 'mondige burger' kan toe
gevoegd worden. Slechts twee voorbeel
den uit de afgelopen nieuwsweek be
wijzen immers dat er in principe weinig 
veranderd is en dat die 'burger' waar
schijnlijk geen ongelijk heeft wanneer hij 
de politiek in 1999 een nieuwe rekening 
voorschotelt. 

Geheel in de lijn van de opmerking die de 
l=ord-arbeider gaf, stelde Aktueel een 
vraag aan Gita Deneckere, die het 'sta
kingsfenomeen' bestudeert aan de Uni
versiteit Gent. 'Of het niet zou kunnen zijn 
dat het protest tegen het gerecht zich 
mengde met het ongenoegen over be
drijfssluitingen, inleveringen en dies 
meer?' Nee dus. Om toch maar vooral de 

kloof te dichten luidde Deneckeres ant
woord als volgt: „Ik denk dat we in eerste 
instantie absoluut moeten vermijden om 
al die zaken te amalgameren en dat toch 
enigszins uit elkaar te houden. Maar an
derzijds is het ook een rekurrent feno
meen dat van zodra er zo 'n massaal draag
vlak ontstaat rond een bepaald tema, dat 
nu dus eigenlijk uitgelokt werd door die 
beslissing van Cassatie, dat dan plotseling 
ook van alles naar boven komt wat In-
dendaad op andere momenten minder 
snel op het publieke forum terecht 
komt. "Volkomen begrijpelijk voor ledere 
mondige burger, dat spreekt. 
Een tweede voorbeeld leert ons dat het 
de politici van de traditionele partijen 
menens is met het stopzetten van de 
politieke benoemingen in o.a. de ma
gistratuur. Een nieuwe politieke kuituur is 
inderdaad verrezen. Nadat eerder deze 
maand een gewezen CVP-sekretans de 
leiding van het ABOS in handen kreeg, was 
er vorige week een postje te begeven als 
rechter bij het Arbitragehof. Wij citeren de 
Financieel Ekonomische Tijd van vorige 
week vrijdag: „HD-i/oorz/tterHerman de 
Croo liet drie weken geleden weten dat 
zijn partij de vacante plaats opeist Hij 
beroept zich daarvoor op de ongeschre
ven regel dat de mandaten over de ver
schillende partijen verdeeld worden vol
gens het systeem-D'Hondt "Hoewel erop 
dat moment nog geen officiële beslissing 
was genomen kon de FET al melden dat 
MarcBossuyt, naast hoogleraar ook lid van 
het VLD-part;ljbestuur, als winnaar uit de 
bus zou komen. Kommentaar van de VLD: 
gezien Bossuyts bekwaamheid kan het 
niet gaan om een politieke benoeming. 
De zgn. 'Witte iviars' van afgelopen zon
dag was een duidelijk teken dat hon
derdduizenden in dit land deze gang van 
zaken niet langer pikken. Dehaene heeft 
alvast beloofd dat zijn beloften deze keer 
wel zullen waargemaakt worden. Als hij 
zich aan zijn belofte houdt zal er misschien 
toch Iets veranderen. 

(gv) 
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stof tot spreken 
Dat bij de verfransing van Voeren geen 
middelen onbenut worden gelaten, mag 
blijken uit een vraag van Vlaams Blok-
kamerlid Ignace Lowie. Hij heeft 
vastgesteld dat het Franstalige, Zwitserse 
dorpje Vellerat zich sinds enige tijd 
zustergemeente van Voeren mag noemen. 
In Vellerat eist een aantal inwoners de 
overheveling van het Duitstalige kanton 

Bern naar het Franstalige kanton Jura. De 
frankofielen uit beide gemeenten lijken 
zich gevonden te hebben. Bij het 

binnenrijden van Vellerat staat een bord 
met daarop een Waalse haan en de 
verduidelijking 'Vellerat (Jura) commune 
jumelée avec Les Fourons (Wallonië)'. 
Ook Erik Derycke, minister van 
Buitenlandse Zaken, had het bericht in 
het Belang van Limburg gelezen. De 
ambassade in Bern heeft één en ander 
intussen gemeld aan de Zwitserse 
autoriteiten. 

• WETSTRAAT • 

Belgische 
lippendienst aan 

inheemse volkeren 
VU-kamerlid Geert Bourgeois is zo vrij 
geweest, minister van Buitenlandse Za
leen Eric Derycke te herinneren aan be
loften die hij voordien als staatssekretaris 
van Ontwikkelingssamenwerking afge
legd had. Zij bepleitten de rechten van 
inheemse volkeren. 

Een verklaring hierover, een Konventie 
zelfs, zijn in de maak sedert 1994 maar 
schieten niet op door de weinig toe
schietelijke houding van sommige Eu
ropese staten. 

Op zijn vraag, welke positie België ter
zake inneemt en welke mitiatieven des
betreffend genomen werden en worden, 
is een lang antwoord gekomen. Dit lange 
antwoord leert ons in omzwachtelde be
woordingen vooral welke procedures ge

volgd worden en zeer in het algemeen dat 
België „zoveel mogelijk" rekening wil 
houden met de „specifieke eigenheid" 
van die volkeren. Het steunt zelfs hun 
„recht op zelfbeschikking", althans voor 
zover dit gegrond is op „de cirteria van 
internationaal recht en van de toepas
selijke teksten van de Verenigde Na
ties". 

Dan echter komt de aap uit de mouw. 
„België verdedigt met klem het principe 
dat de mensenrechten in wezen voor elk 
individu bestemd zijn." 
Ook Deryckes voorganger, Willy Claes, 
heeft deze stelling herhaaldelijk verde
digd. Of gaat het hier om een stelling van 
de ambtenarij op Buitenlandse Zaken.' 
Zij kadert hoe dan ook uitstekend in de 
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De Umbakumba • aboriginals voeren een speerdans uit. Mag hun kuituur 
verloren gaan ten voordele van de Industriële samenleving? 

traditionele opvatting van de staatsal-
macht en tevens van de Frans-republi
keinse opvatting van ,natie': een on
deelbaar geheel van individuen, waarin 
geen plaats is voor volkeren of volks
groepen, gemeenschappen die door taal, 
afkomst, kuituur, onderscheiden zijn van 
de staatsdragende groep en dit onder-

Onlangs interpeilieerde Vlaams parle
mentslid Jean-Marie Sogae/tminister-pre-
sldent Luc Van den Brande over het Vlaams 
verankeringsbeleid ,,Dat öeleld", zo merkt 
Bogaert op, ,,beschikt over onvoldoende 
adekwate strukturen Bovendien worden 
Vlaamse bedrijven eerst via overheidsmid
delen uitgebouwd om nadien in volle was
dom van de hand te worden gedaan tegen 
astronomische overnameprijzen " 
De recente overnames van Vlaamse be
drijven door buitenlandse financiële kon-
sortia, zoals Plan Genet/c Systems (PGS), 
komen dan ook neer op een louter streven 
naar snel geldgewin Door deze uitverkoop 
wordt ook de Jntellektuele' verankering 
teniet gedaan De verkoop van PCS Is 
volgens Jean-Marie Bogaert het bewijs van 
de onmacht van Vlaanderen en de Vlaamse 
financiële kringen om voldoende risiko-
dragend kapitaal te mobiliseren en om 
veelbelovende Vlaamse bedrijven finan
cieel én intellektueel te verankeren. 
in Nederland slaagt men daar wel in. in 
Vlaanderen ontbreekt duidelijkheid om
trent een strategisch ekonomisch beleid, 
Jean-Mane Bogaert stelt zich daarbij vra
gen over de rol van de Gewestelijke In
vesteringsmaatschappij Vlaanderen 
(GIMV). Zo heeft de GIMV onlangs beslist te 

J.M. Bogaert 

participeren in Tracteöel. Bogaert betreurt 
deze beslissing. Tractebel is immers het 
koninginnestuk van de Generale Maat-

Verankering? 
schappij dat beheerst wordt door de 
Franse holding Suez Op die manier draagt 
de GIMV bij tot een Franse verankering, Er is 
bovendien geen enkele waarborg voorzien 
opdat de participatie van de GIMV in Trac
tebel zou leiden tot een daadwerkelijke 
Vlaams-ekonomische invloed op het beleid 
van een op Frankrijk gerichte financiële 
holding. 
„Vlaanderen", zo benadrukt Jean-Marie 
Bogaert, „dient zelf ondernemingen op te 
starten en moet zorg en aandacht aan de 
uitbouw van een kwaliteitsvol Vlaams on
dernemerschap besteden. Thans is men 
eerder geneigd de financiële verankenngs-
strategie op te geven. Een eventuele be
slissingsautonomie van de Vlaamse be
drijven is volkomen vreemd aan de ei
gendomsverwerving, wat het veranke-
nngsbeleid op de helling zet, Ovengens 
moeten de Vlaamse parlementairen in
gelicht worden over de strategische eko-
nomische stappen die de GIMV onder
neemt." 
Bogaert: „Wat heeft zich achter de scher
men afgespeeld' Moeten de Vlaamse par
lementairen met duidelijk over de onder
handelingspositie van de Vlaamse regenng 
ten aanzien van Tractebel Ingelicht wor
den?" 

4 

scheid ook wensen te handhaven. 
België, dat vanuit zijn biezondere sa
menstelling, beter zou moeten weten en 
zich officieel ,federaar noemt, blijft dus 
buitengaats de Franse koers varen. Het 
argument dat hiervoor van stal wordt 
gehaald willen wij onze lezers niet ont
houden. 

„De pijnlijke ervaringen uit het verleden 
en de ideologische nawerking ervan, 
waarbij de gemeenschappen boven het 
individu gesteld werden, verklaren de 
terughoudendheid van ons land tegen
over elke poging om de kollektieve rech
ten binnen het internationaal recht te 
willen overschatten." 
Waarop zinspeelt deze zin? Op het na-
tionaal-socialisme? Op het kommu-
nisme? Wie van die arme inheemse vol
keren denkt daaraan ? Het is wel zo dat bij 
velen van hen het stamverband voor hun 
overleving en kuituur een aanzienlijker 
rol speelt dan in onze industriële sa
menleving. Individuen kunnen daar vaak 
hun gemeenschap niet missen. Dit is iets 
heel anders dan gemeenschappen die het 
individu verpletteren. Trouwens, in hun 
huidige toestand worden zij beheerst 
door staatsgemeenschappen die met hun 
noden en verlangens hoegenaamd geen 
rekening houden. Zulke staatsgemeen
schappen (Brazilië, Nigerië, China enz.) 
vertrappen inheemse individuen des te 
meer daar zi| het hen moeilijk maken, zich 
binnen hun natuurlijke menselijke om
geving te ontplooien. 
Precies dit wil een internationale ver
klaring van de rechten der inheemse 
volkeren, wil de ILO-konventie 169 ver
helpen (hoe akademisch ook) via „kol
lektieve rechten binnen het internati
onale recht". 

En precies hiertegenover staat België dus 
„terughoudend". Zogezegd om de rech
ten van het individu, in feite om die van 
de staten te vrijwaren. 

Karel Jansegers 
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Peter Sioen (1968) is psycholoog en 
werkte drie jaar bij de VZW Adzon, een 
uniek intiatief, zelfs op wereldschaal, op
gericht in de schoot van de Vlaamse 
Gemeenschapskommissie (VGC). Adzon 

staat in voor de opvang en begeleiding 
van van vooral mannelijke jongerenpros-
titué(e)s uit alle hoeken van de wereld. 
„Als straathoekwerker" zo schrijft Sioen, 
„heb ik er in drie jaar minstens evenveel 
geleerd als in de zes jaar aan de uni
versiteit". 

Sioen maakte immers uitvoerig kennis 
met jongens en meisjes die in de pros
titutie terechtkwamen. Nadat hij in sa
menwerking met de Katholieke Univer
siteit Leuven (KUL) de jongensprostitutie 
in kaart had gebracht, ging hij op zoek 
naar de achtergronden en beweegrede
nen van jongens die in de Brusselse straat-
prostitutie verzeild zijn geraakt. Sioen, 
inmiddels werkzaam op het kabinet van 
staatssekretaris in het Brussels Hoofd
stedelijk Gewest Ytc Anciaux, maakte 
komaf met het droge wetenschappelijke 
gecijfer teneinde met de nodige ervaring 
op zak een twaalf-tal jongeren diepgaand 
te interviewen. 

REALISTISCH BEELD 
De auteur biedt eerst een realistisch beeld 
van de ,prostitutiescène", vooral ver
ankerd in de Goede Bijstandswijk aan het 
Fontainasplein. Daarbij hoedde hij zich 
voor al te ranzige verhalen, waarvoor hij 
een grondige afkeer heeft. De auteur 
hield er ook aan zich te beperken tot de 
situatie van kansarme jongens die zich op 
straat prostitueren bij mannelijke klan
ten. Hij kwam tot de konklusie dat deze 
jongens vrij onopvallend aanwezig zijn en 
in uiterste diskretie „werken". De mees
ten zijn reeds op hun twaalfde of der
tiende in de prostitutie gestapt. De jon
geren zijn volledig op zichzelf aange
wezen, werken dus niet in dienst van een 
pooier. Vroeger werden ze min of meer 
door een „intern reglement" beschermd. 
Vandaag gelden de onvoorwaardelijke en 
uiterst konkurrentiële vrije-marktprinci
pes, wat leidt tot het moeten aanbieden 
van „ongewone seksuele diensten" en het 
bedrijven van vaak onveilige seks. 

NIEMAND DOET HET ZOMAAR 
Bijna de helft van de jongens is in West-
Europa opgegroeid, zowat één derde zijn 
Oost-Europese vluchtelingen, een opval
lende nieuwe groep zijn de zigeuners. 
Voor het geld, laat staan voor het plezier, 
komen deze jongeren geenszins in de 
prostitutie terecht. Welke mechanismen 
dan wel tot prostitutie leiden, is niet 
steeds haarfijn bloot te leggen, noch ver
algemeenbaar, want daarvoor zijn de me
chanismen te individueel en te onvoor
spelbaar. 

P eter Sioen schreef een sereen, soms meeslepend 

en vooral waarheidsgetrouw boek over 

straatprostitutie in Brussel. In het boek staan geen 

definities, cijfers of statistieken. Sioens' verhaal is 

daarom niet minder realistisch. 

• AKTUEEL 4 

Straatprostitutie 
in Brussei 

Het jong eiisi^o'^'^i 

Niettemin slaagt Sioen erin een aantal 
opmerkelijke vaststellingen weer te ge
ven. Dat straatjongensprostitutie in het 
kansarmenmilieu verankerd zit, is allicht 
geen verrassing. Maar, in tegenstelling tot 
wat men kon vermoeden gaat het echter 
niet om generatie-armoede. Zo werden 
de jongens niet in armoede geboren, maar 
zakten ze in de loop van hun leven onder 
de armoede-grens, wat kenmerkend is 
voor kwetsbare gezinnen die net boven de 
armoedegrens leven. 
Opvallend is dat alle jongeren beweerden 
gevoelsmatig verwaarloosd te zijn door 
hun meest nabije omgeving, het gezin. 
Soms kwam dat door een specifieke ge
beurtenis, zoals het overlijden van een 
ouder. Vaak werden de jongeren van bij 
hun geboorte emotioneel of gewelddadig 
misbruikt. Een niet verwaarloosbare min
derheid werd seksueel misbruikt. In kom-

binatie met de onzekere financiële si
tuatie van het gezin, werden de meeste 
jongeren vrij vroeg door de jeugdrechter 
uit het gezinsverband gerukt. 

DE ULTIEME STAP 
Op een kruciaal moment, tijdens de ado
lescentie, wanneer de jongeren de te
genstrijdigheid tussen de weinig stimu
lerende en liefhebbende omgeving en de 
eigen persoonlijkheid en materieel-psy
chologische behoeften ontdekken, wordt 
de ultieme stap naar de prostitutie gezet. 
In die wereld denken de jongeren het 
gebrek aan zelfvertrouwen, eigenwaarde 
en zelfrespekt te kunnen neutraliseren. 
Sioen toont dan ook overtuigend aan hoe 
een samenloop van elementen - de psy
chische achtergrond, het aanbod (de 
prostitutie) en het kruciale moment 
(vlucht, geldgebrek) - noodzakelijke 

„voorwaarden" zijn opdat in de pros
titutie wordt gestapt. Geen van deze 
elementen is een voldoende voorwaarde 
en juist daarom valt jongerenprostitutie 
niet eenvoudig te duiden. 

(evdc) 

Het Jongenskwartier. Straatprostitutie in 
Brussel. Peter Sioen. Uitg. Dedalus, Ant
werpen/Amsterdam, 1996,125 blz. 599 
fr. 

Peter Sioen 
toont aan hoe 
Jongens door 
een 
samenloop 
van 
elementen In 
de prostitutie 
terechtkomen. 

Nederland staat op z'n kop omdat de bis
schop van Breda, mgr. Muskens, een krasse 
uitspraak heeft gedaan. Volgens deze Bra
bander mag een hongerige zo nu en dan 
een brood stelen en mag een werkloze om 
z'n karige uitkering wat te stijven aan zwart
werk doen. En daarmee bedrijft hij of zij 
geen zonde, daar waar In de Tien Geboden 
toch gebeiteld staat: „En begeer nooit ie
mands goed". 
De uitspraken van Muskens zitten politiek 
Den Haag zeer hoog, de Tweede Kamer ging 
meteen in debat. De meerderheidspartijen, 
nochtans van dezelfde kleur als het habijt 
van de bisschop, sloegen paars uit. WIm Kok 
riep de bisschop naar Het Torentje. De mi
nister-president heeft er de kerkleider op 

• ACH ZO • 

maar niet In een (Neder)land waar alles, ook 
de uitkeringen, tot In de puntjes is geregeld. 
Waar haalde mgr. Muskens het? In een 
uitzending van Den Haag Vandaaghooröe Ik 
een socialistisch Kamer-lid Ietwat oneer
biedig de bisschop een vermenigvuldiging 
der broden suggereren, waarop CDA-frak-
tlevoorzltter Heerma nog bozer dan ge
woonlijk keek. Hij stuurde z'n manschappen 
op werkbezoek naar Breda. 
Ik heb niet de eer bisschop Muskens per
soonlijk te kennen, maar uit een televi
sieverslag blijkt hij een beminnelijk man te 
zijn. De teevee volgde hem op weg door zijn 

Het elfde gebod 
gewezen dat hij zich met dergelijke uit
spraken op het pad van de politiek waagt en 
dat hoort niet In een land waar de schelding 
tussen Staat en Kerk volledig is. Frits Bol-
kestein van de liberale VVD lust Muskens 
rauw. Maar dat was voor de bisschop dan 
weer goed om zijn geloofsgenoten binnen 
de VVD de raad te geven zich af te vragen of 
de harde standpunten van Bolkestein wel In 
de lijn liggen van hun religieuze overtuiging. 
De bisschop pakte Bolkestein gemakkelijk, 
de liberale voorman had nog maar net zijn 
funktle van polltlkus met deze van kom-
mlssaris bij een groot farmaceutisch bedrijf 
verward en de brief die hij bewindsvrouwe 
Borst van Volksgezondheid daarover had 
geschreven kent Iedereen in Nederland van 
bulten. 
Armen mogen stelen. Normaal mag je zo'n 
opruiende taal venwachten van een rebel
lerende Scheutlst ergens In Zuid-Amerika, 

ouderlijk huis, waarna mgr. over het tuinpad 
van zijn vader Nep en de kamera de weiden 
toonde waar hij als knaap had gespeeld. De 
bisschop vertelde dat hij z'n sociale be
wogenheid van huls uit had, moeder 
stuurde haar kinderen regelmatig naar min
derbedeelde dorpsgenoten De man was 
dat niet vergeten en vandaar z'n stelling. 
En de scheiding van Kerk en Staat dan? Die 
hoort er te zijn, vindt de bisschop, maar wil 
niet zeggen dat Ik als Nederlands staats
burger geen plichten heb tegenover mijn 
landgenoten die het moeilijk hebben. Als 
Den Haag dat niet graag hoort dan vindt 
Muskens dat niet zijn zaak, maar wel die van 
de politici. Ik zeg ze niet wat ze moeten 
doen, dus moeten ze mij niet dikteren of Ik 
onrecht al dan niet mag aanklagen. En de 
bisschop verwijst graag naar priester Daens, 
ook die was niet graag gezien door de 
politici. 

Het ongenoegen over de Nederiandse wel
vaartstaat zit mgr. Muskens hoog, hij had 
zich uitermate gestoord aan de triomfa
listische toon van de jongste Troonrede. 
Daarin las koningin Beatrix voor wat Kok haar 
had voorgeschreven en dat leek één ze
gebulletin. Een resem cijfers: zoveel ki
lometers autosnelwegen bij, zoveel handel 
en omzet meer, zoveel dit en zoveel dat. En 
waar blijft de mens daarbij?, vroeg de bis
schop zich af. Ook hij ziet dat Kok zelfs op de 
minimum-ultkeringen bespaart, dat de du
ale maatschappij steeds scherper vormen 
aanneemt, dat kinderen van werklozen ge
pest worden omdat ze niet in merken-kledlj 
lopen, enz. 
Natuuriijk heeft mgr. Muskens overdreven in 
zijn remedie, maar de lezer weet dat politici 
pas Ingrijpen wanneer een probleem me-
diarljp Is. De bekentenis van Dehaene als zou 
zijn kabinet zich te veel met de Maastricht-
norm hebben ingelaten en te weinig met de 
problemen van de mensen is het mooiste 
voorbeeld. 
Heeft bisschop Muskens nu het warm water 
uitgevonden? Och nee, eerder heeft de 
Keulense kardinaal Josef Frings ongeveer 
hetzelfde verteld. Voor en tijdens de oorlog 
lag hij regelmatig overhoop met het Hit-
lerreglme. En na de bevrijding van zijn land, 
toen armoede en miserie troef waren, 
mochten alle behoeftlgen van hem nemen 
wat ze nodig hadden, wie geen kolen had 
om zich te verwarmen mocht ze stelen, 
schaamteloos, straffeloos. De wereld heeft 
er het werkwoord fringsen aan overge
houden. Tijdens het Vatlkaans Koncilie, toen 
Duitsland volop van het Wirtschaftwunder 
genoot, kwam Frings luidruchtig op voor de 
armste ontwikkelingslanden. En alhoewel 
de meeste gemijterden een koude rilling 
onder de tabbaard voelden lopen werd 
fringsen stilzwijgend als het elfde gebod 
aanvaard. 

