DONDERDAG

21

45'"JAARGANG

-

DECEMBER
Nr.

51-52

VLAAMS-NATIONAAL

A

an het slot van het VU-colloquium over de

het eigenlijke thema van het VU-colloquium: de

Kleurennota van het Vlaams parlement heeft

invulling van de Kleurennota. In dat document

VU-voorzitter Geert Bourgeois erop gehamerd dat

doet de Vlaamse regering een aantal voorstellen

zijn partij de volledige en snelle uitvoering eist van

voor het Vlaanderen van de toekomst. Vorm en

het Hermes- en het Lambermont-akkoord. „De

inhoud geven aan de Vlaamse natie blijft voor de

VU zal daarbij geen enkele uitholling van de afge-

VU-voorzitter een zeer boeiend project. „Deze zelf-

sproken autonomie dulden" luidde het.

standige Vlaamse natie vormt het antwoord op de

Eerder had de Bourgeois - met de Europese

mogelijkheid om de sociale, culturele en en econo-

over het Vlaanderen in Europa zoals de VU dat

mische ontvoogding, de gemeenschappelijke ont-

ziet. Vlaanderen verdient een volwaardige stem in

wikkeling en bloei van het Vlaamse volk te realise-

het Europese geheel en mag zich niet langer tevre-

ren. Goed bestuur is in de Belgische context nu

den stellen met het Belgisch compromis dat nu

eenmaal niet mogelijk."

de eerste stap naar een nieuw inhoudelijk VU-con-

minder heeft dan Nederland in het kapittel van de

gres volgend najaar. Zij deden dat samen met een

Europese ministerraad" klonk het voorts.

panel van deskundigen, hoofdzakelijk uit de acade-

Bourgeois pleitte ook voor een opwaardering van

mische wereld. Eerder werd op arrondissementeel

het Europees parlement. Daarbij denkt de

niveau een aantal debatten georganiseerd over deze

Izegemnaar aan een tweekamerstelsel met enerzijds

Kleurennota. Aangenomen mag worden dat de

een soort Kamer verkozen op Europese lijsten en

inzichten die daaruit voortvloeiden, zoals ook deze

daarnaast een soort Senaat met een vertegenwoor-

van het recente nationaal colloquium, zullen wor-

diging van de regio's en volkeren van Europa, ver-

den gebruikt voor de verfijning van het VU-pro-

kozen door de inwoners van de regio's.

gramma.

In deze toespraak (integraal te lezen op de
VU-website www.vu.be) ging ook aandacht naar

ijdens een algemene vergadering
van de Verenigde Naties vroeg Kofi
Anan aan Fidel Castro om zijn toespraak
binnen de perken van de toegestane tijd te
houden. De Cubaan antwoordde daarop
dat dit even onmogelijk Is als de vraag aan
de secretaris-generaal om binnen de vijf
jaar de honger uit de wereld te bannen.
Zo'n gevoel hadden wij toen de VU-partijraad in oktober 1999 besliste dat het abonnementenbestand van ons weekblad in
één jaar tijd moest verdubbelen.

eindeloze discussies meegemaakt over zin
en onzin van ons weekblad. De voorstanders wilden doorgaan, de tegenstanders
hing het de keel uit.
Ondertussen werkten, ver van dit gewoel,
de opeenvolgende redacteurs stijf door.
Vijfenveertig jaar lang leefden zij van uitgave naar uitgave met slechts één doei voor
ogen: tijdig de abonnee bereiken met een
zo waardevol mogelijk product.
Van deze 45 jaar hebben wij er zelf 51
mogen meemaken en dat is, achteraf

The Last Post
Deze vergelijking, beste lezer, om aan te
tonen dat de lat zo hoog kan gelegd worden dat 'een kans krijgen' niet hetzelfde
betekent als 'een kans krijgen'. Maar goed,
gedane zaken nemen geen keer, vandaag
blaast Ttie Last Post over 'WIJ Vlaamsnationaal' zoals ons weekblad sinds 1965
heet Voor die tijd, vanaf 1954, droeg de
uitgave de titel 'De Volksunie' en voluit
'Orgaan van de Volksunie, Viaams-nationale party'
Velen van u zijn met partij en weekblad
opgegroeid, anderen hebben beiden moeten ontdekken. Talrijk zijn zij die met WIJ
leurden, van deur tot deur; honderden
stuurden haast wekelijks behchtjes naar de
bewegingswijzer. Weer anderen hebben
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De zowat 150 aanwezigen zetten zaterdag jl.

