
DONDERDAG 4 DECEMBER 1997 

42"'= JAARGANG - Nr. 49 - 35 Fr. 

VLAAMS-NATIONAAL WEEKBLAD 

C2L2 - C 2 

Z aterdag 29 november j.L kwamen 

zowel Partijbestuur als Partijraad 

samen om zich te beraden en uit te 

spreken over wat aangekondigd was als „de 

VU en de politieke vernieuwing". 

Na de perslekken van verleden week 

was het inderdaad nodig dat het Dagelijks 

Bestuur van de partij de hoogste kaderleden 

informeerde over zijn bedoelingen en 

plannen. Het werd een uitgebreide discussie 

die besloten werd met een stemming waarbij 

door de Partijraad met grote meerderheid 

volgende zaken werden beslist. 

1. Bert Anciaux krijgt tijd en ruimte om 

S y 2 GHfiUS 

Vijf paren kunnen op zondag 28 december gratis naar 
een optreden van Willem Vermandere! 

Lees viug op biz. 10 

aan een brede vernieuwingsbeweging te 

werken. Daartoe zal hij namens de partij 

gesprekken voeren met mensen en groepen. 

Gesprekken die zullen uitmonden in een 

alliantie die een waardevolle partner zal zijn 

voor de verwezenlijking van haar poHtieke 

doelstellingen. 

2. De Partijraad stelt Bert Anciaux 

gedurende negen maanden vrij van het 

voorzitterschap van de partij en vraagt dat 

ondervoorzitter Patrik Vankrunkelsven hem 

gedurende die tijd vervangt. 

3. De Partijraad wenst dat de Volksunie 

zich onder leiding van de waarnemende 

voorzitter versterkt en verjongt. Tevens vraagt 

de raad dat de fracties de besluiten van het 

jongste VU-congres in parlementaire 

initiatieven omzetten. 

4. Ook de eigen partijorganisatie 

verdient een vernieuwingsbeurt. Zo zullen de 

studiedienst van de partij en de werking van 

de fracties beter op mekaar afgestemd 

worden. Bewegingsverantwoordelijken zullen 

aangetrokken worden om het werk op het 

terrein nieuw leven inblazen 

Op de Partijraadszitting van zaterdag 13 

december a.s. zal het vernieuwingsproject 

opnieuw ter sprake komen, wellicht reeds met 

eerste resultaten. 

Elders in ons weekblad antwoordt Bert 

Anciaux op vijf prangende vragen aangaande 

het aangenomen vernieuwingsproject, leest u 

de opdracht die de Partijraad hem meegaf, 

verneemt u hoe de partijtop de eigen 

organisatie wil versterken, en wordt - voor 

zover nog nodig - een portretje geschetst van 

de waarnemende voorzitter. Tenslotte brengen 

we een overzicht van de commentaren in de 

Vlaamse kranten. 

Lees verder bh. 5 en 6 

Afgelopen week. 2-3 

Van de partij 

CIS eens 

Een koude douche 

U nam het woord _ 

I n zijn boek Kinderen van de hoop 
schreef Bert Anciaux: „Ik beschuldig de 

huidige, politieke, economische en Jus
titiële machthebbers. Ze hebben zich ge
dragen als onaantastbare mandarijnen. Ze 
zijn verantwoordelijk voorde maatschap
pelijke chaos." 
Dat was begin dit jaar makkelijk schrijven 
na al de schandalen die over ons heen 
waren gegaan en die hun hoogtepunt 
hadden gevonden In 
hét schandaal: dezaak-
Dutroux. De opge
kropte woede vond een 
uitweg In de Witte Mars 
en In de vele kleine ma
nifestaties achteraf. De 
politieke wereld rea
geerde op het fenomeen met werkgroe
pen die een Nieuwe Politieke Cultuur zou
den uitvinden. 
Maar vlug bleken dit doekjes tegen het 
bloeden te zijn want uit de handelingen 
van het beleid werd duidelijk dat men 
geen NPC wil, integendeel. 
De herbenoeming van Wathelet, het mis
prijzen tegenover de commissle-Dutroux, 
de onwil om de politie te hervormen, 
enz.,.. Het zijn zovele signalen waarmee 
,,de mandarijnen van de Wetstraat" ons 
willen zeggen dat ze onaantastbaar zijn en 
dat ze ook zo willen blijven Dat door dit 
brutale cynisme zich steeds meer mensen 
van het politieke bedrijf afkeren willen zij 
niet geweten hebben. 

In zijn boek schreef Bert Anciaux ook: „De 
komende tijd moet er een band gesmeed 
worden tussen mensen die echt verant
woordelijkheid willen nemen. Mensen uit 
de politiek en uit alle geledingen van onze 
samenleving. Een beweging van onaf
hankelijke dun/ers die samen een op
timistisch project maken. Een radicaal-
democratisch project." 
Het boek van Anciaux werd ondertussen 

De vernieuwing 
is begonnen 

op ruim 10.000 exemplaren verkocht en 
stond weken lang in de Top TIen van de 
meest verkochte boeken In Vlaanderen. 
Als voorzitter ging hij bijna avond na 
avond in dialoog met werknemers, stu
denten, scholieren, vrouwenbonden, DF 
afdelingen. Witte comités, groepen voor 
politieke vernieuwing, enz. Daaruit leerde 
Anciaux dat velen verlangend uitkijken 
naar een andere vorm van besturen en 
naar een samenleving waarin mensen van 
tel zijn, kunnen meespreken en naar 
waarde worden geschat. En niet afge-
snauwd worden, zoals de heren Dehaene 
en Tobback het graag doen. 
Vanuit die ervaring is Anciaux ook gaan 
praten In Zaal-F van de Senaat, aanvan

kelijk met Cuy Verhofstadt, toen voor
zitter af, en Groenen. Gesprekken die part
ners vonden bij ex-CVP-voorzltter Johan 
van Hecke en bij enkele christen-demo
craten die de dwingelandij van Dehaene 
beu zijn. Maar toen verhofstadt weer aan 
deVLD-top kwam bleek dat de functie van 
partijvoorzitter niet de meest geschikte 
hoedanigheid Is om nog verder over po
litieke vernieuwing te praten. 
Terwijl de klok verder tikte nam het VU-
kader deel aan de grote Conventie van juni 
j . l . en begon de laatste rechte lijn naar het 
congres van Leuven. Dat dit congres In
tegraal gewijd was aan de democratie 
mocht niet verbazen. Het formuleerde 
een antwoord op de levende vraag naar 
een beter bestuur en naar een mens
vriendelijk beleid. 
Geleerd uit de ervaring dat politici wel, 
maar partijen niet bereid zijn om de po
litieke vernieuwing mee te helpen ver
wezenlijken en gesterkt door stevige con
gresteksten vond het Dagelijks Bestuur 
van de VU de tijd rijp om een radicaal-
democratisch project te ontwikkelen. Aan 
allen In Vlaanderen die open staan voor 
vernieuwing en verandering zou Bert An
ciaux het aanbieden. Devu-voorzitterzag 
zo'n opdracht wel zitten, maar wilde deze 
slechts aanvaarden als voltijdse taak 
Een tijdelijke vervanging als voorzitter 
vindt hij noodzakelijk, ook omwille van de 
geloofwaardigheid tegenover mensen en 
groepen met wie hij gaat praten. 

Over het project en de tijdelijke wissel, nog 
niet eerder vertoond in de politieke ge
schiedenis van dit land, sprak de vu-
Partljraad zich uit. Dat gebeurde zaterdag 
j. l . met een grote meerderheid. 
De taak die Bert Anciaux van de hoogste 
Instantie van zijn partij toebedeeld kreeg. 
Is geen zondagswandeling, het Is een 
risicovolle zoektocht mét hindernissen. 
Daarbij Is niet alleen het ontmoeten van 
gelijkgezinden belangrijk, maar zal het 
vinden van durvers én doeners het wel
slagen van de vernieuwingsbeweging be
palen. Het enthousiasme van Bert Anciaux 
voor het project Is groot en staat borg om 
het succesvol af te ronden. Maar de ver
antwoordelijkheid die op zijn schouders 
werd gelegd. Is ook zeer groot tegenover 
partij en achterban. Even groot als de 
verantwoordelijkheid van hen die samen 
met Anciaux het project hebben ont
wikkeld. 
Tenslotte zullen allen die hem uitsturen, 
ook zij die bij de bespreking hun resen/es 
hebben geuit, op de hoogte moeten blij
ven van de richting die het project uitgaat. 
Onderweg getrouwen verilezen door on
zorgvuldige communicatie, door misver
standen of gehelmdoenerij moet verme
den worden. Omdat medestanders én 
project zo belangrijk zijn. Is het nu niet de 
tijd om steken te laten vallen. 

Maurits van Liedekerke 



Echt Macha 
De slagerin liep enige tijd geleden door de 
laan. Hij zag een mooie vrouw en begon er 
een relatie mee. Beide mannen waren hetero, 
maar mochten niet met elkaar huwen. Dat 
was omdat de ambtenaar van de burgerlijke 
stand niet met de gemeentesecretaresse tot 
een akkoord kon komen. Een verdere vraag 
hij de provinciegouverneuse kon beide 
vrouwen niet wijzer maken. Ook al omdat 

de man zijn maandstonden had. Menig 
burgeres kon daar niet mee lachen: zo te kijk 
gezet worden voor de hele samenleving. 
Sinds vrouwen en mannen op gelijke voet 
behandeld werden was het leven er niet 
gemakkelijker op geworden. 
(Uit een cursus 'Nederlands voor 
anderstaligen' van de provincie 
Vlaams-Brabant) 

Sanskriet 
,,U moet na zes uur 's avonds of in het weekend, als vele 
Vlamingen de stad hebben verlaten en Brussel een bijna eentalig 
Franse stad Is geworden maar eens naar een ziel<ehuis of een 
OCMW-i<antoor gaan. u zal zich een tweederangsburger voelen, 
en dat Is behooriijic frustrerend Veel Franstalige Brusselaars 
zouden liever Sansl<net spreken dan Nedehands Ja zeg, Brussel Is 
de hoofdstad van België, hè En ook Vlaanderen behoort tot 
België. (.) De Brusselse politiek is rot, en het wordt tijd dat die 
situatie eens bekeken wordt. Als daar een crisis voor nodig Is, dan 
moet dat maar" 

Staf NImmegeers in De Nieuwe Panorama van 27 november 
1997. 

4 DOORDEWEEKS # 

Jan en Martlne De Clerck, ervan 
verdacht de gemeenschap voor mil
jarden opgelicht te hebben, hebben 
opnieuw eventjes achter tralies ge
zeten. Hun advocaat ontkende dat ze 
zich niet gehouden zouden hebben aan 
de eisen van hun voorwaardelijke in-
vrijheidsstelling. 

1 Op de luchthaven van Oostende 
maakte een Boeing 707 een geslaagde 
noodlanding. Het neuswiei was de
fect. 

: Glaasje op ... direkt betalenI 
Automobilisten die meer dan 0,5 pro
mille en minder dan 0,8 promille al
cohol in hun bloed hebben zullen on
middellijk 5.000 fr. moeten betalen. 

Ife De Senaat heeft ingestemd met 
een verbod op tabaksreclame. Slechts 
in zeer uitzonderlijke gevallen zal vanaf 
1999 nog reclame gemaakt mogen 
worden voor tabaksproducten. Het 
gros van de Waalse senatoren verzette 
zich tegen het verbod. 

t De Kamer heef een wijziging 
van de taalwet goedgekeurd. Daar
door krijgen de viertalige identiteits
kaarten een wettelijke grond. 

M De helft van de artsen in België 
is verantwoordelijk voor het uitschrij
ven van 83% van alle medicijnen. 

• De ziekenfondsen krijgen een 
vervroegd kerstgeschenk van meer 
dan 100 miljard fr. De commissie So
ciale Zaken besliste dat ze hun te
korten, opgebouwd sinds 1963, niet 
moeten terugbetalen. 

• De economische groei wordt 
dit jaar geschat op 2,5% i.p.v. op 2,8%. 

• Vlaanderen .laat -enkele miljar
den Europese steun liggen. Van het 
beschikbare geld is slechts 4% opge
nomen. Dat zegt Raf Chanterie (CVP) 
die als reden 'een gebrek aan waar
devolle programma's' opgeeft. 

• Volgend jaar wordt het aantal 
onbemande camera's verdubbeld. 

• Ex-miss België Anke Van der 
Meersch wordt gedurende drie maan
den geschorst als advocate omdat ze, 
middels een fotoreportage in het kwa
liteitsblad 'Kwik', de eer van het be
roep heeft geschonden. 
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KRACHTIG ANTWOORD 

Op vrijdag 21 november, daags na de 
terugtrekking van VU-staatssecretaris Vtc 

Anciaux uit de Brusselse regering, stelden 
VU-voorzitter Bert Anciaux en VLD-
voorzitter Guy Verhofstadt een "Brussels 
samenwerkingsfront" voor. Dat was een 
strategisch belangrijke beslissing. De VU 
vermeed daarmee dat de VLD de Brus
selse regering onvoorwaardelijk zou de-
panneren. Bovendien werd daardoor het 
Vlaams profiel van de VLD aangescherpt. 
Uiteindelijk moest het samenwerkings
front tot een bestendiging van de Brus
selse crisis leiden. Zonder de medewer
king van de VLD worden de beslissingen 
van de Brusselse regering niet door een 
meerderheid in de Nederlandstalige taal
groep ondersteund. Dat is een politiek 
onhoudbare situatie. Overigens verkeert 
de Gemeenschappelijke Gemeenschaps-
Comissie (GGC) juridisch in de "on
mogelijkheid tot regeren" wanneer geen 
meerderheid aan Vlaamse kant kan wor
den gevonden. 

Om de positie van de Vlamingen in 
Brussel te versterken en om de wil tot 
samenwerking in de hoofdstad af te dwin
gen, stuurden zowel Vic Anciaux als Bert 

Anciaux op een nieuwe dialoog van ge
meenschap tot gemeenschap aan. In be
langrijke mate is de Brusselse crisis "door 
niet-Brusselse beweegredenen" ontstaan. 
Het Brussels conflict zou dan ook best 
geneutraliseerd worden met behulp van 
de andere niveau's. Meerdere problemen 
vragen om een door de taalgemeenschap
pen goedgekeurde en aangepaste wet
geving. De onverzoenbare houding van 
de Franstalige Brusselaars eist bovendien 

een krachtig antwoord van de gehele 
Vlaamse gemeenschap. 

FRONT OPGEBLAZEN 

Tijdens de gezamenlijke persconferentie 
bleek echter dat Verhofstadt en Anciaux 
niet op dezelfde lijn stonden. Verhofstadt 
drong niet zozeer aan op een nieuwe 
dialoog van gemeenschap tot gemeen
schap, noch op een inmenging van het 
federale niveau, dan wel op nieuwe Brus
selse regeringsonderhandelingen. Eigen
lijk, zo weten we nu, knoopten één of 
meerdere VLD-raadsleden meteen on
derhandelingen met de andere Brusselse 
partijen aan. Of Verhofstadt daarvan op 
de hoogte was, weten we niet. Wel zette 
hij de andere Brusselse partijen onder 
druk omdat hij liet uitschijnen samen met 
de VU naar een oplossing voor de Brus
selse problemen te zoeken. 
Brussels regeringslid Rufin Grijp (SP) 
doorzag de "interpretatieverschillen" tus
sen VLD en VU. Via de pers lokte hij een 
barst in het samenwerkingsfront uit. 
Grijp liet "uitlekken" dat VU, SP en Agalev 
samen en dus tegen de belangen van de 
VLD reeds geruime tijd besprekingen 
voerden over een gemeenschappelijke 
Brusselse lijst. Dat was niet meer dan een 
leugen om Grijps bestwil. Er is inderdaad 
sprake van inhoudelijke, maar niet van 
electorale samenwerking. Hoe dan ook 
zette de zet van Grijp VLD-voorzitter 
Verhofstadt schaakmat. Want binnen de 
VLD werd gefluisterd dat Verhofstadt een 
blijvende VU-VLD- samenwerking op 
meerdere niveau's op het oog had. De 
"bekentenis" van Grijp stak daar een 
stokje voor. De bekendmaking van de 

Bert gaat op 

Jagerspad 

onder positief 

gesternte. 

VU-partijvernieuwing deed Verhofstadt 
helemaal de das om. De VLD-achterban 
was van mening dat het geflirt met de VU 
moest ophouden, dat de VLD zich door 
de VU had laten vangen. 

BRUSSELSE EISEN 

Verhofstadt moet nu toezien hoe de Brus
selse VLD-raadsleden autonoom aan re
geringsonderhandelingen deelnemen. 
Het Vlaams VLD-profiel kan daardoor 
op een mislukking uitlopen. Als de VLD-
achterban laat uitschijnen niet van de 
Vlaamse belangen wakker te liggen, staat 
de communautaire strategie van Verhof
stadt andermaal ter discussie. Uit de tal
rijke reacties op de Brusselse crisis kwam 
nochtans tot uiting dat "Jan-publiek" en 
zeker de Vlaamse Brusselaars een krach
tig antwoord op de Franstalige arrogantie 
vragen. Nu de VLD in de Brusselse re
gering stapt, wordt de VU de enige 
Vlaamse partij die aan deze verzuchting 
tegemoetkomt. „We zullen het leven van 
de meerderheid zuur maken", zo voor
spelt Brussels VU-raadslid Sven Gatz. Hij 
en de partij hebben een aantal Brusselse 
eisen vooropgesteld (zie mededeling par
tijbestuur). 

VERZOENÏNIO? 

Na de jongste Bedevaart werd het stil 
rond het conflict tussen het IJzerbede-

vaartcomité enerzijds en de Groep van 

Gent (GvG) en het Ijzerbedevaarders-

forum anderzijds. Dat betekent geenszins 
dat er niet wordt gepraat. Zo onder
hielden Ijzerbedevaartvoorzitter Lionel 

Vandenberghe en ondervoorzitter Carlos 

van Louwe "hoogst persoonlijke", "niet-
gebonden" en "informele" contacten met 
Michiel Debackere en Lieven van Gerven. 

Van Gerven zou daarop een "gemeen
schappelijke tekst" opgesteld hebben. 
Daarin, aldus een woordvoerder van het 
Forum, zou staan dat Forum en Comité in 
wederzijds respect formeel overleg zou
den plegen. Daarbij zou onderhandeld 
worden over een aantal Forum-grieven. 
De interpretatie van het Ijzertestament 
staat daarbij centraal. Het Forum wenst 
de door het Comité gemoderniseerde en 
ideologisch aangepaste fronttermen vrij
heid, vrede en verdraagzaamheid op een 
specifieke wijze in te vullen. Vrijheid zou 
dan staan voor "eigen staat Vlaanderen", 
verdraagzaamheid voor "verdraagzaam
heid onder alle Vlamingen" en vrede voor 
"vrede onder alle volkeren". 
Op de Algemene Vergadering (AV) van 
het Comité zaterdag jl. werd beslist geen 
rekening met de tekst te houden. De 
inhoud ervan of althans een deel werd 
aan de leden van de AV voorgelezen. Het 
viasjaak van Waeg die als eerste meende 
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se non è vero... 

Waarde Heer Hoofdredacteur, 

U wist vorige week natuurlijk al lang wat er aan de hand was 

binnen uw partij en u heeft mij - in tegenstelling tot 

Boudewijn, Isa, Peter en Flurk-Jan (heeft u hem') - dat op een 

zeer subtiele manier duidelijk willen maken. Maar het is niet 

omdat u denkt dat uw lezers dom zijn, dat ik dat ook ben 

Want met die fotoreportage op de laatste bladzijde van WIJ 

van vorige week, heeft u toch wel echt veel plezier gehad, 

met ' Ouwe gabber! 

Op de grootste foto zien we Herman Lauwers met beide 

duimen de lucht in precies voor het woord 'ZWIJGEN'. 

Toeval ? Daarnaast zien we dat Damienne niet hetzelfde stemt 

als haar echtgenoot. In feite was dit een gecodeerde stemming 

over VU-Plus - dat hadden wij heus wel door, hoor' De foto 

met 'De VU mag de boot niet missen' spreekt voor zich. 

