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V L A A M S - N A T I O N A A L WEEKBLAD 

D eze week zal een meerderheid in de 

federale Kamer het wetsontwerp-

Verwilghen (VLD) over de nieuwe procedure van 

nationaliteitsverwerving naar alle waarschijnlijkheid 

ongewijzigd goedkeuren. Inwijkelingen kunnen 

daardoor in een mum van tijd en zonder noemens

waardige voorwaarden Belg worden. Ergerlijk is dat 

dit ontwerp weinig humanitaire, laat staan conflict

werende doelstellingen beoogt. Zo hoort in de eerste 

plaats gestreefd te worden naar een verdraagzamere 

verhouding tussen allochtonen en autochtonen. Dat 

kan indien alle migranten, ouderen, nieuwelingen 

en jongeren, beter geïntegreerd zijn en wanneer ze 

tegelijk voldoende kansen krijgen om aan de samen

leving deel te nemen. Een Belgisch paspoort biedt 

daartoe weinig waarborgen. Het zal het sluimerend 

wantrouwen tussen beide groepen niet wegnemen. 

Het Vlaams parlement keurde eertijds een 

ander voorstel goed, waarin het inburgeringscon

tract centraal staat en de inwijkelii^ begeleid wordt 

in zijn zoektocht naar een plaats op de arbeids

markt. Dat is een veel fundamentelere piste waarte

gen de federale regering ingaat. En in de plaats van 

de migrant meer kansen op werk te bieden, onder 

meer door een behoorlijke kennis van één van beide 

landstalen, is minister van Justitie Mare Verwilghen 

(VLD) van plan om een ondetToek te bestellen naar 

het verband tussen criminaliteit en inwijkelingen. 

Daarmee zet de minister de wereld op zijn kop. 

Recent onderzoek toont bovendien aan dat er van 

een dergelijk verband geen sprake is. Integendeel, de 

migranten worden sneller opgepakt en gestraft dan 

de eigen bevolking. 

Het is geen prettig verhaal. En het bewijst 

het gebrek aan zelfrespect bij de Vlaamse excellen

ties. Ze lieten zich andermaal bedotten door de 

Franstalige partijen die met de nieuwe wet op de 

nationaliteitsverwerving vooral francofone belangen 

in Brussel en de Rand op het oog hebben. Een volk 

dat over onvoldoende leiders beschikt om op een 

gezonde wijze zelfvertrouwen te creëren, is niet in 

staat een beloftevolle toekomst te koppelen aan een 

open houding tegenover andere bevolkingsgroepen. 

En dat de hoofdstad voor Vlaanderen dreigt verlo

ren te gaan, is blijkbaar van geen tel. 

Tijdens een colloquium van het Davidsfonds 

zaterdag jl. werd onomwonden op het gebrek aan 

zelfrespect bij de Vlamingen gewezen. Ook het 

Vlaams Economisch Verhond (S^N) bevestigt dat 

Vlaanderen eerst moet werken aan zijn zwakke zelf

beeld. Een dergelijke 'vernieuwing' en 'verandering' 

is dringend noodzakelijk. 

(evdc) 

De kandidaten 
in alfabetische volgorde 

In dit nummer stellen de twee kandidaten voor het VU-voorzitter
schap, Geert Bourgeois en Patrik Vankrunkelsven zich 'alfabetisch' 
voor aan de WIJ-lezers, Ons weekblad gaf hen beiden 26 alfabetisch 
gerangschikte woorden, waarop ze vrij hun commentaar mochten 
leveren. Woorden overslaan, mocht niet, maar ze kregen wel de vrij
heid om twee 'jokers' te 
gebruiken. De lijst werd — ^ 
hun bezorgd vóór de on- tijden 
derwijscrisis ten volle 
woedde. Hun deadline was NlCUWG 
vorige week woensdag. 
Lees bIZ 1 0 e V vu-voorzittersverkiezing 2000 

H et debat en de stemming over het 
St.-Elooisakkoord in de VU-partiJraad 

van zaterdag Jl. hebben bevestigd wat wij 
hier verleden week schreven. Opnieuw heeft 
de partij moeten kiezen tussen droom en 
daad, tussen verwezenlijken vanuit de rege
ring of bijsturen vanuit de oppositie. Dat de 
besluitvorming er pas kwam na vele en lange 
vergaderingen toont de moeilijkheidsgraad 
van het probleem en het delicate van de 
aanpak. Wellicht hadden de wegen naar de 

klinkt deze afkeurende stem toch wel sterk 
door. Maar goed, iedereen heeft zijn zeg 
gehad, de pro's en de contra's zijn aan bod 
gekomen, nu moeten wij met z'n allen ver
der. 
Tegenover de indruk alsof de VU bakzeil zou 
hebben gehaald moet de vraag gesteld wor
den of er dan echt niks goeds uit de bus is 
gekomen. En daar kan een en ander over 
worden gezegd. Van in de beginne was de 
situatie verziekt. Het geheime akkoord dat 

Kwaad kersen eten 
eindfase rechtlijniger kunnen lopen en kon 
meer voorzichtigheid aan de dag worden 
gelegd tijdens de (te) overvloedige 'medla-
momenten'. Communautair onderhandelen 
is altijd al een moeilijke stiel geweest en dat 
zal in de toekomst niet anders zijn. 
Bovendien moet elke nieuwe generatie 
Vlaamse onderhandelaars, ook deze van 
VU&ID, ondervinden dat het kwaad kersen 
eten Is met Franstalige dames en heren ., 
Weliswaar bevestigt de uitslag van de stem
ming in de partijraad wat het partijbestuur 
verleden week al had aanvaard, zij het dat 
'neen' (27) en onthouding (22) er duidelijker 
uitgesproken werden. Tegenover de 65 aan
wezigen die voor het akkoord stemden, 

regeringsformateur Verhofstadt met de 
Franstalige regeringspartijen had gesloten 
en de Vlaamse partners had opgedrongen, 
barstte vlug als een buil open. Dat was bo
vendien zwaar gegokt van de toekomstige 
federale premier: de VU werd In de Vlaamse 
regering gesluisd waardoor de Vlaams-natio
nalisten willens nillens met het dossier zou
den worden geconfronteerd. Ondertussen 
kreeg de partij ook In de Interparlementaire 
Conferentie, de zgn. Costa, verantwoorde
lijkheid en gingen haar ministers en fracties 
In de verschillende parlementen aan de slag. 
Geholpen door zijn stroeve en nukkige par
tijvoorzitter Karel De Cucht wentelde 
Verhofstadt de problemen op de geweste

lijke niveaus af waardoor vooral het Vlaamse 
in moeilijkheden raakte. De VU ging onmid
dellijk dwarsliggen en schoof de hete brij op
nieuw naar Verhofstadt die verplicht werd 
een akkoord uit de smidse van Sint-Elooi te 
toveren. 

Geen goed akkoord, zo bleek want stof tot 
eindeloos palaveren tussen de partijen van 
de Vlaamse regenng die onder VU-druk 
overeenkwamen het dossier opnieuw naar 
het federale niveau door te sturen. Zo moet 
In de Costa-zlttingen op korte termijn tot 
een vergelijk gekomen worden over de wijzi
ging van de financieringswet, met eind 2001 
als einddatum. Tussen vu en de Vlaamse re
geringspartijen werd een akkoord gesloten; 
omdat daarbij de term 'bindend overeenge
komen' wordt gebruikt spreekt men van een 
'tijdbom' onder de federale regenng. 
De lezer weet wat afspraken en zelfs onder
tekende akkoorden in de politieke wereld 
waard zijn, daarom is de scepsis tegenover 
het bereikte vergelijk zeer groot. Als enige 
waarborg geldt het feit dat de voorzitters 
van de vier Vlaamse regenngspartljen hun 
naam voluit onder de tekst hebben gezet. 
Dit eensgezinde engagement kan als 'een 
nieuw feit' worden beschouwd en dat 
neemt enigszins het wantrouwen weg, maar 
Is helemaal geen waarborg op standvastig
heid. Vandaar ook dat minister BertAnciaux 

er goed aan deed tijdens De (jongste; 
Zevende Dag nu reeds voor een mogelijke 
woordbreuk in 2001 te waarschuwen. 
De rust die sinds het voorbije weekeinde in 
het politieke veld Is weergekeerd kan nu 
best gebruikt worden om de taken op te 
nemen die sinds SInt-Elooi op een lager pitje 
stonden. 

In de Costa wordt de agenda verder opge
steld, o.m. voor wat de belangrijke fiscale 
autonomie van gemeenschappen en gewes
ten betreft, In het Vlaams parlement ligt de 
begroting voor, de federale kamer buigt zich 
verder over naturalisatie en dioxine. De 
weergekeerde rust moet ook In en rond de 
VU voor de nodige bezinning zorgen. De 
dreiging om de Vlaamse begroting niet goed 
te keuren is geweken. De kabinetten van de 
twee VU-minlsters hebben 'hun ziel' In dit 
instrument gelegd, van de objectieven 
wordt veel verwacht. De rust moet ook de 
ontmoetingen tussen voorzitterskandidaten 
en het VU- partijkader kenmerken, de lopen
de onderhandelingen zorgden voor enige 
scheeftrekking De opwinding die daaruit 
sproot ligt nu achter de rug. 
Ons weekblad geeft alvast een voorzet door 
de twee kandidaten op een onginele manier 
aan u voor stellen, alfabetsgewijs. U leest en 
kifest maar! 

Maurtts van Liedekerke 



Prinselijk huwelllk nietig? 
Het valt niet te hopen dat we opnieuw een hele 
dag lang geconfronteerd zullen worden met 
nietsberichten over een prinselijk huwelijk, 
maar volgens VU&ID-senator Vincent Van 
Quickenborne is het huwelijk zoals dat werd 
voltrokken op 4 december jL wel nietig. Het 
prinsenpaar bediende zich immers van drie 
talen en zoiets kan volgens de taalwet niet. 

Duits is in Brussel al helemaal uitgesloten, 
maar daarnaast mochten het koppel en, in dit 
geval, de burgemeester zich maar in één taal 
uitdrukken: deze die het bruidspaar ook in de 
private sfeer gebruikt. Het Nederlands of het 
Frans dus. Ook de akte van bekendmaking 
van het huwelijk is in drie talen opgesteld, wat 
ook niet kan. 

De mislukte magiër... 
„Hier een laatste oproep huur de beste goochelaar die er Is, 
en laat hem bij de loting van volgende zondag ervoor zorgen 
dat Engeland terechtkomt In groep A op plaats 5 Als we ons 
niet verkeken hebben op het speelschema, Is dat samen met 
Nederland en met het reekshoofd van groep D (ofwel Spanje, 
ofwel Dulsland) de enige ploeg die In de eerste ronde niet in 
België aantreedt Maar wordt nu Duitsland op A-1 geloot, en 
Engeland op A-4, dan Is Charleroi de dupe Dultsland-
Engeland De hulpdiensten noteren In dat geval alvast zaterdag 
17Junl ( ) Aan elke Karollnger verhulsten laatstede 16de " 

Koen Meulenare In Knack\/an 8 december 1999 

Uit een studie blijkt dat mi
grantenjongeren niet meer crimineel 
gedrag vertonen dat autochtonen. 
Vooral schoolse ervaringen en de be
roepsklasse van de ouders bepalen het 
al dan niet crimineel gedrag. 

Uit een ander onderzoek blijkt 
dan weer dan liefst één op acht jon
geren gewapend naar school zou 
gaan. 

De Lijn van Vlaams-Brabant wil 
dat het Brussels Hoofdstedelijk Ge
west ervoor zorgt dat de doorstro
ming van de bussen van het openbaar 
vervoer gemakkelijker kan gebeuren. 
Door de toegenomen drukte kan De 
Lijn niet meer garanderen dat de uur
regeling wordt nageleefd. 

Vorig jaar vonden liefst 1.500 
mensen de dood ten gevolge van een 
verkeersongeval, in bijna 1 op tien 
gevallen was er alcohol in het spel. 

Een man met flink wat tech
nisch inzicht is erin geslaagd een be
taalautomaat van een tankstation in 
Luik te kraken. 

Een kleuterjuf kreeg de schrik 
van haar leven nadat ze de kleintjes 
van haar klas bij de bosjes zag neerval
len. Bleek dat één van haar jochies een 
dosis slaapmiddelen had uitgedeeld 
als waren het snoepjes. 

De bibliotheek van Koekelare 
geniet de (bedenkelijke?) eer om als 
eerste in het nieuws te zijn gekomen 
met de mlllennlumbom. Trouwe le
zers kregen plots boetes voor het 100 
jaar te laat binnenbrengen van boe
ken. 

Bij De Post staan er duizenden 

banen op de tocht. 

De fiscus legt de jongste tijd 
bijzondere interesse aan de dag voor 
de notarissen. Deze beroepsgroep 
zou flink wat geld dat bestemd is voor 
de gemeenschap in eigen zak steken. 

Bij de jongste stembusslag 
hebben vrouwen het Vlaams Blok uit
drukkelijk rechts laten liggen, vu, CVP 
en Agaiev trokken relatief meer vrou
welijke kiezers. 

Tot slot: nat hè?! 

• DOORDEWEEKS • 

VLOERMAT 
Op 29 november jL diende VU&ID-sena
tor Vincent van Quickenborne een vraag 
om uitleg in bij de voorzitter van de 
Senaat Van Quickenborne wou federaal 
minister van Arbeid en Tewerkstelling 
Laurette Onkelinx (PS) aan de tand voe
len over haar 'Rosetta' en 'mini-Rosetta'-
plannen. Zoals eerder beschreven (Wij, 25 
november) zijn deze federale banenplan
nen op maat van de Franstaligen gesne
den. Bovendien gaan er nieuwe transfers 
mee gepaard. De senator heeft het dossier 
grondig bestudeerd en dat wou hij de mi
nister duidelijk maken. 
De voorzitter achtte de vraag ontvankelijk, 
zodat deze op 2 december aan het Bureau 
van de Senaat werd voorgelegd. Daar 
werd unaniem beslist om de vraag op 
donderdag 2 december in de plenaire ver
gadering te laten stellen. Minister 
Onkelinx voelde zich geroepen om daar 
een stokje voor te steken. Ze maakt de 
griffier duidelijk dat de vraag „niet gepast 
is en enkel gesteld kan worden in de com
missie aangezien de programmawet weld
ra zal worden ingediend." Onkelinx wil 
geen slapende honden wakker maken. 
Zolang niet al te veel volksvertegenwoor
digers op de hoogte zijn van het ontwerp, 
kan het in geen tijd in de krap samenge
stelde commissie worden goedgekeurd, 
zo luidt haar redenering. De griffier danst 
naar de pijpen van de charmant uitziende, 
maar autoritaire dame. Opeens is de vraag 
onontvankelijk verklaard. Van 
Quickenborne mag het evenwel nog eens 
proberen zolang hij maar de oorspronke
lijke titel schrapt en geen woord rept over 
de betreffende programmawet. 
De senator schikt zich naar deze bevelen, 

maar wil toch zijn vraag stellen. De nieu
we vraag wordt op het einde van de zit
ting geprogrammeerd. Onkelinx is aanwe
zig, antwoordt 27 minuten op een vraag 
van een CVP-senatrice en trapt het dan 
zonder verpinken af. Ze loopt naar de 
Kamer en geeft minister van 
Landsverdediging André Flahaut (PS) de 
opdracht om op de tussenkomst van Van 
Quickenborne te reageren. Flahaut geeft 
het kortste antwoord aller tijden. 
Van Quickenborne: „Deze gang van zaken 
getuigt van een totaal gebrek aan eerbied 
voor de besUssingen van het Bureau, van 
een inmenging van de uitvoerende macht 
in de beslissingen van de wetgevende 
macht en van het delegeren van beslis
singsbevoegdheid aan onbevoegde dien
sten en personen De Senaat wordt door 
minister Onkelinx als een vloermat voor 
haar rode schoenen gebruikt. Dit is een 
democratie onwaardig. Ik aanvaard enkel 
de beslissingen van het Bureau en van de 
voorzitter. Bijgevolg zal ik mijn vraag op
nieuw indienen." 

De senator heeft daarover een brief ge
stuurd naar de eerste minister, de voorzit
ter van de Senaat, de leden van het 
Bureau en alle collega's-senatoren. 

VAN DEN BRANDE 

Binnen de Vlaamse politieke en adminis
tratieve wereld doet het gerucht te ronde 
dat gewezen Vlaams minister-president en 
huidig Vlaams parlementslid Luc Van den 

Brande (CVP) voorzitter van de vergade
ring van Comités en regio's van Europa 
zou blijven. De huidige minister-president 
Patrick Dewael (VLD) is niet in deze func
tie geïnteresseerd. Dat meldt VU&ID-par-
lementslid André-Emiel Bogaert 

2 

voetbal een 

feest!? 

op die manier zou een parlementslid, die 
per definitie de regering moet controle
ren, van diezelfde regering een betaalde 
functie krijgen. Bogaert ziet dat niet zit
ten. Temeer, zo beweert hij, daar het hier 
om een prestigieuze job gaat „met inbe
grip van riante reis- en onkostenvergoe
ding." 

Feit is dat Van den Brande zowel rechter 
als betrokken partij zou zijn. Overigens 
zou het hier om louter individuele afspra
ken gaan. Alleszins werd het Vlaams par
lement nog niet op de hoogte gebracht 
van het voornemen. 

UITSCHAKELING TAALWET? 

Zoals bekend kampt Brussel met een 
schrijnende gerechtelijke achterstand. Dat 
leidt tot rechtsonzekerheid. Eén van de 
redenen van de achterstand is het tekort 
aan tweetalige magistraten. Dat doet zich 
vooral bij de rechtbanken van eerste aan
leg voor. 

De taalwet van 1935 bepaalt dat tweeder
de van de Brusselse magistraten tweetalig 
moet zijn. Die wet werd voortdurend om
zeild, tot in de jaren 1990 benoemden de 
Franstalige ministers van Justitie massaal 
eentalige magistraten. Tijdens de vorige 
legislatuur stemden de christen-democra
tische ministers van Justitie Stefaan De 

Clerck en Tony Van Parys toe om de exa
mens te verlichten. Het wetsontwerp 
bleef door protest van het Vlaams parle
ment in de lade liggen 
De Franstaligen hopen hoe dan ook de 
betreffende taalwet op termijn op te doe
ken. Ze halen daarbij dringende redenen, 
met name de dramatische gerechtelijke 
achterstand, aan. Dat de onwillige, 
Nederlandsonkundige magistraten zelfde 
belangrijkste oorzaak van de achterstand 
zijn, wordt vergeten. Blijkbaar trapt ook 
huidig minister van Justitie Mare 

Verwilghen (VLD) in deze valstrik Hij 
richtte begin september de Commissie-

Gerechtelijke Achterstand op Die com
missie hoorde de oorzaken van het tekort 
aan magistraten en eventuele oplossing 
voor het probleem uit te zoeken. 
Verwilghen kon op voorhand voorspellen 
wat de commissie zou vertellen. In een 
rapport aan de minister vraagt ze de „taal
wet tijdelijk uit te schakelen, in afwach
ting van een mogelijke herziening van de 
wet en de splitsing van het gerechtelijk ar
rondissement Brussel-Halle-Vilvoorde in 
een Franstalig Brussels arrondissement en 
een Nederlandstalig arrondissement 
Brussel-Halle-Vilvoorde. Dat laatste zou 
best eerst aan bod komen, liefst zo snel 
mogelijk én in de Conferentie voor de 
Staatshervorming. 

Daarover heeft VU&ID-fractieleider in de 
Kamer Geert Bourgeois de minister on
dervraagd. Die liet vooralsnog niet in zijn 
kaarten kijken. 

16 december 1999 



waarde Heer 
Hoofdredacteur. 
Vriend De Uedekerken, daar dampt mij de koekoek! Ik laat mij -
bij gebrek aan veel genoten - niet uit over de onderwijsperikelen 
waardoor uw vrije Vlaamse democratisten in een zo lastig parket 
kwamen te zitten. Wat mij wel bijzonder tegensteekt is dat de 
groene jongens er blijkbaar geen aanstoot aan nemen dat hun eer
ste aanzitting aan de feesttafel van de macht is begonnen met een 
geheim akkoord. De dioxinevrijsten onder de zuiveren vinden 
zoiets blijkbaar de ultieme uiting van een nieuwe politieke wind. 

