
N a een even succesvolle als bewogen 
loopbaan neemt Willy Knijpers op 
1 maart 1997 afscheid van het 

parlementaire werk. Hij wordt als Vlaams 
parlementslid door Gerda Raskin opgevolgd. 

WIJ besteedt deze week aandacht aan 
de verdiensten van Willy Knijpers. Terecht, 
WUy was - en blijft - de man van de 
militant. Hij houdt tevens van dialoog en 
tegenspraak. Daarom draagt hij ons 
weekblad in zijn hart. Omdat hij de Vlaams-
nationale stem belangrijk vindt. 

ZWART OP GEEL, MAAR... 
LEES BLZ. 2 - 3 

Willy Knijpers trekt zich terug in 
Herent, waar hij burgemeester is. Als 
proudhonist, met anarchistische en non-
confomistische trekjes, draagt hij er het 
basisfederalisme uit, brengt hij er de reële 
inspraak tot stand. Voor de inwoners uit 

Willy's 
identiteit 
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Herent is ,Willy' de burgervader. In het huis 
van Knijpers staan de deuren altijd open. 
Voor de familie Kuijpers is geen mondje, 
geen inspanning te veel. 

De inbreng van de Vlaams-Brabander 
zal zich niet beperken tot het locale niveau. 
WiUy Kuijpers heeft te veel ervaring. En de 
politieke microbe zal blijven bijten. In stilte 
zal hij contacten met andere partijen blijven 
onderhouden. De al dan niet herkaveling 
van het politieke landschap boeit hem 
uitermate. Hij beseft dat de politieke wereld 
aan verandering onderhevig is. Hij weet ook 
hoe gevoelig dat ligt. Dus zal hij de partij 
met raad, mischien met daad bijstaan. 

Ten gepaste tijde - en indien nodig -
zal WiUy Kuijpers ook de Vlaamse regering 
op de vingers tikken. In het Vlaams 
parlement waarschuwde hij in zijn 
afscheidsrede voor het „centralisme van het 
Markiesgebouw en het Martelarenplein. Op 
haast dictatoriale wijze worden plannen aan 
de Vlaamse bevolking en Vlaamse 
gemeenten opgelegd. Dat is een verminking 
van het doorleefd federalisme." 

Bovenal zal WiUy Kuijpers een inbreng 
hebben in het recente en vaak 
aanstootgevende debat over de Vlaamse 
identiteit. Met ons heeft Kuijpers „geen 
ander dan het Vlaamse volk". Hij en zijn 
partijgenoten streven de ontvoogding van 
het Vlaamse volk na. 

„Daarom", zo stelde Kuijpers in het 
Vlaams parlement, „mag socialist of liberaal 
zijn ons niet blind maken voor het feit dat 
het goed is een identiteit te hebben. We 
hebben veel gezworven, maar we zijn ook 
steeds graag thuisgekomen. Dat is de 
betekenis van een identiteit: graag 
thuiskomen." 

Geweld in Baskenland neemt toe. 

Gekke koeien maken EP dol 
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FNP bestaat 55 Jaar 

Het geval Sarre 

Een Vlaamse leeuw in Peking 

O nze redactie publiceert vandaag een 
verliandeling geschreven door hoog-

ieraar Ludo Abicint. De tei<st draagt ais titei 
De herinnering Is een vorm van hoop en 
wordt aiie abonnees aangeboden, i-let 
waarom van deze uitgave is tweeërlei. 
Redactie en uitgever tiebben een cann-
pagne op touw gezet 
om 1) met WIJ een 
groter publiel< te be-
relken, 2) om in Vlaan
deren een zindelijl< ge
sprek over de eigen 
identiteit op gang te 
brengen. 
Het weekblad WIJ is in 
de Vlaamse perswe
reld een buitenbeen. 
Het is een spreekbuis 
van de Volksunie én 
een informatieblad. 
WIJ vertegenwoordigt de opinie van het 
democratische Vlaams-nationalisme, 
maar wil ook informeren. Daar waar opi
niebladen vroeger als vanzelfsprekend tot 
het perslandschap behoorden zijn ze van
daag in de verdrukking. Elk van ons kent 
de titels die in de voorbije kwarteeuw zijn 
verdwenen. Gaande van Spectator en de 
Vlaamse Elsevier over De Nieuwe en De 
Zwijger tot de Rode Vaan. in de kran
tenwereld is het al niet veel beter. De SP 
stootte haar kranten af en richtte De 
Morgen op die later onder de vleugels van 
de Persgroep, de uitgever van Het Laatste 
Nieuws kwam. Het ACW gaf Het l/o/A-prijs 

aan de Vlaamse Uitgeversmaatschappij en 
de Nieuwe Gids verdween. Gazet vanAnt-
werpenkvjam bij Concentra, uitgever van 
Het Belang van Limburg, terecht. 
Deze hergroepenngen, niet langer meer 
op ideologische basis, kwamen er vooral 
als verdediging tegen de audiovisuele me

dia die met niet 
aflatende ijver 
van elkaar kij
kers (en re
clame) probe
ren af te snoe
pen. Op hun 
beurt nemen de 
kranten het te
gen mekaar op 
met gratis bijla
gen, met een 
schreeuwehge 
lay-out en met 

veel sensatie. Bovendien worden zij ge
steund door de overheid die royaal re
clameruimte afkoopt. 
Midden dit geweld blijft de opiniepers 
verweesd achter. Zij is nochtans onont
beerlijk in een gezonde democratie. Zij 
moet zich, wil zij overeind blijven, hard 
verdedigen Ook WIJ wil dat doen. Niet 
met een kleurige bijlage die achteraf in de 
recyclage verdwijnt, maar met vrijmoe
digheid en kwaliteit. 
Daarom vroeg de redactie Ludo Abicht 
een tekst te schrijven over het Vlaanderen 
van vandaag. Niet met de bedoeling om 
haar naar de mond te praten, maar om 

...open voor 
alle 

discussie 

kritisch te verhalen hoe het met Vlaan
deren gesteld is. 
Abicht is voorzitter van het Frans Ma-
sereelfonds, een ,,linkse" dus. Maar met 
wortels in een Vlaamsgezind, Daensistisch 
midden. Hij kent de ,,kleine kamertjes" 
van de Vlaamse beweging, evenals de 
kringen waar het staat om ons streven 
naar zelfstandigheid met... Bosnische toe
standen te vergelijken. 
De lezer weet dat ons weekblad regel
matig van leer trekt tegen mensen die de 
Vlaamse identiteit maar niks vinden en 
alles aangrijpen om het België-gevoel op 
te vijzelen. De Witte Mars, de Rode Dui
vels, het koningshuis, het moet allemaal 
dienen om de klok terug te draaien. Te
genover deze retro-beweging wil WIJ een 
gezond Vlaams zelfbewustzijn plaatsen, 
het besef tot een volk te behoren. Een 
volk met een eigen kuituur taal en ge
bruiken, levend op een eigen territorium 
Een volk dat weet heeft van zijn klare en 
donkere kanten, van zijn kunnen en zijn 
falen Een volk dat nieuwsgierig is naar 
andere volkeren en vanuit zijn nationaal 
gevoel Inter-nationaal kan zijn. 
Zo'n bewustzijn Is de eerste stap naar 
zelfbestuur. Abicht is gelukkig dat Vlaan
deren zich in een eigen culturele en po
litieke ruimte kan besturen, maar met 
zonder een alerte oppositie. Het beschik
ken over autonomie is inderdaad geen 
waarborg tegen de verleidingen van de 
macht. En maar zinvol wanneer zij naar 
een betere democratie leidt. 

Nu de eigen instellingen er zijn doet zich 
echter een raar fenomeen voor. Met 
name de kloof tussen de Vlaamse-staat-
in-opbouw en een belangrijk deel van zijn 
jonge intellectuelen. Dit is een veront
rustende evolutie, vindt Abicht. Want 
deze ,,nieuwe Belgen" uiten geen kritiek 
op misbruiken of wantoestanden binnen 
de Vlaamse samenleving, maar op het 
project zelf. Dit speelt niet alleen in de 
kaart van hen die van het voortbestaan 
van België leven, maar ook van multi
nationale kapitaalsgroepen die een in
ternationaal eenheidsdenken propage
ren. De auteur behandelt ook het pro
bleem van collaboratie, repressie en am
nestie. Opdat een einde zou komen aan 
dit onverwerkt verleden moeten beide 
kampen de eigen fouten erkennen. 
Abicht huldigt de stelling dat een officiële 
verzoeningsmaatregel van de federale re-
genng moet komen ,,daar repressie en 
epuratie door de toenmalige Belgische 
regering verordend werden". 
Niet alle stellingen van Ludo Abicht zullen 
door onze lezers even enthousiast ont
haald worden, maar dit is precies de be
trachting van het Initiatief De redactie wil 
zonder het eigen karakter te verlooche
nen stof tot debat bieden Of zoals haar 
leidmotief zegt. Zwart op geel, maar open 
voor alle discussie. Zij kijkt dan ook met 
belangstelling uit naar reacties van hui
dige en toekomstige lezers. 

Maurits van Liedekerke 



Uw exclusief geschenk! 
De kloof tussen de Vlaamse-staat-in-opbouw en een belang 
rijk deel van zijn jonge intellectuelen is verontrustend. 
Want, zo betoogt Ludo Abicht, die groep brengt geen 
kritiek uit op echte of vermeende wantoestanden 
binnen de Vlaamse samenleving, maar op het 
project zelf De „nieuwe Belgen" ervaren de 
Vlaamse identiteit als bedreigend. 
Het Vlaamse emancipatieproject afremmen 
zint niet alleen krachten die van het voort
bestaan van de Belgische staat leven, maar 
speelt vooral in het voordeel van mul

tinationale kapitaalsgroepen. Zij gebruiken een 
internationalistische ideologie om zoveel mogelijk 

aan de controle van de nationale regeringen te 
onttrekken. De ontleding van Ludo Abicht is soms 

pessimistisch en tegendraads, maar ook hoopvol. Zijn 
antwoord aan de „nieuwe Belgen" is scherp. 

De afstandelijke opstelling van de socialistische beweging 
tegenover de Vlaamse ontvoogdingsstrijd wordt aan de kaak 

gesteld. De herinnering is een vorm van hoop wijst ook de 
Vlaamse beweging op de noodzaak van het schenken van klare 

wijn. 

^ WIJ - CAMPAGNE ^ 

Januari 1955. De Volksunie. 
een verre voorouder van de huidige 
WIJ, verschijnt voor de eerste maal. Op 
de voorpagina van het maandblad staat 
het „Manifest van de Volksunie", een 
kort overzicht van het partijpro
gramma, ondertekend door de stich
ters van de piepjonge Volksunie. 

Het Vlaamsonvrleiicieiuic kli
maat van die tijd maakt het de partij 
noch haar blad gemakkelijk. Velen zijn 
bang om een abonnement te nemen. 
Aan een aantal abonnees moet de ver
zekering worden gegeven dat het blad 
hen „onder band" en met de titel naar 
binnen gevouwen zou opgestuurd 
worden. 

1956. Het blad verschijnt vanaf 
nu veertiendaags. In 1961 wordt, on
der impuls van Toon Van Overstraeten, 
overgeschakeld op de weekbiadfor-
mule. Oud-redacteur Staf de Lie over 
de omstandigheden toen: ,,Er werd 
gedrukt in een kelderkeuken op een 
platte pers. De hele bedoening ademde 
de sfeer van een geheimstokerij of een 
valsemuntershol." 

November 1965. De titel De 
Volksunie wordt vervangen door WIJ, 
Vlaams nationaal. Het blad evolueert 
van vu-partijorgaan naar een Vlaams-
Nationaal opinie- en informatieweek
blad. De aanpak wordt ook professi
oneler. Zo worden de WiJ-redacteurs 
door de Algemene Vereniging van Be-
roepsjoumaiisten erkend. 

1966. Het gerecht „bezoekt" de 
WiJ-redactie op zoek naar voor de rijks
wacht bezwarend fotomateriaal in de 
zaak-Zwartberg. 

Een kleine greep uit de 
thema's die over de jaren heen aan bod 
komen: amnestie, federalisme en 
volksnationalisme; socio-economische 
onderwerpen; België in Afrika; cultuur; 
sport; milieu; studentenprotest; 
nieuws van de VU-basis; politieke ac
tualiteit. De onthullingen in WIJ over de 
Belgische rol in de internationale wa
penhandel krijgen nationale en zelfs 
internationale mediabelangstelling. 

Gedurende al die jaren blijft WIJ 
trouw aan zijn opdracht: een pers
orgaan met een duidelijke opinie, door 
en door Vlaams-Nationaal. Een eigen 
stem die de Vlaamse opinievorming ten 
gunste kan beïnvloeden èn de rug-
gegraat van de partijorganisatie. Maar 
WIJ staat ook open voor andere me
ningen. Vandaar het leidmotief: zwart 
op geel, maar open voor alle discussie. 

* Wie een regelmatig luisteraar is 
van het radio-persoverzicht op don
derdagochtend, hoort elke week één 
zinnetje uit het politiek commentaar. 
Wie de totale context van dat ene 
zinnetje wil kennen, kan in WIJ terecht. 

Het moet ook u ondertussen duidelijk geworden 
zijn: WIJ heeft Ludo Abicht aan het werk gezet 

en hem de vrijheid gegeven een essay te schrijven 
over Vlaanderen en zijn toekomst. Een gesprek. 

Overtuigd 
confederalist 

2 

* U haalt in uw schrijven soms 
nogal fel uit naar de linkse in
tellectuele middens. Nochtans 
behoort ook u daartoe. Wil u 
opvallen? Missioneren? 

Ludo Abicht: „Nee, geen van beide. Ik 
kom uit een Vlaamsgezind, Daensistisch 
milieu en ben later overgestapt naar de 
meer Marxistische vleugel. Er bestaat wel 
degelijk een traditie van Vlaamse Mar
xisten en ik voel mij dus geen buiten
beentje. Ik zet gewoon een traditie verder 
die al bestond. Maar het is juist dat ik me 
erger aan de moeite die men heeft met de 
Vlaamse identiteit. De jongste jaren merk 
ik dat het, ik veronderstel als reactie op 
zwarte zondag, bon ton geworden is om 
Vlaanderen te vereenzelvigen met be
krompenheid, racisme,... 
België wordt plots het land van de ver
draagzaamheid. Ik vermoed dat die 
krachten die de status quo verdedigen, 
waaronder het hof, de federale regering 
en de kerkelijke overheden (Abicht zegt in 
zijn essay dat de kringen die de Vlaamse 
autonomie verwerpen 'op één nacht de 
kampioenen van de verdraagzaamheid en 
de ware vrienden van de migranten zijn 
geworden'/red.), dat die in feite op een 
handige manier de vreemdelingenpro-
blematiek uitspelen tegen de Vlaamse 
beweging. 

Men heeft, door toedoen van het Vlaams 
Blok, een stok gevonden om de hond te 

slaan. Voor WO I wisten de 'Vlaamse 
boerkes' niet wat kuituur was, later waren 
ze, zie de omstandigheden rond de ver
nederlandsing van de universiteit van 
Gent, 'onbetrouwbare bondgenoten' en 
na WO II was er de collaboratie. Nu, een 
halve eeuw later, heeft men iets nieuws 
gevonden: 'Wie opkomt voor Vlaamse 
rechten, moet wel tegen vreemdelingen 
zijn'. Nochtans klopt zo een redenering 
niet met de geschiedenis. Het is hetzelfde 
alsof de katholieke kerk volledig ge
lijkgesteld moet worden met de inqui
sitie, alsof het communisme niets meer is 
dan de aberraties onder Stalin." 
* Kan u in linkse kringen op be

grip rekenen voor uw bood
schap of is men daar Ludo 
Abicht liever kwijt dan rijk? 

L. Abicht: „Ik ben nogal actief in het 
Masereelfonds, toch een uitgesproken 
links cultuurfonds. Daarin wordt over het 
onderwerp gediscussieerd. Over het al
gemeen wordt de strikte scheidingslijn 
tussen radicaal Vlaams en radicaal links 
niet door iedereen aanvaard, maar ze 
wordt ook niet door iedereen verworpen. 
Ik verwijs voorts ook naar Meervoud, 

waar wij mee samenwerken. 
Er blijven natuurlijk bewegingen waar 
mijn standpunt zeer moeilijk ligt: het zijn 
overwegend de, wat ik zou noemen, 
'beroeps-anti-fascistische groepen', zoals 
het Anti-Fascistisch Front. Let wel: ook ik 

stap mee op in betogingen tegen het 
extreem-rechts fascisme. Maar ik vind dat 
ze soms tegen de verkeerde boom blaffen 
en sommigen lusten mij daarom rauw. 
Maar, ik zou geen filosoof moeten zijn 
indien ik wilde dat iedereen het met mij 
eens was." 

BELANG BOVEN BELANG 

U vindt dat naast de werkloos
heid, de milieuverioedering, ... 
ook de Vlaamse emancipatie 
een probleem is dat evenveel 
aandacht verdient. Moet een 
mens niet eerst werk hebben 
en gezond kunnen leven? 

L. Abicht: „Ik ben het ermee eens dat 
mensen eerst moeten eten en dat de 
moraal pas daarna komt. Maar een mens 
leeft niet van brood alleen. De mini-
mumbehoeften moeten vervuld worden, 
maar ook het recht op bv. cultuur moet 
gewaarborgd worden. De Vlaamse be
weging is in die zin dus een complement 
van de sociale beweging. De sociale strijd 
voor meer werk moet absoluut gevoerd 
blijven, maar tegelijkertijd moeten we 
blijven vechten voor culturele eigenheid, 
emancipatie en ontplooiing. Ik vind dat 
dat samengaat." 

- Moet er wel zo nodig een iden
titeit gevonden worden? U 
spreekt ergens over het vinden 
van een positief imago ervan. 
Kan een identiteit van bovenaf 
opgelegd worden? 

L. Abicht: „Ik voel me Vlaming zoals 
collega's zich Fransman of Amerikaan 
voelen. Ik heb daarvoor geen zelfklevers 
nodig. Maar met het woord identiteit is 
absoluut niks verkeerd. Ik verwijs daarbij 
naar het boek 'L'identité de la France' van 
de Franse filosoof Fernand Braudel, wel 
degelijk géén aanhanger van Le Pen. Hij 
stelt dat de Franse identiteit weliswaar 
ontstaan is uit de vermenging van een 
aantal kuituren, maar dat ze toch een 
eigenheid heeft die haar doet verschillen 
van pakweg de Zwitserse. 
Maar in Vlaanderen, bij sommige uit
spraken van Van den Brande, merk je dat 
we met een PR-probleem worstelen. Bel
gië is nu gefederaliseerd, maar Vlaan
deren blijft worstelen met een imago
probleem naar het buitenland toe. Wan
neer je ergens zegt Tm Flemish', weet 
men in het beste geval te verwijzen naar 
de Vlaamse schilders. De krachtige uit
latingen van de Vlaamse minister-pre
sident zijn volgens mij een overreactie op 
150 jaar verdrukking. Maar op die ma
nier zal het niet lukken. Zo'n identiteit 
moet stap voor stap ingevuld worden, en 
dat kan niet alleen met symboliek. Ge
slaagd is men wanneer de Vlamingen zich 
spontaan Vlaming voelen en durven noe
men. Neem het voorbeeld van de vrou-
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Wl VERSTERKT 
ONZE OVERTUIGING. 

Als algemeen VU-voorzitter en verantwoordelijke uit
gever van het weekblad WIJ weet ik beter dan wie ook 
weet hoe belangrijk het is dat de Volksunie over een 
eigen spreekbuis blijft beschikken. Want WIJ vertolkt 
een gedachtenstroom die fundamenteel Vlaams, on
gebonden en democratisch is. De Volksunie heeft dan 
ook een stevige sympathie voor WIJ, partij en redactie 
leven trouwens samen onder één en hetzelfde dak. 

Samen bouwen zij aan een vooruitstrevende, ver
draagzame en rechtvaardige maatschappij. 
De Volksunie hecht groot belang aan WIJ omdat haar 
standpunten er een uitgebreid forum krijgen; omdat het 
werk van haar mandatarissen in Brussel, in de pro
vincieraden en in Straatsburg er weerklank krijgen. 
Omdat onze kaderleden er ideeën kunnen vinden voor 
hun dagelijks werk op het terrein. Bovendien houdt 
WIJ de activiteitenkalender bij van onze 300 VU-
afdelingen. 

WIJ is ook boeiend omdat er wekelijks ruimte geboden 
wordt voor debat met andersdenkenden binnen en 
buiten de Vlaamse beweging. 

Door WIJ weten we ook hoe het de vele volkeren en 
regio's van Europa vergaat in hun streven naar een 
eigen identiteit. 
Het is mijn vaste overtuiging dat VU-leden WIJ op hun 
wekelijks leesmenu moeten plaatsen. WIJ houdt ons 
niet enkel geïnformeerd, maar tevens wakker en kri
tisch. Ook tegenover het eigen gedachtengoed. 
Met het nemen van een jaarabonnement steunen we dit 
kwalitatief opinieblad in zijn onafhankelijkheid. Want 
Vlaanderen heeft een democratische pers nodig. Wij 
hebben WIJ nodig, WIJ versterkt onze overtuiging! 

Bert Anciaux, 
Algemeen VU-voorzitter 

# WIJ - CAMPAGNE ^ 

wenbeweging: de dag dat meisjes niet 
meer twijfelen 'of ze dit of dat wel kunnen 
studeren omdat ze vrouw zijn', is de 
opdracht van de beweging volbracht." 

Vlaanderen begeeft zich vol
gens u te weinig - of te eco
nomisch gericht - op het in
ternationale forum. 

L. Abicht; „Dat vind ik inderdaad. Niet 
zolang geleden woonde ik een inter
nationaal kongres van de Mexicaanse 
Zapatisten bij. Dat zijn internationalisten, 
progressisten en Maya-nationalisten. Zij 
hadden iedereen samengeroepen om te 
strijden voor de eigen cultuur en tegen de 
macht van het internationale kapitaal. Zij 
hebben een programma van een sociaal 
verantwoordelijke internationale bewe
ging. Vlaanderen had ook een uitno
diging ontvangen, maar was niet op de 
afspraak. Dat had nochtans moeten ge
beuren." 

JEUGD 

U Stelt vast dat de Vlaamse 
overheid het contact met de 
Jeugdige intellectuelen aan het 
verliezen Is. wat kan daar aan 
gedaan worden? 

L Abicht; „Het feit dat jongeren re
ageren tegen de Vlaamse instanties, zoals 
wij vroeger tegen de Belgische, is op zich 
niet slecht. Zij aanvaarden het als een 
gezag waar ze tegen kunnen aanschop
pen. Maar het contact met de jeugd kan 
maar hersteld en verbeterd worden wan
neer zij inzien dat het 'product' Vlaan
deren kwaliteitsvol is. Wanneer zij inzien 
dat inderdaad een aantal vroegere pro
blemen zijn weggevaagd, dat de Vlaamse 
diensten meer doorzichtig zijn en beter 
functioneren. Ik verwacht niet dat de 
jongeren zich dan met het volle en
thousiasme op de deelstaat zullen wer
pen, maar zij zullen zich comfortabeler 
voelen in hun omgang met de overheid. 
Die overheid moet daartoe haar ver-

Ludo Abicht: "De Belgische staat moet 
zich zo hervormen dat de 

meerderheid van de bevolking tot 
ontplooiing kan komen." 

antwoordelijkheden opnemen. Bv door 
alle vormen van corruptie zeer streng te 
bestraffen. Maar de bevolking moet ook 
streng zijn voor zichzelf: zij mag niet van 
Vlaanderen, of welke staat dan ook, ver
wachten dat het een melkkoe is waarbij 
men ervoor moet zorgen dat men als 
eerste aan de beste tepel hangt. Die oude 
gewoonten moeten veranderen." 

CONFEDERAÜST 

Doorheen het essay lees ik u 
stilletjes pleiten voor nog meer 
Vlaamse bevoegdheden... 

L. Abicht; „Ik ben een overtuigd con-
federalist geworden. Waarom? Laat me 
antwoorden met een metafoor van £/;-
sabetb Gurley-Flynn, een Amerikaanse 
anarchiste uit de jaren '20. Iemand ligt op 
de grond en heeft iemand anders op zijn 
rug staan. Indien de onderste persoon 
recht wil staan en de bovenste valt om 
omdat die geen plaats wilde ruimen dan is 
dat jammer. Hetzelfde geldt voor de 
Belgische staat; deze moet zich zo her
vormen dat de meerderheid van de be
volking tot ontplooiing kan komen. Doet 
zij dat uit zichzelf dan is dat goed, anders 
moeten er andere oplossingen gevonden 
worden. Ik vind het bv. in de huidige 
federale structuur niet normaal dat men 
van Waalse zijde eenzijdig kan beslissen 
om wapenleveringen te doen 'omdat dat 
de industrie goed uitkomt'. Er mag, vind 
ik, meer loyaliteit verwacht worden." 

Ergens schrijft u dat niets ons 
belet te dromen van kleindoch
ters of -zonen van Marokkaanse 
of Turkse migranten die 'in de 
toekomst de AKO-prijs voor li
teratuur veroveren, een boei
ende synthese van islamitische 
en westerse filosofische inzich
ten uitwerken of (mag ik het 
zeggen?) op het Zangfeest vro
lijk de volksdanstraditie komen 
verrijken'. Dreigt al die mul
ticulturele samenwerking op 
termijn niet te verzanden in 
een soort van eenheidsworst, 
waarin de eigenheid toch ver
loren gaat? 