Algemeen Secretaris Laurens Appeltans lijkt er dan nog met 

gerust in, of althans zo wil hij het doen voorkomen. Prachtig 

stukje, hoor. Bij Herman Teirhnck studeren er af die hun hele 

loopbaan lang niet veel meer kunnen dan het uitbeelden van 

stenen Op de foto van 'Tango Al Sur' is zeer goed vast te 

stellen dat de gevoelige snaar wordt geraakt. Onderaan - bij 

een foto op dewelke wij ene Wim J. menen te herkennen -

wordt alvast geoefend voor de komende operatie, wie hoort 

erbij? Dat op de bordjes de namen van 'J.L. Dehaene' en 

'Nelson Mandela' staan, is natuurlijk een afleidingsmaneuver 

pur sang. Wat ons brengt tot de foto rechts onderaan. De 

symboliek wordt nu ten volle duidelijk Bert Anciaux die 

proefondervindelijk nagaat hoe groot een kier moet zijn om 

nieuwe mensen voor een alliantie met de VU te overtuigen. 

Merkt u met mij op dat Jan Loones al stiekem de afstanden 

opmeet voor de schrijnwerker? 

Waarde Heer Hoofdredacteur, u bent me er eentje! 

De Gele Geeraerts 

^ D O O R D E W E E K S ^ 

dat de tekst geen waarde heeft en dat niet 
met het Forum kan worden onderhan
deld. Lionel Vandenberghe beschouwt de 
tekst als met bestaande of als een initiatief 
van Van Gerven. Hij is bovendien van 
mening dat niet duidelijk is welke groep 
Van Gerven en Debackere vertegenwoor
digen. 

De AV heeft wel besloten om de ver
zoening een kans te bieden. Een uit
nodiging daartoe wordt enkel naar de 
GvG gestuurd. De in 1995 weggestemde 
of uitgetreden leden van het Comité 
wordt gevraagd de rangen te sluiten. Zij 
kunnen na regeiementaire verkiezingen 
terug in het Comité worden opgenomen. 
Een dergelijke procedure deed zich ook 
vorig jaar voor, maar toen werd De
backere met verkozen, zodat de gehele 
GvG weigerde in het Comité te zetelen. 
Het "psychologisch probleem" Debackere 
zou deze keer wel opgelost kunnen wor
den. Uit een "tentatieve" stemming bleek 
dat Debackere een overtuigende meer
derheid achter zich kreeg. Hoe dan ook, 
indien bepaalde leden van de GvG naar 
het Comité stappen moet aan een aantal 
voorwaarden voldaan worden. Zo zou
den ze geen lid meer mogen zijn van 
andere organisaties die het Comité be
strijden. Daaronder wordt het Forum en 
de Werkgroep Radtcahsertng verstaan. 

PEDOFIUE-NETWERK 

Enkele weken geleden bond VU-politica 
Nelly Maes de kat de bel aan toen ze 
tijdens een druk bijgewoonde perscon
ferentie de mhoud van een m 1992 
opgenomen videocassette bekendmaakte. 
Daarop was te zien hoe de Temsenaar 
Norbert D.R. en een Nederlander "ten 
behoeve" van "toeristen" minderjarige 
jongens "als in een catalogus aanprezen" 
en hen tegelijk mishandelden. De video 
werd op het Portugese eiland Madeira 
opgenomen. Nelly Maes betreurde dat de 
Temsenaar nog steeds vrij rond liep en in 
een OCMW-ziekenhuis werkte. Ze 
maakte ook gewag van een pedofilie-
netwerk. 

Het Vlaams parlementslid stuurde een 
open brief naar Justitieminister Stefaan 

de Clerck (CVP). In de kamer ant
woordde deze dat het gerecht het on
derzoek had afgesloten en er geen pe-
dofilie-netwerk was. Dat was niet het 
oordeel van de makers van het Neder
landse TV-programma Nova die reeds 
twee uitzendingen aan het dossier wijd
den. Daarop arresteerde de Portugese 
politie enkele tussenpersonen. Ook de 
man uit Temse is aangehouden nadat de 
de Portugese overheid het Belgische ge
recht om een overname van strafver
volging had verzocht. In de Kamer zei de 
Justitieminister dat het onderzoek her

opend IS. „De recente aanhouding van de 
vermeende pedofiel uit Temse gebeurde 
hoogstwaarschijnlijk op basis van nieuwe 
feiten", zo verklaarde De Clerck. Een 
onderzoeksrechter is aangesteld om de 
"nieuwe elementen" uit Temse, Portugel, 
Nederland en Duitsland bijeen te bren
gen. 

Intussen is Nelly Maes gedurende ruim 
twee uur lang als getuige door de Den-
dermondse onderzoeksrechter Evy Muy-

laert gehoord. Ze heeft de videocassette 
aan de rechter overhandigd. De speurders 
zullen deze cassette met andere opnamen 
vergelijken. Dit om na te gaan of er 
nieuwe feiten opgedoken zijn. Overigens 
hoopt men dat internationaal onderzoek 
klaarhied zal brengen in een aantal ver-
dwijningszaken, waarbij ook uit België 
afkomstige kinderen betrokken zijn. 

Herri 

Batasuna -
top 

veroordeeld 
tot zeven Jaar. 

In de commissie Onderwijs van het Viaams parlement 
mondde de discussie over iiet nieuwe decreet op 

liet basisonderwijs op een spelletje cijfers en letters uit. 

Aan de discussie over het nieuwe ont-
werp-decreet op het basisonderwijs, gin
gen regeringsbesprekingen over het se
cundair onderwijs vooraf De besluitvor
mingsprocedure m b t het onderwijs is 
vergelijkbaar met de manier waarop de 
federale regering over de sociale her
vormingen beslist Eerst pleegde de 
Vlaamse regenng "vertrouwelijk" en "in
formeel" overleg met belangenorganisa
ties als de vakbonden en de inrichtende 
machten Vervolgens komen de "onver
zoenbare" standpunten tussen vakbon
den en innchtende machten aan bod De 
knoop moet dan worden doorgehakt, de 
vakbonden worden nog eens geraad
pleegd, het Vlaams parlement mag of 
moet de hervorming voor het zomerreces 
1998 goedkeuren Nu reeds, echter, staat 
vast dat de hervorming van het secundair 
onderwijs bepaald zal worden door "kwan
tificeerbare" en "organisatorische" doel
stellingen Daaronder moet vooral de 
schaalvergroting (scholen vormen grotere 
gehelen), de vermindenng van het studie
aanbod, de verzelfstandiging van de 
openbare onderwijssector en de dwin
gende aanpassing van leekrachten aan 
een flexibelere arbeidsmarkt worden ver
staan "Verzelfstandiging" betekent dat 
scholen meer bevoegdheden krijgen en 
meer mogen beslissen Dat resulteert 
vooral In een flexibel personeelsbeleid, 
waarbij het schoolbestuur, zo klagen de 
vakbonden aan, naar eigen goeddunken 

Koehandel 
leerkrachten opdrachten kan geven, deze 
in alle zes studiejaren kan inzetten en 
bepaalt wie bijscholing moet volgen Hoe 
dan ook, van een inhoudelijke vernieu
wing, van een dringende heronentenng 
van het secundair onderwijs aangepast 
aan de noden en wensen van de jongeren, 
IS nauwelijks sprake Dat het kunston
derwijs, het volwassenonderwijs én het 
beroepsonderwijs stiefmoederlijk behan
deld worden, schijnt de regenngsleden 
met te deren 
Aanvankelijk stond de regering voor dat 
de hervorming van het secundair on
derwijs tot een betere aanwending van de 
middelen en tot bespanngen zou leiden 
De VU, bij monde van ondervoorzitter 
Nelly Maes, fractievoorzitter Paul van 
Grembergen en lid van de commissie On
derwijs Kris van Dijck, drong erop aan het 
vrijgekomen geld voor het noodlijdende 
basisonderwijs te gebruiken De regering 
ging oorspronkelijk op die vraag in Al 
kwam vrij snel de kat op de koord Eigenlijk 
draaide de hervorming van het secundair 
onderwijs om de "billijke" verdeling van 
middelen over de schoolnetten, over geld 
dus, over meer geld opdat het ene school
net met door het andere zou benadeeld 
worden, opdat de Vlaamse schoolvrede 
gewaarborgd zou worden 
Omdat de CVP met wou weten van een 
verhoging van het budget voor het ba-
sisondenwijs via de hervorming van het 
secundair onderwijs, hing een crisis in de 

lucht Daarop ontstond tijdens het week
einde van 29 en 30 november een tête-è-
tête tussen onderwijsminister Luc van den 
Bossche (SP) en begrotingsminister Wi-
vina Demeester (CVP) Het resultaat was 
dat de regenng in de commissie On
derwijs, maandag j l , een 'truc" uit de 
toverdoos haalde Via een amendement 
op de eigen begroting werd een "ver
borgen geldpot' bovengehaald Een In
ventieve CVP had die pot "gevonden" Het 
gaat om werkingskosten van lokale 
schoolraden in het gemeenschapsnet die 
zowel voor basis- als secundaire scholen 
werken De CVP beschouwde de pot van 
877 miljoen fr als een „verdoken over
heveling van middelen van het secundair 
naar het basisonderwijs " Niet de her
vorming van het secundair onderwijs, al
dus de CVP maar dat geld of een groot 
deel ervan moest dienen om de her
vorming van het basisondenwijs te finan
cieren De SP stemde daarmee in, zodat 
het oorspronkelijk royaal gefinancierde 
gemeenschapsnet moet inleveren Daar
tegenover komt er een graduele ver
hoging van het onderwijsbudget waar
door het gemeenschapsnet met al te veel 
middelen verliest Uiteraard krijgt het oor
spronkelijk minder begoede katholiek on
derwijs beduidend meer middelen 
Of de belangen van ouders, leerlingen en 
leerkrachten door een dergelijke koehan
del worden gediend, is zeer de vraag De 
VU hekelt „het ongezond opbod tussen 
de onderwijsnetten " 
De partij is van mening dat de coördinatie 
van alle basisonderwijsvoorziemngen best 
op het niveau van de gemeenten ge
regeld wordt Het is een waarborg opdat 
kinderen van alle scholen gelijk behandeld 
worden, onafgezien in welk net zij schooi 
lopen 

(ewlc) 
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stof tot spreken 
„Volgens de door de minister verstrekte 
informatie kosten de Maedi-Visna-
onderzoeken voor schapen die door het 
Nationaal Instituut voor 
diergeneeskundig onderzoek (NIDO) 
worden verricht en die verplicht zijn voor 
schapen die meedoen aan 
landbouwtentoonstellingen, de 
schaaphouder 350 fr. per serum voor 

minder dan 50 stuks en 200 frank per 
serum voor 50 stuks en meer. M.a.w., 
schapenhouder A betaalt 17.150 fr. voor 

49 stuks serums, terwijl schapenhouder B 
slechts 10.000 fr. betaalt voor 50 stuks 
serums. (...) Toont die onrechtvaardige 
situatie niet duidelijk aan hoe willekeurig 
de aangerekende tarieven worden 
berekend? Of het nu deel uitmaakt van 
een kudde van 49 of van 50 stuks, een 
schaap is tenslotte een schaap." ... Uit 
een vraag van Duquesne (PRL-FDF). Er 
bleek geen discriminatie te zijn. 

4' WETSTRAAT si 

A Is het van VU, CVR VLD en Vlaams Blok afhangt, 
moet de Belgische Dienst voor Buitenlandse 

Handel (BDBH) opgedoekt worden. Dat beslisten 
deze partijen in de commissie Staatshervorming 

van het Vlaams parlement. 

Sauwens haalt 
slag thuis 

Bij de staatshervorming van 1988 werd 
het "economisch beleid ais dusdanig" naar 
de gewesten overgeheveld. Omdat de 
bevoegdheid Buitenlandse Handel (BH) 
als een onderdeel van het economisch 
beleid werd beschouwd, kwam ook deze 
materie de gewesten toe. Omwille van de 
verschillende socio-economische inzich
ten in Vlaanderen en Wallonië werden 
gewestelijke exportdiensten uitgebouwd. 
De bijzondere wet van 1988 bepaalde 
tevens dat de restbevoegdheden inzake 
BH aan de gewesten werden toegekend. 

De federale overheid zou nog enkel in
staan voor coördinatie en samenwerking 
tussen de verschillende diensten, voor het 
verstrekken van waarborgen tegen ri
sico's en voor het voeren van een pro
motiebeleid, weliswaar in overleg met de 
gewesten en bij voorkeur via samen
werkingsakkoorden. 

Naar aanleiding van de Sint-Michiels
akkoorden van 1993 ging men nog een 
stap verder. Er werd afgesproken dat de 
Belgische Dienst voor Buitenlandse Han

del (BDBH) zich enkel nog zou bezig-

Aids: geen 
voorkeursbehandeling 

Nu de Vlaamse regering het Aids-budget 
voor 1998 als aparte post van de begroting 
heeft geschrapt, vrezen de Aids-organisatles 
het voortbestaan van tal van Aids-projecten. 
Anneiies Van Mechelen, coördinator van het 
Vlaams Alds-coörd/naat{\PAC). stelt dat reeds 
zes projecten zijn afgevoerd Eind december 
volgen er nog meer. Het probleem Aids Is 
overigens niet meer terug te vinden in de 
nieuwe beleidsbrief Gezondheidszorg 1997-
1998 van Vlaams minister Wivina Demeester 
(CVP). De minister wil Alds-preventle voort
aan integreren In het totaal van preventieve 
gezondheidszorg. Ze is van oordeel dat de 
Alds-organisatles niets te vrezen hebben. 
Deze organisaties zijn er nochtans niet gerust 
In. „In 1995 trokken wij aan de alarmbel 
omdat het Alds-lmpulsprogramma ten einde 
liep en er geen vervangend programma 
voorzien was. We moesten ons geen zorgen 
maken. We zijn twee jaar verder en een nieuw 
programma is er nooit gekomen", aldus 
Anneiies Van Mechelen. 
De Aids-organisatles betreuren dat er door 
de federalisering geen samenhangend be

leid kan gevoerd worden. De Vlaamse over
heid Is verantwoordelijk voor preventie, ter
wijl de federale regering zeggenschap heeft 
over de gezondheidszorg. Deze toestand is 
niet bevorderlijk voor een doeltreffend Aids-
beleld. Bovendien Is de kwalitatieve Aldszorg 
in Vlaanderen voor negentig procent het 
werk van vrijwilligers, terwijl het meeste geld 
afkomstig Is van privé-sponsors of buiten
landse subsidiekanalen. Ook het zorgfonds 
voor mensen met HIV of Aids, die geld nodig 
hebben voor de dure medikatle, wordt vol
ledig door sponsors gespekt. De Vlaamse 
overheid heeft daar geen enkele verdienste 
aan. Nochtans zou investeren In een goede 
opvolging geld opleveren. In de Verenigde 
Staten bewijzen studies en berekeningen dat 
dit de hospltaalkosten aanzienlijk doet dalen. 
Strikt economisch gezien is het behoorlijk 
opvolgen van de therapie kostenbesparend. 
Ook al blijven we met mensen bezig. Maar 
blijkbaar zijn voor de meerderheidspartijen 
„mensen niet altijd zo belangrijk". Verkie
zingsslogans ten spijt, 

Miguel Stas 
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Vlaams parlementslid Johan Sauwens 
en VU-kamerlid Fons Borginon 

hekelden de unitaire recuperatie 
Inzake Buitenlandse Handel. 

houden met informatieverlening, waar-
borgverstrekking en - niet onbelangrijk -
een promotiebeleid dat slechts een ce
remonieel karakter zou inhouden. Ove
rigens werden de resterende 114 han-
delsattachés naar de gewesten overge
dragen. 

RECUPERATIE 

Tijdens een persconferentie dinsdag 25 
november stelden VU-kamerlid Fons Bor

ginon en Vlaams parlementslid Johan 

Sauwens, tevens voorzitter van de com
missie Staatshervorming, de federale re
cuperatie inzake BH aan de kaak. „De 

partijen die de St. -Michielsakkoorden heb

ben ondertekend en nu nog steeds aan de 

macht zijn - CV?, SP, PSC en PS - dragen 

in deze een grote verantwoordelijkheid. 

Zij hebben zich in 1993 borg gesteld voor 
de geleidelijke uitdoving van de over
blijvende federale bevoegdheden en voor 
de uitbouw van de gewestelijke bevoegd
heden. Deze afspraak wordt absoluut niet 
nageleefd, wel integendeel." 
Er is de al te beperkte vertegenwoor
diging van het Vlaams gewest in het 
coördinatiecomité van de BDBH. Het 
Vlaams gewest wordt niet betrokken bij 
beslissingen over de verzekering van ex
portrisico's. 

De federale exportpromotie is niet ce
remonieel van aard, want een nieuwe wet 
bepaalt dat de BDBH elk initiatief ter 
bevordering van de Buitenlandse Handel 
mag nemen. Komt daar nog bij dat het 
budget van deze dienst niet wordt af
gebouwd, zoals in de St-Michielsakkoor-
den was voorzien. Bovenal zijn er de 
scheefgetrokken taaiverhoudingen in de 
BDBH, in de federale delcrederedienst en 
in het federaal comité voor financiële 

steun aan de export (finexpo). 

NIET WACHTEN 
Zowel in de Schrikkelnota van de 
Vlaamse regering als in de commissie 
Staatshervorming van het Vlaams par
lement kwam men tot het besluit de 
BDBH af te schaffen en het export-
promotiebeleid volledig te regionalise
ren. Toen eind oktober daarover een 
consensus in de commissie Staatshervor
ming in het vooruitzicht lag, begon de SP 
op de rem te staan. Vermoed wordt dat 
SP-parlementslid Robert Voorhamme on
der druk wordt gezet door federaal mi
nister van Buitenlandse Zaken Erik De-

rycke (SP). Samen met zijn PSC-collega 
Philippe Maystadt wil hij één sterk fe
deraal departement uitbouwen waarin 
Buitenlandse Zaken, Ontwikkelingssa
menwerking én Buitenlandse Handel on
dergebracht worden. Dat zou tot een 
herfederalisering in plaats van een re
gionalisering van BH leiden. In die zin 
kon het voorstel van Voorhamme om een 
confederale coördinatiecel van handels-
attachés op te richten, begrepen worden. 
Onafgezien van Agalev waren de andere 
partijen het daar niet mee eens. Overigens 
schoot Voorhamme's initiatief de CVP in 
het verkeerde keelgat. Minister-president 
Luc Van den Brande en zijn ploegmaat Luc 

Van den Bossche (SP) probeerden de brok
ken te lijmen. Het mocht niet baten: 
Voorhamme bleef op zijn standpunt 
staan, hoewel hij gewonnen is voor de 
afschaffmg van de BDBH. Als ook hij 
deze dienst wil afschaffen en daarmee 
bewijst de verdere commuatarisering ge
negen te zijn, waarom moeten de ge
westelijke handelsvertegenwoordigers 
dan zo nodig in een confederale cel 
worden ondergebracht? Voorhamme 
moet ook naar de pijpen van de federale 
bonzen dansen, wordt bovendien sterk 
aangeraden het SP-congres over de staats
hervorming af te wachten. 
De andere partijen wilden niet wachten. 
Een wisselmeerderheid van VU, CVP, 
VLD en Vlaams Blok keurde een aantal 
krachtlijen m.b.t. een verdere regiona
lisering van BH goed. Zo moet de BDBH 
worden afgeschaft. Het beleid van co
ördinatie en samenwerking kan niet lan
ger een federale bevoegheid zijn, maar 
moet via samenwerkingsakkoorden wor
den uitgestippeld. De gewesten moeten 
een autonoom beslissingsrecht verwerven 
voor financiële waarborgen tegen export, 
import, - en investeringsrisico's wanneer 
het dossiers van bedrijven uit het eigen 
gewest aangaat. De leningen van staat tot 
staat moeten door de gewesten worden 
beslist. De subsidieregeling voor de Ka
mers van Koophandel dient naar de ge
westen worden overgeheveld. 

(evdc) 
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H et vernieuwingsproject waarmee Bert Anciaux 

vanaf deze week de boer opgaat hing reeds 

geruime tijd in de lucht. Reeds eerder in zijn boek en 

op de nationale VU-conventie had de VU-voorzitter 

het over een optimistisch project waarvoor hij de 

nodige „mededurvers" zoekt. WIJ laat Bert Anciaux 

de vele vragen-die-leven zelf beantwoorden. 