R-Asmus 
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P rof. JefMaton is voorzitter van de Raad van 

Beheer van het ADVN, in die funktie is hij 

goed geplaatst om de waarde van het ADVN te 

kennen. Maton doet dat aan de hand van 

enkele sterke voorbeelden. 

Het ADVN Wil 
een maximum 

aan 

informatie 
verzamelen 

over het 

verleden en 

het heden, 

zodat 
historici over 

de nodige 
bronnen 

beschiicken. 

Op dinsdag 10 september zag ik een 
uitzending op TV2 over de situatie in de 
loopgrachten tijdens WOL Ik kreeg er 80 
jaren na de feiten bevestiging van drie, 
voor mij interessante gegevens. Over 
twee van de betrokken zaken, wist ik 
reeds een en ander uit de verhalen van 
oudstrijders uit de Westhoek. 

GÊNANT 
Het eerste feit is: dat de geallieerde legers 
voor het vuilste en gevaarlijkste werk 
vaak zwart-afrikaanse soldaten uit de 
kolonies inzetten. (Zoals de Duitse Weer-
macht gretig gebruik maakte van Poolse 
vrijwilligers om met korte vlammenwer-
pers Russische bunkers onschadelijk te 
maken, wat een risikovoUe onderneming 
was.) Uit bepaalde foto's uit de kelders 
van de IJzertoren wist ik reeds dat aan 
Duitse zijde ook Turken streden. Het is 
dus niet onwaarschijnlijk dat Afrikaanse 
en Turkse soldaten met elkaar aan de slag 
zijn geweest tussen IJzer en Somme. Tach
tig jaren na de feiten is zulke vaststelling 
niet meer „gênant". De eerste decennia 
na WOI was deze vaststelling echter wel 
nog „gênant". Het was immers weinig 
glorievol voor de Europese overwinnaars 

BOUW 
mee 

met het ADVN 
Beetje bij beetje haalt het Bouw- en Renovatiefonds 
van het ADVN de kaap van de 500 000 fr. Dat is nog 
een eindje verwijderd van de beoogde 5 miljoen fr. 
aan bijkomende fondsen nodig voor de aanpassing 
van het scholengebouw In de Antwerpse Lange Leem-
straat. Maar in de wetenschap dat vele kleintjes een 
groot maken is dit rezultaat bemoedigend en wordt 
het In grote dank aanvaard. 
Lezers kunnen nog steeds hun bijdrage storten op rek. 
419-8059599-91 van het ADVN, met vermelding 
Bouw- en Renovatiefonds Voor schenkingen vanaf 
1.000 fr. wordt een fiskaal attest afgeleverd. 
Alle schenkers worden met naam vermeld In een 
publlkatle die verspreid wordt zoldra het nieuwe 
gebouw in gebruik wordt genomen. 
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dat zij beroep hadden moeten doen op 
ondergeschikte bondgenoten, die een 
zeer hoge tol aan mensenlevens betaal
den. Helemaal voor niets. Ook de VOS-
sen deden er het zwijgen aan toe als het 
ging over Afrikaanse soldaten in hun 
omgeving (de zogenaamde Senegalezen), 
die nog meer hadden „afgezien" dan zi|. 
Een tweede vaststelling, die uit het relaas 
naar voor kwam, was dat de Duitse 
soldaten veel beter tegen beschietingen 
van de vijandige artillerie waren afge
schermd dan de geallieerde. Dat moet, 
ceteris paribus (onder haast gelijke om
standigheden, nvdr), nog meer gelden 
voor de Belgische soldaten dan voor de 
Franse en Engelse soldaten. Het vrijgeven 

en staal? Of sprong de legerleiding zor
geloos om met het leven van de Vlaamse 
soldaten zoals de Frontleiding be
weerde? 

Het derde feit, dat mij trof in de TV-
uitzending, betreft de nutteloosheid van 
de veldslag van Verdun. Nu geven ge
neraals, zowel aan Duitse als aan Franse 
kant, dit toe. Maar als Verdun nutteloos 
was, stelt zich de vraag of de veldslag in 
het bos van Houthulst niet evenmin nut
teloos was, iets waarvan veel VOS-sen, 
terecht of onterecht, heilig overtuigd wa
ren. 

Decennia lang was de bespreking van 
deze en gelijkaardige feiten taboe. Even 
taboe als de „handhakkerij" van Leopold 

gebeurtenissen eens anders op een rijtje 
zet en ze vanuit een andere invalshoek 
tracht te bezien. Veel historici voelen zich 
immers geroepen om de geschiedenis te 
belichten en te interpreteren in funktie 
van een toekomstig maatschappij-ideaal, 
in het licht van een utopische toekomst. 
Bovendien zijn ook wetenschapslui en 
historici onderhevig aan de tijdsgeest, de 
druk van politici, de vrees voor de pu
blieke opinie in hun achterban, enz. En 
toch, vroeg of laat, komen tegenstrijdige 
en andersluidende opinies aan bod, die 
ons een steeds juister en genuanceerder 
beeld brengen over kontroversiële on
derwerpen in het verleden. 
Maar steeds moeten de historici kunnen 

Een Vlaams-nationaal archief 
is belangrijk 

van filmbeelden van de Duitse verster
kingen vormt dus voor de vorsers een niet 
onbelangrijk element. Het vormt wat wij, 
in het vakjargon van het empirisch on
derzoek, noemen: een „protocol". Pro
tocollen, bestaande uit filmbeelden, 
foto's, brieven, strooibiljetten, enz. vor
men samen evenveel sporen naar het 
verleden toe. Hun plaats is in de ar
chieven. Voor de Vlaams-Nationale be
weging is dit het ADVN. 
Veel later, op een tijdstip dat de schenker 
bepaalt, worden deze dokumenten vrij
gegeven. Zij zullen dienen om de waar
heid bloot te leggen, welke deze waarheid 
ook moge zijn. Want, hoe dan ook, een
maal voldoende gestaafd, kan een feit 
door historici nog moeilijk ontkend wor
den. Het wordt een geschiedkundig ge
geven. In dit geval, bijvoorbeeld, het feit 
dat Belgische loopgraven weinig beschut
ting boden. Dit feit staaft het gerucht en 
het vermoeden dat het sterftecijfer aan 
het Ijzerfront erg hoog lag. Immers, er 
was niet alleen de afwezigheid van stalen 
golfplaten en beton, maar er was ook het 
alles doordringende water van de over
stroomde vlakte tussen Ramskapelle en 
Stuivekenskerke. En de ruigheid van het 
„Belgisch weer". 

VERDUN 
Als deze stelling juist is dat de loopgraven 
aan de IJzer maar weinig bescherming 
gaven, stelt zich de vraag naar het 
„waarom". Waarom boden de Belgische 
loopgrachten onvoldoende dekking? 
Wou koning Albert I niet schatplichtig 
worden aan de Fransen en Engelse ge
allieerden voor de aankoop van cement 

Jef Maton:,,De politici, ook de 
Vlaams-nationale, zijn aan de 

gescliiedenis rel<enschap 
verschuldigd." 

II in Belgisch Kongo. Maar echte we
tenschapslui in het algemeen en historici 
in het bijzonder zijn aangestoken door 
een wel heel bijzonder virus. Zij willen 
weten wat er werkelijk gebeurd is. Vaak is 
dit veel gemakkelijker heel lang na de 
gebeurtenissen als dusdanig. Als de pas
sies en de volksemoties zijn afgekoeld, de 
politici er geen munt meer uit kunnen 
slaan en de onmiddellijke nakomelingen 
overleden zijn. Wat meer bepaald de 
Vlaamse geschiedenis betreft: als de laat
ste ronde van de staatshervorming voor
bij is en Vlaanderen soeverein. 

DE NODIGE BRONNEN 
Soms zal het moeilijk zijn, zelfs lang 

daarna, om een historicus te vinden die de 

putten uit een rijk bronnenmateriaal, dat 
toelaat de uiteenlopende gezichtspunten 
van tegenstrevende partijen te achter
halen. Daar zijn precies de archieven 
voor. Voor de geschiedenis van de 
Vlaams-Nationale beweging is dat het 
ADVN. Het ADVN is geen strijdgroep, 
het is zelfs geen klubje van geschied
schrijvers, laat staan van polemische joer-
nalisten. Het ADVN wil enkel een maxi
mum aan informatie verzamelen over het 
verleden en het heden, zodat toekomstige 
historici over de nodige bronnen be
schikken. Niet alleen om de ware toe
dracht van bepaalde situaties te helpen 
kennen, maar ook en evenzeer om de 
beweegredenen en motiveringen te ont
dekken van de mensen, die bij de Vlaamse 
beweging betrokken waren en hun nek 
uitstaken. 

Vaak kunnen de betrokken personen im
mers de beweegreden van hun handelen 
niet vrij uiten op het ogenblik zelf van dit 
handelen. Dat is zeker het geval voor de 
politici, ook de Vlaams-Nationale, of het 
nu parlementsleden zijn, gemeenteman
datarissen of basismilitanten. Maar allen 
dragen zij in zich de overtuiging dat zij 
eerijk handelden tegenover de geschie
denis. Dat zij aan de geschiedenis re
kenschap verschuldigd zijn. 

Prof. dr. Jef Maton 

24 oktober 1996 



Een jaarboek 
voor Engelstaligen 

KULTUURTJE 

Wie een roodharige vriendin in Dublin 
heeft, een verre oom in Detroit, een 
zakenrelatie in Ottawa of een korres-
pondente in Kenya zal nu dit interes
sante en mooi glanzend jaarboek The 
Low Countries als geschenkboek naar 
die Engelstalige vrienden en kennissen 
kunnen zenden. 

De ondertitel luidt: Arts and Society in 

Flandres and the Netherlands. Uitgever 
is Stichting Ons Erfdeel. 
En er zal wel niemand zijn om te durven 
beweren dat ook deze prestigieuze uit
gave van dit huis-van-vertrouwen niet 
bijdraagt aan de kulturele uitstraling van 
onze Lage Landen in de Angelsaksische 
wereld en daarbuiten waar het Engels 
meer en meer de dominerende wereld
taal of duidelijk de belangrijkste tweede 
taal geworden is. 

MEEST BRITSE STAD VAN 
EUROPA 

Een selektieve greep uit de brede waaier 
van de ditmaal behandelde onderwerpen 
geeft een idee van wat hier door diverse 
deskundigen aangeboden wordt. Zo 
schetst Filip Matthijs in „The Terminus 
of the Continent" een historisch beeld 

van de bad- en havenstad Oostende, ooit 
omschreven als de „meest Britse stad van 
Europa". Mare Dubois in „Art Nouveau 
in Flanders" behandelt de sierlijke 
Horta-huizen en unieke gevels van ar-
chitekt Victor Horta. Yves Knockaert 
biedt een overzicht van de nieuwe mu
ziek in Vlaanderen. Mare Ruyters be
nadert de verrassend vreemde schilde
rijen van de originele Jan Vercruysse en 
Ludo Bekkers schreef beschouwingen bij 
het werk van de schilder Raoul de Key-
ser. De essayist Cyrille Offermans (au
teur van o.m. het essayboek Niemand 

ontkomt) schreef een indringende in
leiding bij het literaire werk van de 
meermalen gelauwerde en bekroonde 
Vlaamse auteur Leo Pleysier, gevolgd 
door vertaalde fragmenten uit de pro-
zaboeken Wit is altijd schoon en De gele 

rivier is bevrozen. 

Jan Bank verhaalt in „An Awkward An
niversary" de eerder penibele relatie 
tussen Nederland en haar voormalige 
kolonie Indonesië. Patricia Carson staat 
stil bij de myte en de realiteit rond de 
figuur van Jakob (hier vertaald als...Ja
mes) van Artevelde en de politieke co
lumnist Manu Ruys introduceert het 

Zilveren 
Septentrion 

Vijfentwintig jaar geleden startte Stich
ting Ons Erfdeel het tijdschrift Septen
trion. Arts et culture de Flandre et des 
Pays-Bas. Al die tijd brengt 
dit, geheel in het Frans gestelde, blad een 
beeld van de Nederlandse kuituur zoals 
die leeft in Vlaanderen en in Nederland. 
Septentrion wordt verspreid in alle Frans-
sprekende landen, maar vooral in Frank
rijk, Wallonië, Canada, en Zwitserland, 
op een gemiddelde oplage van 10.000 
exemplaren. 

Van de eerste twintig jaargangen werd een 
inventaris opgemaakt. Uit deze tweede-
Hge bibliografie leren we dat L707 ar
tikelen werden gepubliceerd en dat meer 
dan 500 auteurs aan het tijdschrift mee
werkten. 

EEN UITGESTOKEN HAND... 
25 jaar Septentrion wordt middels vier 
literaire avonden luister bijgezet. En al
hoewel het evenement op een Franstalig 
publiek gericht is en dus uitsluitend in het 
Frans gebeurt vermelden we data en 
plaatsen. Het loont de moeite te weten op 
welke wijze onze letteren in de Frans

talige wereld worden gebracht en hoe 
deze daar worden ontvangen. 
De vier avonden lopen onder de titel Une 
main tendue... (een uitgestoken hand...) 
en gaan door op: 

- maandag 28 oktober (20u.) in de Munt
schouwburg te Brussel, 

- woensdag 13 november (20u.) in Halle 
aux Sucres, rue de l'Entrepot te Rijsel, 

- donderdag 21 november (19u.) in Mai-
son des Arts et Métiers te Parijs. 

De avonden worden gepresenteerd door 
Betty Melkerts (BRTN). Na een inlei
dend woord van Jozef Deleu brengt ak-
teur Josse de Pauw een literair pro
gramma met teksten van Jeroen Brou
wers, Hugo Claus, Guido Gezelle, Lu-
cebert en Multatuli. Achteraf lezen de 
auteurs Charlotte Mutsaers en Leonard 
Nolens voor uit eigen werk. Elk van deze 
avonden wordt met een receptie beslo
ten. 

(mvl) 

c» Info: Stichting Ons Erfdeel, Mur-
rissonstraat 260 te 8931 Rekkem (0561 

41.12.01) 

„Flemish Nationalism" als een „Rain
bow Phenomenon" en begint bij Jan 
Baptist Verlooy om via Hugo Schiltz te 
besluiten bij de bedenking dat „the Fi
nance Act will be revised in 1999. That 
could become a crisis point in the in
ternal balance of power in Belgium". De 
meest originele bijdrage is echter „The 
Tale of a Cow" en diende dit keer niet 
vertaald te worden, want dit verhaal 
werd rechtstreeks in het Engels geschre
ven door James Tanis die de koe als 
allegorische ikoon bij de Hollandse ho
rens grijpt. 

eFRTREEP UIT HET BESTE 
AANBOD 

Voorts is er nog een uitgebreide kroniek 
met vele boeiende bijdragen van de kel-
toloog Lauran Toorians, radioproducer 
Wim Chielens over twintig jaar volks
muziek op het festival van Dranouter, 
artikelen over Vermeer, Rubens, het 
Vlaams parlement, Paul van Ostaijen, 
James Boswell en het Nederlands, Toots 
Thielemans... Kortom teveel om hier 
alles te signaleren maar al bij al niet 
weinig om iemand uit die toch talrijke 
Engelstalige landen te laten lezen. 

De uitgave van The Low Countries, het 
vierde jaarboek op rij, is opnieuw rij
kelijk geïllustreerd met o.m. talrijke 

Hendrik Carette 

c»The Low Countries, 1996-1997. 

Stichting Ons Erfdeel, 320 bh., 

1.500 fr. 

Door 'The Low 
Countries' 
kan de wereld 
kennis maken 
met Victor 
Horta. 

60ste Boekenbeurs 
voor Vlaanderen 

Van 27 oktober tot en met 7 no
vember gaat in het Antwerpse Bouw
centrum de 60ste Boekenbeurs door, 
deze is nog steeds de grootste kul
turele manifestatie in Vlaanderen. 
Want er worden niet alleen boeken 
aangeboden, maar een eindeloze 
reeks lezingen, debatten en voorstel
lingen trekken de aandacht. Enkele 
data: zondag 27 oktober om 11 u. 
praten N. De Batselier en Maurits Cop-
pieters over Het Sienjaal. Op vrijdag 1 
november om 1Su. Jos Bouveroux 
over Van zwarte zondag tot zwarte 
zondag. Om 16u.: Jaak Vandemeu-
lebroecke en Bart Staes over Het vlees 
is zwak. Op zaterdag 2 november om 
15u. een gesprek met Peter Sioen 
(kab. Vic Anciaux) over zijn boek Het 
Jongenskwartier over jongensprosti-
tutie. Om 15u. Kees Middelhoff, Flip 
Droste en Geert Van Istendael over 
,.Vlaanderen en Nederland: een we
reldvan verschil". 
De organisator van de beurs, de Ver
eniging ter Bevordering van het 
Vlaamse Boekwezen, heeft de beurs-

data aan de herfstvakantie aangepast, 
wie gewoontegetrouw op 11 novem
ber naar Antwerpen trekt zal dit keer 
dus voor een gesloten deur staan. 
Aan de Boekenbeurs is ook dit jaar een 
bekroning (de ASLK-prijs 250.000fr.) 
van het Beste Literair Debuut ver
bonden. De jury (Martine De Clercq, 
Geertrui Daem, Clem Neutjes, Maurits 
Van Liedekerke, IVIarcel Van Nieuwen-
borgh) koos de dichtbundel Waar de 
egel gaat Man Bernard Dewulf. 
De beurs gaat dit jaar onder het motto 
Grenzeloos y^aarmee de VBVB het be
lang van de Nederlandse aanwezig
heid in onze letteren wil onderstre
pen, auteurs uit Noord en Zuid zullen 
dan ook bestendig aanwezig zijn en 
lezingen geven. 
Enkele praktische info: 
Bouwcentrum, Jan Van Rijswijcklaan 
191 teAntwerpen.ElkedagvanlOtot 
18 u. Op woensdag 6 november tot 
22u. Algemene toegang lOOfr, kin
deren tot 12 jaar gratis. Boekenbeurs-
sekretariaat: tel 05/248.15.34, fax: 
05/248.18.35 (Stand 132). 



JEUGDFILM IN 'T STAD NIEUW IN DE BIOS HET GROTE ONGEDULD 
Antwerpen cinemastad was de slogan die de Antwerpse baron 

Heylen vele jaren in zijn vaandel droeg, maar eigenlijk nooit echt 

in de praktijk bracht, want echte cinema zag je weinig. Daarvoor 

moest je naar de gespecialiseerde cinema 's. Het was en is daar dat 

men meestal een filmkultuur opdoet, daarom dat ook de jeugd-

filmorganisatie Jekino er onderdak zocht. Datzelfde Jekino be

speelt nu het kommerciële circuit naast het 'de-andere-film-

circuit' om zijn faktie Jeugdfilm in 't stad, die speelt tijdens de 

herfstvakantie, uit te bouwen. Worden ook meegenomen de viering 

van 30 jaar kinderfilmwerken en de viering van 20 jaar jekino-

films. 

* Info: tel./fax 03/238.08.96. 

DRAGONHEART 
Wie van myten en sagen houdt zal met Dragonheart van regisseur 

Rob Cohen zeer goed aan z'n trekken komen. Een stukje van iedere 

bekende en onbekende legende - Robin Hood, Siegfried, Don 

Quichote - zit hier wel in verweven. En alhoewel het hoofd

personage een draak is, vroeger toch altijd zo verschrikkelijk 

afgeschilderd, is dit beest eigenlijk veel intelligenter dan alle 

mensen te samen. De draak is ook een zeer goed akteur, en daarom 

IS deze film ook het meest geschikt voor een jeugdig publiek. Tranen 

zullen eraan te pas komen wanneer deze draak zijn laatste gevecht 

aangaat. (***) 

De jaren gaan voorbij en zonder dat je het merkt zit je al aan de 

vijfde editie van het kortfilmfestival Het grote ongeduld! 96. Zoals 

ieder jaar zijn er de eindwerken van alle filmscholen in België te 

zien. Hiermee kan de toeschouwer uitmaken welke de on

derwijsdoelstellingen en accenten van de diverse instellingen zijn. 

Video, 16 mm, life-action, animatie, clip of pub; alles is er te 

bewoneren. Dit alles gaat door op de terreinen van de VUB op 6 

november m de Aula Q, Pleinlaan 2 toegang 13 te 1050 Brussel. 

Start om 19u. Alle kortfilms zullen vanaf 1997 op de BRTN 

worden uitgezonden. 