L Abicht; „Ik denk niet dat een toe
komstige AKO-prijswinnaar van pakweg 
Turkse origine zo dadelijk zal zorgen voor 
een eenheidsworst. Maar ik pleit ook niet 
voor multi-culturaliteit, wel voor inter-
culturaliteit. De heersende cultuur moet 
zoveel mogelijk ruimte scheppen voor de 
ontwikkeling van de minderheidscultu
ren, maar deze laatsten moeten in in
teractie blijven met de cultuur van de 
meerderheid. Dat vereist integratie. Ik 
vind wel dat wij open moeten blijven 
staan voor nieuwe invalshoeken die an
deren kunnen leveren." 

Geert Vranken 

Geachte 
lezer. 

Als een hoofdredacteur zich tot elk van zijn lezers richt dan heeft 
hij daar goede redenen voor. Ik zet ze even op een rijtje. 

Het weekblad WIJ is dit jaar zijn 42ste jaargang begonnen en is 
daarmee het langst levende persorgaan dat door een politieke 
partij wordt uitgegeven. 

Daardoor is WIJ, zowel binnen als bulten de Volksunie, uitgegroeid tot een onvervangbaar 
onderdeel van het democratisch Vlaams-nationalisme. 

Het uitgeven van opiniebladen is de jongste jaren om allerlei redenen in onbruik geraakt. Een 
van de voornaamste oorzaken daarvan is de opkomst van de audiovisuele media die met niet-
aflatende ijver het gevecht om de kijkcijfers voeren en daarbij de vervlakking van informatie en 
dulding in de hand werken. 

Een haast gelijkaardige slag voeren de geschreven media, die - om van mekaar lezers af te 
snoepen - ons met steeds nieuwere dagelijkse bijlagen overstelpen. 

Midden dit gewoel blijft de oplnlepers verweesd achter, bovendien zijn nog weinig uitgevers 
bereid haar nog verder te steunen. Onder meer omdat ook de reclamewereld het laat afweten. 
Adverteren In glanzende, gestroomlijnde media is lonender dan In tijdschriften die stand
punten met afwijkende meningen Innemen. 

Een moedige oplnlepers Is nochtans een noodzaak, zeker In een tijd waarin de democratie aan 
vele zijden wordt belaagd. 

Anderzijds vinden sommigen de uitgave van een opinieblad betwistbaar Gebrek aan 
onafhankelijkheid, heet het. Het weekblad WIJ bewijst reeds meer dan 40 jaar het te
genovergestelde! 

Ons weekblad is inderdaad een spreekbuis voor de Volksunie. IVIaar WIJ biedt ook ruimte voor 
afwijkende meningen en voor debat met andersdenkenden, binnen en bulten de Vlaamse 
Beweging. 

Deze traditie van openheid maakt ons weekblad waardevol, daardoor wordt het ook naar 
waarde geschat door de collega's van de andere media. Daardoor worden onze redacteurs 
erkend door de Vereniging van Beroepsjournalisten en wordt het wekelijks politiek com
mentaar In het persoverzicht van Radio 1 geciteerd. 

Deze unieke positie maakt ons weekblad echter ook zeer kwetsbaar Onze uitgever het Vlaams 
Pers-, Radio-, en TV-Instltuut, is echter overtuigd van de noodzaak dat het democratisch 
Vlaams-nationalisme over een eigen spreekbuis blijft beschikken. En heeft daarom besloten 
dat WIJ zijn taak van Vlaams-nationaal opinieweekblad onverminderd moet verderzetten! 

Deze beslissing vraagt echter ook uw medewerking en steun 

- De prijs van een jaarabonnement op ons weekblad wordt 1.800 fr 

- Abonnees die betalen met een doorlopende opdracht betalen voortaan 150 in plaats van 100 
fr per maand. 

Met deze prijsverhoging, de eerste sinds 1984, krijgt onze redactie meer armslag om WIJ 
inhoudelijk te verbeteren. En om U af en toe voordelen aan te bieden die uw abonnement een 
verrassende meerwaarde zullen geven. 

Velen van U zijn reeds tientallen jaren trouwe lezers. Onze redactie waardeert deze 
aanhankelijkheid in hoge mate en wil haar dank met een exclusief geschenk uitdrukken Op 
onze vraag schreef Ludo Abicht het essay ,,De herinnering is een vorm van hoop - Vlaanderen 
in de postmoderniteit". 

Dit boek, dat niet in de handel verkrijgbaar is, wordt na hernieuwing van uw abonnement thuis 
bezorgd. 

Namens de redactie en de administratie van WIJ dank en groet ik U' 

Maurits Van Lledekerke 

RS. Om uw abonnement op een vlotte wijze te hernieuwen ontvangt u één van deze dagen een 
Informatiepakket met antwoordblad. Zo loopt uw abonnementshernieuwing vlot, hoeft u WIJ 
geen week te missen en krijgt u uw exclusief geschenkboek onmiddellijk toegestuurd. 
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Geert Bourgeois 
In een ruim interview vorige week in De 
Standaard toont VU-kamerlid Geert 
Bourgeois zich erg slagvaardig. Hij stelt 
vast dat de Volksunie door niemand meer 
als terminaal wordt afgeschreven. Ook is 
hij zeer tevreden over de werking van de 
vijf man sterke VU-kamerfractie. 
De kracht die je in het parlement hebt, 
hangt volgens de man uit Izegem immers 

niet enkel af van de grootte van de 
fractie, maar ook van haar 
strijdvaardigheid. 
Wel legt Bourgeois de lat voor de VU 
bij de volgende verkiezingen op 10%, 
om later door te stoten naar 15%! 
Kwestie van opnieuw volwaardig 
op de besluitvorming te gaan wegen. 
De toekomst is aan de durvers, nietwaar! 

Jaak Vandemeulebroucke 
Als enige Vlaming ondertekende VU-Europarlementslid 
Jaak Vandemeulebroucke een motie van wantrouwen 
tegen ide Europese Commissie voor haar slechte aanpak 
van de dolle-koeien-cnsis (BSE) Vandemeulebroucke 
"Het verhaal van de BSE-cnsis is een perfecte illustratie van 
de echte verhoudingen binnen de Europese Unie De 
voorrang van de economie en de landbouwlobby, de 
voorrang van de belangen van de rundsvleesmarkt op de 
volksgezondheid, de voorrang van de macht van het geld 
op de belangen van de consument" De motie werd 
ingediend door José Happart (PS) 
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I Een groep aandeelhouders van 
de oilemuitinatronai Shell, die samen 
bijna 1% van liet kapitaal in handen 
heeft, roert zich. Zij ijvert voor een 
statutaire aanpassing, waardoor Shell 
verplicht zou worden een politiek voor 
milieuproblemen en mensenrechten 
uit te werken 

I Het Zuid-Franse stadje Vitrolles 
ondervindt al snel wat het betekent 
met een extreem-rechtse burge
meester opgescheept te zitten. 
Straathoekwerkers en preventieagen
ten vliegen er uit wegens „ondoel
treffend"; migranten ,.zullen worden 
weggepest door hun uitkeringen af te 
nemen", dixit het Front National. 

De voorstanders van de groot-
Nederlandse gedachte hebben er een 
uiterst- rechts broertje bij. De nieuwe 
partij, de Volksnattonalisten Neder
land, streeft ondermeer naar de her
eniging van Nederland met Vlaanderen 
en Frans-Vlaanderen. Er zouden reeds 
contacten zijn met het Vlaams Blok. 

Op CVP-voorzitter Mare Van 
Peel moet deze nieuwe partij alvast 
niet rekenen. Zijn uitspraken over onze 
noorderburen zijn genoegzaam be
kend, de gevolgen ervan inmiddels 
ook. De Nederlander Raimond Lankes-
ter besloot prompt van Peel aan te 
klagen op basis van de racismewet uit 
1981. 

De speciale senaatscommissie 
over Rwanda zal geen persoonlijke me
dewerkers van de koning kunnen on
dervragen over de omstreden rol van 
het hof in de Rwanda-zaak. Dat zeggen 
de grondwetsspecialisten Alen (KUL) 
en Scholsem (ULg). Na de socialistische, 
nu ook een koninklijke omerta dus. 

In de Senaat hekelde Bert An-
ciaux de eventuele mandaatverlenging 
als Europees rechter van Meichior wa-
theiet (PSC). Wathelet, de voormalige 
minister van justitie die sinds het los
barsten van de zaak-Dutroux herhaal
delijk in opspraak kwam, beschikt vol
gens Anciaux niet over het nodige ge
zag daartoe. 

Het begrotingstekort van de 
globale overheid ligt in federale staten 
beduidend lager dan in unitaire staten. 
Ook had ons tand met ruimere fiscale 
bevoegdheden voor de deelstaten 
de Maastrichtnorm reeds lang gehaald. 
Tot deze conclusies komt professor 
Wim Moesen (KUL) in een recente stu
die. 
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DRUK 
De druk op de federale regering neemt 
zienderogen toe. De meerderheidspar
tijen beginnen eli<aar af te snauwen. De 
Luikse PS-burgemeester Jean-Maurice 

Dehousse wil ook de CVP in diskrediet 
brengen. Af en toe wordt meesmuilend 
verwezen naar Leo Delcrotx' Atoma-
schriftjes. 

CVP-voorzitter Mare Van Peel is met mals 
voor Dehousse. Zijn aanvallen worden 
als „een zielige vertoning" afgedaan. En 
van de weeromstuit zet de CVP de druk 
op de PS-ketel. Het is inderdaad met meer 
om aan te zien hoe de PS-tenoren en 
bijhorende ,clans' elkaar een mes in de 
rug planten. Voor de buis schelden ze 
elkaar uit. Tijdens een uitzending op 
RTL-TVI, zondag jl., bleek uit een peiling 
dat 78% van de opbellers de PS uit alle 
regeringen wil zien verdwijnen. 

PRL-SCENARIO 
Intussen zet de PRL een scenario in gang, 
vergelijkbaar met wat de VLD enkele 
jaren geleden ondernam. Net als de PRL 
vandaag de PS-dominanite m Wallonië 
wil breken, wou Guy Verbofstadt na de 
parlementsverkiezingen van mei 1995 
het overwicht van de CVP teniet doen. Er 
zijn nog andere opvallende gelijkenissen. 
Verbofstadt was eertijds, zonder schroom 
en met de nodige toegevingen op zak, best 
bereid PS-voorzitter Guy Spitales de hand 
te reiken. De liberale zusterpartij mocht 
gerust aan de kant blijven staan, het kon 
Verbofstadt met deren. Verbofstadt 
poogde tevens de Vlaamse groenen over 
de streep te krijgen. 

De recent herkozen PRL-voorzitterLo«(5 
Michel leidt op zijn beurt een charme
offensief naar Vlaanderen in. Michel zal 
zijn overwinning vieren met een ,ronde 
van Vlaanderen'. Welke partijen hij daar
bij op het oog heeft is voorlopig on-
duidehjk. Allicht lonkt de PRL naar de 
CVP Ook met de VLD van Verbofstadt 
onderhoudt Michel nauwe contacten. In 
Wallonië zelf gaan PRL en Ecolo sa
menwerken. Het blijft echter uitkijken 
naar de houding van de PSC. De oude 
krokodil, PSC-voorzitter Charles-Ferdi

nand Nothomb houdt vast aan een al
liantie met de PS. De meest invloedrijke 
belaagster van Nothomb, Joelle Mtlquet, 

laat andere geluiden horen. In de Frans
talige katholieke krant La Ltbre Belgtque 

verwoordde ze verleden week donderdag 
wat vele PSC-jongeren denken: „Le gou
vernement n'existe pas." Straffe uit
spraak voor een coalitiepartner. 

FDF 
Vergeten we met dat de VLD in mei 1995 
slechts één zetel tekort kwam om - althans 
in Vlaanderen - de macht van de CVP te 
breken. Louis Michel weet dat en tekent 

een gelijkaardige strategie in Wallonië uit, 
met dien verstande dat Michel ook op het 
FDF kan rekenen. In die zin verliest de PS 
een partner waar ze vroeger kon op 
rekenen. Het PRL-FDF kartel kan de PS 
de das omdoen, maar houdt voor Vlaan
deren gevaren in. Er zal hoe dan ook in de 
nabije toekomst gepraat worden over een 
nieuwe staatshervorming. 
De Vlamingen moeten met weten van ,Le 
tres grand Bruxelles' of het Franstalig 
België waar het FDF voor staat. Louis 
Michel stelt zich niettemin nu reeds als 
een handige tacticus en gematigd po
liticus op. Aan De Standaard wist hij 
dinsdag )1. te vertellen dat „in onze PRL-
FDF-federatie het gewicht van het FDF 
met groot is." 

VODJE PAPIER 
Er wordt heden ten dage zowel in de 
politieke wereld als in de media een 
interessante discussie over het federale 
model gevoerd. Aanleiding daartoe was 
de resolutie die de oppositie in het 
Vlaams parlement indiende (zie ook 
blz.5). 

Daarin werd gevraagd dat het Vlaams 
parlement afstand zou nemen van de PS-
houding en een streep zou trekken onder 
de manier waarop door de federale re
gering aan politiek wordt gedaan. Voor 
VU-fractieleider Paul Van Grembergen 

draaide de resolutie rond geloofwaar
digheid en kan ze de bevolking duidelijk 
maken dat Vlaanderen andere paden be
wandelt. 

De resolutie werd door de meerderheid 
met ondersteund. CVP-fractieleider Jo-

han De Roo meende dat iedereen voor 
eigen deur moet vegen en dat het Vlaams 
parlement met tot taak heeft de schoon
moeder van de federale regering te spe
len. De SP was van oordeel „dat Vlaan
deren zijn geloofwaardigheid met met 
een vodje papier koopt." 

FEDERALE LOGICA 
„Het is de federale logica zelve", zo 
beweerden zowel Mare Deweerdt van de 
De Fmaneteel Eeonomisehe Ttjd als Yves 

Desmet van De Morgen, „dat het Vlaams 
parlement zich met met de federale re
gering moeit." 
In wezen klopt die redenering. Bij nader 
toezien houdt ze minder steek. Net zoals 
Van Grembergen in het zondagse TV-
programma De Zevende Dag terecht op
merkte, moet erop gewezen worden dat 
de federale logica sowieso met wordt 
gerespecteerd. Eerst en vooral is het in de 
eerste plaats de federale regering die het 
Vlaams parlement bevoogdt. De wijze 
waarop Jean-Luc Dehaene de federale 
ambtenaren verbood in de commissie 
Staatshervorming van het Vlaams par
lement te komen getuigen, spreekt in dat 
verband boekdelen. Bovendien beschikt 
Vlaanderen nog met over essentiële be
voegdheden inzake tewerkstelling en So
ciale Zekerheid, zodat ook op dat vlak het 
beleid van de federale regering een weer
slag heeft op Vlaanderen. Een belangrijk 
kenmerk van het federale model, tot slot, 
is dat de partijen bereid zijn assymetrische 
coalities te vormen. Dat is met het geval. 
Na de verkiezingen van mei 1995 legden 
de federale coalitiepartners, als een dic
taat en tegen het oordeel van de Vlaamse 
kiezer in, de samenstelling van de 
Vlaamse regering op. Achteraf gezien 
vergisten de meerderheidspartijen zich. 
De druk die de oppositie via het Vlaams 
parlement op de federale regering nu 
voert, ondermijnt de stabiliteit van deze 
regering. Juist de consequente toepassing 
van de federale principes - waaronder de 
assymetrische coalities - is een waarborg 
voor stabiliteit. 

SENSATIEZUCHT 
Gewezen VU-voorzitter en huidig VLD-

parlementslid/aa/fe Gabriels wist zich zon-
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Se non è vero... 
Vanaf vandaag zal u WEI nooit meer kunnen 
leezen zoals dat vroeger het geval waz. Geheel 
konvorm de niewe maatztaaven die gehanteert 
worden in de meeste meedija zal ook onze 
redaksie immers overgaan tot het gebruiken van 
de nieuw ê speling. Vanaf vandaag zal uw week 
blat een toonbeelt zijn van mooje sees en 
pragtige tussenennen. Wei beseffen dat u slechtz 
zal kunnen afkikken middels een sjokterapiet. 
Niet te min zullen wei u voorberijden op de 
pragtige toekomsd die voor u weggellegd iz. 
Met de vorige spelling die WEI huldigde, wer

den wei immers al te vaac te caccen gezet. 
Ma(n)ar dat zal vanaf nu geda(n)an zijn. Noojt 
hadden wij im(n)mers durven denken dat 
woor(n)den als 'kuituur', 'konfederahs(n)me' 
en 'korifeeenplakker' net zo mooj zijn 
wan(n)neer zij met een see of een igre(nn)k 
gesgreven worden. Ook kumul(n)aars zullen 
wei voortaan zeedig alz 'cumulards' omschrij
ven. Tenzeide probleemen hier kumuleren, eks-
kuzeer, cumuleren, natuur-eik. 
Maar er iz meer. Gestenigde uidrukkingen zoals 
'Le noevo seeveepee et arrivee' of 'Mooj, tlee-
ven iz mooi' zullen wei voortaan alleen nog 
ma(n)ar ter zprake brengen wanneer ze ook egt 

verstenigd zein. Het zpreekt voor zig dat wei 
ook Hermanns DeCroo nooit meer zul(n)len 
zsgreiven als De Kroot. 
Het gebruiken van de niewe speling zal ook op 
de redaksie voor minder disCussie zorgen. De 
jongste ceer dat wei over glitterrokken sprake'n 
dachten sommige redaCteurs eerst dat het om 
Carnaval ging, maar agteraf bleek het om een 
soort muziek te chaan. 
Maar alle gekheid op een stokje. De WIJ-
redactie neemt met spijt in het hart afscheid van 
haar vorige, eigenzinnige spelling en zal, na de 
eerste moeilijke weken, trachten zich te schik
ken naar de meerderheid des lands. Beloofd! 
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dag jl opeens te herinneren dat reeds van 
januari 1988, drie maanden voor de vor
ming van de regering Martens VIII, vast 
stond dat Landsverdediging en Buiten
landse Handel naar de PS zouden gaan 
De redactie vroeg uitleg aan Hugo Schtltz 

Ook hl) was bij de onderhandelingen 
betrokken en werd nadien als vice-pre 
mier in de regering Martens VIII op
genomen 

Schiltz „BIJ alle onderhandelingen waar 
ik bi) betrokken was, is voor de vorming 
van de regering Martens VIII nooit over 
ministerportefeuilles gepraat De onder
handelingen vooraafgaand aan de vor
ming van de regering, handelden over 
principiële kwesties Ik kan het trouwens 
weten want ik onderhield meer contacten 
dan Gabriels Ik ontken dus formeel wat 
Gabriels beweert. Gabriels leidt aan sen
satiezucht Met zijn verklaring wil hij de 
positie van de CVP in het gedrang bren
gen Het IS wel juist dat na de ver
kiezingen, van zodra er gesproken werd 
over de verdeling van ministerposten, vrij 
snel kon opgemerkt worden dat de PS 
interesse had voor Landsverdediging en 
Buitenlandse Handel" 

DASSAULT 
Gewezen VU-senator Oswald Van Oo-

teghem interpelleerde reeds op 17 juni 
1987 de toenmahge minister van Lands 
verdediging de Donnea (PRL) over Das
sault 
Van Ooteghem „Mijnheer de minister, er 
doen zich hardnekkige geruchten de 
ronde over de zware lobbying van de 
Dassault-boys bij het ministerie van De 
fensie Ik stel de pertinente vraag of het 
waar is dat generaal-majoor Gauchy, de 
nieuwe nationale bewapeningsdirecteur, 
in alle stilte een Frans-Belgisch akkoord 
heeft ondertekend Dit voor de uitwis
seling van informatie met het oog op de 
bouw van de fameuze Rafale, l'avion de 
combat Europeen Het gaat hier om een 
jachtbommenwerper die door Dassault 
wordt gebouwd en die men België tracht 
aan te smeren om in de jaren 1990 de 
Mirages te vervangen." 
De minister bevestigde dat er sprake was 
van lobbying Hij had het specifiek over 
de contacten die hij met de toenmalige 
Franse president Jacques Chirac had ge
had In bedekte termen voegde hij daar
aan toe dat Chirac persoonlijk tussen
beide kwam in verband met het Dassault 
dossier De specifieke gegevens wou de 
minister met doorspelen 
Het antwoord van de Donnea werpt een 
licht op het feit dat de Franse regering 
alles in het werk stelt om het Dassault-
potje gedekt te houden En had Jaak 
Gabriels met beter het werk van zijn 
gewezen collega's nageplozen' 

POLITIEK AFSCHEID 
Zondag jl verklaarde VU fractieleider in 
het Vlaams parlement Paul Van Gretn-

bergen dat „er een politieke generatie is 
die afscheid moet nemen " 
Van Grembergen „De generatie die 
vanaf 1970 tot 1995 de belangrijkste 
politieke posities heeft bezet, is mede 
verantwoordelijk voor de begrotings-
schuld en de corruptiedossiers. Die ge
neratie moet aftreden Daarmee wordt 
vermeden dat personen geviseerd wor
den En dat geldt zowel voor Vlaanderen 
als Wallonië, voor andere partijen en voor 
mijn partij." 

Hugo Schtltz is dezelfde mening toe 
gedaan Ook hij maakt zich sterk dat de 
vorige generatie een stap terug moet 
zetten, zodat een onbesproken generatie 
aan bod kan komen 
Ere-senator Oswald Van Ooteghem is het 

daar niet helemaal mee eens „Het is fout 
te veralgemenen Tijdens mijn politieke 
loopbaan heb ik bij de VU veel integere, 
hardwerkende collega's gekend die zich 

helemaal met hoeven te schamen Zij 
hebben altijd de Vlaamse belangen ver
dedigd en zeer alert gereageerd op ge 
ruchten over lobbying en corruptie " 

De voortdurende onthullingen bij de Waalse socialisten 
nemen groteske vormen aan en kunnen amper nog 

gevat worden onder de noemers 'affaire-Dassault' en 
'affalre-Agusta'. De partij is zodanig in de problemen aan 
het raken dat één en ander gemeenzaam als 'de zaak-PS' 

omschreven kan worden 

Dat de PS smeergeld ontvangen heeft van 
de wapenfabnkanten Dassault en Agusta 
IS mogeiijk geen 'gelukkige' toevalstreffer 
geweest, maar een operatie die lang van 
tevoren gepland was Dat althans kan 
afgeleid worden uit de onthullingen waar 
mee de Luikse burgemeester Jean-Mau 
nee Dehousseafgelopen weekeinde op de 
proppen kwam Volgens het PS-kopstuk 
zou zijn partij nog voor de verkiezingen 
van december 1987 zekerheid gehad 
hebben over de toewijzing van het ka
binet Landsverdediging in de volgende 
legislatuur Om zijn bewenng te staven 
zwaaide Dehousse met een bnef van de 
Agusta-vertegenwoordiger in België aan 
zijn Italiaans hoofdkantoor Daarin staat 
dat 'de volgende minister van Defensie 
een PS er zal zijn Als de uitlatingen van 
Dehousse stroken met de waarheid dan 
betekent dat dat de toenmalige verkie
zingen een maat voor mets zijn geweest 
En dat de kiezer dus op een ongekende 
manier bedrogen is hij had net zo goed 
thuis voor de kachel kunnen blijven zit
ten 
Er zijn inderdaad aanwijzingen dat de 

De zaak-PS 
coalltiewlssel nog voor de bewuste ver 
kiezingen een feit was De linkervleugel 
van de CVP wenste immers - zo is later uit 
de onthullingen van Wetstraatauteur 
Hugo De Ridder gebleken - met meer 
verder te regeren met de liberalen Met 
name Cuy Verhofstadt, toenmalig minis
ter van Begroting was hen een doorn in 
het oog Maar anderzijds zijn er ook en 
meer tekenen die wijzen in de andere 
richting die van gewone verkiezingen en 
dito formatiegesprekken in de eerste 
plaats ging de CVP de verkiezingen in 
onder de slogan Geen ommekeer' indien 
de Vlaamse chnsten-democraten echt 
zinnens waren een coalitiewissel door te 
voeren, hadden ze heus wei een minder 
heldere slagzin gekozen In de tweede 
plaats IS er het huidige klimaat binnen de 
PS Verschillende partijcoryfeeën deinzen 
er dejongste tijd niet voorterug om elkaar 
openlijk het leven zuur te maken En meer 
dan waarschijnlijk heeft ook Dehousse 
daar zijn steentje in willen bijdragen Zijn 
uitlatingen treffen immers indirect Cuy 
Spitaels. die de toenmalige formatieronde 
bijwoonde Tot slot is het niet onwaar 

schijnlijk dat Dehousse iedereen mee het 
bad in heeft willen sleuren Indien de 
coalitiewissel vooraf vastlag hebben ook 
de andere coalitiepartners zich mee schul
dig gemaakt aan bedrog van de kiezer 
De kracht van Dehousses uitlatingen werd 
later stevig ondergraven door de BRTN-
televisie die de PS er een ander document 
onderde neus duwde waarin staat dat 'de 
kans groot was dat' de volgende minister 
van Defensie een PS'er zou zijn Mogelijk 
nam de PS haar wensen dus toen voor 
werkelijkheid en had ze dat alvast aan de 
Agusta-man gemeld 
Dat de PS met meer dan gewone be
langstelling aasde op de functie van De 
fensie lijkt dan weer wel vast te staan 
Zowel toenmalig CVPvoorzitter Frank 
Swaelen als gewezen premier Wilfned 
Martens bevestigen dat de PS sterk op 
Defensie aandrong Gewezen VU voorzit
ter Jaak Cabnels van zijn kant beweert dat 
al dne maanden voor de regenngsvor-
ming vaststond dat Defensie was weg
gelegd voor de Waalse socialisten Eén en 
ander doet veronderstellen dat er geen 
kiezersbedrog gepleegd werd, maar dat 
de PS gewoon geslaagd is in haar opzet 
om Defensie te krijgen 
Deze meuwe verdachtmakingen maken 
het alvast één man met gemakkelijk PS 
voorzitter Philippe Busquin Ook hij wordt 
en/an verdacht smeer-boterop het hoofd 
te hebben maar hij blijft vooralsnog de 
emge kandidaat om zichzelf voor twee 
jaar op te volgen Aangenomen wordt dat 
ook hij binnen korte tijd door het gerecht 
aan de tand gevoeld zal worden Mogelijk 
wordt zijn positie daardoor zo in het ge 
drang gebracht dat hij zal moeten af 
treden En aldus ruimte kan scheppen 
voor echte vernieuwing in zijn partij 

(gv) 
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stof tot spreken 
Een vraag van kamerlid Duquesne (PRL-
FDF) aan minister van Binnenlandse 
Zaken Vande Lanotte over de 
rijksontvangsten uit boeten van 
strafrechtelijke veroordelingen, mag dan 
geen onoverkomelijke problematiek 
betreffen, het antwoord erop is wel een 
prettig weetje. Grote en kleine 
overtredingen van de strafwet zorgden in 

1995 voor bijna een half miljard 
inkomsten voor vadertje Staat. 461 
miljoen fr. om precies te zijn. Zoals het 

een 'goede' overheid betaamt, werd het 
geld ook weer dadelijk uitgegeven. 120 
mio. fr. ging naar de aankoop van 
ademtest-toestellen, 180 mio. fr. naar de 
ontwikkeling van het Politie Informatica 
Projekt en 161 mio. fr. diende voor de 
ondersteuning van de werking van de 
gemeentelijke politiekorpsen die een 
volwaardige politiezorg verstrekken. Men 
vertelle het voort! 