Ik zal u zeggen, geel-zwarte vriend: die stinkt nog erger dan het MAP 
en de oven van Wilrijk samen! En blijkbaar is dat Aelvoetje • gij in
terpreteert haar naam zoals gij wilt, maar ze staat er wel tot over haar 
oren in - nu ook al in Europa gaan verkondigen dat het met die kie
kens allemaal zo erg niet was. Daarvan begrijp ik. De Liedekerken, al 
helemaal niets meer! Hebt gij die Willockx al eens goed bekeken? 
Van dat alles heb ik bijzonder weinig gelezen in de gazetten. Maar 
niet alleen daarover wordt zedig gezwegen. Ik heb, vriend van de 
Vlaamse waarheid, buiten kringen van uw partij - maar daarom niet 
noodzakelijk onbetrouwbaar - vernomen dat men ook flink ge
schoffeld heeft in de F&M-bijlage van Het Belang van Limburg. Baas 

en bazin Baert - en naar men mij zegt zelfs het Hof - hebben het 

schrijfsel gelezen nog vóór dat tussen de krant stak. En hebben er 

twee pagina's uitgeflikkerd wegens niet vleiend genoeg. Ik mag in 

de adelstand verheven worden als dat niet waar is! 

Maar gij zult mij vergeven dat ik u deze week niet langer lastig val. 

Het aanslepen van zandzakken - 'Zoiets als de Bruine Maesen, 

maar dan gevuld' omschreef onzen Adam ze - valt mij zwaar te 

moede. 

Uw steeds vochtiger wordende, 
De Gele Geeraerts 

• DOORDEWEEKS • 

VELE KLEINTJES 
Vele kleintjes maken een groot. Dat is één 
van de strategieën die de Franstalige par
tijen erop nahouden. Indien men hier en 
daar één of meerdere miljarden kan op
vorderen, komt men uiteindelijk tot een 
behoorlijk bedrag. 

In de Kamer van Volksvertegenwoordigers 
gfd Frieda Brepoeh (VU&ID) daarvan een 
uitstekend voorbeeld. Het gaat over het 
Fonds Voor Collectieve Uitrustingen en 

Diensten (FCUD) dat aanvullende toela
gen verleende aan diensten voor gezins-
en bejaardenhulp en aan initiatieven voor 
kinderopvang. In feite zijn dit gemeen
schapsmateries en toen het FCUD in de 
jaren 1980 droog kwam te liggen, stelden 
de Vlaamse partijen voor het Fonds op te 
doeken. 

Daartoe kwam men nooit. De Franstalige 
partijen zochten en vonden een nieuwe 
bestaansreden voor het FCUD. Om de te
werkstelling in de sector van de buiten
schoolse opvang te bevorderen, werd 
0,05% van de werkgeversbijdrage ge
bruikt. Dat leverde 1,1 miljard fr, op. 
Daarvan ging in 1997 80%! naar 
Franstalige projecten en 20% naar 
Nederlandstalige. In 1998 evolueerde 
men naar een 70-30-verhouding. Dit jaar 
is het bedrag opgetrokken tot 1,45 miljard 
fr. en gaat 41,5% naar Vlaamse en 58,5 % 

naar Franstalige projecten. 

VERHELDEREND 

Er is dus nog steeds sprake van een ern
stige scheeftrekking. Brepoels wierp dit de 
minister van Sociale Zaken Frank 

Vandenbroucke (SP) voor de voeten. 
Zijn antwoord was verhelderend. Zo zei 
de minister dat de Rijksdienst voor 

Kinderbijslag voor Werknemers (RKW) 
„de patronale bijdrage van 0,05% voor 
kinderopvang in elk geval zal beheren." 
Nogmaals, het betreft hier een gemeen
schapsmaterie en dus is er een regelrecht 
federale recuperatie in het geding. De 
hele kwestie zal worden besproken bin
nen een permanente overlegstructuur met 
de minister van Sociale Zaken. De minister 
verklaarde daarbij de gemeenschapsminis
ters te willen betrekken. 
En dan kwam de kat op de koord: „Aan de 
voorrechten van de sociale partners wat 
betreft het beheer van de 0,05-bijdrage 
wordt niet geraakt." Ook dat vormt een 
verklaring voor de federale recuperatie. 
De sociale partners hebben er alle belang 
bij om het beheer van de middelen via fe
derale instanties te controleren. 
Dat brengt ons tot de snadie van professor 
Jan Peers over de federale gezondheids
sector, „De sector lijdt aan hokjesmentali
teit. Elke groep ijvert voor de eigen belan
gen. Controle op het resultaat van de in
gezette 500 miljard fr. per jaar is er nau

welijks. Het gezondheidsbeleid mist sa
menhang en visie. Het gaat vooral over de 
belangeneisen van beroepsgroepen. Of de 
500 miljard fr. resultaten opleveren, weet 
men niet." 

Wat het FCUD betreft, weet men alleszins 
niet wat de resultaten zijn in Franstalige 
België. Pas nu begint men controle uit te 
oefenen op de Franstalige instanties. „In 
Vlaanderen was dit al lang het geval.", zo 
voegde Vandenbroucke er aan toe, 
Voor Frieda Brepoels moeten de gemeen
schappen voor de materie instaan. In af
wachting daarvan eist ze een objectieve 
verdeelsleutel. De kwestie moet in de 
Conferentie voor de Staatshervorming aan 
bod komen. De minister antwoordde dat 
het niet aan hem is daartoe initiatieven te 
nemen. 

Dolle politici 
voor 

normaal 
vlees 

I ndien er eind 2001 in de Conferentie voor de 
' Staatsliervornning geen doorbraal< is over 

fiscaie autonomie, dienen de Vlaannse nneerderheidspartijen 
in iiet federaie parlement een wetsvoorstel ter zal<e in. En 

wordt er tegeiijlc een wet ingediend om iiet huidig 
onderwijsai<i<oord ongedaan te mai<en. Dat staat in een 

tel<st die de voorzitters van de Viaamse 
meerderiieidspartijen ondertel<enden. 

De vondst van Schiltz 
De partij heeft de jongste tijd ten aanzien 
van de media en de publiel<e opinie geen al 
te beste beurt gemaal<t. Er werden te vaal<, 
te veei en te laat door meerdere personen al 
dan niet gelijklopende verklaringen afgelegd. 
Voor de ene bleek liet Sint-Eloolsakkoord dat 
op 1 december in het Overlegcomité werd 
gesloten en dat over de financiering van het 
onderwijs handelt, een slecht akkoord, voor 
de andere een barslecht en voor nog een an
dere een vrij goed akkoord. 
Toch liggen de oorzaken van de verleden 
week in de Vlaamse regering ontstane 'mlnl-
chsls' elders. Het Is allemaal begonnen met 
de onbesuisde belofte van premier 
Verhofstadt aan de Franstaligen tijdens de 
laatste nachtelijke uren van het formatiebe
raad. De jarige, naar het schijnt bedwelmde 
Vlaamse onderhandelaar Johan Vanóe 
Lanotte (SP) en de overgelukkige Magda 
Aelvoet (Agaiev) hadden geen zin om In de 
sfeer van euforie vragen te stellen bij de toe
kenning van 2,4 miljard fr. aan het Franstalig 
onderwijs, Toen vice-premler Louis Michel 
(PRÜ nadien op een velletje papier een ui
terst vage tekst neerschreef over de op te 
richten conferentie voor de Staats
hervorming, kreeg hij geen tegenwind van 

een Vlaamse excellentie, laat staan van pre
mier Verhofstadt. Dat is alvast een eerste 
vaststelling: wanneer de VU aan de zijlijn 
staat, mogen er van de andere Vlaamse par
tijen nauwelijks Viaamse reflexen verwacht 
worden. Daarvoor Is er een ontstellend ge
brek aan interesse. Als kleinste formatie en 
niet eens deelnemend aan de federaie rege
ring, hoort de VU deze lankmoedige houding 
in een assertieve strategie om te bulgen. 
Zowaar geen eenvoudige taak. Temeer, daar 
de Franstalige partijen de Vlamingen telkens 
een stap voor zijn. Zoiets valt de brede pu
blieke opinie nauwelijks uit te leggen waar
door Vlaamse dreigementen algauw mug-
genzifterig overkomen. Dat vormt voor 
VU&ID een niet te onderschatten handicap. 
Van het moment dat het SInt-Eloolsakkoord, 
andermaal tijdens een nachtelijk beraad, on
derhandeld was, bleken de Vlamingen een 
nieuwe stap achteruit te zetten. De volledige 
Vlaamse regering stond toen onvoldoende 
op haar strepen. Wel liet VU&lD-minister Bert 
Anciaux notuleren dat het akkoord tijdelijk 
zou zijn. Toen het de dag daarop, In afwezig
heid van de VU-minIster, tijdens het 
Overlegcomité op papier werd gezet, mocht 
de Waalse minister-president Ello Dl Rupo 

(PS) van de Vlaamse minister-president 
Patrick Dewael (VLD) net het omgekeerde 
notuleren. Van de weeromstuit een stap ach
teruit. 

Het bracht de lepe Brusselse minister Jos 
Ctiabert (CVP) tot het spelen van een perfide 
spelletje. Hij was wel betrokken bij de onder
handelingen in het Overlegcomité en liet Erie 
Van Rompuy (CVP) de betreffende tekst, 
met daarop de notulehng van Ello Dl Rupo, 
kwistig in het Vlaams parlement ronddeien. 
Chabert had beter de tekst in zijn vestzak ge
stopt en bescheiden op de achtergrond ge
bleven. Hij onderschreef in het 
Overlegcomité, namens de Vlaamse minis
ters van de Brusselse regering, het Slnt-
Elooisakkoord! In de plaats van daar tegen te 
stribbelen, wou hij de schuld In de schoenen 
van de VU schuiven met de bedoeling de 
partij te 'ontmantelen'. Die doelstelling ver
woordde ook CVPkamerlld Ivlarc Van Pee/tij
dens het VTM-programma Het 
Sctiaduwkablnet Overigens wachtte de CVP 
in de coulissen tot de zenuwen van de VU 
het zouden begeven. Tijdens het bewuste 
VTM-programma zei Van Peel tevens dat de 
CVP enkel In een Vlaamse regering wou stap
pen, indien de partij ook deel zou uitmaken 
van de federale regering. De Vlaamse chris
ten-democraten hoopten dat de VU-mlnls-
ters zouden opstappen. „De CVP spreekt 
stoere taal, niet omwille van het Vlaamse be
lang, maar om terug de macht uit te oefe
nen," aldus VU&ID fractieleider Paul Van 
Grembergen tijdens het debat in het Vlaams 
pariement op maandag 15 december, 
in die zin was het een uitstekende vondst van 
VU-mlnister van Staat Hugo Schiltz om 
ermee te dreigen de Vlaamse begroting niet 
goed te keuren. Het bleek de enige mogelijk
heid om zowel Dewael als Verhofstadt duide
lijk te maken dat het de VU menens was. 

(evdc) 
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H et ontwerp-Verwilghen tot wijziging van de 

nationaliteitswetgeving bevordert de integratie van 

inwijkelingen geenszins. Het biedt hen nauwelijks 

kansen. En het zet bovendien de deur wagenwijd open 

voor een migratiegolf en voor tal van misbruiken. Dat 

beweerden de kamerleden van VU&ID en CVP tijdens een 

gezamenlijke persconferentie. 

• WETSTRAAT • 

De 

kamerfracties 

van VU&ID en 

CVP 
voorspellen 

een nieuwe 

migratiegolf 

en tal van 
misbruiken. 
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Het ontwerp-Verwilghen (VLD) tot wijzi
ging van de naturalisatiewetgeving be
wijst andermaal hoe ondoordacht pre
mier Verhofstadt de federale formatieon
derhandelingen heeft geleid. Kost wat 
kost hoorde een paars-groene federale re
gering gevormd te worden. Elk obstakel 
daartoe diende in een mum van tijd weg
gewerkt. Het resultaat is er naar. Vooral 
de francofone partijen klappen in de han
den. Dat geldt niet enkel ten aanzien van 
de financiering van het onderwijs, maar 
ook ten aanzien van de op stapel staande 
wijziging van de nationaliteitswetgeving. 

ENGE NATIONALISTEN 
In feite wilden de groenen het gemeente

lijk migrantenstemrecht op korte termijn 

mogelijk maken, De Vlaamse liberalen 

verzetten zich daartegen. Het stemrecht, 

nochtans een liberaal principe, bleek een 

brug te ver voor de liberale achterban. De 

francofone partijen maakten handig van 

die 'Vlaamse' patstelling gebruik om een 

akkoord uit de brand te slepen dat veel 

verder reikt dan het gemeentelijk stem

recht. Het ontwerp van Justitieminister 

Mare Verwilghen dat reeds in de minister

raad onderhandeld werd en deze week 

ter goedkeuring aan de Kamer van 

Volksvertegenwoordigers wordt voorge

legd, verleent nagenoeg iedereen die dat 

wil de Belgische nationaliteit. De nieuwe 

Belgen zullen op die manier hun stem uit

brengen voor de gemeente- en provincie

raadverkiezingen, de federale- en 

Belgische nationaliteit kunnen verkrijgen. 
Een eerste methode is de nationaliteits

verklaring. Hier gaat het om een recht 

voor wie in België geboren is, er zeven 
jaar verblijft of een Belgische ouder heeft. 
Aan die voorwaarden is geen leeftijd ge
bonden. Bovendien gaat de verklaring 
niet gepaard met een onderzoek naar de 
integratiebereidheid. Het ontbreken van 
deze twee voorwaarden houdt een drasti-

Een nieuwe 
migratiegolf? 

Europese verkiezingen en de deelstaat
verkiezingen. Kortom, de Vlaamse libera
len gedragen zich als 'enge nationalisten'. 
Niet de integratie, niet het verlenen van 
kansen aan iedereen, noch het nodige ge
meenschapsgevoel, zijn noodzakelijk. Wat 
telt, is de Belgische nationaliteit, noch 
min, noch meer, zoals 'enge nationalis
ten', om eens de woorden van VLD-voor-
zittet Karel De Gucht te citeren, het wen
sen. 

INBURGERING 
Het ontwerp-Verwilghen bepaalt dat in

wijkelingen op twee manieren de 

sche versoepeling van de naturalisatie
wetgeving in. 

„Onze alliantie en de CVP", aldus "VU&ID-
kamerlid Karel Van Hoorebeke, „zijn van 
oordeel dat het onderzoek naar de inte-
gratiewil behouden moet blijven en dat 
de bereidheid tot inburgering uit de ken
nis van één van beide landstalen moet 
blijken." 

Wordt het ontwerp-Verwilghen ongewij
zigd in de Kamer goedgekeurd, dan staat 
België garant voor de meest soepele na
tionaliteitsprocedure die men kan inden
ken. Het hoeft geen betoog dat dit tot een 
nieuwe migratiegolf kan leiden. „Deze zal 

VU&ID en CVP uiten felle en grondige kritiek 
op het wetsontwerp-l/erw/7grten. Een pro
bleem bij dat soort van opmerkingen is dat 
men algauw In het kamp van extreem
rechts geplaatst wordt. Voor de meeste 
Vlaamse volksvertegenwoordigers is dat 
een reden om hun mond te houden. Ook 
als fundamentele belangen op het spel 
staan, algemene en Vlaamse. 
Het wetsontwerp-Verwilghen voldoet 
geenszins aan het algemeen belang 
Eigenlijk houdt het de deelname van inwij
kelingen aan de samenleving tegen 
Liberalen, socialisten en groenen stippelen 
een beleid uit dat op maat van extreem
rechts Is gesneden. De extremisten wensen 
geen integratie van migranten, wat het 
wetsontwerp bevestigt. Radicaal rechts 
droomt luidop van harde confrontaties tus
sen allochtonen en autochtonen. Die wor
den onder meer veroorzaakt door de mi
granten buiten de maatschappij te houden, 
door ze niet in te burgeren en door hen 
daardoor onvoldoende kansen op voortge
zet onderwijs, op werk te bieden Ook dat 
staat met zoveel woorden in het wetsont
werp geschreven ,,De integratievereiste", 
zo stellen VU&ID en CVP terecht, „Is in het 
belang van de migranten. De overheid 
moet hen uitnodigen om op een algehele 
deelname aan de maatschappij In te gaan. 
Dat Is de basishouding van een verdraagza
me en open samenleving." In de plaats 

Het averechts effect 

Volgens VUW-kamerlid Karel Van Hoorebeke 
voldoet de door de federale regering Ingediende 

natlonallteltswetgeving niet aan het algemeen, laat 
staan net Vlaams öe/ang. 

daarvan zendt de federale regering een 
verkeerd signaal uit. „Waarom zouden mi
granten zich nog integreren wanneer een 
bepaalde verblijfsduur een quasl-recht op 
de Belgische nationaliteit verleent?" En ook 
dat Is koren op de molen van het Vlaams 
Blok. De mandatahssen en militanten van 
deze partij krijgen ruim voldoende tijd om 
voor de nakende gemeenteraadsverkiezin
gen aan bezorgde kiezers te gaan uitleggen 

wat de federale regenng heeft 'uitge
spookt' en hoe de 'eigen bevolking over
spoelt zal worden door nieuwe Belgen'. 
En wat met de Vlamingen in Brussel? 
Berust het op louter toeval dat 
Justitieminister Mare Verwilghen (VLD) de 
diensten die de natlonaliteitsaanvragen 
moeten controleren tot hoogste spoed 
aanzet' Waarom moet de nationaliteitsver-
werving opeens zo snel gebeuren? Omdat 
de Franstalige partijen dit eisen in ruil voor 
Verwilghens snelrecht. ,,ls het de 
Franstallgen erom te doen zoveel mogelijk 
nieuwe Belgen te maken voor de gemeen
teraadsverkiezingen?" Zo vraagt Vü&iD-ka-
merlld Karel Van Hoorebeke zich af. 
Natuurlijk is dat de beweegreden van de 
Franstalige partijen. Op die manier kunnen 
ze de positie van de Vlamingen in Brussel 
tot een absoluut minimum beperken. 
Andermaal zijn ze ons een stapje voor. De 
wetgeving zal goedgekeurd worden op het 
moment dat de Brusselaars nog aan het 
praten zijn over een Vlaamse minimumver-
tegenwoordiging In de Brusselse instellin
gen En ja, de Franstalige partijen willen 
daarover praten In ruil voor nieuwe toege
vingen. En om een eventuele overmacht 
van het Blok te verhinderen .. 

(evdc) 

zich niet enkel tot België beperken. Dit 
land opent de poort waarlangs nieuwko
mers, via de verwerving van nationaliteit, 
zich in heel Europa vrij kunnen bewe
gen." 

Die voorspelling is niet uit de lucht ge
grepen. Wanneer één van de ouders de 
nationaliteit heeft verkregen, wordt deze 
als het ware automatisch ook aan de kin
deren verleend. Dat geldt zowel voor de 
kinderen die hier als in het land van her
komst verblijven. Het kind moet dan geen 
verklaring meer afleggen en krijgt meteen 
een machtiging tot vestiging. „Van het 
ogenblik dat deze kinderen de Belgische 
nationaliteit bekomen, zijn de kinderen 
van deze kinderen opnieuw gerechtigd 
om de nationaliteit te claimen." 
Allicht de voornaamste 'aansporing' tot 
een nieuwe migratiegolf en bovendien tot 
misbruiken, heeft vandoen met de ge
brekkige controle ter zake. Zo krijgen het 
parket, de dienst Vreemdelingenzaken én 
de Staatsveiligheid slechts één maand tijd 
om advies over de nationaliteitsverklaring 
te verlenen. Gebeurt dat niet, dan wordt 
het advies als gunstig beschouwd. 
Vandaag heeft de dienst 
Vreemdelingenzaken drie tot negen 
maand tijd nodig om een dergelijk advies 
uit te brengen! En de aanvrager hoeft 
maar van arrondissement te verhuizen 
om de hele procedure bij het parket in 
het honderd te doen lopen. Trouwens, 
hoe kan het parket binnen de maand de 
nodige informatie uit het buitenland be
machtigen? „Terwijl de controleprocedu
re alles behalve waterdicht is, kan men de 
nationaliteft niet ontnemen, ook niet 
wanneer deze op basis van valse informa
tie is toegekend. Voor de georganiseerde 
criminaliteit betekent het ontwerp de in
gangspoort tot Europa", zo voorziet Van 
Hoorebeke. 