W. Sneer 

• MEDIALANDSCHAP • 

'^t=#' Things Change Een simpele Italiaanse 
schoenmaker stemt ermee in om in ruil voor een 
vissersboot de schuld op zich te nemen van een 
gangstermoord in Chicago. In afwachting van zijn 
proces wordt hij door een bendelid bewaakt. Die 
voelt mee met de sukkel en neemt hem mee voor 
een nachtje uit. Amerikaanse komedie uit 1988 met 
Don Ameche en Joe Mantegna. Zat. 26 okt.. TV 1 
om 23U.20 

^^s==^ The Fastest Gyn Allve Glenn Ford is een 
oude revolverhefd die met zijn vrouw een winkeltje 
openhoudt in een rustig westernstadje. Beiden 
zitten opgescheept met een trauma dat opnieuw 
aan de oppervlakte komt wanneer de ook al ge
traumatiseerde en sneischietende Broderick Craw
ford ten tonele verschijnt. Prima western uit 1956. 
Maan. 28 okt.. BBC i om iu.45 

' fe i^ The Booker prize Naar jaarlijkse gewoonte 
wordt de uitreiking van de prestigieuze literaire 
prijs voor fiktie rechtstreeks uitgezonden. Vanuit 
de Guild Hall In Londen prezenteren Sarah Dunant 
en Tracy Macleod de uitslag en praten met de 
genomineerden en uiteraard ook met de winnaar. 
DIns. 29 okt., BBC 2 om 21U.10 

'è^ Sport Extra Debat Op i januari 1997 wordt 
het dekreet betreffende de niet-betaatde sport-
tjeoefenaar van kracht. Een uitloper van het „ar
rest-Bosman", in dit debat reageren minister Luc 
Martens, Cyriel Coomans (voorzitter van de bas-
ketbaibond) en Jean Van Milders (voorzitter AA 
Gent) op de standpunten van professor Blanpain en 
Vlaams partementslid André Denys. Woens. SO 
(«t..TV2 0ffl20u.05 

'fe^^ Panorama: Fenix, ftm of flop? N.a.v. de 
diskussie rond het Fenix-projekt in Genk-Water-
schei ging Flip Feyten voor Panorama een kijkje 
nemen in Metrocentre, het mega-shopplngcen-
trum in Newcastle dat al tien jaar draalt en het eerst 
in zijn soort was in Europa. Doml. 31 okt.. TV 1 om 
21U.35 

"^s^ Tiie Pelican Brief Kort na elkaar worden 
twee magistraten van het Hoger Gerechtshof ver
moord. FBI en CIA staan vooreen raadsel. Professor 
in de rechten Sam shepard verdiept zich samen met 
zijn leertinge/minnares Julia Roberts in het on
derzoek naar de dubbele moord. Een geslaagde, 
stijlvolle film uit 1993. VrlJ. 1 nov.. VTM om 
21U.45 

Richard Gere en 
Julia Rotierts in 
Pretty woman, 
zon. 27 Okt.. 
VT 4 om 21U.15 

Samson privé 
• De openbare omroep heeft zich, 

na het voetbal, weer maar eens de kaas 
van het brood laten eten. Het nog te 
verschijnen programma 'Opsporing ver
zocht' zal in Vlaanderen naar alle waar
schijnlijk niet gemaakt worden door de 
BRTN, maar door de kommerciële kon-
kurrent VTM. In Wallonië is het de RTBf 
die met het programma gaat lopen. De 
Franstalige openbare omroep zou zijn 
voorstel nochtans grotendeels hebben af
geschreven van zijn Vlaamse kollega. In 
De Morgen reageerde BRTN-woordvoer
der als volgt: „Wij wachten het resultaat 
af van de gesprekken met VTM en blijven 
intussen achter ons voorstel staan". Ach
ter het voorstel dat de eerste schifting dus 
niet haalde. De BRTN gaat er voorts 
vanuit dat de tijdsdruk VTM parten zal 
spelen. 

Samson, de beroemdste TV-
hond van Vlaanderen, gaat vanaf volgend 
seizoen volledig privé. De programma's 
werden totnogtoe gemaakt door de 
BRTN. Veel zal er niet veranderen: het 
produkt 'Samson' was reeds enige tijd in 
handen van Gert Verhulst, Danny Verbiest 

en producer Hans Bourlon. De BRTN 
wordt nu programma-afnemer over de 
hele lijn. 

• Uit gegevens van het Europees 
Bureau voor Statistiek blijkt dat 96% van 
de Europese huishoudens over een TV en 
bijna 60% over een video beschikt. De 
Benelux is het dichtst bekabeld in Eu
ropa: 91% van de TV-kijkers is er aan
gesloten op het net. Het Europees ge
middelde bedraagt slechts 23%. Het aan
tal te ontvangen Europese kanalen is 
indrukwekkend: 88 TV-stations met na
tionale reikwijdte, 46 privé- en 42 pu
blieke zenders. Hun aantal wordt flink 
opgedreven door de regionale (60) en 
lokale stations (1141). En nog is er 'niks 
op TV vanavond'. Indien de Europeanen 
naar de bioskoop willen kunnen zij daar
voor terecht in bijna 20.000 filmzalen. 
Meer dan 680 miljoen mensen vindt ook 
daadwerkelijk die weg. Alle gegevens zijn 
geldig voor 1994. 

NV De Vlijt, uitgever van Gazet 

van Antwerpen, zal 1996 afsluiten met 
een vedies van om en bij de 650 miljoen 
fr. Om de onderneming leefbaar te hou
den zullen opnieuw afvloeiingen moeten 
gebeuren. Na de 75 ontslagen eerder op 
het jaar zal aan nog eens 100 werknemers, 
van alle nivo's, gevraagd worden uit te 
kijken naar ander werk. Zoals geweten 
bereikte De Vlijt een klein half jaar ge-

BRTN zal Samsam zelf niet 
meer maken. 

leden een akkoord met Concentra, uit
gever van Het Belang van Limburg, om de 
krachten te bundelen. 

Heeft VT4 al eens een pro
gramma van eigen bodem, mag het niet 
uitgezonden worden. In kort geding be
sliste de rechtbank dat het programma 
'Breekijzer' de kijker niet mocht berei
ken. Reden daarvoor was een klacht van 
de verzekeringsmaatschappij RVS die 
zich onheus behandeld voelde door de 
programmamakers. Die hadden schot 
willen brengen in een aanslepend ver
zekeringsdossier. VT4 maakte wel gewag 
van ongeoorloofde censuur, maar ging, in 
tegenstelling tot de BRTN niet zo lang 
geleden met een programma van Maurice 
Dewilde, door de knieën. Het bewuste 
programma werd vervangen. 

Wanneer wij Gerty Christoffels z\en 
kunnen wij niet anders dan te
rugdenken aan een Humo'mter-
vlew van enkele jaren geleden. 
Daarin bekende la Christoffels dat 
ze de oude waarschuwing 'slapen 
met de handen boven de lakens' 
wel eens in de wind sloeg. Mogelijk 
had ze voor de opnames van 'Do
mino' ook de hand aan zichzelf 
geslagen want ze was vergeten 
benzine in haar wagentje te gieten. 
Bij ons zou zoiets aanleiding ge
geven hebben tot een woorden-
vloed hier niet voor publikatle vat
baar, maar Christoffels vond het 
blijkbaar allemaal niet zo erg. Ze 
ging liften. En laat haar nu net 
worden opgepikt door één van haar 
oude gasten in haar praatpro
gramma. De vrouw reed, bij wijze 
van carpooling, rond met 4 tuin
kabouters. Gerty diende eentje er
van op de schoot te nemen wilde ze 
meerijden. 

Wie schetst onze verbazing toen we 
de Limburgse even later zagen ar
riveren aan een rusthuis. Had ze 
haar auto nu opnieuw volgetankt? 
Was ze te voet? Per vliegende tuin
kabouter? En waar was haar wa
gen? Vragen die de nest van het 

programma onbeantwoord bleven. 
Hoe dan ook, Gerty was aange
komen op de plaats van bestem
ming: een rusthuis waarvan de be
woners met de duiven spelen. Zon
der pretentie, zonder wetenschap
pelijke benadering, zonder groot-
spnekerij werd de TV voor heel even 
een echt venster op Vlaanderen. 
Wat we zagen was het inkorven van 
de duiven, het pintje In het dui-
venlokaal, het hopen dat ze op het 
juiste moment zouden vallen,... 

„Heb zo'ne man" hoorden we 
Gerty hardop denken, l^ter zagen 
we de man stukjes eigenhandig 
doorgeslagen steen handtekenen. 
Aandoenlijk. 
De laatste gasten van Gerty heetten 
Henny en Franky. Beiden hadden 
een zeker bestaan opgegeven om 
zich met volle overgave op het 
kweken van ezels te werpen. Omdat 
dat alleen niet volstond hielden ze 
er ook nog gastenkamers op na. Op 
hun beurt konden de gasten een 

Domino en zo 
Domino, zondag 20 oktober 1996. VTIM 

Later maakten we kennis met één 
van de Vlaamse wereldrekordbre-
kers. Dit keer heette de man Patn'ck 
Van Damme. Hij maakte zich ver
dienstelijk door het aanleren van, 
een ook voor hem onuitspreekbare, 
gevechtssport. Lang genoeg oe
fenen leidt tot het breken van een 
wereldnekord op een Vlaamse ker-
miszondag. De proef bestond erin 
om In minder dan 1 minuut tijd 
meer dan 100 gipsen platen door 
midden te hakken. Met de hand 
welteverstaan, Patrick staagde. 

ezel huren om er een ritje mee te 
maken. Nu vinden wij het maken 
van een dergelijke keuze ontzet
tend moedig: alle zekerheden laten 
voor wat ze zijn en kiezen voor Iets 
volkomen nieuws. 'Je moet daar 
niet bij nadenken' sprak één van 
belden. Dat moetje ook niet bij het 
bekijken van Domino. Maar dat kan 
ons, gezien het groot 'Terioops-
gehalte' van het programma, niet 
verhinderen het u van harte aan te 
bevelen. 

Krik 
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M et een ambitieus plan wil het Hasseltse stadsbestuur een einde nnal<en aan 
de verkeersoverlast op en binnen de kleine ring. Groenaanplantingen en 

zwakke weggebruikers zullen, als de plannen werkelijkheid worden, heersen 
over Hasselt. Mogelijk een voorbeeld voor andere steden? 

Groene boulevard Hasselt 
Het voltallige Hasseltse stadsbestuur, met 
daarin VU-schepen Jan Yperman, heeft 
recent een ontwerp goedgekeurd voor 
het aanleggen van een groene boulevard 
rond Hasselt. Het geheel moet er komen 
op de huidige 'kleine ring'. Die ring werd 
reeds in 1849 aangelegd als wandellaan. 
Stukken van de kleine ring laten zich 
dateren door hun art-nouveau bouwstijl 
waarbij de huizen uitkeken op de toen
malige wandellaan. Zij keerden zich als 
het ware af van de stad en onttrokken het 
zicht erop aan de stadsbewoners. Later, 
nadat ook de overzijde van de kleine ring 
bebouwd was - veelal met hoogbouw -
ontstond er een harde, groen- en scha-
duwloze vierbaansomsluiting van Has
selt. 

LEEFBAARHEID 

Om het monotone in de kleine ring te 
doorbreken werd begin 1995 een stuur
groep 'Hasselt Groene Boulevard' op
gericht. Hoofddoelstellingen van de 
groep waren een nieuw verkeersplan, een 
aantrekkelijker stadscentrum en een gro
tere leefbaarheid. Wonen, werken, ver
keer en ontspannen moesten evenwaar
dige kansen krijgen op de kleine ring. 
De eerste konkrete voorstellen - en de 
daarmee gepaard gaande rekeningen -
liggen nu op tafel. Door het aanplanten 
van een dubbele bomenrij zal de ring 
opnieuw een groen karakter krijgen. Dit 
wordt op zijn beurt nog versterkt door 
het groen in de privé-tuintjes. 

VERKEER 

De kleine ring zal in de eerste plaats 
gebruikt moeten worden door bestem
mingsverkeer en niet door doorgaand. 
Het busverkeer zal voorrang genieten op 
dat met de auto. De lijnbussen zullen 
vlotjes door Hasselt kunnen rijden door 
het instellen van een zgn. 'groene golf'. 
Alle opeenvolgende verkeerslichten 
springen dan op groen. Een apart busje 
zal een ronde doen om bezoekers van 
Hasselt op te halen aan grote, soms nog 
aan te leggen of uit te breiden, par

keerhavens buiten de kleine ring. Het 
Kolonel Dusartplein, het totnogtoe 
grootste in Hasselt, zal een ondergrondse 
parking krijgen zodat de bovengrond als 
openbaar plein gebruikt kan worden voor 
o.a. markten, kermissen, optredens en 
festiviteiten. De ontwerpers menen dat er 
door het omvormen van het dubbel-
richtingsverkeer naar enkelrichtingsver-
keer, door het promoten van het open
baar vervoer en door het uitsluiten van 
sluipwegen op en kleine ring een grote 
open ruimte zal ontstaan. Zwakke weg
gebruikers moeten er zich beter thuis 
voelen dan autobestuurders. Indien het 
openbaar vervoer erin slaagt haar rei
zigersaantallen gevoelig te vermeerderen, 
zal een gedeelte van de kleine ring een 
bestemming krijgen als 'busbaan'. 
Gezien de plannen zou het partikulier 
autogebruik op en binnen de kleine ring 
sterk moeten afnemen. Maar ook op 
verschillende invalswegen tussen de 
kleine en de grote ring zou de ver

keersstroom moeten afnemen. Om het 
doorgaand verkeer op de grote ring vlot
ter te laten verlopen wordt ook daar een 
groene golf ingesteld en zal een duidelijk 
zichtbare 'parkeerroute' worden uitgezet. 
Het geheel van ingrepen doet de ont
werpers hopen op 'een drastische ver
mindering van het doorgaand autover
keer in Hasselt. 

PRIJSKAARTJE 

Bij zo'n ingrijpende projekten is het prijs
kaartje dat eraan hangt niet van on
dergeschikt belang. Zeker niet voor een 
stad als Hasselt wiens schuldenlast tot de 
hoogste van Vlaanderen behoort. Het 
totale projekt zou bijna 100 miljoen fr. 
kosten. Na de inbreng van o.a. het Vlaams 
Gewest en de Europese Gemeenschap 
zou het Hasseltse stadsbestuur met on
geveer 24 miljoen uit de kosten zijn. De 
werken zullen van start gaan in maart 
1997 en zouden volledig klaar moeten 
zijn in november 1998. 

Europa: we laten ons 
niet temmen 

We geven u graag een tweede over
zicht van de markten die in oirtober en 
november zullen bezocht worden door 
onze parlementsleden. De aktle kadert 
in de kampagne om het Europees ge-
dachtengoed van de VU te versprei
den. 
Oktober: Cent: Bert Anclaux, Jaak van-
demeulebroucke, Paul Van Crember-
gen, Karel Van Hoorebeke (25/10); 
Turnhout: Kris Van Dijck (26/10); Ber-
laar: Kris Van Dijck (30/10). 
November: Jette: Sven Catz (03/11); 
Duffel: Kris Van Dijck (05/11); Asse: 
Bert Anclaux, Jaak Vandemeule-
broucke, Etienne Van Vaerenbergh, 
Sven Catz (05/11); Zoersel: Fons Bor-
ginon (05/11); Vilvoorde: Bert Anclaux, 
Jaak Vandemeulebroucke, Etienne Van 
Vaerenbergh, Sven Catz (06/11); 
Boom: Fons Borgloon (07/11); Ber-
chem en Deurne: Fons Borginon 
(09/11); IVIortsel: Bert Anclaux, Fons 
Borginon (13/11); IVIechelen en Lier: 
Bert Anclaux, Kris Van Dijck (16/11); 

Kalmthout: Herman Lauwers (16/11); 
Brasschaat: Herman Lauwers (18/11); 
Hasselt: Bert Anciaux, Laurens Appel-
tans, Frieda Brepoels (19/11); Wille-
broek: Kris Van Dijck (20/11); Veurne: 
Jaak Vandemeulebroucke, Jan Loones 
(20/11); Oostende: Jaak Vandemeu
lebroucke, Jan Loones (21/11); Kapel
len: Herman Lauwers (21/11); Leuven: 
Bert Anciaux, Cerda Raskin (22/11); St.-
Truiden: Bert Anciaux, Laurens Appel-
tans (23/11); De Panne: Jaak Vande
meulebroucke, Jan Loones (23/11); 
Antwerpen Oude Vaartplaats: Fons 
Borginon (23/11); Lennik: Etienne Van 
Vaerenbergh (26/11); Liedekerke: 
Etienne Van Vaerenbergh (30/11); le
per: Jaak Vandemeulebroucke, Jan 
Loones (30/11). 
Nog te bepalen data: Scherpenheuvel, 
Tienen, Herent, Koekelare, Herentals, 
Mol, Ceel, Westerlo, Kortrijk, Waregem, 
Tielt, Izegem, Menen, Harelbeke,... 
c» Meer info : Koen T'Sijen, tel. : 
02/219.49.30. 

De regionale vu-ki^il 

De moeder van 
alle betogingen 

De schoolstrijd tn de vijftiger jaren heeft voor mij als 
koHegeteerling de basis gelegd van een eindeloze 
reeks demonstraties waan/an wij verleden zondag de 
bekroning zagen met de grote witte betoging of de 
moeder van alle marsen. „Weg met Coilard" was de 
eerste slogan die wij als jonge gehersenspoelüen 
luidkeels het luchtruim inslingerden. Door de paters 
werd Coilard afgeschilderd als de baarlijke duivel die 
de ziel van het kind bedreigde. Lang nadien ver
namen wij dat hij een achtenswaardig man was. 
Dan volgden de grote amnestiebetogingen waarin 
wij onze kelen schor schreeuwden over zoveel on
recht van een wraakzuchtige repressie en epuratie. 
De marsen op Brussel waaraan ik ats nederig pro
pagandist mocht meewerken, maakten op mij een 
enorme indruk. Bewust Vlaanderen ging In het 
verweer tegen achterstelling en Belgisch onrecht. 
De anti-slogan „Keer naar uw dorp" vormde het 
embrio van het hatelijke FDF met als weeromstuit de 
groei van de Volksunie en het dedouaneren van het 
demokratisch en verdraagzaam Vlaams-nationa-
lisme. Nog levendig herinner ik mij de VU-betogIng In 
Antwerpen waarin een gigantische bulldozer slm-
bool reed voor de onweerstaanbare elektorale op
mars waaraan wij in de gouden zestiger jaren moch
ten meewerken. Nadien volgden de vreedzame anti-
rakettenwandelingen die resulteerden In het weg
halen van deze gevaarlijke moordwapens. 
Als politlkus was ik de enige die de witte woede van 
de verpleegkundigen naar het parlement kanali
seerde en verbetering eiste van de moeilijke voor
waarden waarin deze mensen moeten werken: over
werkt, ondergewaardeerd en onderbetaald. 
De stille witte betoging van verleden zondag was wel 
de indrukwekkendste van alle manifestaties waarin 
wij meestapten. Een rekord aantal deelnemers na 
een minimum aan voorbereiding, maar een maxi
mum aan verontwaardiging en ingehouden woede 
met een sprankeitje hoop op verbetering. 
Voor één keer was Brussel het epicentrum van het 
wereldnieuws. De verwachtingen zijn hooggespan
nen. 

Sommige massademonstraties hebben wel positieve 
resultaten afgeworpen. Ons land werd verder ge
federaliseerd en de raketten zijn ontmanteld. Het 
uitblijven van amnestie blijft een smet op het Bel
gisch blazoen. De Maastrtchtnorm ligt binnen hand
bereik maar wanneer haalt dit koninkrijk de fat
soennorm? 

Jan Cauflron 
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TAALHOFFELIJKHEID 
VOOR EEN GOED BEGRIP Taalhof f el i jkheid 

gevraagd! 
TE KOOP 

TE HUUR 
• UIT DE REGIO • 

Eind vorige maand bracht het arron
dissementeel bestuur van de VU van Leu
ven op een perskonferentie een uiteen
zetting over de toename van de niet-
Nederiandstalige aankondigmgen, be
richten en reklameboodschappen in het 
'leefmidden'. Arrondissementeel voorzit
ter }os Bex verheldert: „Met opzet ge
bruiken we hier 'leefmidden' verwijzend 
naar de vervuiling van de wereld waarin 
we leven. Zonder noodzaak vreemde 
talen gebruiken is ronduit vervuilend te 
noemen. Prof. Guido Fauconnier (KUL) 
noemt het 'beledigend' dat bv privé-
ondernemingen hun nieuwjaarswensen 
in het Engels vtrsturen. Jozef Deleu (van 
Stichting Ons Erfdeel) meent dat een 
alerte demokratie met een zindelijk ge-
inspireerde taal- en kultuurpolitiek en 
zelfrespekt ten aanzien van de eigen taal 
'ontsporingen' voorkomt." 
De VU van het arr. Leuven vindt het 
gebruik van Frans en Engels in het straat
beeld 'provocerend'. „Gemakshalve wor
den slogans m het Engels gebracht en 
wordt een bepaald taalgebruik, mede 
onder invloed van onze informatikamaat-
schappij, gemeengoed." Bex wijst er 
voorts op dat het kommuniceren met 
doelgroepen in een andere taal dan de 
hunne, i.e. het Nederlands, niet alleen 
afbreuk doet aan de eigenheid van het 
individu en de gemeenschap. Hij stelt ook 
vast dat de vreemde taal niet zelden 
gebrekkig beheerst wordt. Op die manier 
vormt het gebruik van pakweg het Engels 
of het Frans ook nog eens een behoorlijke 
hinderpaal voor een vlotte kommuni-
katie. 

ƒ. Bex: „We staan er te weinig bij stil dat 

we jarenlang strijd hebben gevoerd voor 

het behoud van onze eigen taal, terwijl we 

vandaag timmeren aan een 'hamburger

tent' waarin door de volgende generatie 

met enige zin voor nostalgie 'streekge-

bonden' taal zal gebruikt worden. Frans 

spreken had destijds in Vlaanderen het 

predikaat 'bourgeois', Engels gebruiken 

zonder dat hiertoe enige noodzakelijkheid 

bestaat is 'snobistisch en pseudo-ge-

leerd". 

FUNDAMENTALISTEN? 
Is Jos Bex, en met hem de VU van het arr. 
Leuven, dan werkelijk zo fundamenta
listisch.' Toch niet zo blijkt. Wat zij vooral 
aanklagen is 'de vanzelfsprekendheid 
waarmee reklamejongens ons overspoe
len met vooral Engelstalige slogans'. „Zij 

kunnen hiervoor maar twee redenen heb

ben." meent Bex „Ofwel zij ze beperkt 

kreatief om goede slogans te bedenken in 

de eigen taal. Ofwel is het zuiver fi

nancieel: daadwerkelijk de drukpers laten 

stoppen voor een taalwissel kost veel 

geld." De Leuvense arr. VU meent bo
vendien dat deze, overwegend Engels
talige, reklameboodschappen voor (ge
wilde) onnauwkeurigheid bij het over
brengen van de publicitaire boodschap 
zorgen. 