^ WETSTRAAT ^ 

In het Vlaams parlement mocht afsheldnemend 
VU-parlementslld Willy Kuljpers van een 

bijzonder hartelljl< huldebetoon genieten (zie eerste 
en laatste biz.). De VU-fractie kon de gedreven 
.backbencher' geen beter afscheidsgeschenk 
leveren: de partij bracht een dossier uit over 

de taalwetgeving in Vlaanderen. 

Eerbied voor 
de taal 

Eerbied voor de eigenheid van elk volk, 
daar heeft Wlly Kuijpers jaren lang, on
verdroten en rechtlijnig voor gestreden. 
Het respect voor het eigen taalgebruik 
vormde voor hem hét wezenskenmerk 
van elk identiteitsstreven. Kuijpers hield 
het niet bij woorden. Zo ondernam hij in 
1972 een fel opgemerkte aaie in Vloes-
berg op de taalgrens. Kuijpers, die ooit 
door joernalist Hugo De Ridder als ,che-
valeresque' werd omschreven, verwij
derde er alle Franstalige verkeersborden. 

TWEETALIGHEID 

In die tijd onthaalden niet weinigen der
gelijke acties op hoongelach. Vandaag 
weet men beter. De aanhoudende strijd 
voor de naleving en de verbetering van de 
taalwetgeving heeft resultaten opgele

verd. In het federale België wordt met de 
Nederlandse taal rekening gehouden. 
Merkwaardig is wel dat op het Vlaams 
grondgebied zelf, de Franstaligen po
gingen blijven ondernemen om het één-
talige Vlaanderen te bestrijden. Nu de 
Vlaamse autonomie grotendeels verwe
zenlijkt is, vergeten de politici de één-
taligheid van Vlaams-Brabant te vrijwa
ren. „Er doet zich nochtans een feitelijke 
tweetaligheid in Vlaams-Brabant voor", 
zo verklaarden Bert Anciaux, Sven Gatz 

en Etienne Van Vaerenberg dinsdag 18 
februari jl. op een druk bijgewoonde 
persconferentie. 

Om het territorialiteitsprincipe te doen 
naleven, stellen de VU-mandatarissen 
voor een aantal strategische punten op de 
agenda te plaatsen. Tijdens de komende 

Joker Verhof stadt 
Woensdag 19 februari. In het Vlaams par
lement dienen de oppositiepartijen VU, VLD 
en Agaiev een resolutie in. Daarin wordt 
gevraagd dat het Vlaams parlement afstand 
neemt van de PS-houding en een streep 
trel<t onder de manier waarop door de fe
derale regering aan polltlel< wordt gedaan. 
De resolutie wordt door de meerderheid niet 
ondersteund. Vooral de CVP wringt zich in 
allerlei bochten om uiteindelijk: te besluiten 
dat ,,iedereen voor eigen deur moet ve
gen " 
Consternatie alom, toen twee dagen later 
minister-president Van den Brande in de 
krant De Financieel Economische Tijd vergat 
vooreigen deur te vegen. ,,Het beleid van de 
federale regering heeft ook gevolgen voor 
de groeikansen en de toekomst van Vlaan
deren. Als de PS niet in staat is de politieke 
stabiliteit te verzekeren, rijst er een reu
zegroot probleem " 
,,Dit is waanzin", zo verkaarde VU-fractie-
leider Paul van Grembergen in het TV-pro-
gramma De Zevende Dag. ,,ik viel bijna om
ver. Eerst verhindert de meerderheid het 

debat via het pariement ten gronde aan te 
gaan. Nadien legt de leider van de uit
voerende macht verklaringen af die veel 
verder reiken dan wat in de resolutie stond 
vermeld. De minister-president heeft op de 
rug van het Vlaams parlement willen sco
ren." 
,,Speelt de oppositie geen politiek spelletje? 
Wakkert ze de tweespalt binnen de CVP niet 
aan?" Zo vroeg de altijd spitse moderator 
Ivan de Vadder zich af ,,Wij zijn het niet eens 
met het sociaal-economisch beleid van de 
federale regering", antwoordde André De-
nys van de VLD, „en dus gebruiken we alle 
middelen om de regering te doen vallen." 
CVP-fractieleider Johan De Roo voelde zich 
niet bepaald makkelijk. Eerst herhaalde hij 
wat Van den Brande reeds zei. in één adem 
voegde hij eraan toe „dat de CVP aan
wijzingen heeft opgevangen dat de federale 
regenng haar verantwoordelijkheid zal op
nemen." Tja, wat moeten we daaruit ver
staan' Wacht de CVP op Verhofstadt? 

(evdc) 

é 

etienne Van Vaerenberg: „Wijwillen 
dat de gemeenten de verplichting 

Icunnen opleggen om opschriften van 
borden, panelen en gebouwen 

Nederlandstalig te maken." 

onderhandelingen ,van gemeenschap tot 
gemeenschap' moeten wettelijke en 
grondwettelijke afwijkingen die de twee
taligheid in Vlaams-Brabant voeden, 
weggewerkt worden. Daarbij wordt ge
dacht aan de splitsing van het kiesar
rondissement Brussel-Halle-Vilvoorde. 
Ook het gerechtelijk arrondissement 
moet worden gesplitst. „Het kan niet 
meer", zo wordt opgeworpen, „dat in
woners van Vlaams-Brabant door vlaams-
vijandigen of nederlandsonkundigen 
worden berecht." 

Uiteraard zou het Vlaams parlement zelf 
de taalwetgeving op haar grondgebied 
decretaal moeten regelen. Op die manier 
kan beslist worden de faciliteiten af te 
schaffen en zouden tweetalige federale 
administraties niet langer bevoegd zijn 

over Nederlandstalige Vlamingen. Bo
vendien zouden alle beshssingen strijdig 
met de taalwet ambtshalve vernietigd 
worden. 

STRAATBEELD 

In afwachting van nieuwe onderhande
lingen met de Franstaligen mag het 
Vlaams parlement niet langer op haar 
lauweren rusten. Zo moet Vlaanderen 
zijn bevoegdheden op taalwetgevend vlak 
aanwenden om het straatbeeld te ver
nederlandsen. De VU diende daartoe een 
wetsvoorstel in. 

Etienne Van Vaerenberg: „Wï/ willen dat 

de gemeenten de verplichting kunnen op

leggen om opschriften van borden, pa

nelen en gebouwen Nederlandstalig te 

maken." 

Dergelijk verplichtingen zijn geenszins in 
strijd met de grondwet, zo meent de 
partij. De grondwet gaat weliswaar uit 
van het vrije gebruik van talen. Maar, de 
plaatselijke overheid is bevoegd voor het 
publieke domein en zij stelt de panelen ter 
beschikking waarmee bedrijven en par
ticulieren zich tot het publiek wenden. De 
plaatselijke overheid kan het Nederlands 
verplichten. Wie daarop niet ingaat, kan 
een vergunning worden geweigerd. Dat 
bewijst overigens de stad Brugge, waar 
enkel Nederlandstalige opschriften mo
gelijk zijn. De VU rekent alvast op de 
bevoegde administraties. Ook zij kunnen 
het Nederlandstalig taairegime bevorde
ren. Al hangt veel af van de goede wil, zo 
merkte Van Vaerenberg terecht op. 

(evdc) 

Nonsens 
In de zaak van de onwettige meertalige 
identiteitskaarten vallen nieuwe feiten te 
noteren. De regering weigert deze wetten 
aan te passen en kiest zelfs voor een 
aanpassing van de taalwetgeving in be
stuurszaken. Om advies gevraagd, wijst 
de Raad van State er nu op dat het om een 
federale materie gaat. Ten gronde is er 
echter nog geen uitspraak. Dit belet alvast 
de federale regering niet om de gevaar
lijke weg van een aanpassing van de 
taalwetgeving te bewandelen. 
Meer nog, naast Binnenlandminister Jo
han Vande Lanotte (SP) beroept ook 
minister van Arbeid, Tewerkstelling en 
Gelijke Kansen Miet Smet (CVP) zich op 
dit advies om de sociale identiteitskaart 
van drie landstalen te voorzien. Hierdoor 
wordt het principe van de ééntaligheid 
van Vlaanderen nog verder op de helling 
gezet. Hierover ondervraagd door Gents 
VU-kamerlid Karel Van Hoorebeke, stelde 
Vande Lanotte dat het vasthouden aan 
eentalige identiteitskaarten veel onhan-

VU-kamerlid Karel Van Hoorebeke 
voelde Binnenlandminister Johan 

Vande Lanotte andermaal aan de tand 
over de meertalige identiteitskaarten. 

diger is voor de bevolking, aangezien men 

in het buitenland consequent naar een 

meertalig paspoort zal vragen. Nonsens, 

uiteraard. 

Bart Van Camp 
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n een recent SERV-rapport waarschuwt de raad 

voor een licht ontspoorde 

Vlaamse begroting. Dit ten gevolge van te sterk 

toenemende beleidskredieten. 

Op begrotingsvlak werd in het Vlaamse 
regeerakkoord van 1995 overeengeko
men dat in 1998 een nultekort moest 
worden bereikt. Om dit 
saldo in 1998 te behalen, leek het ge-
raadzaam de te leveren inspanningen 
over de tijd te spreiden, meer bepaald in 
de periode 1996-1998. Vandaar dat de 
SERV [Sociaal-Economische Raad voor 

Vlaanderen) in een studie van juli 1996 
simulaties verrichtte over de te volgen 
evolutie van middelen en uitgaven. Op 
die manier kon een vooropgezet schema 
worden uitgewerkt en het nultekort zo 
efficiënt mogelijk worden bereikt. 

HAMVRAAG 

Uit de begrotingscijfers voor 1997 blijkt 
echter dat de beleidskredieten ex- post 
sterker stijgen dan volgens dit voorop
gezette schema wenselijk werd geacht. 
Meer in het bijzonder vallen de beleids
kredieten, zoals ingeschreven in de be
groting 1997, zo maar eventjes 4.4 mil
jard hoger uit dan het cijfer dat in het 
schema van de SERV werd voorzien. 
De hamvraag die zich in dit verband stelt 
is of het te bereiken nultekort voor de 
begroting 1998 door deze evolutie in 
gevaar zal worden gebracht. De SERV 
beklemtoont dat dit saldo in 1998 nog 
steeds haalbaar blijft daar enkel de cijfers 
van deze laatste begroting relevant zijn. 
Maar, vermits de uitgaven in 1977 relatief 
bekeken nogal hoog uitvallen, spreekt het 
vanzelf dat slechts een lichte reële stijging 
van de beleidskredieten voor 1998 te 
verwachten valt. Meer bepaald voorspelt 
de SERV een reële toename van de be
leidsruimte, na de te verwachten prij-
sevolutie in rekening te hebben gebracht, 
van slechts 0.20 procent. 
De SERV voegt er wel aan toe dat er 
volgend jaar toch wat extra ruimte voor 
beleidskredieten kan vrijgemaakt wor
den. Voorwaarde is wel dat de ontvang
sten zich in een positievere zin zullen 
ontwikkelen dan vandaag door de re
gering wordt verwacht. Zo stellen de 
meeste waarnemers, in tegenstelling tot 
de Vlaamse regering, dat de regionale 
fiscaliteit gedurende de eerstvolgende ja
ren relatief bekeken nog een beetje kan 
stijgen. 

Dit zou dan een grotere toename van de 
Vlaamse gewestmiddelen teweeg kunnen 
brengen, hetgeen het begrotingsplaatje 
iets zou kunnen opsmukken. Omdat bo
vendien in de begroting 1997 nogal wat 
éénmalige beleidskredieten zijn opgeno
men (bijvoorbeeld de enveloppe voor het 
Vlaams Economisch en Sociaal Overleg-

comité VESOC), zullen in 1998 sowieso 
een aantal nieuwe initiatieven kunnen 
ontwikkeld worden. 

MAASTRICHT 
Toch kan men met om de vaststelhng 
heen dat er inderdaad een zekere dis
crepantie bestaat tussen de stoere or-
todoxe taal van Vlaams begrotingsmi
nister Wivina Demeester (CVP) en de 
effectieve cijfermatige vertaling ervan. De 
SERV merkt fijntjes op dat "in de praktijk 
de begroting voor het niveau van de 
beleidskredieten veel dichter blijkt aan te 
sluiten bij de mogelijkheden van de oor-

Betekent een en ander dat de Vlaamse 
overheid met meer aan de door de Hoge 
Raad voor Financiën vooropgezette be
grotingsnormering voldoet? 
Neen, integendeel. In 1997 kan de be-

SERV waarschuwt 
Vlaams 

begrotingsminister 

Toch moet rekening worden gehouden 
met het feit dat daar voor dit jaar wel wat 
geluk mee gemoeid is. Door de gunstige 
lage intrestvoet bespaart de Vlaamse re
gering ten opzichte van het referentie
scenario van juli 1996 1 miljard frank op 
de afbetaling van intrestlasten. Ook de 
middelenontwikkeling is ruim 2.5 miljard 
frank voordeliger voor Vlaanderen dan in 
juli 1996 werd verwacht. 

spronkelijke in 1993 goedgekeurde 
Meesternorm." Meer nog, deze laatste en 
ook door de VU goedgekeurde norm 
wordt zelfs met 966 miljoen overschre
den. 

groting ruim 3.3 miljard onder deze norm 
blijven. Vlaanderen blijft dus zijn duit in 
het zakje doen om de realisatie van de 
convergentiecriteria van Maastricht mo
gelijk te maken. Karl CoUaerts 

zal het 
voorziene 

nultekort 
voor de 

Vlaamse 
begroting 

1998 In 

gevaar 

worden 

gebracht? 

Zijn overlijden kwam niet onverwacht, 
maar doet daarom niet minder pijn. Het 
was hem aan te zien hoe ziek hij was. Van 
zijn ietwat struise figuur bleef nog weinig 
over, zijn volle kaken waren verdwenen. 
Met onvoorstelbare moed probeerde hij te 
doen alsof er hem niets scheelde, maar het 
was schijn. 
Luc Neuckermans was een jongen uit Lle-
ferlnge, een dorp tussen het Pajottenland 
en de Denderstreek. Wellicht was het 
daarom dat het tussen ons onmiddellijk 
klikte, hij was toen nog redacteur van het 
persagentschap Belga. Luc had o.m. als 
opdracht „de Volksunie volgen" en dat 

# ACH ZO ^ 

WIJ In het gedrang was belde hij de re
dactie. Luc las WIJ en pikte hier en daar een 
gedachte mee om in „een echo" te ver
werken. Als journalist vreesde hij de ver
schraling van de opinlepers en dat de 
leemte door Vlaams Blok-propaganda zou 
worden Ingevuld. 
Na zijn Belga-periode stapte Luc naar de 
Vlaamse Uitgeversmaatschappij. Hij had 
zich laten verleiden door een nieuw project 
dat daar op stapel stond: 24 Uur. De 
nieuwe krant moest een kopie van het 

Luc Neucicermans 
deed hij met graagte, zijn stijl stemde op tal 
van vlakken overeen met het non-con-
formlsme van de partij. „Het Barrlkaden-
plein" was voor hem vertrouwd terrein, hij 
kwam er graag en kende het VU-huls-
houden van binnen en van bulten. Maar 
nooit zou hij misbruik gemaakt hebben van 
Informatie die er al eens van tafel viel Men 
wist wat men aan Luc had, hij kloeg on
verbiddelijk aan, maar als het goed was 
schreef hij het ook. 
Ik weet zeker dat hij van de Volksunie hield, 
omdat hij het onderscheid kon maken 
tussen zij die veel over Vlaanderen praten 
en zij die er ook wat voor doen. Door zijn 
werk In Brussel en zijn verblijf In Zaventem 
kende hij het gevaar van de olievlek ten 
volle. Luc was een Vlaams-Brabander ge
worden, maar ook een beetje Vlaamse 
Brusselaar, hij ergerde zich aan wantoe
standen In onze hoofdstad. Gebelgd 
heette zijn wekelijkse rubriek, zijn laatste 
bijdragen op maandag In Het Nieuwsblad. 
En gebelgd kon Luc zich voelen. Toen hij 
vernam dat het wekelijks verschijnen van 

succesvolle USA Today worden, een fast 
food-krant op z'n Vlaams. 24 Uur werd hét 
persfelt van 1984, een blitse tabloid die het 
vooral van primeurs moest hebben. Dat 
kon, omdat de krant pas om 2 uur 's nachts 
werd gedrukt en vla privékoenerdlensten 
naar kappers en kruidenierszaken werd ge
reden. Het was een aantrekkelijk voorstel, 
maar een vlugge hap was niks voor Luc die 
meer een man van de reflectie-journa
listiek was. 24 Uur ging snel op de fles, 
vooral omdat grote baas Leysen 120 mil
joen fr verlies genoeg vond. Neuckermans 
werd bij Het Nieuwsblad binnengehaald 
waar hij het van eindredacteur tot Wet-
straat-joernalist van De Standaard bracht 
Zijn bijdragen, meestal als LNS onderte
kend, behoorden vlug tot de drukst ge
lezen, gezaghebbende en vaak gevreesde 
kolommen. 
Met Pol Van Den Driessche vormde hij een 
onafscheidelijke tandem. Uit die samen
werking groeide ook hun belder boek over 
Albert II. De koning was bezweken voor de 
charme van deze twee schalkse ruiters. Het 

boek was niet het zoveelste zeepsop ver
haal, maar een kritisch beeld van een ko-
ning-na-Boudewijn. Met In bijlage het ge-
helm akkoord tussen de traditionele par
tijen waarbij de koning eventjes buiten spel 
mocht gezet worden wanneer hij, zoals 
Boudewijn met de abortuswet, zich niet 
met een regeringsbeslult zou kunnen ver
zoenen. 
Toen PVDD hoofdredacteur van Het 
Nieuwsblad werd, kreeg LNS de leiding van 
de afdeling Binnenland-Buitenland-Econo
mie toevertrouwd. Maar een slepende 
ziekte werd zijn deel. Luc kwam nog op de 
redactie wanneer hij het aankon. Uiterlijk 
afgetakeld, maar vanuit z'n binnenste ble
ven hartelijkheid en milde ironie stralen 
Zijn laatste Gebelgd op 10 februari han
delde over de schandelijke Splt-techno-
logie waarbij de vertrekkende Dieu toch 
maar lekker bij het Gemeentekrediet blijft 
zetelen. Maar even zeer was hij gebelgd 
door de schaamteloosheid waarmee pre
mier Dehaene Vlaamse parlementsleden 
had afgeblaft. 
,,Wle krijgt dan geen neiging om zich af te 
wenden''" vroeg Luc zich af. Zijn antwoord 
klonk onverbloemd. ,,Het Is misschien wel 
het moment om weer te gaan denken aan 
een eigen volledig zelfstandige koers voor 
Vlaanderen, zonder te vergeten dat ook 
daar een grote poetsbeurt te wachten 
staat en waar jonge welwillende politici nu 
een kans moeten krijgen." Dat was het 
laatste wat van hem gepubliceerd werd 
Luc was een journalist uit het goede hout, 
een beetje zoals in perskringen geksche
rend bedoeld wordt: ,,Vroeger waren er 
grote journalisten, nu zijn er nog slechts 
grote oplagen." 
Ik zal Luc Neuckermans missen. Zijn pen, 
zeker Maar zijn glimlach nog meer 

RJtemus 
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D e laatste weken is er een duidelijke 

gewelddadige escalatie merkbaar in het Spaans-

Baskische conflict. De belangrijkste factor is de 

geleidelijke aanhouding van het partijbestuur van 

het radicale links-nationalistische Herri Batasuna. 

De reden van deze arrestaties is de weigering van de 

Baskische politici om in Madrid te verschijnen voor 

de rechters van de Audiencia Nacional. 

^ L A N D U I T 4 

Vlaams 
protest tegen 

Spaanse 

martel-
pralctUken 

tUdens de 
betoging 

tegen het 

eredoctoraat 
voor koning 

Juan Carlos. 

Het hoogste Spaanse gerechtshof be
schuldigt de Basken van "collaboratie met 
een gewapende bende". Deze beschul
diging kwam er na verspreiding van een 
ETA-boodschap door Herri Batasuna. In 
april 1995 lanceerde ETA een voorstel 
om tot een einde van het geweld te 
komen. De gewapende organisatie stelde 
voor via onderhandelingen met de 
Spaanse regering en via een referendum 
over Baskische onafhankelijkheid een po
litieke oplossing van het gewelddadig 
conflict te bereiken. ETA noemde dit 
voorstel het Democratisch Alternatief: de 
boodschap werd als video naar verschil
lende politieke partijen en syndicale or
ganisaties opgestuurd. Op de beelden is 
een gemaskerde ETA-militant zichtbaar 
die de tekst van het Democratisch Al
ternatief voorleest. 

Tijdens de jongste verkiezingscampagne 
nam Herri Batasuna een beeldfragment 
van de ETA-boodschap op in haar elec
torale uitzending op televisie. Reden ge
noeg voor de Audiencia Nacional om alle 
bestuursleden van Herri Batasuna één 
voor één op het matje te roepen. De 
geleidelijke arrestatie van het partijbe
stuur begon cynisch genoeg op maandag 
3 februari, de dag dat Juan Carlos aan de 
KU Leuven een eredoctoraat kreeg voor 
zijn inspanningen voor de democratie. 
Dat weekeinde had trouwens ook de 
christen-democratische en zeer gema
tigde Partido Nacionalisto Vasco (PNV), 
een lid van de Europese Volkspartij, bij de 
Spaanse regermg aangedrongen om met 
ETA te onderhandelen. De regering-Az-
nar wordt echter gevormd door de 
rechtse, unitaristische Partido Popular die 
eveneens deel uitmaakt van de Europese 
Volkspartij van Wilfried Martens. Om 
zijn Spaanse staatsnationalistische ach

terban te plezieren verbrak eerste mi
nister Aznar enkele maanden geleden via 
de Jimmy Carter-Foundation en Perez 
Esquivel, de Argentijnse Nobelprijswin
naar voor de Vrede de laatste commu
nicatiekanalen met ETA. 

ZELFMOORD? 

De aanhoudmgen van de Herri Batasuna-

bestuursleden verhitten reeds de gemoe

deren van hun politieke achterban, maar 

zamendi die de zelfmoordthesis zou sta
ven, heeft men ondanks herhaalde vragen 
nooit aan de familie, aan de advocaten 
van de familie of aan de media getoond. 
De Spaanse minister Mayor Orega hield, 
ook nadat deze feiten erkend waren door 
de Spaanse dagbladen El Mundo en El 

Correo, vol dat Aranzamendi zelfmoord 
had gepleegd. De tweede, aangepaste 
versie luide dat Aranzamendi eerst een 
touw rond zijn hals aangebracht had en 
dan zelf zijn handen en voeten had vast
gebonden alvorens van een krukje te 
springen. En dit alles in één van de meest 
beveiligde gevangenisinstellingen van de 
Spaanse staat! De Baskische partijen PNV 

Gewelddadige 
escalatie 

in Basicenlaiid 
op vrijdag 7 februari kwam daar nog een 
sinistere "affaire" boven op. José Maria 
Aranzamendi, een Bask verdacht van 
ETA-lidmaatschap en reeds twee jaar op
gesloten in afwachting van zijn proces, 
werd opgehangen aangetroffen in zijn cel 
in Alcala Meco, een hoog beveiligde 
gevangenis nabij Madrid. In 1995 tijdens 
zijn preventieve hechtenis was Aranza
mendi in Elorrio verkozen als gemeen
teraadslid voor Herri Batasuna. Onmid
dellijk na de ontdekking van het lijk 
spraken de penitentiaire autoriteiten van 
zelfmoord. Hoewel verzwegen in de eer
ste officiële versie van de feiten moest 
Binnenlandse Zaken uiteindelijk toege
ven dat Aranzamendi was gevonden met 
vastgebonden handen en voeten. Een 
Baskische medegevangene had gezien dat 
het lijk met de handen vastgebonden op 
de rug uit de cel was gedragen en had dit 
gemeld aan de familie van Aranzamendi. 
Een zogezegde afscheidsbrief van Aran-

Tweede zaak 
Moreno-Garcia ? 