# PARTIJ 

Dit is het vervolg op het verhaal dat ik 
geschreven en gepubliceerd heb onder de 
titel Kinderen van de hoop. Dat is trou
wens niet alleen voor mij, maar voor heel 
wat mensen in de Volksunie de aanleiding 
geweest om na te denken, te praten en 
plannen te smeden voor de toekomst. De 
Witte Mars en zijn nasleep hadden mij 
diep getroffen. Vooral het feit dat niets 
bewoog en ook het besef dat de VU het 
niet alleen aankon. Daarom herhaal ik 
mijn oproep voor het bundelen van alle 
positieve krachten. 

HOE GAAT HET MET DE VU? 

Wie ons congres te Leuven heeft mee
gemaakt kan alleen maar bevestigen dat 
het met de VU goed gaat. Maar dat was de 
vraag niet. Natuurlijk is het belangrijk dat 
de Volksunie het goed stelt, we hebben 
ook zeer hard voor de partij gewerkt. In 
de peilingen van La Libre stonden we ooit 
op 3%. Vandaag stelt de Volksunie het 
wel en dat is goed om weten. 
Maar ik wil méér. Macht hoeft niet per se, 
wel invloed. Een partij moet haar ideeën 
kunnen omzetten in verwezenlijkingen, 
en daar zijn we niet aan toe. We zitten in 
de oppositie, en worden net zoals alle 
andere oppositiepartijen door een lompe 
meerderheid monddood gemaakt. De 
volgende eeuw binnenstappen met nog 
eens een CVP-SP-regering, nog eens een 
Dehaene-Tobback, dat kan toch niet. 
Er is nood aan een ander beleid, een 
grotere dynamiek, een vernieuwende vi
sie. Dat is ons doel, daar is het om te doen. 
Dan pas zal de politiek, zal de overheid, 
haar geloofwaardigheid herwinnen. 
Het is met dit besef, met die ingeving dat 
ik door vele VU'ers ben benaderd. We 
moeten wat doen, iets serieus, om in 

beleid te breken. Ik heb die debatten in 
mijn partij altijd in de grootste openheid 
gevoerd. Mijn militanten vertrouwen mij 

en ze hebben gelijk. Ik zal ze nooit ver
raden of de rug toekeren. Die openheid 
en dat vertrouwen zijn de reden waarom 
mijn eigen mensen, mijn vrienden, zijn 
komen vragen om iets serieus te doen met 
de vernieuwing. De formule ligt natuur
lijk niet voor de hand. 

VERRUIMEN OF VERNIEUWEN? 

Verruimen wil iedereen; iedereen stelt 
zijn eigen deuren open voor anderen. 

gedaan tot de durvers. Ik heb zoveel 
oproepen gedaan, maar uiteindelijk bleef 
ik alleen. 

Men heeft mij doen begrijpen dat ik, ah 

het mij menens is, als eerste het signaal 

moet geven, en dus een stap opzij moet 

zetten. Ik heb daar met veel mensen in de 
VU over gepraat, want - nog eens - één 
zaak stond vast: zonder het akkoord van 

..Ik zoek 
mededurvers!" 

Maar dat is niet genoeg. De politieke 
partijen zijn trouwens als zodanig niet 
geloofwaardig meer. Mensen hebben er -
jammer genoeg vaak terecht - geen ver
trouwen meer in. De rijke jongeling die 
het rijk der hemelen wil zien, moet zijn 
gewaden afleggen. Dat in politieke ter
men vertalen is niet zo simpel. De ope
ratie moet meer zijn dan mensen naar de 
eigen winkel lokken. 
Als geen ander besef ik dat ik op het 
scherp van de snee begin te lopen. Want 
wat is de volgende stap? De eigen partij 
opgeven? Dat kan ik niet! De Volksunie 
en haar programma zijn mij te dierbaar. Ik 
hoef me niet te schamen voor mijn partij, 
voor mijn mandatarissen en mijn mi
litanten. Ik ben er fier op. Deze moeten 
absoluut behouden blijven, verder gaan. 
Ik heb echter altijd mijn mond vol gehad 

Vlaanderen met het huidige oubollige over vernieuwing, ik heb een oproep 

mijn partij zou ik dit niet doen. Deze 
gesprekken zijn uitgemond in de Par
tijraad van zaterdag 29 november. En dit 
'parlement van de partij' heeft mij met 
een belangrijke opdracht uitgestuurd. 
(Zie kadertje) 

Het was voor mij na een paar gesprekken 
duidelijk dat ik dit moest doen op een 
sterk moment: net na ons succesvol con
gres van Leuven. En zo is het dus gebeurd: 

het congres was zeer goed, ik kan dus met 

een gerust geweten uitgestuurd worden. 

OM WAT TE BEREIKEN? 
De beslissing van de Partijraad is helder: 
ik word gevraagd mij voor een periode 
van negen maanden volledig toe te leggen 
op het verleggen van politieke bakens, op 
het verkennen van de politieke hori
zonten. Met één duidelijk doel: ik wil 

partners zoeken om samen in alliantie met 

de Volksunie naarde verkiezingen te gaan. 

De opdracht is dus zeer concreet. Tijdens 
die periode zal de Volksunie geleid wor
den door waarnemend voorzitter Patrik 
Vankrunkelsven, in nauwe samenwerking 
met ondervoorzitter Nelly Maes en de 
fracties. 

Ik zal dus niet verdwijnen in het niets, in 
de diaspora. Neen, het opzetten van een 

dynamische, optimistische nieuwe poli

tieke beweging zal hét verhaal worden 

waar heel politiek en maatschappelijk 

Vlaanderen door bewogen zal worden. 

De vu en de politieke vernieMwing 

Na ons vernieuwend congres over 
democratie, wil de Partijraad van de 
\/oll<sunie dat in gans Vlaanderen een 
brede vernieuwing op gang wordt 
gebracht die de zorg om de de
mocratie opnieuw tot de zaak van 
alle Vlamingen maakt. 
De Partijraad beseft dat de klassieke 
pogingen tot verruiming door fusies 
van partijen of door verruiming met 
enige bekende figuren het grootste 
deel van de kiezers onberoerd laat. 
In de eerste plaats moeten alle man
nen en vrouwen, jongeren en ou
deren, opnieuw betrokken worden. 
Dit vergt een qjgmocratische we
dergeboorte. 
Daarom geeft de VU haar algemeen 
voorzitter de opdracht om aan een 
brede vernieuwingsbeweging te 

werken. De Partijraad stelt hem 
daartoe negen maanden vrij van het 
voorzitterschap van de partij. 
Intussen wenst de Partijraad dat de 
Volksunie, onder leiding van waar
nemend voorzitter Patrik Vankrun
kelsven, zich versterkt en verjongt. 
Hij vraagt de fracties de besluiten 
van het VU-congres om te zetten in 
parlementaire initiatieven. 
De Partijraad is overtuigd dat haar 
algemeen voorzitter zal slagen in het 
tot stand brengen van deze ver
nieuwingsbeweging en dat deze be
weging een waardevolle partner zal 
zijn voor de verwezenlijking van haar 
politieke doelstellingen. 

VU-partijraad 
29 november 1997 

..Het 

Vlaanderen 

dat Ik 

nastreef wil 

Ik In drie 

kernbegrippen 

samenvatten: 

recht

vaardigheid, 

betrokkenheid, 

geborgenheid." 
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Patrik Vankrunkelsven 
tijdelijk VU-voorzitter 

Huisarts en burgemeester Patrik Vankrun
kelsven is sinds zaterdag 29 november tij
delijk VU-voorzitter, daarom dit portretje, De 
prille veertiger r 2 mei 1957) Vankrunkelsven 
woont In het Kempense Laakdal 
Reeds op vijftienjarige leeftijd volgde hij er 
de vergaderingen van de plaatselijke VU-
afdeling. Tot z'n twintigste was hij trouw 
actief bij de Chiro. Als student Geneeskunde 
(Kü-Leuven) was hij, naast praeses van de 
faculteltskring Medica, ook voorzitter van de 
Vü-Jongeren. Eens afgestudeerd koos Patrik 
Vankrunkelsven heel bewust voor het wer
ken als huisarts, „een beroep met veel sociaal 
contact en dicht bij de mensen". 
Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 1982 
belandde hij als lijstduwer meteen In de 
gemeenteraad en ging zich onmiddellijk en
gageren in diverse VU-besturen, zowel lokaal 
als arrondissementeel 

Bij de nationale bestuursverkiezingen van 
1989 deed hij een eerste keer, als tegen
kandidaat van Jaak Gabriels, een gooi naar 

het voorzitterschap van de partij. Hij haalde 
het niet, maar werd wei lid van het par
tijbestuur. In 1992 werd hij, met Bert Anciaux 
als voorzitter, samen met Annemle Van de 
Casteele ondervoorzitter van de VU. 
Sinds januari 1995 Is Vankrunkelsven bur
gemeester van zijn gemeente en leidt een 
coalitie bestaande uit Nieuw (VU), SP en VLD. 
In diezelfde maand werd hij verkozen tot 
eerste ondervoorzitter van de VU. 
Ondertussen doceert hij aan de KU-Leuven 
aan de vakgroep hulsartsen-geneeskunde 
Hij IS gehuwd met Katelijne en vader van 
Willem, Ward en Floris. Straks volgt overigens 
een vierde kindje 

Zijn hobby's zijn. fietsen, Vankrunkelsven is 
nationaal kampioen bij de burgemeesters, en 
lange afstandlopen, hij liep in een tijd van 2 
uur 39 minuten de Culdensporenmarathon 
Kortrijk-Brugge. Op zaterdag 29 november 
j I. gaf de VU-partijraad hem de opdracht om 
Bert Anciaux gedurende 9 maanden als VU-
voorzitter te vervangen. 
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..Deze 
voorzitters-
wissel is een 

zaak van 
geloof

waardigheid, 
men lean niet 

tegelijk 
partij

voorzitter én 
de spil van 

een 
vernieuwings

operatie 
zijn." 
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(Vervolg van vorige blz.) 

WELKE ZIJN DE PRINCIPES? 
Er is een kader waarbinnen het project 
geschetst werd, maar anderzijds mag niet 
alles op voorhand vaststaan, want ik wil 
juist ruimte scheppen voor nieuwe 
ideeën. Ik vertrek van volgende prin
cipes: 

- Een overheid die dient en een justitie die 
recht spreekt, een goed bestuur. 

We hebben het daar op ons congres 
uitgebreid over gehad. Dat gaat zeker in 
de richting van ontzuiling, van openheid, 
en het zo dicht mogelijk bij de mensen 
brengen van alle overheidsdiensten. 

- Kwaliteit van het leven en een gezonde 
economie. Vlaanderen is ondernemend 
en dat willen we zo houden en zelfs 
verder stimuleren. Onze ondernemers en 
KMO's zijn de basis voor ons welzijn. 
Maar we hebben grotere ambities. On
dernemen moet kwaliteitsvol zijn, groei 

moet kwalitatieve groei zijn. Dat even
wicht vinden is onze grote uitdaging. 

- Meer democratie, grotere betrokken
heid. We willen de mensen niet ver
plichten mee te beslissen, we willen hen er 
toe aanzetten. De mensen moeten ten 
volle bij het beleid betrokken worden, 
echte inspraak krijgen. De instellingen 
vereenvoudigen zonder de democratie uit 
te hollen. 

- Vlaanderen in de wereld. Wij willen de 
Vlaamse identiteit benadrukken om ze 
een plaats te geven op het internationale 
forum. Voor iedereen moet het duidelijk 
zijn dat de huidige Belgische structuur 
een hinderpaal is om het nieuwe Vlaan
deren inhoud te geven. Vlaanderen is het 
referentiekader. Daar werken we voor. 
Maar tegelijk is het onze grote wens om 
de verzoening te vinden tussen het de
mocratisch nationalisme en de interna
tionale verbanden. Het integraal fede
ralisme, het leven en beslissen in kringen 

HET NIEUWSBLAD 

,,De jongste vondst staat op naam van Bert 
Anciaux Onder de nogal infantiele naam „Volks
unie plus" gaat de bij jongeren populaire se
nator een zwangerschapsduur lang de boer op, 
in de hoop gelijkgestemden te winnen voor een 
alliantie. De demarche van Anciaux doet even de 
wenkbrauwen fronsen, want hij en zijn familie 
waren het toch die vroegere verrulmlngsma-
neuvres van andere vu'ers trefzeker torpe
deerden? Of komt de wijsheid met voor de 
jaren? 
Anciaux' initiatief heeft wel het voordeel van de 
duidelijkheid. Niet wat het project inhoudelijk 
precies om het lijf heeft, wel in zijn doelstelling. 
De tijdelijke ex-voorzitter wil gewoon de 
„lompe" rooms-rode meerderheid van chris
ten-democraten en socialisten breken bij de 
volgende stembusslag Anciaux Is heus niet de 
enige die meent dat het regime van het mach-

DE MORGEN 

,,Voor die publieke opinie, voor dat enorme 
potentieel aan goede wil dat bij de Witte Mars zo 
duidelijk opdook, zijn de klassieke partijen geen 
alternatief Zij twijfelen momenteel tussen twee 
negatieve opties: de apathie, wat zich bij de 
volgende verkiezingen zal vertalen In blanco
stemmen, of de aversie, wat het Vlaamse Blok In 
de kaart zou kunnen spelen. Tot hiertoe ont
breekt op het klassieke politieke veld een voor 
deze mensen aanvaardbaar positief alternatief 
Als Anciaux erin zou slagen dat te leveren, in 
welke vorm dan ook, bewijst hij de democratie 
een dienst. En ook al hebben alle voorgaande 
pogingen bewezen dat er tussen droom en daad 
wel emoties, loyauteiten, belangen en prak
tische bezwaren staan, dan nog moet, in deze 
barre tijden, een dergelijk initiatief geprezen 
worden." 

Yves Desmet 

In de Vlaamse pers 
tlge duo Dehaene-Tobback best snel wordt om
vergeworpen. 

Pol Van Den Driessche 

GAZET VAN ANTWERPEN 

,,De politieke expenmenten die het nauwst bij 
de huidige Volksunie-Plus van Bert Anciaux lig
gen waren de gesprekken in Zaal-F van de 
Senaat, en de verkiezingslijst Antwerpen 94. In 
beide projecten behielden de deelnemende 
partijen of personen hun eigenheid. Zoals nu. En 
in beide projecten speelde Bert Anciaux, toe
vallig of niet, een hoofdrol, zoals nu. 
Noch Zaal-E noch Antwerpen 94 werden een 
groot succes. Misschien waren het goede leer
scholen en heeft Bert Anciaux een politieke 
toverformule ontdekt. Binnen negen maanden 
weten we het." 

Paul Ceudens 

DE STANDAARD 

„Wat Bert Anciaux precies wil, is vrij onduidelijk. 
Hij wil een middenveld-onderbouwing voor zijn 
VU. Hij gaat een ACW van de nieuwe sociale 
bewegingen oprichten, een koepel van be
wegingen en burgers die rood-groen en links-
liberaal, maar niet te ver van het centrum, aan 
politiek willen doen; zonder dat ze zelf In de 
politiek stappen, dat laten ze aan de VU. 
Met Verhofstadt deelt hij de vaste wil om de 
zuilen te kraken. Met het Sienjaal een zacht
groen anti-kapitalisme. En met Van Hecke de 
samenhorlgheidsidee. De aantrekkingskracht 
van Anciaux zit evenwel vooral in de emo
tionaliteit. In de erkenning van de emoties als 
volwaardige politieke drijfveer. Anciaux beli
chaamt die, letterlijk. En vormt daarmee ook de 
tegenpool van het economische rationalisme 
van Verhofdstadt." 

Cuy Tegenbos 

is daartoe al een goede aanzet. Het stre
ven naar een ander Vlaanderen wil ik in 
drie kernwoorden samenvatten: recht
vaardigheid, betrokkenheid, geborgen
heid. 

TOT WIE RICHT IK MIJ? 
Met dit kader ga ik op stap. Niet om 
colloquia te organiseren, maar om te 
praten over allianties voor verkiezingen. 
Om een beweging op te zetten in alliantie 
met de VU. Ik richt mij tot iedereen die 
zich maatschappelijk engageert, die ver
antwoordelijkheid wil dragen voor el
kaar. Dit zijn honderden individuen, dit 
zijn groepen van mensen die zich ver
enigd hebben rond maatschappelijke 
thema's, dit zijn nieuwe democratische 
bewegingen, lokale lijsten. Ik richt mij tot 
de groene beweging, en ik hoop dat er in 
Agalev een grondig debat rond politieke 
vernieuwing kan gevoerd worden. Ook 
binnen de christen-democratische bewe
ging staan er heel wat mensen klaar om 
deel te nemen aan dat gesprek. Velen zijn 
onrustig en hongeren naar een kristal-

lisatie van die onrust en vooral naar de 
formulering van een positief project. Die 
mensen zijn te vinden in de sociaal-
culturele, artistieke, journalistieke, aca
demische en ondernemingswereld, 
overal. Die mensen wil ik aanspreken, 
daar ga ik heen. Vraag me nog geen 
namen. Ik wil snel tot resultaten komen, 
ik zoek inderdaad mededurvers. 

* * * 

Samengevat: de Volksunie zal blijven be
staan. Daarnaast komt een nieuwe be
weging tot stand die onafhankelijk blijft, 
maar die eenzelfde kaderprogramma on
derschrijft, en dus samen met de Volks
unie naar de verkiezingen gaat. 
Binnen 9 maanden kom ik met een vol
ledig rapport, een plan. Dan leg ik mijn 
huiswerk voor aan de partij, aan de pers. 
Ik weet nu ook nog niet wie er allemaal bij 
zal zijn. Maar over negen maanden, dat 
wil zeggen net voor of net na de grote 
vakantie van 1998, steken we het vuur 
aan de lont. 

Bert Anciaux 

De versterking van 
de vu-structuren 

Het vernieuwingsproject bestaat uit twee 
luiken: de politieke poot en het ver
stevigen van de eigen structuren. Daar
voor werd volgende planning uitge
werkt. 

l.Op het inhoudelijke vlak zullen de 
studiedienst van de partij en de werking 
van de fracties in Kamer, Senaat en 
Vlaams parlement beter op mekaar wor
den afgestemd. 

Want doeltreffend zijn wil niet alleen 
zeggen inhoudelijk sterk staan, maar ook 
richting geven aan het politieke gebeuren. 
Teneinde het studiewerk efficiënt te on
dersteunen zal een doelgerichte docu
mentatiedienst worden uitgebouwd. 
Om de werking tussen de verschillende 
diensten te coördineren werd Mare Platel 

aangetrokken. Als Wetstraat-journalist 
met jarenlange ervaring is hij goed ver
trouwd met politieke en maatschappe
lijke thema's, bovendien is deze jurist ook 
auteur van een aantal werken over de 
staatshervorming. 

Z.Bewegingsverantwoordelijken zullen 

aangetrokken worden om het werk op 

het terrein nieuw leven in te blazen. 

Iedereen weet dat onze afdelingen de 

ruggengraat van de partij vormen, we 

moeten deze gezond en sterk houden. 

Ook de arrondissementele structuur is als 

tussenschakel onmisbaar, maar te vaak is 

er geen of weinig doorstroming tussen de 

De vu-studiedienst en de werlcing van 
de poiitiel<e fracties zullen beter op 

mekaar afgestemd worden. Dat 
Wetstraat-kenner Mare Platel 

daarvoor werd aangetrokken belooft. 

schakels. Het is ook de bedoeling dat de 

bewegingsverantwoordelijke grote open

heidaan de dag legt tegenover plaatselijke 

groepen en personen die in het ver

nieuwingsproject willen stappen. 

Het spreekt vanzelf dat wij van zo'n 
bewegingsverantwoordelijke veel ver
wachten. Hij zal niet alleen motor zijn, 
maar ook verkenner en coördinator. 
Want zoveel is zeker: de vernieuwing 
moet de VU ook versterken! 

4 december 1997 
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Vorige week werd in het bijzijn van de Limburgse gouverneur Hiide Houben-
Bertrand en de gedeputeerden Julien Dufaux en Frieda Brepoeis het 

Geografisch InformatieSysteenn voor de provincie Linnburg voorgesteid aan de 
pers. Het systeenn moet het mogelijl< mal<en om het Limburgse landschap 

nauwkeurig te ontieden. 