ƒ. Bex: „Wij vragen dat de taalwetgeving 

uitgebreid zou worden tot het straatbeeld, 

het bedrijfsleven, de distributie en de 

kleinhandel. De overheid moet hiertoe de 

nodige dekretale initiatieven nemen. In

tussen moet er dringend werk worden 

gemaakt van sluitende overeenkomsten 

met de distributie, de horeca en de re-

klamesektor. Die overeenkomsten moeten 

ertoe strekken dat in Vlaanderen alleen het 

Nederlands gebruikt mag worden als kom-

munikatietaal en dat voor elk ingevoerd 

produkt op een volwaardige wijze de 

produktinformatie in het Nederlands toe

gevoegd wordt." 

Bex komt opnieuw terug op de vraag van 
'een enge, bekrompen geest'. Hij citeert 
daarbij Jozef Deleu: „We zullen ons niet 
eeuwig dat onbegrijpelijke masochisme 
of die pseudo-internationalistische luxe 
kunnen veroorloven om ons bij iedere 
gelegenheid ongeïntresseerd of smalend 
over de eigen taal uit te spreken." 
ƒ. Bex: „Taalhoffelijkheid veronderstelt 

dat wie zich in Vlaanderen vestigt, zich de 

taal van het land eigen maakt en zich 

aanpast, wat niet wil zeggen dat daarom 

de eigen identiteit opgeofferd moet wor

den. Taalhoffelijkheid veronderstelt dat 

we onze gasten zo goed als mogelijk 

ontvangen. Kennis van andere talen kan 

ons helpen gastvrij te zijn. Taalhoffe

lijkheid houdt in dat wie in een ander land 

op bezoek gaat, een eerlijke poging on

derneemt om, beperkt weliswaar, de 

streektaal te leren. Aan de anderstaligen 

die zich in Vlaanderen komen vestigen, 

aan de reklamewereld, aan de vele Vla

mingen die al te vaak wat ruggegraat 

missen om scheefgegroeide situaties aan te 

klagen vragen we, voor een goed begrip 

van mekaar, zich hoffelijk te gedragen in 

het taalverkeer." 

c» Meer informatie: Jos Bex, tel. 
016/48.94.06. 

VU op TV 
Naar aanleiding van de zestigste editie 
van de Boel<enbeurs voor Vlaanderen 
besteedt de Vlaams-Nationale Om-
roepstichtlng (VNOS) aandacht aan 
twee recent verschenen boeken. Een 
gesprek met Jaak Vandemeule-
broucke en Bart Staes brengt toe
lichting bij Het vlees is zwak, het 
nieuwe 'hormonen'-boek van hetVU-
duo. U krijgt ook een interview met 
prof. Eric Defoort, auteur van Het 
klauwen van üe historicus. Defoort 
biedt een polemisch antwoord op het 
Het klauwen van de leeuw, het vorig 
jaar verschenen en fel omstreden 
boek van Knack-redacteur Mare Rey-
nebeau. Als afsluiter volgt een sfeer
beeld van de suksesrijke VU-Ketjesdag 
van 12 oktober j . l . 

* Afspraak op dinsdag 5 november. BRTN 
• TV1 om 23U15. Een programma van de 
Vlaams-Natlonaie Omroepstlchtlng 
(VNOS). 

OOST-VLAANDEREN 
2a. 9 nov. WIEZE: St.-Maartensfuif 

in zaal Gildenhuls, Aalstersestraat te Wieze 
(Lebbeke). inkom 100 fr.. met vuJO-lid-
kaart 60 fr. Slaapgelegenheid (luchtmatras 
meebrengen!) Is voorzien. Afhaling aan 
station Dendermonde: tel. naar Carla Peel-
man (052/47.32.20, na 16U.30). Org.: 
vujo-waas & Dender. 

Ma. 11 nov. DENDERMONDE: Met 
de bus naar IJzermonument, om gebeds
wake bij te wonen van de viering van de 
wapenstilstand 14/18. Info: Jo Wlllems, 
Hopveld 11, 9255 Buggenhove {33.54.86). 
Org.: VU-arr. Dendermonde. 

Vr. 15 nov. SINT-AMANDSBERC: 
Anekdotes uit de Senaat. Spreekbeurt door 
ere-senator Oswald Van Ooteghem. Om 
20u. In kultuurcentrum De Vlier Begijnhof, 
SInt-Amandsberg. Org.: Dr Coossenaerts-
kring St.Amanclsberg. 

Za. 16 nov. CENTBRUCCE: Uitrei
king Torenwachtersprijs '96 aan prof Eric 
Defoort. Om 15u.30 in Dienstencentrum 
Centbrugge, Braemkasteelstraat 39. Org.; 
vu-afd. Centbrugge-Ledeberg. 

WO. 20 nov. SINT-AMANDSBERC: 
Gespreksavond over AIDS. Om 20u. in zaal 
SInt-Elooi, Antwerpsesteenweg te Sint-
Amandsberg. Sprekers: Vic Anciaux en 2 
deskundigen, vrije toegang. Org.: Vü-Sint-
Amandsberg. 

Za. 2S nov. SINT-NIKLAAS: Kaas-
en Wijnavond met gastspreker Geert Bour

geois. Om I9u. in zaal ,,Nectar", Drie
koningenstraat 48. inschrijving: 550 fr 
Org.: A. Verbruggenkring, J.P. Maes, Dn 
Verdurmenstraat 10 (03/776.51.50). 

Za. 23 nov. LEBBEKE: Nacht van 't 
Wielebelleke. Bal vanaf 2lu. in zaal Wie-
zehof te Wieze. Danny Davis & The Boys 
spelen ten dans. Kaarten bij Wlliy Bosman 
(052/35.48.62). Org.: vu-Croot-Lebbeke. 

Dl. 26 nov. DRONGEN: video-voor-
dracht met Nora Tommelein over de Vrou-
wenkonferentie in Peking, gevolgd door 
gespreksrond over vrouwenrechten met 
Luce Billion (Amnesty international). In Be
zinningscentrum De Oude Abdij, Studio C, 
Oude Abdijstraat te Drongen. Geen aan-
vangsuur vermeld. Info: Lieve Jolie 
(09/231.49.07). 

Za. 30 nov. SINT-CILLIS/DENDER-
MONDE: Volksunte-Bal in aanwezigheid 
van Kris Van Dijck. In zaal 't Palet, Kerk
straat 58 te Sint-Gillis. Deuren: 2lu. Toe
gang 100 fr Org.: VU-Croot-Sint-Citlis. 

Vr. 13 dec. CENT: Spreekbeurt 
door hlstorikus Walter Luyten en parle
mentslid Geert Bourgeois over de Vlaams-
Baskische relaties. Info: Ruebens 
(09/228.81.16) of Walter Lgyten 
(03/482.11.93). 

WiST-VLAANDEREN 
Do. 24 okt. lEPER: Edukatieve 

frontstreekverkenning ,,ln Flanders 
Fields". Om 9U.50 vertrek aan Hotel Ariane, 
Slachthuisstraat 58. Org. en Inschr: Vor
mingscentrum Lod. Dosfel, Omwentelings
straat 13, 1000 Brussel (02/219.25.00). 

Za. 26 okt. GISTEL: Bezoek aan de 
elektrische centrale te Harelbeke. Verza
melen lokaal uylenspiegei om I2u.30. info: 
059/27.75.65. Org.: VU-GiStel. 

DL 29 Okt. OOSTENDE: Jaak Van-
demeulebroucke over zijn nieuw boek 
,,Het vlees is zwak". Om 20u. in het Tref-
centrum. Aartshertogstraat 4. Toegang 
gratis. Org.: Rodenbachfonds Oostende. 

Dl. 29 Okt. lEPER: Kreatieve avond 
samen met beeldhouwer/binnenhuisar-
chitekt Bert Decroos uit Popering. Om 
20u.in het zaaltje v.h. Vlaams Ziekenfonds, 
Capronstraat te leper. Org. Wl . 

Za. 2 nov. lEPER: Feest van Sint-
Maarten. Wl gaat op bezoek bij kinderen 
en kleinkinderen van haar leden, van tot 
17u. Ook op zondag 3 nov. van 14 tot 17u. 
Wie een bezoekje wenst dient in te schrij
ven vóór 28/10 (057/20.24.68). 

Vr. 8 nov. CISTEL: Volksvertegen
woordiger Geert Bourgeois spreekt over 
de huidige malaise bij het gerecht en de 
werking van de Kamerkommissie Justitie. 
Om 20u. in zaal Uylenspiegei. Org.: VU-
Cistel. 

Dl. 12 nov. BRUCCE: Diavoorstel-
ling door Guido Burggraeve over,,Prach
tige en unieke opnamen van fauna en flora 
van de Pyreneeën". Vanaf 14u. in de Mag-
dalenazaal, Violierstraat 7. Org.: VVVG-
Brugge. 

DO. 14 nov. TIELT: Derwish Fero en 
Ilse Vanwambeke over de Koerdische 
kwestie. Om 20u. in CC Gildhof. Inkom 
gratis. Org.: vu-Tielt 

Dl. 19 nov. BRUCCE: Namiddag-
Uitstap met eigen wagens naar Blanken-
berge, bezoek ,,Sea-Life Centrum". Om 
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Frans Drijversprys 1996 
uitgereikt 

• UIT DE REGIO • 

14U.15 veramelen Parking Centrum. Org.: 
VWG-Brugge. 

WO. 27 nov. BRUGGE: Antoon De-
zutter over ..Reusverhalen en humor". 
Vanaf 14u. in de iWagdaienazaal, Violiers
traat 7 te Brugge. Org.: vwc-Brugge. 

Vr. 29 nov. GISTEL: Ledenfeest van 
vu-Gistel in zaal de Reisduif. 

VLAAMS-BRABANT 
Za. 26 okt. BUiZiNCEN: Pensen-

kermis (met o.m. pensen, koninginne-
hapje, biefstuk). Vanaf I7u. in de Don 
Boscozaal, Alsembergsestwg (achter de 
kerk). Ook op 27 okt. vanaf 11u.30. Org.: 
vu-Buizlngen. 

Zo. 27 Okt. AARSCHOT: Pannen
koeken- en smoutbollenfeest in zaal De-
mervatlei, Langdorp-Centrum. Van 14 tot 
20u. Org.: vu-Aarschot. 

za. 2 nov. VILVOORDE: Haantjes-
kermis. Van 18 tot 22u. in het OLV-kollege, 
Heldenplein, Vilvoorde-Centrum. Ook op 
3/11 van 12 tot 16U. Org.: vu-Vilvoorde-
Peutie. 

Vr. 8 nov. AARSCHOT: Info- en 
Debatavond over ,,De toekomst van de 
Vlaamse beweging" met Lionel vanden-
berghe. Om 20u. in het parochiezaaltje van 
Langdofp-centrum. Org.: Vlaamse jonge
ren m.m.v. Vü-Aarschot. inkom: 49 fr. info: 
Mario Bergen, 016/56.40.59. 

Ma. 11 nov. DIEST: VOS- en 
IJzerbedevaartkomitee-Diest herdenken 
11 november Mis om 11u. in de Sint-
Marthakerk. Na de mis: feestmaal in Resto-
Diest, Halensebaan 143. statutaire 
vergadering omstreeks 15u. Deelname: 
500 frp.p. Inschrijven vóór 5/11 bij Paul 
Maes (013/31.24.93), André Peeters 
(013/31.14.86) of Maurits Sels 
(013/31.23.66). 

Za. 16nov. BRUSSEL: 1ste Kaas- en 
Wijnavond. Vanaf 18u. in de CC Essegem. 
Leopold I-straat 329 te 1090 Brussel. Org.: 
vu-Jette en Sven Gatz. 

LIMBURG 
za. 26 okt. RIEMST: Bal van bur

gemeestere Jan Peumans. Vanaf 20u. in 
Parochiaal Cultureel Centrum, Millen-
Riemst. Orkest: Max Blanco. Kaarten 150 
fr, wk. 100 fr. Org.: VU-Riemst. 

zo. 27 okt. HASSELT: Alternatieve 
stadswandeling door Hasselt onder des
kundige leiding van architekt Rik De Brau-
wer. Start om I4u. op Grote Markt. Org.: 
Vlaamse Kring Hasselt, info: Frank llsbroux 
(011/27.35.30). 

vr. 15 nov. HASSELT: Bierproef-
avond in zaal De Hazelaar (Banneux-wijk), 
20u., inkom 300 fr. voor bierproevers, an
deren gratis. Org.: VUJO-Hasselt i.s.m. de 
Limburgse Biervrienden die deskundige 
uitleg zullen verschaffen. 

za. 16 nov. HASSELT: Mosseifeest 
Vlaamse Kring Hasselt, in Ontmoetings
centrum Catharina te Hasselt, 's Middags 
en 's avonds. Inschrijving vereist. Info: 
Frank llsbroux (011/27.35.30). 

ANTWERPEN 
vr. 25 okt. KALMTHOUT: VU feest 

in de Parochiezaal van Heide. Met om 
19U.30 aperitief, uitgebreid koud buffet. 

dessertenbuffet en dansavond. Deelname: 
600 fr. Inschrijven vóór 18/10 bij bestuurs
leden, vanaf 22u.30 is iedereen welkom op 
de dansavond. Eregast: Fons Borginon. 
Org.;Vü-Kalmthout. 

Vr. 25 Okt. WOMMELGEM: Gezel
lige Kaas- en wijnavond. Aanvang I9u. in 
de Boerenkrijglaan 5 te Ranst. Projektle 
van,,Het land achter Gods rug " door J. van 
Haesbroek en F Goris. Prijs kaas 350 fr., 
vlees 275 fr. i+ 1/2 fl. wijn). Inschrijven t/m 
22/10 bij Ward Herbosch (353.68.94). Org. 
KK Jan Puimège Wommelgem. 

Vr. 25 okt. MORTSEL: Jaariijkse 
kwis in zaal 't Centrum, Osylei te Mortsel. 
Aanvang 20u. Kwismaster: Ingrid Vereist. 
Inschrijvingsgeld:. 150, fr. Iedereen wel
kom. Org.: FVV-Mörtsel." 

Za. 26 okt. BERCHEM: Panneln?)-
koeken en Vlaamse Volksspelennamiddag. 
Vanaf 14u. in zaal Oud Kapelleke, Ferd. 
Coosemansstraat 127. Org.: Vlaamse Kring 
Berchem en VU-Berchem. Info: Fons Bor
ginon (281.48.67) en Thea Van Gelder 
(321.19.86). 

za. 26 Okt. TURNHOUT: Politiek 
praatkaffee. Om 20u. In CC De Warande, 
Kelderkaffee, Warandestraat. M.m.v. Nelly 
Maes, Jos Ceysels, Mia De Schamphelaere 
en Lydia Maximus. Org.: vu-Turnhout i.s.m. 
VCLD. 

Dl. 29 Okt. BERCHEM: Met FVV 
naar tentoonstelling Floris en Oscar Jes-
pers. Samenkomst om 13u.45 aan Hes-
senhuis. Deelname: 200 frp.p. 

vr. 1 nov. MERKSEM: vu-Merksem 
komt samen om 10u.30 aan de ingang van 
het oud kerkhof (Van Heybeeck-
straat/Rustoordstraat). Herdenking van A. 
Borms en L. Kalingart. 

Za. 2 nov. WOMMELGEM: Grote 
hobbytentoonstelling met aktieve beoe
fenaars van oude ambachiten. Zaal T^milia, 
A. Mortelmansstraat 20. Van 14 tot 22u. 
Ook op 3/11 van 11 tot I9u. Org.: R. Tirol 
(lid Rodenbachfonds). Inkom gratis, info: 
Sonja Herbosch-Maldoy (03/353.68.94). 

Dl. 5 nov. SCHOTEN: Gespreks-
avond ,,Collaboratie en repressie " met dr 
Bruno De Wever. Om 20u. in taverne „Bis-
trant",Hortsebaan. Org.: WB-Schoten 
i.s.m. Dosfel. 

za. 9 nov. LIER: 3de spaghetti-
avond. Van 18 tot 21u. in zaal VNC. Beriarij 
80. Deelname 150 fr. Kaarten bij Els Van 
Weert (03/488.26.88) of Sandra Van Opstal 
(03/480.84.85). Org.: VUJO-Neteland. 

Dl. 12 nov. BERLAAR: Publieke Zit
ting van de gemeenteraad om 20u. in het 
Gemeentehuis, Markt, lste verdieping. 
Info bij schepen Walter Luyten 
(03/482.11.93). 

Dl. 12 nov. ANTWERPEN: Ge 
spreksavond met Vlaams volksvertegen
woordiger en UC-prof Chris Vandenbroeke 
over „Wie heeft morgen nog een baan? 
Een perspektief voor de toekomst". Om 
20u. in lokaal R-231 van de UFSIA, Ro
destraat 14. Org.: VUJO-UA i.s.m. VUJO-arr 
Antwerpen en VCLD. 

Za. 16 nov. BOECHOUT: VUJO-fuif 
Boechout-Vremde. VU-afdelingsvoorzitter 
Koen T'Sijen geeft een vat. Lokalen SV 
Bacwalde voetbal, Provinciesteenweg 
650, Boechout, vanaf 20u. 30. 

In de volgelopen zaal van de Werchterse 
gemeenteschool reikte de plaatselijke 
kring „Vlaanderen Morgen" op 19 ok
tober '96 de Frans Drijversprijs 1996 uit 
aan Lionel Vandenberghe, de voorzitter 
van het IJzerbedevaartkomitee. 
Dit initiatief groeide uit de bezige stuur
groep met Miei Devillé, schepen Vik 
Longin, Jan Van der Eist en Viktor Van 
Nuffel. Priester-studentenleider Frans 
Drijvers ("1858 Rotselaar - + 1914 Wil-
lebroek) speelde met het vormingsblad 
De Student een belangrijke rol binnen het 
AKVS. Miei Devillé in zijn referaat en 
voorzitter Viktor van Nuffel lichtten die 
betekenis voor de Vlaamse beweging toe. 
Vlaams volksvertegenwoordiger Wiily 
Knijpers hield de laudatio. Hij onder
kende drie redenen om - tussen Frans 
Drijvers leven en Lionel Vandenberghe's 
inzet - aan deze laatste die prijs toe te 
kennen. 

Beiden zijn Vlaamse opvoedkundigen die 
maatschappelijk onrecht tot meer de-
mokratie ombuigen. Beiden stammen uit 
een achtergesteld gebied (Westhoek en 
Hageland), wat hen niet verhinderde om 
een Vlaamse wereldvisie voor jongeren te 
ontplooien. De testamentaire kruiskop-
woorden AW-WK, die Frans Drijvers 

rond 1883 lanceerde vanuit De Student, 

worden door Lionel Vandenberghe 
Vlaams-Europees verder gedragen. De 
akademische zitting werd wondermooi 
opgeluisterd door een kwartet uit de Ste.-
Ceciliaharmonie en Heleen van Nuffel 
zorgde voor Drijvers' teksten. 

Burgemeester Dirk Claes hield het slot
woord. Gemeenteraadslid Jan Van Bor-
ren, gemeentesekretaris Van Haegen-
borgh, Gerda Raskin en verschillende 
vooraanstaanden uit het Rotselaarse ver
enigingsleven waren aanwezig. Met de 
familie Drijvers werd de gelegenheidsfoto 
genomen voor het archief! Een mooie, 
dankbare traditie is begonnen! 

Linonel 

Vandenberghe 

wint Frans 

DrUversprUs 

1 9 9 6 . 

11 

Het partijbestuur 
deelt mee 

Na afloop van het VU-partijbestuur 
van maan(JagJi. v\ierü volgencje pers-
me(de(deling versprei. 

SIGNAAL ERNSTIG NEMEN 
Het partijbestuur van öe VU is gevat 
door liet sterl< signaal (3at van de 
Witte Mars uitging. Deze nnassale ui
ting van ongerustheid maar ook 
hoop vraagt een krachtig antwoord 
van de politiek, ledere partijpolitieke 
rekuperatie van de beweging is ver
werpelijk. De uitspraak van premier 
Dehaene die in de 500.000 betogers 
een steun zag voor het regerings
beleid is misplaatst. 
Over de partijgrenzen heen moet nu 
snel werk gemaakt worden van een 
daadwerkelijke depolitisering van 
magistratuur. De VU sluit zich aan bij 
het voorstel om artikel 151 betref
fende de benoemingen in de ma
gistratuur zo snel mogelijk te her
zien. 

Tegelijk vraagt de VU van de meer
derheidspartijen een teken dat het 
hen menens is met de daadwerkelijke 
depolitisering. De VU zal initiatieven 
nemen om de bestaande achter
poortjes op de wet-Wathelet uit 1991 
over de depolitisering van de ma
gistratuur te sluiten. 

Het mag echter niet blijven bij een 
batterij eenmalige maatregelen met 
het oog op de hervorming van jus
titie. Het gebrek aan vertrouwen in 
onze demokratie en rechtsstaat zit 
dieper en heeft meerdere oorzaken. 

De VU verbindt zich ertoe zich in te 
zetten voor een beter bestuur, na te 
denken over nieuwe vormen van in
spraak en antwoorden te formuleren 
op de onzekerheden van de mensen. 
Dit alles met het bewustzijn dat enkel 
een brede beweging een kans maakt 
om echte resultaten te boeken. 
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Wenst U meer informatie over de 

advertentiemoselijkheden in WIJ? 