Vier leden van het partijbestuur van Herri 
Batasuna zijn om te onti<omen aan hun 
arrestatie uitgewei<en naar hun Brussels se
cretariaat. Vanuit deze Herri Enbaxada 
iVolksamöassade) informeren en sensibili
seren zij media, politieke partijen, vakbonden 
en mensenrechtenorganisaties in Europa in 
verband met de politieke evolutie in Spaans-
Baskenland. Indien de Spaanse regering om 

hun uitlevering vraagt dreigt een nieuw di
plomatiek incident tussen Brussel en Ma
drid. 
Het is immers twijfelachtig of zo'n aanvraag 
succes zou hebben. Uiteindelijk worden de 
Baskische politici niet beschuldigd van enige 
terroristische activiteit, maar van het ver
spreiden van een ETA-voorstel om te on
derhandelen. 
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en Eusko Alkartasuna vroegen de re
gering om uitleg. Maar het hek was van 
de dam. 

Maandag 10 februari barstte de bom 
letterlijk en figuurlijk. Op het einde van 
de dag moesten drie namen worden toe
gevoegd aan de tragische dodenlijst in het 
Spaans-Baskisch conflict. ETA pleegde 
om 7u.l5 een aanslag tegen een militair 
busje nabij een kazerne in Granada en 
daarbij kwam een Spaanse militair om. 
Enkele uren later (om 13u.05) werd het 
lijk gevonden van een bestuurslid van 
Herri Batasuna dat normaal gezien die 
dag op bevel van de Audiencia Nacional 
zou gearresteerd worden zoals zijn col
lega-bestuursleden. De man had in zijn 
woning zelfmoord gepleegd. Zijn col
lega's verwezen naar de "psychologische 
terreur van de Spaanse justitie". Diezelfde 
dag nog om 14u.l5 schoot ETA rechter 
Rafael Martinez Emperador van de Au
diencia Nacional dood in Madrid. 

INSUMISOA 

Eén dag later, op dinsdag 11 februari 
pleegde de jonge Baskische dienstwei
geraar Unai Salanueva (22 jaar) zelf
moord net vooraleer hij moest terugkeren 
naar de gevangeniscel om daar de nacht 
door te brengen. Salanueva was ver
oordeeld tot 2 jaar, 4 maanden en 1 dag 
gevangenisstraf. In Baskenland voltooien 
momenteel 232 jonge Basken een ge
vangenisstraf wegens totale dienstwei
gering ("insumision"). Vanuit pacifisti
sche motivatie en/of burgerlijke onge
hoorzaamheid aan de Spaanse staat wei
geren deze jongeren een vervangende 
sociale dienst omdat deze veel langer 
duurt, én opgelegd wordt door Madrid. 
Deze "insumision" wordt ook onder

steund door de Gazte Abertzaleak, de 
jongeren van de pacifistische Baskische 
VU-partner Eusko Alkartasuna. Meer en 
meer Baskische gemeenten weigeren 
trouwens nog langer oproepingsbrieven 
te versturen naar de jonge dienstplich
tigen. Ook tegenover vreedzaam protest 
treedt de Spaanse staat repressief op. 
Zondag 16 februari vielen er vier zwaar
gewonden en een twintigtal lichtgewon
den. Tijdens een betoging te Bilbao tegen 
de arrestatie van het partijbestuur van 
Herri Batasuna werden manifestanten 
van de partij door de politie met rub
berkogels én met scherp beschoten. 

OPROEP TOT VREDESDIALOOC 

Toch zijn er ook positieve signalen te 
ontwaren in die escalatie van geweld en 
repressie. Tijdens de jongste weken wer
den er meerdere oproepen tot een vre-
desdialoog genoteerd. Onder meer van 
de PNV en van de diocesane secretariaten 
van de vier Spaans-Baskische provincies 
(Biskaye, Guipuzcoa, Araba en Navarra). 
Eerder waren er al oproepen van de 
Baskische vakbonden ELA en LAB die 
samen 63% van alle vakbondsleden in 
Baskenland vertegenwoordigen. Het 
Vlaams parlement keurde na een ge
dreven pleidooi van de afscheid nemende 
Willy Kuijpers een VU-resolutie goed met 
114 stemmen voor tegen 2 onthoudin
gen. In de resolutie vraagt het parlement 
aan de Vlaamse regering dat deze de 
betrokken partijen zou oproepen het ge
weld en de repressie te staken en een 
politieke oplossing te vinden die het 
zelfbeschikkingsrecht van het Baskische 
volk respecteert. Verder moet de Vlaamse 
regering een brede vredesdialoog onder 
alle Baskische partijen bevorderen en 
initiatieven steunen die de eerbied voor 
de mensenrechten in de Spaanse staat 
verzekeren. Een gelijkaardige resolutie 
wordt in de Kamer verdedigd door Pons 
Borginon. 

Of dit alles veel indruk zal maken op de 
regering en de politiek benoemde rech
ters in Madrid is natuurlijk de vraag. De 
Baskische pacifistische groep Elkarri, die 
zelf een politieke dialoog op gang pro
beert te brengen, organiseerde op 7 fe
bruari een informatieavond. Net voor 
aanvang van de vergadering diende zich 
een groep politie-agenten aan met een 
confiscatiebevel van een Spaanse rechter. 
Als inleiding van de debatavond zou een 
video worden getoond met uitspraken 
van politici uit diverse partijen (o.a. uit 
Eusko Alkartasuna en uit de Baskische 
afdeling van de Spaanse socialistische 
PSOE). De video bevatte echter ook een 
fragment van het Democratisch Alter

natief en dat kon niet voor de rechter 
want"collaboratie met terrorisme"! 

Piet De Zaeger 
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FW pleit voor uitbouw 
peuterspeeiicias De regionale vu-krant 

De Federatie van Vlaamse Vrouwengroe
pen (FW) is van mening dat een kind van 
2,5 tot 3 jaar, benevens de behoefte van 
verzorging, ook behoefte heeft aan edu

catieve impulsen. Dat blijkt ondermeer 
uit het feit dat peuters zich thuis of tijdens 
de opvang vaak vervelen. 

2,5 tot 3 jaar is de leeftijd waarop kin
deren in versneld tempo veel vaardig
heden leren, zowel hun bewegingen, hun 
taal, als hun gevoelens zijn in volle ont
wikkeling. Met andere woorden: de ge
wone voorschoolse opvang volstaat niet; 
er is pedagogische begeleiding gewenst. 
De kinderen vanaf 2,5 jaar zonder meer 
in een kleuterklas deponeren heeft ook 
geen zin aangezien deze kinderen ener
zijds nog te veel verzorging nodig hebben 
t.o.v. de driejarigen; met name op gebied 
van motoriek en coördinatie; verbaal 
uitdrukkingsvermogen, sociale en men

tale ontwikkeling. De huidige toestand is 
zo dat er, waar mogelijk in de kleu
terscholen, aparte peuterklasjes ingericht 
worden. 

De F W stelt bijgevolg voor dat de mi
nister meer middelen ter beschikking zou 
stellen om deze peuterklasjes verder uit te 
bouwen. 
Deze verdere uitbouw veronderstelt: 

- zowel verzorgend als pedagogisch per

soneel (een kleuterleidster en een kin
derverzorgster die de hele dag bij de 
kinderen blijven en fungeren als ver
trouwenspersonen). 

- een knusse omgeving, voorzien op 
„grondkinderen" (kruipen, rollen, sprin
gen, ...), met afgebakende hoekjes en 
aangepast sanitair in de onmiddellijke 
nabijheid en bedjes om te rusten. 

- een kleine buitenspeelplaats die op één 
of andere manier gescheidens is van de 
kleuters. 

- activiteiten die hygiëne en gewoon
tevorming stimuleren, noodzakelijk in de 
maatschappelijke omgang. 

De F W is van mening dat de peu-

terspeelklas een antwoord biedt op een 

reeks maatschappelijke uitdagingen: 

- kansen voor de ontplooiing van peuters, 
vooral uit kansarme milieus; 
- ademruimte voor jonge gezinnen en 
jonge moeders en zelfs grootouders; 

- bijkomende werkgelegenheid indien 
men het aantal kinderen per klas beperkt 
tot twintig; 

- het voorkomen van leerlingenverlies bij 
het Nederlandstalig onderwijs te Brussel, 
wat onvermijdelijk het geval zou zijn bij 
een eenzijdige verhoging van de Ne
derlandstalige instapleeftijd tot 3 jaar; 
wat op termijn de sluiting van de Ne
derlandstalige scholen tot gevolg kan 
hebben. 

Lunchgesprekken 
Coed nieuws voor al wie geïnteresseerd is in de Europese 
problematiek. De Volksunie en het Vormingscentrum 
Lodewijk Dosfel organiseren in de loop van de maand 
maart drie lunchgesprekken, waarbij telkens een ander 
gevoelig Europees thema onder de loep wordt geno
men. 

Op donderdag 6 maart bijt Vlaams volksvertegenwoor
diger Etfenne Var\ vaerenbergh de spits af. Onderwerp dan 
is de verfransing in de Vlaamse Rand rond Brussel ten 
gevolge van het stemrecht voor Euro-burgers. Op de 
vraag hoe sociaal Europa is, geeft professor Roger Blan-
paln (KUL) antwoord op donderdag 13 maart, ivana Su-
hadolc tenslotte, hoofd van het Europees Bureau voor 
Taalminderheden, zal op donderdag 27 maart het statuut 
van de taalminderheden in Europa toelichten. 

De lunchgesprekken duren telkens van 12 tot 14 uur en 
vinden plaats in het vu-hoofdkwartier op het Barri-
kadenpleln te Brussel. Wie zich Inschrijft voor 3 maart kan 
rekenen op gratis broodjes en drank. 

Adres: Vormingscentrum L.Dosfel, t.a.v. Lieven Dehand-
schutter, Omwenteiingsstraat 13,1000 Brussel. Telefoon: 
02/ 219.25.00: faX: 02/217.35.10. 

Onze Gles is niet meer 
Op zaterdag 8 februari jl. overleed in 
Oudenaarde Gies Cosijns. Kunstschilder, 
oud-burgemeester van Kwaremont en 
vooral een groot Vlaming. 
Als geen ander wist Gies zijn Vlaamse 
Ardennen, zoals hij zei, op het doek vast 
te leggen. Het is, denk ik, niet overdreven 
wanneer we stellen dat hij de grote in
spirator en drijvende kracht was achter de 
school van schilders der Vlaamse Ar
dennen. Namen zoals een Paul Boonaert, 
Marcel Kekebosch en andere Willequets 
zijn tot in het buitenland bekend. Hij 
maakte van zijn geliefd Kwaremont een 
echt kunstenaarsdorp. Van dit Kware
mont was hij in de zestiger jaren dan ook 
burgemeester. 

Maar Gies was een echte doordrongen 
Vlaming die, samen met die andere veel te 
vroeg overleden Gies Eeckhout, de stich
ter van de Volksunie in het arrondis

sement Oudenaarde was. Berucht en be
roemd zijn de plakronden die Gies in
dertijd hield. Wanneer anderen het hoofd 
lieten hangen omdat de verkiezingen niet 
het gewenste resultaat opleverden zei 
Gies: „We hebben toch zoveel stemmen 
van onze tegenstanders afgepakt". Ooit 
deed hij op een arrondissementele bij
eenkomst de uitspraak: „Wij zijn niet bij 
de Volksunie om te krijgen, wel om te 
geven". Enkele weken voor zijn over
lijden zei hij: (en dit staat op zijn over
lijdensbericht te lezen) „Ik had nog zo 
graag zoveel gegeven dan had ik het u 
Vlaanderen geschonken." 
Gies heeft Vlaanderen inderdaad en de 
Volksunie in het bijzonder veel gegeven. 
Daarom zijn wij hem eeuwig dankbaar. 
Rust in vrede, koene strijder. 

Jacques Vander Haeghen 

Zorg om de situatie 
in Kosova 

Jaak Vandemeulebroucke volgt reeds ge
ruime tijd de situatie in Kosova, de toestand 
is er zeer ernstig en dat verontrust hem. Het 
VU-parlementsiid veroordeelt het gebruik 
van geweld van Servische politiemensen te
genover Albanese burgers In Kosova. 
J. Vandemeulebroucke: „De situatie in 
Kosova verergerde de Jongste paar weken 
aanzienlijk. De persagentschappen melden 
dat er reeds minstens vijf Albanezen, waar
onder een advokaat In volle rechtszaal, ge
dood werden. Minstens honderd anderen 
werden gearresteerd. Advokaten bevestig
den dat het hen verboden is met de ge
vangenen contact op te nemen. Er Is ook 
sprake van martelpraktijken." 
Het Europarlementslid vraagt dat de dialoog 

tussen Prishtina en Belgrado wordt herop-
gestart in aanwezigheid van vertegenwoor
digers van de Verenigde Staten en de Eu
ropese Unie. Vandemeulebroucke steunt het 
voorstel van president Rugova om een in
ternationale conferentie te organiseren om 
het probleem van Kosova op te lossen. HIJ 
vraagt verder dat de regering van België, de 
Europese Commissie en de Raad van Mi
nisters van Buitenlandse Betrekkingen druk 
zouden uitoefenen op Belgrado teneinde de 
repressie ten aanzien van de Albanezen In 
Kosova stop te zetten. 
Vandemeulebroucke vraagt België en de Eu
ropese Unie zeer snel Informatiebureaus in 
de hoofdstad van Kosova, Prishtina, te ope
nen. 
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De Volksunie-afdeling van Scherpenheu-
vei-Zichem eist een besparing van 60 
miljoen op de 3 prestigeprojekten die op 
stapel staan in de fusiegemeente 1 Zo 
hoopt zij te komen tot een terug-ont
dubbeling van de belastingen op de on
roerende eigendommen van de inwo
ners. 

beheer met het gemeentepersoneel aan te 
leggen moet dit aan de helft van de prijs te 
doen zijn. Nu een uitgave aan een aan
nemer van 68 miljoen! 
De gemeente beschikt vfe\ degelijk over 
de nodige machines in de loods achter 't 
Boemelke. En het gemeentepersoneel 
heeft bewezen het te kunnen in Schoon-
derbuken aan de kerk. Laat ze renderen! 

WERK IN EIGEN STREEK 

Per miljoen kan een arbeider een jaar aan 
het werk zijn. Met de herinrichting van de 
Vesten kunnen we voor 34 mensen werk 
in eigen streek scheppen, door dit in eigen 
beheer te doen. En we besparen ook nog 
eens 34 miljoen waarmee we de belasting 

vu-Scherpenheuvel-
Zlchem 

eist 60 miljoen 
belastingsverlaging 

Door het gemeentebestuur, met een nipte 
CVP-VLD-meerderheid, werd al twee 
jaar de belasting op de onroerende voor
heffing van de kadastrale inkomens ver
dubbeld. Ook op de eerste en enige 
eigendommen. De VU-afdeling vindt dit 
de meest onbillijke en onredelijke be
lasting. 

BESPARINGEN 

In totaal kan er gemakkelijk 60 miljoen 
bespaard worden op de 3 prestigepro
jekten. Namelijk 18 miljoen op de sauna 
en luxevoorzieningen die niemand ge
vraagd heeft, naast de nodige vernieu
wingen aan het zwembad van Scher-
penheuvel. Plus uiteindelijk 9 miljoen die 
zal weggegooid worden aan het ver
knoeien van de historische en schilder
achtige Abdijdreef van Averbode-Abdij. 
Bij wijze van spreken wil men van de nu 
nog rustige dreef een autostrade maken. 
Heraanleg-modernisering, door een ver
harde rijbaan voor auto's, met kunst
matige parkeerhavens erbij; zogezegd om 
de verkeerschaos tegen te gaan. De Volks
unie vraagt het volledig autovrij maken 
van de Abdijdreef. Dit kost niets in plaats 
van de nu 3 X 3 miljoen geplande on
verantwoorde uitgaven. Toeristen zullen 
in een verkeersvrije Abdijdreef veel rus
tiger kunnen ontspannen en rekreëren, 
bovendien zal de natuur gespaard blijven 
en er wel bij varen. 

Nog eens 34 miljoen kan er bespaard 
worden op de heraanleg van de Noorder

en Zuidervestpleintjes in het centrum 
van Scherpenheuvel. Door deze in eigen 

kunnen verlagen. Of elders nuttig aan
wenden waar het nodig is. Onder andere 
in de Parkstraat en Oude Bergstraat 
(Scherpenheuvel) en in meerdere andere 
straten in de fusiegemeente die heden ten 
dage nog niet eens verhard zijn aan
gelegd, laat staan voorzien zijn van ri
olering en andere nutsvoorzieningen. 
Er zijn nog heel wat nuttige en nodige 
zaken te doen die van algemeen nut en 
dringend zijn. En deze zouden eerder 
kunnen gedaan worden indien de ge
meentelijke belastingen en inkomsten als 
een goede huisvader zouden beheerd 
worden door het gemeentebestuur. 
Robert Janssens, Pons Thuys, woord
voerders VU-Scherpenheuvel-Zichem. 
Namens het bestuur: Pons, Robert, Sven, 
Danielle, Geert, Willy, Virginia, Frans, 
Marie-Thérèse, Sonja, Patrick, Wim, An-
toon en Francis. 

Jozef 
Dirls 

De VU-afdeling van Lanaken wil 
hierbij haar oprecht medele
ven betuigen by het overlijden 
van de heer Jozef Dirls, echt
genoot van wijlen mevrouw 
Maria Vastmans. Jozef was 
oud-gemeenteraadslid en was 
een trouw VU-iid. Jozef was 82 
Jaar oud. 

OOST-VLAANDEREN 
Vr. 28 feb. SINT-AMANDSBIRO: 

Cespreksavond over Frans-Vlaanderen, ge
volgd door dia's over de 20ste Zwijgende 
Voettocht. Sprei<ers: Raf Seys en Pascal 
Ailes (Comité van de Peene), Luc Vranclo< 
(Europa der Voll<eren) en senator Jan 
Loones. Om 20u. in zaal St.-Elool, Antwerp
sesteenweg 275. Org.: VU-Sint-Amands-
berg. 

Vr. 28 feb. AALST: Open arr. raad, 
educatief ondersteund door het Dosfei-
Instituut. Om 20u. In café-restaurant Graaf 
van Vlaanderen, stationsplein. Gastsprel<er: 
Geert Bourgeois over,,Gerecht en gerech
tigheid in Beiglê". Org.: VU-arr. Aalst Ls.m. 
VCLD. 

za. 1 maart M N D B R M O N D I : jaar
vergadering van de vereniging van viaams-
natlonaie auteurs (WNA). Om I4u.30 in Den 
Ommeganck, Grote Markt 18. In memoriam 
overleden Vlaamse auteurs met voordracht 
uit hun werk door Guldo Van der iMeersch. 
Direkteur van Cirkus Ronaldo vertelt over 
hun reis per boot met cirkuskamp naar 
IJsland. Toegang vrilj. Org.: VVNA. 

N. 4 maart C INT : Debat: Past na
tionalisme In de „llnks"-„rechts"-verhou-
ding? Met Antoon Roosens (Meervoud en 
oud-voorzltter MF) en LUC Pauwels (TEKOS). 
Moderator: Jullen Borremans (WB). om 
20U.30 in auditorium NB1 faculteit Rechten 
en Pot. en Soc. wetenschappen van de RUG, 
Universiteitsstraat. Org.: VNSU en WB. 

WO. S maart LIDIBIRO: video-
voordracht over Komen en de Taalgrens, 
aan de hand van de film „De heksen van 
Komen" van Roger Bouteca en directeur 
van de Vlaamse Schooi Paul Van Craeyvelt, 
belden ltd van de KNOKK (Kom. voor Ne
derlands Onderwijs en Kuituur In het Ko-
mense). Om 20u. In Cult. Ontmoetings
centrum Norbe, August Van Lokerenstraat 
18. Org. en info: FW, 09/223.38.83. 

WO. 12 maart DilNZB: Eresenator 
Oswald Van Ooteghem vertelt anekdoten 
uit het parlement. Om I9u.30 in de kelder 
van de bibiloteek. 

Vr. 14 maart DENDERMONDE: 
Jaarlijkse ledenvergadering met als gast
spreker Vlaams Parlementslid Kris Van DIjck. 
Deelname kost 300 fr (aperitief voorge
recht, hoofdgerecht en desserttaf el). Om 
19U.30 in Den Ommeganck, Grote Markt. 
Inschrijven kan bij bestuursleden en man
datarissen. Vrienden en simpatisanten zijn 
van harte welkom. Org.: vu-Dender-
monde. 

vr. 28 feb. KNOKKE: Open ver
gadering VU-arr Brugge. Gastspreker is 
volksvertegenwoordiger Karel Van Hoor-
ebeke over „De Vlaamse Spoorwegen: re
gionalisering van de NMBS". Om 20u.30 in 
CC Scharpoord, Meerlaan 32. Org.: VU-Arr 
Brugg l.s.m. VCLD. 

"̂  Za. 1 maart ZWEVECEM: 2 dagen 
textielkaarting. 2a. vanaf I8u., zo. van 10 
tot I3u. In café 't Boldershof Harelbe-
kestraat 25. Org.: VU-Vlaamse Kiub Croot-
Zwevegem. 

Di. 4 maart OOSTENDE: Uiteen
zetting over ,,De revolutionaire eetfilosofie 
van Michel Montlgnac" door Paul Peeters. 
Om 20u. in zaal Astrid, Gentstraat. Inkom 
100 fr Org.: Rodenbachfonds. 

WO. 5 maart IZBCBM: V-club In zaal 
De Drie Gezellen te izegem. Thema: Golf
karton. Org.: Jeugddienst Vianajo. 

WO. 5 maart OOSTBNDB: uiteen
zetting „Polariteitsmassage" door Inge 
vercammen. Om 20u. in Oostends Tref-
centrum. Aartshertogstraat 4. inkom 100 fr. 
Org.: Rodenbachfonds. 

Vr. 7 maart BISSEOEM: Varken aan 
het spit-festljn, met groenten, sausjes, ge
bakken aardappeltjes. Vanaf 20u. In Ont
moetingscentrum De Neerbeek, Viaswaag-
piein te Bissegem. Nadien gezellig samen
zijn. Gastspreker: Johan Sauwens. Deei-

name: 500 fn (aper 4- 1 kons. Inbegr). 
Kaarten bij bestuursleden. Org.: vu-
Vlaamse vriendenkring Bissegem. 

Za. 8 maart OOSTKAMP: Streek-
blerenkaarting. Om 20u. in zaal Zuidleie, 
Oedelemsestraat, Moerbrugge-Oostkamp. 
Inleg: 60 fr Org.: vujo-arr Brugge l.s.m. 
vu-Groot-Oostkamp, info: zeger Collier, 
02/549.86.50 - 050/82.38.87. 

WO. 12 maart ROBSBLARB: v-ciub 
in 't Laag Plafond. Thema: Zand op bokaal. 
Org.: Jeugddienst Vianajo. 

WO. 12 maart BRUCCB: Koffietafel 
van VWG-Brugge, om I4u. in de Mag-
dalenazaal. Violierstraat 7. Om I5u.: Roger 
Verkarre spreekt over „Lieve kleine dingen 
om mee te leven". 

Do. IS maart iZiCEM: Noord-
Afrlka. Fundamentalisme en ontwikkeling. 
Voordracht door prof Ruddy Doom (UG). 
Om 20u. in de bar van de Stedelijke Aca
demie voor Muziek en woord. Org.: VSVK. 

Vr. 14 maart TIELT: „Bertje komt 
zo ". Bert Anclaux In debat met de Tieltse 
jeugd over tal van onderwerpen: ultgaans-
cultuur onderwijs, drugs... Om 20u. In 't 
Molenhof Calgenveldstraat. Gratis toe
gang. Org.: vu-Tleit. 

Dl. 18 maart OOSTENDE: Opgra
vingen van de antieke stad Sagaiassos In 
Turkije. Uiteenzetting door prof Mare Waei-
kens. Om 20u. in de conferentiezaal van het 
stadhuis van Oostende. Org.: Rodenbach
fonds West-Vlaanderen. 

WO. 19 maart IZBOBM: Cespreks
avond met Fonds Borglnon over „Haalt 
Europa het jaar 2000? En... Is dat wen
selijk?". Om 20u. in de Plantynzaal van de 
Izegemse Stedelijke Openbare Bib. (ingang 
vla woivenstraat, t.o. station). Org.: Do
sfelkring izegem. 

WO. 19 maart tZECBM: v-ciub in 
zaal De Drie Gezellen. Thema: Bloempotten 
versieren (terra cotta-bloempotten mee
brengen). Org.: Jeugddienst vianajo. 

za. 22 maart KORTRUK: FW-vor-
mingsultstap naar Komen en de Taalgrens, 
vertrek om 7u.30 cent Sint-Pietersstation 
kant Post; 8u. oelnze, afrit autostrade; 
8U.30 Kortrijk-Hallen. Met bezoek aan wer-
vlk (tabaksmuseum, warm middagmaal, 
babbel met burgemeester Rosa Lernout); 
de Komense Route-rondrit, natuurwande
ling; koffie en rondleiding Huize Robrecht 
Kassei; broodmaaltijd. Deelname: 1,150 fr 
ailes inbegrepen (excl. drank). Meer info: 
FVV-Cent: 09/223.38.83. 

za. 22 maart KOEKBLARE: Leden-
feest, om I9u.30 In de Hertog van Aren-
berg, Moerestraat 1. om 20u.30 spreekt 
Geert Bourgeois over „Onze visie op het 
gerecht", info: Norbert Vandecas-
teele,05l/58.90.05. org.: vu-Koekelare. 

VLAAMS-BRABANT 
vr. 28 feb. LENNIK: 27ste Mos-

selfestljn van VU-LennIk en VI. volksver
tegenwoordiger Etienne van Vaerenbergh. 
Van 18 tot 22u. In Gemeentelijk sport- en 
Ontmoetingscentrum Jo Baetens, A. Al-
goetstraat. Ook op 1/3 van 18 tot 22u.: op 
2/3 en 3/3 van 12 tot 22u. info: 
02/532.16.23 of 532.42.51. 