GIS maakt einde aan gissen 
Sinds enkele maanden bestaat er een Cel 

Geografisch Informatiesysteem (GIS) bin
nen het provinciebestuur van Limburg. 
Deze nieuwe technologie maakt het mo
gelijk om op een geautomatiseerde ma
nier te werken met ruimtelijk gebonden 
gegevens, die tot hiertoe enkel op pa
pieren kaarten konden voorgesteld wor
den. Deze nieuwe technologie combi
neert de mogelijkheden van de 'klassieke' 
databanken met visualisatietechnieken en 
geografische analyse. 
Bij veel problemen waar de beleidsmakers 
mee geconfronteerd worden - zoals ram
pen, vervuiling, files, ... - speelt de ge
ografische component, m.a.w. de plaats 
waar een fenomeen zich voordoet, een 
belangrijke rol. Het maken van kaarten 
en het gebruik van geografische ana
lysetechnieken op zich is niet nieuw, maar 
het GIS laat toe om dergelijke taken 
sneller en beter uit te voeren. Het systeem 
zorgt er bovendien voor dat deze tech
nieken beschikbaar worden voor een 
groot aantal mensen, daar waar dit vroe
ger slechts was weggelegd voor een klein 
groepje specialisten. 

AFPELLEN 

Werken met een GIS was tot voor korte 
tijd niet mogelijk: de bestaande data
banksystemen waren niet krachtig ge
noeg. Daar is verandering in gekomen, 
wat het mogelijk maakt om informatie die 
voorheen in steekkaartenbakken en dos
siermappen werd bijgehouden op een 
overzichtelijke en toegankelijke manier te 
beheren en te bewerken. Het aangeven 
van de lokatie waarop de gegevens be
trekking hadden, zorgde voor problemen 
gezien de begrensde mogeHjkheden van 
hard- en software. Veelal reikten de be
schrijvingen niet verder dan een adres en 
vermeldingen zoals '50 meter van de 
watertoren' of 'tegenover de kerk'. Het 

spreekt haast voor zich dat dergelijke 
beschrijvingen het niet toelieten om fe
nomenen met elkaar in verband te bren
gen op basis van hun lokatie. Het GIS 
maakt dit wel mogelijk: deze gegevens
bank bevat immers informatie over de 
meest uiteenlopende onderwerpen, 
waarbij de lokatie vaak het enige ge-
meenschappehjke bestanddeel is. 
In een GIS wordt informatie opgeslagen 
als een verzameling kaartlagen die ge
combineerd kunnen worden op basis van 
hun geometrische compenent. Deze lagen 
kan men als het ware gaan afpellen. Men 
neme een voorbeeld. Als grondlaag bin
nen het GIS zou een gewone stafkaart 
kunnen dienen. Over hetzelfde 'gebied' 
kunnen dan gewestplannen, kaarten van 
Belgacom, electriciteitsmaatschappijen, 
trajecten van De Lijn,... liggen. Met de 
kaarten onderling kan naar believen ge
combineerd worden. Op dezelfde manier 
kunnen ruimtelijke selecties gedaan wor
den. Een aantal voorbeelden: 

- een selectie van alle veeteeltbedrijven 
die binnen een afstand van X m. van een 
woongebied gelegen zijn; 

- informatie over mogelijke geluidshinder 
bij aanleg van een landingsbaan; 

- een precies overzicht van bedrijven 
waarin schadelijke stoffen zijn opgesla
gen; 

- een verkeerssimulatie bij de aanleg van 
een nieuwe weg; 

LIMBURG SCHAKELT 
De provincie Limburg is niet de eerste die 
een GIS in gebruik neemt. Het is tot
nogtoe wel de enige die over gegevens 
van vrijwel de gehele provincie beschikt 
en niet enkel over deze van de grote(re) 
gemeenten. Bovendien heeft zij ervoor 
gekozen om een centrale GIS-cel uit te 
bouwen, die de gegevensbank beheert. 

Geleidelijk aan zal het systeem ingezet 
worden in zoveel mogelijk provinciale 
diensten. Vanaf januari zijn er naast de 
centrale GIS-cel een aantal GlS-werk-
posten operatief in de domeinen milieu, 
ruimtelijke ordening, infrastructuur en 
cultureel erfgoed. 

In eerste instantie is het de bedoeling om 
de kaarten die momenteel al gebruikt 
worden op een efficiënte en snelle manier 
ter beschikking te stellen van de ge
bruikers. Het combineren en analyseren 
van GIS-kaartlagen ten behoeve van het 
beleid is een volgende stap. Geleidelijk 
aan zal het GIS geïntegreerd worden in de 
administratieve processen en beheersta
ken, i.s.m. het Vlaamse en het gemeen
telijke bestuursniveau. Dankzij het GIS 
zal het mogelijk worden om data die nu 
verspreid zijn over de verschillende da
tabanken binnen de provincie te gaan 
combineren o.b.v. hun ruimtelijke com
ponent (zoals milieuvergunningen, in-
ventarisatiegegevens fauna en flora, de
mografische gegevens,...). De koppeling 
van het GIS met de Provinciale Mi
lieudatabank vormt hierbij het piloot
project. De provincie Limburg ziet zich 
als een belangrijke schakel tussen de 
Limburgse gemeenten en de GlS-acti-
viteiten op het Vlaamse niveau. De pro
vincie heeft in overleg met de andere 
Vlaamse provincies o.m. een aantal ba-
sisbestanden aangekocht, niet enkel voor 
eigen gebruik, maar ook voor gratis ver
spreiding naar de gemeenten. De pro
vincie heeft daartoe ook een GlS-over-
leggroep in het leven geroepen waarin 
een tiental gemeenten vertegenwoordigd 
zijn. Ook wordt er af en toe met alle 
Limburgse gemeenten vergaderd over de 
Limburgse GIS-ontwikkelingen. De pro
vincie wil het GIS-gebruik op gemeen
telijk niveau stimuleren en het onderHng 
overleg bevorderen. 

De regionale vu-krant 

NIET AL GOUD... 
Niet enkel gemeenten zouden in de toe
komst beroep kunnen doen op de in
formatie uit het GIS. Ook scholen, heem-
kundige kringen of actiecomités zouden, 
weliswaar tegen betaling, precieze in
formatie kunnen opvragen. Zij dienen 
dan wel rekening te houden met de 
openbaarheid van bestuur. 
Nieuwe systemen brengen niet alleen 
nieuwe mogelijkheden met zich mee, 
maar ook nieuwe problemen. Zo is er dat 
van de beveiliging van de gegevens. Ge
zien in het GIS ook mformatie als de 
gewestplannen, ... is opgeslagen en er 
meerdere diensten gebruik van zullen 
maken is het niet uitgesloten dat er, al dan 
niet toevallig, al eens een wijziging ge
beurt. 

Met de oude gewestplannen knoeien was 
dan wel niet onmogelijk, maar de ge
volgen waren meestal erg zichtbaar. Het 
is hoe dan ook nuttig er rekening mee te 
houden dat de gegevens opzettelijk ge
manipuleerd kunnen worden. In dit land 
moet men van niets verrast zijn. Voorts 
kan een GIS ook problemen m.b.t. de 
persoonlijke levenssfeer met zich mee
brengen. 

Een systeem als dit maakt het b.v. perfect 
mogelijk om op een overzichtelijke ma
nier de bestaansminimumtrekken of ge
wezen gedetineerden, wijk per wijk, maar 
ook adres per adres in beeld te brengen. 
Dat is, zo werd benadrukt, niet de be
doeling, maar misbruik hiervan is, op
nieuw, niet uit te sluiten. Tot slot vraagt 
ook de actualisering van de gegevens 
bijzondere aandacht. 
Een GIS staat of valt met actuele ge
gevens. Indien betrokken partijen (zie 
ook boven) niet in staat of bereid zijn om 
informatie te blijven leveren, heeft een 
GIS weinig tot geen zin. Dit is, zonder 
twijfel, de achilleshiel van het systeem, 
temeer daar het invoeren en aankopen 
van nieuwe informatie geen goedkope 
zaak is. 

(gv) 1 
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Wie zoet is... 
Bij de Vlaamse socialisten weten ze zo onderhand 
niet meer van welk hout pijlen maken Het SP-
ledenblad DOEN probeert eventuele goede schen
kers niettemin te interesseren. 'Wat brengt de Sint 
dit jaar?' is de weinig verholen vraag in het blad. Een 
nieuwe liedjestekst kon helaas niet meer opge
nomen worden in het nummer, maar onze redactie 
heeft daar gelukkig beslag op kunnen leggen: 

,,Zie Agusta vliegt door de bomen, 
kameraden staakt uw wild geraas, 
't eerlijk avondje is gekomen, 
't avondje van SinterClaes." 

Mocht er bij u dit jaar dus alleen roet door de schouw 
vallen, dan is dat volledig te wijten aan DOEN. 

Let er overigens goed op- met minder dan 5 miljoen 
IS de Sint niet tevreden! Yow! 

^ UIT DE REGIO 4 

OCMW-Affiigem Icoopt woning 
De OCMW-raad van Af fligem is ingegaan 
op het voorstel van raadslid Guy Uyt-
tersprot om een woning aan te kopen 
voor mensen-in-nood. Hij lanceerde dit 
voorstel vier maanden geleden na een 
verwoestende woningbrand in de deel-
gemeene Essene. Met de goedkeuring van 
het SIF-plan {Sociaal ImpulsFonds) door 
de voltallige OCMW-raad kan de woning 
eindelijk aangekocht worden. 

Rouvy te 
Miaaeiicerice 
Vorige zaterdag werd Andries Inghelram, 
ere-burgemeester van Middelkerke, ten 
grave gedragen, hij overleed te Oostende 
op 24 november jl. 

Andries werd geboren te Middelkerke op 
20 september 1901. Op 4 januari 1932 
huwde hij Cecilia Verstraete. Gedurende 
hun 65-jaar durende huwelijk kregen zij 2 
kinderen, 6 kleinkinderen en 4 achter
kleinkinderen. 

De redactie wenst mevrouw Inghelram-
Verstraete en familie veel sterke toe in het 
verlies dat hen treft. 

I Rouwadres: H. Verhaeghelaan 10, 

8430 Middelkerke. 

Dienstbetoon 
Ons dienstbetoon heeft soms een onfris 
bijsmaakje. Sommige hulpzoekers verwach
ten van politici dat zij met de legendarische 
lange arm kunnen rechttrekken wat krom 
is. 
Door daar niet aan mee te doen heb ik 
stemmen verloren en, wie weet, mijn par
lementszetel? 
Wij zijn een volk van piantrekkers en ar
rangeurs. Wij kennen wel iemand die onze 
verkeersboete laat verzanden of een villa 
buiten de bouwzone regulariseert Hoeveel 
van de verontwaardigde witte marcheerders 
hebben eerst tegen zichzelf betoogd om 's 
anderendaags even over de grens hun taks
vrije couponnetjes te verzilveren? Bepaalde 
flaminganten meten hun Vlaamsgezindheid 
aan de mate waann zij de Belgische staat 
bednegen. Terwijl zij vooral eigen volk eerst 
te kort doen. 
Hoeveel honderdduizenden loon- en wed-
detrekkers, die de fiscus niet kunnen be
driegen, betalen In feite veel te veel be
lastingen omdat sommige vennootschap
pen en andere De Clercken de dans ont-
spnngen"? 

Het gesjoemel zit in onze genen en is his
torisch gegroeid. Eeuwenlang werden wij 
door vreemde mogendheden bezet en on
derdrukt. Romeinen, Spanjaarden, Oosten
rijkers en Fransen. 
Onze voorouders hebben zich via plantrek-
kerij en ander gentsel behoorlijk uit de slag 
getrokken en de bezetter met lepe truken 
om de tuin geleid. 
Het ontduiken van de wetten van de ver
drukker was eerder een heldendaad van 
verzet dan een gebrek aan burgerzin. In de 
geest van heel wat Vlamingen is de Belgische 
staat nog steeds de vijand. In de mate dat wij 
meer en meer onszelf besturen zouden wij 
best van mentaliteit veranderen en stilaan 
beseffen dat wij met al dat gesjoemel in feite 
onszelf te grazen nemen 
Voor een rechtvaardigheidspartij kan het 
toch niet dat wie de wet eerbiedigt het 
slachtoffer wordt van rechtlijnigheid en be
drogen uitkomt 
Ook daaraan wil Bert Anciaux iets doen in zijn 
zoektocht naar de Nieuwe Politiel<e Cultuur. 
Wij wensen hem veel succes. 

Jan Caudron 

Over de concrete invulling van het voor
stel dienen de OCMW-raadsleden zich 
nog uit te spreken. Er wordt gedacht aan 
een ontmoetingsruimte en twee kleine 
appartementen met doorgangsfunctie. 
Op die manier kunnen mensen-in-nood 
voortaan tijdelijk opgevangen worden 
door het OCMW. Naast de aankoop van 
een woning voorziet het SIF-plan ook 
projecten i.v.m. kinderopvang, drugpre
ventie en kansarmoedebestrijding. De 
uitbreiding van het Plaatselijk Werkge-
legenheidsAgentschap ligt eveneens in 
het verschiet. 

Betoging 
In Gent 

Op 10 december (Dag van de 
Mensenrechten) vertrekt om 20 
uur aan de Blandijnberg te Gent 
een betoging voor een demo
cratisch vredesproces in Bas
kenland. Kentekens van partijen 
of verenigingen zijn niet toe
gelaten. Er worden toespraken 
gehouden door Nelly Maes 
(Vlaams volksvertegenwoordi
ger) en Paul Pataer (voorzitter 
Liga voor de Mensenrechten). 

iweeiaarliilcse 
poëzfeweastrïjci 
voor jongeren 
De 8 ste Albert de Longie poëzieprijs van 
het tijdschrift Vlaanderen, voor jongeren 
van 17 tot 25 jaar uit Vlaanderen en 
Nederland, vraag twee ongepubliceerde 
gedichten (vrij thema). Inzendingen moe
ten tegen 1 maart 1998 gestuurd worden 
naar Robert Declerck, „Ter Hoogser-
leie", Hondstraat 6 te 8700 Tielt. 
De prijs bedraagt 15.000 fr. en behelst 
tevens een publicatie in het tijdschrift 
Vlaanderen. 

De juryleden zijn: Prof dr. Gust Keers-
maekers (voorzitter), Luc Daems, Fer-
nand Florizoone, Patrick Lateur, Dirk 
Rommens, Geert Swaenepoel, Christ 
Torfs en Stefan Van den Bossche (leden). 
Robert Declerck is secretaris van de jury. 
Het volledige reglement kan aangevraagd 
worden op bovenstaand adres. 

zoeicertle 
•n 38-jarige man - drietalig - A2 elec-
tronica - verkoopservaring - informa-
ticakennis, zoekt betrekking (geen ver
zekeringen). Aanbiedingen via eresenator 
Oswald van Ooteghem. 
Tel. 09/230.72.87. 

MEUBELEN 

KUNSTWERKSTEDE 

• Een synoniem voor al wa t mooi is in de woonkultuur en dit 
in een prachtig kader 

• Alle grote merken 
• Een prachtige kollektie kopieën van oude Franse, Engelse, 

Italiaanse en Vlaamse stijlen uit eigen 
atelier 

• Maatwerk 
• Zitmeubelen in stof en luxueus leder 
• Oude dennen meubelen 
• Geschenken 
• Decoratie 
• Woontextiel 

EEGENEN 105-118 - 9200 SCHOONAARDE 
Tel. 052/42.21.56 - 052/42.67.90 - Fax 052/42.68.01 
Open: 10-12 en 14 tot 19 u. Zat. en zondag 14 tot 18 u. 

Donderdag & feestdagen gesloten 
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Groen licht voor 
nieuw rusthuis 

in Aff iigem 

4 UIT DE REGIO ^ 

De Volksunie van Affligem dringt al 
jaren aan op een definitieve oplossing 
voor de huisvesting van de bejaarden. 
Het huidige rusthuis is verouderd en niet 
meer aangepast aan de noden van deze 
tijd. 

Hierdoor kan de vergunning ingetrok
ken worden. 

Tijdens de jongste OCMW-raad infor
meerde OCMW-raadslid Guy Uytter-
sprot (VU) naar de stand van zaken 
betreffende de bouw van het nieuwe 
rusthuis. Het is immers normaal dat bij 
dergelijke grote projecten de voltallige 
OCMW-raad van elke fase van de werk
zaamheden op de hoogte is. In Affligem 
is dat niet zo. 

Via de media moeten de leden vernemen 
dat het attest dat noodzakelijk is voor de 
bouw van het rusthuis, was afgeleverd. 
De OCMW-raadsleden kregen wel reeds 
een voorontwerp van de plannen voor 
de bouw te zien. 

Zij beslisten unaniem deze verder te 
laten uitwerken door een architect. De 
kostprijs voor het nieuwe gebouw wordt 
geraamd op 120 miljoen frank. 
Vooraleer de bouwwerken kunnen ge
start worden moeten nog een hele reeks 
administratieve zaken worden afgehan
deld: de aanvraag van een bouwver
gunning, de aanvraag van subsidies bij de 
Vlaamse overheid en de overdracht van 
het huidige rusthuis naar de gemeente. 

Het partijbestuur 
deelt mee 

Na afloop van het Volksunie-partijbestuur 
van maandag jl . werd volgende mededeling 
verspreid aan de pers. 

BRUSSELSE CRISIS 
De VU roept alle Vlaamse partijen op om de 
Brusselse crisis op federaal niveau op te 
lossen. De partij wenst hiermee een ge
lijkwaardige behandeling en erkenning van 
de Vlamingen in Brussel af te dwingen. Nu de 
Vlaamse partijen het breekijzer in handen 
hebben om Vlaamse eisen hard te maken, is 
het onverantwoord om het algemeen 
Vlaams belang op te offeren aan een platte 
regeringsdeelname. Er moet ten alle prijze 
vermeden worden dat er op Brussels niveau 
oplossingen gezocht worden tussen een 
franstalige meerderheid en een Vlaamse 
minderheid. De VU formuleert zes eisen die 
hoofdzakelijk op federaal niveau moeten 
gerealiseerd worden om uit de Brusselse 
impasse te geraken. 

1. Voor de taalkaders moet in de federale 
taalwet een verhouding van minstens 1/5 
Vlamingen en 2/3 franstaligen ingeschreven 
worden. Zo moet hierover op Brussels niveau 
niet meer onderhandeld worden. 
2. Voor de benoemingen in de 19 gemeen
ten moet de afkeuringsvoogdij in de federale 
taalwet gewijzigd worden in een goedkeu
ringsvoogdij. 

3. De Vlamingen moeten in Brussel een 
minimale gewaarborgde vertegenwoordi
ging krijgen in gemeentebesturen (raad -i-
schepencollege) en in de Brusselse Hoofd
stedelijke Raad. 
4. De 19 Brusselse gemeenten moeten meer 
bevoegdheden (politie, ruimtelijke ordeing, 
OCMW's,...) overdragen aan het Hoofdste
delijk Gewest in functie van een beter en 
doorzichtiger bestuur. 
5. In de bicommunautaire openbare zie
kenhuizen moet er een inhaaloperatie ko
men van Vlaamse dokters om de reële twee
taligheid van deze instellingen te garan
deren. 
6 Het Brussels samenlevingsmodel, waarbij 
de Brusselaars zelf de problemen van hun 
stad oplossen, werkt maar voorzover er ook 
een communautair correcte verhouding is 
die een tweetaligheid en een gelijkwaar
digheid van beide taalgemeenschappen 
weerspiegelt. Als dit niet het geval is, moet er 
een federale voogdij zijn die ingrijpt. Dit geldt 
ook voor de besteding van het federale geld 
dat naar de Hoofdstad vloeit, In het belang 
van de Brusselaars. Met deze zes eisen geeft 
de VU een voorzet om een nieuwe dialoog 
van gemeenschap tot gemeenschap te star
ten. Het moet een gesprek zijn waar Vla
mingen en Walen zich beraden over de 
toekomstige confederale structuren. 

OOST-VLAANDEREN 
za. 20 dec. NINOVE: Kerstfeest van 

VWG-Ninove. Om 12u.30 in Ter Kloppers, 
Aardeweg 96 te Outer. Uitgebreid menu 
aan 850 fr. voor leden, niet-leden: 950 fr. 
Info en inschrijving tel. nr. 054/33.43.47. 