POLITISERING 
Naast de nationaliteitsverklaring is er ook 
de naturalisatie-aanvraag. Dit is geen 
recht, maar een gunst. Daarvan kan de in-
wijkeling gebruik maken indien hij of zij 
hier drie jaar een hoofdverblijfplaats 
heeft. Voordien gold een termijn van vijf 
jaar. De controle op de aanvraag stemt 
overeen met die op de nationaliteitsver
klaring. Slagen de betrokken diensten er 
niet in binnen de maand advies uit te 
brengen, dan beslist het parlement. Dat 
zet de deur wagenwijd open voor een 
doorgedreven 'politisering' van de aan
vragen. Dat gaat zelfs zover dat het fede
rale parlement het parket losjes kan voor-
bijhollen. Stel dat deze om gegronde re
denen de nationaliteitsverwerving verhin
dert, dan wordt die omgezet in een natu
ralisatiedossier dat meteen naar de Kamer 
van Volksvertegenwoordigers ter goed
keuring wordt verzonden. 

(evdc) 
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V erleden maandag begon in Spanje het proces tegen 

Laza en Zabala. Deze twee vermeende Etarras 

(Eta-leden) werden 16 jaar geleden door het Spaanse Gal 

ontvoerd en in een villa in San Sebastian gefolterd, later 

werden ze in Alicante onder ongebluste kalk gedumpt. 

Eind november schortte Eta zijn wapenbestand op. Jan 

Maas, die de toestand in Baskenland volgt, zoekt een 

verklaring voor die beslissing. 

• LANDUIT • 

Nadat de 'terroristische organisatie' op 16 
september 1998 een eenzijdig staakt-het-
vuren had afgekondigd veranderde er 
veel in Baskenland. Je kon weer veilig par
keren in de buurt van militaire gebouwen 
en op straat zag je mensen die dat al enige 
jaren niet meer deden weer met elkaar 
praten. Het enige 'negatieve' was het stij
gend aantal toeristen uit het zuiden... 

NAPOLEON 

Maar het bestand bleef broos en dit door 
de schuld van uitspraken en daden van 
Spaanse politici of van hun Baskische aco
lieten en van de arrogante manier waarop 
ze dit deden. Spanje zat duidelijk ver
veeld met het bestand! Madrid had véél 
liever het Baskisch nationalisme 'en alles 
wat daarrond hangt' te vuur en te zwaard 
bestreden. Dan kon het bij de verkiezin
gen van het volgend jaar pronken met 
deze scalp. Eén uitspraak van president 
Aznar typeert zijn staatsmanschap: „Eta 
wil geen vrede, want vrede zou het einde 
van Eta betekenen". 

Dat Eta zijn aanhangers gedurende méér 
dan een jaar onder controle kon houden 
was op zich al een bewijs dat de (linkse) 
nationalisten écht wel vrede wilden. Dat 
ook ter rechterzijde de wens bestond om 
eindelijk komaf te maken met de onder
linge tweestrijd en op die manier tot een 
verdere autonomie te groeien bleek toen 
bekend werd dat tijdens de onderhande
lingen Eta-PNfy die aan het bestand voor
afgingen, besloten werd dat die gesprek
ken zouden voortgaan, zelfs indien er in
tussen een aanslag zou plaatsvinden. Op 
een geraffineerde manier begonnen daar

op Spaanse staatsmannen als 'Napoleon' 
Aznar en Mayor Oreja van Binnenlandse 
Zaken de zaak te ondermijnen. 
„Eta zou eerst zijn wapens moeten inle
veren", klonk het plots. De Baskische ter
reurorganisatie had zich nochtans, in te
genstelling tot bijvoorbeeld het Ira, voor-

Batasuna verantwoordelijk voor de inter
nationale betrekkingen 

- Op 15 maart doorzocht de Spaanse poli
tie de zetel van Herri Batasuna te 
Donostia. Later zou deze huiszoeking 'on
geldig' verklaard worden... 

- Op 20 maart werd in Renteria bij San 

Bij het einde van 
het Eta-bestand 

namelijk van zelfgemaakte springtuigen 
bediend. 

Erger waren de ontelbare provocaties 
waarvan de Basken het slachtoffer waren. 
We zetten ze even op een rij. 

- Op 24 september 1998, amper 105 
dagen nadat ze tot 12 jaar veroordeeld 
waren wegens 'staatsterrorisme', werden 
de ex-minister Vera en Barrionuevo en 
nog 8 overige 'hovaardigheidsbekleders' 
vrijgelaten. Om incidenten te vermijden 
had de regering-Aznar (Partido Popular) 
kort ervoor grootmoedig 'voldaan' aan 
een belangrijke eis van het Baskische 
volk: het dichterbij brengen van de 
Baskische gevangenen. 21 Eta-gevange-
nen waren vanuit gevangenissen op de 
zuidene eilanden of van de Spaanse en
claves in Afrika over het water naar 
Andalusië gebracht! 

- Op 12 maart werd Mikel Egibar gear
resteerd. 

Hij was binnen de (legale) partij Herri 

Commissie speelt 
l<ort op de bal 

Het voetbalkampioenschap Euro 2000 
wordt nauwlettend in het oog gehouden 
door de Europese Commissie. Dat blijkt 
uit het antwoord op een vraag van euro
parlementslid Bart Staes (VU&ID). 
Momenteel onderzoekt de Commissie de 
verkoop van toegangsbewijzen voor het 
voetbalgebeuren. Zij verzamelt ook infor
matie over de marketingcontracten van 
de organisatie Op basis hiervan komt er 
al dan niet een onderzoek naar inbreuken 
op het mededingingsrecht. 
De organisatie van het voetbaltoernooi is 
in handen van de Euro 2000-stichting, 
onder auspiciën van de Union of 
European Football Associations (UEFA). 
Voor de marketing van dit evenement zijn 
er afspraken gemaakt tussen ISL 
Worldwide, UEFA, de Euro 2000-stichting 

en de acht gaststeden. Alle onderhande
lingen zouden op individuele basis ge
beuren om in te spelen op de belangen 
van iedere betrokken stad. Desondanks 
vreest EP-lid Staes dat deze constructie in 
strijd is met het Europese mededingings
recht. De Commissie deelde hem mee dat 
„...er tot op heden nog geen formele 
klacht is ingeleid tegen de contracten 
voor de promotie en reclame rond het 
Europees voetbalkampioenschap in 
2000". Ze neemt zich evenwel voor, mede 
gezien de problemen die zich voordeden 
in het kader van het wereldkampioen
schap voetbal in Frankrijk, de organisatie 
van het Euro 2000-evenement op de voet 
te volgen 

(fV) 

Sebastian het lijk gevonden van Eta-leider 
Geresta. 'Zelfmoord' volgens Spanje, hoe
wel Geresta niet gedood was door de re
volver die naast hem lag. Bovendien wer
den vlak vóór of na het overlijden (peri-
mortem) twee kiezen getrokken. Ook 
door hemzelf? 

- In september beroemde de Spaanse re
gering er zich op 105 Eta-gevangenen vrij
gelaten te hebben. Na onderzoek bleek 
dat het voornamelijk om gevangenen in 
voorarrest ging of terminaal zieken... 

DONDERSLAG 
Intussen waren er bij de verkiezingen van 
13 juni in Baskenland en in de deelstaat 
Navarra één parlementair, drie provincie
raadsleden en 29 gemeenteraadsleden 
verkozen die in de gevangenis zaten. Of: 
hoe een volk zijn 'terroristen' behandelt! 
Toch waren er ook contacten regering-
Eta. Mogelijk vond de eerste ontmoeting 
in ons land plaats (volgens het 
Nederiandse dagblad 'De Limburger') 
maar op 19 mei kwamen vertegenwoordi
gers van de Spaanse regering in 
Zwitseriand samen met een Eta-afvaardi-
ging. Onder hen Belén Gonzalez Penalva, 

'Carmen', die in 1989 al aan de onder
handelingen van Algiers had deelgeno
men. Op 25 oktober jl. werd Belén 
Penalva echter in Pau gearresteerd! Dit 
ontlokte PNV-voorzitter Arcalluz de uit-
spraakt „dat je in een ooriog toch niet 
schiet op degene die met een witte vlag 
naar je toekomt!". Mogelijk was deze ar
restatie de druppel die bij Eta de emmer 
deed overlopen Zelfs de PVN vroeg 
compensaties' van Spanje voor deze ar
restatie De diefttal van acht ton dynamiet 
en kilometers lont uit een fabriek in 
Bretagne door 'Spaanssprekenden' (dus 
Eta, dixit Mayor Oreja) deed weinig goeds 
vermoeden... 

En dan kwam er het Eta-communiqué in 
Gara van zondag 28 november, waarin het 
bestand, na 14 maanden, werd opgezegd. 
Een donderslag bi) heldere hemel 
Bovendien werd het immobilisme van de 
Spaanse en Franse regeringen veroor
deeld 
Eta werd de volgende dag in de Spaanse 

ETA anuncia el final de la tregua 
decretada en setiembre de 1998 
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pers beladen met alle zonden Israels. In 
een interview met Cadena Ser van 31 ok
tober gaf de leider van Euskal Herritarrok, 
Arnaldo Otegi^ toe zélf verrast te zijn ge
weest door het communiqué. Toch wordt 
Euskal Herritarrok-Herri Batasuna nog 
steeds de 'politieke vleugel van Eta' ge
noemd. Premier Aznar kon voor de pers 
zijn ontgoocheling niet verbergen. 
Zaterdag 4 december stapten meer dan 
10.000 EH-HB-aanhangers op door de 
straten van Bilbao achter het spandoek: 
'Baskenland Bouwend. Voor een 
Democratisch Proces'. 
Na afloop vroeg Arnaldo Otegi verder te 
werken in dezelfde lijn als de voorbije 
maanden. Otegi, die de leiding overnam 
nadat de top van Herri Batasuna achter de 
tralies belandde, werd ooit de Baskische 
Gerry Adams genoemd. Een Spaanse 
Tony Blair werd echter nog niet gevon
den. 

Jan Maas 

Zo kondigde 
de Basidsche 
krant Gara de 
Eta-beslissing 
aan. 

1 

Uit de i(rant 
Gara... 

,.Voorwaardelijke vrijlating geweigerd na 20 van de 25 
jaar uitgezeten te hebben" 
,,Manu Legarreaetxeberria werd gearresteerd in februari 
1979, toen er nog geen parlement was in Gasteiz of 
Truiia. De teeveetoestellen in Hegoalde hadden nog geen 
last van zapping en 's middags werd de uitzending on
derbroken na het feuilleton Martin Villa was minister van 
Binnenlandse Zaken en Tribaren Esnao/a verdedigden de 
doelen van Athletic Bilbao en Real Sociëdad Manu 
Lagerretaetxeberna werd tot 25 jaar veroordeeld waarvan 
hij er reeds 20 uitzat Als hij zijn moeder had onthoofd en 
twee kinderen verkracht, een tehuis had overvallen en 
gijzelaars had genomen met de eis hem vijf kilo heroïne 
te overhandigen zou hij nu vrij rondlopen Want zoals het 
hoort wordt een gevangene vroegtijdig vrijgelaten na het 
uitzitten van dnevierde van zijn straf Maar omdat Manu 
Legarretaetxeberna een Baskische politiek gevangene is, 
trouw aan zijn ideeën en aan zichzelf, trekt de Spaanse 
staat zich mets aan van zijn eigen wetten en blyft hij in de 
gevangenis" 
(uit Gara, 17 juli 1999) 
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V orige zondag begon Euro 2000. Met een prinses en 

een eerste minister De loting baadde in euforie. 

Een halfuur lang waren de Nederlanden weer één. Het 

Europees voetbalkampioenschap voor landenteams moet 

en zal een succes worden. Het imago van België zal 

internationaal worden opgevijzeld. Waarom zouden we 

dat niet proberen geloven? 

• SPORT • 

België en de 

Rode Duivels 

hopen tUdens 

het EK op 

een plaatsje 

In de tweede 

ronde. 

6 

Het Europees voetbalkampioenschap gaat 
door voor het derde belangrijkste sport-
tomooi ter wereld. Dat is zeker niet over
dreven. Voor een land als het onze weegt 
het EK zelfe even zwaar als het wereld
kampioenschap. Het tomooi is overzich
telijker (zestien ploegen), sleept zichzelf 
niet eindeloos voort (drie weken), wordt 
gespeeld op aantrekkelijke uren (geen 
ochtend- of nachtwedstrijden waarmee 
we geteisterd worden wanneer het WK op 
verre continenten doorgaat) en telt enkel 
ploegen met grote herkenbaarheid. 
Eigenlijk missen we enkel Argentinië en 
Brazilië om het feest volmaakt te maken 
waar dan nog tegenover staat dat België 
op papier gemakkelijker de eindronde 
van het EK dan de eindronde van het WK 

moet kunnen halen waardoor de interes
se nog wordt verhoogd. 
De Fifa (de wereldvoetbalbond) ergert 
zich trouwens aan het groeiend succes 
van het EK dat wordt georganiseerd door 
de Uefa, de grote tegenspeler waarmee 
een permanente machtsstrijd wordt ge
voerd. Het kan verder niet worden ont
kend dat Uefa-voorzitter Lennart 

men toch beter met beide voeten op de 
grond. Zweden is geen doetje. Een moei
lijk te manoeuvreren ploeg. Onwrikbaar 
in de strijd, Weinig spektakel maar des te 
meer efficiëntie. Het is niet altijd mooi 
maar meestal wel doeltreffend. Zweden 
regeerde zelft zijn kwalificatiereeks met 
Engeland en Polen met groot gezag. Het 
verloor geen match... 

Het feest is begonnen 
Johansson een grotere geloofwaardigheid 
bezit dan zijn tegenhanger Sepp Blatter 

die al te vaak in opspraak kwam om nog 
onbeschadigd zijn gang te kunnen gaan. 

HET DOEL 

De voetbalwereld in België zal het een 
zorg zijn. Zondag werden we geleid door 
slechts één bekommernis. Zou de loting 
de Rode Duivels goedgezind zijn? Mag de 
ploeg van Robert Waseige op de tweede 
ronde hopen? Ja. Zoveel is zeker. Al blijft 

Italië is een potentiële Europese kam
pioen. Het voetballand bij uitstek. Veel ta
lentrijke spelers, nog meer routine en dis
cipline, professionalisme tot in het kwad
raat. We hechten weinig of geen betekenis 
aan de recente uitoverwinning van de 
Rode Duivels in Italië. Onze internationa
len kunnen er hooguit wat zelfvertrou
wen uit putten. Wat op zichzelf natuurlijk 
niet onbelangrijk is. Italië vertrekt als fa
voriet voor groepswinst. 
Turkije is onvoorspelbaar. Op papier een 

Andermaal heeft Frank Vandenbroucke de wie-
lerwereld op stelten gezet Het was al een tijdje 
geleden en dus hadden we er ons kunnen aan 
verwachten. Zijn vertrek bij Cofidis, de wieler
ploeg uit Noord-Frankrijk die hij enkele dagen 
eerder nog had weten te overhalen om speciaal 
voor hem een paar bijkomende Belgische ploeg
maats aan te trekken, kwam desondanks als een 
donderslag bij heldere hemel Wij weten inmid
dels dat Vandenbroucke op dit soort toestanden 
Is gesteld. Dat zij bij zijn 'waarmerk' passen, dat 
Zij blijkbaar In zijn onvoorspelbare karakter zijn 
ingebakken We moeten dus veronderstellen 
dat we nog niet alles hebben gezien 
Natuurlijk heeft Vandenbroucke contractbreuk 
gepleegd. Daar bestaat geen twijfel over. Al zal 
hij wel een stok zoeken en vinden om de hond 
mee te slaan. Tegelijkertijd met Vandenbrouckes 
opstappen begon de zoektocht naar de ware 
reden van zijn vertrek Na enkele dagen bleek 
die gevonden te zijn Vandenbroucke vreest dat 
de dopingaffalre (Sa/nz! waarmee hij afgelopen 
zomer onrechtstreeks werd verbonden volgend 
jaar opnieuw de kop zal opsteken en dat er hem 
dan, wanneer zijn naam mogelijk opnieuw wordt 
vernoemd andermaal een schorsing boven het 
hoofd hangt op grond van toepassing van het 
ploegreglement van Cofidis. Dat risico wil de 
kampioen uit Ploegsteert niet lopen, vandaar de 
Jeremidade over de gemiste wereldbeker, de 
broodroof, de schorsing zonder - zo blijkt voor
lopig - reden. 

Moeizame discussies tussen advocaten zullen 
ongetwijfeld een oplossing brengen. 
Vandenbroucke, van wie we ons afvragen of de 
druk die hij onophoudend rond zichzelf creëert 
uiteindelijk ook zijn atletisch vermogen niet zal 
aantasten, zal vermoedelijk een nog méér beta
lende sponsor vinden. Publiciteit, positief of ne-

Mensen en feiten 
beste titelkansen toe te dichten Er staat voor-
opig geen tegenstander op die de indruk wekt 
een lange reeks overwinningen te kunnen neer
zetten Racing Genk verloor vorige zaterdag on
begrijpelijk bij een verzwakt want met kwets
uren sukkelend KV Mechelen De Limburgers 
schenen nochtans vertrokken voor een succes
volle serie.. 

Club Brugge Is ondanks alles nog verre van dood 
maar ook In het Jan Breydelstadion hebben we 
ooit een sterkere thuisploeg weten voetballen. 
Blauw-zwart heeft nood aan jongere bestuur
ders met een uitgesproken visie stellen de ken
ners. Kan zijn. Maar waar leeft die nood niet? 
Zelfs Beerschot dat een Indrukwekkende reeks 
thuisoverwinningen neerzette en dat in zijn 
nieuwe gedaante ongetwijfeld een aanwinst is 
voor eerste klasse worstelt met bestuurlijke pro
blemen. Het zal weL eigen zijn aan deze tjjd 
waarin alles voortdurend in vraag wordt gesteld. 
Is Anderlecht bovenin favohet, al zal het kam
pioenschap zeker geen weken vooraf beslist zijn, 
onderin dreigt het ongemeen spannend te wor
den. Er kunnen vijf uitgesproken degradatiekan
didaten worden aangewezen' Hareibeke, 
Beveren, Lommei, Slnt-Trulden en Ceel. 
Laatstgenoemde club zien we maar moeilijk 
overleven maar voor de rest Is het koffiedik kij
ken. 

Hoe dan ook, ons eerste klasse voetbal heeft 
een heenronde achter zich die er wezen mocht. 
Veel goals, verrassingen en positieve en nega
tieve zin, meer volk en een groeiende geloof
waardigheid Misschien wordt het een prachtig 
jaar 2000. 

(Olympos) 

Jos Daerden, bil Lommei de laan uitgestuurd, wordt 
opgevolgd door Harm van Veldtioven. 

gatlef, heeft in de sportwereld van vandaag on
schatbare commerciële waarde. 