Bel dan vandaas nos naar 

Els Decoster 
op het nummer 02/481.78.59 

^ DEVRIESE ̂  
woonverlichting 

baron ruzettelaan 78 
8310 brugge 4 

kbaan brugge-oostkamp. 
^ . 050 35 74 04 / 

TAVERNE-RESTAURANT 
NV JAN BREYDEL 
Brugsesteenweg 108 - 8460 OUDENBURG 
Telefoon 059/26.82.97 
Telefax 059/26.89.35 dmstiag gesloten 

Het enige restaurant uit de streel< dat durft zijn verse vis te 
tonen (zie toonbanl< ingang) 

Specialiteiten: Visfondue 10 soorten 
Visassortiment 7 soorten 
Senegalees Stoofpotje 

.f. . Brugge 
l U Km Oostende 

De Haan 

Hoevel<ip Valentine Thonart + kreeft. 

Brood- en 
banketbakkerij 

R. DE BEULE 
Heirbaan 53 
2070 BURCHT 
Tel.: 03/252.70.98 

SPECIALITEIT 
VAN ALLE 

GELEGENHEIDSGEBAK 

12 

Kostuums 
naar maat 

\ HERENKLEDING 

rmees 
/ Steenhouwersvest. 52 

ANTWERPEN 

TeL: 03/231.35.83 

U bent van harte welkom bij 

Karel Van Den Berghe 
B.V.BA 

VLOER en MUURTEGELS 

— Steeds ruime kortingen 
— Kwaliteitsprodukten 
— Uitstekende service 
— Keuze uit meer dan 600 soorten 

GENTSESTEENWEG 377 
9300 AALST 
(200 m voor de Vijfinuizen) 
Tel. 053/700664 

Fijne midweek superweekend 
3 Nachten 

Luxe kamer, stilte gratis, 
3x gastronomisch 

half pension, bierdegustatie, 
Normandische pannekoek 

met koffie, 
tevens fietsen ter beschikking etc... 

6.500 fr. per persoon 
de laatste dag uw kamer 

tot IS.OOu. 

FIETSEN 

G 
R 
A 
T 
I 
S 

10 Km van 
Brugge & 
Oostende 

Misschien liet mooiste hotel in Vlaanderen 

Knip me uit -
fles champagne 

Love Arrangement 1 Nacht 

Luxe kamer met dubbele 
whirlpool. 

Aperitief, Gastro-menu, 
champagne op 

de kamer, lekker lang slapen, 
kamer tot IS.OOu. 

4.950 fr. per persoon. 

Hotel De Stokerij Oudenbuî  
Tel. 059/26.83.80 Fax 059/26.89.35 

Bel voor folder maar,wees er vlug bij!!! 

Standpunten over gemeentefusies 
rjpi p 1 januari 1997 Is het twintig jaar geleden dat het aantal gemeenten ggviéraai^eld 
L U werd. Voldoende reden voor liet Vlaams Nationaal Studiecentrum om even te^g 
te blikken op deze immense fusie-operatie: een situering van dè fusies in historislB 
perspectief, de integraal-federalistische visie van de Volksunie en enkele getuigenleen van 
lokale mandatarissen. Kortom: verplichte lectuur voor wie met gemeentepolitiek beag 

Ikan een jaarabonnement nemen op het kwartealtjjjnjj;^ift Standpunten door 
300 frank te storten op rekeningnummer 43aKlJll^Ö1-18 ^fflhetMfiams 

Studiecentrum vzw. Voor een \^00fkei0m^Êi 100 frank. Meer flffmatie; 
VNS«ZMu|iÉ#d8»etop|n^ Brussel, tel: 02/219.49.30 en fax: 02/217^10, 

lonaal 

l iet ^alittöliutó 
Sedert 191 o 

JAN PAUWELS-DE BRAUWER 
Oude Brugstraat 16, 9200 Schoonaarde 

Tel. 052-42.32.46 

Wekelijkse rustdag vrijdag tot zaterdag 18 uur 
Jaarlijks verlof december De familiezaak met traditie 

VLAAMS-NATIONAAL 

WEEKBLAD 

Een uitgave van het 

Vlaams Pers-, Radio- en 

TV-instituut v.z.w. 

Hoofdredakteur: 

Maurits Van Liedekerke 
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Eric Van de Casteele 
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Hilde De Leeuw 
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Jaarabonnement 1.200 fr. 
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DEZE WEEK IN 

Knack 
DE WITTE 

I PARTIJ 
Wat IS het politieke profiel 
van de nieuwe burger die 
zondag door Brussel 
stapte? Welke weerslag 
heeft de Witte Mars op de 
democratie'' Een analyse. 

DE STEMMING 
IN DE STATES 

Op vijf november kiezen 
de Amenkanen een nieuwe 
president. Heeft het volk 
nog vertrouwen in Bill 
Clinton"' Een bericht uit 
de Verenigde Staten. 

VOLGENS HET 
BOEKJE 

Gesprekken met Gust 
Gils, Benno Barnard en 
Erik Vlaminck; de pro
motie van boeken; litera
tuur op het Internet; 
schrijlcursussen. Kortom, 
het boekencahier. 

SPECIAL 
GASTRONOMIE 

Special gastronomie met 
een selectie restaurants 
waar prima vis voor een 
zacht prijsje wordt 
geserveerd. 

ELKE WEEK MET WEEKEND KNACK, TELE KNACK EN VACATURE 
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S inds enige weken heeft het parlementair jaar zich op gang 

getrokken. Voor de werking binnen de VU geldt hetzelfde. 

Onder het motto 'Versterk uw overtuiging' worden alle 

krachten gebundeld. 

WIJ sprak met enkele prominente Vlaams-nationalisten over 

werk, partij en hun... 

Bewuste partijdigheid 

Partijsekretaris Laurens Appeltans kreeg een 
specifieke opdracht mee: de partij 

professioneler organiseren en de kioof tussen top 
en basis verkleinen. Een gesprek. 

In een partij als de 
vu is niets zeker 

Bij de verkiezingen van mei 
1995 grijpt u net naast een 
zetel in het Vlaams parlement. 
Even was er sprake van dat u als 
senator zou gekoöpteerd wor
den. Ook dat kon niet door
gaan. Hoe groot was de ont
goocheling? 

Laurens Appeltans: „Ik wist dat we in 
Limburg 50.000 stemmen moesten halen 
om een tweede Vlaamse raadszetel in de 
wacht te slepen. Ik was realistisch genoeg 
om te beseffen dat dit niet voor de hand 
lag, want tijdens de jongste Europese 
verkiezingen hadden we 36.000 stemmen 
behaald. Toch haalden we meer dan 
48.000 stemmen. In feite kwamen we 
slechts 500 stemmen tekort. Johan Sau-
wens was met glans gekozen. s'Nachts 
was ik ook nog verkozen. s'Anderendaags 
bleek dat de zetel naar Agalev was gegaan, 
hoewel de VU nagenenoeg over het dub
bel aantal stemmen beschikte. Natuurlijk 
was ik er graag bij geweest. Ik vond een 
Vlaamse raadzetel dé bekroning van dat 
waar de VU steeds heeft naar gestreefd: 
een autonoom, dynamisch en recht
streeks verkozen Vlaams parlement. Uit
eindelijk kon ik ook niet als senator 
gekoöpteerd worden, aangezien dit man
daat voorbehouden werd aan ]an Cau-
dron. Jan is een zeer verdienstelijk man. 
Vandaar dat ik me daarmee kon ver
zoenen." 

In 1996 wordt u partijsekre
taris. Heeft de partij daarop 
aangestuurd? 

L. Appeltans: „Ik heb nooit voor mo
gelijk gehouden dat ik die richting zou 
uitgaan. Ik had voor mezelf reeds andere 
wegen uitgetekend. Ik wou terug les 
geven en me toeleggen op fotografie. Ik 

viel dan ook niet in een zwart gat. Ik ben 
daarvoor te realistisch. In een partij als de 
VU is mets zeker. Op een bepaald ogen
blik heeft Eert Anciaux me voor de funk-
tie van sekretaris gepolst. Hij wou iemand 
naast hem die de organisatorische as-
pekten van de partijwerking opnam. Ik 
wou de funktie enkel aanvaarden als er 
meer tijd kon worden voor vrijgemaakt 
dan vroeger het geval was. Vandaar dat 
sekretaris voortaan een voltijdse funktie 
inhoudt." 

De voltijdse baan dient onder 
meer om de partij professio
neler te struktureren. 

L. Appeltans: „Naast de ideologische 
funkties die een partij heeft, is zij uit
eindelijk ook een praktische organisatie. 
Een beweging die zich onvoldoende 
struktureert en organiseert kan onmo
gelijk overleven. Een organisatie is na
tuurlijk geen doel op zich. Maar, de 
struktuur is wel het middel waarmee de 
partij zich kan handhaven. De VU heeft in 
het verleden heel wat organisatorische 
akties ondernomen, maar te weinig op 
een doorgedreven en professionele wijze. 
Voortaan moeten we meer struktuur in 
het partijgeheel brengen. De vraag is of 
we daartoe voldoende financiële mid
delen kunnen vrijmaken." 

Zijn er reeds strukturele wij
zigingen doorgevoerd? 

L. Appeltans: „Nee, ik moet eerst en 
vooral rekening houden met de struktuur 
die in de statuten vastligt. Ik ben niet 
diegene die de strukturen kan veranderen 
zonder dat dit aan de partijraad wordt 
voorgelegd. Ik werk in opdracht van de 
partijraad. Op dit moment is het ove
rigens vooral belangrijk om de bestaande 
strukturen beter te doen werken. Tot 

Onder het motto „Versterk 
uw overtuiging" zet de 

VU een ledenkampagne op. 
Sekretaris Laurens Appeltans 

verduidelijkt. 

Versterk uw 
overtuiging 

Welke zijn de doelstellingen van de 
nieuwe ledenkampagne? 

Laurens Appeltans: ,,De nieuwe ledenkam
pagne Is erop gericht onze leden te behouden, 
terwijl ef ook nieuwe leden moeten aange
trokken worden. Daartoe moet In eerste in
stantie het groepsgevoel aangezwengeld wor
den. De partijleden kunnen overtuigd worden 
van hun biezonder belangrijke inbreng. Par
tijleden zijn immers levensnoodzakelijk voor de 
kracht, het rendement, de toekomst van een 
partij. In tweede instantie proberen we de be
staande partijleden te overtuigen nieuwe leden 
aan te brengen. Vandaar het motto ,,Versterk 
uw overtuiging". 

Hoe wordt de ledenkampagne toege
past? 

L. Appeltans: ,,Via een brochure informeren we 
de leden in over datgene waarmee de partij 
bezig is. We lichten ook onze kommunikatle-

kanalen toe. We geven aan waar alle leden 
wonen. We bieden bovendien een kijk op de 
aanwending van de financiële middelen. 
Kortom, we betrekken de leden bij het par-
tijgebeuren en we zorgen voor een recht
streekse kommunikatie van top naar basis. De 
arrondissementen zullen daarbij een voomame 
rol spelen. Zij zullen betrokken worden bij de 
opvolging van de ledenwerving. Ze staan bo
vendien in voor een betere opvolging van het 
ledenbestand op afdelingsniveau. Vorig Jaar 
reeds steeg het aantal leden, omdat we de 
opvolging van het ledenbestand aan de basis 
hebben opgedreven. In kombinatie met een 
efficiënte centrale opvolging leidt dit tot ver
rassende resultaten." 

U ziet de toekomst hoopvol in? 

L. AppeKans: ,,Ja, er is een kentering merkbaar 
De Jongste vijf jaar durfden we als het ware 
nauwelijks naar buiten treden. Onafgezien van 
enkele uitzonderingen, hoedden we er ons voor 
om andere mensen te overtuigen bij de partij 
aan te sluiten, ik begrijp dat, want het had te 
maken met de onzekerheid die rond de partij 
was ontstaan. Een algemene voorzitter die het 
aftrapt, das niet niks. Nu zijn we over die schok 
heen. Dat hoofdstuk is definitief afgesloten. We 
laten terug zien wie we zijn, waarvoor we staan. 
We tonen duidelijk aan aktief leden te werven. 
Overigens wil ik hier een pluimpje naar alle 
militanten werpen die ondanks de media-heisa 
de partij trouw zijn gebleven. We mogen die 
leden nu belonen met een praktisch en goed 
verzorgd ledenblad waardoor we het kontakt 
met hen zullen opdrijven." 

(evdc) 
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nader order ben ik er vast van overtuigd 
dat de huidige strukturen werkbaar zijn. 
Alleen werden ze te lang verwaarloosd 
omdat we vooral bezig waren met het 
overleven van de partij. Wat mi) be
kommerd en wat ik uit mijn eerste ar-
rondissementele ronde onthouden heb, is 
dat men vanuit de arrondissementen en 
afdelingen vraagt dat de partij dichter bij 
de militanten en de mandatarissen zou 
aanleuen. Wij hebben nauwelijks mensen 
en strukturen die het kontakt tussen top 
en basis op een efficiënte wijze onder
houden. Ik heb er dan ook in mijn 
intentieverklaring voor gepleit de kloof 
tussen top en basis - kenmerkend voor 
elke organisatie - te verkleinen. Wat stel ik 
nu vast? Indien we de kloof willen ver
kleinen, dan is tegelijkertijd centralisatie 
noodzakelijk. Eerst moet de centrale 
struktuur zo verfijnd mogelijk uitge
bouwd worden. Pas dan is er rechtstreeks 
kontakt met de basis mogelijk." 

* Het valt op de VU kampt met de 
tegenstelling tussen meer cen
tralisatie, enerzijds, en haar tra
ditie van interne demokratie en 
inspraak. 

L Appeltans: „Dat klopt. Maar, cen
tralisatie en interne demokratie zijn niet 
per se tegenstrijdig. Je kan een centraal 
geleide en efficiënte organisatie uitbou
wen waarbij tegelijk de interne demo
kratie geldt. Een centraal opgezette or
ganisatie kan ook een open organisatie 
zijn. En het is niet omdat je een open 
organisatie hebt, dat ze slecht werkt. Een 
open organisatie is wel minder voor
spelbaar." 

* vu-leden beschikken tijdens 
programmakongressen over 
stem- en amenderingsrecht. 
Leidt dit niet tot onverwachte 
beslissingen waar de partijtop 
weinig vat op heeft? 

L. Appeltans: „Ik waardeer deze interne 
demokratische rechten als zeer positief. Is 
er voor het partijlid, die zijn inspraak wil 
opnemen, iets meer motiverend dan de 
mogelijkheid de eigen ideeën voor te 
leggen aan een kongres? Ik denk van niet. 
Als partijbestuur moet je begrijpen dat de 
basis signalen uitzendt. Als er voor een 
bepaald standpunt een meerderheid kan 
gevonden worden, ja dan ligt dat stand
punt gevoelig en dan moet men daarmee 
rekening houden. Nu kan ik wel aan
nemen dat het partijbestuur niet steeds 
weet wat ze daarmee moet aanvangen." 

• Dreigt het gevaar niet dat via 
het amenderingsrecht een be
paalde stroming binnen de par
tijtop de lakens naar zich toe
trekt? 

L. Appeltans: „Dat is partijdemokratie. 
Iedereen tracht zijn aksenten via bepaalde 
wegen te leggen. Ik kan daar mee leven. 

Ik word geen voorzitter 
Laurens Appeltans \s regent Nederlands-En-
gels-Duits-Frans. Hij haalde tevens een di
ploma als fotograaf. De nieuwbakken se-
kretarls zette zijn eerste polltjeke stappen in 
1982 in Herk-de-Stad en werd er meteen 
schepen. Van 1985 tot 1987 was hij voor
zitter van het arrondissement Hasselt. Van 
1988 tot 1991 was hij gekoöpteerd senator 
Van 1991 tot 1995 was hij rechtstreeks ver
kozen senator en Vlaams raadslid. Ondanks 
zijn 5886 voorkeurstemmen werd hij In 1995 
niet herverkozen tot Vlaams parlementslid. 
Voordien had hij zijn schepenambt aan een 
jongere afgestaan. De kans is groot dat 
Appeltans, op vraag van zijn vervanger en het 
iokaal partijbestuur, het schepenambt terug 
opneemt. 

Als VU-sekretarls hield en houdt Appeltans 
diverse „arrondissementeie ronden". Over 
een paar jaar kent hij de kleinste gevoe
ligheden binnen de partij. Het gerucht doet 
de ronde dat de populaire llmburger naar het 
voorzitterschap van de partij zou dingen. 

Laurens Appeltans „Nee, Laurens Appel
tans zal nooit kandidaat-voorzitter van de VU 
zijn. Daaroverwilikmeerdanduidelijkzijn. Als 
er iets is wat mij kenmerkt, dan is het wel mijn 
drang naar duidelijkheid Voor sommigen Is 
dat een sterkte, voor anderen een zwakte, 
omdat men op die manier in zijn kaarten laat 
kijken. Zoals Ik de partij nu inschat ben ik 
ervan overtuigd dat er krachten zijn die beter 
dan ik het voorzitterschap zouden waar
nemen. Vooral omdat ze perfekt formuleren 
wat ze voor ogen hebben. Dat is een kunst, 
een gave die ik niet zozeer bezit. Mijn ta
lenten liggen eerder op het organisatorische 
dan op het ideologische vlak, ik wil dan ook 
niets realiseren wat niet haalbaar is, waaraan 
ik mijn leven vergal, ik heb bovendien geen 
uitgesproken politieke ambitie nodig om me 
waar te maken, ik kan perfekt leven zonder 
de politiek Maar, vanaf het moment dat men 
mij een interessante uitdaging voor de voe
ten werpt dan zet ik mij daar ten volle voor 
In (evdc) 

Wat ik moeilijker kan aanvaarden is dat 
de verschillende arrondissementen de
zelfde partijdoelstellingen op een totaal 
andere wijze invullen. Ik vraag me af hoe 
dat mogelijk is. Misschien zijn de kanalen 
die we hanteren op elke plaats verschil
lend. Allicht wordt de konsensus aan de 
top, hetzij door individuele mandata
rissen, hetzij door de militanten anders 
vertaald." 

• Is er sprake van een voldoende 
konsensus aan de top? 

L. Appeltans: „Ik denk van wel. Maar, de 
VU mag geen partij worden waar slechts 
enkele ideeën door iedereen klakkeloos 
worden ondersteund. Zelfs in navolging 
van een gezamenlijk projekt is ook de 
individuele invulling erg belangrijk. Toch 
moet het partijbestuur zoveel mogelijk 
met één stem naar buiten treden. Tegelijk 
moet het gehele kader gemotiveerd wor
den om de VU-ideeën te vertalen. Het 
weekblad ,WIJ' is daar een middel toe. 
Daarin worden de verscheidene partij
stellingen op een vrij uitgebreide wijze 
weergegeven. Daarnaast hebben we het 
ledenblad De Toekomst dat een nog rui
mer publiek aanspreekt. Wat ik overigens 
wil tegenspreken is dat de VU een partij 
zou zijn waar de interne tegenstellingen 
meer dan in andere partijen naar buiten 
treden. De VU heeft een kritisch kader. 
Tegengestelde of verscheidene meningen 
worden daardoor automatisch in de verf 
gezet. Bij andere partijen kijkt men niet 
meer op als er verscheidene meningen 
worden verwoord." 

•* De vu hecht veel belang aan de 
lokale demokratie. Toch heb
ben heel wat lokale afdelingen 
het moeilijk om overeind te blij
ven? 

L. Appeltans: „Eerst en vooral is dat niet 
kenmerkend voor de VU alleen. Elke 
partij kijkt vandaag tegen een minder 
dynamische lokale werking aan. Ove
rigens mag je alle lokale afdelingen niet 
over dezelfde kam scheren. Er zijn dy
namische en minder dynamische afde
lingen, verschillend van regio tot regio. 
De lokale werking moet niettemin beter 
afgestemd worden op het inhoudelijke 
aspekt. Eetfeesten en dergelijke kunnen 
behouden blijven, maar vormen geen 
partijdoelstelling." 

• Sommgen denken eraan om lo
kale afdelingen te laten ver
vangen door kantonnale afde
lingen? 

L. Appeltans: „Ja, maar dat is uit ar
moede. Indien de verscheidene afdelin
gen niet goed werken, kan je nauwelijks 
verwachten dat een samengaan van die 
afdelingen wel tot betere resultaten leidt. 
Ik heb er wel begrip voor dat sommige 
afdelingen de krachten willen bundelen. 

• VU-voorzitter Bert Anciaux 
trekt heel wat stemmen van 

jongeren aan. Daartegenover 
engageren weinig jongeren 
zich in de lokale VU-afdelin-
gen. 

L. Appeltans: „Wij leven in de eerste 
plaats bij de gratie van onze kiezers. De 
leden vormen een tussenniveau. Zij zijn 
de schakel tussen partij en kiezer. Als we 
onder meer via de leden voldoende kie
zers kunnen aanspreken, krijgen we meer 
slachkracht, beschikken we over meer 
parlementsleden en aldus leggen we meer 
gewicht in de schaal. We beschikken nu 
over een voorzitter die de jongeren aan
spreekt. Maar, de jongeren zijn niet die
genen die de eerste stap zetten om zich 
een lidkaart aan te schaffen. Ze willen 
zich wel inzetten, maar liefst niet in 
partijverband. Vandaar dat onze struk
turen op mensen drijven die veel ouder 
zijn. Dat leidt tot een generatiekloof. 

• Wat kan daartegen ingebracht 
worden? 

L. Appeltans: „Het aantrekken van jon
geren hangt in grote mate af van de 
plaatselijke werking. Ouderen moeten er 
als het ware weggeduwd worden. Dat 
klinkt weinig sympatiek, maar is een 
vaststaand feit. Jongeren zouden zich 
moeten verenigen. Er zijn afdelingen 
waar veel jongeren aktief zijn en zelfs de 
leiding opnemen. De jongeren moeten 
zich met andere woorden aanbieden. On
dertussen moeten we de invloed van Bert 
Anciaux op nieuwe jonge leden weten om 
te zetten." 