Za. 20 dec. AAICEM: Kerstkaffee 
met Icerstliederen en volksmuziek door 
,,Klakkebusse". Vanaf 18u. in De Scliuur. 
Org.: Rodenbachfonds Erpe-l\/!ere. Info: Pa
trick Verbestel, 053/62.73.89. 

zo. 21 dec. AAiCEM: 2de Vlaamse 
Kerstmarkt. Vanaf 13u.30 in De Schuur, 
Populierenstraat 15. Authentieke open
lucht Kerstmarkt in landelijk kader. IVIet 
levensechte kerststal. Org. en info: Ro
denbachfonds Erpe-IVlere (053/62.73.89). 

Vr. 30 jan. GAVERE: Nieuwjaars
receptie voor alle leden, vnenden en fa
milie. Om I9u. in 't Oud-Asper, Kapelle-
straat 21. Gastspreker: Paul Van Crem-
bergen. Rond 20u.30: Kaasavond. inschrij
ven (350fr, -I8j. 175 fr.) bij bestuursleden. 
Org.: VU-Croot-Gavere. 

WEST-VLAANDEREN 
DO. 4 dec. lEPER: Bloemschik-

avond: origineel kerstboompje. Om 20u. in 
het zaaltje van het Ziekenfonds West-Flan-
dria, hoek Capronstraat en Fochlaan. Deel
name: 500 fr. iVleebrengen indien mogelijk: 
groen (hulst-den), kippegaas (30x50 cm), 1 
kg kleine rode ajuin, lintenen kerstballen 
van eenzelfde kleur, oasis, org.: VVI. 

WO. 10 dec. BRUGGE: Klankdia
reeks door Amaat Monthaye over „De ei
landen in de iviiddelandse zee: Malte, Cy
prus". Om I5u. in de Magadalenazaai, Vi

olierstraat 7. Deuren vanaf 14u. IMa de 
aktiviteit is er koffie voor wie dit wenst. 
Org.: VWG-Brugge-Noord i.s.m. Brugge-
Centrum en Bfankenberge. 

Wo. 10 dec. ROESELARE: V-Club 
voor kinderen van 6 tot 12j. Kerstver
siering. Van 13u.30 tot 16u.30 in zaal't iLaag 
Plafond, Caaipersstraat 2. Deelname: 100 
fr Org.: Vlanajo West-Vlaanderen. 

20.14 dee. lEPER: wi-Kerstfeest. 
Om 14U.30 in CC De ivieersen, hoek St.jans-
en St.Niklaasstraat. Met o.m. visput, goo

chelaar, koffietafel, poppentheater en be
zoek van de kerstman. Deelname: volw. 
100 fr., kinderen 80 fr; inschrijven vóór 7 
december op tel. 057/20.24.68. 

WO. 17 dec. BRUGGE: Traditioneel 
Kerstfeest van VWG-Brugge Noord om 
I5u. in de Magdalenazaal, Violierstraat 7. 
Met optreden van btokfluitenensemble 
Consorzio Dolce. VWC-Brugge Zuid is 
eveneens welkom. 

Do. 18 dec. BRUGGE: Nele Boc-
kaert over haar grootvader: Leon Elaut. Om 
15u. in de Gulden Spoor, 't Zand 22. Org. 
Informativa. 

Vr. 19 dec. iZEGEM: Gespreks-
avond met auteur Jaak Peeters over zijn 
boek,,Waarde Landgenoten. Brief van een 
Vlaamse Nationalist aan de Nieuwe Vla
mingen". Om 20u. in de Plantynzaal, Ize-
gemse Stadsbibliotheek, ingang via Woi-
venstraat tegenover station. Inkom 50 fr 
Info: Kurt Himpe, 051/31.54.79. Org.: Do
sfelkring Izegem. 

za. 20 dec. OOSTENDE: Jongeren
weekend van vuJO-Wes op 20 en 21/12 in 
Jeugdherberg De Ploate, Langestraat 82. 
Deelname: 600 fr p.p. Inschrijven vóór 
15/12 bij VCLD, Wim Jaques, 02/219.25.00 
of 051/24.94.00. org.: VUJO arr Brugge-
OVD-KRT en VCLD. 

WO. 14 lan. IZEGEM: V-Club voor 
kinderen. Het maken van een boekenleg
ger Van 13U.30 tot 16U.30 in De 3 Gezellen. 
Mentenhoekstraat. Deelname: 100fr Org.: 
Jeugddienst Vlanajo-West-Vlaanderen. 

DO. 15 Jan. KORTRIJK: Debat met 
Peter De Roover (WB) en dhr Casaer (bur
gemeester Beersel) over,,Europees stem
recht, een bedreiging of een kans? ". IVIo-
derator Bruo Huyghebaert. Om 20u. in 
Kredietbank, Leiestraat 21. Inkom 300 fr, 
studenten 100 fr Org.: Hendrik Brugmans
kring Kortrijk. 

WO. 21 Jan. ROESELARE: V-Club 
voor kinderen. Juwelen en sleutelhanger 
maken. Van 13u.30 tot I6u. in zaal 't Laag 
Plafond, Caaipersstraat 2. Deelname 150 fr. 
Org;: Jeugddienst Vlanajo-West-Vlaande-
ren. 

WO. 28 Jan. IZEGEM: V-club voor 
kinderen. Decopage op bokaal. Van 13u.30 
tot 16U.30 in De 3 Gezellen, iwentenhoek-
straat. Deelname 100 f r Org.: Jeugddienst 
Vlanajo-West-Vlaanderen. 

VLAAMS-BRABANT 
vr. 5 dec. WEMMEL: Een land, drie 

buitenlanden? Debatavond m.m.v. Vic An-
claux (VU), Chartes Picqué (PS) en Herman 
Suykerbuyck (CVP). Moderator: Jan Van 
Dam (BRTN). Om 20u. in CC De Zandloper 
Kaasmartrt 75 te Wemmei. Org.: FVK-Ro-
denbachfonds. Vorming & Gemeenschap 
en Masereeifonds. 

Za. 6 dec. LIEDEKERKE: Eetfestijn 
van vu-Liedekerke. Van 18 tot 2éu. in feest
zaal Berkenhof, Stationsstraat 262. Ook op 
7/12 van 12 tot 16U. 

za. 6 dec. TERALFENE: Eetmaal 
van VU-Affligem in taverne ,,Schetten-
berg", Daalstraat 126. Van 18 tot 2lu. Ook 
op 7/12 van 11 u.30 tot 16u. 

WO. 10 dec. SINT-PIETERS-
LEEUW: Gespreksavond „De toepassing 
van de taalwetgeving in Brusselen de 
Vlaamse Raad" met gastspreker Etienne 
Van Vaerenbergh. Om 20u. in cc Coloma, J. 
Depauwstraat 27. Org.: vzw De Vrede, af
deling Leeuw. 

Vr. 12 dec. VLEZENBEEK: Ge
spreksavond ,,Herkomst en betekenis van 
familienamen" door prof Frans Debraban-
dere. Om 20u. in de tentoonstellingszaaki 
OC Merselborre, Schaliestraat. Toegang 100 
fr, leden 80 fr Org.: vzw De Vrede 
(02/569.17.52). 

Vr. 19 dec. OVERUSE: info-avond 
met debat over de middelen die kunnen 
aangewend worden tot vemederlandsing 
van het straatbeeld. Gastspreker is Jos Bex, 
schepen van Milieu en inspraak te Herent. 
Om 20u. in de CC Den Blank, polyvalente 
zaal. Org.: Vü-Overijse. 

LIMBURG 
Do. 11 dec. TESSENDERLO: Cu

linaire f eestideeen. Om 20u. in De Kriekel te 
Schoot. Menu: Chaume in brikdeeg met 

groentengamituur; gebakken wilde end 
met kastanjes; gegrilde peer met bittere 
chocoladesaus. Deelname: 650 fr. voor 
aperitief, demonstratie klaarmaken menu, 
degustatie en een aangepast wijntje. Org.: 
FW-Tessenderio. Inschrijven vóór 5/12. 

ANTWERPEN 
Vr. 5 dec. ANTWERPEN: Extra am 

raad. Om 20u.30 in Alpheusdal. in aan
wezigheid van Patrik Vankrunkelsven over 
de interne politieke toestand na PR van 
29/11 in het kader van VU-plus. 

vr. 5 dec. BOECHOUT: Sintertdaas-
Leeuwenfuif in zaal Faces. Deuren: 2lu. 
Inkom 50fr Org.: vUJO-Boechout. 

Za. 6 dec. LIER.- Herdenkingsmis 
voor Felix Timmersmans en alle andere 
overteden Vlaams-nationalisten. Opgedra
gen door pater Ruffien Van Ouytsel OFM, 
opgeluisterd door Lierse Seniorenkoor „ ' t 
En zal". Om 16u. in de Sint Jacobskapel, 
Grote Marktte Lier Org.: Vlaamse Kring Lier 
i.s.m. VOS-Uer 

Vr. 12 dec. BRASSCHAAT: „De Wie 
weet Wat Kwis". Om 20u. in RR.l. He-
melhoeve. Gemeentepark. Ploegen van 
max. 6 personen (deelname: 500 fr per 
ploeg). Inschrijven tot 9/12 bij Lutgart Des
met, Lage Kaart 146, 2930 Brasschaat 
(03/653.28.12. Org.: VU-Brasschaat. 

Za. 13 dec. WOMMELGEM: Kerst-
mari<t op de Kerkplaats te Wommelgem 
met levende kerststal door K.K. Jan Pui-
mège. 

DO. 18 dec. LINT: Debat over 
'Vlaams-nationalisme' tussen Sigurd Van-
germeersch (VUJO-voorzitter) en Filip 
Claeys (VB-Jongeren-voorzitter). Modera
tor Bruno Huygebaert (Radio 1). in Con
greszaal 'De Witte Merel'. Aanvang 20u. 
Org. Vlaamse Kring Lint. Meer info: Jan 
Winters, Crauwelshoeve 25, 2547 Lint. 

vr. 19 dec. MECHELEN: irma Lap-
lasse-avond. Om 20u. in zaal Diependael, 't 
Plein 1 (Zoutwerf) te Mechelen. M.m.v. 
Hugo Andries, Angela Laplasse en Herman 
Waegemans. Deuren 19u.30. Org.: Gul-
densporenkomitee Mechelen. 

Vr. 19 dec. WOMMELGEM: Kerst-
zangavond i.s.m. Oekraïns kwintet ,,Lou-
bisjok". Om 20u. in home St.Jozef, Kal-
lement 1. Org.: KK. Jan Puimège. 
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ZAKENKANTOOR 
MARTENS-DE-KEGEL 

N.V. 

BRUSSELSTRAAT 61 
9400 NINOVE 

Tel.: 054/33.43.47 
Fax.: 054/34.48.34 

GELDPLAATSINGEN 

LENINGEN 
VERZEKERINGEN 

Brood- en 
banketbakkerij 

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

SPECIALITEIT 
VAN ALLE 

GELEGENHEIDSGEBAK 

^^^^s^^^^^T^ 

Kostuums 
naar maat 

HERENKLEDING 

mees 
Steenhouwersvest. 52 

ANTWERPEN 

Tel.: 03/231.35.83 

Wenst U meer informatie over de 

advertentiemoselijl<lieden 

in WIJ? 

Bel dan vandaas nos naar 

Karin De Wandeleer 
op het nummer 02/481.78.60 

TEGELS 
Karel Van den Berghe BVBA 

Gentsesteenweg 377 
9300 Aalst 

• 1.000 soorten in voorraad 

Tel.: 053/70.06.64 
Fax: 053/77.81.05 

verdeler van: Sphinx, VENIS, Porcelanosa, Gazzini, KOS
MOS, Rodal, FARO, Villeroy & Boch, enz... enz.. 

D E REUS IN TEGELS 

Sedert 191 o 
JAN PAUWELS-DE BRAUWER 

Oude Brugstraat 16,9200 Schoonaarde 
Tel. 052-42.32.46 

Wekelijl<se rustdag vrijdag tot zaterdag 18 uur 
Jaarlijl<s verlof december De familiezaak met traditie 

Ingetogen vermandere 
op vrijdag 26, zaterdag, 27 en zondag 28 de
cember stelt Willem Veramndere in de AB te 
Brussel (onder meer) zijn recent op de markt 
gebrachte mini-cd In de donkerste dagen voor 
Met liedjes en Instrumentale stukken gaat Ver
mandere op zoek naar troost om verlies. „De 
donkerste dagen, dat is kerstmis, de geboorte van 
het licht in de duisternis. 
Maar het gaat ook over de dood van mijn eerste 
kleinkind" zo lichtte de West-Vlaamse kunstenaar 
in De Standaardtoe. 
De concerten zullen een sfeer van weemoed en 
droeve blijheid oproepen, „December Is bijzonder 
geschikt om dicht bij mekaar te gaan zitten, om te 
vertellen over onze mystieke vluchten, om heel 
melancholieke liedjes te zingen, om zotte ver-
teilementen te doen, om verdriet uit te zingen 
over een gestorven liefde, om heel innige mu
ziekjes te spelen en om wat te dromen van een 
betere wereld." 
Vermandere zal begeleid worden door vijf mu
zikanten die de gitaren, mandolienen, klarinetten, 
fluiten, de contrabas en de wonderbaarlijke ac

cordeon zullen 
bespelen. Boven
dien wordt de 
groep vergezeld 
door Sangalayi, 
een Brussels-
Congolees koor 
van zwarte prin
sen en prinses
sen. ,,Ze gaan 
dansend meezin
gen in hun moe
dertaal Van de 
Westhoek tot de 
evenaar overal is 
in deze dagen 
volk op zoek naar 
het licht" 
info: Willem Vermandere, vrijdag 26 december 
1997 om 15 u , zaterdag 27 december 1997 om 20 
u. 30 en zondag 28 december om 15 u. in de 
Ancienne Belgique, Anspachlaan 110 te Brussel. 
Tickets. 02/548.24.00. 

Haal meer uit 
WIJ geeft vlJf maal twee vrykaarten weg voor het concert van zondag 28 
december. Stuur een kaartle of brief naar de redactie voor vrUdag 12 
december 1997. Een onschuldige hand zal de winnaars aanduiden. Dat 
wordt bekendgemaaict In de WiJ van 18 december 1997. 
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J U S T I T I E 

DE DOSSIERS VAN 
NEUFCHATEAU 
Als Mare Dutroux straks een iet of wat goede 
advocaat heeft, moet de rechter hem al na vijf 
minuten vrijspreken. Of hoe de Witte Comités 
met hun eisen zowel het geheim van het onder
zoek als de rechten van de verdediging dreigen 
te schenden. En verden de groeiende ongeloof
waardigheid van de getuigen en de opgeklopte 
onenigheid tussen procureur Bourlet en onder
zoeksrechter Langlois. 
Een stand van zaken. 

I N T E R V I E W 

FRANCIS COPPOLA 
Knack bezocht Francis Coppola bij hem thuis, 
in Napa Valley bij San Francisco. De beroemde 
filmregisseur (van, onder meer, "Apocalypse 
Now" en "The Godfather") praat over de film 
van zijn dromen, waarop hij zichzelf ooit hoopt 
te trakteren. "De zou een film willen maken over 
waar de wereld naartoe gaat, waar we nu als 
mens staan en hoe we eventueel ons lot kunnen 
verbeteren. Maar niemand staat klaar om me het 
geld te geven." Dat wijt Coppola aan de indus
trie "die wil dat elke film dezelfde is." 

S P E C I A L 

MULTIMEDIA 
Handleiding voor de beginnende internetter. De 
verschillende gsm-systemen. Elektronisch winke
len. Scanners en hun toepassingen. De vraatzucht 
van de cd-rewritable. De problemen van betaalte
levisie. Digitale fotografie. Notebook en desktop. 
Kinderen en informatica. Zakcomputers. De 
overheid en de nieuwe media. Het onderwijs en 
de informatietechnologie. 
Kortom, een special multimedia. 

W E E K E N D KNACK: DUIZEND GESCHENKEN UIT DE HELE WERELD 
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F landrien is deze week gul met lofbetuigingen. 

Achtereenvolgens lauwert hij de 

afscheidnemende William Van Dijck, voetbalclub 

Lierse en onze laatste pistier Etienne De Wilde. 

4 SPORT ^ 

William Van Dijck heeft er een streep 
onder getrokken. Dat is spijtig maar on
vermijdelijk. Deze voortreffelijke atleet 
leefde vijfentwintig jaar voor zijn sport. 
Nooit gedroeg hij zich als een vedette. In 
alle omstandigheden bleef hij zichzelf. Hij 
kende zijn talenten. Hij erkende zijn 
beperkingen. 

Van Dijck torste een zware erfenis. Hij 
werd al vroeg versleten voor de opvolger 
van Gaston Roelants. Van Dijck moest de 
nieuwe koning van de steeple worden. 
Een specialiteit die ons Vlamingen nauw 
aan het hart lag. Van Dijck won brons op 
het wereldkampioenschap en op het Eu
ropees kampioenschap. Dat was niet mis. 
Op de Olympische Spelen eindigde hij 
éénmaal vijfde. Hij was sportman van het 
jaar en won de nationale trofee voor 
sportverdienste. We kennen er veel die 
voor minder zouden tekenen. 
Van Dijck schitterde niet enkel tijdens het 
zomerseizoen. Hij was ook een geducht 
veldlopen Helemaal in de traditie van zijn 
roemrijke voorganger. 
Vanzelfsprekend is Van Dijck niet rijk 
geworden van zijn nevenberoep, want 
een echte professional kon of mocht hij in 
ons sportklimaat niet worden. Daarvoor 
werd hij te vroeg geboren. Dat is nu 
misschien weggelegd voor Mohammed 
Mourhit. De Marokkaan van Belgische 
nationaliteit die vandaag zo extreem ge
koesterd wordt. Zodanig zelfs dat de 
bescheiden en beheerste Van Dijck er 
luidop het zijn van denkt. We zullen zien 
waar het allemaal zal toe leiden. 
Onrustwekkend is dat Van Dijck, die we 
toch als een wijze aanzien, zich zorgen 
maakt over de toekomst van onze at-
letieksport. Hij gelooft niet dat onze 
lopers zich nog zullen kunnen meten met 
de internationale top. De explosie van 
Afrikaanse recordprestaties verontrust 
hem. Hij gelooft niet dat de zwarte won
derboys zuiver op de graat lopen. Hij 
vreest dat EPO-gebruik zeer verspreid is. 
Hij vertelt met enige fierheid dat hij zich 
nooit tot oneigenlijke praktijken heeft 
laten verleiden. 

Hij is in alle omstandigheden een eerlijke 
sportman gebleven. Zijn carrière, en de 
langdurigheid ervan, heeft dit overvloe
dig bewezen. Het is jammer dat de Bel
gische atletieksport niet méér Van Dijcks 
voortbrengt. 

De man zelf vreest dat ons atletiek-
wereldje de modernste ontwikkelingen 
niet meer kan volgen. Het geld en de 
begeleiding ontbreken. Van Dijcks af
scheid viel samen met de luid geuite 
klacht van de atletiekbond dat almaar 
meer sponsors minder geld bovenhalen. 
Dat die gevierde Rode Duivels van Ge
orges Leekens met al dat geld gaan lopen. 
Wat in het commercieel klimaat van de 

huidige topsport de logica zelf is... Zo zit 
dat nu eenmaal in elkaar. 