KOFFIEDIK 

Anderlecht is herfstkamploen geworden en In
dien woensdag niet verloren werd op Club 
Brugge mogen de Brusselaars echt wel van een 
geslaagde heenronde spreken. Maar zelfs In het 
slechtste geval trekt de ploeg van Aimé 
Anthuenis met vier punten voorsprong naar de 
terugronde Dat Is niet niks wanneer u er reke
ning mee houdt dat 'moeilijke ploegen' als Club 
Brugge, Lierse, Cent en Standard na Nieuwjaar in 
het Astrldpark worden opgewacht, Anderlecht 
moet nog wel naar Genk, Beerschot en 
Moeskroen maar niets wijst erop dat Sporting 
voor een onvermijdelijke Inzinking staat. De spe
lerskern Is breder dan elders en er staan week in 
week uit meerdere prijsschutters opgesteld In 
de basis Almé Anthuenis is bijgevolg erg 'be
hoedzaam' optimistisch. 
Er zijn nog andere redenen om Anderlecht de 

haalbare kaart. Maar we moeten er wel re
kening mee houden dat de Turkse top-
teams geregeld wedstrijden winnen in de 
Champions League en als een voetballand 
in opgang mogen worden beschouwd. 
Vaak vergeet men dat het in voetbal van 
weinig afhangt. De vorm van de dag, De 
arbitrage. Meeval of tegenslag. Kwetsuren 
van spelbepalende individualiteiten. De 
honger naar succes. Aan dit lijstje moet 
ook nog het thuisvoordeel worden toege
voegd. En precies daarop baseren we ons 
om in de kwaliflcatiekansen van onze 
Duivels te geloven. Want laten we wel 
wezen: de kwartfinales halen is het doel 
dat België voor ogen moet hebben. De 
Nederlanders kunnen niet tevreden zijn 
met minder dan de finale. En eigenlijk 
wordt verwacht dat ze die ook nog eens 
winnen. Al zullen ook Spanje en 
Duitsland meetellen. 

Inmiddels groeit de hoop op een onver
getelijke sportzomer 2000. 

WERELDBEKER 

Een kinderhand is gauw gevuld. De loting 
voor de voorronden van de Wereldbeker 
2002 heeft de Belgische voetbalbonzen 
met grote vreugde vervuld. Hen niet al
leen trouwens. Ook een aantal veronder
stelde kenners zien de Rode Duivels al fu
rore maken in Japan en Korea. Wij blijven 
liever voorzichtig. Winnen tegen Kroatië 
en Schotland is niet vanzelfsprekend en 
van Letland weet eigenlijk niemand iets. 
Het wordt ginds tasten in het duister. 
De redenering luidt dat Kroatië - dat op 
de wereldbeker in Frankrijk nog de halve 
finales haalde - in deze tijden op een oud 
en uitgeblust elftal moet terugvallen. 
Daarom werd Euro 2000 niet gehaald. 
Mogelijk. Maar wordt Kroatië al niet ja
renlang bekeken als de talentenschuur 
van Europa? Dit land leverde in het verle
den topspelers af aan de lopende band. 
Waarom zou die aanvoer van klassespe
lers plots stokken? We kunnen er geen en
kele verklaring voor 'uitvinden' en pre
cies daarom is Kroatië voor ons favoriet. 
Ook Schotland heeft men in gedachten 
reeds opzij gezet. Het zal ons verbazen in
dien 's lands glorie tegen de 'Brave 
Hearts' zes op zes haalt. De Schotten kun
nen vandaag inderdaad niet steunen op 
superspelers maar hun strijdlust en weer
baarheid zijn legendarisch. Engeland er
voer het voor veertien dagen nog op 
Wembley. België heeft tegen Schotland al 
vaak gewonnen. Het heeft er ook al meer 
dan één keer tegen verloren. 
Voorzichtigheid blijft geboden. Het en
thousiasme kadert misschien in de op
winding die de loting voor Euro 2000 met 
zich bracht. Best mogelijk. Maar de feiten 
blijven wel wat ze zijn. De Rode Duivel» 
zijn nog niet in Azië, Al had het natuurlijk 
veel moeilijker kunnen uitvallen. 

Olympos 
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Haal meer 
uit Ü^^iy 

Opnieuw Vlaamse 
kerstmarkt in Aaigem 

• UIT DE REGIO • 

Deze waardebon 
geeft recht op 

1 glas 
Glühwein 

Reeds voor de vierde keer op rij richt de 
Rodebachfondsafdeling van Erpe-Mere 
een Vlaamse kerstmarkt in, dit gebeurt 
dit jaar op zaterdag en zondag 18 en 19 
december. Opnieuw is De Schuur aan de 
Pouherenstraat 15 in Opaaigem 
(Aaigem) de uitgelezen plek voor deze 
gezellige manifestatie. 
Op zaterdag begint vanaf 14u.30 een 
kerstfeest voor kinderen van leden en 
sympathisanten en waarbij gepaste ani

matie en muzikale omlijsting elkaar af
wisselen. 

Zondagmiddag 19 december vanaf 13 u. 
is het in en rond De Schuur tijd voor de 
markt waar rond de schitterende kerst
stal talrijke standhouders hun ambachte
lijk vervaardigde geschenken aanbieden. 
Ondertussen gaat de kerstman al wel
doende rond en krijgen de kinderen een 
gratis schminkbeurt. Omdat de kerst
markt altijd ook een beetje cultuur is 

staan op de binnenkoer de robuuste 
bronzen werken van Herman De Somer 

te kijk terwijl van Marcel Kiekens aqua
rellen kunnen bewonderd worden. 
De Joriscantorij uit Aalst geeft Vlaamse 
kerstliederen ten beste en het duo 
Kiekebisj zorgt voor animatie door folk
muziek. 

Dorstigen en hongerigen vinden hun ga
ding in het Kerstkaffee waar naast straffe 
kerstbieren, jenevers, ovenkoeken met 

U aangebonden door Rodenbachfonds Erpe-Mere en 
het weekblad wiJ 

— _ _ _ _ _ _ _ j 

warme beenhesp worden opgediend. 

WIJ-lezers die zich met bijgaande origi

nele (geen kopie!) waardebon op de 

kerstmarkt te Aaigem aanbieden worden 

getrakteerd op één gratis glas Glühwein. 

Info: Patrick Ver best el Tel. en fax: 

053/62.73.89. 

IMP) 
VOHUlNGSCEffTRUM 
LODEWUK DOSFEL 

VORMINGSCENTRUM DOSFEL 
zoekt voor onmiddellijke indiensttreding : 

EEN ADMINISTRATIEF MEWERK(ST)ER (90%) 

Diplomavereisten: 
getuigschrift HSO. 

Voorwaarden: 
- kennis van tekstverwerking, powerpoint en Excell; 
- woonachtig in de regio Antwerpen; 
- vertrouwdheid met VU en het Vlaams-nationaal 

gedachtengoed; 
- standplaats: Barrikadenplein, Brussel. 

De kandidaturen met cv en motivatie dienen uiterlijk voor 
4 januari 2000 gericht te worden aan Hilde Houwen, directeur 
VCLD, Omwentelingsstraat 13, 1000 Brussel, 02/219.25.00 
of 051/40.42.94 (privé). 

Ontmoetingen met Geert Bourgeois 
en Patrik Vankrunkeisven 

De ontmoetingen met de kandidaten voor 
de verkiezing van een algemeen voorzitter 
van de Volksunie zijn voor de helft achter 
de rug. Op zo'n ontmoetingen stellen 
Geert Bourgeois en Patrik Vankrunkeisven 
zich extra aan de VU-leden voor. Wat is hun 
projea voor de Volksunie? Hoe zien zij de 
toekomst van de partij? Welke strategische 
keuzen maken zij op het vlak van inhoude
lijke en organisatorische opstelling van de 
Volksunie? 
Om de keuze van een nieuwe algemeen 
voorzitter open en eerlijk te laten verlopen 
krijgen alle VU-leden de kans de beide kan
didaten voor het voorzitterschap persoon
lijk te ontmoeten. 

ElkVU-Iid is welkom op een i^n volgende 
data: 

Donderdag 16/12 - arrondissement 
Leuven - Leuven, Mgr. Sencie-Instituut 
KU Leuven (Erasmusplein 2) om 20u. 
Vrijdag 17/12 - arrondissement Gent-
Eekio - Merelbeke, De Drie Koningen 
(Hundelgemsesteenweg 656) om 20u. 
Maandag 20/12 - provincie West-
Vlaanderen - Roeselare, CC De Spil 
(Spilleboutdreef 1) om 20u. 
Donderdag 23/12 - arrondissement 
Aalst-Oudenaarde - Aalst, De 
Korenbloem (Markt) om 20u. 
U wil meer info of u beeft vragen 
bij de voorzittersverkiezing, dan 
neemt u contact met het W-partij-
secretariaat. Tel 02/219.49.30, 
fax 02/217.35.10, via e-post: 
voorzitter. 2000@volksunie. be 7 

OOST-VLAANDEREN 
za. 18 dec. NlNOVE: Kerstfeest van 

VWC-Ninove. Om 12u.30 in Salons Ter 
Kloppers, Aardeweg 96 te Outer. 
Uitgebreid menu aan 900 fr. Niet-leden 
1.000 fr Bedrag vóór 10/12 storten op rek. 
979-1300520-46 van VWG-Ninove. 

Zo. 19 dec. AAIGEM: 4de Vlaamse 
Kerstmarkt. Vanaf I3u. in en rond 'De 
Schuur', Populierenstraat 15 te Opaaigem. 
Talrijke standhouders met ambachtelijke 
geschenken, straffe kerstbieren, glühwein, 
jenever, ovenkoeken en warme beenhesp. 
Met tentoonstellingen, kerstliederen en 
folkmuziek. Info: 053/62.73.89. Org. 
Rodenbachtfonds Erpe-Mere. 

Zo. 23 Jan. DESTELBERCEN: 
Nieuwjaarsontmoeting met receptie en 
voordracht door Annemie Van de Casteele 
over de dioxinecrisis. Van 11 tot 13u. In de 
Vrije Gemengde Basisschool, Steenvoorde-
straat 11 te Heusden (Destelbergen). 
Toegang gratis, ledereeen welkom. Info: J-
P Roosen, (09/228.99.12). Org.: Dr Jozef 
Coossenaertskring Destelbergen-Heusden. 

WEST-VLAANDEREN 
Do. 16 dec. lEPER: Lach Je te plet

ter met Gert Boullart. Om 15u. in het 
Casthof Ter Gamere, Zonnebeekseweg 286 
te leper. Toegang: 150 fr., -t-3pas 100 fr. 
Org.: VWO i.s.m. ministerie v.d. Vlaamse 
Gemeenschap, afd. volksontwikkeling en 
bibliotheken. 

Do. 16 dec. BRUGGE: Voordracht 
over 'Lernout & Hauspie. Spraak en taai-
technologie' door Caroline Tytgat. Om I5u. 
In De Gulden Spoor, 't Zand 22 te Brugge. 
Org. Informativa vzw. 

DO. 16 dec. TIELT: 'Water: zegen en 
vloek' door MIchlel Capoen. Om 20u. In de 
A. Deseynzaal van CC Gildhof, St.-
Michielstraat 9. Toegang 80 fr, abo's gratis. 
Org:: A. Vanderplaetsekring TIelt. 

Vr. 17 dec. TORHOUT: Kerstfeest en 
gezellig samenzijn van VVVG en Vlaamse 
Seniorenkring Houtland. Met ballades, 
volksverhalen, kerstliederen. Glühwein, 
pannenkoeken en koffie. Aanvang om 
14U.40 in zaal Centrum, Beerstraat 20 te 
Torhout. Deelname: 200 fr Deuren vanaf 
13U.45. Voor eventueel vervoer: Jef 
Duflou, 050/21.21.96 Of W. Van Daele, 
050/82.31.41. 

Dl. 21 dec.lZECEM: Jaarlijkse statu
taire ledenvergadering met tombola en te
rugblik op het afgelopen Jaar. in De Drie 
Gezellen, Mentenhoekstraat 4. Org.: WVG-
Izegem. 

WO. 22 dec. BRUGGE: Agnes 
Bruneel over 'Een kind is ons geboren', 
muzikaal-poëtische kerstevocatie. Om 15u. 
in de Magdalenazaal, Violierstraat 7. 
Deuren vanaf 14u. Na de activiteit Is er kof

fietafel voor wie dit wenst. Org.: VWG-
Brugge-Centrum. 

WO. 29 dec. IZECEM: 
Kerststallentocht naar Trier met FW-
Izegem. Meer info bij Renata Blondeel 
(051/30.48.08). 

Ma. 3 Jan. ROESELARE: Nieuw
jaarsfeest, opgefleurd met moppen door 
Firmin Debusseré, alg. voorzitter VWG. Om 
14U.30 In feestzaal Mandelhove, westlaan 
417. Org.: VWG-Roeselare. 

Zo. 16 Jan. BISSEGEM: VU-
Nleuwjaarsreceptie van VU-arr. Kortrljk-
Roeselare-Tielt met als gastspreker onder
voorzitter Eric Defoort. Van 11 tot I3u. in 
Ontmoetingscentrum, Vlaswaagplein te 
BIssegem (aan station). Aansluitend: 
RIbbetJes-feestmaal. Deelname: 500 fr, in 
wk. 425 fr. (rek.nr 463-2154261-62 van 
VU-KortriJk met vermelding ribbetjes). 

VLAAMS-BRABANT 
za. 18 dec. BRUSSEL: Dag van 

volkeren In Solidariteit. Om l l u . bezeoek 
Vlaams Parlement: I2u.30 lunch; 14u. be
zoek Nationaal Congres van Koerdistan; 
15U.30 bezoek delegatie Baskische 
Regering te Brussel, 17u. opening tentoon
stelling 'EuskadI om van te houden -
Vlaanderen maitatzeko', in het Koerdische 
Instituut. Deelnemen kan de ganse dag of 
een onderdeel afzonderlijk. Org. en info: 
FVK-Rodenbachfonds vzw, tel. 
09/223.77.42, fax. 09/223.71.87. 

Vr. 7 Jan. LANGDORP: 
Gespreksavond door prof. Danny Pieters 
over 'Actuele politieke hangijzers' en VU: 
In oppositie en regering'. Om 20u. In het 

Parochiezaaltje van Langdorp-centrum,. 
Inkom gratis. Info: Mario Bergen 
(016/56.40.59) Of Jef Van de Broeck 
(016/56.01.85). Org.: Vlaamse Jongeren 
Aarschot. 

ANTWERPEN 
DO. 16 dec. WOMMELCEM: Kerst-

zangavond met Oekraiens kwintet 
'Loubsjstok'. Om 20u. In Home St.Jozef te 
Wommelgem. Inkom gratis, info: Ward 
Herbosch, 03/353.68.94. Org.: KK Jan 
Puimège. 

Vr. 17 dec. EDEGEM: 
Kerststemming. Inschrijven bij Josée vóór 
12/12 (449.79.01). Org.: FW-Edegem. 

za. 18 dec. BORGERHOUT: Hulde 
Willem De Meyer. Om 15u. misviering In 
OLV-Ter Sneeuw (Laar-Borgerhout). Nadien 
receptie en tentoonstelling In zaal 
Reuzenpoort, Reuzenpoortstraat te 
Borgerhout. Voor receptie: inschrijving 
verplicht (03/236.45.40). Org.: Vlaamse 
Kring voor Volksontwikkeling. 

Ma. 20 dec. EDEGEM: Hugo 
Cuyckens, dokter In de geneeskunde, over 
'Gevoelens en hun Invloed op onze ge
zondheid'. Om 20u. In de Kleine zaal 
Elzenhof, Kerkplein Edegem. Org.: 
Culturele Kring. 

Dl. 28 dec. BORGERHOUT: 
Kerststallentocht doorheen de Kempen. 
Deelname: 850 fr. (autocar gids en kerst
maaltijd). Vertrek om lOu. Inschrijving en 
Info bij Jan De Scheerder 03/236.45.40). 
Org.: Kring voor Vlaamse Volksontwik
keling. 
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In februari 2000 komt Randy Newman op 
tournee naar Vlaanderen Zonder enige 
twijfel IS hij één van de belangrijkste com
ponisten van de populaire muziek 
Newman is een uiterst begaafd pianist, hij 
leerde het instrument reeds op zesjange 
leeftijd bespelen Van jong af aan liet hy 
zich vooral door country en blues beïn
vloeden Niettemin ontwikkelde hij een 
eigen stijl Newman staat vooral bekend 
om zijn humonstische, vaak ironische tek
sten Zijn verhalen zijn met enkel grappig, 
maar soms ook angstaanjagend en klin
ken vertrouwd In 1978 scoorde hij een 
hit met het uiterst satinsch nummer 
Short People, in de jaren 1980 stak hij 

met / Love LA üe draak met de nieuwe 
generatie yuppies Newman is een groot 
talent en bijzonder veelzijdig Dat heeft 
hij tijdens vroegere optredens meer dan 
eens bewezen 

Ook een der laatste der fenomenale roek-
stemmen doet het land aan We hebben 
het over de bijna 50-jarige Tom Jones, 
geboren in Wales en wonend in de 
Verenigde Staten Jones is meer dan een 
hartverwarmende zanger, hij is ook een 
uitstekend entertainer in Vorst en in 
Oostende zal hy o m zyn nieuwe cd 
Reload voorstellen Een meesterwerk vol 
onginele duetten met klinkende namen 
als Zucchero en Van Monsson Randy Newman 

In concert 
Randy Newman treedt op in de AB in 
Brussel op 8 februan 2000 en met op 
7 februari zoals eerst voorzien Het 
concert in Brussel is evenwel uitver
kocht wel kan men nog terecht in de 
Elisabethzaal in Antwerpen (tickets 
bel 0900-00 311), in De warande in 
Turnhout (tickets bel 014-41 69 91), 
in het casino van Benngen (011-
42 15 26) en in het ICC in Gent (09-
225 54 51) 

Tom Jones is te zien in het Casino 
Kursaal in Oostende op 23 apnl 2000 
(tickets, bel 059/70 76 18) en m 
Vorst Nationaal in Brussel (0900-
00 991) 
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Nieuw vu-bestuur in Denderleeuw 
Op 23 oktober 1999 werd tijdens de 
jaarlijkse hespenavond, die reeds aan 
zijn derde editie toe is, een nieuw VU-
bestuur verkozen.' 
Tijdens de heerlijke degustatie kregen 
alle VU-leden hun stembrief, acht leden 
stelden zich kandidaat en werden ook 
verkozen. 
Een totaal van 51 stembrieven werd 
ontvangen. De inspanningen van de 
voorbije jaren door het vorig bestuur 
werden beloond en vertaald naar de 
herverkiezing van het vorig bestuur 

De ploeg zal zijn taak dan ook volledig 
op zich nemen en met volle overtuiging 
aan de komende gemeenteraadsverkie
zingen van oktober 2000 werken. 
De functies werden als volgt verdeeld 
Hugo De Bruecker, voorzitter en lidkaar 
ten; Patrick Deboever, secretaris 
Frar)gols Van Cauter, penningmeester; 
Bert Van Vaerenbergti, organisatie 
Frank Bauwens, jongerenwerking; Maria 
Van Den Berghe, seniorenwerking en 
Adeline Baetens, vrouwenwerking. 

Patrick Deboever 

VU-Berlaar koos nieuw bestuur 
Ook de leden van VU-Berlaar hebben een 
nieuw bestuur gekozen 
JefDaems gaat zijn tweede ambtsperiode 
in als voorzitter Rudy Coppens blijft on
dervoorzitter en Mana Vervloei beheert 
verder de financiën 

André Bellens blijft secretaris en voor de 
afdelingswerking is Wim Hautem verant
woordelijk Voor de streekpers, lees 
'Vlaamse Bundeling Berlaar', is Inge 

Bellens de eindverantwoordelijke 
Ingrid Nagels neemt vrouwen- en jonge
renwerking op zich Walter Luyten blijft 
zich bezig houden met de vorming en met 
het ledenblad WIJ Woordvoerder van de 
partij is Staf Geysemans en Louisa De 

Haes-Verbiest staat voor het OCMW-
dienstbetoon Sandra Van Opstal zal be

gaan zijn met de informatie rond arron-
dissementele en nationale politiek 
Deze elf mensen vormen ook het dage
lijks bestuur van de afdehng Berlaar De 
VU-partijraad van Berlaar bestaat uit het 
dagelijks bestuur aangevuld met nog tien 
bestuursleden 

Deze zijn Raf Van Aggelpoel, Patrick 

Engelen, Werner Vervoort, Jan Bellens, 

Paul Liekens, Monique Staetenburg, Luc 

Dewilde, Martine Van Goylen,Paula Van 

den Broeck en ere-voorzitterye/"Z)e Smet 

De grootste uitdaging van deze ploeg is 
vanzelfsprekend de voorbereiding op de 
gemeenteraads- en provincieraadsverkie
zingen van 8 oktober 2000 Aan ambitie 
ontbreekt het deze ploeg zeker niet. 