VU nauwelijks hoeveel stemmen België meer of

T
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globalisering. Het VU-project vormt de enige

top van Nice nog vers in het geheugen - gesproken

meestal in Europa te horen is. „Het interesseert de

-
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bekeken, een lange tijd. Niet zo zeer in
lengte van dagen maar in... mensen, want
hoevelen er in die jaren gekomen zijn, is
niet te tellen. Hoevelen er gingen evenmin.
Het past allen in herinnehng te brengen
omdat ze bouwstenen hebben aangebracht voor het huis waarin de Vlaamse
natie vandaag woont.
De lezer zal ons niet kwalijk nemen dat wij
bij dit afscheid de namen van enkele mensen citeren die voor de opeenvolgende
redacties van groot belang zijn geweest.
Vanzelfsprekend komen eerst Frans Van
der Eist en Wim Jorissen in beeld, zij hadden vlug de noodzaak van een eigen blad
door. Niet alleen ais informatie- en propagandakanaal voorde ideeën van hun jonge

(gv)

De laatste
In dit nummer tal
• van beschouwingen
bij een afscheid.
(Blz. 2t.e.m. 16)

(Lees meer blz. 17)

partij maar ook als bindmiddel en schakel
tussen verspreide medestanders en onbekende gelijkgezinden.
Toon van Overstraeten willen wij in herinnering brengen, hij hield lange tijd letterlijk
en figuurlijk het midden tussen de verschillende generaties. Hij is het geweest die het
weekblad WIJ vorm en inhoud gaf. Dat
wonderbaarlijke, haast onmogelijke concept waarvan opiniëring, algemene informatie en partijbehchtgeving de pijiers werden van een Vlaams-nationale familiekrant.
Daarvoor trok Van Overstraeten mensen
aan die geloofden in 'zijn aanpak' en die
bereid waren het concept gestalte te
geven. Die mensen leerde hij ook het
ambacht: zo goed mogelijk schrijven De
zorg die hij als hoofdredacteur aan inhoud
en vorm van zijn artikelen besteedde was
iegendahsch Van Overstraeten had zich de
kunst van het formuleren van vooral netelige politieke problemen eigen gemaakt,
daahn was hij (meestal) onnavolgbaar.
Gelukkig zijn de collega's die van zijn talenten hebben geleerd. Hij was het ook die
bekwam dat de redactieleden van WIJ door
de Vereniging van Beroepsjournalisten
werden erkend.
Aan de nationalistische en sociale accenten
die Van Overstraeten had gelegd, voegde
zijn opvolger Paui Martens de ecologische
dimensie toe. Daarna namen jongere
generaties de draad over.

Wij willen hier ook Hektor de Bruyne vermelden, deze joumalist in hart en nieren
(en onder vele namen ooit medewerker
aan ons blad) was herhaaldelijk toeverlaat
voor een WU-redacteur die weer eens te
horen had gekregen dat 'de WIJ toch maar
niks betekende'...
Bij de beslissing om de uitgave te beëindigen kunnen tal van bedenkingen worden
gemaakt, het is hier niet de plaats en het
ogenblik om daar dieper op in te gaan.
Om het verlies voor de lezer en voor onszelf minder erg te maken vroeg de redactie 50 mensen, van binnen en van buiten
de partijkring, een korte boodschap. De
meesten reageerden onmiddellijk, anderen
lieten niets van zich horen, enkele nietgevraagden wilden per se meedoen. Twee
weigerden, wegens te pijnlijk
Dit is ook het afscheid van 235 000 luisteraars die elke donderdagmorgen op Radio
1 en Radio 3 een streepje commentaar uit
WIJ hoorden Het heeft velen verbaasd dat
een door een politieke partij uitgegeven
weekblad het tot het radiopersoverzicht
kon brengen Dank aan de radiomensen
die de klus elke week hebben geklaard.
Hoe zwaar dit afscheid van WIJ en van zijn
lezers ons ook valt toch willen wij positief
ingaan op de nieuwe communicatiestrategie die voor de komende jaren werd
ontwikkeld.
Maurlts van Liedekerke