EEN CLUB OM VAN TE HOUDEN 

Voor Lierse is de Champions League geen 
succesverhaal geworden. Dat mag nie
mand verwonderen. Men hoefde geen 
helderziende te zijn om het te voor
spellen. De club werd afgelopen zomer 
leeggekocht door binnen- en buiten
landse clubs die zich als leeuwen op de zo 
succesrijke spelersgroep van de eveneens 
vertrokken Eric Gerets stortten. Het 
clubbestuur repareerde zoveel mogelijk 

overwinnaar over de streep. Dat is een 
gemiddelde van 4,3. Indrukwekkend, 
hoe men het ook bekijkt. 
De Wilde werd in Gent geassisteerd door 
Mathew Gilmore. Een Vlaamse Austra
liër die met de stad Gent vergroeid is en 
feitelijk voor eigen volk reed. De feest
vreugde werd er alleen maar groter 
door. 
Vaststelling blijft evenwel dat de Gentse 

Drie kampioenen 
maar de huidige ploeg is in vergelijking 
met het kampioenenteam van in de len
temaanden niets meer dan een „twee-
derangsformatie". Het Lierse van Jos 
Daerden deed wat het kon maar viel 
uiteindelijk veel te zwak uit. Eén punt op 
vijftien, met wat geluk hadden het er twee 
kunnen worden. Uit bij Leverkusen zat er 
een gelijk spel in. De scheidsrechter be
sliste daar anders over. 
Bovendien moest Lierse zijn thuiswed
strijden op AA Gent spelen omdat het 
vertrouwde Lisp niet aan de Europese 
normen voldoet. De sportieve en ma
teriële armoede van ons voetbal werd in 
het wedervaren van het sympathieke 
Lierse genadeloos geïllustreerd. 
Desondanks zitten de bestuurders van de 
club niet in zak en as. Daarvoor zijn zij te 
realistisch. Ze wisten heus wel wat hun te 
wachten stond. Bovendien regeren zij 
zuinig en vooruitziend. Zij zullen aan het 
avontuur geld overhouden en de spelers 
zijn een schat ervaring rijker. Daarmee en 
daarop moet nu verder worden gebouwd. 
We vertrouwen erop dat dit gebeurt. De 
manier waarop het clubbestuur reageerde 
op de ontgoocheling van Filip Van de 
Walle verraadde klasse. Lierse blijft en 
club om van te houden. 

ERESALUUT 

We staan doorgaans niet stil bij het pis-
tegebeuren. De ovalen band waar destijds 
ook de grootste wegkampioenen op 
wensten te schitteren is niet meer wat hij 
was. Het publiek loopt niet langer storm 
op de sportpaleizen. Het baanwielrennen 
werd in de marginaliteit teruggedrongen. 
Of men dat nu graag hoort of niet, het is 
zo. 

Desondanks brengen we graag een ere-
saluut aan Etienne De Wilde. Onze laatste 
pistier won op negenendertigjarige leef
tijd voor de negende keer „zijn" Gentse 
Zesdaagse. Het was De Wildes 152ste 
zesdaagse. Vijfendertig keer reed hij als 

Zesdaagse het enige is wat de Vlaamse 
liefhebber van baanwedstrijden is over
gebleven. Hij heeft geen reden tot bluf
fen. Een kentering zien we nog niet zo 
gauw optreden. De sponsors zijn niet of 
nauwelijks geïnteresseerd en het kleine 
kijkkastje is niet geneigd de grote mid
delen boven te halen om het pistege-

beuren opnieuw in de belangstelling te 

brengen. 

Flandrien 

Etienne De 

wilde (boven), 

de laatste van 

de pistlers? 

William van 

DUck. 

een heer op 

spikes 
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Club Brugge ving de aflopen dagen veel 
belangstelling. Het ovewicht van de West
vlamingen op ons competitievoetbal Is druk
kend. Bovendien ziet het er niet naar uit dat 
Club van pure zelfvoldaanheid in slaap zal 
vallen. Integendeel zelfs. De zo vaak om hun 
gierigheid gelaakte bestuurders haalden het 
grote geld boven om Edgaras Jankauskas, 
een 22-jarige LItouw/er, naar het Jan Brey-
delstadion te halen. De koopmanskunst van 
de West-Vlamingen werd al vaak geroemd. 
Papln, Farina, Amokachi, Okon, Stanic, Spe-
har: een Indrukwekkende lijst die getuigt van 
grote vakbekwaamheid. 
Antoine Van Hove, een duivenllefhebber met 

Daarnaast onderhouden de West-Vlamingen 
de beste contacten met hun oud-spelers in 
binnen- en buitenland. Zij fungeren als ta-
lentscouts in de tweede lijn. In Brugge wordt 
geen tip veronachtzaamd, wordt elke sug
gestie overwogen en gecontroleerd. 
Ook bij de aanwerving van trainers en be
geleiders ging men zorgvuldig te werk. Ernst 
Happel, Henk Houwaert, Georges Leekens, 
Hugo Broos, allen behaalden triomfen met 
hun spelersgroep. Allen werkten langere tijd 
voor de vereniging. Allen geloofden in de 
kracht van aanvallend voetbal Ook sportief 
bleef Club zichzelf altijd trouw 
Verder heeft men het er in het Jan Brey-

TWee maten te groot 
gezond boerenverstand, gaf in interviews 
tekst en uitleg bij zoveel bestuurskunst. Club 
betrouwt in al de wingewesten van het Eu
ropees voetbal op „serieuze" makelaars die 
alle talent signaleren. Vervolgens gaan de 
scouts van de club op verkenning. Zij stellen 
hoge eisen en calculeren de doorverkoop
waarde van het talent onmiddellijk in. Eens 
een speler is binnengehaald, kijkt Club uit 
naar... zijn opvolger. Niet omdat men per se 
wil verkopen maar omdat men weet dat 
succes kapitaalkrachtiger clubs aantrekt en 
er tegen de macht van het geld toch niets te 
ondernemen valt. De uitleg Is aaanvaardbaar 
al blijven echte supporters doorgaans een 
tijdlang met de kater zitten. 

delstadion altijd op aangelegd een zeker 
ciubgevoelt te ontwikkelen. De kilte en af
standelijkheid, de zelfvoldaanheid en hau
taine instelling van Anderiecht zijn ver weg. 
Dit beleid, dat nu toch al zo'n kleine dertig 
jaar overeind staat, heeft Club sportieve 
successen en een gezonde betalingsbalans 
opgeleverd. Het heeft de supporters aan 
blauw-zwart gebonden en de vereniging 
grote en verdiende populariteit opgeleverd. 
Vandaag is Club een model voor de in de 
grijze middenmoot met zichzelf worstelende 
concurrenten, het is twee maten te groot 
voor die andere,,groten". 

Flandrien 
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Een parlementaire 
douche kost 

517.989 frank! 
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/ A C T U E E L # 

De jongste weken bestond er nogal wat 
opschudding over de kostprijs van 128 
parlementaire douches die in het nieuwe 
D3-gebouw van het Europees Parlement 
te Brussel geïnstalleerd werden. 
Document PE 254.930/BUR daterend 
van november 1996 stelt inderdaad op 
bladzijde 11 dat het oorspronkelijke con
tract van 8 januari 1992 inzake het ge
bouw D3 werd aangepast op vraag van 
het Europees Parlement. Daarbij werd 
ondermeer „het aantal sanitaire cellen 
voor leden verhoogd met 128 eenheden 
voor een totaal bedrag van 90 miljoen 
BF". Daaruit kon worden verondersteld 
dat de bijkomende douche-eenheden 
703.125 frank per eenheid kostten. De 
waarheid is ingewikkelder. 
Op 20 december 1996 stelde Volksunie-
Europarlementslid Jaak Vandemeule-
broucke hierover een parlementaire 
vraag aan de voorzitter van het Europees 
Parlement. 

Hoewel dit soort vragen normaal binnen 
de dertig dagen beantwoord dient te 
worden duurde het tot dinsdagavond 18 
november 1997 vooraleer deze vraag 
beantwoord werd. 

Meteen kennen we de waarheid rond de 
kostprijs van de bijbestelling van 128 
parlementaire douches. 

Uit het antwoord blijkt dat de bijbe
stelling uit drie onderdelen bestaat. Zie 
kadertjes. 

BEMERKINGEN 

De hoge prijs van de parlementaire dou
ches wordt dus veroorzaakt door twee 
factoren: de hoge aansluitingskost en de 
„contractuele toepassmg van een SEL-
coëfficiënt ten bedrage van 20,5 pro
cent". 

Een aansluiting van een parlementaire 
douche kost 260.775 frank. Voorwaar 
een dure loodgieter. Jaak Vandemeule-
broucke wil dat de voorzitter van het 
Parlement nauwgezet aangeeft wat deze 
hoge kost rechtvaardigt en stelde daarom 
een bijkomende parlementaire vraag. 
Op een contract van 86 miljoen frank 
wordt er een bedrag van 14,6 miljoen 
frank uitbetaald aan de SEL. SEL staat 
voor Société Espace Leopold, een sa
menwerking tussen de Société Générale 
en de BACOB. Ook hierover stelde Eu
ropees parlementslid Jaak Vandemeule-
broucke de voorzitter van he EP een 
bijkomende vraag. 

Het Volksunie-parlementslid wil weten of 
dit bedrag beschouwd kan worden als een 
soort commissieloon dat wordt uitbe
taald aan de SEL. Hoe kan deze con-

1. Bijbestelling 128 parlementaire douches 

Prestatie 

128 cellen 
(douche/lavabo/toilet) 

Aansluiting sanitair en 

elektriciteit 

Voorlopig totaal 

Prijsaanpassing juli 1991 en 
datum van levering 5% 

Contractuele coëfficiënt SEL 

20,5% 

Totaalprijs 

Bedrag 

26.023.040 

26.379.677 

2.620.135 

11.279.685 

^ T i 

Totaal

bedrag 

52.402.717 

55.022.852 

660.302.537 

Bedrag per 

eenheid 

517.989 

2. Voorzieningen voor de toekomstige aansluiting van 30 kantoren 

Prestatie 

Voorziening aansluiting 
30 kantoren 

Prijsaanpassing 5% 

Coëfficiënt SEL 20,5% 

Bedrag 

7.568.750 

378.437 

1.629.173 

Totaal

bedrag 

Bedrag per 

eenheid 

Totaalbedrag 9.576.360 319.212 

3. Vervangen 532 douchegordijnen door glazen douchedeuren 

Prestatie 

Vervanging gordijnen 

Prijsaanpassing' 

Coëfficiënt SEL 20,5% 

Totaalbedrag 

Bedrag 

8.060.332 

403.016 

1.734.986 

Totaal
bedrag 

10.198.334 

Bedrag per 

eenheid 

19.170 

tractuele overeenkomst gerechtvaardigd 
worden? Wat rechtvaardigt het percen
tage van 20,5%? 

Vandemeulebroucke wil ook weten of de 
uitbetaling van deze som enkel van toe
passing is op het douchecontract. Zo niet, 
dan wil hij een uitgebreid en gedetailleerd 
overzicht van alle uitbetaalde sommen 

aan bouwheer SEL. 

Tevens hoopt hij dat de voorzitter deze 
keer het reglement strikt zal toepassen en 
deze twee bijkomende vragen zal be
antwoorden binnen de dertig dagen. Zo
dra we daarover een antwoord ontvangen 
hebben brengen we u daarvan op de 
hoogte. 

Het Opperste Gerechtshof in Madrid veroordeeide het 
partijbestuur van iHerri Batasuna (HB) tot 7 jaar 

gevangenis. Een uniei< proces in de recente geschiedenis 
van Spanje en de Europese Unie. 

Zware celstraffen 
voor Baskische politici 

De 23 leden van het partijbestuur van 
Herri Batasuna moeten eil< voor 7 jaar 
de cei in, krijgen een boete van een tnaif 
miljoen pesetas en veriiezen hun po-
iitiei<e burgerrechten. Dat is het vonnis 
dat maandag werd geveld door het 
Spaanse Hooggerechtshof. De aan
klacht collaboratie met terronsme. De 
weerhouden feiten. HB verspreidde 
o a. via haar electorale TV-uitzending 
het Democratisch Alternatief, een voor
stel van ETA om te onderhandelen met 
de Spaanse regering 
Reeds vóór het vonnis was er zware 
kritiek geuit op het verloop van het 
proces. Rapporten van een groep in
ternationale waarnemers deden im
mers vragen rijzen over de onpartij

digheid van de rechters, over het res
pect voor de rechten van de verde
diging en de schending van de schei
ding der machten Zelfs de erg ge
matigde Baskische PNV en het com
munistische Izquierda Unidad kloegen 
de druk van de Spaanse regering op de 
rechters aan. De Baskische VU-partner 
Eusko Alkartasuna noemde het vonnis 
zelfs „barbaars" en schadelijk voor de 
pacificatie van Baskenland. Het paci
fistisch burgerforum Elkarn omschreef 
het vonnis als,,onrechtvaardig" en een 
,,aanval op de vrije meningsuiting". 
Monseigneur Gaillot had zich eerder al 
voorstander verklaard van een vrij
spraak. 
Cynisch genoeg werd het partijbestuur 

van Herri Batasuna zwaar gestraft om
dat het een vredesvoorstei van ETA 
verspreidde. Of dit ETA-voorstel dé ide
ale oplossing was om het bloedige ge
weld en de harde repressie in het 
Spaans-Baskische conflict te stoppen 
laten we in het midden. Feit is dat de 
beslissing om de mediastilte te door
breken en dit vredesvoorstei als legale 
politieke partij te steunen en te ver
spreiden een politieke keuze was. is dit 
proces dan geen schending van het 
democratische recht op vrije menings
uiting? En kan de Europese Unie zoiets 
dulden van een lidstaat? En wat met de 
meer dan 1200 Basken die bij het 
Spaans gerecht vrijwillig gingen beken
nen dat ook zij projecties van de ETA-
videoboodschap hadden georgani
seerd of bijgewoond? 
Cynisch is ook de keuze van het tijdstip. 
Terwijl men in Noord-lerland met alle 
politieke partijen gesprekken begint, 
draait het Spaanse gerecht de leiding 
van een legale Baskische partij voor 7 
jaar de cel in omdat zij een vredes
voorstei verdedigde Nochtans bestaat 
er in Baskenland een brede basis voor 
een vredesproces. Uit een recentie opi
niepeiling in opdracht van het provin
ciebestuur van Bizkaya bleek dat ruim 
3/4 van de inwoners voorstander was 
van onderhandelingen tussen de 

Spaanse regering en ETA. De oproep van 
monseigneur Sétien, de bisschop van 
San Sebastian, om meteen een dialoog 
te starten met ETA werd overgenomen 
door de Bisschoppelijke Conferentie 
van de Spaanse Kerk. Ook andere Bas
kische partijen en vakbonden zijn daar
voor gewonnen. 

BETOGING 
Na het vonnis was er ook in Vlaanderen 
protest te horen van de VU, het Vlaams-
Baskisch solidariteitscomité Anal Artea 
en advocaat Paul Bekaert die het proces 
als waarnemer heeft bijgewoond. Gis
teren kondigden Gentse studenten, 
verzameld in het Forum Democratiscti 
Alternatief Basicenianü, voor 10 decem
ber a.s. een protestbetoging aan (zie 
biz. 8). Zij formuleerden vier eisen' 
vrede door dialoog, stop het geweld en 
de repressie, mensenrechten ook voor 
Baskische politieke gevangenen en res
pect voor democratie en vrije menings
uiting. Deze platformtekst werd reeds 
ondertekend door o a. de Liga voor de 
Mensenrechten, het Masereelfonds, de 
Volksuniejongeren, de Gentse Jong-so-
cialisten en de Vlaams-Nationale Stu
denten Unie. 

Plet De zaeger 

4 december 1997 



M orgenavond is het weer zover. Dan worden de 

brave kinderen opnieuw door de Sint beloond 

met lekkers en speelgoed. Maar een goed boek is ook 

niet te versmaden. Wij zochten er enkele voor u uit. 

^ CULTUUR • 

Kever Kasper vertelt over een mestkever 
die door iedereen geschuwd wordt omdat 
hij stinkt. Toch neemt hij om de drie dagen 
een douche. Tot Kasper al de spullen van 
een oom erft. Daar zit een kist bij met 
allemaal vesten. Wat Kasper dan allemaal 
meemaakt is te gek om los te lopen. 
Prachtig boekje van Anne Maar met mooie 
tekeningen van Verena Ballhaus. Geschikt 
als voorleesboekje maar tevens voor kleine 
lezertjes. 

c» Kever Kasper. Anne Maar/Verena Ball

haus. Uitg. Lannoo, Tielt, 1997. 36 

blz.,398fr. 

Hoe maak je het kinderen wijs om nooit 
met een vreemde mee te gaan? Lisa heeft 
het allemaal meegemaakt. Ze is zes jaar en 
speelt op een dag met haar vriendje Peter 
in de zandbak. Een aardige man, die ze wel 
vaker hebben gezien, vraag of ze een 
konijntje willen hebben. Peter wil niet, 
maar Lisa gaat met de man mee. Maar hij 
heeft helemaal geen konijntje... Ga nooit 

met een vreemde mee is bedoeld als aanzet 
tot gesprekken tussen ouders en kinderen 
en daar is Trixi Haberlander goed in ge
slaagd. Tekeningen van Ursula Kirchberg. 

c& Ga nooit met een vreemde mee. Ursula 

KirchberglTrixi Haberlander. Uitg. C. 

de Vries-Brouwers, Antwerpen, 1997. 

28blz.,445fr.. 

Een prachtig boekje is Joeri, het ijsbeertje 

van Claude K. Dubois. Joeri staat er alleen 
voor als zijn moeder door jagers wordt 
doodgeschoten. Hij wordt gered door een 
eskimo die het beertje aan zijn dochtertje 
Miyax geeft. Samen beleven ze de mooiste 
avonturen. Maar Joeri wordt groter en 
groter... Voorleesboekje met vertederende 

• tekeningen. 

c» Joeri, het ijsbeertje. Claude K. Dubois. 

Uitg. Gottmer, Haarlem!Singel 262, 

Antwerpen, 1997. 60 bh., 450 fr. 

Sam heeft een nieuwe vriend is het nieuw
ste in de reeks over het kleine groene 
schildpadje en vertelt over de famihe 
Eland die bij Sam in de buurt komt wonen. 
Maar die buren zijn zo groot dat Sam er 
bang voor is... Leuk verhaaltje van ?au-

lette Bourgeois en Brenda Clark. 

c» Sam heeft een nieuwe vriend. Paulette 

BourgeoisjBrenda Clark. Uitg. Clavis, 

Hasselt, 1997. 32 blz., 395 fr. 

Mevrouw Hermitage gaat met haar surf
plank, peddels en haar hond naar zee om 
te wachten op de Grote Golf. En wat ze 
daar allemaal verzamelt! Van een on
bewoond eiland tot een paraplu, over een 
doos met lekkernijen, een autotoeter en 
tenslotte Miranda, een meisje dat in moei
lijkheden zit. Juist op dat moment komt de 
langverwachte Grote Golf. Quentin Blake 

op zijn best! 

c» Mevrouw Hermitage en de Grote Golf 

Quentin Blake. Uitg. De Fontein, 

Baarn, 1997 32 blz., 450 fr. 

Telkens twee is een informatief boek voor 
jonge kinderen. Geschikt om door ouders 
en kinderen samen gelezen en bekeken te 
worden. Karen Wallace vertelt over de 
manier waarop diverse dieren jongen krij
gen en grootbrengen, en dat zij dat meestal 

jaardag niet wil vieren. Maar Barts vrouw, 
zijn dochter Mara en Alfie verzinnen hier
voor een oplossing waarbij Mara voor de 
allermooiste verrassing zorgt. Een dier
vriendelijk verhaal met mooie prenten van 

Staan de 
schoentjes klaar? 

met zijn tweeën doen. Al lezend en kijkend 
ontdekken kinderen dat er niet alleen 
verschillen maar ook overeenkomsten met 
de mensen zijn. Met prettige tekeningen 
van Ross Collins. 

c» Telkens twee. Een informatief boek 

voor jonge kinderen. Karen Wallace en 

Ross Collins. Uitg. Ploegsma, Amster

dam, 1997. 500 fr. 

Alfie's overbuurman, meneer kamphuis, is 
dol op zijn kat Roetje en Roetje op hem. 
Maar Roetje is al oud en op een nacht gaat 
hij dood. Daar heeft de buurman zoveel 
verdriet om dat hij zelfs zijn eigen ver-

Shirley Hughes. 
c» Alfie en de verrassing. Shirley Hughes. 

Uitg. C. de Vries-Brouwers, Antwer

pen, 1997, 545 fr. 

Een ander leuk boekje over een jong katje 
is Poesjes avontuur van Michele Coxon. 

Een boekje voor de allerkleinsten met zeer 
mooie realistische prenten die de wereld 
van het jonge katje zeer mooi in beeld 
brengt en... wat lijkt de wereld toch 
groot! 

c» Poesjes avontuur. Michele Coxon. 

Uitg. C. de Vries-Brouwers, Antwer

pen, 1997, 425 fr. 