André Bellens 
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vu-Kortrijk koos nieuw 
Op 22 november jl kwamen de 3 Kortnjkse afdelingen (Kortrijk-Stad, Kortrijk Zuidas 

met Bellegem Marke, Rollegem en Kooigem; Bissegem) bijeen om een nieuw bestuur 

voor de Entiteit Kortrijk te kiezen Voorzitter wordt Lieve Vanhoutte, ondervoorzitter 

Hilda Douchy-Comeyne, sccrctaiisjaak Domez, penningmeester Piet Vlieghe, in tegen

woordigheid van volksvertegenwoordiger Geert Bourgeois Er was een talnjke opkomst 

met veel nieuwe en vooral jonge leden Met deze dynamische ploeg staat de Volksunie 

klaar voor de gemeenteraadsverkiezingen 2000. 

Kristlen Acke, Wllfried Bogaerts. Peter Bossuyt, Ceert Bourgeois, Jonathar) Clarysse, Hermart 
Deschamps, Hart Deschamps, Walter Deconlnck, Jaak Dornez, Hilda DouchY-ComeYr)e, Frederik 
Maes, Jozef Ostyrt, Johan Vanblen/llet Ueve Vanhoutte, Ueve Vandersteene. Dries Vantieghem, 

Hilda Vanwynsberghe, Anick Verhamme, RIta Verhallen. Plet Vermeulen, Culdo Verreth, André 
Vllege, Ueve Dierick-Duprez en Thierry Mlsslaen 
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Het is 
nu 

of nooit 
meer! 

Nek-aan-nek-race 

Doorlopende opdracht 
(invullen in drukletters a.u.b.) 

opgeieczxz 
U stuurt deze betalingsopdracht 

naar het weekblad WIJ, 

Barrikadenplein 12 t e 1000 Brussel. 

Opdrachtgever 

Ik o n d e r g e t e k e n d e naam/voornaam 

! 1 1 1 ! 1 i 1 1 1 1 1 f 1 1 1 1 1 
straat/nr./bus 

^-V 

i L 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
UI II* M- 1 I I M M I I fM H 
jostnr./gemeente 

! 1 ! f ! 1 1 1 t i 1 1 I i 1 ; ! t 
L ! i ! 1 i t. i„ J, „J i I L. i. .1,..,,,! \ i i 
houder van zichtrekening 
1 1 ! i i i i ; i ! 1 1 1 ! ! 

verzoek de doorlopende opdracht ten laste van mijn 
rekening uit te voeren volgens de hierna vermelde 
gegevens, en dit tot schriftelijke opzegging. 

Begunstigde 

VPRTI vzw - Weekblad WIJ 
Barrikadenplein 12 
1000 Brussel 

Betaaiorder 

bedrag: 150 fr 
periodiciteit: maandelijks 
op rekeningnummer: 435-0272161-59 

dit voor de eerste keer op > h l l /\ l l i ! 

Gestructureerd nummer: 

Datum / / 

Handtekening 

Wat wervers kunnen! 
Tussen Geert Bourgeois en Geert Dessein wordt het een keiharde nek-aan-nek-race, maar ook achter beide 
West-Vlamingen speek zich een tussenspurt af Volgende week besluiten wij de eerste ronde met de laatste 
stand van zaken van 1999. Wie zorgt voor een verrassing? 
Ondertussen mogen nog steeds Verbintenissen worden ingestuurd, kunnen oude Doorlopende Opdrachten 
worden aangepast en zijn bijdragen voor het WIJ-plus-Fonds nog steeds welkom. 

WERVERSCROEP QJ^^J ^laes, üedekerke 2 

1. Jan Caudron, Erpe-Mere 67 Dirk Goossens, Knokke-Heist 2 
2. Geert Bourgeois, Izegem 15 Mark De Vnese, Assebroek 2 

Geert Dessein, Ledegem 15 Totaal 139 (+5) 
4. Frieda Brepoels, Hasselt 7 
5. Klara Hertogs, Turnhout 5 

Harold Van de Perre, Dendermonde 5 OPERATIE 1 -H 1 = 7.000 
6. Hugo De Mol, Lebbeke 4 Volgende lezers brachten in de voorbije elk één 

Walter Soethoudt, Antwerpen 4 nieuwe abonnee aan: Jan Wieers, Kinrooi; Serge 
7.JuulDenayer, Buizingen 3 De Mol, Grimbergen. (+2) 
8. X, Sint-Amandsberg 2 5 + 2 + 160 (totaal vonge week) = 167. 

Maurice Passchyn, Meise 2 
Ivo Coninx, Genk 2 
Bart Staes, Antwerpen 2 (Afgesloten op maandag 13 december) 

Wat is 
het WiJ-Dlus-Fonds ? 

Ten gerieve van lezers die willen deelne- voorbije )aar om financiële reden heeft 
men aan het WIJ-plus-Fonds nogmaals de afgehaakt 
bedoeling van het opzet. WIJ-abonnees 
die niet actiefkunnen deelnemen aan het • Wat moet u doen? U stort het bedrag 
reddingsplan, maar toch hun steentje van een (l.SOOfr.) of meerdere jaar-
willen bijdragen tot het welslagen van de abonnementen op rekening nr. 435-
campagne, participeren in het WIJ-plus- 0272161-59 met de vermelding 'WIJ-
Fonds. plus-fonds'. Tevens laat u weten wie 
• Hoe neemt u deel? U stort het bedrag uw begunstigde is, als u dat niet doet 

van een WIJ-abonnement en schenkt duidt de redactie iemand aan. 
het aan iemand van uw keuze. U kunt 
de keuze ook aan de redactie van WIJ Meer n^ormatie? Bel 02/219.49.30. 
laten, die zoekt dan een begunstigde Vragen naar Mia De Prins of 
uit de lijst van abonnees die in het Hilde De Leeuw. 9 

Mijn verbintenis 1 
JA, Ik doe ook mee aan de redding van WIJi i 

Het Comité kan op mij rekenen, daarom (duid uw keuze(s) aan) 1 
• treed ik toe tot de Werversgroep, \ 
• doe Ik met mijn afdeiing mee aan de actie De afdeling werft, AJ 
• doe Ik mee aan Operatie 1 + 1=7 000. V 
Q stort Ik vandaag 1 800 fr in het WIJ-plus-Fonds (rek nr 435-0272161-59) en schenk het (g] 

abonnement aan (naam en adres begunstigde, vermelding 'Wij-plus-Fonds') I 

Om myn persoonlijk engagement te beklemtonen vul ik deze verbintenis in ! 

Adres 

1 Tel Fax 

! e-postadres ; 

sturen naar: Redactie WIJ, Barrikadenplein 12, 1000 Brussel; fax: 02/219.97.25 \ 
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Geert 
Bourgeois 

Volksvertegenwoordiger voor Kortryk-Roeselare-Tielt se

dert 21 mei 1995 Geboren te Roeselare op 6 juli 1951. 

Licentiaat in de rechten. Advocaat. Voorzitter van de ka

merfractie. Gewezen eerste schepen van Izegem. 

Gemeenteraadslid van Izegem. 

Ik volgde lagere school en klassieke humaniora in het 

St.-Jozefscollege te Izegem. Ik was lid van de KSA en was 

later als tiener mede-opnchter van het Verbond van 

Blauwvoetvendels in Izegem. Ik hielp mee met de orga

nisatie van een aantal betogingen van de Vlaamse 

Volksbeweging en deed volop mee aan de grote agita

tie rond 'Leuven Vlaams'. Als student was ik actief lid van 

de VNSUen van het TaalAktie Komitee. 

Vanaf mijn zestiende jaar werkte ik in elke vakantie Als 

student werkte ik elk jaar drie maanden als bouwvakker. 

Ik was als 16-jarige reeds actief in de Volksunie van 

izegem, waarvan ik secretaris werd. Ik werd voorzitter 

van de plaatselijke Volksunle-Jongeren-afdeling en lid 

van de nationale VUJO-raad. In Izegem hielp ik mee aan 

de uitbouw van de plaatselijke afdeling die uitgegroeid 

IS tot de tweede grootste van het Vlaamse land. De VU 

IS er een echte volkspartij met meer dan 100 jonge 

VUJO-leden 

Tijdens mijn legerdienst nam ik In 1976 deel aan de ge

meenteraadsverkiezingen, als kopman van de eerste 

VU-lijst in Izegem Van 21 januan 1989 tot eind 1993 

was ik voorzitter van de Vereniging van Vlaamse 

Mandatarissen 

Ik ben gehuwd met Betty Hoste en heb twee zonen: 

Pleter (°1977) en Karel (°1980) Ik heb te weinig tijd 

voor mijn hobby's lezen, zwemmen en fietsen 

CONTACTADRES 
Burg Vandenbogaerdelaan 18 

8870 IZEGEM 

tel 051/30 26 08-fax 051/31.01.47 

webstek www volksunie.be/bourgeois 

e-post geert bourgeois@vu be 

Nieuwe 

tijden 

VU-voorzittersverkiezing 2 000 

Het ABC van 
Geert Bourgeois 
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AMBITIE 

Bij een politicus moet ambitie exclusief in 
functie staan van een politieke en alge
mene maatschappelijke overtuiging en 
niet van de promotie van de eigen per
soon. Wat ik voor mezelf en mijn gezin 
wil, dat wil ik ook voor alle mensen in 
mijn omgeving. De mensen die ik dage
lijks ontmoet en vlak bij mij leven, de 
mannen en vrouwen die ik nooit zal ont
moeten en veraf wonen. Dat betracht ik 
voor mijn nabije leefomgeving. Mijn am
bitie wil ik naar onze partij overbrengen, 
die weer de plaats moet krijgen die haar 
toekomt. Daarvoor wil ik voluit gaan. 

BELGIË 

Dat land dat voorbestemd is om te ver
dwijnen moet voor ons niet, we dulden 
het wel nog altijd. Maar dan alleen als het 
een meerwaarde betekent voor de twee 
volkeren die vooralsnog onder dat 
Belgische dak blijven samenwonen. Voor 
zover nodig kregen we met het onder-
wijsdossier het zoveelste bewijs dat 
Vlaanderen sterker dan ooit tevoren moet 
twijfelen aan die Belgische meerwaarde. 
Vlaanderen moet als regio-natie zijn 
plaats in Europa en de wereld innemen. 

COSTA 

Zou de afkorting moeten zijn van 
'Conferentie over de Staatshervorming'. 
Maar dat woord mogen we niet gebrui
ken, het werd dan maar een 'conferentie 
voor de staatkundige vernieuwing'. Of 
iets in die zin. Dat heeft de partij niet 
belet om eraan te beginnen. De Volksunie 
wil inderdaad werk maken van de verdere 
uitbouw van de Vlaamse zelfstandigheid 
en daarvoor was de Costa de enig moge
lijke uitweg. Maar ons oorspronkelijk ge
matigd enthousiasme kreeg intussen een 
lelijke deuk, zodanig zelfs dat we ons de 
vraag moeten stellen naar de zin van nog 
langer Costa. De Franstaligen laten inder
daad opvallend weinig opbeurend en
thousiasme zien om echt werk te maken 
van de Costa Ondertussen is het belang
rijk St.-Elooi-akkoord buiten de Costa tot 
stand gekomen. 

DEMOCRATIE 

Over 'besnjren van het volk door het volk' 
werden door de eeuwen heen bibliothe
ken vol geschreven. Met keer op keer de
zelfde boodschap: echte democratie is de 
beste staatsvorm. Het bestuursmodel dat 
de mens de meeste kansen biedt op de 
ruimst mogelijke ontplooiing. 
Democratie is echter ook de moeilijkste 
en zeker de meest kwetsbare manier om 
een menselijke samenleving te besturen. 
Daarom moeten we die tere kasplant 

• VU-VOORZITTERSVERKIEZING • 

koesteren en beveiligen tegen de vele uit

wassen die elke democratie onderuit wil

len halen. 

EUROPA 

De oorspronkelijke, grootse Europese 
droom, die van het Europa der volkeren, 
een Europa als draagster van een eeu
wenoude cultuur werd niet bewaarheid. 
Zei Jean Monnet niet: „Indien het op
nieuw te doen ware, ik zou beginnen met 
de cultuur"? Europa werd integendeel 
een brutale rekenmachine met belangstel
ling voor alleen maar koele winst- en ver-
liescijfers. De muren tussen de boekhou
dingen werden gesloopt, de muren tus
sen de mensen niet. Het sociale Europa, 
het democratische Europa is beschaamd 
afwezig. En toch blijven wij geloven in en 
ijveren voor dat menselijke Europa van 
volkeren, dat Europa vol bruisende cultu
ren, dat Europa dat Vlaanderen en al die 
andere ontwakende regio's alle levens
kansen biedt. 

FEDERALISME 

Het moet nu maar eens gedaan zijn met 
de overblijfselen van die versmachtende 
19de eeuwse staten. Die waren er immers 
alleen maar omwille van 'de' staat zelf, 
omwille van kille structuren die alleen 
maar dienstbaar waren (en nog altijd zijn) 
aan duistere machtsgroepen. Zo was het 
ook binnen de Belgische grenzen. Zo is 
het in grote mate vandaag nog altijd. 
Een eerste stap in de goede richting was 
de ombouw naar een federaal België. Met 
een eigen zelf gekozen parlement voor 
elk volk. Maar dat is duidelijk niet vol
doende: om eens en voorgoed uit dat 
Belgische keurslijf te breken moet 
Vlaanderen alleen over het eigen wel en 
wee kunnen oordelen. Zonder Belgische 
schoonmoeders. Het integrale federalis
me, de natie-regio vormt hét antwoord op 
de globalisering. Moderne naties zijn het-

Over federalisme: „Het moet nu maar eens 
gedaan zijn met de overblijfselen van die 

versmachtende 19de eeuwse staten. 

geen waartoe ze behoren {Robert 

Cooper). 

GEERT BOURGEOIS 

Mens zonder meer. Een complexloze 
Vlaming met volle overtuiging, open en 
solidair in een wereld in beweging. Met 
vooral één grote betrachting: mijn talen
ten zodanig benutten dat mijn volk er 
beter bij wordt. 

HUMOR 

Humor hoort thuis in de categorie van het 
'verfijnde'. Humor is de glimlach aan de 
tegenpool van de schaterlach. Niet agres
siviteit, maar mededogen èn relativering 
waaronder ook zelfrelativering zijn de 
voedingsbodem ervan. Humor is een 
knipoog. 

ID21 

Gezegd wordt dat ik vooral voorzitter wil 
worden om de Volksunie te verlossen van 
1421. Ik zou onze partners in de alliantie 
meteen de deur wijzen. Niets is minder 
waar: de vernieuwingsbeweging Id21 
heeft de Volksunie verplicht om anders te 
gaan denken en leven. En dat is een posi
tieve zaak. Wel blijf ik zeggen dat de 
Volksunie haar eigen historische opdracht 
niet mag vergeten: de Vlaamse natie vorm 
te geven. Id21 kan één van onze motoren 
van maatschappelijke vernieuwing wor
den, in het besef dat integrale democratie 
één van de vele pijlers van ons rijk maat
schappelijk programma is. Toevallig een 
pijler waarop ik mezelf - lang voor Id21 -
sterk heb geprofileerd. 

JEUGD 

Ik ben in de politiek gestart als 
Volksuniejongere en heb een bescheiden 
aandeel in de grootste, wellicht actiefste 
VUJO-afdeling van Vlaanderen. Volgens 
bepaalde perscommentatoren ben ik de 
ideale brug tussen jong en oud binnen de 
VU. Wat telt is dit: jeugd staat voor durven 
en dromen. Wie ouder wordt is pas ge
slaagd wanneer hij die twee kwaliteiten 
uit zijn jeugd behoudt én de moed en de 
kracht heeft om die dromen vorm te 
geven. Concrete voorstellen voor een gro
tere inspraak van de jeugd in de partij
structuren vind je op mijn webstek: 
wwwvolksunie be/bourgeois. 

KADERLEDEN 

Kaderieden zijn voor de VU levensnood

zakelijk: 'kader'-leden zijn die partijtrou

wen die ervoor zorgen dat de partij 'om

kaderd' wordt en dat ook blijft, die ervoor 

zorgen dat de partij zichtbaar blijft op het 

maatschappelijk veld. En verder groeit. 

I6 4qqe!nbpf,|?9?, „ 
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Zonder leden is er natuurlijk helemaal 

geen partij. Zonder militante leden is er 

geen bruisende partij. Zonder kaderleden 

is er geen partij die zichzelf kan bevesti

gen tot in de verste uithoeken van de sa

menleving. Zonder sterke organisatie ver

dwijnt de VU. 

LOKALE AFDELINGEN 

Een politieke partij moet uiteraard zoveel 
mogelijk kiezers kunnen aanspreken. Dat 
geeft die partij politieke macht. Maar 
daarvoor moet die partij ook zichtbaar en 
tastbaar aanwezig kunnen zijn binnen een 
samenleving. Die zichtbaarheid moet 365 
dagen per jaar volledig zijn en dat elke 
keer opnieuw. Om dat mogelijk te maken 
heeft een partij ook leden nodig die op 
het veld thuis willen werken. En die veld
werkers moeten ruimte krijgen om me
kaar te ontmoeten. Daarvoor zijn lokale 
afdelingen zeker voor een politieke partij 
levensnoodzakelijk. Zij moeten wel een 
nieuwe moderne opdracht krijgen, zoals 
uiteengezet in mijn 'Credo en programma 
van een kandidaat-voorzitter'. 

MONARCHIE 

Ik ben een volbloed republikein. Niet uit 
mogelijke aversie tegen de persoon van 
het huidige Belgische staatshoofd, wel 
omdat ik een radicale democraat wil zijn. 
En dat kan pas als ik samen met alle an
dere burgers van dit land mijn stem kan 
laten horen bij de aanduiding van een 
nieuw staatshoofd. Die aanduiding moet 
regelmatig opnieuw kunnen gebeuren. 
Zeker voor een moeilijk land als het onze, 
is dat geen gemakkelijke keuze, wel de 
meest democratische. Komt daar nog bij 
dat ik als Vlaming niet kan dulden dat een 
staatshoofd onze Vlaamse emancipatie 
bemoeilijkt, zeg maar onmogelijk wil 
maken. 

NATIONALISME 

Nationalisme is geen egoïsme. Het is geen 
sociale uitsluiting, geen zelfverheerlij
king. Het Is een uitgesproken emancipa
torische kracht. Het democratisch natio
nalisme staat voor samenhorigheid. 
Daarmee vonnen wij de derde weg tussen 
liberalisme en socialisme, Het politieke 
postfflodernlsme, het ontklede Individu
alisme Is op de terugweg. Wij zijn de toe
komst. Mijn vele contacten met Jonge 
mensen bewijzen dat onze boodschap 
aanslaat. 

OPPOSITIE 

Oppositie I» flJet fflljn doel, Ik ben een 

partldpatlonlst, maar dan onder goede 

voorwaarden, Ik heb dit bewezen door 

twaalf jaar mee te wegen op het beleid In 

mijn stad als eerste schepen. Oppositie 

frustreert mij echter niet. Ik heb meege

werkt aan Zaal F en heb - vanuit mijn 

kennis en contacten - mee het Octopus

akkoord mogelijk gemaakt. Mijn grootste 

uitdaging (en voldoening als ik slaag) is 

invloed uit te oefenen vanuit de opposi

tie. 

PATRIK 
VANKRUNKELSVEN 

Een zonder twijfel sterk gedreven iemand 
met grote inzet voor zijn politieke man
daten. Als het over de politieke 'inhoud' 
gaat, leggen we andere klemtonen. Mijn 
kandidaatstelling voor het voorzitter
schap is echter niet 'tegen' Patrik gericht, 
(we rijden voor dezelfde ploeg) mijn 
inzet is integendeel In het voordeel van 
de bewegende partij. Vooral de manier 
waarop we het instrument willen bespe
len onderscheidt ons van mekaar. En bo
venal: mijn ambitie voor deze partij reikt 
verder dan wat nu werd bereikt. 