• u start dit jaar met een tweede 
arrondissementeie ronde. Zijn 
de arrondissementen de meest 
geschikte schakels tussen top 
en basis? 

L. Appeltans: „Vroeger werd vanuit de 
top nauwelijks aandacht besteed aan de 
basis. Het arrondissement is momenteel 
het gekozen orgaan om als tussenniveau 
van top naar basis op te treden." 
• De Vlaamse beweging boet aan 

mobilisatiekracht in. Is dat een 
aderlating voor de partij? 

L. Appeltans: „Ja, zonder meer. 
Zeker met betrekking tot de kommu-
nautaire standpunten. Vandaar ook dat ik 
het niet eens ben met die jongeren die de 
kommunautaire standpunten op de ach
tergrond willen plaatsen. Akkoord, ook 
sociaal-ekonomische standpunten moe
ten in ons programma worden opge
nomen. 

De VU is immers een rechtvaardigheids
partij. En wat vandaag gebeurt toont 
aan dat de VU steeds het gelijk aan 
haar kant had. Het is spijtig dat dit niet 
wordt ingezien door de bevolking. Van
daag komt men op straat. Waarom heeft 
men niet eerder op onze signalen ge
reageerd? " 

(evdc) 
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e VU heeft in Kamer en Senaat twee kleine 

' frakties. WIJ sprak met twee van hun leden 

over werk en partij. Karel Van Hoorebeke en 

Jan Loones, beiden 46, waren het gelukkig niet altijd 

met elkaar eens. 

Federale vijftigers 
• Waar heeft u zich het afgelopen 

jaar zoal mee bezig gehouden? 
Jan Loones; „De Senaat is in het voorbije 
jaar aan het zoeken geweest naar zijn rol. 
De VU-fraktie neemt daar een eigen
zinnig standpunt in. Zij wil de Senaat niet 
langer beschouwen als politieke kamer en 
drukt dat ook konsekwent door, al moet 
de Senaat de Kamer kunnen blijven kon-
troleren. In de tweede plaats is het een 
reflektiekamer. Maar gezien de Senaat 
daarvoor het politieke nivo waarschijnlijk 
niet haalt en ook de onderwerpen niet 
toebedeeld krijgt, is die rol voorlopig niet 
uitgebouwd. Er is een kollokwium ge
weest over 'Media en Justitie', maar dat 
was het dan ook. Eigenlijk zou de Senaat 
daar veel verder in moeten gaan. Ten 
derde is zijn funktie die van ontmoe
tingsplaats tussen de gemeenschappen, 
maar daar speelt de Senaat haar rol 
helemaal niet. Toch is er een soort van 
institutionele kommissie opgericht. Deze 
legt zich, zoals omschreven in het re
geerakkoord, specifiek toe op de tekort
komingen van het huidig stelsel van be
voegdheidsverdelingen. Ze is nu eindelijk 
voor de eerste keer samengekomen en is 
nu toe aan een opdrachtomschrijving en 
het verzamelen van dokumenten. Ik heb 
er daarbij voor moeten pleiten, bijna 
dreigen, om de zgn. 'schrikkelnota' van 
Yan den Brande toe te voegen aan het 
debat. Men neemt een dermate grote 
afstand t.o.v. de regionale parlementen 
dat men zelfs de dokumenten ervan niet 
wil gebruiken. De VU was vragende partij 
voor het samenstellen van een gemengde 
kommissie waarin ook de voorzitters van 
de kommissies Staatshervorming van de 
regionale parlementen werden opgeno
men. Dat is resoluut geweigerd. Voor het 
overige moet ik vaststellen dat de Se
natoren in hun werk rond de politieke 
aktualiteit de feiten achterna hollen. Het 
beperkt zich tot het volgen van de dos
siers zoals die in de Kamer besproken 
worden. Alleen komen Sentoren daarmee 
niet in de belangstelling." 

' Senatoren bespreken in de 
praktijk dezelfde dossiers als 
Kamerleden? 

J. Loones: „Dat is zo. ledere week heeft 
de Senaat een vragenuurtje. Dat is dwaas. 
Senatoren kunnen niet interpelleren, 
kunnen de regering niet doen vallen, 
maar toch is er een instituut geschapen 
voor 'vragen om uitleg'. Daarbij wordt de 
regering gevorderd. Het resultaat is dat 
de Senatoren in een permanente wedloop 
zitten met de Kamerleden in een poging 
om hen primeurs af te snoepen." 

* Een klein half jaar geleden hield 
de Senaat een perskonferentie. 
Daarin werd gevraagd om de 
dossiers die zowel door Kamer 
als Senaat moeten behandeld 
worden eerst naar de Senaat te 
laten komen. Wordt dat zoeken 
naar die 'rol' dan niet een 
beetje kinderachtig. 

J. Loones: „Mogelijk. Ik sta er wel voor 
een stuk achter. Het is zo dat er in de 
Kamer, waar men met werkoverlast 
kampt, soms te vlug werkt. Kamer en 
Senaat zijn beiden bevoegd voor een 
aantal dezelfde materies: grondwetsher
ziening, justitiële inrichting, ... Ik meen 
dat we daarvoor in de Senaat meer tijd, 
maar - zonder pretentie - misschien ook 
meer kwaliteit, hebben. Op het vlak van 
Buitenlandse Zaken is het dan weer 
grondwettelijk geregeld dat bv. alles wat 
bekrachtiging van buitenlandse verdra
gen betreft eerst in de Senaat behandeld 
moet worden. Praktisch gezien is het, 
meen ik, ook beter om zo te handelen. In 
het andere geval dreigt meer tijdverlies. 
Wanneer zo'n zaken eerst naar de Kamer 
gaan en achteraf, in de Senaat, gewijzigd 
worden moeten ze toch opnieuw naar de 
Kamer." 

IN DE KAMER 

Dan komen we automatisch bij 
u, Karel Van Hoorebeke. Hoe 
was uw eerste parlementaire 
jaar? 

Karel Van Hoorebeke: „Afgezien van het 
feit dat ik mij de eerste maanden wat heb 
moet inwerken, heb ik de kommissie van 
Binnenlandse Zaken gevolgd. Daar be
stond één van mijn eerste werkstukken in 
een deelname in de voorbereiding van de 
wet op het asielbeleid. Binnen de kom
missie Infrastruktuur volgde ik, samen 
met Hugo Olaerts, het NMBS-dossier, 
maar ook die van Sabena en Belgacom. In 
de kommissie Handels- en Ekonomisch 
Recht ben ik betrokken bij de bespre
kingen rond het gerechtelijk akkoord en 
de faillissementswet. En tot slot volg ik de 
kommissie Bedrijfsleven waarin één van 
de kaderwetten is tot stand gekomen." 

Uw kollega Loones zegt dat U 
tot over uw oren in het werk 
zit. 

K. Van Hoorebeke: „Eigenlijk wel. Het 
ligt zeer gevoelig: de Kamer wil zo wemig 
mogelijk afstaan. De Kamerleden wilden 
bv. het dossier Justitie niet uit handen 
geven. Ik geloof evenwel niet dat het 
zinvol is om alles in de Kamer te houden. 
Er moet een ernstige taakverdeling ko
men, waar de Senaat het meer inhou

delijke moet kunnen behandelen. Het 
probleem is natuurlijk dat ook in de 
Senaat mensen zitten die zich politiek 
willen profileren. Van de Senaat louter 
een reflektiekamer maken zou kunnen 
leiden tot zoveel reflekteren dat je uit
eindelijk 'weggereflekteerd' bent. Wat er 
nu in de Kamer gebeurt is toch ook niet 
meer werkbaar. Wanneer je ziet hoe men 
in het kommissiewerk, vaak onvoorbe
reid en niet-ondersteund, met begrippen 
zit te goochelen dan moet je je afvragen of 
je nog op een ernstige manier aan wet
gevend werk kan doen." 

IN DE KOMMISSIE 

. Hoe belangrijk zijn die kommis
sies? 

K. Van Hoorebeke: „Daar kan je ernstig 
werk leveren omdat het polemische min
der aanwezig is. De behoefte om zich 
politiek te profileren is er kleiner. Het
zelfde geldt voor de media-aandacht. In 
de plenaire zittmg is de pers aanwezig en 
daar wordt op ingespeeld. Al vormen de 
kommissies geen garantie voor degelijk 
werk. Ik verwijs hierbij naar de kom
missie Justitie waarbij men uren tijd 
steekt in het samenstellen van de agenda, 
maar konkreet tot niets komt." 
J. Loones: „Bij ons is het kommissiewerk 
de polsslag van het parlement. Misschien 
ook omdat, in principe, de kommissie
vergaderingen niet openbaar zijn. Daar
door krijg je uiteraard een totaal andere 

sfeer dan in een publieke zitting. Ik zie 
overigens niet in waarom er nog grote 
debatten zouden moeten zijn in de Se
naat, tenzij dan over maatschappelijke 
fenomenen. De sfeer zal t.o.v. vroeger 
inderdaad veranderd zijn. Daarbij stel ik 
ook een steeds groter overwicht van 
andere dan parlementaire nivo's vast. Dat 
laatste verliest dan inderdaad aan dy
namisme ten voordele van regering en 
drukkingsgroepen." 

K. Van Hoorebeke: „De huidige politieke 
kuituur werkt debatten niet in de hand. Je 
voelt duidelijk dat de regering daar zeer 
zwaar op weegt. Zeker een Dehaene die 
elk debat uit de weg gaat. Hij is lijfelijk 
aanwezig, maar maakt elk debat onmo
gelijk. Ook de meerderheid heeft dui
delijke instrukties gekregen, of heeft zich 
die zelf opgelegd, en gaat het debat uit de 
weg. Dat is opvallend. Bij het jongste 
begrotingsdebat hebben alle sprekers van 
de meerderheid zich teruggetrokken." 
J. Loones: „Omdat ze niet meer ernstig 
genomen worden. Ik denk dat er nog een 
ander element is: de tijdsgeest is za
kelijker geworden. Aan de bahe wordt er 
ook niet meer gepleit in grote oratorische 
beweringen. De huidige generaties zijn 
zakelijker geworden en laten zich minder 
verleiden tot het grote emotionele plei
dooi." 

Karei van 
Hoorebeke 
(links) en Jan 
Loones, 
respektlevelUk 
vu-kamerild 
en vu-
senator. 
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Jan Loones werd in Oostduinkerke geboren op 2 
juni 1950. Na het behalen van zijn licentiaats
diploma In de Rechten (Universiteit Cent) vestigt 
hij zich als advokaat In zijn geboorteplaats. 
Loones huwt met Karolien Chauvin met wie hij 
drie kinderen, Lotte, Sander en Miei, groot-
brengt. 
In 1982 wordt hij verkozen tot gemeenteraads
lid in Koksijde. Sinds de jongste gemeenteraads
verkiezingen is hij daar eerste schepen met o.a. 
de bevoegdheden van Openbare Werken, In
formatie, Toerisme en Ontwikkelingssamenwer
king onder zijn hoede. 
Jan Loones doet zijn eerste nationale politieke 

Jan Loones 
optreden in 1989 vanuit het groene fluweel van 
de Kamer Twee jaar later ruilt hij die, tot op 
heden, om voor de Senaat. Daar ontpopt hij zich 
tot Begrotings- en Justitiespecialist. In de hui
dige legislatuur volgt hij, als niet-stemgerech-
tigd lid, de Senaatskommissies rond Justitie en 
rond de Institutionele Aangelegenheden. 

Binnen de nationale VU-organen maakt Loones 
deel uit van de partijraad en is hij als voorzitter 
van de Senaatsf raktie ook stemgerechtigd in het 
wekelijkse partijbestuur Hij staat er bekend als 
één van de Vlaams-nationalisten van de zgn. 
'harde lijn'. 

Karel van Hoorebeke 
Karel Van Hoorebeke werd op 20 maart 1950 in 
Cent geboren. Hij woont met zijn echtgenote 
Leen De Creve, in De PInte en is vader van Brecht, 
Barend en Klaarke. Zijn studieloopbaan eindigt 
met een licentiaatsdiploma in de Rechten, hem 
na veel studiewerk verschaft door de UC. van 
Hoorebeke is advokaat. 
Zijn eerste politieke stappen doet hij in 1977 in 
de vu van Cent. Hij zetelt in de Gentse ge

meenteraad van 1984 tot 1991. Sinds de ver
kiezingen van mei vorig jaar maakt hij deel uit 
van de VU-kamerfraktie. Met meer dan bijzon
dere aandacht frekwenteert hij als niet-stem-
gerechtigd lid de kommissies van Bedrijfsleven, 
Middenstand en Landbouw, van Binnenlandse 
Zaken en van Handels- en Ekonomisch Recht. 
Binnen de nationale VU is Karel Van Hoorebeke 
lid van de partijraad. 
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Jan:"De vu 
mag de 
Vlaamse 
beweging niet 
zien ais 
retrograden." 

In de kommissies zijn de VU'ers 
aanwezig als niet-stemgerech-
tigde leden. Wordt er naar jullie 
geluisterd? 

J. Loones: „lic vind dat bijzonder frus
trerend. Een demokratie bestaat nu een
maal uit het laten horen van zijn stem. Ik 
vind het niet-stemgerechtigd zijn zeer erg. 

Ik heb een andere periode meegemaakt 
en dat maakt dus een zeer groot verschil. 
Ik kan nog altijd mijn mening formuleren 
bij de bespreking van een voorstel, maar 
ik kan mijn stem zelfs niet laten gelden 
over een eigen amendement. Dit gaat dus 
niet." 

K. Van Hoorebeke: „Ik voel het niet zo 
scherp aan, maar heb dan ook nooit 
anders geweten. Je kan uiteraard spreken 
en er wordt ook geluisterd. Maar wan
neer het erop aankomt om te stemmen 
dan zit je er zomaar bij. Je wordt ook niet 
vermeld in het verslag en dat heeft tot 
resultaat dat de buitenwereld denkt 'Dat 
voorstel is verworpen of aangenomen, 
maar wat deed de VU?'." 
J. Loones: „Voor de duidelijkheid is dat 
zeer moeilijk. Meestal heb je over om het 

• PARTIJ 4 

even wat een genuanceerd oordeel. Het 
gebeurt zelden dat men 'Ja' of 'Neen' 
zegt. Het is altijd 'Ja, maar...' of 'Neen, 
maar...'. Tijdens de stemming moet je 
evenwel kleur bekennen en zeer duidelijk 
zeggen waar het op staat. Ik begrijp dat de 
pers soms een duidelijk VU-standpunt 
mist en daarover ook geen verslag uit
brengt. Dat heeft ongetwijfeld te maken 
met het feit dat wij niet gestemd heb
ben." 
IN DE MINDERHEID 

Ik lees in het nieuwe boek van 
Bouveroux dat de VU te klein 
geworden is om nog 'echt ge
wicht in de schaal te leggen'... 

J. Loones; „Ik denk ook dat de partij iets 
groter moet zijn om te wegen. Ik vind dat 
het erkend zijn als meebeslissende fraktie 

in een kommissie een soort breekpunt is. 
Ik vind dat de VU daarboven moet ko
men. Ik zie ook een verschil tussen het 
Vlaams parlement en het federale. Het al 
dan niet hebben van een beslissende stem 
is de grens." 

K. Van Hoorebeke: „De VU zit eigenlijk 
onder de drempel van het goed kunnen 
werken. Men zegt altijd dat de VU-
frakties in Kamer en Senaat 'goed wer
ken', maar als het erop aankomt om een 
standpunt - even waardevol als dat van 
anderen - in te nemen en te vertolken dan 
zegt men dat 'dat naar buitenuit geen 
boodschap is'." 

J. Loones: „Ik wil opmerken dat Ecolo en 
Agalev stemrecht hebben in de Kamer
kommissies omdat zij één fraktie vor
men. 

Over onaf hankelijklieicl 
Sinds enige tijd is er een Vlaams 
opbod: Agalev-mensen op de IJzer
bedevaart, een VLD-, SP- en CVP-
strekking die allen 'Vlaamser dan 
ooit' is. Nog Vlaamser is het Vlaams 
Blok. Juist tegen die laatste partij zet 
de VU zich fel af. Is de VU nog wel de 
krent in de 'Vlaamse pudding'? 

J. Loones: „Natuurlijk kan je niet anders 
dan verheugd reageren op de verschui
ving naar Vlaamse zelfstandigheid van de 
Vlaamse partijen. Onder hen zijn er twee 
die het Vlaams-nationaiisme aanhangen. 
Dan is het niet meer dan normaal datje 
tracht de verschillen tussen beide aan te 
tonen De VU kan dan voor een stuk niet 
anders dan haar pijlen op het Blok te 
richten. Dat wordt gemakkelijk gemaakt 
omdat beider maatschappelijk pro
gramma zo enorm verschilt. Dus denk ik 
niet dat zich onderscheiden van het 
Vlaams Blok zo slecht is. Integendeel, is de 
VU de krent? Ik denk dat het precies haar 
rol is om de meest konsekwent Vlaamse 
partij te zijn. Ik meen niet dat er een 
andere partij is die integraal op een kon-
federalistisch standpunt staat. Zie De-
haene t.o.v. Van den Brande, zie Willockx 
t.o.v. De Batselien Decroo t.o.v. Ver-
hofstadt,... De VU kan in het Vlaamse een 
voortrekkersrol spelen en kan dat doen 
met een grote geloofwaardigheid naar 
het publiek. Het Blok brengt, spijtig ge
noeg, de hele Vlaamse strijd in diskrediet. 
Zij stelt haar in een rechts-extremistische, 
onverdraagzame hoek." 

Het zal op dit moment moeilijk zijn 
om Vlaamser te worden dan het 
Vlaams Blok. is het als VU dan wel zo 
verstandig om zich, zelf Vlaams-na
tionalistisch zijnde, af te zetten te
gen die partij? Ook tegen haar 
Vlaamse stellingnames? 

K. Van Hoorebeke: „Je kan met één 
aspekt van het Vlaams Blok aanvaarden 
en zeggen 'Hierin ben je een bondge
noot' en al het andere opzij schuiven, ik 
betwist dat het Blok werkelijk zo Vlaams-
vooruitstrevend is als het zich voordoet, 
in hoofdzaak beperkt het zich tot slogans 
gericht op andere punten. Blok-voor
zitter Vanhecke heeft trouwens in het 
partijblad gezegd dat zijn partij bij de 
IJzerbedevaart geen hoofdrol meer moet 
spelen. Zij heeft nog de Vlaamse naam, 
maar voor wat dat betreft voel ik mij geen 
bondgenoot." 

J. Loones: ,,ik denk daar anders over, al is 
dat een persoonlijk- en geen partijstand
punt. Dat laatste gaat ervan uit om zich 
op zoveel mogelijk terreinen af te zetten 
van het Blok om duidelijk aan te tonen dat 
het twee verschillende partijen zijn. Mijn 
standpunt is om dat enkel te doen op het 
maatschappelijk vlak, niet op het staats
vormend. Daarin volgt de partij mij niet. Ik 
ben een onafhankelijkheidsstrijder, ik 
meen dat Vlaanderen vanuit een on
afhankelijke positie even goed open kan 
staan naar andere volkeren en andere 
regio's. Ik ben dus een strijder voor de 
Vlaamse staat met vanuit de regering van 
Vlaanderen een rechtstreekse vertegen
woordiging in Europa. Op dat vlak treed ik 
eigenlijk het Blok-programma bij. En zie ik 
geen enkel probleem om daarin, maar 
dan vanuit twee maatschappelijke visies, 
samen te werken. Zoals ik er ook geen 
probleem in zie om, indien dat het VU-
programma dient, met Agalev samen te 
werken op het vlak van milieu. Ik vind het 
ook niet goed om zich als VU tegen het 
Vlaams Blok als geheel, als 'permanent 
perverse partij', inbegrepen haar kiezers, 
af te zetten. Ik vind dat strategisch slecht. 

Jan Loones: „Ikben een 
onafhankelljkheiasstrijder. Ik vind 

persoonlijk dat de vu zich enkel op het 
maatschappelijk vlak sterk moet afzetten 

tegen het Vlaams Blok, niet op het 
staatsvormende." 

Je mag wel zeer hevig in de aanval gaan 
inzake het maatschappelijk Blok-pro
gramma. Ik treed de perskonferentie van 
Bert Anciaux over de ontmaskering van 
het rechts-extremisme volledig bij, maar 
ik krijg de telefoons van een stuk van onze 
aanhang. 'Nu is het genoeg geweest, hè 
Jan! We zitten wel bij de VU, maar 
waarom nu juist op de kap van het Vlaams 
Blok? Waarom niet de kommunisten ont
maskeren: die zijn even reaktionair en 
autoritaristisch?' Ik ben het niet altijd met 
hen eens, maarstrategisch-taktisch moet 
de VU erop toezien dat zij niet altijd op het 
Vlaams Blok schimpt 'omdat het het 
Vlaams Blok is'." 
K. Van Hoorebeke: „ik deel die mening 
niet helemaal." 

J. Loones: „Als ik dat op het partij
bestuur vertel, zijn er die zich boos ma
ken. Maar het is mijn mening. Die be
lachelijke spelletjes van het naast elkaar 
zitten in het Vlaams parlement (de VU-
fraktie heeft gevraagd om niet meer 
langs het Blokte moeten zitten/gv). Bert 
heeft hetzelfde voorgesteld voor de Se
naat, ik heb gezegd 'Doe maar, maar ik 
doe niet mee.' We zitten even goed langs 
Ecolo aan de ene kant, als langs het Blok 
aan de andere kant." 

U staat inderdaad gekend als één 
van de nationalisten van de 'harde 
lijn'. Hoe hard kan u zich maken 
binnen de VU? 