Over grotere poezen vertelt Michele 

Coxon in Kijk uit, welpje! Een uitklapboek 
over een welpje dat wil spelen maar nie
mand vind om dat te doen. Hij beleeft heel 
wat, ook nare dingen, en onder de flapjes 
kan je vinden wie het welpje allemaal 
tegenkomt. 
c» Kijk uit, Welpje! Michele Coxon. Uitg. 

C. de Vries-Brouwers, Antwerpen. 

1997, 445 fr. 

Brammetje, het kleine beertje, gaat zijn 
eerste wdnter in en zijn moeder vertelt hem 
dat hij moet slapen tot het lente is. Wan

neer komt de lente? vraagt Brammeqe. 
Moeder Beer zegt dat de lente komt alsde 
bloemen beginnen te bloeien, als de zon 
schijnt en de vogels zingen. Het kleine 
beertje rolt zich op, tevreden want nu weet 
hij precies wanneer de lente komt... Maar 
je kunt je ook vergissen... en van de 
winterslaap van mama Beer is deze winter 
ook niet veel terechtgekomen! 
c» Wanneer komt de lente? Catherine 

Wakers. Uitg. C. de Vries-Brouwers, 

Antwerpen, 1997. 545 fr. 

(hdl) 

OPGAVE 100 

HORIZONTAAL 
1. Geldt voor papier en voor 

iemand die om te kopen Is 
(9) 

5. Langs deze openingen 
dringen geuren zich op 
(9) 

7. Samen met bloed en tra
nen vervult dit vocht een 
trieste rol in sombere tij
den (5) 

8 Vervult in 't Verre Oosten 
de rol die Parijs en Londen 
in Frankrijk en Engeland 
spelen (5) 

9. Zij pijnigen hun mede
mensen (8) 

11. Die maakt anderen deel
genootvan zijn pijn of ver
driet (6) 

13. Amusante vertoning met 
kleurrijke kostuums en 
veel muziek (4) 

14. 't Gevang boven de Moer
dijk! (5) 

15. Vurige toestand 
(2, 2, 3) 

VIRTICAAL 
1. Helemaal voltooid (4, 2, 

5) 
2. Zo treedt een vulkaan naar 

buiten (7) 
3 Een ondergrondse garage 

misschien? (11) 
4 Aan alle zijden, maar zeker 

niet als 't om een vierkant 
gaat! (6) 

6 Hieraan herken je een 
treuzelaar (6) 

7. Plotseling en snel van rich
ting veranderen (7) 

10. Sterke voorliefde! (4) 
12. Snel hoenderhoek (3) 

OPLOSSING OPGAVE 99 

Horizontaal: 4. dichtgaan; 6. 
overdruk; 9. rasp; 11 reage
ren; 12. ros; 16. basalt, 17. 
geweten; 19 la; 20 orde; 21. 
st, 22. spreeuw. 
Verticaal: i . schroef; 2. 
stokje; 3. waard; 5. nls; 7. 
verlaten, 8, raast; 10. pas; 13, 
onweer; 14. vaart; 15. snauw; 
16. blos; 17. gerst; 18. Trees. 
Onze winnares van deze 

13 

week komt uit 8700 Tieit. 
Hllde Van Maele woont er 
in de Feitx D'Hoopstraat 
5/5. ZU krijgt er binnenkort 
haar prils thuisbezorgd. 
De briefkaart met de op
lossing van opgave 100 ver

wachten wil ten laatste op 
maandag 15 december op 
ons adres: Barrikadenpiein 
12 te 1000 Brussel. 
In ons laatste nummer van 
dK Jaar wacht juiiie een 
verrassing! 

4 december 1997 



UNACI 
...is een Japanse film over een man en een aal. De man vermoordt 

zijn overspelige vrouw, en komt in de gevangenis. Daar vangt htj 

liefde op voor een levensechte paling. Hij komt vrij en zijn 

begeleider, een priester, overhaalt hem om in een klein dorpje te 

gaan wonen. 

Alles loopt lekker, totdat er een oud medegevangene opdaagt. Dit 

ts een film waarvan je op afstand al ruikt dat er ergens het etiket 

mtellectualistisch op plakt, zoals er ook boeken zijn. Je ziet ze soms 

op salontafeltjes liggen zodat iedereen ze kan zien, en uiteraard zi]n 

ze ongelezen. 

Moest men voor deze film in de rij staan, de snobs zouden er 

waarschijnlijk wel bij staan. (*) 

NIEUW JN DE BIOS 

BREAKDOWN 
Je kent het: panne heb je altijd op het meest ongelegen ogenblik, op 

de meest ongelukkige plaats, ofwel midden op een kruispunt, 

ofwel ergens in een godvergeten gat. Jeff Taylor (Kurt Russell) en 

zijn vrouw Amy (Kathleen Quinlan) hebben dat op de meest 

desolate plaats die er te vinden is tussen Massachussetts en 

Californië. 

Omdat er al een chauffeur was die hen onderweg steeds pestte, 

nemen ze het voorstel van de vrachtwagenchauffeur Red 

(J.T.Walsh) om Amy mee te nemen naar het café enkele kilometer 

verderop, met tegenzin aan. En ja hoor, als Jeff eindelijk zijn wagen 

aan de praat krijgt en bij het café aankomt, hebben ze daar Amy 

nooit gezien. Jeff is in alle staten en rijdt als een gek door de 

omgeving, en wanneer hij eindelijk Red ziet en hem van de weg 

rijdt, zegt deze koudweg dat hij hem of Amy nooit heeft gezien. Je 

zou voor minder kwaad worden. 

De agent die toevallig voorbijkomt biedt ook al niet veel hulp. Jeff 

terug naar het café, en daar is er uiteindelijk wel iemand die Jeff 

vertelt waar ie zou kunnen zoeken. Amy is in de handen van een 

bende gevallen, die de woestijn onveilig maakt. Dan begin er een 

oorlogje, waarbij dan eens de goeden, dan weer eens de slechten de 

bovenhand hebben. Leuk vermaak. Kurt Russell is goed, maar 

J.T.Walsh als de 'rotzak' Red Barr is gewoon super. (''*) 

Willem Sneer 

• MEDIALANDSCHAP • 

fe=# PlanKenkoorts Cabaretshow van Freek de 
Jonge, opgenomen in de Antwerpse Arenberg-
schouwburg. De Belgen en Belgische toestanden 
staan centraal en de show kreeg dan ook de toe
passelijke titel „Heer, heb meelij met de Belgen". Zat. 
6 dec. Canvas om 22u.45 

t J * Schalkse Ruiters Tom Lenaerts en Bart De 
Pauw zijn terug met 10 nieuwe aflevenngen van hun 
live amusementsmagazine, zon. 7 dec, TVI om 
igu.5o 

^=0 Kongo Eerste aflevering van een nieuwe 
Vlaamse dramaserie van Vincent Rouffaer. Een kro
niek van het Belgische koloniale verleden vanaf 1945. 
Zon. 7 dec, TV1 om 20u.35 

Mannekesü 

Claudia Cardlnale 
en Marcello 
Mastroiannl In "Il 
Bell' Antonio", 
zon. 7 dec, Ned. 3. 

' ^ r # Spies like us Twee stuntelende ClA-spionnen 
worden naar Rusland gestuurd om er een nieuwe 
raketlanceringsinstallatie op te sporen, maar ze be
seffen niet dat zij als lokvogels worden gebruikt. 
Maan. 8 dec. Kanaal 2 om 21 u. 

^t=^ Convict Cowboy Sterk gevangenisdrama van 
Rod Holcomb uit 1995, waarin een vrij positief beeld 
wordt opgehangen van het Amerikaanse rechtssys
teem en waarin wordt gesuggereerd dat berouw voor 
sommige gedetineerden geen Ijdel woord is. Dins. 9 
dec, BBC 1 om Ou.lO 

^=^ Foverer Young Danny McCormick is piloot bij 
het Amerikaanse leger. Wanneer zijn geliefde na een 
ongeval in coma raakt. Is hij ontroostbaar. Hij vraag 
zijn vnend Harry, die een systeem ontwikkeld heeft 
om mensen te 'bewaren', hem in te vriezen. 53 jaar 
later wordt de ontdooide Danny gevonden door de 
tienjarige Nat en zijn vriendje... Woens. 10 dec. 
Kanaal 2 om 2iu. 

& - # From Russia with love James Bond (Sean 
Connery) reist naar istanboel met een gevaarlijke 
opdracht- de knappe Russische agente Tatiana Ro-
manova wil met zijn hulp naar het westen vluchten en 
belooft in ruil de plannen van een nieuw deco-
deringssyteem van de Sovjets over te smokkelen Dit 
was de tweede James Bond-film en wellicht de beste. 
Dond. 11 dec, Kanaal 2 om 2iu. 

^^0 Co NOW Britse film van Michael Winterbottom 
uit 1995 met Robert Carlyle, Juliet Aubrey en James 
Nesbltt. De levenslustige Nick, die van voetbal en 
vrienden houdt, wordt verliefd op Karen en gaat met 
haar samenwonen. Na een tijdje verzwakt zijn ge
zondheid en komen er problemen. Hartverwar
mende, orgineie film rond een MS-patiënt. VrU. 12 
dec. Canvas om 23u. 

Vlaams volksvertegenwoordiger Johan 

Sauwens heeft een amendement inge
diend op de begroting waarbij de dotatie 
aan de VRT wordt verhoogd met 967 
miljoen fr., ter compensatie van de re
clame-inkomsten. Meteen kan de radi
oreclame op de VRT volledig worden 
teruggeschroefd. 

Het VU-parlementslid stoort zich aan de 
steeds agressievere reclame tijdens de 
radio-uitzendingen. De meest stompzin
nige spotjes volgen elkaar in een steeds 
hoger tempo op. Zo heeft de VRT zopas 
nog het aantal nieuwsuitzendingen ver
hoogd om nog meer van dergelijke spot
jes te kunnen uitzenden. 'Nieuwsgierig' 
Vlaanderen moet een steeds toenemende 
geluidsbarrière trotseren van toeterende 
wagens, tandartsboren, telefoongerinkel, 
huilende kinderen, idiote sketches, ... 

alvorens het radionieuws te kunnen be
luisteren. 

Sauwens meent dat de openbare omroep 
over voldoende middelen moet beschik
ken om zo'n publieke opdracht te kunnen 
waarmaken, zonder storende radiore
clame. De situatie evolueert immers naar 
echte eter-vervuiling. Vlaanderen moet 
hiertegen optreden. De reclame dient in 
onze samenleving een meer discrete 
plaats in te nemen; ook op televisie en in 
het straatbeeld. Het huidige initiatief 
geeft hiertoe een eerste aanzet. En precies 
waar het storende effect het grootst is: 
tijdens de radio-uitzendingen. 
„Bovendien zal door het afschaffen van 
de reclame op de VRT het reclame
budget opnieuw verschuiven in de rich
ting van kranten en tijdschriften" meent 
het parlementslid uit Bilzen. „Een aantal 

Vandaag ligt de allerlaatste 'De 
Nieuwe Panorama' in de 

krantenwinkel. 

publicaties zal dus meer ademruimte krij
gen en de verscheidenheid in het me
dialandschap blijft gehandhaafd. Het
geen vanuit democratisch oogpunt een 
pluspunt is." 

II 

Wanneer u dit leest, heeft u mo
gelijk al drie avonden naar Canvas. 
de vernieuwde TV2, het verdie
pende net gekeken U heeft dan al 
kennis gemaakt met Cuy Polspoels 
nieuwe programma en heeft u zich 
al kunnen verdiepen in 'Kwesties'. 
Op het moment dat wij dit schrijven 
moet de aftrap voor Canvas nog 
gegeven worden. We hopen dat er 
prettige. Informatieve en educa
tieve programma's op te zien zullen 
zijn die de kijker inschatten op zijn 
waarde(n). We hopen ook dat de 
'smaakmaker' geen echt voor-
smaakje is van wat komen zal. In
dien wel, dan starten wij een pe
titie-actie voor Nederlands op Arte 
(we hebben trouwens nooit be
grepen waarom vanuit Vlaanderen 
nog geen toenadering is gezocht 
voor dat project). 
Dit om u maar te zeggen dat met 
veel branie aangekondigde ver
nieuwingen zelden tot nooit het 
verhoopte resultaat opleveren. Ge
tuige daarvan was de uitzonderlijk 
goede reeks 'People's Century', 
een BBC-maaksel dat ook op wijlen 
TV2 is uitgezonden. Het bijzondere 
aan deze reeks waren de oogge
tuigen. Voor het eerst - de tech
nologie was voorheen niet beschik
baar - is er nu een geschiedenis aan 
de hand van bewegende beelden 
en becommentarieerd door le
vende getuigen. De reeks zal - hoe 
selectief ze ook tewerk moest gaan 
- de tijd waarschijnlijk trotseren. 
'People's Century', aflevering één, 
begon met het tonen van beelden 
van nooit geziene feesten, leder
een had bij de vorige eeuwwisseling 
de hoop dat 'het allemaal beter' 
zou worden. De geschiedenis leert 

ons dat dit zeker niet het geval is. 
Twee heuse wereldooriogen én een 
Koude Ooriog later volgt bij veien 
de ontnuchtering. 'Stroomversnel
ling' de laatste aflevering 'People's 
Century' gaf ons een vluchtige, 
want onvolledige, blik in de toe
komst na het jaar 2.000. Een som
bere blik ook. 
Met weinig verbazing namen wij in 
deze aflevering kennis van het be
staan van zgn. 'Gate Community's' 
in de VSA. Omheinde woonwijken te 
vergelijken met een veilig reservaat 
voor welstellende Amerikanen. Als 
het regent in Amerika, dan ... in 
Vlaamse gemeenten die grenzen 
aan Nederiand - en mogelijk ook in 
de Brusselse rand - doen zich in 
sommige dure villawijken al soort
gelijke fenomenen voor. De be-

meenschappen die geen andere 
middelen meer hadden om hun 
woede voor het oog van een groter 
publiek te brengen. Goed een week 
waren ze wereldnieuws om daarna, 
toen hun leed en hun acties niet 
meer verkochten, terug in de kans
loze anonimiteit te verdwijnen. 
De wereld is zich aan het globa-
liseren: iedereen, van Kaapstad tot 
Lima, wil zoveel mogelijk materiële 
welstand. Een automatische was
droger, een supersnelle wagen. Ook 
dat het zwaartepunt van de pro
ductie - daarom niet van het geld
gewin! - zich verplaatst naar het 
Oosten werd in deze aflevering pijn
lijk duidelijk, in China reden in 1990 
tien miljoen wagens, tegen 2010 
zullen dat er 200 miljoen zijn ... 
Deze aflevering toonde aan hoe het 

Hoop doet leven 
People's Century,dlnsdag 25 novemiier 1997, TV2 

woners zoeken er manieren om 
particuliere bewakingsdiensten uit 
te bouwen en willen ook nog wel de 
verkeersremmers betalen, potten
kijkers, ook zij die zich slechts aan 
deze buitenaardse rijkdom komen 
vergapen, zijn er niet bepaald ge
wenst. 100 jaar geleden zou men 
dit, net als de zgn. Global Village (De 
wereld, mijn dorp), afgedaan heb
ben als pure Science Fiction. 
We zagen ook de keerzijde van de 
medaille. Een straatkind uit St. Pe
tersburg zagen we zijn grootste 
droom uiten: gangster worden. We 
kregen ook de beelden van de 
straatrellen in L.A. opnieuw onder 
de neus geduwd: verarmde ge-

ongebreidelde kapitalisme er stil
aan voor zorgt dat alle mensen op 
een gelijke manier ongelijk worden. 
Sexe, leeftijd noch huidskleur ma
ken in de nabije toekomst het ver
schil. Flexibiliteit, lef, talent en op
leiding des te meer. Mensen wor
den - ook nu al - opgedeeld in 
'rijken' en 'armen', de 'haves' en de 
'have nots'. De volgende eeuw zal 
zorgen voor meer onzekerheid, 
maar ook voor meer kansen. Het is 
geen onverdeeld positieve bood
schap, helemaal negatief is ze ook 
niet. Het is een waarschuwing. En-
hoop doet leven! 

Krïk 

4 december 1997 



••Sales Fiamands" 
Naar aanleiding van een protestactie 
tegen de onverdraagzaamheid van het 
gemeentebestuur van de faciliteiten
gemeente Wezembeek-Oppem kwam ik 
in contact met de rijkswacht (WIJ, Ma-
trakkensabaat, 2 nov jl) 
De actievoerders nepen slogans zoals 
„Stop het francofoon racisme en im-
perlalismei" Op bevel van hogerhand 
besloot de luitenant de ongeveer 20 
manifestanten administratief in hech
tenis te nemen Hierbij werd er door de 
Franstalige rijkswachters zeer brutaal in
gegrepen, fysiek en verbaal geweld 

werd niet vermeden Bewijsmateriaal 
daarvan was te zien op de regionale 
zender RIng-TV 
Op de filmbeelden valt duidelijk te zien 
hoe een aantal Franstalige rijkswachters 
in het gezicht van een militant klopt 
omdat hij met kan ingaan op de Frans
talige bevelen 
Tijdens deze manifestatie geraakte een 
militant licht gewond, enkel en alleen 
omdat hij weigerde Frans te spreken in 
Vlaanderen Onder het roepen van „sa
les Fiamands" schopte de rijkswacht op 
zijn rug, in zijn lies en sleurde hem 
daarna met zijn gezicht over de grond 
verder Het enige gevolg van protest van 

onze kant was dat we harder aangepakt 
werden 
Een officier van de rijkswacht kwam 
daarna zijn verontschuldigingen aanbie
den omdat hij goed wist dat de man
schappen veel te ver gegaan waren Als 
excuus voor het gewelddadige optre
den zei hij dat ze gefrustreerd en ge-
stresseerd waren door de voorbije mi
grantenrellen in Kuregem Is dit een 
voldoende reden om onschuldige Vla
mingen die opkomen voor de Vlaamse 
inderheid en hun belangen in de fa
ciliteitengemeenten in eikaar te slaan'' 
Dit IS een pure vorm van anti-Vlaams 
racisme en apartheid, de Vlaamse bur

ger Is minderwaardig aan een Rans-
talige Belg 
Om al die redenen heb ik klacht neer
gelegd tegen de rijkswacht wegens ra
cisme en het feit dat ze slagen en 
ven/vondingen toebracht 
ik hoop dat deze klacht ten gronde zal 
uitgezocht worden door het Centrum 
voor gelijke kansenbeleid en racisme-
bestnjding, want dit anti-Vlaamse ra
cisme is minstens even erg als al het 
andere racisme in deze onverdraagzame 
Belgische staat 

Steven Thys, 
TAK-verantwoordeliJke 

Antwerpen 

Eigen democratie 
Na een congres met goed gefundeerde, en 
soms emotievolle discussies over de ver
schillende resoluties en amendementen 
zijn er toch enkele zaken die mij storen. 
De congresvoorzitter en de algemeen 
voorzitter hielden sterke interventies 
voor een pragmatische en tactische aan
pak van het probleem Monarchie. Deze 
oplosing IS door het congres, met pijn in 
het hart voor velen, goedgekeurd om 
onze partij van dienst te zijn. 
In uitlatingen in de pers is bi) zowel 
Herman Lauwers als bij Bert Anciaux 
echter weinig te merken van pragma
tische en tactische stellingnamen ten 
voordele van de partij en zijn leden. 
Herman Lauwers wordt in De Morgen als 
volgt geciteerd „De rechtervleugel van 
de partij is eindelijk uitgeschakeld". Ik 
vind dit een uitlating die met kan. Per
soonlijk heb ik tegen de befaamde re
solutie 4.9 gestemd, maar ik kan mij wel 
sportief en democratisch neerleggen bij 
de goedkeuring ervan en ik zal ze dan ook 
met meer aanvechten, maar zelfs ver
dedigen. Ik vind het echter een stuk 
minder leuk om te horen dat er bij de 
Volksunie geen plaats meer zou zijn voor 
mensen die zich bij sommige maatschap
pelijke discussiepunten rechts van het 
centrum bevinden Waar blijft nu de prag
matische instelling' 

Bert Anciaux noemt in De Standaard de 
aanvaarding van het amendement dat 
stelt dat verkozenen toch het staatsbur
gerschap moeten hebben een „schoon
heidsfoutje". Dit is een geen schoon
heidsfoutje, maar de democratische 
keuze van het ledencongres, een keuze die 
de voorzitter in de pers moet verde
digen. 