Vr. 28 feb. VLEZENBEEK: O.C. De 
Merselborre, Schaliestraat 2, om 20u.: Ope
ning tentoonstelling: Het volksnatlonalisme 
in de affiche, door F-J. verdoodt, met re
ceptie. Op 1/2 om 20u.: Lode Wils over,, Het 
verleden van de Vlaamse Beweging", (in
kom 100/80 fn); op 2/3 Lionel Vanden-
berghe over,,Heden en toekomst van de 
Vlaamse bewegin" (inkom 100/80 fr) Ten
toonstelling open op 28/2 van 20 tot 23u., 
1/3 van 14 tot 20u. en 2/3 van 14 tot 18u. 
Org.: Vlaamse Werkgroep De vrede l.s.m. 
FVK-Rodenbachfonds. 

vr. 28 feb. SCHERPENHEUVEL-ZI-
CHEM: Openbare gemeenteraadszitting 
om 20U.30 In stadhuls, Scherpenheuvel, 
Isteverd. Dagorde en Info: Robert Janssens 
(013/78.19.21) Of Fons Thuys 
(013/77.53.85). Vooraf vu-bestuursverga
dering, om I9u. in café 't Molenhuls te 
Scherpenheuvel. 

za. 1 maart BRUSSEL: VUJO-Brus-
sel-Fulf Vanaf 20u. in Gemeenschapscen
trum Nekkersdai, Schildknechtstraat 26. 
Vvk. 60 fr, Inkom 80 fr info: MIke Barlow, 
02/726.95.14. 

Za. 1 maart MEISE: Groot Eetfes
tijn van VU-Melse. Vanaf 18u. In Sport- en 
Rekreatlecentrum (Ingang kant Zwembad, 
Nieuwiaan). Ook op zo. 2/3 van llu.30 tot 
I5u. 

Za. 1 maart DIEST/LBUVBN/NE-
DBR-OVBR-HBBMBBEK: FVV-vormlngsult-
stap naar Komen en de Taalgrens. Vertrek 
om 6U.45 Bilzen parking GB; 7u.20 Diest 
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parking GB. 7u.50 Leuven-station; 8u.20 
Neder-over-Heembeek. parking miiitair 
hospitaal. Met bezoek aan wervik (tabaks
museum, warm middagmaal, babbel met 
burgemeester Rosa Lernout); de Komense 
Route-rondrit, natuurwandeling; koffie en 
rondleiding Huize Robrecht Kassei; brood
maaltijd. Deelname: 1.150 fr. alles inbe
grepen (excl. drank). Meer info: FVV-Gent: 
09/223.38.83. 

ZO. 2 maart ELEWIJT: Groot pan-
nenkoekefeest. In zaal „in den Prins", Vik
tor Servranckxstraat 5. Org.: vu-Elewijt 

DO. 6 maart BRUSSEI: Eerste Do-
sfel-lunchgesprek over het thema „Eu
ropa". Gastspreker: Vlaams volksvertegen
woordiger Etienne Van Vaerenbergh over 
,,Stemrecht voor EU-inwoners". Om I2u. 
op het Alg. vu-Sekretariaat, Barrikaden-
plein 12. Koffie en broodjes worden gratis 
voorzien. Graag vooraf Inschrijven. Org.: 
Vormingscentrum L. Dosfel. Meer info: 
02/219.25.00 üan Brocatus). 

Zo. 9 maart MACHELEN: Jaarlijks 
eetfestijn, van 12u.30 tot 20u. in Wijk
centrum (hulpkerk) Maria Moeder Jan Veld
mansstraat te Machelen. Menu: Peren met 
tonijn; Brabantse paté; Haantje met diverse 
toespijzen; Goelasj. Org.: VU-Machelen. 

DO. 13 maart LEUVEN: Het Sien-
jaal: zijn tijd vooruit of de droom voorbij? 
Debat over politieke vernieuwing m.m.v. 
Herman Lauwers (VU), Theo Rombouts 
(ACW), Jos Geysels (Agaiev) en Norbert De 
Batselier (SP). Om 19u.30 in de kieine aula 
van het Maria Theresiacollege, Sint-Mi-
chielsstraat 6. Org.: Politika Leuven. 

DO. 15 maart BRUSSEL: Tweede 
Dosfel-lunchgesprek over het thema ,,Eu
ropa". Gastspreker: Oud-vu-senator Roger 
Blanpain over „Hoe sociaal is Europa?". Om 
I2u. op het Alg. VU-Sekretarfaat, Barrika-
denplein 12. Koffie en broodjes worden 
gratis voorzien. Graag vooraf inschrijven. 
Org.: Vormingscentrum L. Dosfel. Meer 
info: 02/219.25.00 (Jan Brocatus). 

za. 15 maart SCHEPDAAL: Breu-
geliaanse kaas- en wijnavond. Vanaf 18u. in 
Zaal Astrid, Ninoofsestwg 896. Org. VU-
Schepdaal. 

ZO. 16 maart TERVUREN: steak-
festijn. Vanaf 12u. in zaal De Engel, Marktte 
Tervuren (rechtover kerkingang). Iedereen 
is van harte uitgenodigd. Org.: vu-Duis-
burg-Moorsel-Tervuren. 

Ma. 17 maart LEUVEN: Kamerlid 
Geert Bourgeois spreekt over de malaise bij 
het gerecht. Om 20u. in café Universum 
(1ste verdiep), H. Hooverplein-Tiensestraat 
te Leuven. Org.: VUJO-KUL i.s.m. VCLD. 

DO. 20 maart WEMMEL: Debat
avond ,,De taalwet in Brussel en de Rand". 
Om 20u. in CC De Zandloper, Kaasmarkt 75. 
M.m.v. Christian Van Eycken (Union des 
Francophones) en Etienne Van Vaeren
bergh (VU), inleiding: Anja Detant. 

LIMBURG 
Za. 1 maart BILZEN: FW-vormings-

uitstap naar Komen en de Taalgrens. Vertrek 
om 6U.45 Bilzen parking GB; 7u.20 Diest 
parking GB. 7u.50 Leuven-station; 8u.20 
Neder-over-Heembeek, parking militair 
hospitaal. Met bezoek aan Wervik (tabaks
museum, warm middagmaal, babbel met 
burgemeester Rosa Lernout); de Komense 
Route-rondrit, natuurwandeling; koffie en 
rondleiding Huize Robrecht Kassei; brood
maaltijd. Deelname: 1.150 fr alles inbe
grepen (excl. drank). Meer info: FW-Cent: 
09/223.38.83. 

WO. 5 maart MAASEIK: Amnestie. 
Een utopie? Uiteenzeting door oud-VU-se-
nator Bob Maes. Om I9u.30 in Café De 
Beurs, Markt te Maaseik. Org.: DF-Maaseik 
i.s.m. VCLD. Info: 02/219.25.00 (Jan Bro
catus). 

r vr. 7 maart GENK: Alex V Colen 
spreekt over zijn boek „m de spiegel - Een 
halve eeuw later" en over zijn belevenissen 
aan het Oostfront en na de oorlog. Om 
20U.30 in de Siagmolen, Slagmolenweg. 
Toegang vrij. Org.: SMF-ümburg. 

Vr. 14 maart DORNE-OPOETEREN: 
Historikus Björn Rzoska spreekt over ,,Het 
kamp-interneringscentrum te Lokeren in 
de periode 1944-1947". Zwarte bladzijden 
uit de tijd van de repressie. Om 20u. in de 
Oase te Dorne-Opoeteren. Org,: IJzerbe-
devaartwerkgroep-gewest Maaseik. 

Za. 13 maart TONGEREN: Ge-
spreksavond met Jos Bouveroux over zijn 
boek „van zwarte zondag tot zwarte zon
dag". Om 20u. in CC De Velinx, Dijk 111. 
Org.: Dosfelkring Tongeren i.s.m. VCLD. 

ANTWERPEN 
Do. 27 feb. EDECEM: Humor van bij 

ons, door Jan Verschaeren. Om 20u. in zaal 

De Schrans, Molenveldlaan 4 te Edegem. 
Org.: Kulturele Kring Edegem. 

Za. 1 maart MERKSEM: Bal „Clara 
Govaert". In clubhuis Vlug Vooruit, Fort
steenweg (over GB-supermarkt, Breda-
baan). Deuren: 20u.30. Inkom 150 fn Org.: 
VU-Merksem. 

Za. 1 maart MECHELEN: Om I4u. in 
Taverne Scaldis, Guldenstraat te Mechelen: 
Open vergadering VUJO-Mechelen. Info: 
Bart De Prins (015/21.98.50). 

zo. 2 maart EDEGEM: Pannenkoe
kenslag. Van 15U.30 tot I8u. in het heem 
van de Blauwvoetgemeenschap, Fort 5. 
Prijs 150 fr. inschrijven hoeft niet. Org.: 
VNSE. 

zo. 2 maart BORCERHOUT: Bezoek 
met de Kring voor Vlaamse Volksontwik
keling Borgerhout aan de tentoonstelling 
„Dozen om te niezen". Samenkomst om 
13U.45 aan het Provinciaal Zilvermuseum 
Sterckshof Hooftvunderlei 160 te Deume. 
Graag inschrijven bij Jan De Scheerder Frans 
De Vriendtstraat 21, tel. 03/236.45.40. 
Deelname: ISOfr 

Vr. 7 maart LIER: Gespreksavond in 
het VNC met Sven Gatz over Brusselse in
stellingen en hoofdstedelijke problematiek. 
Toegang gratis. Organisatie : beheerraad 
VNC - Lier 

Za. 8 maart TURNHOUT/BER-
CHEM/EDEGEM: FW-vormingsuitstap naar 
Komen en de Taalgrens. Vertrek om 6u.30 
parking Tijlcars Turnhout; 7u. Berchem-sta-
tion; 7U.15: Edegem-kerkplein (wijk Els-
donk). Met bezoek aan Wervik (tabaksmu
seum, warm middagmaal, babbel met bur
gemeester Rosa Lernout); de Komense 
Route-rondrit, natuurwandeling; koffie en 
rondleiding Huize Robrecht Kassei; brood
maaltijd. Deelname: 1.150 fn alles inbe
grepen (excl. drank). Meer info: FW-Cent: 
09/223.38.83. 

Za. 8 maart BERCHEM: Prov. FW-
daguitstap met de bus naar Wervik en Ko
men. Vertrek Berchem station 8u., Ede-
gem-Elsdonk kerkplein om 8u.15. Met be
zoek aan tabaksmuseum, natuurwandeling, 
warm middagmaal en broodmaaltijd. Deel
name: 1.150 fr. alles inbegrepen (uitgez. 
drank). Mannen mogen meel Info: FW-
Gent. 

zo. 9 maart MOL: Mosself eest van 
11U.30 tot 20U.30 in Zaal Galbergen. Tv.v. 
van vuJO-VU-Mol. Info: Rik Geyzen 
014/31.63.29. 

Ma. 10 maart KALMTHOUT: Jac 
ques Brei: een leven voor het chanson! 
Video-voordracht door Koen Dewulf. Om 
20U.15 in Monida, StJozeflaan i te Heide-
Kalmthout. Deelname: leden 150 fr, niet-
leden 250 fr Org.: FW-Heide-Kalmthout. 

WO. 12 maart BERCHEM: M.J. De 
Meyer vertelt over Osteopatie. Om 20u. in 
CC te Berchem. Org.: FW-Berchem. 

vr. ia maart MOL: FW-prov. Ant
werpen organiseert Verwen-Weekend op 
14-15-16 en 17/3 in Sunparcs Rauwse Me
ren te Mol. Deelname: 5.450 frp.p. info en 
inschrijving: 03/321.73.60. 

Vr. 14 maart DEURNE: Politiek Jon
gerenforum: gespreksavond met de jon
gerenorganisaties van de politieke partijen 
(waaronder VUJO). Om 20u. in het Gilden-
huis, Merksemsesteenweg 343. Politiek ge-
interesseerde Jongeren zijn welkom. 

Za. 15 maart EDEGEM: Kaart
avond. Om 20U.15 in het heem van de 
Blauwvoetgemeenschap, Fort 5 in de Jakob 
de Roorestraat 8. Vooraf inschrijven bij Ka-
rel De Gryse, 449.82.12. Org.: VNSE. 

za. 15 maart ANTWERPEN : Kaas-
en Wijnavond, met muzikale omlijsting. Om 
19U.30 in het Wijkcultureel centrum De 
Pacht, St.Andriesplaat 25 te Antwerpen. 
Deelname: 350 frp.p. Inschrijven tot 7/3 
door storting op rek. nr 402-9088941 -38. 
Org.: Coremanskring vzw. 

Wo. 19 maart BERCHEM: Bezoek 
aan het Vlaams Parlement, inschrijven bij 
Paula Cauwenbergh (239.66.21) vóór i 
maart. Org.: FW-Berchem. 

WO. 19 maart TURNHOUT: Geert 
Bourgeois spreekt over,,Dutroux, Bourlet 
en de noodzakelijke hervormingen van het 
gerecht". Om 20u. in het keldercafé van CC 
De warande. Toegang gratis. Org.: Vlaamse 
Kring Turnhout i.s.m. VCLD. info: Klara Her-
togs, 014/41.45.79. 

vr. 21 maart TONGERLO (Wes-
terlo): Pieter Jan Verstraete spreekt over 
,,Leven en werk van Reimond Tollenaere" 
en over de biografie die hij over hem 
schreef. Ook Stefaan Laureys komt ter 
sprake. Om 15u. in 't Abdijke, Tongerlodorp 
8 (Tongerlo-centrum). Toegang vrij. Org.: 
SMF-Kempen. 

Het partijbestuur 
deelt mee 

Na afloop van het VU-partiJbestuur van 
maandag j l . werd volgende persmedede
ling verspreid. 

DE ONMACHT VAN MINISTER
PRESIDENT VAN DEN BRANDE EN 
ZIJN CVP-MINISTERS 

De uitlatingen van J.M. Dehousse en de 
spitse Journalistieke analyses over de re
geringsvorming in 1987 doet de CVP steeds 
meer op hete kolen lopen. Tot hiertoe 
slaagde Dehaene erin om elke kritische 
reflectie op de door corruptie verziekte 
regeringsploeg binnen het CVFpartijbu-
reau weg te vegen. Voor Dehaene blijft alles 
ondergeschikt aan het behalen van de 
Maastrichtnorm én zijn eigen Europese po
litieke toekomst. Maar het ontgaat niemand 
dat ook de CVP als partij electoraal op
geofferd wordt om de Waalse socialisten in 
regeringskoers te houden. 
Tijd voor de CVP dus om een stoere borst op 
te zetten. Nadat enkele eerlijke, Jonge CVP-
parlementsleden zich geroerd hadden, en 
even snel weer naar de coulissen werden 
verwezen, is het nu de beurt aan Vlaams 
minister-president Van den Brande en zijn 
CVP-ministers om de goegemeente te over
tuigen van de slagkracht van de CVP Van 
den Brande en zijn ministers trachten de 
meubelen te redden die Dehaene op de 
straatstenen keilt. Het blijft echter bij wat 
gekakel. Want de CVP blijft de geloof
waardigheid van de politieke instellingen 
verder besmeuren zolang ze de PS ver
troetelt alsof het haar tweelingzus is. 
De Vlaamse sociaal-economische belangen 
worden inderdaad slachtoffer van de po
litieke instabiliteit op het federale niveau. 
Vlaanderen mag met aanvaarden dat zijn 
groeikansen genekt worden door een zwal

pende federale regering. De PS, die helaas 
niet kan afgestraft worden door de Vlaamse 
kiezer, is teveel in dit land. De CVP dient 
t.o.v. de Vlaamse kiezer haar verantwoor
delijkheid te nemen. Van den Brande en 
Van Rompuy moeten ophouden met wat te 
kakelen in de media, ze moeten iets doen! 
De VU duldt daarbij niet langer dat het 
Vlaams Parlement moet zwijgen voor een 
zwakke CVP-fractieleider die door zijn eigen 
ministers met plezier in de wind wordt 
gezet. 

In 1991 liet de CVP aan de PS toe om enkele 
lucratieve wapencontracten te verzilveren 
voor de bevriende Waalse wapenindustrie. 
Vandaag laat diezelfde CVP toe dat de 
ganse democratische besluitvorming door 
de PS wordt ondermijnd. Alles kan voor de 
CVP zelfs de voordracht voor de herbe
noeming van oud-justitieminister Wathelet 
bij het Hof van Justitie te Luxemburg, on
danks de dubieuze rol van Wathelet in de 
affaire-Dutroux. Het is hemeltergend om te 
zien hoe de CVP de gangmaker is voor 
duistere Waalse politieke belangen. Als er 
vandaag geen groep vastberaden CVP-po-
litici op tafel slaat en een einde maakt aan 
de ergerlijke PS-soap, is ook de CVP beter af 
in de oppositie. 

SPITAELS EN HET GEMEENTEKREDIET 

In de marge van de ontmanteling van 
de PS-staat neemt de VU het ook niet dat 
de in opspraak gekomen Spitaels nog langer 
voorzitter van de Raad van Bestuur van 
het Gemeentekrediet blijft. De VU hoopt 
dan ook dat de gemeenten en provin
cies die aandeelhouder zijn van het 
Gemeentekrediet massaal aandringen 
op het terugtreden van Spitaels als voor
zitter. 

Geiyke kansen voor 
Vlaamse treinreiziger 

De NMBS bereidt de nieuwe treindienst 
voor die in mei '98 zal ingevoerd wor
den. Wat daarover bekend raakt, is 
eerder negatief Zo zal de IC Brussel-
Landen-Genk, die nu al niet het label IC 
verdient, want hij is niet meer dan een 
IR, tussen Leuven en Sint-Truiden ge
degradeerd worden tot een semi-stop-
trein. 
Het Verbond van het Vlaamse Over
heidspersoneel klaagt aan dat de NMBS 
de Vlaamse treinreiziger blijft discri
mineren, in vergelijking met haar 
Waalse klanten. De NMBS plant, allicht 
ter kompensatie..., eveneens het in
leggen van een 3de sneltreindienst 
tussen Brussel en Namen. Het WO is er 
zich wel van bewust dat deze lijn de 
drukst beklante lijn is in Wallonië, en 
verzet zich hoegenaamd niet tegen 
deze verbetering als zodanig. Wel stelt 
het WO vast dat de lijn Brussel-Leuven 
niet alleen in Vlaanderen de lijn is met 
de meeste klanten, maar dat deze lijn 
ook tweemaal zoveel reizigers telt als 
Brussel-Namen. 
Het VVO kan zich dan ook niet tevreden 
stellen met alleen 3 sneltreindiensten, 
maar eist 4 sneltreindiensten per uur 
tussen Brussel en Leuven, waarvan 2 IC 
en 2 iR-diensten. De 2 iR-treinen zou
den dan stoppen in Zaventem, wat dit 
belangrijk ekonomisch centrum een 
volwaardige verbinding zou geven, 
niet alleen met Brussel (en verder), 
maar ook met Leuven en verder Het 
ontbreken hiervan is een zware te
kortkoming in het huidige mobiliteits
beleid. Iedereen klaagt over de over

last aan autoverkeer in de regio Za
ventem, maar dat laat de NMBS koud. 
Zo komt ze te kort aan haar verplich
tingen van openbare dienstverlening. 
Het WO verwondert er zich trouwens 
over dat er van de provincie Vlaams-
Brabant, en van de Vlaamse Gemeen
schap, zo weinig druk uitgaat op de 
NMBS om de verbetering van die nood
lottige verkeerstoestand te bekomen. 
Het WO stelt de vraag of Vlaanderen 
nog langer bereid is het voor Vlaan
deren nefaste 50-50 beleid van de 
NMBS te aanvaarden. Maar is er enige 
hoop dat de Vlaamse treinreiziger met 
een unitair NMBS ooit aan zijn trekken 
zal komen? 
In Frankrijk heeft de wetgever tien 
dagen geleden een herstructurering 
van de SNCF, de Franse spoorweg
maatschappij, aanvaard waarbij deze 
slechts belast blijft met de uitbating 
zelf terwijl de infrastructuur en het 
onderhoud ervan, wordt overgedra
gen aan een aparte, nieuwe onder
neming. Daarbij wordt ook een re
gionalisering van de treindiensten aan
vaard. De Gewesten zullen aan de SNCF 
een door hen vastgelegde treindienst 
eisen, waarvoor ze de SNCF dan wel 
financieel moeten vergoeden. 
Het WO stelt voor de NMBS op de
zelfde wijze te hervormen, zodat de 
drie Gewesten, die bevoegd zijn voor 
het mobliteitsbeleid, zon beleid ook 
daadwerkelijk zullen kunnen voeren, 
wat nu niet het geval is daar ze geen 
inspraak hebben in het unitaire spoor-
beleid. 11 
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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 

Jjaan 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 dinsdag gesloten 

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

Specialiteiten: Visfondue 10 soorten 
Visassortiment 7 soorten 
Senegalees Stoofpotje 

jp., Brugge ^ 
1 0 k m Oostende 

OeHaan . 

Hoevekip 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 

L \ HE ^Bsatmm 
? ¥Brmees 

^ / 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 Vijfhuizen) 
Tel. 053/7006.64 

Misschien het mooiste Hotel in Vlaanderen 
3 overnachtingen, half pension 4 gangenmenu,... enz. 

Luxekamer met douche 6.500,- Bfr. p.p. 

Luxekamer met dubbele whirlpool 9.800,- Bfr. p.p. 

Tel. 059/26.82.97 10 Km van Brugge 

Fax 059/26.89.35 & Oostende 

Hotel De Stokerij Oudenburg 

1 fles champagne met deze bon!!!! 

Email Hotel De Stokerij @flanderscoast.be. 

^ 
%«>*•# ^ 

Vlaamse lasten, Waalse lusten? 
rOT'ELKE budgettaire inspanningen leverden Vlaanderen, Wallonië en Brussel? 
- I J L I Wat zijn de sociaal-economische gevolgen van een volledige splitsing van de 
Belgische staatsschuld? En wat bij een gedeeltelijke splitsing? Standpunten, het tijdschrift 
van tiet Vlaams Nationaal Studiecentrum, publiceerde een studie over de regionalisering 
van de Belgische staatsschuld. Taaie, maar boeiende lectuur! 

n n KAN een jaarabonnement nemen op het kwartaaltijdschrift Standpunten door 
U U 300 frank te storten op rekeningnummer 435-0259801-18 van het Vlaams Nationaal 
Studiecentrum vzw. Voor een los nummer betaalt u 100 frank. Meer informatie: 
VNS vzw, Barrikadenplein 12 te 1000 Brussel. Tel.: 02/219.49.30 of fax: 02/217.35.10. 
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O p de agenda van de plenaire vergadering van 

het Europees Parlement stond de bespreking 

van het eindverslag van de onderzoekscommissie 

gekke-koeienziekte. En in dat verslag stonden nogal 

wat onheuse zaken over de wijze waarop de 

Europese Commissie dat dossier de voorbije tien jaar 

had aangepakt. 

De kritiek was vernietigend. Zo ver
nietigend zelfs dat meer dan zestig Eu
roparlementariërs, een motie van afkeu
ring ten aanzien van de Commissie in
dienden. Meteen was er druk op de ketel. 
Zelden werd een debat in het Europees 
Parlement van zo nabij gevolgd. Santer 
wist dat er gevaar dreigde. Hij deed dan 
ook goed zijn best om hetParlement te 
overtuigen van de wil om binnen de 
kortste tijd alle mistoestanden in het 
vleesdossier de wereld uit te helpen. 

WANBELEID 

Als er ooit iemand bereid zou gevonden 
worden om een boek te schrijven over de 
grote blunders binnen het Europese in
tegratieproces, kunnen we er nu al van op 
aan dat die auteur de wijze waarop het 
Verenigd Koninkrijk, de Raad van Mi
nisters en de Europese Commissie de 
gekke-koeienziekte aanpakten een pro
minente plaats zal innemen. Wie het 
verslag van de speciale onderzoeks-
commmissie van het Europees Parlement 
over de gekke-koeien-ziekte erop naleest 
valt van de ene verbazing in de andere. 
Meer dan 10 jaar gekke-koeienziekte kan 
inderdaad samengevat worden in een 
decenium lang absolute onbezorgdheid, 
misdadige laksheid en grof wanbeleid. 
Dit verhaal vormt nog maar eens een 
illustratie van de werkelijke verhoudin
gen binnen de EU. De voorrang van de 
economie, de voorrang van de agro-
alimentaire lobby, de voorrang van de 
belangen van het beheer van de rund
vleesmarkt op de volksgezondheid, de 
voorrang van de macht van het kapitaal 
op de belangen van de burger en de 
verbruiker. In het milieurecht hebben we 
het vaak over het voorzorgsprincipe. In 
dit dossier was dat begrip pertinent af
wezig. Onafhankelijke wetenschappers 
werden niet gehoord, aan de kant gezet of 
zelf in hun financieringsbronnen be
dreigd. Er werden beslissingen genomen 
op basis van partijdige adviezen en studies 
die door de industrie zelf besteld en 
betaald werden. 