KANDIDAAT 'Q^ iLj.M>i::)U.i-

Vincent Van Quickenborne is een sympa
thiek iemand. Hij zal mij wel niet kwalijk 
nemen dat zijn stijl niet mijn manier van 
doen is, dat zijn manier om aandacht te 
vragen mij niet ligt. Zijn al te liberale op
vattingen evenmin. Gelukkig maar, het 
zou niet prettig leven zijn als we allemaal 
hetzelfde zouden doen en denken 

REGERINGSDEELNAME 

Al dan niet meedoen aan de uitoefening 
van de macht, is voor de Volksunie altijd 
al een pijnlijk verscheurende keuze ge
weest. Deelnemen aan de Vlaamse rege
ring bezorgt trouwens de partij vandaag 
weer stekende hoofdpijn. Politiek is voor 
mij • naar het woord van Maurits 

Coppieters • 'vorm geven aan medemen
selijkheid'. Met dossierkennis, gedreven
heid en debatcultuur kan aardig veel luk
ken vanuit de oppositie. 
Regeringsdeelname laat echter toe om 
zelf het beleid te voeren. Ik ben er heel 
enthousiast over als ze een meerwaarde 
betekent voor mijn Vlaamse medemen
sen. 

STAATSHERVORMING 

Een woord dat sommigen uit het 
Belgische politieke woordenboek willen 
schrappen want - naar hun zeggen - veel 
te 'communautair' geladen, Zij vergissen 
zich. België staat voor Immobilisme. De 
culturele verscheidenheid van Vlaanderen 
en Wallonië Is te groot om tot een voor
uitstrevend beleid te komen. Doordat de 
staatshervormende wil van de VoUuunle 
In Ajnctle staat van sociale, economische, 

democratische, culturele en algemene 

welzijnsbetrachtingen, is er voor haar een 

onverbreekbare band tussen dit staatsher-

vormend streven en de krachtlijnen van 

haar maatschappijmodel. 

TOEKOMST 

De toekomst Is aan de Volksunie die hét 
antwoord heeft op de globalisering: meer 
wereld en tegelijk meer dorp. De toe
komst is aan de Volksunie die hét ant
woord heeft op het politieke postmoder
nisme. Onze Ideologie is er een van sa
menhorigheid: én respect voor de per
soonlijke integriteit en ontplooiing én 
een solidaire verantwoordelijkheid ten 
opzichte van elkaar in een echte gemeen
schapsopbouw. Het is de derde weg tus
sen het liberalisme en sociallsirte, die elk 
met hun eigen klemtonen, nagenoeg al
leen het spanningsveld staat-individu 
zien. 

UITERST RECHTS 

Wie wil kijken en wil luisteren, weet al 
lang dat de politieke doorbraak van ui
terst-rechts hier en elders een dodelijk ge
vaar betekent voor onze toch al niet zo 
beresterke democratie. Formeel deelne
men aan de democratische liturgie vol
staat niet om een zelfverklaarde demo
craat te zijn. Sinds WO II behoort het re
spect voor de fundamentele rechten en 
vrijheden tot het wezen van onze demo
cratie. Uiterst rechts moet worden inge
dijkt door een gezamenlijke inspanning 
om de samenleving weer menselijk te 
maken, weer veilig en leefbaar te maken, 
door alle mensen weer voldoende kansen 
te geven om binnen die leefomgeving ten 
volle zichzelf te kunnen zijn. 

VERNIEUWING 

De geschiedenis van onze partij Is er een 
van voortdurende vernieuwing. Pas opge
richt en nog net niet volwassen zette zij 
deuren en vensters wijdopen voor nieu
we mensen met nieuwe gedachten, een 
nieuwe kijk op de dingen rondom ons, 
om de wereld. Dat was geen vanzelftpre-
kende oefening want vernieuwing bete
kent ook botsen met hen die er al zijn, 
met hen die terecht denken dat ook hun 
gedachtengoed de moeite loont, die het 
niet altijd gemakkelijk hebben om anders 
te gaan denken. En toch moeten we vol
houden met dat zoeken naar nieuwe ant
woorden op nieuwe uitdagingen. Alleen 

mag het geen vernieuwing worden enkel 

en alleen om de vernieuwing, omdat het 

toch niet zou kllnJcen zoals gisteren en 

eergisteren. 

WEEKBLAD WIJ 

Een unieke rijkdom voor onze partij, een 
kritisch onafhankelijk politlek-algemeen 
maatschappelijk weekblad kunnen uitge
ven dat ook voor de buitenwereld toe
gankelijk is. En dat met zeer beperkte 
middelen. Werft u mee een abonnee? 

XENOFOBIE 

Een maatschappelijk aids-virus dat zelfs 
binnen de Vlaamse beweging pijnlijke 
wonden slaat. Zoals niemand betwist dat 
voor de strijd tegen het echte alds-virus 
alle beschikbare middelen (en zelfs meer) 
moeten worden ingezet, zo vereist ook de 
strijd tegen mensenhaat of xenofobie ons 
aller inzet op. Wat ook de oorzaken 
mogen zijn van deze rassenhaat, geen vol
wassen mens kan dulden dat andere men
sen niet aanvaard worden omdat ze er 
'anders' uitzien dan wij, omdat ze een an
dere huidskleur hebben. Vlamingen heb
ben trouwens geleerd wat het betekent 
niet te mogen meedoen 'omdat men 
Vlaming is'. Geen genade dus voor hen 
die rassenhaat opdringen, maar tezelfder
tijd ook inspanningen om mensen te 
leren aanvaarden, te leren begrijpen dat 
die anderen gewoon ook maar mensen 
zijn. 

YANK(EE)S 

Ik zet een joker In wegens plaatsgebrek. 

ZAAL F 

Een boelende poging om met mensen 
van verschillende partijen te zoeken naar 
gezamenlijke antwoorden op vele vragen 
naar meer democratie, naar meer plaats 
voor de burger in die democratie. Dat ge
beurde In Zaal F van de Senaat. Het werd 
geen gemakkelijke opgave, we kwamen 
ook niet tot 100 procent-antwoorden. 
Maar geen nood, nieuwe jongere parle
mentsleden hebben dezelfde pelgrimsstaf 
Intussen terug opgenomen. Met dezelfde 
ambitie: onze democratie meer menselijk 
te maken. Het zoveelste bewijs, dat ver
nieuwing vooral betekent altijd weer her
beginnen. 

Geert Bourgeois 

Over oppositie: 
„Oppositie 18 
niet mlln doel. 
Ik ben een 
partldpatlonlst, 
maar dan 
onder goede 
voorwaarden." 
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Patrik 
Vankrunkelsven 

Mijn familiaal leven Is voldoende bei<end; 42 jaar, 

vader van Willem, Ward, Floris en Brecht Vier leuke 

Idnderen, een blijvend geschenk van mijn overleden 

echtgenote, Kathelijne. Zij zorgen voor een ongelo

felijke 'ambiance' In huls en brengen veel geluk In 

mijn leven. 

Ik studeerde Latijn-Wlskunde aan het St.-Jan 

Berchmanscollege In Diest en Geneeskunde aan de 

KULeuven, waar Ik als hulsarts afstudeerde. Later pro

moveerde Ik tot doctor in de Medische 

Wetenschappen met een proefschrift omtrent aller

gie. Alhoewel (medische) wetenschap mijn aandacht 

blijft trekken, heeft politiek of breed-maatschappelijk 

engagement steeds de bovenhand gehaaid. 

De jeugdbeweging iChlro) was een aangename tijd, 

maar dit belette mij niet om op 15-jarlge leeftijd 

reeds In de plaatselijke VU-afdeiIng actief te zijn. 

VUJO en VU liepen daar vlot In mekaar over. Onze ge

meenteraadsfractie bedraagt nu 6 gemeenteraadsle

den op 23, Ik hoor erbij vanaf 1982, sinds 1994 ais 

burgemeester. 

Ondertussen stichtte Ik mee de VUJO-kern aan de 

KUL en was Ik daar praeses van Medica (studenten 

Geneeskunde). 

In de party begon mijn nationale bekendheid bij mijn 

kandidaatstelling tegen Jaak Gabriels, vooral ais ver

zet tegen het onvermogen om de derde fase te re

aliseren. Ik ben nu ongeveer 10 jaar actief ais niet-

pariementair in het partijbestuur. Parlementslid wor

den was een jongensdroom die in vervuiling ging. 

CONTACTADRES 
Lindestraat 9 - 2450 LAAKDAL 

tel. 015/66 65.60 - fax 015/66 67 06 

e-post: patrik.vankrunkelsven@vu.be 

Nieuwe 
vu-voorzitters 

tijden 

verkiezing 2000 

Het ABC van 
Patrik Vankrunkelsven 
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AMBITIE 

Ii< ben ervan overtuigd dat een dosis ge
zonde ambitie niet per definitie slecht 
moet zijn om politieiie intenties waar te 
malcen. Als een politicus in die zin ambiti
eus is en de vaste wil toont om via een po
litiek programma maatschappelijke veran
dering door te voeren, is ambitie gerecht
vaardigd. 

BELGIË 

Een land waarvoor weinig inwoners warm 
lopen. Niettemin bestaat er noodzaak aan 
een 'staat' om solidariteit en gemeen
schapszin in te organiseren. Daarvoor is 
evenwel ook voldoende betrokkenheid en 
identificatie van de burger tot deze staat 
noodzakelijk. Dit soort wisselwerking be
staat in dit land niet. Het volstaat de ver
wijzen naar de relatief beperkte interesse 
voor het recente prinselijk huwelijk. Ik 
denk aan België als iets dat onherroepelijk 
zal verdwijnen: zijn taken worden meer 
en meer overgedragen, zowel naar het la
gere niveau (regio's en gemeenschappen) 
als naar het hogere (Europa). België ver-
wasemt stilaan en zal uiteindelijk verwor
den tot een voetnoot in de geschiedenis 
van Vlaanderen en Europa. 

COSTA 

Sinds het gebruik van deze afkorting voor 
de 'Conferentie Staatshervorming' bete
kent het woord voor mij meer dan een 
zonnig vakantieoord. Ik beschouw het nu 
ook als een uitdaging. Een uitdaging om 
de staat verder te hervormen, om te zoe
ken naar structuren die een beter beleid 
mogelijk maken voor de gemeenschappen 
en gewesten in dit land. Als co-voorzitter 
heb ik daarbij de mogelijkheid om de 
werkzaamheden te sturen. Het 'geheime 
akkoord' over de financiering van het on
derwijs doorkruiste het natuurlijke ver
loop van de gesprekken. Daarom trok de 
VU aan de noodrem. Het engagement van 
de Vlaamse partijen omtrent een eindda
tum herstelt de druk om tot een ftinda-
menteel gesprek te komen over de finan
ciering van gewesten en gemeenschap
pen. 

DEMOCRATIE 

Dit betekent voor mij dat de macht van de 
politiek uiteindelijk bij het volk ligt. Deze 
hoeksteen van ons politiek bestel moeten 
wij koesteren. De bevolking is de dag van 
vandaag bijzonder goed geïnformeerd en 
wenst dan ook van nabij te worden be
trokken bij de politieke besluitvorming 
Het politieke debat mag daarom niet al
leen in het parlement worden gevoerd. 
Het referendum, waar de VU naar streeft, 
kan daarbij een oplossing bieden. Om de 

• VU-VOORZITTERSVERKIEZINC • 

democratie ook in eigen huis te laten wer
ken, staat de voorzittersverkiezing dit jaar 
voor het eerst open voor alle leden. 

EUROPA 

Europa wordt steeds meer de referentie 
voor het politieke handelen. Waar de VU 
vroeger ijverde voor een federalisme in de 
Belgische..context, .wordt de boodschap 
nu vertaald in de eisen voor een 
Vlaanderen dat zijn plaats inneemt in het 
federale Europa. Vlaanderen moet de kans 
krijgen om te wedijveren met de sterkste 
regio's. Voor de VU heeft Europa een te 
sterk economisch profiel. Wij vinden dat 
ook de sociale afspraken sterker moeten 
worden uitgebouwd. 

FEDERALISME 

Frans Van der Eist slaagde erin om het na
tionalisme te verbinden met het federalis
me, een techniek om het Vlaamse nationa
lisme te beleven binnen een groter geheel 
(België/Europa). Federalisme laat het na
tionalisme niet verglijden in een in zich
zelf gekeerd zijn. Het legt de nadruk op re
spect, samenwerking en internationalis
me. Ik ben een voorstander van het inte
graal federalisme: het streven om om de 
macht zo dicht mogelijk bij de burger te 
leggen. ' 

GEERT BOURGEOIS 

Ik heb Geert steeds gewaardeerd als een 
hard werkend parlementair die zijn dos
siers goed beheerst en daarom een sterke 
inbreng heeft in het poUtieke debat. 
Tijdens de Octopusgesprekken kon ik een 
hele tijd met hèm samenwerken en samen 
slaagden wij erin een stempel te drukken 
op dit akkoord. Natuurlijk zijn we het niet 
altijd eens, anders zou het voor jullie he
lemaal moeilijk zijn om een stem uit te 
brengen. Ik hoop in elk geval verder met 

Over de stsatshervorming-. „Elke belangrijke 
stap zonder dat daar een onrecntmatlge 

prijs wordt voor betaald is een kans die de 
• VU niet mag laten liggen." 

hem te kunnen samenwerken om onze 

partij maximale groeikansen te geven. 

HUMOR 

Maakt het leven soms wat draaglijker. 
Tevens een onmisbare eigenschap voor 
politici. 

ID21 

Om de burger te verzoenen met politiek 
in het algemeen heeft de VU de hand ge
reikt aan mensen buiten haar rangen en 
aan hen die buiten de partijpolitiek ston
den. Aan mensen die, zoals wij, het demo
cratische gehalte van onze samenleving 
wensen te versterken, die een goed be
stuur nastreven. Mensen die ook konden 
overtuigen dat voor zo'n goed bestuur 
ook meer Vlaanderen nodig is. Samen met 
hen waren we ervan overtuigd dat we nóg 
meer mensen konden bereiken, mensen 
die tot voor kort niet meer open stonden 
voor onze partij. Zo is de alliantie VU&ID 
gegroeid. Samen hebben wij een verkie
zingsprogramma geschreven en samen 
hebben wij de verkiezingen gewonnen. 
De periode van vergaderen en puzzelen 
over de alliantie is nu voorbij. De VU-par-
tijraad besliste om VU&ID in een werkza
me structuur te gieten. Daarmee willen we 
nu verder gaan, daarmee willen we nu 
ook de gemeente en de provincieraads
verkiezingen winnen. Nu kunnen wij de 
vruchten plukken van onze inspanningen. 
De VU blijft onverkort haar voornaamste 
doelstellingen nastreven. 1D21 kan ook 
haar eigen accenten leggen. TWijlels laten 
bestaan over VU&ID betekent onrust zaai
en, het zal het plaatselijke electorale suc
ces onzeker maken. We moeten niet aan 
ons zelf twijfelen: de hand reiken naar ie
mand anders doet men maar als men vol
doende zelfvertfouvren heeft. De VU moet 
dit zelfvertrouwen uitstralen. Ze moet 
nieuwe kiezers aantrekken met maar één 
doel: haar programma realiseren. Als sa
menwerken met ID2I ons dichter bij dat 
einddoel brengt lijkt mij dit positief 

JEUGD 

Voor mijzelf kijk ik toch al wat met heim
wee terug naar deze tijd van puurheid, 
zorgeloosheid en een wereld die voor u 
ligt. Ik hoop dat ik veel van die eigen
schappen meeneem in mijn huidig hande
len. En ik besef ook wel dat het toetsen 
van de huidige jonge generatie aan onze 
eigen jeugd aanleiding geeft tot misver
standen. Elke jonge generatie is wat ze is 
in interactie met de periode waarin zij 
leeft. Aangezien in het kader van de partij 
de jeugd in elk geval de toekomst bete
kent, ben ik blij dat de VL' een jongerenaf
deling heeft die erin slaagt kritische jonge
ren samen te brengen rond haar ideeën-
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goed. Jongeren hebben het voordeel dat 
hun ideeën minder beladen zijn door ont
goocheling en 'ervaring' en ze kunnen ze 
in alle helderheid verdedigen in de partij 
Ik ben blij dat wij als partij terug aanslui
ting gevonden bij gevoeligheden van de 
jeugd. 

KADERLEDEN 

Kaderleden zijn het hart van de partij, de 
kern waarrond gans het gebeuren wordt 
opgebouwd. We moeten hen op een ei
gentijdse manier de steun geven die ze 
verdienen en hen materiaal aanreiken om 
op het lokale niveau actief te zijn en hun 
acties ondersteunen. Vanzelfsprekend ver
dienen zij ook een stem in het beleid van 
de partij. De weerbaarheid van onze ka
derieden moeten we, onder meer door 
vorming, versterken, 

LOKALE AFDELINGEN 

De lokale afdelingen verankeren de partij 
in onze gemeenten. Bij mijn bezoeken 
langs de afdeBngen stel ik steeds weer vast 
met welk enthousiasme zij werken aan het 
uitdragen van het VU-programma en ook 
aan de concrete maatschappelijke invul
ling ervan op het lokale vlak. Wij hebben 
zeker nood aan nieuwe afdelingen in witte 
gebieden en ik zal als voorzitter graag mijn 
concrete steun geven bij lokale activiteiten 
of bij het oprichten van een nieuwe afde
ling. 

MONARCHIE 

Elke kritiek op onze monarchie was even 
weggevaagd onder de mediagekte rond 
het huwelijk van Mathilde en Füip. 

Gelukkig hebben enkele journalisten en 
vooral VU-politici het aangedurfd om een 
kritische noot te zetten achter deze instel
ling. Deze stamt af uit een middeleeuwse 
visie op onze samenleving, die in tegen
strijd is met onze visie op echte democra
tie. Een strikt protocollaire functie zie ik 
nog wel even zitten. Als een overgangspe
riode. 

NATIONALISME 

Nationalisme heeft de jongste jaren in een 
Europese context vaak een negatieve in
houd gekregen. Het verdrukken van de 
eigen identiteit van volkeren zoals in de 
Balkan en in Rusland heeft geleid tot haat 
en onverdraagzaamheid. Bij het wegvallen 
van deze grote druk leidde deze haat tot 
extreem geweld. Deze ontsporingen zijn 
juist het gevolg van een miskenning van 
identiteit en culturele eigenheid. Daarom 
is het meer dan ooit noodzakelijk dat wij 
op een moderne manier onze visie op na
tionalisme verder belijden. Ons nationalis
me is gekoppeld aan federalisme, aan re

spect voor de anderen, betekent ook soli

dariteit in het groter geheel dat Europa 

zou moeten zijn. 

OPPOSITIE 

Een VU'er is vaak per definitie een dwars
ligger en voelt zich zeker thuis in een op
positionele rol. Het feit dat de VU het 
grootste gedeelte van haar bestaan heeft 
doorgebracht in de oppositie heeft het re
spect en het aanvoelen van de noodzaak 
van zo'n oppositie versterkt. Een goede 
democratische besluitvorrning heeft een 
oppositie nodig. De partij heeft ook bewe
zen vanuit die positie heel wat invloed te 
kunnen uitoefenen. Oppositie schrikt mij 
niet af Ook vandaag blijft de VU slechts in 
de meerderheid zolang dit een meerwaar
de betekent voor de partij, haar program
ma en Vlaanderen. . 

PATRIK 
VANKRUNKELSVEN 

Mijn CV'tje vindt u elders op deze bladzij
den. Ik zou de partij graag verder leiden 
nu ik haar - samen met anderen - met suc
ces door een woelig jaar heb gestuurd. Ik 
wil deVU nog slagvaardiger maken, haar 
vorming en organisatie verfijnen en haar 
politieke aanwezigheid in het maatschap
pelijke veld voor iedereen duidelijk 
maken. Als VU-boegbeeld wil ik met alle 
energie die ik heb datgene waarvoor de 
partij staat dichterbij brengen. Een beter 
leven voor Vlaanderen in een Vlaanderen 
dat zichzelf bestuurt in een Europa der 
Volkeren. En dit in solidariteit met alle an
dere volkeren in de wereld. 