Dit wil met zeggen dat ik ontgoocheld 
ben over de Volksunie of het congres, ik 
vind het geheel van de resoluties een sterk 
gegeven dat de Vlaamse democratie een 
forse duw in de goede richting kan geven. 
Maar ik hoop wel dat de Volksunie er is 
voor elke democratische volksnationalist, 
zowel links als rechts van het centrum en 
dat de partijtop dezelfde tactische en 
pragmatische houding aanneemt als zij 
van haar leden vraagt. 

Fons Duchateau, 
student, Smt-Truiden 

Icarus 
Ik moet u wijzen op een vervelende fout 
die geslopen is in de bespreking van Tong 

Uit de mond, het boek van Jan Wauters 
(WIJ, 27 nov. jl.). 

Het boek is gepubliceerd bij uitgeverij 
Icarus, het staat overigens zeer in het oog 
springend op de cover. Zeker, Icarus is 

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

een onderdeel van Standaard Uitgeverij 
maar het is met hetzelfde. Zoals WIJ met 
de Volksunie is. De Morgen met De 
Persgroep, Humo met Mediaxis en Atlas 
met Reed/Elsevier/Wolters-Kluwer. 
Standaard Uitgeverij heeft drie uitgespro
ken fondsen. 

- Manteau: literaire uitgaven; 

- Icarus- actualiteits non-fictie (gaande 
van wereldpolitiek over de Wetstraat 
langs sport en samenleving tot music and 
fun); 

- Standaard Uitgeverij non-fictie voor 
een zeer breed publiek (van lexicografie 
over toeristische gidsen langs jeugdboe
ken tot geïllustreerde internationale pro
ducties). 

Ik hoop dat u in de toekomst rekening 
houdt met de verschillen van de on
derscheiden uitgeverijen binnen het grote 
Standaardconcern. Het gaat tenslotte om 
een kwestie van identiteit, een gevoel dat 
u toch met vreemd kan zijn. 

RafWillems, 
fondsredacteur. 

Uitgeverij Icarus 

Anders en beter! 
Einde augustus van dit jaar werd ik lid van 
de Volksunie. 
Vorig weekend was ik in Leuven om er de 
sfeer van het VU-congres op te snuiven. 
Met mijn 53 jaar ben ik dus met bepaald 
één van die vele „jonge" mensen die ik er 
zag deelnemen. Tot voor kort was ik 
trouwens een „politiek dakloze", dus één 
van die mensen waar de VU op mikt. 
Vanmorgen, al vóór zevenen, hoorde ik 
dat Bert Anciaux een tijdje voorzitter af 
wil zijn om de partij beter te kunnen 
„verruimen". 

De nieuwe formatie waar de VU aan wil 
werken moet de spreekbuis worden van 
alle burgers die het voorbije jaar duidelijk 
maakten dat het anders en beter moet' 
Bert Anciaux is één van de meest in
spirerende en geloofwaardige politici die 
zo'n project van vernieuwing kan doen 
slagen. De naam die de media vanmorgen 
lanceerden schrikt mij echter af. VU-plus' 
Dat geeft mij de indruk dat de VU in de 
eerste plaats denkt aan een spatje meer 
geel en een likje meer zwart, alles mooi 
binnen de eigen partijcontouren. Dat is, 
voor mijn gewone burger-gevoel, precies 
wat de VU nu met moet doen. De tra
ditionele partijen doen al mets anders' 
Geen enkele partij is trouwens bij machte 
om op uitsluitend eigen kracht (of onder 
de exclusieve eigen vlag) dit land uit de 
goot te halen. Door deze naam te lan
ceren sluit de VU al bij voorbaat een pak 

politiek daklozen en mondige nieuwe 
burgers uit die wel veranderingen willen 
maar die met gedwongen wensen te wor
den tot het kiezen van een politieke 
kleur. 

Het volk wil éérst zien, dan pas geloven 
en op de laatste plaats kleur bekennen' 
Het IS té vaak bedrogen in het verleden. 
Dit volk al direct onder je eigen vlag 
willen „onder" brengen is geen slimme 
strategie! Ik bedoel; het kind een naam 
geven nog vóór het gezond ter wereld 
komt of nog vóór men weet of het een 
jongen of een meisje zal zijn, dat kan men 
met maken. Laat die naam dus nog even 
achterwege. Misschien past hij helemaal 
met bij wat gaat geboren worden' 
Ik volg met grote aandacht wat ik een 
goeie kans geef op slagen. Dit land, 
Vlaanderen, moet iets anders, iets beters 
worden dan het op één na corruptste land 
van West-Europa. 
Veel geluk! 

Mady Vermeulen, 

Zolder 

P.S. Deze en andere verontruste VU'ers 
doen er goed aan de bladzijden 5 en 6 van 

deze WIJ aandachtig te lezen. 

vu-congres 
Gemeentelijk stemrecht verlenen aan bui
tenlanders (EU- en niet-EU-onderdanen) 
IS een nobel doel. Voor binnen-Vlaan-
deren lijkt mij dit op termijn zelfs aan
gewezen, maar of dit écht zo vlug na de 
relUen van Kuregem moest worden beslist 
lijkt mij weinig verstandig. En moet de 
bekommernis van een Vlaamse natio
nalistische partij met m de eerste plaats 
gaan naar die mensen uit de eigen ge
meenschap die het moeilijk hebben om 
hun cultuur, identiteit en taal overeind te 
houden' Betekent volgens alle bekende 
scenario's stemrecht voor buitenlanders 
in Brussel en Vlaams-Brabant met een 
regelrechte ramp voor de positie van het 
Nederlands en voor de toekomst van de 
Vlaamse bewoners daar' EG-ambtenaren 
én Magreb-immigranten kiezen in grote 
meerderheid, om overigens begrijpelijke 
redenen, voor de Francofome. Is het dat 
wat de VU wil' Brussel én de Rand 
verkwanselen door het verlenen van 
stemrecht aan de vreemdelingen daar? 
Waarom volstaan naturalisatie en inte
gratie niet meer' 

Is plots de electorale positie van de Volks
unie in Brussel en Vlaams-Brabant on 
belangrijk, maar wordt die ineens wel 
zeer belangrijk als de positie van de 
koning ter sprake komt. Over twee maten 
en twee gewichten gesproken Hoe ge

loofwaardig IS de republikeinse geloofds-
belijdems van de VU nog' Waarom luis
tert de partij m deze toch altijd naar Hugo 
Schiltz (die ik overigens respecteer) ? 
Op het algemeen bejubelde ontslag van 
Vic Anciaux uit de Brusselse regering en 
het tot stand komen van een VU-VLD-
front in Brussel, volgde enigszins ont
nuchtering. De Volksunie blijft toch nog 
alnjd schipperen tussen radicalisme en 
pragmatisme en seint op die manier ver
keerde signalen uit naar de Vlaamsbe
wuste pohtieke opinie. Een geloofwaar
dig radicalisme is anders. 
Ik heb stellig de indruk dat vooral onder 
impuls van VUJO, voorzitter Anciaux en 
congresvoorzitter Herman Lauwers het 
tot standkomen van een paars model (SP-
VLD-VU-Agalev-regermg) belangrijker 
geacht wordt dan de reahsatie van de 
dwingendste eisen van de Vlaamse Be
weging. Dat de VU popelt om de D'66-rol 
over te nemen in Vlaanderen. Maar dit 
Imks-liberaal scenario lijkt soms in aan
varing te komen met de doeleinden van 
het democratische Vlams-nationalisme. 
Een onafhankelijk Vlaanderen is tenslotte 
belangrijker dan het tot stand brengen 
van een anti-CVP-coahtie. Ook al komt 
dit misschien wel dichterbij met Paars aan 
het bewind, alhoewel zeker is dit met. 
Vlaams-radicalisme en échte democra
tische structuurhervormingen zijn inder
daad partners. Aan de VU de opdracht 
om ze nooit te ontkoppelen. 
De partij geeft dan ook best nooit de 
indruk - ook al is dit misschien ten 
onrechte - dit wel te willen doen. De 
congresresoluties zijn er nu. Aan de 
Volksunie om ze te verduidelijken voor 
haar eigen achterban, want zij die komen 
opdagen op congressen hebben per de
finitie met dezelfde bekommernissen en 
doelen voor ogen als de eigen kiezers of 
sympathisanten Om de bezorgdheid 
rond Brussel en Vlaams-Brabant weg te 
nemen zou het goed zijn dat de partij 
doelgericht actie voert om in Brussel, 
maar ook in Vlaams-Brabant, de positie 
van de Vlamingen te versterken. 
Als diegenen die mede de resolutie rond 
het stemrecht hebben doorgeduwd nu 
eens willen tonen dat de Vlaams-Bra-
bantse problematiek hen ook ter harte 
gaat dan is die kritiek meteen weerlegd 

Kns Verguit, 
Sint-Niklaas 

PS De redaktie ontvangt graag brieven 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 schrijver ver
zoekt initialen te gebruiken 

4 december 1997 



*l'^ 

LJOUWERT / DEN HAAG - „Het is 
eigenlijk te zot voor woorden dat de 
ri|i<;ste regio van Nederland via de aard
gasbaten geld krijgt van de armste voor 
het verbeteren van de infrastructuur, ter
wijl het noorden zelf voldoende van de 
aardgasbaten profiteert." 
De Friese oud-minister van Economische 
Zaken Hargert hangman sprak deze 
woorden bij de aanbieding aan het ka
binet-Kok van het naar hem genoemde 
rapport over de economische achterstand 
van Noord-Nederland. Langman zei ei
genlijk hetzelfde wat de Frysk Nasjonale 
Partij al zeker vijftien jaar beweert en het 
was voor de partij dan ook een aan
gename verrassing om nu gelijk te krijgen 
van een prominente liberaal. ]an van der 

Baan (FNP) noemde het voorstel van 
Langman om Noord-Nederland tien jaar 
lang minimaal één miljard gulden per jaar 
extra te geven uit de aardgasbaten „een 
aardig begin". 

FRIES FLORIDA? 

Het Nederlandse poldermodel, een re
delijk gezonde economie met fraaie so
ciale voorzieningen, kan betaald worden 
mede dankzij de enorme gasvoorraden 
die sinds jaar en dag vooral in Groningen 
en Fryslan worden gewonnen. Geen van 
beide gewesten profiteert daarvan, an
ders dan in de vorm van nieuwe uni
formen voor het plaatselijke muziekkorps 
als geschenk van de Nederlandse Aardolie 

Maatschappij (NAM). In de Nederlandse 
staatshuishouding worden aardgasbaten 
ingezet als smeermiddel, vooral voor het 
investeren in „majeure projecten" waar
binnen in de reguliere begroting on
voldoende middelen zijn. Het gaat dan 
om zaken als de omstreden Betuwe-trein-
lijn Rotterdam-Duitsland, een eventuele 
tweede nationale luchthaven in de 
Noordzee en een tweede Maasvlakte als 
industriehaven bij Rotterdam. De streek 
waar het gas gewonnen wordt ziet er 
echter niets van terug. Protesten van de 
FNP werden in Den Haag tot voor kort 
nauwelijks serieus genomen en dan is het 
mooi dat een oud-minister van Econo
mische Zaken na maanden van studie en 
gesprekken grotendeels dezelfde analyse 
maakt en er concrete aanbevelingen aan 
verbindt om er iets aan te doen. 
De aanleiding voor het rapport-Langman 
was grote politieke ruzie tussen het paarse 
zogeheten Randstadkabinet en Noord-
Nederland. Het kabinet richtte zich in dat 
jaar - en nog steeds - met name op het 
oplossen van congestieproblemen in de 
Randstad-HoUand met lange files, een te 
kleine nationale luchthaven en een te 
beperkt spoornet. In de toekomstvisie 
van het kabinet diende er dan ook flink 
geïnvesteerd te worden in het westen en 
in het midden. Fryslan en Noord-Ne-

Z oals de winsten van de Limburgse koolmijnen 

ooit naar Brussel wegvloeiden, zo verdwijnen 

de aardgasbaten uit Noord-Nederland richting Den 

Haag. En net als in Vlaanderen keert van de winsten 

weinig of niets naar het noorden terug zodat de 

economische achterstand er blijft wat hij is. Wat de 

Friese nationalisten reeds decennia lang aanklagen 

geeft een Randsteedse politicus nu in een officieel 

rapport. 

• U I T S M I J T E R ^ 

derland zouden vooral „groene ruimten" 
moeten creëren, voor parkachtige land
schappen, nieuwe landgoederen, nieuwe 
natuur en voor senioren die zich willen 
terugtrekken uit het dynamische maar op 
sommige plekken ook praktisch onleef
bare westen. Fryslan als het Florida van 

Nederland. Investeringen in de nog lang 
niet volwaardige infrastructuur van het 
noorden wilde het kabinet niet doen, laat 
staan dat er sprake en ruimte zou kunnen 
zijn voor nieuwe economische en in
dustriële ontwikkeling. 

goed. Het gaat er nu juist om om een 

inhaalslag te maken, de noordelijke eco

nomie te versterken en meer mensen aan 

het werk te krijgen." 

Sinds de presentatie van het rapport-
Langman, begin september, zijn er al vele 
mooie en kritische woorden aan gewijd 
op partijcongresssen en in hoofdredac
tionele commentaren, maar er is nog 
steeds niets gebeurd. En sommige Haagse 
politici hebben ook al door laten sche
meren dat dat ook niet meer verwacht 
mag worden, vlak voor de verkiezingen 

Friesland betaalt 
poldermodel mee 

ZUIDERZEELIJN 
Een voorbeeld van de problematische 
infrastructuur is de treinverbinding tus
sen Ljouwert en Amsterdam. Met de auto 
vraagt de afstand tussen deze steden vijf 
kwartier, met de trein, die de voor
oorlogse omweg over Zwolle en Amers
foort maakt, duurt de reis meer dan twee 
maal zo lang. Over het alternatief, de 
Zuiderzeelijn door de polders, wordt al 
zeker vijfentwintig jaar gediscussieerd. 
Deze spoorlijn zou Lelystad, waar het 
spoor uit Amsterdam doodloopt, recht
streeks moeten verbinden met De Lem
mer, It Haerrenfean, Drachten en Gro
ningen. Ook de verbinding met Duitse 
metropolen als Bremen en Hamburg zou 
zo veel sneller en beter worden. Be
sluitvorming en aanleg worden echter 
niet voor 2010 voorzien. Bovendien heeft 
aanleg geen prioriteit bij de NS omdat 
zo'n snelle nieuwe lijn, de bestaande oude 
lijnen minder rendabel zou maken. De 
huidige minister van Verkeer, de Friezin 
Annemari Jorritsma, drong in haar ver
leden als kamerlid meermalen aan op 
aanleg van de Zuiderzeelijn. In haar hui
dige functie moet ze daar door jour
nalisten en voormalige collega's aan wor
den herinnerd... 

Hoog oplopende politieke ruzies tussen 
de noordelijke provincies en in de PVDA 
leidde tot een typisch Nederlandse op
lossing. Premier Kok zette de deskundige 
commissie-Langman aan het werk, die 
juist veel wil investeren in het noorden in 
betere auto- en waterwegen, in duurzame 
en natuurvriendeljke boeren, in toerisme, 
maar ook in opleidingen en produc
tinnovatie. Tien procent van de aard
gasbaten is toch wel het minste, stelt 
Langman voor. „Het moet buiten de 

reguliere begroting om, want in een na

tionale afweging verliezen noordelijke 

projecten het veel te vaak van projecten in 

het westen. Het is begrijpelijk, want daar 

wonen meer mensen, maar het is niet 

van mei '98. Weer andere politici, vooral 
in het noorden, eisen juist dat er voor de 
verkiezingen zaken gedaan worden, om
dat de extra inspanning voor het noorden 
dan allicht beperkt blijft tot de mooie 
woorden in het rapport. 

RANDSTADBELEID 

En alhoewel het noorden nu dankzij 
Langman weer „op de politieke agenda" 
staat, zoals dat heet, gaat het zogeheten 
Randstadbeleid gewoon door. Economi
sche Zaken schrijft in een zeer onlangs 
verschenen nota dat de trend dat be
drijven de volle Randstad ontvluchten en 
een betere plek zoeken in het noorden of 
oosten „ moet worden tegengegaan". De 
groei in het westen moest vooral door
gaan, voor het noorden verwacht deze 
nota niet veel groei. Deze nota Ruimte 

voor economische dynamiek verscheen 
onder de verantwoordelijkheid van 
staatssecretaris Van Dok, die zich bij de 
presentatie van het rapport-Langman zo 
mooi versprak door Noord-Nederland 
consequent als... Noord-Holland aan te 
duiden. 

En ook op het front van de kandidaat
stelling van de politieke partijen komt 
Fryslan er niet goed uit. Nederland werkt 
met nationale kieslijsten, waarop het erg 
dringen is. Ondanks de lobby van vijftien 
ijverige kandidaten staat slechts één 
Friese - en niet al te Friesgezinde -
christendemocraat op een verkiesbare 
plaats. Bij de W D werd de enige Friese 
kandidaat door de krachtige lobby der 
Hollandse partijcentrales van de lijst ge
werkt, en bij de PVDA en D66 blijft de 
Friese inbreng tot één kandidaat be
perkt. 

PERFECT ANTWOORD 

De combinatie van de recente ontwik
kelingen inspireerde de FNP vrijdag tot 
het stoutmoedige besluit om in mei '98 
voor het eerst mee te doen aan de na

tionale verkiezingen. „Het zou een per
fect antwoord zijn op het Fryslan 500-
feest van de provincie", stelde gemeen
teraadslid Marriët Meester van Skarster-
lan. Op het genoemde feest wil de pro
vincie herdenken dat „Friesland 500 jaar 
bestuurlijke eenheid is als onderdeel van 
Nederland". Voor Fries-nationalisten is 
dit vieren van verlies van onafhanke
lijkheid een gruwel. Electoraal succes is 
dan een mooi antwoord. Bovendien zou 
deelname aan Tweede Kamerverkiezin
gen een gunstig effect kunnen hebben op 
de gemeenteraadsverkiezingen van maart 
volgend jaar. 

Ook elders in Nederland overwegen re-
gionalistische partijen op te komen voor 
het Parlement. In Groningen, Fryslan en 
Drenthe is het Nieuw Foarum actief, met 
ideeën die naadloos aansluiten bij die van 
de FNP, ook in Limburg, Zeeland, 
Noord- en Zuid-Holland. De FNP hoopt 
uiteraard ook op de stemmen van de 
talrijke Friezen-om-utens in steden als 
Amsterdam, Groningen en Dordrecht, 
die dan eindelijk op de FNP kunnen 
stemmen. 

Toch is deelname aan Tweede Kamer
verkiezingen een waagstuk voor de FNP 
De partij kan in Fryslan rekenen op zo'n 
15.000 , en met een goede campagne 
wellicht 20.000 stemmen, terwijl voor de 
Tweede Kamer toch snel zo'n 60.000 
stemmen nodig zijn. Een lijst in heel 
Nederland voor de verschillende regi
onale groeperingen zou dan wel eens 
doorslaggevend kunnen zijn, en het is nog 
maar de vraag of dat op zo'n korte termijn 
lukt. Toch is het de moeite waard om het 
te proberen. Als de FNP een volwaardige 
politieke partij wil zijn hoort deelname 
aan verkiezingen voor Tweede Kamer en 
Europees Parlement vanzelfsprekend te 
zijn. Dat de leden nu in grote meer
derheid die mening zijn toegedaan is een 
teken van emancipatie. Bovendien zeggen 
zij niet te weten op welke partij zij anders 
moeten stemmen. 

Het zwaartepunt van de politieke macht 
in Nederland ligt nadrukkelijk in Den 
Haag. Wie daadwerkelijk invloed wil uit
oefenen, al is het maar in het streven om 
Den Haag minder machtig te maken, 
moet daar toch op de deur kloppen. Het 
wordt hoedanook een enerverend voor
jaar voor de FNP Enige praktische hulp 
van VU-afdelingen voor het bewerken 
van Limburg en Zeeuws-Vlaanderen zal 
de FNP nog van pas komen. 

Onno F. Falkena 

Statenlid Jan 
van der Baan 
(FNP) vindt 
het voorstel-
Langeman 
"een aardig 
begin"... 

lé 
4 december 1997 