BLAME SOMEBODY ELSE 

In het Verenigd Koninkrijk wordt BSE 
soms gezien als een letterwoord dat de 
afkorting is van het gezegde "Blame So
mebody Else". Dat wijst dan op de rol die 
de Britse regering speelt. Die probeert 
immers de schuld op "Europa" af te 
schuiven. In die val trapt het Europees 
Parlement niet. De eerste en belangrijkste 
verantwoordelijkheid wordt toegewezen 
aan het Verenigd Koninkrijk zelf en de 
opeenvolgende conservatieve regeringen 
van mevrouw Thatcher en de heer Major. 
In een tijd van liberalisering en toe
nemende deregulering, stonden zij im

mers toe dat vlees- en beendermeel ge
produceerd werd onder minder strin
gente voorwaarden. Hoogstwaarschijn
lijk ontstond zo de gekke-koeien-ziekte. 
Maar ook de verantwoordelijkheid van 
de Europese Commissie staat buiten kijf. 
Zestien bladzijden lang beschrijft de on
derzoekscommissie de vele tekortkomin
gen en blunders tijdens het beheer (sic) 
van de BSE-crisis. Ook de huidige Com
missie van Santer treft volgens de on
derzoekscommissie fout. De Commissie 
werkte de onderzoekscommissie tegen. 
De Europarlementsleden kregen van de 
Commissie slechts tergend langzaam in

den. Maar de dreiging alleen al resul
teerde in een compromis-resolutie tussen 
christen-democraten, socialisten, groe
nen en liberalen waarin de Commissie 
"onder curatele" werd geplaatst. Tegen 
november 1997 zal de Commissie be-
hoorUjk wat wijzigingen aanbrengen in 
haar landbouw-, veterinair en volksge
zondheidsbeleid. 
Santer wist dus dat hij met goede ar-

Gekke-koeiendossier 
zorgt voor doorbraak 

in veterinair beieid 
formatie. Bovendien probeerde de Com
missie nog een deel van de verantwoor
delijkheid op het Europees Parlement af 
te schuiven. Het Parlement werd ver
weten dat het bij het stemmen van de 
jaarlijke EU-begroting onvoldoende mid
delen ter beschikking had gesteld voor 
grondige controles in de Britse slacht
huizen. Een aantijging die volkomen on
waar en lasterlijk is. De Europese Com
missie stelde ook alles in het werk om de 
waarheid rond de omstreden gelatine-
beshssing te verdoezelen. Op een bepaald 
moment werd immers het verbod op de 
uitvoer van mogelijks gevaarlijke en be
smette gelatine opgeheven. Het Parle
ment vermoedde dat deze beslissing on
der politieke druk was genomen. Slecht 
na een perslek in Le Soir bezorgde Santer 
de onderzoekscommissie de notulen van 
commissievergaderingen. Daaruit bleek 
dat de Commissie Santer inderdaad had 
toegegeven aan pohtieke druk en ma
nipulaties van de industrie. 

ONDER CURATELE 

Pohtiek verantwoordelijken dienen naar 
huis gestuurd wanneer ze manifeste fou
ten maken en falen. Meer dan zestig 
Europarlementsleden steunden dan ook 
het initiatief van José Happart om een 
motie van afkeuring ten aanzien van de 
Europese Commissie in te dienen. Ook 
Jaak Vandemeulebroucke was mede-in
diener. De bedoeling van de motie was de 
Commissie behoorlijk onder druk te zet
ten. Dat de motie zelf niet gestemd zou 
worden, wisten we op voorhand. De 
grote fracties waren er niet voor te vin-

gumenten naar Straatsburg moest komen. 
Want een onbevredigend of zwak ant
woord kon de stemming nog altijd ten 
gunste van de motie van afkeuring doen 
keren. En hij deed zijn best. Hij erkende 
ronduit dat de Commissie haar diensten 
zal moeten reorganiseren. Binnen de Eu
ropese Commissie zal een aantal Eu
ropese Commissarissen onder de leiding 
van Santer zelf voortaan alle asperten met 
betrekking tot voedselveiligheid beheren. 
Er komt een scheiding tussen die Com
missiediensten die verantwoordelijk zijn 
voor wetgeving en diegene die instaan 
voor de inspecties. Een belangrijke voor
uitgang. Want uit het gekke-koeien-dos-
sier bleek dat het directoraat-generaal 
Landbouw tot op heden beide taken 
onder zich had. Nu zal ook meer ver
antwoordelijkheid toegeschoven worden 
naar het directoraat-generaal Consumen
tenbeleid, waar de energieke en flam
boyante ItaUaanse Commissaris Emma 
Bonino aan het hoofd staat. 
Santer zei ook dat dat er meer dan 
vroeger zal moeten worden nagedacht 
over de toekomst van het Gemeenschap
pelijk Landbouwbeleid "Kurmen wij nog 
langer beweren dat de gekke-koeien
ziekte een ongeval van de natuur is ? Is het 
niet veeleer het logische gevolg van een 
landbouwmodel dat streeft naar steeds 
meer productie, ten koste van wat ook? 
Zouden we tot dezelfde toestand zijn 
gekomen als we het gezond boerenver
stand hadden gevolgd en herkauwers niet 
hadden behandeld als vleeseters en ze te 
dwingen kannibalen te worden die hun 
eigen soortgenoten opeten?" Straffe 

woorden voor een Europees Commis
saris. En hij voegde de daad meteen bij het 
woord: "Ik wil dat de Commissie en het 
Europees Parlement een gezamenlijke 
wetenschappelijke Conferentie houden 
over voedsel en gezondheid. De her
vorming van het landbouwbeleid moet er 
toe leiden dat er meer zorg is voor 
kwaliteit, milieubescherming en een te
rugkeer naar meer natuurhjke produc
tiewijzen." 

VOEDSELAGENTSCHAP 

Santer pleitte ook voor een Europees 
Voedselbeleid dat gericht is op de vrij
waring van de consumentenbescherming 
en de volksgezondheid. Op vrij korte 
termijn moet er een Onafhankelijke 
Voedselagentschap komen dat naar het 
voorbeeld van de Amerikaanse Food and 

Drug Administration instaat voor een 
meer veilige voedselvoorziening. 
Maar ook op wetgevend vlak wil Santer 
verandering. Hij kwam op de proppen 
met de oude Volksunie-eis om het land
bouwbeleid te onderwerpen aan de zo
genaamde medebeslissingsprocedure. 
Dat zou meteen betekenen dat het Eu
ropees Parlement mede-wetgever wordt. 
Een grote opdracht die een aanzet moet 
vormen naar een volledige vernieuwing 
van het landbouwbeleid dat tot op heden 
vooral tot stand kwam onder druk van de 
grote agro-ahmentaire lobbies. 
De Luxemburgse Commissievoorzitter 
wou zijn woorden duidelijk kracht bij
zetten. Zijn verdedigingsrede was nog 
maar pas uitgesproken of er circuleerden 
al concrete voorstellen om bepaalde pa
ragrafen van het Verdrag van Europese 
Unie daadwerkehjk te wijzigen. 
De dreiging van de motie van afkeuring 
heeft dus gewerkt. Santer overtuigde het 
EP dat het hem menens is. Het Parlement 
stemde dan ook een resolutie waarin de 
Commissie werd opgedragen nog voor 
november 1997 een aantal wijzigingen te 
realiseren. Parlement en Commissie vor
men nu bondgenoten. Want uiteindelijk 
wordt het nog een gevecht tegen de Raad 
van Ministers, die wellicht minder ver
regaande voorstellen zal willen goed
keuren. Om redenen van de nationale 
souvereiniteit... 

Dolle koelen 

maakten het 

Commissie

voorzitter 

Santer knap 

moeliUkl 

Bart Staes 
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D e FNP, de partij van de Friese nationalisten, 

bestaat 35 jaar. WIJ wil deze verjaardag 

aangrijpen om de Vü-zusterpartij en medelid in de 

Europese Vrije Alliantie voor te stellen en om een 

stand van zaken op te maken. Onze Friese 

correspondent Onno P. Falkena bericht 

vanuit Ljouwert. 

• LANDUIT • 

Frysk Nasjonale 
Party: 

al 35 Jaar nodig 
Met een bescheiden studiedag in het 
teken van de jongerein (jeugd) vierde de 
Frysk Nasjonale Partij op 1 februari jl. 
haar 35-jarig bestaan. De partij is in die 
tijd uitgegroeid tot de vierde poHtieke 
stroming van Friesland, en heeft er onder 
meer voor gezorgd dat dit gewest nu 
officieel Fijsldn heet. De FNP is ook de 
enige niet landelijk werkzame politieke 
partij met een eigen, door de koningin 
benoemde, burgemeester. Maar helemaal 
zonder zorgen is de toekomst van de FNP 
niet; in de Staten van Fryslan is de FNP de 
oudste politieke partij en in de gemeen
teraad van hoofdstad Ljouwert schitteren 
de Fries-nationalen door afwezigheid. 

FRIESPO'S 

Nederland, en zeker Friesland, was te 
klein toen de Friese bewegers Pyt Kramer 

en Folkert Binnema in de winter van 1962 
de Frysk Nasjonale Partij oprichtten. De 
Amsterdamse Telegraaf maakte gewag 
van gevaarlijke „Friespo's" die barrika-
den van prikkeldraad oprichtten op de 

Afsluitdijk. „Leeuwarden is nog in onze 
handen", grapten Haagse parlementa
riërs en Amsterdamse zakenlieden en de 
mediadruk op de jeugdige oprichters was 
zo groot dat het duo zich genoodzaakt zag 
om onder te duiken. Ook in Friesland en 
in de Friese beweging waren veel reakties 
afwijzend. Veel bewegers waren immers 
aktief in landelijk opererende, ideolo
gische politieke partijen als PvdA of ARP 
(Anti-Revolutionaire Partij, inmiddels 
opgegaan in het CDA) en waren ronduit 
kwaad over de oprichting van de FNE 
Maar de FNP was opgericht en haalde 
eind jaren '60, begin jaren '70 ook al 
enkele leuke elektorale suksessen met 
politici akJan-Bearn Singelsma en Geeske 

Krol-Benedictus als boegbeelden. En in de 
Friese Staten stapte de te jong overleden 
Friese dichter Geart van der Zwaag over 
van het veel te Hollandse D66 naar de 
FNP. Belangrijke items waren de Friese 
taal en de positie van het platteland. Een 
Haags plan om de provincie Friesland te 
laten verdwijnen in het kader van een 

FNP weigert 
500 Jaar te vieren 

Tussen het provinciaal bestuur en de FNP zit 
het goed mis. Wat wil het geval? 
De provincie wil onder aanvoering van kom-
mlssaris der Koningin Loek Hermans in 1998 
grootscheeps herdenken en vieren dat het 
dan 500 jaar geleden is dat Friesland „cen
traal wordt bestuurd". De historische realiteit 
van 1498 Is echter dat Fryslan toen, verzwakt 
door Interne twisten, werd veroverd door de 
Duitse krijgsheer Albrecht van Saksen. Het 
betekende het einde van de fameuze Friese 
vrijheid en van het Frysk als bestuurstaak Je 
herdenkt, kortom, 500 jaar onderdrukking! 
Het probleem Is verder dat onder het motto 
Fryslên500!-met de voormalige usurpator 
Albrecht van Saksen op affiches en post
zegels - bij het publiek de Indruk wordt 
gewekt dat FrysiSn 500 jaar zou bestaan. Niet 
is minder waar, erkennen vriend en vijand. 
Frisia, Friesland dus, werd al In 12 voor 
Christus door de Romein Pllnlus beschreven 
als een gevaarlijk oord, vanwaar de meeste 
Romeinse verkenners niet levend terugkeer
den. Het feest had dus al In 1988 gevierd 

moeten worden onder het motto Fryslên 
2000! Feit Is dat het provinciaal bestuur daar 
toen geen aanleiding voor zag. 

14 

Aan het feit dat nu overal tweetalige straatnaamöorden bestaan is 
de aanwezigheid van de FNP niet vreemd 

bestuurlijke herindeling hielp de FNP aan 
nog betere verkiezingsuitslagen. 
Nu, eind jaren '90, staat de Frysk Na
sjonale Partij er kijkend naar de laatste 
twee verkiezingen goed voor. Met één 
boargemaster, drie wethalders (schepe
nen), drie staeteleden (provincieraads
leden) en veel gemeenteraadsleden blaast 
de FNP in Friesland haar partijtje mee. 
Sterker nog, volgens sommige waarne
mers zorgt de FNP zelfs voor een extra 
dimensie in de Friese politiek. Maar er 
zijn ook minpuntjes: drie schepenen had
den er ook vijf kunnen zijn en juist in de 
gemeente waar de FNP op twee stemmen 
na de grootste partij is, Gaasterlan/Sleat, 
ontstond een groot konflikt tussen partij 
en schepen, waarna deze verder ging 
zonder steun van de eigen partij. Verder is 
de FNP een behoorlijk grijze partij en 
ontbeert ze professionals die aan ka
dervorming doen, debatten organiseren, 
studies publiceren over belangwekkende 
thema's en mandatarissen ondersteunen. 
FJ^flP-fraktieleider/an van der Baan komt 
als bruggepensioneerde met een dub
belmandaat een beetje in de buurt; de 
enige beroepsbestuurder is burgemeester 
Theunis Piersma van Wünseradiel en juist 
van hem wordt uit hoofde van zijn funktie 
enige neutraliteit verwacht. 

TAALPARTIJ 

Door buitenstaanders is de FNP altijd als 
een taaipartij geafficheerd. Gek is dat 
niet, want begin jaren '60 was de FNP de 
enige politieke partij die consequent in 
het Frysk werkt. Inmiddels zijn andere 
partijen als Grien Links, PvdA en CDA 
een stuk Frieser geworden, mede door de 
opstelling van de FNP De FNP was ook 
de eerste partij die begon over „dagelijkse 
Friese televisie", iets dat als onhaalbaar 
van de hand werd gewezen. Sinds fe
bruari 1994 is de Fryske tillefyzje een 
realiteit als experiment. Ondersteund 
door goede kijkcijfers maakt Omrop Frys

lan binnenkort een doorstart; rijk en 
provincie Fryslan zorgen gezamenlijk 
voor strukturele financiering. 

In het politieke steekspel dat nodig was 
om het geld in Den Haag veilig te stellen 
speelde de FNP nauwelijks een rol, de 
partij is immers in Kamer noch Senaat 
vertegenwoordigd. In Fryslan zelfwas de 
FNP de eerste en de enige die over Friese 
televisie begon en daarmee langzaam 
maar zeker de geesten rijp maakte. 

Ceeske Krol-Benedictus, deze Friezin 
lag mee aan de basis van de eerste 

FNP-suksessen. 

De Friese televisie is een konkreet voor
beeld, maar lang niet het enige. Andere 
mijlpunten waren verplicht Fries in het 
basisonderwijs (sinds 1980) en Fries in 
het officiële verkeer. Zo worden ge
boorte-akten en andere officiële doku-
menten in Fryslan sinds 1 januari 1997 
tweetalig aangemaakt. „Nu moet ik ook 
nog taaleisen gaan stellen aan mijn me
dewerkers", kreunde het in Groningen 
geboren hoofd van de afdeling Bevolking 

van de gemeente Ljouwert (Leeuwarden) 
eind 1996. En dat was nu eigenlijk precies 
de bedoeling. Ook deze wet werd ove
rigens uitgevaardigd in Den Haag door 
minister van Justitie Sorgdrager, die zich 
niet wenste aan te trekken van gepruttel 
van minder Friestalige randgemeenten. 
Wet-is-wet, vindt de minister. 
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iÖÜËIViDALiNG 

Het imago van de taalpaprtij zal de FNP 
wel nooit helemaal kwijtraken, maar het 
is een feit dat de partij ook behoorlijk 
aktief is op ekonomisch terrein. De FNP 
was de eerste partij die „een rechtvaardig 
deel" opeist van de gasmiljarden die 
jaarlijks onder de Friese bodem worden 
gewonnen. Incidentele politici van an
dere partijen roepen dat sinds enige tijd 
soms ook en weten tegelijkertijd dat ze de 
top van de eigen partij toch niet zullen 
overtuigen. De FNP is ook gespecia- Opname voor het praatprogramma Fryslên Boppe. Dagelijkse Fryske tillefyzje is een van de stokpaardjes van de FNP 

DC TOEXOnST 

Pftalarait niet 
HEDXRUOID (NL) 
NBDBRLAM (ML) 

Aktenummer/Rktenümer! 

AKTS VAN GSBOORTS/AKTS FAN BZRTB 

100148 

1997 

KIND/BERN 
GeslachtBna*n>/Skaainanmie 
Voornamen/ roa mammen 

Dag van geboorce/Dei van berte 

Uur en minuut van geboorte/ 
Oere en minflt fan berte 
Plaats van geboorte/Plak fan berte 
Geslacht/Slachte 

Falkena 
Edzard Vicente Andrade 

27-01-1997 
ïevenentwintig januari negentienhonderd 
zevenennegentig/sSnentweintich jannewaris 
njoggentjinhflndert sJlnennjoggentich 

23.00 
Leeuwarden 
M (mannelijk/manlik) 

OUDERS/ALDEN 
Geelaohtsnaam vader/S)caainainme helt 
Voornamen vader/Foamaranen heit 

Qeslacbtsnaam moeder/Skaainamme mem 
Voornamen moeder/Foamammen mem 

Falkena 
Onno Pier 

Andrade Arteaga 
Angela Maria 

Friese nationalisten dromen van een soort Noordzee-vrijstaat de aangestreepte 
delen. Een verre, maarniet onmogelijke droom in een Europa met vervagende 

staatsgrenzen. 

Sinds 1 januari '97 zijn alle officiële documenten, zoals deze geboorteakte/akte 
fan berte, tweetalig. 

liseerd in het vraagstuk van de door 
gaswinning veroorzaakte bodemdaling 
en neemt het daarmee op tegen geves
tigde belangen als de Shell, in Nederland 
weinig minder dan een staat-in-de-staat. 
Enkele jaren geleden werd de partij nog 
weggehoond na vragen over bodemda
ling, inmiddels heeft Fryslan al een scha
defonds voor verzakkingen aan openbare 
werken. Voor schade aan particulier bezit 
bestaat trouwens nog altijd geen rege
ling. 

Een ander ekonomisch initiatief van de 
FNP betreft het inhuren van de Rot
terdamse ekonoom Fiet van Elswijk, die 
op gemeentelijk nivo experimenteert met 
het inzetten van uitkeringsgelden om ba
nen te kreëren. Enkele rapporten en 
hoorzittingen en een klein media-offen-
sief waren voldoende om deputearre ste-
aten van Fryslan - de bestendige de
putatie - warm te laten lopen voor een 
Fries experiment. Een klein suksesje, 
want warm voor een ingewikkeld plan 
van een oppositiepartij zijn ze niet snel op 
it Provinsjehüs in Ljouwert. 

TOP OF HOLLAND 

Dat de FNP historisch sterk bewust is en 
dat tegelijkertijd vertaalt in eigen toe
komstidealen is te lezen in het boekwerk 
met de ironische titel Top of Holland. Dit 
boekwerk is overigens geen partijwerk
stuk, maar gemaakt door de werkgroep 
Foarum, bestaande uit Friese bewegers, 
FNP'ers en mensen van andere partijen. 
Zij willen in het eenwordende Europa de 
banden aanhalen met Oostfriesland en 
Noordfriesland in Duitsland en pleiten 
voor iets als een Noordzee-vrijstaat be
staande uit Noord-Nederland en de 
Duitse kustprovincies. In het eenwor
dende Europa met, hoopt Foarum, ver
vagende staatsgrenzen, kunnen deze ge
bieden, c.q. het historische Friesland, 
opnieuw samen toegroeien naar iets veel 
mooiers en interessanters als de periferie 
van Den Haag en Berlijn. Foarum en de 
Friese beweging werden voor dit rapport 
uitvoerig geprezen door CDA-coryfee se
nator A. Postma. Het merkwaardige en 
spijtige is echter dat Top of Holland een 

Frybütser, 
moannebied 

fan de FNP 

M o A N N E B L E D F A N D E F N P 

Frijb utser 
F E B R E W A R I S 1 9 9 7 N U M E R 3 0 4 

EACH FOAR DE TAKOMST FOAR EAGEN 
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dtrdMi bliK. B^lmi b bllid dii H intckiM h*. Il ta a u II irock-
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Fryikt lilkvyijt ai ii lunlha-
<mjcn fin Fryillr u boijocrli-
kc inÜKid De FNP n u fuk 
roirop bij tokkc pUDien en de 
oarni keulet;e der ichmx>an 
Byluni tuniuiearrel ichtei-
anujcDde dii de FNP de urne 
li iia ID oaiiraLlnidc en apbou-
•Tfidc Mjdrage Irmr Iwi. No'i 
de pini] utoUt bctljotilikt fe-

U II Él-

hu hiele tibbcn yn in spagul 
om'i M il (eriine bewirie wolle 
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keatde gewoaetei aneaie om ili 
de ip*(ui <c koninieo. Dal bin-
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. 1. de koeMen miskenning 
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ilueb (wi) skunje üi foar n 
Frrat) en *. de mimöyike be-
tevte (hl «olie wii in aar hai). 

intern Foarum-rapport is, waarover tot 
dusver nauwelijks is gedebatteerd, ook 
niet in de FNP Een rapport dat zo sterk 
tot de verbeelding spreekt dat FlMP'er Jan 
van der Baan TV-rubriek Nova al vijf 
maal een live-interview weigerde hoort 

gewoon in boekhandels, scholen en bi-
blioteken te liggen en bediskussieerd te 
worden, want met zo'n visie kan de FNP 
nog wel 35 jaar vooruit. 

Onno P. Falkena 15 
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p 2 juli 1927 meldde het Izegemse blad De 

Mandelbode: „Wij vernemen dat op bevel der 

bisschoppelijke toezichtcommissie van het katholiek 

I lager onderwijs, een onderwijzer uit zijn ambt 

I ontslagen is". Het ging om de toen 26-jarige Frans 

Sarre, maar hij was niet de enige die door de Brugse 

bisschop de laan werd uitgestuurd. 

Het verdinaso 
beschikte In 
izegem over 

een sterke 
militie. Frans 
sarre was er 
lid van, maar 
zou afhaken 

toen van 
Severen de 

„nieuwe 
marsrichting" 

Insloeg. 

lé 

Frans Sarre werd op 13 november 1901 
in Izegem geboren. Hij studeerde voor 
onderwijzer in Torhout en behaalde 
daarna nog een diploma van brancardier. 
Met cursussen van de Gentse universiteit 
studeerde hij op eigen houtje pedagogie. 
Vanaf 1 augustus 1921 werd Sarre on
derwijzer in de Izegemse Heilig Hart-
school. Het werd zijn eerste en laatste 
lesopdracht. 

HET ONTSLAG 
Frans Sarre was al vroeg actief in het 
Vlaams-nationalisme. Na de Eerste We
reldoorlog werd hij voorzitter van de 
Izegemse studentengilde Vlaamsch en 

Vroom, die vanaf toen onder de invloed 
van het Vlaams-nationalisme stond. In 
1924 richtte Odiel Spruytte, een vlaams-
gezinde priester, een studiebond voor 
jongeren op. Ook daarin speelde Frans 
Sarre een rol. Hij was ook medewerker 
aan Het Vlaamsche Land, een weekblad 
dat van 1919 tot 1926 verscheen. Nadien 
publiceerde hij in Jong Dietschland, dat 
eigenlijk de opvolger was van Het Vlaam

sche Land, maar dat politiek duidelijk 
meer nationalistisch was. Sarre trad tot 
het Verdinaso toe, maar weigerde Joris 
Van Severen in zijn „nieuwe marsrich
ting" te volgen. Daarom vervoegde hij de 
rangen van het Izegems Katholiek 
Vlaamsch Nationaal Verbond (KVNV). 
Sarre werd tijdens het interbellum een 
van de hoofdfiguren van het Izegemse 
Vlaams Huis. 

Op zondag 16 juni 1927 werd de jonge 
onderwijzer bij de pastoor van de Ize
gemse Heilig Hartparochie geroepen, die 
legde hem een brief van bisschop Waf-
felaert voor. Daarin stonden drie eisen: 
Sarre moest „1) openlijk zijn Vlaams-

nationale gedachte intrekken; 2) zich af

scheuren van de partij der katholieke 

Vlaams-nationalisten; 3) zijn naam doen 

schrappen van de lijst der medewerkers 

van Jong Dietschland". 

Volgens de Vlaams-nationalistische versie 
werd Sarre voor de keuze gesteld: de 
eisen aannemen of uit de school gezet 
worden. Volgens diezelfde versie vroeg 
Sarre uitstel om de zaak te kunnen be
kijken. Maar hij werd, zonder een ant
woord te krijgen op zijn vraag, ontslagen. 
De katholieke versie hield het bij de 
vaststelling dat Sarre zich niet aan de 
bisschoppelijke voorschriften wilde on
derwerpen en daarom de school moest 
verlaten. Frans Sarre werd op 29 juli 1927 
officieel als onderwijzer ontslagen. 

De redenen voor het ontslag en de re
acties van de Vlaams-nationalisten en de 
katholieken moeten in een ruimer kader 
gezien worden. Volgens de geraadpleegde 
bronnen en de afgenomen interviews 
speelde mgr. Waffelaert daarin een be
langrijke rol. 

VEROORDELING 
De bisschop hield vast aan de traditie, die 

in het bisdom Brugge meer uitgesproken 

van het Vlaams-nationalisme gericht aan 
de geestelijken, gevolgd door een scherpe 
veroordeling op het einde van een vas
tenbrief op 1 februari 1927, deze keer 
ook aan de gelovigen gericht: „(...) hou

den Wtj eraan opnieuw te verklaren dat 

Wij de nationalistische politiek afkeuren 

en veroordelen, en namelijk het zoogezegd 

vlaamsch nationalistme, in den zin van 

den brief der Bisschoppen van België op 11 

October 1925. Wij verbieden op strenge 

wijze alle dagbladen en schriften, die deze 

dwalingen verdedigen, te lezen of te ver

spreiden (...)". 

De verwijzing naar de dagbladen en 
schriften slaat op De West-Vlaming, 

Vlaanderen, De Schelde en Jong Diets

chland. Frans Sarre bleef na deze twee 

Het geval-sarre 
was dan elders, dat de bisschop het ka
tholieke leven in handen hield. Hij had 
schrik voor alles wat een verzwakking 
voor de katholieken kon betekenen. Tij
dens het interbellum was hij vooral be
ducht voor degenen die de partij-eenheid 

vermaningen aan „veroordeelde" tijd
schriften meewerken, ook toen na de 
tweede veroordeling aan alle onderwij
zers in de vrije onderwijsinstellingen 
schriftelijke onderwerping aan de bis
schoppelijke voorschriften geëist werd op 

Frans sarre 
moest kiezen 
tussen zUn 
Vlaams-
natlonale 
overtuiging of 
een functie In 
het onderwUs. 

bedreigden en daartoe behoorden de 
Vlaams-nationalisten. Hij verweet ze dat 
ze de katholieke eendracht verbraken en 
zo in de kaarten van de socialisten speel
den. 