KANDIDAAT Q ^ 

Vincent is één van diegenen die vanuit 
Id21 en in nauwe samenwerking met de 
VU wil bouwen aan een nieuwe samenle
ving. Onze ideeën liggen niet zo ver uit 
mekaar en daarom schreven VU en Id21 
ook samen aan een verkiezingsprogram
ma. Vincent is soms wat'ongeduldig en 
zeker ambitieus, maar dit kan, mits de no
dige afspraken, ten goede komen aan 
onze fractie. 

REGERINGSDEELNAME 

Het al dan niet deelnemen aan een rege
ring is steeds weer een moeilijke beslis
sing voor de VU. Dit heeft zeker te maken 
met een aantal negatieve ervaringen die ze 
heeft gehad. Regeringsdeelname is geen 
doel op zichzelf Een politieke partij heeft 
een programma dat ze wil realiseren en 
het is aan de partij om steeds te evalueren 
in welke positie dat zij dat best-kan doen: 
binnen of buiten de regering. 
Een partij moet niet alleen Vandaag haar 
programma realiseren maar ook voldoen

de slagkracht behouden om ook de vol
gende jaren dit te doen. De verantwoor
delijkheid van de VU houdt niet op bij één 
regering. Ook voor de huidige regerings
deelname op het Vlaamse niveau zijn deze 
afwegingen gemaakt. Nu Vlaanderen be
schikt over ruime bevoegdheden en een 
eigen parlement is het voor een Vlaams-
nationale partij belangrijk om een stempel 
te drukken op dat Vlaanderen. 

STAATSHERVORMING 

Vlaanderen op weg zetten naar meer zelf
bestuur is de lange mars die de Volksunie 
startte bij haar ontstaan. De VU heeft 
steeds een stap-voor-stap-strategie aange
nomen en we kunnen gerust zeggen dat 
er de dag van vandaag een belangrijke 
vorm van zellbestuur is verworven. Omdat 
de hervormingen in het verleden niet ver 
genoeg gingen, willen we in de huidige 
constellatie - zetelend in de Vlaamse rege
ring en deel uitmakend van de Costa - ver
dere stappen zetten, wetende dat ook nu 
de staat niet zijn ultieme hervorming zal 
krijgen. Elke belangrijke stap zonder dat 
daar een onrechtmatige prijs wordt voor 
betaald is echter een kans die de VU niet 
mag laten liggen. 

TOEKOMST 

Ik ben per definitie optimist. En ik zie de 
toekomst eerder positiefin. Niet alleen op 
maatschappelijk, maar ook op persoonlijk 
vlak. Niettemin heb ik voor al die terrei
nen genoeg realisme en genoeg ervaring 
om te weten dat de realiteit vaak meedo
genloos kan zijn. Maar steeds het slechte 
zien zou verlammend werken en alle zin 
ontnemen om aan een positief project te 
werken. Vanuit deze gedachte ben ik er 
van overtuigd dat de VU de volgende jaren 
een belangrijke opdracht heeft voor 
Vlaanderen en zijn inwoners. 

UITERST RECHTS 

Een politieke stroming waar ik steeds voor 
gehuiverd heb. Als deze stroming dan ook 
nog misbruik maakt van onze Vlaamse 
symbolen dan krijg ik kippevel. Het is een 
serieus blok aan ons Vlaamse been dat een 
aantal Vlaamse belangen wordt vermengd 
met een uiterst rechtse ideologie. Het 
vormt zeker een beletsel voor heel wat 
mensen om samen met ons te ijveren voor 
het gezonde Vlaamse belang. Wat me voor
al dwarszit is de onverdraagzaamheid en 
de haat die door uiterst rechts wordt ge
predikt. Uiterst rechts biedt geen oploss

ingen, het maakt de tegenstellingen scher

per 

VERNIEUWING 

Onder deze slogan zijn de VU en Id21 
samen naar de verkiezingen getrokken en 
hebben deze ook gewonnen. VU&ID wil 
een breuklijn betekenen ten opzichte van 
het verleden, ten opzichte van oude poli
tieke cultuur, ten opzichte van een poli
tiek die al het vertrouwen van de bevol
king had verloren. 

WEEKBLAD WIJ 

Het weekblad WIJ is onlosmakelijk ver
bonden met de VU en staat in ons geheu
gen gegrift als het propagandablad bij uit
stek. Vandaag is het vooral een kritisch 
weekblad dat onze kaderieden weerbaar 
maakt en vooral goed informeert over de 
dagdagelijkse politiek. Ik ben verheugd 
dat de werving voor nieuwe WIJ-abonnees 
volop op gang is gekomen. Een breed le
zerspubliek moet het dubbele doel waar
maken: meer lezers betekent een bredere 
verspreiding van ons ideeëngoed en daar
enboven moet dit de zware financiële last 
voor de partij verminderen. Zo kan zi) dan 
haar algemene communicatiestrategie ver
fijnen. 

XENOFOBIE 

Angst voor het vreemde kan misschien bij 
sommigen als basisreflex begrijpbaar zijn, 
men mag er echter zijn handelen niet op 
afstellen, het mag geen element zijn in de 
samenlevingsopbouw. Mensen tegen me
kaar opzetten, het aanwakkeren van haat 
kan nooit aanvaardbaar zijn voor volksna
tionalisten. Tegenover onze hoffelijkheid 
moet echter ook respect staan voor onze 
cultuur en de wil tot integratie. 

YANK(EE)S 

Toch nog een woord met een 'Y' gevon
den? Een joker! 

ZAAL F 

Zaal F heeft vele mensen doen nadenken 

en heeft een groot aantal nieuwe ideeën 

rond inspraak en democratie naar buiten 

gebracht. Dromen over politieke herverka

veling zijn de dag van vandaag echter niet 

meer ter zake: de VU gelooft in haar op

dracht en in haar eigen kracht. 

Patrik Vankrunkelsven 

Over ziJn wens: 

„Ik zou de 

party graag 

verder lelden 

nu Ik haar -

samen met 

anderen - met 

succes door 

een woelig Jaar 

heb gestuurd." 
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16 december 1999 



MYSTERY MEN 

The Blue Raja (Hank Azaria) draagt een tulband en hij beeft een 
Brits accent. Hij bestrijdt zijn vijanden met vliegende vorken en 
lepels. Shoveler (William H.May) draagt een harde hoed en een 
spade, en Furious (Ben Stiller) heeft enkel een slecht humeur, 
waarmee hij de mensen schrik aanjaagt. Dan is er ook nog de su
perheld Captain Amazing (Greg Kinnear) die alle boeven in de 
stad zonder werk heeft gezet. Daarom zal bij bij gebrek aan 
werk, zorgen dat zijn felste tegenstander. Casanova Frankenstein 
(Geoffrey Rush), uit de gevangenis ontsnapt. En gelukkig laat die 
al onmiddellijk van zich horen. Hij krijgt ook Captain Amazing 
in zijn macht, en sein voor de drie eerstgenoemden om in actie 

George Clooney en 
Quentin Tarantino 
In Trom Dusk Till 

Dawn', zat. 18 dec., 
TV1 om 2SU.25. 

Seance on a wet afternoon Britse thriller van 
Brian Forbes ult 1964. Myra Savage, een nnedlum, 
woont met haar nnan Bill In een somber Victoriaans huls, 
Door de geest van haar overieden zoon Arthur onder
houdt ze contact met 'de andere wereld'. Schitterend 
drama met briljante vertolkingen. Richard 
Attenborough wordt trouwens eerder op de avond (om 
22u,50) uitvoerig gehuldigd. Zon. 19 dec, BBC 2 om 
lu.50 

Honeymoon In Vegas Amerikaanse komedie van 
Andrew Bergman uit 1992, Jack Singer trekt met zün 
vriendin Betsy naar Las Vegas om zo snel mogelUk te 
trouwen, Maar Betsey trekt er de aandacht van gang
sterbaas Corman en die daagt Jack uit voor een poker-
spel met Betsy als inzet. Met Sarah Jessica Parker, 
Nicolas Cage en James Caan. Maan. 20 dec, VT4 om 
21u. 

\^s/ Oranje van de eeuw In de Amsterdamse ArenA 
speelt een elftal, 'Oranje van de eeuw', samengesteld 
uit oude voetbalgloriën, een wedstrijd van twee keer 
twintig minuten tegen een team van buitenlandse 
voetballers die ooit voor een Nederlandse club hebben 
gespeeld. Een sportevenement voi nostalgie. Dins. 21 
dec, Ned. 2 om 20u.30 

^ ^ ^ Het Derde Oog: de reis door het brein Eerste af
levering van een BBC-documentairereeks waarin de be
kende Amerikaanse neuroloog Oliver Sacks op zoek gaat 
naar de oorzaken, verschijningsvormen en mogelijke 
behandeling van een aantal vreemde neurologische 
kwalen Woens, 22 dec, Canvas om 23u,20 

^•^sf Robocop De 21ste eeuw. Geweld en misdaad 
domineren de industriële stad Detroit. Om een einde te 
maken aan die toestand besluiten de technocraten en 
financiers van de stad om een technologisch hoog
staand wapen te laten bouwen, een elektronische poli
tieman, half mens, half robot, De onverwinnelijke 
Robocop, die noch gevaar noch gewetenswroeging 
kent. Is geboren ... Amerikaanse SFfiim van Paul 
Verhoeven uit 1987. Dond. 23 dec, VT4 om 21 u, 

^•<Sid? Mixed Nuts Amerikaanse komedie van Nora 
Eprhon uit 1994. Philip leidt een hulplijn In Venice, 
Callfomlë. zyn team bestaat uit Mrs. Munchnik en 
Catherine 0'Shaugnessy, die de beiiers een luisterend 
oor verlenen. Belde dames hebben echter zelf een' 
nogal gecompliceerd leven, zodat hun vaak extravagan
te bellers niet altyd de Juiste service krijgen, Bovendien 
wil de eigenaar van het gebouw de hulplijn eruit, wat de 
sfeer er niet beter op maakt. Vry. 24, Dec, TV1 om 
21U.45 

NIEUW IN DE BIOS 

te komen, lijkt dit een stripverhaal? Het was er ook een, want de 
film is gebaseerd op een stripserie van Bob Burden. Leuke effec
ten, soms iets te langdradig, maar sommige scènes zijn dan weer 
erg leuk. (••) 

THE FIVE SENSES 

Terwijl Anna Miller (Molly Parker) een massage ondergaat, is 
Rachel, de dochter van de massagetherapeute, met haar dochter 

naar het park. Zij verliest daar het kind. Rachel ontmoet een voy
eur en gaat met hem op stap. Eerste gevoel: zien, Robert (Daniel 
Macivor) heeft een bijzonder ontwikkelde reuk, en gaat al zijn 
oude lieven opzoeken en besnuffelen in een poging om uit te vin
den waarom zijn lief deleven zo'n boeltje is. Zijn beste vriendin 
Rona (Mary-Louise Parker) heeft een probeem met haar smaak: 
haar papillen laten haar volledig in de steek en dat is, wanneer 
je bakker bent, een heus probleem. Dan is er de Franse oogspe
cialist (Philippe Voller) die zijn gehoor verliest. 
Deze allegorische Canadese film is verrassend warm en grappig, 
zit erg goed in elkaar en heeft erg sterke acteurs. (**l/2) 

Willem Sneer 

• MEDIA • 

De icrantenmari(t in Wallonië maakt 
rare bokkensprongen. Na het verdwijnen 
van la Wallonië en Ie Peuple werd ruim 
een jaar geleden Ie Matin op de 
Franstalige krantelezer losgelaten. Beide 
socialistische kranten kenden een specta
culair teruglopende verkoop wat een op
frissing noodzakelijk maakte om te overle
ven. Le Matin oogde (en oogt) goed • stijl 
De Morgen • maar een dagblad is er na
tuurlijk in eerste instantie om in te lezen. 
En dat gebeurde veel te weinig; op haar 
dieptepunt haalde Le Matin een oplage 
van slechts 7,000 exemplaren. En dat met 
een vrijwel volwaardige krantenredactie. 
De jongste maanden was de verkoop ge
stegen naar 8,500, te weinig om te overle
ven. De situatie van Le Matin vertoont 
nochtans opbeurende parallellen met het 
verhaal van De Morgen. In die laatste 
krant (zat, 11 dec. jl) zegt Fabrice 

Jacquemart dat zijn blad weliswaar de so
cialistische lezers verliest, maar dat het zo 
stilaan aansluiting vindt bij een jonger en 
hoger geschoold publiek. Maar de proble
men blijven aanslepen; al van bij het begin 
was er te weinig kapitaal en na amper een 
jaar werd al naar een overnemer gezocht. 
Daar komt nog bij dat de Waalse steun aan 

Een nieuwe morgen 
voor Le Matin? 

de pers wordt verminderd, Le Matin ziet 
daardoor ruim 20 miljoen aan inkomsten 
aan zijn neus voorbijgaan. Met grote span
doeken voerde het personeel van de krant 
actie aan de gebouwen van de Franstalige 
gemeenschap. Jacquemart ziet het - vrij
wel zekere - verdwijnen van zijn krant en 
de daaraan gepaarde verschraling van de 
waaier van opinies als 'ongezond voor de 
democratie'. Daar is hoe dan ook iets voor 
te zeggen. Het personeel van de krant zal 
verder actie voeren om te redden wat er te 
redden valt. 

Regelmatige internetgebruikers ken
nen het gemak van het systeem. En al snel 
ergeren zij zich - terecht! • blauw aan sites 
die niet geactualiseerd zijn, We vestigen 
dan ook graag de aandacht op een mon
delinge vraag van CVP-senator Hugo 
Vandenberghe die wil dat de arresten van 
het Hof van Cassatie ook op het internet 
worden gepubliceerd, „Dit is nu reeds het 
geval met de arresten van het Hof van de 
Mensenrechten in Straatsburg" argumen
teert hij, „De onmiddellijke toegankelijk
heid van de arresten van het Hof van 
Cassatie werkt preventief t.a,v toekomsti
ge geschillen, bevordert in grote mate de 
onmiddellijke rechtszekerheid en verze-

Zomt 7.500 lezers van De Standaard gli^gen 
In op de vraag om, uit een door de krant 

samengestelde lijst, de Invloedrijkste 
politicus van de eeuw te kiezen. Gaston 

Eyskens kwam als beste uit de bus. Hugo 
Schlltz eindigde als 17de. Ook Frans Van der 

Bst en Bert Anclaux, hoewel niet door 
De Standaard genomineerd, haalden een 

zeer verdienstelijke score. 

kert de gelijktijdige en gelijke toegang van 
alle burgers, die nu ontbreekt, tot deze be
langrijke rechtsvormende rechtspraak." 
Op dit moment duurt het liefst anderhalf 
jaar vooraleer de arresten worden gepu
bliceerd. 
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Woestijnvis moet er van ons geen rekening mee hou
den, en de VRT al evenmin, maar het lijkt ons toch in ze
kere mate nuttig om erop te wijzen dat aan een hype 
een einde kan komen. Waarmee we maar willen zeggen 
dat alvast in onze huiskamer de verzadiging begint op te 
treden. Waarschijnlijk behoren we niet tot de doelgroep, 
maar het jongensachtige - soms ronduit puberale -
sfeertje waarin tal van WV-producties baden enerveert. 
Dat het aantal genietbare BV's beperkt Is, tot daar aan 
toe. We houden er anderzijds evenmin van 
om tal van onbekende Vlamingen te pas 
en te onpas op ons beeldscherm te zien. 
Ze hebben toch zo weinig te vertellen, 
mijnheer. En ais het is om ze, onder het 
verkeerde mom van de Ironie, belachelijk 
te maken dan hoeft het ai helemaal niet. 
We laten er, in tegenstelling tot Rob 
Vanoudentioven, onze slaap niet voor. 
Dat hebben we, tot onze eerlijke schaamte, eigenlijk ook 
niet gedaan voor Albert Sellm, een tiener uit Macedonië 
die al geruime tijd Illegaal in ons land verblijft. We maak
ten kennis met hem In een boelende reportage van 
Mare Boutsen In 'De wereld Is klein' {Canvas, maandag
avond). Wie de beelden van zijn moeder in Macedonië 
zag, kon haast niet anders dan besluiten dat een vlucht 
uit het verpauperde thuisland naar het 'rijke' westen 
enigszins te rechtvaardigen Is. Wat niet betekent dat de 
poorten dan maar zonder meer moeten worden opge
zet, Albert Is 15 en ofschoon nog niet beticht van crimi
nele feiten vrezen we dat het met hem toch nooit echt 
goed kan lopen Zo liet hij zich bv. inschrijven op een 

schooi, waar hij - Nederiandsonkundig - automechanica 
wilde volgen. Na een dag liet hij het ai afweten, naar 
eigen zeggen omdat hij werd bedreigd door zijn 
Albanese medemensen Van de bloemenverkoop - op 
een goede dag viel er wei eens 2 tot 5 000 fr. mee te 
verdienen onderhield hij mee zijn moeder en 
(half)broers en zusters Die woonden in een krot dat met 
golfplaten was dichtgetimmerd. Deze 'De wereld is klein' 
droeg in feite een verkeerde naam, want als een ding 

De wereld is klein, 
de kloof groot 

De week in beeld, maandag 6 t.e.m. zondag 12 december, VRT 

bleek uit deze report;age, dan was het wel dat de kloof 
tussen de verschillende 'werelden' bijzonder groot Is. 
Die vaststelling alleen was overigens niet voldoende om 
ons niet te doen lachen met 'De mannen van de macht', 
een bijzonder flauw afkooksel van ooit nog als het suc
cesvol radioprogramma 'De taalstrijd' door het leven 
ging, Gelukkig was er aan de einde van de week nog 'De 
grote prijs Bari: Peeters', waarin zowel de kandidaten als 
de presentator en het - bij ons in de hulskamer sinds 
'Eurosong' onvoorwaardelijk geliefde - jun/lid Marcel 
Van Thilt ons aan het lachen brachten. Veelal uit leed
vermaak, maar daar kiezen de deelnemers dan ook zelf 
voor. Het zij zo. 