J. Loones: „Zelfs het konfederalistisch 
plan kan nog op twee manieren worden 
geïnterpreteerd. Het zegt dat de VU via 
de konfederale wijze naar een volledige 
autonomie streeft. Wat is dan het eind
doel: konfederalisme of volledige au
tonomie? En wat Is autonomie? Dat is 
onafhankelijkheid. De VU is in beweging 
en heeft een zeer principiële lijn over
schreden. Tot vorig jaar had zij de ide
ologische diskussie tussen de zuivere fe
deralisten en de anderen, waartoe ik 
behoorde, Nu hangt de VU het kon
federale standpunt aan waarbij men pre
cies vanuit een tegenovergestelde visie 
vertrekt. Men is van staat overgeschakeld 
naar statenbond. Indien de VU daarin ver 
genoeg gaat dan krijg je rechtstreekse 
onderhandelingen tussen Wallonië en 
Vlaanderen, waarbij het Belgische nivo 
'verwasemd'. Het is precies dat Belgisch 
nivo dat een goed bestuur onmogelijk 
maakt. Ik denk dat indien de VU op die 
manier de dossiers aanpakt, dat zij dan 
zeer ver kan gaan." 
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Het reglement van de Senaat laat dit niet 
toe. Ik heb daar bij de bespreking van het 
reglement in de voorgaande periode 
zwaar op gewogen omdat ik de dreiging 
voelde aankomen. Ik vind dat zoiets ook 
niet gaat. Het is van zeer groot belang - in 
onze visie op de toekomstige inrichting 
van België - dat partijen van beide zijden 
van de taalgrens geen gezamenlijke frak-
ties kunnen vormen. Ik meen dat, wan
neer je met een eigen programma in een 
eigen regio opkomt, het niet opgaat om 
daags na de verkiezingen je eigen Vlaams 
of Waals kiezerspubliek te bedriegen door 
kompromissen af te sluiten met een partij 
uit een andere regio. Dan moet men ook 
maar met één gezamenlijke partij en één 
programma opkomen." 
K. Van Hoorebeke: „Het is de facto ook 
zo dat zij zich hebben samengevoegd om 
sterk te zijn, maar als het erop aankomt 
om standpunten in te nemen dan hoor je 
die zowel van iemand van Agalev als van 
Ecolo. Beide partijen zijn zeer unitair, 
belgicistisch. Maar zij laten zowel de 
Vlaamse als de Waalse stem horen. Dat 
zou eigenlijk niet mogen." 
J. Loones: „Terugkomend op de eerste 
vraag: wat ik ook blijvend als een rol van 
de Senaat beschouw, daarom ook dat ik 
voor haar gekozen heb, is om alle unitaire 
rekuperaties op te speuren, te ontmas
keren en aan te klagen. Ik beschouw dat 
alleszins als een taak van de Senaat. 
Vandaar ook mijn droefenis dat zij die rol 
niet naar behoren speelt." 

Een afscheidnemend Wet-
straat-joernalist zei onlangs dat 
hij het moe was om te moeten 
zeggen dat een voorstel 'meer
derheid tegen oppositie' was 
goed- of afgekeurd. Hoe ver
velend is het om in de oppositie 
te zitten? 

J. Loones: „Je gaat al ver door te spreken 
over wegstemmen. Meestal komen voor
stellen uit de oppositie zelfs niet aan een 
stemming toe. Dit hangt samen met het 
Belgisch systeem; er is een regeerakkoord 
en niets anders dan het regeerakkoord. 
Men weet dat men, zodra er buiten wordt 
getreden, stoot op te grote kommunau-
taire tegenstellingen. Dat is één van de 
pijnpunten." 

IN DE POLITIEK 
Is het in het huidige klimaat nog 
wel prettig om politikus te zijn. 
Durft u in een minder bevriend 
kafé nog hardop zeggen wat 
uw beroep is? 

K. Van Hoorebeke: „We mogen als po
litici niet meedoen aan die negatieve 
beeldvorming. Het is belangrijk dat er 
nog echt aan politiek gedaan wordt door 
mensen die het goed trachten te doen. Nu 
bevindt de politiek zich misschien wel op 

een dieptepunt, maar ik meen dat er een 
mentaliteitswijziging optreedt. Men be
gint te beseffen dat één en ander op een 
andere wijze moet gebeuren. Men begint 
na te denken. Ik weet niet of het aanzet is 
tot een definitieve verandering, maar het 
aspekt van de nieuwe politieke kuituur is 
bespreekbaar geworden. Je kan het uit
spreken zonder dat ermee gelachen 
wordt." 

Als men u naar uw beroep 
vraagt, wat zegt u dan: 'Ik ben 
kamerlid' of 'Ik ben advokaat'? 

K. Van Hoorebeke: „Ik ben er trots op 
dat ik kamerlid ten." 
J. Loones: „Ik zou antwoorden dat ik 
advokaat ben. Het is precies van daaruit 
dat ik in de politiek gestapt ben. Na
tuurlijk ook als mens. Intellektueel vind 
ik het politieke beroep nog altijd prach
tig. Het parlementaire nivo is bijzonder 
prettig om in te vertoeven, om een aantal 
dingen in uit te testen. Ten tweede: men 
doet ook aan politiek om te wegen op 
sommige dingen. In mijn gemeente kan ik 
dat als schepen. Ik kan af en toe ook eens 
weerbarstig zijn binnen het partijgebeu-
ren en daar een beetje op wegen. En op 
het nationale nivo voel ik dat het par
lement in zijn geheel, Iaat staan een 
individueel parlementslid, niet weegt op 
wat gebeurt. Ik vind dat totaal desil-
lusionerend. Dat moet veranderen, an
ders ontaardt dit in een ander regime." 

Enige tijd geleden las ik dat een 
kamerlid de stemming van de 
kaderwetten niet had afge
wacht, maar al met vakantie 
was vertrokken 'omdat ik daar 
toch niets kon gaan doen'. 
Moet je dan niet gewoon op
stappen? 

J. Loones: „Die kollega heeft voor een 
gedeelte gelijk. Bij de stemming wordt het 
debat niet meer gevoerd. Op die laatste 
dag kan je daar nog weinig gaan ver
anderen. Maar ik vind dat men zijn rol 
moet spelen. Als iedereen zo redeneert 
dan zit er natuurlijk niemand meer." 
K. Van Hoorebeke: „Zo'n uitspraken 
mag je niet doen want dan stelt zich 
onvermijdelijk de vraag: 'Waarom ben je 
er dan nog?'." 

Na al het voorgaande: waarom 
zijn er nog VU-politici er nog? 
En bij de volmachten in de Ka
mer: waarom zijn de anderen 
er nog? 

J. Loones: „Zolang het systeem erin 
bestaat dat de ideologische evenwichten 
gemeten worden in het parlement kan je 
niet anders dan er zijn. Anders besta je 
niet meer. Maar het is niet omdat het 
parlement die rol niet meer speelt, dat de 
partijen ze ook niet meer zouden spelen. 
Je ziet een verschuiving van het de-

mokratisch nivo van uitdrukking van de 
volksvertegenwoordiging naar de par
tijen, al ben ik daar niet zo gelukkig mee. 
Wij doen mee aan de verkiezingen om 
met een partij zo sterk te worden dat wij 
kunnen meewegen in het spel van meer
derheden en beïnvloeding. Als je niet 
sterk genoeg bent kan je niet anders dan 
meespelen in een demokratie." 

IN HET FEDERAAL PARLEMENT 
In hoeverre kan je als federaal 
vertegenwoordiger van de VU, 
naast de zgn. waakhondfunk-
tie, 'goede werken' verrichten 
voor Vlaanderen? 

J. Loones: „Ik meen dat de echte rol nog 
altijd gespeeld wordt binnen het federaal 
parlement. Als we uiteindelijk een over
dracht van bevoegdheden zullen krijgen 
dan zal dat gebeuren vanuit het federaal 
parlement." 
K. Van Hoorebeke: „Wij beschouwen 
onze taak als een breekijzer naar het 
uithollen van die bevoegdheden binnen 
dat federaal gegeven. Nu ligt de volheid 
van bevoegdheid nog bij het federale 
nivo. Wij kunnen in dat geval bij elk debat 
herhalen dat er binnen Vlaanderen ook 
mogelijkheden zijn om een bepaald beleid 
te voeren, maar dat het federale nivo dat 
soms onmogelijk maakt. En dat beschou
wen wij als onze taak: het federaal ge
geven bestendig konfronteren met de 
onvolkomenheden binnen de staatsher
vorming." 
J. Loones: „Het voeren van een goed 
beleid moet voorop staan. Dan kan men 
niet anders dan aanklagen dat het Bel
gisch kompromis-nivo niet meer werk
zaam is. En dat kan je bij uitstek binnen de 
federale instellingen." 

IN DE MODE 
Zonder daar veel dieper op in te 
gaan: hoe meer Vlaanderen, 
hoe meer belgicisten? Is het 
onjuist te stellen dat de jongste 
jaren een veel sterkere tegen
beweging t.o.v. hetVlaams-na-
tionalisme is ontstaan? Je moet 
solidair zijn met Wallonië is het 
veelgehoorde argument. Hoe 
politiek in-korrekt is het om 
vandaag uitgesproken Vlaams 
te zijn? 

J. Loones: „Dat is de schuld van het 
Vlaams Blok. Die tegenbeweging spruit 
voor een zeer groot stuk voort uit de 
identifikatie van de Vlaamse strijd met 
rechts-extremisme. De hele progressieve 
beweging vindt dat Vlaamse strijd gelijk 
staat met het Vlaams Blok: rechts-ex-
tremistisch en onverdraagzaam. De VU 
moet laten zien dat het ook anders 
kan." 
K. Van Hoorebeke: „Vandaar dat het heel 

moeilijk is om op een bepaald ogenblik 
mee te doen met de standpunten van het 
Vlaams Blok. Omdat het Vlaamse gelinkt 
wordt aan het andere dat het Vlaams Blok 
simboliseert. Ik beschouw het, in te
genstelling tot Jan (zie kader/gv) meer 
evolutief. Ik zeg niet onmiddellijk: 
'Vlaanderen onafhankelijk'. Zoiets moet 
groeien. Indien dat konfederale model 
niet voldoende werkt, zal de VU in
derdaad de stap verder moeten zetten. Ik 
denk dat dan het pubhek zich ook meer 
aangesproken zal voelen. Die zogezegde 
solidariteitsgedachte is individueel niet 
aanwezig. Als het gaat om het krijgen van 
werk, dan zal men zeker niet nadenken 
dat zoiets ook moet gebeuren voor Wal
lonië en omgekeerd. Het is de jongste tijd 
een beetje mode om te zeggen dat Vla
mingen solidair moeten zijn met de Wa
len. De Vlamingen moeten gewoon se
reen durven zeggen dat het ook in het 
belang is van Wallonië dat er een grondig 
gesprek gevoerd wordt. En ik heb het 
gevoel dat dat element geleidelijk aan ook 
in Wallonië aanwezig is. Ik stel vast dat 
sommigen in Wallonië willen luisteren 
naar wat er in Vlaanderen leeft. Dat was 
vroeger niet het geval. In die zin denk ik 
dat het de taak van de VU is om de 
spreekbuis te zijn van het 'volwassen 
Vlaams zijn'. In verdraagzaamheid en 
oproepend tot een gesprek. Want wat bv. 
Nan den Grande betreft: ik til niet zo 
zwaar aan zijn Vlaamsgezindheid. Het 
lijkt mij ingegeven vanuit een politieke 
strategie, die niet gedragen wordt. Hij 
wordt daadwerkelijk gekonfronteerd met 
de onvolkomenheid van de bevoegdhe
den en daaruit haalt hij zijn Vlaamse 
ongenoegen. Ik geloof wat dat betreft 
meer in Erïc Van Rompuy." 

J. Loones: „Ik zou eigenlijk graag hebben 
dat er twee onafhankelijkspartijen zijn. 
Enerzijds het Blok, dat permanent op 
onverdraagzaamheid speelt en op het 
afstoten van Wallonië. Anderzijds een VU 
die speelt op de goede banden met Wal
lonië en zelfs met een overdreven so
lidariteit. 

Wallonië zal zijn plan trekken. Zal zich, 
veel meer dan nu, saneren vanuit een 
eigen verantwoordelijkheid. Kijk maar 
naar de ontwikkelingen in het Waalse 
onderwijs. Anderzijds moet Vlaanderen 
willen bijspringen, in een onovertroffen 
mate van solidariteit, voor zover dat 
nodig en bewezen is." 

De transferten heten vanaf dan 
'ontwikkelingssamenwerking'? 

J. Loones: „Niet noodzakelijk. Het kan 
ook gebeuren binnen een Europees of 

Karel van 
Hoorebeke: 
„Je kan In de 
Kamer al 
spreken over 
een nieuwe 
politieke 
kuituur 
zonder dat ze 
Je uitlachen." 
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Karel van 
Hoorebeke: 
„watje 
aanvoelt Is 
dat de 
officiële 11 
Jull-vlering 
biJna even hol 
wordt als 21 
Juli en de 
Braban^onne." 

Belgisch verband zonder dat je die so
lidariteit als ontwikkelingssamenwerking 
moet zien. Het is trouwens een gedeeld 
belang; Vlaanderen heeft er belang bij dat 
zijn buren wel varen. Er zijn bindingen 
die men niet zomaar kan wegcijferen. Dat 
Wallonië het als ontwikkelingshulp zal 
beschouwen, kan ik mij voorstellen. Het 
zit nu in die ondoorzichtige Belgische 
struktuur. In het andere geval zal alles 
open en bloot gebeuren. 
Maar dat is precies de bedoeling. Binnen 
de Vlaamse beweging zijn er mensen die 
zelfs verder willen gaan. Tot het over
nemen van de Belgische staatsschuld door 
Vlaanderen. Materieel is dat natuurlijk 
totaal onzinnig. Maar er bestaat zo een 
voluntaristische beweging. 
Binnen de Vlaamse beweging staart men 
zich niet allemaal blind op dat transfert-
gegeven in de zin van 'Wij zijn rijker dan 
zij, dus moeten wij de opbrengsten heb
ben'. Kijk naar Meervoud daarvan kan je 
niet zeggen dat ze niet sohdaristisch zijn. 
Men kan even goed links-progressief, 
zelfs bijna kommunist, zijn en toch de 
onafhankelijkheid nastreven. Meervoud 
vormt overigens het mooiste tegenar
gument voor hen de progressieve be
weging die schermt met Belgicisme." 

IN SAMENWERKING 
*. We hebben de samenwerking 

tussen de VU en anderen al 
even aangehaald. Agaiev heeft 
14 punten en binnen de VU 
wordt gezegd: 'Wij werken 
mee'. Verhofstadt wordt 
Vlaams en binnen de VU wordt 
gezegd: 'Wij gaan samenwer
ken'. De Batselier geeft een 
'sienjaal': 'De VU wil praten'... 
Waarom zou ik nog VU stem
men? 

J. Loones: „Het grote verschil tussen de 
VU en de andere partijen is haar on
gebonden karakter. Dat is een enorme 
troef. Zij kan uitkomen voor haar stand
punten zonder rekening te moeten hou
den met zuilen. Ten tweede is het niet 
verkeerd om aan te tonen dat de VU 
samen wil strijden rond bepaalde punten. 
Wij willen samenwerken in zoverre dat 
daardoor de realisatie van het VU-pro-
gramma gediend wordt. Daar is niets 
verkeerd aan. Er is wel gezegd van niet 
partijstruktureel, maar parlementair sa
men te werken. Maar ik denk ook dat het 
verschil tussen de VU en andere partijen 
zou moeten zijn dat de VU de strijd met 
het totaal onproduktieve en tegenwer

kende Belgische nivo aanbindt. De VU 
kan dat veel konsekwenter doen dan alle 
anderen." 

K. Van Hoorebeke: „Wat dat samen
werken of -praten betreft: ik ben daar 
niet zo'n voorstander van. Het zaait, naar 
de militanten toe, sowiezo verwarring. Ik 
stel me de vraag of die 14 punten van 
Agaiev geen politieke strategie zijn. Ik 
vind niet dat de VU daar 's anderendaags 
al op moet reageren door bereidheid tot 
praten te tonen. Wanneer Jan reakties 
krijgt in het geval het Vlaams Blok wordt 
aangepakt (zie kader/gv), dan krijg ik 
telefoons in de zin van 'Je gaat toch weer 
niet beginnen te praten! ?'." 
J. Loones: „Aan de 14 punten van Agaiev 
heeft de VU er trouwens 7 toegevoegd, 
maar dat verneem je dan weer niet uit de 
pers." 

K. Van Hoorebeke: „Er leeft nog een 
groot trauma bij veel van de VU-mi-
litanten over de vroegere gesprekken met 
de P W Dat heeft brokken gemaakt. 
Indien de VU nu opnieuw ingaat op 
Verhofstadt, ook al kan ik mij daar in
houdelijk achter scharen, dan bestaat er 
opnieuw verwarring bij de militanten." 
J. Loones: „Dat is misschien waar. Maar 
ten gronde moet je als partij trachten een 

Over simbolen 
Durft u, met In het achterhoofd het 
progressieve belgicisme, getooid 
met de Vlaamse Leeuw rondlopen In 
Antwerpen of Brussel? Of ermee 
naar een vergadering van De Mor
gen-abonnees gaan? 

J. Loones: „Dat stoort mij uitermate: het 
misbruik van Vlaamse simbolen door het 
rechts-extremistisch, onverdraagzaam 
gegeven. Dat zit mij verschrikkelijk dwars. 
Om te antwoorden op uw vraag: ja. Mij 
maakt dat helemaal niets uit Ik heb nog 
een leeuwtje op mijn auto en zal wel 
zwaaien met de vlag. Maar mijn kinderen, 
de jonge generatie in haar geheel, doen 
dat veel minder. Dat Is jammer. Aan mijn 
huis hangt het hele jaar door een twee
kleurige Vlaamse Leeuw. Omdat ik sim-
boliek belangrijk vind. Het zit mij wel dwars 
dat die simbolen geassimileerd worden 
met het Blok." 

K. Van Hoorebeke; ,,Vroeger was het 
een evidentie: wanneer je naar de IJ
zerbedevaart reed, dan werd de auto 
volledig getooid met o.a. de Vlaamse vlag. 
Ik herinner ml) dat Ik bij het naar de mis 
gaan mijn fiets met Leeuwevlag daar 
stalde, ledene week moest ik een nieuw 
vlaggetje gaan halen omdat tegenstan
ders het er altijd afhaalden. Toen was dat 
echt een strljdsimbool waar je trots op 

was. Nu hebben die simbolen inderdaad 
een negatieve geladenheid gekregen." 
J. Loones: „Daar kan weerstand tegen 
geboden worden omdat die simbolen ook 
de officiële zijn. Met in de vlag weliswaar 
een rood kleurtje Misschien moet een 
deel van onze achterban overgaan naarde 
officiële simboliek. Je ziet bv. dat de 11-
daagse rond 11 juli een regerlngsgebeu-
ren geworden is. Dat biedt perspektieven. 
Vroeger was je automatisch extremist ais 
11 juli nog maar ter sprake kwam Nu 
heeft men rond die 11-daagse Viaan-
deren-Europa mogelijkheden om met die 
Vlaamse simbolen door te breken. Sim
boliek Is uiterst belangrijk. Ook op het 
kabinet van Van den Brande weet men 
dat. Ik deel daarom niet helemaal Karels 
mening over de bewogenheid van de 
Vlaamse minister-president (zie hier-
naast/gv). Als regeringsleider kan je bijna 
niet anders dan flamingant én strijder 
voor Vlaanderen zijn. Omdat Van den 
Brande inderdaad ziet wat de mogelijk
heden zouden zijn indien hij op staats
vormend vlak verder kon gaan. Hij wordt m 
zijn kabinet ook gedragen door mensen 
die begeesterend zijn. Uit onderzoek blijkt 
dat bij het doordrukken van een nivo als 
'aanvaardbaar' 80% bepaald wordt door 
de simboliek. Dat is zeer belangrijk en dat 

moet ook meer gebeuren door de VU. 
Men mag dat niet alleen overiaten aan het 
Blok. Hoeveel VUJO-leden zouden nog 
rondlopen met een Vlaamse Leeuw?" 
K. Van Hoorebeke: „Simboliek is be
langrijk. Maar watje ook aanvoelt Is dat 11 
juli en het lied en de vlag bijna even hol 
worden als 21 juli, de Brabangonne en de 
driekleur. Wat Ik gehoopt had was dat 11 
juli een beetje zou evolueren naar een 
volksbeweging, een soort van Prinsjesdag 
in Vlaanderen. Dat men zou zeggen 'Kijk: 
dat Is nu onze feestdag, daarvoor komen 
wij op straat. Nog een vakantiedag en dan 
zijn we kompleet.' Maar ga op 11 juli naar 
Gent of Antwerpen: dat zijn dan doodse 
steden. Het zal niet de volksbeweging zijn 
zoals in Nederland." 
J. Loones: „Maar die 11-daagse heeft 
juist de bedoeling van dat open te trekken 
naar het groot publiek ik vind dat men 
daar in slaagt ook. Wij hebben, naast 
anderen, Raymond Van het Groenewouó 
laten optreden. Daar hingen Vlaamse 
Leeuwevlaggen, ... dat was een Vlaams 
feest met om en bij de 5.000 aanwezigen. 
Die simboliek wordt met een feestge-
geven en een voiksgebeuren verstren
geld. Dat wil niet zeggen dat wij daar
buiten geen strijdmanifestaties meer mo
gen hebben." 