De houding van mgr. Waffelaert leidde 
tot een gespannen verhouding met de 
Vlaamse beweging, een spanning die re
sulteerde in de „beruchte" veroordeling 

straffe van ontslag. Het was trouwens niet 
alleen verboden Vlaams-nationalistische 
kranten en tijdschriften te lezen, ook 
studiedagen bijwonen werd verboden, 
waarbij opnieuw gedreigd werd met ont
slag. 

IZEGEM 

Mgr. Waffelaert moet de gebeurtenissen 

Zetelverdeling in Izegem 

Jaar 

1921 

1926 

1932 

Kath. 

10 

7 

9 

Soc. 

2 

2 

3 

Middenstand 

1 

2 

3 

VI. Nat. 

2 

Gom. 

0 

in Izegem argwanend gevolgd hebben. In 
die stad was voor het eerst in zijn bisdom 
een christelijke arbeidersbeweging ge
scheurd, meer bepaald onder invloed van 
Odiel Spruytte. Dat gebeurde in 1925 en 
leidde tot een verzwakking van de ka
tholieke partij in Izegem. Deze partij 
behield bij de gemeenteraadsverkiezin
gen van 1926 de meerderheid, maar 
verloor wel drie zetels (zie tabel). 
In 1925 waren er nationale verkiezingen 
geweest en die hadden ook al tot een 
verzwakking van de katholieke partij (- 2 
zetels) geleid. Toen behaalden de Vlaams
nationalisten 6 kamerzetels, een winst 
van twee en ongeveer 25.000 stemmen, 
hoofdzakelijk ten nadele van de katho
lieken. Bij die verkiezingen verloren de 
katholieken het overwicht en hadden de 
socialisten evenveel verkozenen (78 ze
tels). In twee jaar tijd was de katholieke 
partij verzwakt uit de verkiezingen ge
komen en ging het de Vlaams-natio
nalisten voor de wind. Deze samenloop 
van omstandigheden leidde ons inziens 
dan ook tot de (on)rechtstreekse tus
senkomst van mgr. Waffelaert in de zaak-
Sarre. Door het ontslag van een on
derwijzer zou opnieuw een voorbeeld 
gesteld worden. Zo hoopte de bisschop 
waarschijnlijk een dam op te werpen 
tegen de groeiende steun (onder andere 
ook binnen de Kerk) voor de Vlaams
nationalisten en op een recuperatie van 
degenen die voor de nationalisten ge
stemd hadden in plaats van voor de 
katholieken. 

GEEN ALLEENSTAAND GEVAL 
Het ontslag van Frans Sarre als onder
wijzer was geen alleenstaand geval. Bui
ten Izegem vonden we ook voorbeelden 
van onderwijzers die ontslagen werden 
omwille van hun Vlaams-nationale sym
pathieën. In de Antwerpse Vlaams-na
tionalistische krant De Schelde vonden 
we de melding van het ontslag van een 
Brugse onderwijzeres, mevrouw Devroe-
Puype. Haar man gaf de brochurenreeks 
Branding uit, waarin opstellen uit Jong 
Dietschland werden opgenomen. 
In een pamflet dat de Izegemse Vlaams
nationalisten in 1930 verspreidden onder 
de titel Sectarisme stond te lezen: „Wij 
hebben het geval Sarre, Glaeys en Devos. 
Drie voorbeeldige onderwijzers (...) wer
den weggeschopt omdat ze niet deelzaam 
waren in de mening der staatskatholieke 
partijleiders." 

Rudolf Glaeys was onderwijzer in Watou, 
Devos was afkomstig uit Menen. 
Frans Sarre overleed op 27 december 
1987 op 86-jarige leeftijd. Zijn santje 
besloot „En is Frans Sarre hier vandaan, 
die „Vlaamse Leeuw" zal nooit ver
gaan!" 

Kurt Himpe 

27 februari 1997 



Amerikanen houden van superlatieven, 
zeker in het muziekwereidje: de ene 
,King' volgt er als het ware de andere op. 
Maar, dat de nu reeds 70-jang geworden 
B.B. King tot één van de meest smaak
volle bluesgitaristen wordt gerekend, 
valt nauwelijks te ontkennen. De man is 
bovendien ruim veertig jaar onafge
broken op toernee en heeft een dis
cografie van liefst vijftig titels op zak. Op 
zaterdag 8 maart doet hij ons land aan 
De liefhebbers kennen zijn reputatie. 
B.B King IS een fijnzinnig gitanst en een 

goedlachse entertainer, zonder In bom
bast te vervallen. Hij weet zich steeds 
door een uitstekende band te bege
leiden. Een voorwaarde voor zijn toch
ten door de blues, soul, funk- en jazz-
wereld. 
Een dag voor het optreden van B B King, 
vrijdag 7 maart, strijkt Luther All/son over 
onze kontreien neer Hij wordt als ,the 
new king of the blues' aangeprezen U 
ziet, er zijn meerdere heren van stand. 
Allison kan nochtans eerder als een ruwe 
en bevlogen muzikant worden be-

King of the Blues 
schouwd. Hij is de man van de strie
mende gitaarrifs. Ook zijn lichamelijke 
konditie tart niet zelden de verbeelding. 
Allison staat bekend om zijn vulkanische, 
vaak uitgebreide live-shows. 
Door zijn passievolle stem en zijn ver
mogen om perfektie en kreativiteit te 
combineren, is hij niet voor mets een 
graag geziene gast op het befaamde 

Jazz-festival van Montreux. 
- B.B. King en blues band, voorpro
gramma Boogie Boy, zaterdag 8 maart 
om 20 u.30 in Paleis voor Schone Kun
sten, Brussel. Tickets. 02/507 82.00 
- Luther Allison, vrijdag 7 maartom 22 u.. 
Vooruit, Cent. 
Tickets. Vooruit bespreekbureau of 070/ 
344 111 

• CULTUUR ^ 

In „Een leeuw in Peking" ontleedt Marcel Van 
Nieuwenborgh, journalist bij De Standaard, 

het wel en wee van de Vlaamse jezuïeten in het 
China van de 17de eeuw. WIJ las het verhaal en zag 

dat het goed was. 

Een leeuw In Peking 
Ferdinand Verbiest (1623-1688), Vlaams 
jezuïet, is ruim drie eeuwen dood. Vanuit 
het West-Vlaamse Pittem vertrok hij op 3 6-
jarige leeftijd naar Peking, China. Chi-
nakenner Marcel Van Nieuwenborgh 
pluist in zijn boekje de omstandigheden uit 
waarin deze legendarische missionaris 
trachtte zijn ultieme levensdoel te be
reiken; de kerstening van het Chinese 
keizerrijk. Van Nieuwenborgh koos voor 
een bijzonder originele aanpak. In een 
ruime inleiding schetst hij de figuur van 
Verbiest in een historisch perspektief. Wa
ren de bekeringspogingen van Verbiest 
even succesvol als hij in zijn brieven naar 
het thuisfront Het uitschijnen? Zouden de 
kerkelijke leiders in Europa het wel altijd 
eens geweest zijn met de door Verbiest 
gebruikte methoden daartoe? En hoe 
dacht de man zelf over dit alles ? Over deze 
en andere vragen reikt Van Nieuwenborgh 
in zijn mleiding de lezer zorgvuldig ge
documenteerde antwoorden aan. Met die 
antwoorden in het achterhoofd kan men 
vervolgens het lezen van de twee daarop 
aansluitende kortverhalen aanvatten. In 
deze verhalen, waar feiten en fictie op 
geraffineerde wijze werden verweven, 
doet het hoofdpersonage, Fernand Ver
biest, zijn relaas over de toenmahge toe
stand. Het werden twee momentopnamen 
van situaties waaruit blijkt hoe sluw en 
behendig Verbiest wel kon zijn. 

ONCEUJK VERDRAG 

Oude Chinese verzen beschrijven hoe Fer
dinand Verbiest in zijn laatste levensjaar er 
wat melancholisch en droevig bijhep. De 
hoop op een vlugge kerstening had hij 
volledig opgeborgen. Meer nog. Verbiest is 
uiteindelijk als een vrijwillige slaaf, als een 
gewaardeerd huisdienaar in een „gouden 
kooi" gestorven. De Vlaamse jezuïet had 
de absolute macht van keizer Kangxi sterk 
onderschat. De jezuïeten kozen immers 
voor een aanpak van bovenaf en niet, zoals 
de boeddhisten dat deden, voor missi
onering aan de basis. Het was echter naïef 
te geloven dat een nauwe band met de 
keizer zou volstaan om het Chinees rijk te 
kerstenen. 

De macht van de Mantsjoe- keizer (een 
Tartaar dus) berustte immers op een sub
tiele verstandhouding met de Chinese in

tellectuele elite (aanhangers van de ver
dreven Ming-dynastie), die er streng op 
toezagen dat de confuciaanse ethische or
thodoxie werd geëerbiedigd. De keizer 
voelde de hete adem van Yang, een Chi
nees nationalist met veel aanhangers, in de 
nek. Enkel eerbied voor het confucianisme 
kon doen vergeten Kangxi als vreemdeling 
op de Chinese troon zat. Deze ongunstige 
omstandigheden stonden een snelle toe
gang van de westerse religie in de weg. 
Verbiest, die nochthans als geen ander de 
psychologie van de Chinezen begreep, was 
er in zijn kersteningsdrang echter blind 
voor geweest. De Kangxi-keizer mis
bruikte Verbiests wetenschappelijke ken
nis voor louter persoonlijke doeleinden. 

KOST WAT KOST 

De oplegging van het westerse geloof in 
het Chinese rijk wendde hij handig af en 
herleidde hij tot een minimum. Verbiest 
was, zonder dat hij het zelf besefte, een 
ongelijk verdrag met de Chinese keizer 
aangegaan. 

Ferdinand Verbiest bespaarde nochtans 
kost nog moeite. Zijn grondige kennis van 
de westerse astronomie, geneeskunde en 
psychologie stelde hij maar wat graag aan 
de Mantsjoe-keizer ter beschikking. Hij 
ontwierp ook talrijke hebbedingetjes om 
de keizer en diens omgeving te behagen. 
Zo schonk hij bijvoorbeeld Kangxi's oud
ste zoon, de kroonprins, een kooitje met 
daarin een vogeltje dat artificieel floot en 
op en neer wipte. Het lijkt erop dat in onze 
eeuw nog het zilverpapier voor de ne
gertjes geïnspireerd was op Verbiests voor
beeld. 

Al gauw zag de Vlaamse jezuïet in dat geen 
van deze middelen zouden leiden tot het 
beoogde resultaat, een katholiek China. 
Hij besloot dan ook zijn „ultieme middel" 
in de strijd te gooien: zijn uitgebreide 
militaire know-how. Verbiest werd legen
darisch als ontwerper van kanonnen. De 
keizer maakte hiervan dankbaar gebruik 
bij de verdediging en uitbouw van zijn 
imperium. Het kanonnenmerk „Verbiest" 
zou nog jaren na de dood van de jezuïet 
vervaardigd worden. De ironie van de 
geschiedenis zou er toe leiden dat Verbiests 
eigen kerk in Peking twee eeuwen later, 
tijdens de Boksersopstand van 1900, in 
puin zou worden gelegd door een kanon 
waarop de naam van Verbiest prijkte... 

TOT SLOT 

„Een leeuw in Peking" van Marcel Van 
Nieuwenborgh is een schot in de roos. Het 
origineel concept (historische inleiding ge
koppeld aan twee kortverhalen) wordt 
met behulp van prachtig taalgebruik uit

gewerkt tot een aangenaam boekje. Mis
schien wordt u in recensies te pas en te 
onpas overstelpt met superlatieven. 
Daarom houden wij het bij een korte, maar 
krachtige aanbeveling om dit boek toch 
maar eens te lezen. 

Geert Marrin 

c» Een leeuw in Peking. Marcel Van Nieu

wenborgh. Uitg. Davidsfottds/Clauw-

aert, Leuven, 1996, 43 blz., 345 fr. 

De behendige 
diplomaat 
Ferdinand 
verbiest vond 
in Keizer 
Kangxi een 
nog sluwere 
tegenstander. 

Een schat aan muziekkpartituren 
De Brusselse Miniemenkerk en de Sint-
Goedele hebben een rijke muzikale tra
ditie. Eerstgenoemde ligt onderdanig In 
de schaduw van het justitiepaleis. Tijdens 
de zomermaanden Is het er elke dag 
muzikaal festijn. Maar dat beseffen bui
tenlandse toeristen beter dan wijzelf. In 
de kathedraal luisteren diverse koren en 
ensembles van juli tot september de 
hoogmis op. Oud-voorzltter Frans Van der 
Eist is er een trouwe gast. 
Pijler, spitsboog en glasraam brengen bij 
het wegdromen de bizarre monniken uit 
Umbeito Eco's De naam van de roos voor 
de geest of De verdwenen rechters uit de 
Gentse Sint-Baafs-kathedraal. in Brussel 
leidden ze naar speurtocht en ontdek
king. 
Sint-Goedele was al lang aan een op
knapbeurt toe. Nu staat ze met haar 
gotisch kantwerk te glanzen in een kille 
omgeving zonder gezicht. Tijdens de res

tauratiewerken sinds 1983 ontdekte men 
bundels „oude papieren", de meest op
zienbarende in een uitgespaarde ruimte 
tussen de bakstenen gewelven van het 
doksaal en een houten vloer. Het bleek om 
partituren te gaan uit de achttiende eeuw 
met tot dan toe onbekende composities, 
momenteel nog te bekijken in de Ko
ninklijke Bibliotheek Albert I op de Kunst
berg (tot 5 maart van maandag tot vrijdag 
van 9 tot 16u.30). 

AMBITIEUS 
Oorspronkelijk was het de bedoeling uit de 
vondsten een bloemlezing samen te stel
len en er een middagconcert aan te wij
den Maar dank zij de geestdrift en het 
engagement van Erik Van Nevel werd die 
bescheiden aanzet een ambitieus opzet in 
de kathedraal zelf 
Het programma bevatte motetten van 
Plerre-Hercule Bréhy, „sanghmeester" 

aan de Brusselse hoofdkerk tot aan zijn 
dood In 1737 (Bach stierf in 1750), van 
Pietro Antonio Fiocco, een Venetiaan die 
in Brussel verzeilde, en de Missa Sanctae 
Gudltae van Chartes-Joseph Van Helmont, 
leerling van Bréhy en kapelmeester aan de 
Kapellekerk en later aan de Sint-Coedeie. 
Zowel motetten als mis vielen op door hun 
barokke lopers, fuga's en trillers die he
lemaal beantwoorden aan de krullen, de 
putti en de versieringen van de bouw
kunst. 
Deze muziek klonk in de eerste plaats 
mooi en welluidend. Ze vertoont nogal 
wat invloeden van Lulty en de Italiaanse 
zangerigheid en is inneriijk niet altijd sa
menhangend. Toch bewijst ze, van eeu
wenlang stof ontdaan en tot leven gewekt 
door de dynamiek van strijkers en stem
men van Currende, de hand van de mees
ter. 

(wdb) 
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THE ENGLISH PATIENT 

Met dit boek sleepte Michael Ondaatje in 1992 de meest precieuze 

literaire prtjs ter wereld, de Bookerprijs, in de wacht. Dit werkstuk, 

over Europeanen in Noord-Afrika gedurende de WO II, werd 

verfilmd door Anthony Mignhella. 

Count Laszlo Almassy (Ralph Fiennes) stort met zijn vliegtuig neer 

in de woestijn. Hij wordt gered en verzorgd door de Canadese 

verpleegster Hana (Juliette Binoche). Hana verloor reeds haar 

beste vriend en vele andere bekenden aan de oorlog. Wanneer de 

geallieerden optrekken, blijft zij achter bij haar patiënt. Ze blijven 

echter niet lang alleen, want daar duikt de Canadees Caravaggio 

NIEUW IN DE BIOS 

(Willem Dafoe) op, en hij heeft een oogje op de morfine, maar is 

ook erg geïnteresseerd in de bezigheden van Almassy in Noord-

Afrika - die hij ervan verdenkt deel te hebben aan zijn aanhouding 

en marteling door de Duitsers in Tobroek. 

Net zoals in de roman werkt de film met flashbacks, en daarin 

leren we Almassy beter kennen. Hij blijkt géén Engelsman te zijn, 

maar Hongaar, die in 1938 in Caïro belandde om voor de Engelsen 

de woestijn in kaart te brengen. Zijn betrokkenheid houdt plots op 

wanneer de jonggehuwden Britten Geoffrey (Colin Firth) en 

Katherine (Kristin Scott Thomas) verschijnen. Een affaire ont

staat, die niet zal nalaten om alle bewoners van de ruïne te 

beïnvloeden, en tenslotte zal de wraak van Geoffrey bereiken dat 

Katherine en Almassy alleen achterblijven. 

De film is een vrije vertaling van het boek, en Minghella heeft zich 

vooral toegespitst op de affaire van Katherine en Almassy. De 

beelden zijn soms gewoon subliem, het prachtige landschap van de 

Tunesische woestijn en de erg goede protagonisten leveren beeldige 

plaatjes op. The English Patient duurt 162 minuten en dat gaat 

wegen, vooral omdat de regisseur al enkele onthullingen deed aan 

het begin van de film. Het woestijnzand blijft soms dus wel eens 

tussen je tanden zitten, maar al met al toch een mooie film. 

(***) Willem Sneer 

• M E D I A L A N D S C H A P • 

MrJ? The Last Seduction Bridget Gregory is een 
intelligente en knappe doktersvrouw, die niets of 
niemand ontziet om tiaar doel te bereiken. Haar 
echtgenoot Clay verkoopt zeifs cocaïne om de 
dure levensstijl van zijn vrouw te kunnen be
kostigen. Amerikaanse sensuele thriller van John 
Dahl uit 1993 met Linda Fiorentino en Peter Berg. 
Zat. 1 maart, TV 1 om 23U.40 

^ 3 * The Accused In een café wordt dienster 
Sarah verkracht door drie bezoekers. Ofschoon de 
bewijzen overduidelijk zijn aarzelt Kathryn Murphy, 
officier van justitie, met vervolgen. Sarah zou de 
feiten hebben uitgelokt. Maar dat neemt Sarah 
niet. Amerikaanse film van Jonathan Kaplan uit 
1988 met Jodie Foster, Kelly McCillis en Bemie 
Coulson. Zon. 2 maart, VT4 om 22u. 

1 1 ^ Onder vrouwen Canadese documentaire 
waarin vrouwen in damestoiletten met elkaar 
praten over zeer intieme en persoonlijke zaken. Er 
werd gefilmd in cinéma vérité-styi in Canadese 
scholen, seniorencentra, danszalen, een New 
Yorkse nachtclub en een C&W-bar in Texas. De 
documentaire kreeg de toepasselijke titel The 
Powder Room. Maan. 3 maart, TV 2 om 
20U.05 

Whoopi Goldberg in 

saraflnai. dinsdag 4 

maart. Kanaal 2 om 

22U.20 

W3y The Abyss De bemanning van de on
derwaterbasis wordt door de overheid ingescha
keld om een Amerikaanse kernduikboot, die diep 
in de oceaan op de klippen is gelopen, te bergen. 
Voortreffelijke SFfilm van James Cameron uit 
1989, met Ed Harris en Elizabeth Mastrantonio. 
Wt^ns. 5 maart. Kanaal 2 om 20u.45 

' ^ 3 ' Cuba Amerikaanse avonturenfilm van Ri
chard Lester uit 1979 met Sean Connery, Brooke 
Adams en Jack Weston. Een voormalig Brits of
ficier komt naar Cuba om in opdracht van Batista 
tegen Fidel Castro te vechten. Daar loopt hij een 
oude vlam tegen het lijf en beiden worden in een 
stroomversnelling van gebeurtenissen meege
sleept. Dond. 6 maart. Kanaal 2 om 22u.20 

O Four Weddings and a Funeral Zeer gees
tige en goed geacteerde Britse komedie van Mike 
Newell uit 1994. Centraal staat de trouwangst van 
Hugh Grant, wiens liefdesleven zich beperkt tot 
korte, intense relaties met vriendinnen op wie hij 
veriiefd is geweest. Hoe meer huwelijksfeesten hij 
bijwoont, hoe meer hij zich van trouwplannen 
afzet. Tot hij Andie MacDowell ontmoet. Vr|I. 7 
maart, TV 1 om 21u.05 

Mijne radio, 
scHone radio 

SP-voorzitter Louis Tobback begint nu 
ook zo stilletjesaan de onmiskenbare 
voordelen van de staatshervorming in te 
zien. Sinds de jongste hervorming is hij 
geen burgemeester meer van zomaar een 
stad in Brabant, maar - driewerf hoera -
van de hoofdstad van Vlaams-Brabant. 
En, zo redeneert de SP'er, gezien Vlaams-
Brabant Vlaams-Brabant is en Brussel 
Brussel is het niet meer dan normaal dat 
de ontkoppeling van Radio 2, editie 
Vlaams-Brabant, verhuist van de hoofstad 
naar mijn hoofdstad. Dat Radio 2 
Vlaams-Brabant sinds kort een vast on
derkomen heeft gevonden in het Ame
rikaans Theater in Brussel zint de SP'er 
niet en hij heeft ook de Leuvense CVP 
daarvan kunnen overtuigen. 
Niet iedereen is het daar mee eens. Ge
tuige daarvan onder andere een com
mentaarstuk van Mare Platel, hoofdre
dacteur van het Belang van Limburg, van 
maandag 24 februari. Nadat hij gew êzen 
heeft op de kerktorenmentaliteit van het 
SP-kopstuk, besluit Platel met een visie op 
de Brusselse situatie. „Vlaanderen houdt 

niet van Brussel. Dat was gisteren zo, dat 

is vandaag niet anders. Onze Vlaamse 

hoofdstad is voor Vlaanderen niet veel 

meer dan een noodzakelijk kwaad. We 

durven niet toegeven dat die hoofdstad 

voor ons eigenlijk niet meer hoeft, maar 

we doen zeker geen inspaning om van die 

hoofdstad ook echt onze hoofdstad te 

maken. Met het voorspelbaar en onom

keerbaar resultaat: Vlaanderen speelt 

Brussel in Franstalige handen. Uiteraard is 

dat geen bewuste Vlaamse strategie, het is 

wel het resultaat van ons volslagen gebrek 

aan Vlaamse strategie tegenover de stad 

waarvan we zelf zeggen dat ze onze hoofd

stad is. Met dank aan de voorzitter van de 

SP om dit nog eens te willen bewijzen." 

Tobback heeft inderdaad weinig rationele 
redenen om radio Vlaams-Brabant naar 
zijn stad te halen. Zelfs het argument dat 
ook de andere provinciale hoofdsteden 
een bijkantoor van Radio 2 hebben gaat 
niet op: radio West-Vlaanderen houdt 
huis in Kortrijk. Van bij zijn oprichting 
heeft radio Vlaams-Brabant bovendien 
een eigen opdracht gekregen. Hij moest 
„de Brusselse Vlamingen het gevoel ge
ven dat ze wezenlijk tot de Vlaamse 
gemeenschap behoren, dat Vlaams-Brus
sel een geïntegreerd deel is van Vlaams-

Louis Tobback wil radio 
Vlaams-Brabant naar Leuven. 

Brabant en dat Vlaams-Brabant de 
Vlaamse gemeenschap van Brussel niet 
loslaat, haar zelfs een ruime plaats geeft". 
Brussel mag dan al administratief zijn 
afgescheiden van de nieuwbakken pro
vincie Vlaams-Brabant, de Vlaamse Brus
selaars blijven toch Vlaamsbrabanders. 
Bovendien zou de 'vlucht' van Radio 
Vlaams-Brabant naar Leuven het Brus
selse Franstalige radio-overwicht alleen 
maar groter maken. En als ook wij dan, 
zoals de SP-voorzitter, met een emo
tioneel argument mogen besluiten: hoe 
meer Vlaamse instellingen in Brussel, hoe 
beter! 