Krik 
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Monarchie (1) 
De Jongste uitgave van het vu-ledenblad 
De Toekomst toont een treffend staaltje 
van hypocrisie op de eerste pagina de 
klassieke foto van het prinselijk koppel 
(om de grote massa te sussen?) maar op 
pagina dne lees je dan waarom de VU in 
feite tegen het vorstenhuis is Achter 

deze stelling, door Jan Loones verwoord, 
kan Ik volledig staan, evenals achter de In
houd van het artikel 'De kroon ontbloot' 
\Nat mij persoonlijk het meest stoort Is het 
feit dat nergens in het ledenblad een foto 
of artikel over een VU-vrouw te bespeuren 
valt Ik beschouw dit als een kaakslag voor 
alle vrouwelijke bestuursleden die talrijk 

verkozen zijn in de afdelingsbesturen 
Hopelijk zal de redactie van De Toekomst 
dit nog rechtzetten door na de verkiezin
gen voor de arrondissementsbesturen en 
-raden enkel de foto van vrouwelijke ver-
kozenen te publiceren 
Persoonlijk verkies ik een volwaardig week
blad, waarin alle leden, mannen en vrou

wen regelmatig aan bod komen Tot op 
heden heeft de redactie er voor gezorgd 
een evenwichtig beeld (M/V) van onze 
partijwerking te brengen en tal van artikels 
over vrouwenwerking werden in het verle
den gretig aanvaard en opgenomen 

Nora Tommelein, 
Vilvoorde 

• WEDERWOORD • 

Monarchie (2) 
Het artikel van Maunts van Liedekerke 
(WIJ, 2 dec )1 - 'Opgezet spel') slaat na
gels met koppen Ai wie er nog aan twij
felt dat de hele heisa rond Fihp en 
Mathilde een opgezet spel is, moet nog
maals nadenken 

Niets IS gemakkelijker voor de media dan 
munt te slaan door meer informatie, meer 
details, meer foto's enz te geven dan een 
andere zender of een ander dagblad 
Niets IS ook gemakkelijker dan een opi
niepeiling te organiseren onder 2 000 
personen van een land dat miljoenen in
woners telt Zelfs al waren alle 2 000 on
dervraagden koningsgezind, wat heeft dat 
te betekenen al is 't maar in Vlaanderen 
alleen' Bovendien heb ik het goed ge
hoord het waren meestal ouderen, min
derbegaafden en vrouwen Wat een 
schande dat wij vrouwen ons nog zo on
derwerpen en slaafs gedragen Zijn wij te 
romantisch' Dat kan geen kwaad zolang 
we maar romantiek van show en hysterie 
kunnen onderscheiden 
Want mets is gemakkelijker dan hystene 
op te wekken Daarvan twee eenvoudige 
voorbeelden 

lang geleden was er een landdag in 
Zaventem Toen mijn echtgenoot iets 
goed gezegd vond, begon hij de handen 
te klappen en meteen deed iedereen 
mee 

Ooit begon mijnzelfde man 'De Vlaamse 
Leeuw' te zingen en iedereen zong mee 
Trouwens, ik geef u de raad gewoon eens 
in de lucht te kijken en te blijven staan U 
hebt in de kortste keren heel wat medekij-
kers en medestaanders Daarvan zijn voor
beelden te over Nog enkele dagen ge
duld, want we worden het allemaal opge
drongen door het Hof zelf, door de media 
enz Dan zijn we van die hysterie af 
Het IS een ware schande al dat geld dat 
besteed wordt aan blijde intrede's, verlo
vingsfeesten, huwelijksfeesten en dota
ties Als men dan denkt aan al die mensen 
die chronisch ziek zijn of honger lijden 
hier en elders in de wereld, dan moeten 
we wel republikein worden Natuurlijk 
kost een president ook, maar veel minder, 
zeker minder dan gans de hofhouding 
met haar familie incluis 
De koning, de koningin, de pnnsen en 
prinsessen enz zullen heus geen honger 
lijden als wij hen bedanken voor bewezen 
diensten 

Margriet Vandamme, 
Oostende 

Monarchie (3) 
De media hebben de mond vol over de 
randverschijnselen van hét huwelijk 
Maar blijkbaar hebben ze één ding over 
het hoofd gezien, of met willen zien op 
de receptie 's avonds waren dne mensen 

aanwezig die géén burgerrechten bezit
ten de heren Claes, Spiuels en VdB 
Waarom heeft daar niemand van de pers 
aanstoot aan genomen, en hoe valt dat te 
rijmen met de ethiek van de familie 
Saksen-Coburg' 

Indertijd mocht een vooraanstaand VU'er, 
in bezit van burgerrechten, geen mimster 
van Justitie worden 

Klara Hertogs, 
Türahout 

Rechtzetting 
Het e-postadres van VULennik is 

VU_Lenmk(@comports com, met liggend 
streepje en met met verbmdingsstreepje 
zoals in vorige WIJ vermeld 

Wim Durang, 
secretaris VU-Lennik 

Tiidig met de tiid 
Blijkbaar heeft het tijdsgebonden artikel 
'2000 of 200P', met vraagteken wanneer 
nu het 3de millennium begint, heel wat 
aandacht getrokken (WIJ, 25 okt jl) 
Daarop reageerden N Maddens en Jan 
Bosmans in de twee navolgende num
mers ZIJ struikelden over de sequentie 
„Op 15 oktober 1582 krabbelde men 
naar 4 oktober terug" Waarop voor
melde lezers zeggen dat Gregorius XIII 
de dagen tussen 4 en 15 liet schrappen 
Juist 

Dat feit was mij uiteraard ook bekend 
Mijn ingezonden tekst aan WIJ luidde 
„ dwong paus Gregorius XII ca een mil
lennium later in de tijdsschaal een kmp 
van 10 dagen uit te voeren in oktober 
1582 " 

WIJ ontdekte mijn tikfout XII, verbeterde 
het tot XIII, maar schoof dan onder tijds
druk wellicht even uit met dat terugkrab
belen Inderdaad, niemand kon geboren 
worden op 5 t e m 14 oktober 1582, 
maar al diegenen die toen leefden, 
Gregorius XIII inclusief werden plots op 
papier tegen heug en meug 10 dagen 
ouder 

Tempora mutantur, nos et mutamur in 
lUis {De ttjden veranderen en wij met 

hen) Toen al' En hiermee wens ik alle 
WIJ-lezers nog een jaar lang een 'Very 
happy end' van het 2de millennium en 
van de 20ste eeuw' 

Herman A.O. Wilms, 
Vorst-Brussel 

Taaliclachten 
Bestaan die nog in het zó federale 
Vlaanderen, baas in eigen huis nu' (WIJ, 9 
dec , jl - 'Taaiklachten') Volgens het jaar
verslag '98 van de Vaste Commissie voor 
Taaltoezicht zagen deze er verleden jaar 
zo uit 142 Franstalige, 118 Nederlands
talige en 15 Duitstalige, ingediend bi) 

de Verenigde afdehngen van de VCT (dit 
zijn de NI- en Fr-afdehng samen, voor 
Duitstalige klachten aangevuld met het 
Duitstalige lid) 

Voor de klachten afkomstig uit taalhomo-
gene diensten zijn er door de jaren heen 
nauwelijks Franstaüge te melden, voor de 
Nederlandse afdehng waren dit er 24, 
voor de Fr-afdehng opnieuw O (nul), voor 
deze zaken vergaderen en beslissen de af
delingen elk afzonderlijk 
Naast de moedige Duitstaligen zijn de 
Franstaligen uit Voeren en de Rand de 
koplopers (geworden), vergeüjk even het 
percentage Duitstahgen met dat van de 
twee andere volkeren 
Ook al deze wettelijke middelen (VCT, 
vice-gouvemeur van Brussel-hoofdstad, 
adjunct van de gouverneur van Vlaams-
Brabant) worden door de Vlamingen veel 
te weimg gebruikt 

O ja, de adjunct van de Vlaams-Brabantse 
gouverneur beoordeelde mijn recente 
klacht tegen het gemeentebestuur van 
Wezembeek-Oppem volledig gegrond 
Het ging over dne eentalig Franse bench-
ten van deze gemeente in het Brusselse 
Franstahge huis-aan-huisblad 'Vlan' Dit 
Brusselse blad wordt net zoals zovele an
dere Fr-blaadjes uit de hoofdstad, ook in 
een aantal faciliteitengemeenten gebust 
De adjunct van de gouverneur oordeelde 
dat Wezembeek-Oppem ook in het in de 
hoofdstad bedeelde Vlan tweetahge be-
nchten moet plaatsen, ofwel tegelijkertijd 
wél in het Frans in Vlan en in het 
Nederlands dan in een ander blad met 
een gehjkaardige distnbutiereikwijdte in 
de hoofdstad, zoals 'Brussel Deze week' 
Maar de gouverneur van Vlaams-
Brabant himself had net voordien deze 
klacht ongegrond bevonden' Merci bien, 
monsieur Ie gourvemeur' 
Dank u wel, Vlaemsche macht' 
De macht van juUie machtige Vlaanderen' 
Of eigen jobke eerst' 
Ter vergelijking nog dit Na twee jaar lang 
tientallen klachten bij de VCT over eenta
lig Franse personeelsadvertenties in het
zelfde Vlan van Brusselse besturen aller
hande (vnl gemeenten en OCMW's), 
doen deze diensten het nu nagenoeg al
lemaal keurig tweetalig hetzij volledig 
tweetalig (Ni/Fr) in ditzelfde Vlan, hetzij 
enkel Fr in dit blad, maar tegelijkertijd 
met een identieke Nl-advertentie m 
'Brussel Deze week' (de kassa nnkelt bij 
Roularta, meneer Denolf, dank u wel) 
Willen de 'ontkenners' van al wat Vlaams 
IS in hun hoofdstad (behalve hun subsi
dies) daar eens rekening mee houden' 
De middelen (geen tovermiddelen) zijn 
er, jullie Vlamingen moeten er maar (dur
ven) gebruik van maken Maar ja, intel
lectueel blablageleuter lijkt in Vlaanderen 
belangnjker geworden 

Eddie Favored, 
Brassel 

Bovcot Deihaize 
Het Franstahge bednjf Deihaize bhjft een 
buitengewoon hardnekkig geval van 
scherpe anti-Vlaamse mentahteit Wie m 
z'n Alsembergse filiaal naar binnen gaat 
(zoals bekend buiten de Brusselse Rand) 
ziet dat het er wemelt van de tweetalige 
mededehngen Deihaize beschouwt zn 
Vlaamse klanten als minderwaardige we
zens, die je zo vlug mogelijk dienen te 
verfransen Daarom organiseert de 
Vlaamse Volksbeweging dit jaar opmeuw 
onder leidmg van Bernard Daelemans 
een boycot tegen dat Vlaams-vijandige be
dnjf 

Doe dus uw Kerst- en Nieuwjaarsinkopen 
ergens anders We gaan door met onze 
democratische stnjd tegen taaldiscrunina-
tie m Brussel Deihaize moet en zal volle
dig een emd maken aan de FDF-praktij-
ken in z'n Brusselse fihalen 

Piet Paardekooper 

we schieten OP 
Het IS een lange weg over een pad vol 
doornen naar de Vlaamse onafliankehjk-
heid (WIJ-9 dec jl - 'De toneelspeler') 
Maar met het toenemende gekibbel tus
sen de taalgroepen ziet het er naar uit dat 
het opschiet Stilaan zullen de 
Franstaligen moeten kiezen tussen in 
ruzie schelden of toegeeflijk zijn en te 
mogen rekenen op de goedwillende vnj-
wilhge sohdanteit van de Vlamingen 
Intussen gaat het circus verder De crisis 
en verarming van de bevolking aan beide 
kanten helpen daar als onvoorzien ele
ment een fhnk stuk aan mee Iedereen zit 
op de loer om toch maar een zo groot 
deel van de koek te knjgen 
De leiders van een dnetal Vlaamse partij
en die vooral uit eigen persoonlijk 
machtsbelang gebonden zijn aan steun 
voor hun Franse tegenhanger remmen de 
uiteindelijk voor iedereen beste oplossing 
af Zoveel ministerspostjes minder als er 
alleen een Vlaamse regenng zou zijn 
Aangezien het echter hoofdzakelijk over 
geld gaat en er een groot tekort is, zullen 
ZIJ op den duiu" toch moeten toegeven te
genover hun achterban Anders zullen 
nog meer kiezers zich van hen afkeren 
Een moeihjk evenwichtsoefemng Voor de 
konmgsgezinden is er géén probleem nu 
er een troonopvolger is Ook jongeren 
moeten een kans knjgen zonder de oude
ren te verdnngen Een jonge komng in 
Vlaanderen en de oudere in Wallonië Zo 
IS iedereen tevreden en de twee komnk-
njken zullen zeker goed overeen komen 
en elkaar steunen Hoop ik tenminste 

Willy Degheldere, 
Brugge h 

16 december 1999 



ne fotografie begon in Antwerpen in 1843 met de 

Parijzenaar L Menetrier, maar de oudste nog 

bestaande fotografische opname van Antwerpen is van de 

Schotse musicus en amateurfotograaf John Muir Wood 

(1805-1892). Het was een calotypie of papiernegatief het 

procédé was een ontdekking van de Brit William Henry 

Fox Talbot. De Schot fotografeerde o.m. de gildenhuizen 

op de Grote Markt. 

Op het louter technische vlak evolueerde 
de fotografie van calotypie en zoutdruk 
naar de glasplaat en het albuminepapier 
Dit laatste als eerste gebruiksklare foto
papier, dat enkel nog diende gesensisbili-
seerd te worden in een bad met zilvemi-
traat en nadien gefixeerd, werd ontwik
keld door Louts-Destré Blanquart-Evrard 

(1802-1872) 

FIERLANTS 

De fixatie van het negatief op glas d m v 
albumine kwam in 1847 tot ontwikkeling 
In 1851 werd de albumine vervangen 
door coUodium, een oplossing van schiet-
katoen, alcohol en zwavelether De be-
lichüngsti)d werd hierbi) fel ingekort en 
het resultaat was uiterst gedetailleerd Dit 
alles vereiste een indrukwekkende appa
ratuur en een met ongevaarlijke manipu
latie van allerlei chemicaliën De massafo
tografie werd pas vanaf 1880 mogelijk en 
was te danken aan de beschikbaarheid 
van droge gelatineplaten 
Als uitgever en graveur experimenteerde 
ook Joseph-Ernest Buschmann (1814-
1853) verwoed met fotografie Tot zijn 50 
gekende opnamen behoren zeven stads
gezichten van Antwerpen Ook de Frans-
Belgische fotograaf Eugene Desplanques 

legde Antwerpse monumenten vast 
In 1853 opende de Luikse fotograat 
Mphone Plumter (1819-1877) een filiaal 

in Antwerpen Anderzijds was er ook de 
firma Delehaye & Sluyts Jean Sluyts 
("Antwerpen, 1822) was de eigenlijke fo
tograaf hij hield zich ook bezig met ramp
fotografie 

De in 1819 te Brussel geboren Edmond 

Fterlants maakte in I860 een indrukwek
kende reeks foto's van Antwerpen, in to
taal 178 opnamen van een schitterende 
kwaliteit Hij maakte deze foto's in op
dracht van het Antwerpse stadsbestuur en 
op aanbeveling van de minister van 

zijn erg mooie foto's van de Antwerpse 
oude wallen en stadspoorten (± 1860) 

FOTOALBUM 

Verder is er ook de Antwerpenaar 

Clement Ommeganck (1827-1905), als 

De oudste foto's 
van Antwerpen 

Binnenlandse Zaken, Charles Rogier 

Fierlants legde zich ook toe op het foto
graferen van beroemde schildenjen, o a 
in het KMSK te Antwerpen Al deze foto's 
zijn ontegensprekehjk 'kunst' 
In de voetsporen van Fierlants zijn nog te 
vermelden de amateur-fotograaf Louts-

Pterre-Théophtle Dubois de Nehaut 

(1799-1872), die ook personen fotogra
feerde De Zoo en het Harmoniepark 
waren zijn geliefkoosde decors De ande
re amateur-fotograaf Florent Joostens 

(1835-1888) geraakte vooral bekend om 

'scheikundige' propageerde hij de collo-
diumfotografie en reahseerde stereofoto's 
van de stad (1864-65) en van turners in 
actie Als radicale hberaal zetelde hij in de 
gemeenteraad 

Vanaf I860 is er in Antwerpen een aantal 
professionele fotografen aan het werk 
Onder hen August Staltns (1839-1906), 
ook werkzaam als schilder-decorateur 
Samen met Alfons Janssens (1836-1915) 
vormde hij een fotograferend span 
Verder zijn er nog Jacques Van den 

Bemden (1828-1900), die de portretfoto

grafie commercialiseerde op visitekaart
formaat, fgirfeimnjg^r (1844-1908-, met 
onder andere foto's van de afbraak van 
het Antwerpse Zuidkasteel, en Hugo 

Piéron (1845-'), met de haven en vlieten 
als thema's 

Al deze figuren en hun werk worden be
schreven in het schitterende boek 
'Fotografie en realisme in de 19de eeuw -
Antwerpen De oudste foto's (1847-
1880)' door Herman van Goetbem Het 
album werd uitgegeven door uitgevenj 
Pandora en Galerij Ronny Van de Velde, 
telt 320 bladzijden met 181 volbladige af
beeldingen in quadnchromie en 500 cata
logusafbeeldingen in bichromie Het is 
zijn pnjs (1 950 fr) zeker waard' 

(ds) 
H De tentoonstelling in Galerij 

Ronny Van de Velde, IJzerenportkaai 

3, Antwerpen-Zuid, loopt nog tot 27fe

bruari 2000. openingsuren: dagelijks 

van 10 tot 18u. (gesloten op ma., 25 

en 26 december '99 en op 1 en 2 ja

nuari 2000). Toegangsprijs: 150 fr. 

Info: tel. 03/216.30.47, fax. 

03/237.25.16 

De zuldzllde 
van de Grote 
Marlet door 
Edmond 
Fierlants, 
albumlnedruk 
uit 1860. 

Uit het 

fotoarchief 
van 

Walter 

Couvreur 

(2) 
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Verzamelaar couvreur 
Antwerpenaar Walter Couvreur (25 juli 
1914-15 september 1996) promoveerde 
te Leuven tot zowel doctor in de Oosterse 
talen als tot doctor in de Klassieke filolo 
gie 

Vanaf 1949 was hij gewoon hoogleraar 
aan de RU Cent en in de cursus 
Vergelijkende spraakkunst van de Indo-
Europese talen In 1984 werd hij op eme
ritaat gesteld 

Couvreur was lid van de Koninklijke Aca 
demie voor Nederlandse Taal- en 
Letterkunde Op 18 juli 1990 ontving hij 
de titel van ndder 

FEDERALIST 
Zijn taalkundige wetenschapsbeoefening 
lag op het vlak van het Hettitisch en het 
Tochaars Het Tochaars is een samenvat
tende naam voor twee nauw verwante, 
sterk geëvolueerde Indogermaanse talen 
die na ca 600 n Chr in Chinees Turkestan 
gesproken werden Vooral in verband met 
de ontcijfering van die taal genoot 
Couvreur internationale faam en waarde-
nng Verder had hij zijn aandeel in de dis
cussies en studies over de spellingsher
vormingen van het Nederlands 

In 1951 volgde Walter Couvreur 
Nobelprijswinnaar Corneel Heymans op 
als voorzitter van het Vlaams Comité voor 
Federalisme Daaruit groeide het Vlaams-
Waalse College, dat o m met Frans Van 
der Eist een ontwerp voor federale 
grondwet voor België opstelde 
Na de verkiezingen van 1954 zag 
Couvreur de dnngende noodzaak om te 
komen tot de opnchting van een Vlaams-
nationale partijformatie De eerste her 
nieuwde poging hiertoe met de 
'Christelijke Vlaamse Volksunie was op 
een mislukking uitgedraaid 
Volgehouden nieuwe gesprekken leidden 
in november 1954 tot de stichting van de 
Volksunie waarvan Couvreur aanvankelijk 
het voorzitterschap op zich nam Als eru
diet wetenschapper had hij echter onvol 
doende kennis van en begnp voor het 
noodzakelijke pragmatisme van de voltijd
se politicus Een vrij banaal geschil deed 
hem dan ook reeds in 1955 ontslag 
nemen Hy bleef wel de VU steunen en 
volgde ook de vergaderingen van het 
hoofdbestuur 

Walter Couvreur bewoonde in de 
Antwerpse Happaertstraat een statig he-

De Blauwe toren aan de Sint-Jonsvest door Rorent 
Joostens albumlnedruk uit 1865 

nen overmaken weliswaar met de ver
plichting er een permanent museum van 
te maken Contacten daarover zijn echter 
deerlijk mislukt Het dient gezegd dat 
Walter Couvreur zeker met de gemakke
lijkste man was Gekoppeld aan zijn syste
matisch verergerende mentale gezond
heid heeft deze onderhandelingsmisluk-
king geleid tot een erge wrok tegenover 
het stadsbestuur 

Zo liet hy testamentair vastleggen dat by 
zyn dood zyn bezittingen openbaar dien
den geveild te worden en dat zeker mets 
aan de stad mocht worden geschonken 
Het toenmalige kunst en archiefbezit van 
Couvreur is na te gaan in de toen opge
stelde veilingcatalogi Zo kon de hier be
schreven fotocollectie aangekocht wor 
den door galeryhouder Ronny Van de 
Velde 

Gelukkig zyn ook enkele Antwerpse instel
lingen zoals de Openbare 
Stadsbibliotheek het Museum Plantin-
Moretus en het Archief- en Museum van 
de Vlaamse Cultuur er toch in geslaagd 
om onrechtstreeks heel wat interessants 
uit deze nalatenschap te verwerven 
Jammer helaas heeft Couvreur in een ze
kere verbystering, zyn persoonlyke corre 
spondentie met alle mogelyke geleerden 
en vooraanstaanden uit binnen- en bui
tenland grotendeels verbrand Zo ook de 
documentatie in verband met zyn politiek 
engagement rond de stichting van de 
Vlaams-nationale party 

Dirk Stappaerts 

16 december 1999 