\l 

aantal zaken te verwezenlijken. Omdat de 
VU te klein geworden is, is het niet zo 
gemakkelijk om dat alleen te doen. Maar 
indien niet geweten is dat de VU bv. zelf 7 
punten toevoegt aan de 14 van Agaiev 
dan zorgt dat voor een verkeerde per
ceptie van initiatieven. Dan moet men 
zich inderdaad de vraag stellen of het wel 
verstandig is naar het kader toe om zoiets 
te doen. Inhoudelijk kan dat geen pro
bleem zijn, maar je moet afwegen wat er 
blijft hangen van een artikel onder kop 
'VU praat met VLD'." 
K. Van Hoorebeke: „We moeten bond
genoten zoeken omdat we te klein ge
worden zijn. Maar daardoor stelt men 
zich ook de vraag 'Moet de VU er nog 
zijn?'. Ik denk dat de VU nu klein ge
worden is door allerlei verbanden te gaan 
zoeken en dat de kiezer daardoor de 
partij-identiteit niet meer herkent. Wat 
dat betreft moet de VU zich opnieuw 
kordaat opstellen en zeggen: 'Agaiev 
geeft wel 14 voorstellen, maar had beter 
dit of dat gedaan.' De VU gaat altijd in alle 
partijen raakvlakken vinden, maar moet 
er dan iedere keer gepraat worden? Ik 
denk dat de VU teveel gaat denken in 
strategie en nog te weinig begaan is met 
wat er leeft binnen de arrondissementen, 
binnen de afdelingen. Ikzelf hecht daar 
veel belang aan." 

J. Loones: „Wat ik belangrijk vind in een 
partij als de VU is, naar de praktische 
werking, het betrokken zijn bij de andere 
geledingen, bij het leven in Vlaanderen. 
Ik stel vast dat de mensen vanuit een 
Vlaams-nationale bewogenheid hoe lan
ger hoe minder bezig zijn met politiek. Ik 
vind dat helemaal niet slecht, zolang ze 
maar bezig zijn met andere dingen die 
leven binnen de gemeenschap. De VU 
moet kontakt met hen houden. Ze mag 
niet de indruk geven dat de Vlaamse 
beweging niets meer voorstelt, dat het 
allemaal retrograden zijn die niet weten 
wat er gebeurt in de wereld en die enkel 
bezig zijn met staatsvorming,... Dat klopt 
dus niet. De VU'ers zitten in die Vlaamse 
beweging, met alle soorten vertakkingen. 
De VU mag die niet afstoten als een klubje 
oudstrijders. Dat zijn de drukkingsgroe-
pen van de partij. Dat is haar maat
schappelijke onderbouw." 
K. Van Hoorebeke: „Ik denk dat het ook 
belangrijk is dat de VU-mandatarissen 
zich niet altijd onderschatten. Dat ze bv. 
niet altijd moeten denken: de VU heeft 
maar 5 kamerleden en is te klein. Binnen 
Vlaanderen en het Vlaamse gegeven ver
tolkt zij nog altijd een stem die ernstig 
wordt genomen." 

We probeerden het nog met 'Wil u nog 
groeten overmaken?', maar beide heren 
waren al weer naar hun werk vertrok
ken... 
Geert Vranken 
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U-voorzitter Bert Anciaux spreekt recht uit het 

hart. Hij is de man van de emotie. Zijn 

ongedwongen stijl trekt heel wat jongeren aan. 

„WIJ" ging op zoek naar de denkwereld van 

Bert Anciaux. 

^ PARTIJ • 

• U heeft er herhaalde malen op 
gewezen een gespannen rela
tie met de pers te onderhou
den? 

B. Anciaux: „Ja, ik heb lange tijd moei-
lijichecien met de pers gehad, omdat ze 
bhjkbaar mijn taalgebruik niet begreep. 
Nochtans heb ik de indruk dat de be
volking mij beter begrijpt. Ik denk dat de 
pers het soms moeilijk had - al is dat 
geëvolueerd - met mijn rechtaan-rechtuit-
stijl en daar onmiddelUijk alles en nog wat 
aan ging koppelen." 

• Bent u voorzichtiger gewor
den? 

B. Anciaux: „Niet echt, nee." 
• Ik denk aan uw uitspraken over 

soft-drugs in het weekblad 
Humo? 

B. Anciaux: „Men heeft op dat moment 
mijn uitspraken uit zijn kontekst gerukt. 
Ik heb nooit beweerd dat soft-drugs voor 
mij het hoogste genot zijn, laat staan het 
hoogste intellektueel genot. Ik heb ook 
nooit de bedoeling gehad om het gebruik 
van soft-drugs aan te moedigen. Iedereen 
weet wel dat ik een vurig voorstander ben 
van een open, eerlijk en gedurfd debat 
rond de al dan niet legalisering van soft
drugs. Men interpreteert dit meteen als 
propaganda voeren voor drugs. Som
migen durven het zelfs aan om dit gelijk te 
stellen met drugsverslagving ('t Pallie-
terke, evdc). Dat neem ik niet. Er is 
gewoon een dringend en absoluut debat 
daaromtrent nodig, punt uit." 

• Wat is u standpunt? 
B. Anciaux: „Ik ben ervan overtuigd dat 
legalisering van soft-drugs heel veel po
sitieve gevolgen kan hebben. Ik twijfel er 
soms aan of we niet naar een gedoog
beleid moeten evolueren. Er moet al
leszins iets gebeuren. Je mag de soft-
drugs-gebruikers niet marginaliseren. De 
manier waarop jonge gebruikers door de 
politie behandeld en gekriminaliseerd 
worden, brengt onvermijdelijk konflikten 
met zich mee en heeft een grote negatieve 
invloed op diegenen die alle drugs over 
dezelfde kam scheren. Dat is niet ern-
stig." 

• Het tema ligt gevoelig binnen 
de partij? 

B. Anciaux: „Dat klopt en het debat is 
nog niet uitgepraat. Er zijn inderdaad 
verscheidene meningen. Maar, ondertus
sen zitten we zonder standpunt en blijven 
de soft-gebruikers gestigmatiseerd, wat 
misdadig is." 

• Een ander gevoelig punt bin
nen de partij heeft vandoen 
met het kommunautaire. Er is 
kritiek te horen omdat het 
Vlaams-nationalisme te veel 
wordt gelijkgesteld met cen-
tennationalisme, groepsego-
isme en een agressief vijand
beeld. 

B. Anciaux: „Ja, absoluut. Met die waar
schuwing ben ik het voor 100% eens. Ons 
volksnationalisme, ons konfederalisme 
moet in een radikaal-demokratisch pro-
jekt ingebed zijn. Konfederalisme is er 
ook op gericht doorzichtigheid te krijgen 
in de besluitvorming en geheime cenakels 
minder macht te geven." 

• Staat konfederalisme gelijk met 
onafhankelijkheid? 

B. Anciaux: „Nee. Om twee redenen. Wij 
wensen de solidariteitsmechanismen tus
sen de volkeren onderling te behouden, 
wat meteen ook een staatsnationalisme 
uitsluit. Voorts betekent het uitroepen 
van de Vlaamse onafhankelijkheid het 
verlies van Brussel en allicht ook van de 
rand." 

mers gemanipuleerd door een vijand
beeld ten aanzien van Vlaanderen. Dat 
moeten we wegkrijgen. Voor de rest blijft 
Brussel het bindteken van Vlaanderen 
met Wallonië binnen een konfederaal 
model." 

* Is het konfederalisme een over
gangsperiode om Brussel op 
langere termijn bij Vlaanderen 
te krijgen? 

B. Anciaux: „Het konfederalisme is een 

Iedereen heeft 
boter op het hoofd 

• Bedoelt u met solidariteitsme
chanismen dat er binnen een 
overkoepelend verband tussen 
de Vlaamse, Waalse en Brus
selse regio's een specifieke so
lidariteit moet worden behou
den? 

B. Anciaux:,Jazeker. Het zou hypokriet 
zijn dat wij naar de buitenwereld voor
stander zijn van een sociaal Europa en 
ondertussen de solidariteit met Wallonië 
stopzetten. Dat is niet ernstig en niet 
eerlijk. Doorzichtige solidariteit - geen 
diefstal - blijft noodzakelijk. De partij 
moet nog uitdiepen op wat die solidariteit 
slaat en hoever ze kan reiken. Voor mij is 
het vanzelfsprekend dat Vlaanderen een 
eigen gezondheids-, sociaal-,tewerkstel-
lings- en gezinsbeleid kan voeren. Daar
tegenover kurmen de werkloosheidsuit
keringen en de pensioenen konfederaal 
blijven. Op die terreinen kan de in-
tergewestelijke solidariteit gelden, altans 
voor een zeker bedrag en met een ge
deelde verantwoordelijkheid. 

• In verband met Brussel heeft u 
reeds verklaard dat de hoofd
stad bij Vlaanderen moet wor
den ingelijfd? 

B. Anciaux: „Heb ik dat zo simplistisch 
gezegd? Allicht niet." 
• U pleitte voor een strategie 

waarbij de Brusselaars zouden 
kiezen voor Vlaanderen? 

B. Anciaux: „Brussel als autonome stads
staat is totaal onleefbaar. De toekomst 
van Brussel ligt in Vlaanderen. Daartoe 
moet de Vlaamse gemeenschap een door
gedreven en krachtdadige Brusselse po
litiek voeren, met de nodige financiële 
middelen. Teveel Brusselaars worden im-

overgangsperiode naar een Europa van 
volkeren en regio's. Brussel blijft daarbij 
het knooppunt waar twee grote gemeen
schappen op voet van gelijkheid elkaar 
ontmoeten. Daartoe zijn wijzigingen 
noodzakelijk. Zo pleit ik voor de na
tionaliteitskeuze. De Brusselaar zal moe
ten kiezen voor welke gemeenschap hij 
opteert. Daaraan zullen fiskale en sociale 
gevolgen worden verbonden." 

* Wanneer u pleit voor de na
tionaliteitskeuze dan speelt het 
belang van het aantal, van de 
numerieke macht en kunnen 
de verhoudingen tussen de ge
meenschappen gewijzigd wor
den? 

B. Anciaux: „Nee, nee, de nationali
teitskeuze kan de verhoudingen niet be
palen. Beide gemeenschappen moeten 
zich op voet van gelijkheid blijven ver-
houuden. Brussel moet met andere woor
den paritair worden bestuurd." 

• Sommigen zien de nationali
teitskeuze als een strategie om 
de Brusselaars te doen kiezen 
voor Vlaanderen. Ze gaan er 
daarbij vanuit dat de Brusselaar 
voor zijn voordeel, zijn geld zal 
kiezen en dus zal opteren voor 
het rijkere Vlaanderen? 

B. Anciaux: „Ongetwijfeld is dat juist en 
dan ook mooi meegenomen. We krijgen 
dan net hetzelfde wat zich voordien in 
omgekeerde zin voordeed. Brussel is im
mers vrij snel verfranst. Nu, als we Brussel 
even snel willen vernederlandsen dat zal 
de nationaliteitskeuze op zich toch geen 
voldoende waarborg zijn. De Vlamingen 
moeten naar Brussel komen wonen. Hier 

zijn veel mogelijkheden. Ik woon in Ne-
der-Over-Heembeek, Sven Gatz (Brussels 
VU-raadslid evdc) in Jette. Daar is het 
verdomd aangenaam om wonen tegen 
betaalbare prijzen en met veel groen." 
• Op elektoraal vlak gaan de Vla

mingen in Brussel fel achter
uit? 

B. Anciaux: „Ja, waarom? Omdat ze er 
niet komen wonen. En omdat de Vlaamse 
gemeenschap steeds heeft geweigerd te 
investeren in de nieuwe Brusselaars, de 
migranten. Mijn vader en de VU hebben 
dat wel gedaan, mede om de Frans-
tahgheid tegen te houden. Vandaar dat 
het belangrijk is om vanuit Vlaamse en 
sociale overwegingen aandacht te be
steden aan de migranten." 

• Sven Catz en Herman Lauwers, 
beiden VU, komen op voor het 
verienen van gemeentelijk 
stemrecht aan migranten. Dat 
stemrecht zou dan gekoppeld 
worden aan waarborgen voor 
de Brusselaars op gemeentelijk 
vlak? 

B. Anciaux: „Eerst dachten we eraan de 
nationahteitsverwerving te vereenvoudi
gen voor wie vijf jaar in ons land verbleef. 
Wat stellen we nu vast? In het jaar 2000 
zal het stemrecht niet meer afhangen van 
de nationaliteit. Alle Euro-onderdanen 
krijgen dan immers stemrecht, terwijl de 
niet-Europese burgers geen stemrecht 
krijgen. Dat vind ik grof, want van de 
Europese burgers wordt geen enkele 
vorm van integratie vereist en ze moeten 
zelfs geen belastingen betalen, wat on
rechtvaardig is tegenover de andere in-
wijkelingen die dikwijls wel geïntegreerd 
zijn en wel belastingen betalen. In die zin 
sta ik achter de voorstellen van Lauwers 
en Gatz, temeer omdat het een middel is 
om het moslim-fundamentalisme tegen te 
gaan. Het debat is dus geopend binnen de 
partij." 

• Sven Cats en Herman Lauwers 
stellen wel dat het migranten
stemrecht ook moet gekoppeld 
worden aan de afschaffing van 
de stemplicht. Uzelf hield 
steeds vast aan het behoud van 
de stemplicht? 

B. Anciaux: ,Ja, maar de partij niet. Nu 
goed, ik ben er eventueel ook voor ge
wonnen de stemphcht af te schaffen op 
voorwaarde dat we alles op alles zetten 
om de bevolking te informeren en te 
betrekken bij de besluitvorming. Zoniet 
evolueren we naar een klassemaatschap
pij. 

Denken aan 

de volgende 

verkiezingen 

is een luxe

probleem. 

d 
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• Moet stemrecht aan migranten 
gekoppeld worden aan de ken
nis van de taal? 

B. Anciaux: „Ja want de frustratie van de 
mensen tegenover de migranten is het 
gevolg van het feit dat ze zich soms 
onvoldoende integreren. Taalkennis is 
een duidelijke uiting van de wil tot in
tegratie. Die verplichte taalkennis is bo
vendien niet a-sociaal. Kijk naar De
nemarken, een zeer progressief en sociaal 
land. Elke politieke vluchteling moet daar 
eerst de taal leren, vanuit de overtuiging 
dat inwijkelingen zich daardoor meteen 
thuis voelen en kansen geboden krijgen. 
Een dergelijke overweging staat haaks op 
wat de anti-demokratische krachten be
trachten. Zij willen geen integratie en 
gebruiken de migrant als zondebok. De 
bevolking moet leren dat er leugens én 
realiteiten bestaan. Het is een leugen dat 
migranten meer verkrijgen dan een Vla
ming of een Waal. Het is een realiteit dat 
er problemen met migranten zijn, onder 
meer in verband met veiÜgheid. 

Hebben we het even over de 
toekomst van de VU. Er wordt 
uitgekeken naar een elektorale 
skore van om en bij de 15 % 

B. Anciaux: „Wat mij kwaad maakt is dat 
politieke partijen denken in funktie van 
de volgende parlementaire verkiezingen 
in 1999. Op dit ogenblik ligt de uitdaging 
in de verdieping van de demokratie en het 
verlenen van geborgenheid aan de burger. 
Indien niet alle partijen daaraan geza
menlijk werken staat de demokratie op 
het spel. Denken in de richting van een 
volgende verkiezing is dan ook een luxe
probleem." 

Wat is de specifieke rol van de 
VU? 

B. Anciaux: „De opdracht van de VU 
bestaat er in eerste instantie in een ant
woord te bieden op de vele vragen die 
vanuit de bevolking gerezen zijn. Als 
ongebonden demokratische faktor kan de 
VU daarin een voortrekkersrol spelen. 
Toch zeg ik u in alle eerlijkheid en mis
schien zal men mij dat kwalijk nemen dat 
elke ideologie, ook het Vlaams-natio-
nalisme, gebruikt, maar ook misbruikt 
kan worden om eigen groepsbelangen en 
machtsverwerving na te streven. Ik zal 
altijd nationalist blijven. Maar, de he
dendaagse ideologieën bieden niet langer 
een antwoord op de maatschappelijke 
uitdagingen. Dat moet ook de VU be
seffen." 

Wat u nu beweert heeft ook 
IVIaurits Coppieters aangekaart 

B. Anciaux: „Coppieters streeft naar een 

herkavelingspolitiek. Hij maakte daarbij 

meteen het onderscheid tussen ,goede' en 

,slechte' partijen. Het Coppieters-projekt 

is bovendien weinig bezielend en veel te 

technisch en biedt aldus geen antwoord 

• PARTIJ • 

op de maatschappelijke kwalen. Kijk, elke 
partij zal zichzelf moeten relativeren, al is 
dat niet eenvoudig en zeker niet als 
partijvoorzitter." 

Een vu-burgemeester zei me 
onlangs dat de VU zich steeds 
heeft verzet tegen politieke be
noemingen en tegen het kli-
entelisme. Hij vraagt zich af 
waarom de VU de traditionele 
partijen niet afschiet? 

B. Anciaux: „Zo eenvoudig is dat niet. 
Elke politieke partij heeft boter op het 
hoofd, de één al meer dan de ander. Zo 
heeft de VU minder fouten gemaakt dan 
de andere partijen. Maar, alle partijen 
worden hoe dan ook over dezelfde kam 
geschoren. Het heeft dan ook geen zin om 
het massaal ongenoegen te misbruiken 
voor partijpolitiek opportunisme. Juist 
dat is nefast voor de demokratie. Terwijl 
het behoud en het herstel van de de
mokratie de allerhoogste prioriteit is. Alle 
andere problemen zijn daar onderge
schikt aan. 
Het belangrijkste is nu dat de partijen 

zichzelf relativeren en dat ze tegelijk met 

elkaar samenwerken." 
Draagt samenwerking met één 
of andere partij uw voorkeur 
weg? 

B. Anciaux: „Geen enkele andere partij 
draagt mijn voorkeur weg. Ik zie wel in 
andere partijen individuen die samen met 
ons een rol kunnen spelen in het de-
mokratisch projekt." 

Aan wie denkt u? 
B. Anciaux: „Indien De Batselier en an
deren in de SP de durf zouden hebben om 
het demokratisch projekt kritisch en kon-
sekwent toe te passen, dan staan we al een 
stap verder. Hetzelfde geldt voor Agalev. 
Ik denk daarbij aan/os Gheysels. Al mag 
Agalev zichzelf ook wat meer relativeren. 
Agalev is een klassieke partij geworden, 
die geen voeling meer heeft met de jon
geren van vandaag. Ze zijn blijven steken 
in mei '68. Overigens zijn de groenen een 
partij waarin enorm veel afgunst en na
ijver heerst. In de CVP kan ik mij voor
stellen dat samenwerking met bepaalde 
mensen mogelijk is, misschien met Joban 

Van Hecke. Ik hoor van anderen dat zijn 

frank gevallen is, beter laat dan nooit. 

En de VLD? 
B. Anciaux: „Als ik Guy Verhofstadt 

bezig hoor, dan voel ik bij hem ook een 
streven naar een andere samenleving, 
waarin de demokratie kan hersteld wor
den. Maar, in het achterhoofd van de 
VLD speelt ook het ekonomisch libe
ralisme. En het is niet voldoende dat 
Verhofdstadt zich twee maal per jaar 
beperkt tot het geven van een toespraak. 
Hij moet zijn nek durven uitsteken en de 
platte partijpolitiek van Herman De Croo 

openlijk aanklagen." 

(evdc) 

De 

hedendaagse 

Ideologieën 

bieden niet 

langer een 

antwoord op 

de maat

schappelijke 

uitdagingen. 

Dat moet ook 

de vu 

beseffen. 

Invloed, geen macht 
Een partij streeft naar macht? 

B. Anclaux: „Daar is de politiek fun
damenteel aan kapot gegaan. De politiek 
bekijken In het teken van machtsverwer
ving Is de doodsteek van de demokratie. 
Politiek kan ook in het teken staan van 
Invloedsverwervlng." 

Toch kan een partij pas iets realiseren 
wanneer ze mee het beleid be
paalt... 

B. Anclaux: „Ik ben het daar niet mee 
eens. Iets realiseren heeft niets met 
machtsverwerving te maken. Het volk 
heeft nood aan een goed gezag " 

Als men aan het beleid deelneemt, 
kan men bijdragen tot een behoorlijk 
gezag... 

B. Anclaux: „Ja, indien je voldoende 
Invloed hebt." 

Bedoelt u dat de vu te weinig invloed 
heeft om aan de macht deel te ne
men? 

B. Anclaux:„lk wil niet aan de macht 
deelnemen. Macht heeft te maken met 
het In stand houden van misbruiken. Ik wil 
meer invloed verwerven terwllle van een 
betere demokratie, een werkbare en 
doorzichtige rechtsstaat, meer rechtvaar
digheid en een betere aanpak van mis
bruiken." 

Iets realiseren heeft niets met 
machtsverwerving te maken. 

In 1999 komt er een nieuwe staats
hervorming? 

B. Anclaux: „Als de staatshervorming 
met wordt ingebed In een demokratisch 
streven, komen er allicht geen onder
handelingen." 

Als zich dat wel voordoet, zal de vu er 
dan bij zijn? 

B. Anclaux: „Ik hoop uit de grond van 
mijn hart dat de VU voldoende Invloed 
heeft om een belangrijke stempel te druk
ken op fundamentele hen/ormingen die 
reeds vandaag moeten Ingezet worden. 
Als kleine partij kunnen we veel Invloed 
uitoefenen in het parlement. We kunnen 
tenminste zeggen wat we denken." 

Streeft u al dan niet naar deelname 
aan het beleid? 

B. Anclaux: Het is belangrijk dat er een 
andere regering komt die de kracht van 
het parlement herstelt. Er Is terug nood 
aan debat. Dat wordt vandaag onmogelijk 
gemaakt door het gebrek aan durf In de 
politieke wereld. En door regeerakkoor
den die allesomvattend zijn en slechts 
gericht op het In stand houden van allerlei 
evenwichten. Daar doe Ik niet aan mee. ik 
wil slechts in een regering stappen als de 
ministers de vrijheid krijgen kreatleve 
Ideeën te ontwikkelen, als de regering een 
gedurfde visie uitdraagt die niet door het 
parlement te nemen of te laten Is en als 
over de partijgrenzen heen het debat kan 
gevoerd worden. Aan een dergelijke re
gering, die niet In eerste Instantie op 
machtsverwerving gericht is, zou Ik dol
graag willen deelnemen." 

(evdc) 
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