In één of andere krant hadden wij 
gelezen dat de relatie tussen Emiel 
Goelen en RIta Van Neygen der
mate bekoeld was dat de samen
werking tussen beide wel eens 
stopgezet zou kunnen worden. En 
dat 'Op de koop toe' wel eens zou 
kunnen verdwijnen of dat het pro
gramma, om een modeterm te 
gebruiken, 'gerestyled' zou wor
den. Wat die relatie tussen Emiel 
en Rita betreft, kunnen we kort 
zijn: we hebben ons er niet mee te 
bemoeien. Wanneer wij in een 
nieuwe bui van zwaarmoedigheid 
bij onze huisarts te rade gaan zegt 
die bovendien: ,,Dat is leed van 
anderen." Voor die restyling valt 
dan weer wel wat te zeggen. 'Op 
de koop toe' lijkt immers iets te 
vaak op de audio-visuele doorslag 
van Test-Aankoop. En dan mag de 
informatie in dat konsumenten-
magazlne nuttig zijn, wij weten 
niet of de openbare omroep zich 
moet (blijven) lenen tot het ver
schaffen van gratis reclame voor 
een particulier Initiatief 
Van de vijf reportages van vandaag 
werden er twee zo overgenomen 
uit het maandblad: een test van 
kant en klare sauzen en eentje van 
microgolfovens. Niet toevallig wa
ren dit de minst interessante on-

denwerpen van de avond. In de 
eerste plaats omdat wij ze, als kon-
sumenten die zich wensen te in
formeren, al gelezen hadden in het 
bewuste magazine. In tweede in
stantie omdat wij, en naar wij mo
gen veronderstellen het grootste 
gedeelte van het kijkend publiek 
weinig onthouden van 8 minuten 
reportage over 31 ovens. In het 

meer diepgaande wijze behandeld 
kunnen worden. Want daar knelt 
het 'Op de koop toe'-schoentje 
nogal eens. Indien men van de 
baanwinkels een probleem maakt 
dan is het nuttig te argumenteren 
met voor-én nadelen. En niet zoals 
nu de kijker om de oren te slaan 
met oppervlaktes en vergunnin
gen allerhande en met straatln-

Minder Is meer 
Op de koop toe, woensdag 19 februari 1997, i v i 

beste geval zetten wij het TV-toe-
stel uit met de wetenschap dat er 
goede en slechte apparaten zijn, 
dat er lekkere en oneetbare cur-
rysauzen zijn. Maar welke dat zijn, 
weten wij al lang niet meer wan
neer we voor de winkelrekken 
staan. En het enige wat ons dan 
rest is, Inderdaad, de testresul
taten er nog eens op na te slaan in 
Test-Aankoop, Dat kan overigens 
gratis en voor niks in de meeste 
openbare bibliotheken van dit 
land. Als dat geen 'Beste koop' 
waard is! 
Indien beide reportages uit het 
programma waren geweerd dan 
hadden de drie andere op een 

terviews van mensen die (a) in zo'n 
winkel hun boodschappen deden 
en (b) erover kloegen dat iedereen 
blijkbaar datzelfde deed en zij met 
hun wagen dus geen vrije baan 
kregen. Of komt er tijd vrij om 
gestelde vragen - 'Hoe komen au
toverdelers aan uw adres?' - ook te 
beantwoorden. 'Op de koop toe' 
komt met veel interessante infor
matie op de proppen die boven
dien goed in beeld is gebracht. 
Maar misschien moet het pro
gramma het principe 'Minder is 
meer' toch maar eens in over
weging nemen. 

Krik 
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Kernafval 
Niemand op deze planeet blijkt over de 
nodige technologie te beschikken om 
de steeds grotere hoeveelheden zwaar 
radioactief afval over een voldoende 
lange termijn veilig op te bergen We zijn 
hooguit in staat mm of meer aanvaard
bare tussenoplossingen van maximum 
een kwarteeuw, om kernafval voor de 
volgende eeuw zo onschadelijk mogelijk 
te maken In de VS is het ministene van 
Energie voor het openbreken van de 
markt Wij denken er over na om klei

nere elektriciteits-centrales te bouwen 
per stad of gemeente Die zouden op de 
veiligste manier kunnen gebouwd wor
den en omwille van de kostprijs, naar
gelang de daar beschikbare energiestof 
Dat wil echter met zeggen dat de weg 
naar wind-, zonne- en waterkrachte
nergie openligt Dat is trouwens over
bodig Een milieuvnendelijke energie-
stof voor industneel en huishoudelijk 
gebruik is waterstof naar het voorbeeld 
van de waterstofautobus en het wa
terstofjumbo 
In België en Duitsland kan het mono

polie van de grote energieconcerns 
blijkbaar met aangetast worden In de VS 
alleen bedraagt de kostprijs voor een 
kwart eeuw kernafval-opslag 750 miljard 
dollar, vooral te wijten aan belangrijke 
lekken in de opslagplaatsen voor kern
afval in Hanford Sinds '60 zijn er een 70 
lekken in reuzenvaten met meer dan 
86 OOG m3 met radioactieve stoffen 
Kernafval verdwijnt ook langzaam maar 
zeker in de bodem en bedreigt op lan
gere termijn de zoetwatervoorraden 
Opruiming wordt doorberekend aan de 
consument, overschakeling naar een 

andere energiebron voor elektnciteit is 
een noodzaak Aangezien water via elec
trolyse waterstof en zuurstof geeft zal 
de bevoorrading met in het gedrang 
komen bij oliecnsis enz En is een re
delijke onafhankelijke situatie ten voor
dele van de publieke nutsvoorzieningen 
zoals in de voorbije koude winter voor 
ziekenhuizen, scholen, bejaardenhomes 
verzekerd Bovendien hoeveel gemeen
ten in Vlaanderen komen in aanmerking 
voor het opslaan van laagradioactief 
afval? Mol, Doel 

Vandeput, Antwerpen 

TWAngel ^ W E D E R W O O R D ^ 

Ondanks alle verdienstelijke pogingen 
van de Volksunie om een ware NPC op 
gang te trekken, stellen wij toch vast dat 
de redactie van WIJ hier nog onvol
doende blijk van geeft. Zo lezen wij in het 
artikel „Nouvelle Politique Contrólée" 
(13 feb. jl.) dat Vincent Van Quicken-
borne op de pay-roll zou staan van het 
advokatenbureau van De Bandt, wat een 
flagrante onjuistheid is. Dhr. Van Quic-
kenborne is „afgevaardigd beheerder" bij 
TriAngel en heeft alsdusdanig enkel ver
antwoording af te leggen aan de Raad van 
Beheer van de vzw TriAngel. 
Daarnaast verdedigt TriAngel een inte
graal federalisme wat op vele punten met 
strookt met het unionistisch model van de 
Coudenberggroep. Wij verzetten ons wel 
openlijk tegen confederalisme en sepa
ratisme. Als dat verzet gelijk staat met 
unitarisme, wees dan consequent en 
noem het merendeel van de CVP, VLD 
(Verhofstadt incluis), SP en Agalev uni
onisten. Het IS niet omdat onze visie met 
strookt met die van de Volksunie (wat is 
trouwens de visie' Bert Anciaux haalt 
begrippen federalisme en confederalisme 
door elkaar; Geert Bourgeois is open 
confederahst in De Standaard van 20 
februari 1997) dat wij met kunnen sa
menwerken aan vernieuwing en veran
dering. Want democratie is er pas als er 
plaats IS voor verschillende meningen. 
Wat de financiering betreft zijn wij, zoals 
we steeds en overal hebben meegedeeld, 
eveneens zeer duidelijk. Ja, wij worden 
gesponsord door individuen en bedrij
ven. Ja, WIJ ontvangen geen, sterker nog 
WIJ willen geen, subsidies uit de staatskas 
(zoals alle politieke partijen die samen op 
federaal vlak minstens 621.400.000 fr. 
ontvangen). Ja, wij worden gesteund 
door Belgische en Vlaamse bedrijven. 
Welke' KMO's en grote bedrijven (vb. 
enkelen uit de BEL-20 index), leden en 
sympathisanten, studenten en gepensi
oneerden. Ja, we hebben een erecode 
voor mecenaten die ons absolute on
afhankelijkheid garandeert. Momenteel 
vragen wij onze sponsors of wij hun naam 
in alle discretie mogen prijsgeven, al
hoewel WIJ er wettelijk met toe verplicht 
zijn. WIJ zijn er ons ten volle van bewust 
dat het voor elk nieuw initiatief moeilijk 
IS om aan geld te geraken, maar pro
fessionalisme veronderstelt mensen en 
middelen. 

Een woord over Jean-Pierre De Bandt. 
Vincent Van Quickenborne heeft na zijn 
eerste licentie Rechten (zomer 1994) een 
stage van zes weken gevolgd op dit kan
toor. Vandaar zijn contacten met die
zelfde heer. Daarnaast geven wij grif toe 
dat hij ons geholpen heeft bij het aan

spreken van een hele reeks mensen van de 
ondernemingswereld (óók uit het VEV), 
van de culturele sector en van de aca
demische wereld. Dit doet echter mets af 
aan onze onafhankelijke werking, noch 
aan onze inhoud. Alle ideeën, teksten, 
acties borrelen rechtstreeks op uit onze 
groep. Deze standpunten worden zeker 
met gecontroleerd of voorgelegd aan De 
Bandt. Wat de Coudenberggroep betreft 
zijn WIJ eveneens duidelijk TriAngel heeft 
nooit de Raad van Beheer van die Groep 
ontmoet, laat staan dat zij haar stand
punten over federalisme aan ons zouden 
kunnen opdringen. Lees gewoon onze 
tekst over federalisme en wees conse
quent! 

Tot slot een linguïstische opmerking. Er 
wordt inderdaad veel in de voorwaar
delijke wijs geschreven in het genoemde 
artikel. Maar overdrijf toch met. Dit ruikt 
naar msinuattes en valse beschuldigingen. 
Gelukkig dat er nog wijze mannen en 
vrouwen zijn die ons in de eerste plaats op 
onze inhoud toetsen. Vandaar dat wij 
oprecht tevreden waren om de motie van 
wantrouwen van de Volksunie van 6 
februari jongstleden te mogen aanvullen 
met een oproep tot de 2 jonge CVP-
kandidaten om diezelfde motie te on
dersteunen. Vandaar onze vreugde om te 
horen dat uw fractteleidster in de Kamer 
dit ook letterlijk heeft vertolkt. Moge dit 
een bewijs zijn van echte Nieuwe Po-
Imeke Cultuur. Geef de jeugd een kans' 

Vincent Van Quickenborne, 
TriAngel 

De grote stilte 
In alle mediastilte heeft minister van 
Sociale Zaken de Galan (PS) via vol-
machtsbesluiten een aantal besparingen 
opgelegd aan de gezondheidszorg Wat de 
artsen, apothekers en kinesisten betreft, 
daar hebben we over gehoord. Die be
schikken over de nodige spreekbuizen. 
Maar wat betreft de rusthuizen en de rust
en verzorgingstehuizen (RVT's) heerst de 
grote stilte! 

De RVT's moeten 2% besparen, de rust-
huaen worden vanaf heden via „en-
veloppefmanciering" (zoveel krijg je en 
daarmee moet je het doen) betoelaagd en 
worden gepenaliseerd bij overschrijding 
van het budget. De hgdagprijs is al zo 
hoog, optrekken kan dus met. Dus. be
sparen! Maar waar kan m godsnaam in 
een rusthuis nog bespaard worden? 
Ik ben werkzaam op een afdeling voor 
dementerende bejaarden in een vrij groot 
rusthuis. Van de 102 bejaarden die bij ons 

verblijven, zijn er 21 die volledig zorg
behoevend zijn. Voor hun basisbehoeften 
zijn ze dus van ons, het personeel, af
hankelijk. Eigenljk wil je hen daarbuiten 
nog veel meer aanbieden, bv. op het vlak 
van animatie Dit alles moeten wij doen 
met 6 personeelsleden! En dan behoren 
WIJ in de regio nog tot de instellingen met 
de hoogste personeelsbezetting. Gelukkig 
is er een grote inzet vanwege het per
soneel, maar hoelang kan je dit vol
houden en wat met de nieuwe bespa
ringen? 

Een bedenbng: „ledere Belg is gelijk 
voor de wet", maar dit gaat niet op voor 
een zorgbehoevende bejaarde. Als rust
huis kun je een aantal zgn. „RVT-bedden" 
erkend krijgen. Bij een vorige bespa-
ringsronde werden ziekenhuisbedden af
gebouwd en omgezet m 2 RVT-bedden. 
Toen speelde de wet van vraag en aanbod • 
sommige rusthuizen konden massa's 
RVT-bedden „kopen" en deze mstelhn-
gen zitten nu op rozen: RVT-bedden 
worden veel ruimer gefinancierd en blij
ven nu gedeeltelijk buiten schot van de 
besparingswoede van de regering. Dus de 
ene zorgbehoevende bejaarde is de an
dere met! Onze instelhng telt 102 be
jaarden waarvan er 70 RVT-gerechtigd 
zijn, maar wij hebben slechts 19 erkende 
RVT-bedden. Er zijn instelhngen m 
Vlaanderen die over evenveel erkende 
RVT-bedden beschikken als het aantal 
werkelijk zorgbehoevenden. 
Indien er met dringend iets gebeurt, komt 
de kwahteit van de zorgverlening ernstig 
in het gedrang! De pers moet de pubheke 
opinie informeren over wat deze rooms
rode coalitie aan het aanrichten is. De 
problematiek van de zorgbehoevende be
jaarden gaat ons immers, vroeg of laat, 
allen aan. 

Koen Rommel, 
Brugge 

Buffalo smaakt 
Hoe mooi het verhaal ook klinkt, maar ik 
vrees dat een optteden van Buffalo Bill's 
Wild West Show in het kleme St.-Lievens-
Esse een verzinsel is (WIJ, 20 febr. jL). Ik 
ken dat dorp en vraag mij af waar er 
voldoende ruimte zou (geweest) zijn om 
de honderden mensen en dieren een 
plaats te geven. Ik kan me met mbeelden 
dat John M. Burke, de manager van 
William F. Cody, dit kleine dorp in Oost-
Vlaanderen op de kaart van Europa wist 
liggen. 

Bovendien heb ik nergens, m oude kran
ten of in heemkundige tijdschriften, ge

lezen dat Buffalo Bill er ooit zou hebben 

opgetreden. Misschien een raclamestunt 

van de brouwer? 

F. Lammens, 

Hofstade 

NSV-geweid 
Op 27 januari jl. besloot het PEK (Politiek 
en Filosofisch Konvent een universitair 
Konvent ter erkenning en subsidiering 
van polmeke en filosofische studenten
verenigingen) de Gentse afdehng van het 
extreem-rechtse NSV (Nationalistische 
Studentenvereniging) met tot haar koepel 
toe te laten. De progressieve, volksna-
tionalistische Vlaams-Nationale Studen-
tenunie (VNSU) onthield zich bij de stem-
mmg hierover, de Volksuniejongeren 
(VUJO) stemden tegen de toelating van 
het NSV 

De stormtroepen van het NSV besloten 
hun bedenkelijke en gewelddadige re
putatie hoog te moeten houden en gmgen 
dan ook over tot geweld jegens zowel de 
VNSU als de VUJO. Ook m het verleden 
het NSV-Gent zich reeds herhaaldehjk 
„opmerken" bij het bestormen van kra
kerspanden en het lukraak m elkaar slaan 
van „andersgezinden" 
Het was onlangs, op zaterdag 18 januan, 
met anders. Leden van het VNSU en 
VUJO zaten, zoals wel meer gebeurt, 
rustig iets te drinken in het Vlaams Huis 
De Roeland. NSV-Gent had het daarop 
met erg begrepen en startte onnuddeUijk 
met allerlei mtimidatiepogmgen. De 
VNSU- en VUJOleden besloten het pand 
te verlaten, maar ook dat was met naar de 
zin van het NSV Met talnjke voetstam-
pen en vmstslagen werden het VNSU en 
VUJO naar buiten geschopt. 
De pers heeft de verantwoordelijkheid de 
agressie van het NSV onverbloemd aan te 
klagen. Bepaalde media stellen het NSV al 
te dikwijls voor als brave schaapjes die, 
vanwege hun band met het Vlaams Blok, 
met alle zonden van Israël worden over
laden. Vandaar deze rechtstreekse ge
tuigenis van een voorval waaruit maar al 
te duidelijk het gewelddadige karakter 
van het NSV blijkt! 

Joris Nachte^aele (VNSU) 
Diederik Demuynck (VUJO) 

PS De redaktie ontvangt graag bneven van lezers 
Naamloze, scheld- en smaadbneven gaan de scheur
mand in De redaktie behoudt zich het recht voor 
bneven in te korten en persklaar te maken Bneven 
worden voluit ondertekend, tenzij de schnjver ver
zoekt initialen te gebruiken 
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E ij z'n intrede in het parlementaire halfrond, eind 

,1971, maakte Willy Kuijpers meteen duidelijk 

dat hij van zich zou laten horen. Een kwarteeuw 

later zet Kuijpers een punt achter z'n parlementaire 

loopbaan. Op 1 maart wordt hij opgevolgd door 

Gerda Raskin. WIJ blikt terug op 

een bewogen leven. 

# U I T S M I J T E R # 

Wlly Kuijpers herinnert zich z'n eed
aflegging in de Kamer nog levendig. 
Jk kwam eraan zonder stropdas, met 

rolkraag en op sandalen. De hoofdbode liet 

mij er niet in, ondanks mijn officieel 

legitimatiebewijs. Kamervoorzitter Achiel 

Van Acker kwam mij monsteren en velde 

hetzelfde besluit. Hij venvittigde Frans Wan 

der Eist, de toenmalige fractieleider van de 

Volksunie. Kompromis: Indien ik een jas 

aantrok was het in orde. Verschillende 

loden werden opgevorderd tot ik een vest 

kon lenen die mij ongeveer paste. Het 

incident haalde de eerste bladzijde van La 

Libre Belgicjue." 

Op 7 november 1971 werd Willy Kuijpers 
door de Volksunie naar voren geschoven 
als nieuweling op de lijst voor de ka
merverkiezingen in het arrondissement 
Leuven. Voordien had hij zich verdien-
stehjk gemaakt in de Chirojeugd, het vor
mingstijdschrift Nieuw Vlaanderen, de 
Vlaamse Volksbeweging, de Heel-Neder
landse Beweging, de Vereniging van 
Vlaamse Leerkrachten, de Stichting voor 
Autisme, het Centrum voor Mensen met 
Vragen en de Daklozenwerking San Da-
miano in Schaarbeek. De jonge Vlaams
nationalist kon zich dan ook terugvinden 
in de drie krachtHjnen van het VU-ver-
kiezingsplatform: baas in eigen huis door 
tweeledig federaUsme, een behoorlijk in
komen voor iedereen en een gezond leef
milieu. 

DE POLITIEKE MICROBE 

Reeds na z'n humaniorastudies aan het 
Leuvense Sint-Pieterscollege had Kuijpers 
een VU-lidkaart op zak. In het woelige jaar 
1968 nam hij de voorzittershamer in han
den van het Volksunie-arrondissement 
Leuven. Trouw aan het integraal-fede-
rahstische gedachtengoed (van wijk tot 
wereld) zette Willy Kuijpers twee jaar later 
z'n eerste politieke stapjes in de gemeen
teraad van Herent. 

In 1971 maakte hij de grote sprong van de 
Dorpsstraat naar de Wetstraat. Tijdens z'n 
verbhjf in de Kamer (7 november 1971 -
24 juli 1984) zetelde WiUy Kuijpers onder 
meer in de commissies Buitenlandse Za
ken en Ontwikkelingssamenwerking en 
was hij voorzitter van de Interparlemen
taire Werkgroep Akkoorden van Helsinki. 
Van '79 tot '84 was hij quaestor in de 
Kamer. Z'n aandacht ging uit naar uit

eenlopende dossiers: amnestie, de HST, 
kernafval, milieu, monumentenzorg, ge
vangeniswezen en gerecht, mensen- en 
vrouwenhandel, wapenhandel,... Als Ne
derlandstalig kamerlid zetelde Willy 
Kuijpers ook in de Cultuurraad en de 
Vlaamse Raad, de voorlopers van het 
Vlaams Parlement. 
Na de Europese verkiezingen van 1984 

Derry (Noord-Ierland), waarbij dertien 
doden vielen. Nog diezelfde maand deed 
hij mee aan een Vlaamse actie in Vloesberg 
op de taalgrens. Alle Franstalige verkeers
borden werden vakkundig verwijderd en 
overhandigd aan minister Van Elslande. 
Willy's VlaaiftSe reflex kwam ook meer
maals tot uiting tijdens de vele Voer-
wandehngen eind jaren zeventig en mid
den jaren tachtig. 

Er is geen volk ter wereld of Kuijpers heeft 
het in z'n 25-jarige parlementaire loop
baan voor het internationale zoekücht 
gebracht: Basken, Armenen, Corsicanen, 
Koerden, Kosovaren, Tibetanen, India
nen, ...Ze konden allemaal op z'n on
uitputtelijke steun rekenen. Als VU-eu-
roparlementslid bereed Willy trouwens 
ongehinderd z'n favoriete stokpaardje: het 
Europa der Volkeren. De Europese Vrije 

De daad 
bU het woord 

was voor Willy Kuijpers de tijd aange
broken om over te stappen naar een 
volgende "leefkring": het Europees Par
lement in Straatsburg. Samen met Jaak 

Vandemeulebroucke werd hij verkozen tot 
europarlementslid. Kuijpers verkreeg het 
ondervoorzitterschap van de paritaire 
ACS-vergadering (Organisatie van Ont
wikkelingslanden in Afrika, het Caribische 
Gebied en de Stille Oceaan) en werd M 

van de commissies Jeugd en Onderwijs en 
Ontwikkelingssamenwerking. De aan
vaarding van z'n rapport Talen en Cul
turen van Regionale en Ethnische Min
derheden in de EG door het Europees 
Parlement was een flinke opsteker voor de 
Vlaams-nationale pleitbezorger van het 
Europa der Volkeren. 
Van juli 1989 tot mei 1995 zetelde 
Kuijpers in de Senaat. Hij maakte er deel 
uit van de commissies Ontwikkelingssa
menwerking en Buitenlandse Zaken. 
Vooral de situatie in Midden-Afrika lag 
hem nauw aan het hart. Hij eiste toen al de 
oprichting van een onderzoekscommissie 
voor het Rwanda-dossier. Het dossier-
vrouwenhandel kreeg in deze periode 
eveneens de nodige aandacht. Binnen de 
Volksunie bekleedde Kuijpers de funktie 
van algemeen nationaal sekretaris van '89 
tot '92. 

VRIJBUITER 

Doorheen z'n politieke loopbaan voegde 
Kuijpers steeds de daad bij het woord. 
Samen met collega Nelly Maes trok hij 
begin februari 1972 naar de Britse am
bassade om er affiches te plakken voor Iers 
zelfbestuur. Deze internationale actie 
volgde op het Bloody Sunday-bloedbad in 

Miantie groeide onder zijn impuls uit tot 
een platform voor de volksnationale en 
regionale vertegenwoordigers van het Eu
ropese lappendeken. 

Door z'n volkse strijd belandde Kuijpers 
vaak in minder comfortabele situaties. 
Sinds de start van z'n poÜtieke loopbaan 
zou hij de binnenmuren van veertien ge
vangenissen zien. Zo werden hij en voor
malig VU-senator Waker Luyten op 30 
maart 1975 opgepakt bij een Baskische 
betoging in Guernica. Na een kort verblijf 
in de pohtiecel werden beide "vrijbuiters" 
de grens overgezet door de Guardia Civil. 
Zelfs in de voormahge Sovjetunie was 

Kuijpers geen onbekende. Hij deelde on
der meer pamfletten uit in Jerevan (Ar
menië) om z'n sympathie voor de Ar
meense bevrijdingsbeweging uit te druk
ken. 

Tien jaar na z'n intrede in het parlement, 
bracht Willy Kuijpers een steun- en sym-
pathiebezoek aan Corsicaanse hongersta
kers in de parochiekerk Saint-Merry te 
Parijs. Eind '81 en begin '82 trok hij naar 
Polen met vrachtwagens vol voedsel. Nog 
in '82 reisde Kuijpers naar Honduras om 
er een onderzoek in te stellen naar de 
toestand in de Salvadoriaanse vluchte
lingenkampen. Het weekblad WIJ wist in 
de marge te melden dat Kuijpers z'n 
humanitaire missies zelf financierde en dus 
geen beroep deed op partijfondsen. 

VLAAMS PARLEMENT 

De eerste rechtstreekse verkiezing van het 
Vlaams Parlement op zondag 21 mei 1995 
was voor Willy Kuijpers ongetwijfeld een 
kroon op het staats(om)vormde project. 
Vanuit z'n integraal-federaÜstische en 
Vlaamse overtuiging stond hij immers 
steeds op de bres voor een zelfstandiger 
Vlaanderen in een betere wereld. Als VU-
lijsttrekker behaalde hij Hefst 23.962 stem
men, het hoogste aantal in het arron
dissement Leuven. Zo werd hij één van de 
124 eerste rechtstreeks verkozen Vlaamse 
parlementsleden. 

Achter deze periode zet Kuijpers nu een 
punt om zich volledig toe te leggen op het 
burgemeesterschap van Herent. 
Willy Kuijpers: ,eigenlijk keer ik terug 

naar wat ik altijd ben geweest, om hier in 

Herent, met de wijken, het echte ba-

sisfederalisme, de reële inspraak tot stand 

te brengen." 

Filip Vandenbroeke 

De stem van collega's 
Afscheidnemend Vlaams parlementslid Willy 
Kuijpers werd door zijn collega's alom ge
prezen. 
Vlaams parlementsvoorzitter Norbert De 
Batseller (SP) die tieel wat respect en en 
eerbied voor Kuijpers opbracht, vond 
Kuijpers „vaal< groener dan een groene, li
beraler dan een liberaal, christelijker dan een 
christen-democraat, socialer dan een so
cialist." De Batseller verwees meerdere ma
len naar de kern van Kuijpers' handelen: het 
Vlaams Identiteltsbesef. Dat besef verhin
derde niet dat Kuijpers ook als „nationa
listische internationalist" of „internationale 
nationalist" optrad. 

André Denys (VLD) had het over „het toon
beeld van de politicus die emoties, over
tuiging en gedrevenheid centraal stelt en die 
op vele vlakken grenzen heeft verlegd." 
Jos Geysels (Agaiev) karakteriseerde Kuijpers 

„ais een bijzonder beschaafd man, die ook in 
staat was zijn nationalistische overtuiging te 
bekritiseren. U vedoochende, noch verheer
lijkte." 
Minister-president Luc Van den Brande er
kende dat Kuijpers hem „door zijn gedach
ten en daden steeds bijzonder heeft ge
ïnspireerd. Door zijn non-conformisme was 
hij een voorloper van de nieuwe politieke 
cultuur. Hij heeft kennis genomen van vele 
problemen en er misschien ook enkele ver
oorzaakt, maar dat laat ik in het midden." 
De parlementsleden moesten om deze laat
ste opmerking eens goed lachen. Maar, na
dat elke fractie Kuijpers uitvoerig had be
dankt, werd het ijzig stil toen De Batseller met 
de volgende woorden afsloot: „Wiliv, nie
mand is onmisbaar, maar jij bent in jouw 
soort wel bijzonder moeilijk vervangbaar." 

(evdc) 
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