^

Afscheid van
een vriend
•

„Het is nog te vroeg om de impact van de
vormverandering op het aantal abonnees
in te schatten. Toch menen wij dat deze
waarschijnlijk niet onderschat mag worden, met name voor WIJ. Door de splitsing in WIJ/De Toekomst bestaat de kans
dat WIJ op termijn zal verdwijnen en volledig zal vervangen worden door De
Toekomst (...). Daarbij komt dat het aantal abonnees de laatste jaren gestaag
afneemt. Het werven van nieuwe abonnees, bv door een 'abonnementenslag',
wordt door de splitsing van het blad wel
erg bemoeilijkt. Deze factor zou mede de
verdwijning van WIJ kuimen versnellen."
Hoe dom moet je zijn om te gaan werken
voor een blad waarvan je in je licentiaatsverhandeling (1994) al hebt geschreven
dat het waarschijnlijk zal verdwijnen?
Toch kon ik, na enkele andere werkervaringen, niet weerstaan aan de lokroep
van ene Maurits vm Liedekerke om,
ergens in '95, voltijds voor het blad te
gaan schrijven. Het moet een soort van
'WlJ-gevoel' zijn.
Over het blad deden en doen de meest
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heroïsche verhalen de ronde. Het
'Witboek van Zwartberg' is waarschijnlijk het meest bekende, het dossier van de
wapenleveringen een ander. De jongste
jaren had het blad niet meer de impact
van vroegere tijden. De dure Europese
douches (700.000 fr. per stuk, weet u nog
wel?) werden pas een affaire nadat ze een
halfjaar eerder al op 'de een' van dit blad
hadden gestaan.
Mijn eigen 'zwaarste WlJ-verhaal' herinner ik me nog als de dag van gisteren. Het
was het voorjaar van 1994, ik was toen
nog student. Enkele uren vóór ik een
afspraak had met mijn promotor Els
Witte, had ik een gesprek met Maurits en
zijn voorganger Toon Van Overstraeten.
Na het onderhoud stelde die laatste voor
om samen iets te gaan drinken. Zo heb ik
geleerd dat drie tripels op een nuchtere
maag de geest weliswaar doen versnellen, maar de tred behoorlijk wankel
maken. Mevrouw Witte vroeg me die
namiddag discreet of ik me wel goed
voelde. In een Nederlands dat in mijn
overtuiging was samengesteld in meesterlijke volzinnen vertelde ik haar van mijn
geestrijke ontmoeting met Toon Van

Vrij naar Kafka
Na 45 jaar heeft een redactie ook een heel fotoar-

der Eist en Wim Jorissen schreef, de verzamelde

chief opgebouwd. Er door wandelen is een bezig-

wekelijkse columns van VicAnciaux. een stripalbum,

heid die tot verbazing, verbijstering en verwonde-

het gesmaakte essay van Ludo Abicht over Vlaamse

ring leidt. Niets Is meer onderhevig aan de tand des

identiteit...

tijds dan foto's en ai geeft niets beter het gebeur-

l=oto's van Vlaamse bewegers, poserende heren

de weer dan foto's toch blijft hun betrouwbaarheid

met knevels, bakkebaarden, pruiken en snorren;

omstreden.

foto's van ruwaards, Vlaamse suffragettes, pastoors

Het fotoarchief van WIJ is een waardevolle verza-

en dichters . Boelende en soms ook geboeide

meling omwille van het ontieglijl< aantal portretten

mensen

van mensen die ooit in de Volksunie, landelijk en

Foto's van mannen betogend voor stemrecht en

plaatselijk, een rol hebben gespeeld of nog spelen

van vrouwen betogend voor brood, grijsgepubli-

Ook politieke manifestaties door de partij georgani-

ceerde foto's van weefgetouwen hoger dan de kinderen die ze bedienen, of de kasseileg-

seerd werden hebben er hun plaats,
congressen, studiedagen, betogin-

gers van Louis Neefs en dé kasseilegger

gen,

van het Waasland, enz,.

straatacties,

Ketjesdagen,

En dan de grote manifestaties van

sportdagen...

Voeren tot de Westhoek, in beeld

; Veel foto's dragen ook een emotionele

waarde

Zwartberg,

met

Leuven,

zich

gebracht door Danny Cortier jarenlang

mee;

onze huisfotograaf

Schaarbeek,
ook

En de kasten (zie de foto) met van A tot Z figuren

verkiezingsnachten met overwinningen en., neder-

uit de grote politiek, met onder de rubnek 'folklore'

lagen.

het

anti-rakettenbetogingen,

amnestie, maar

koningshuis van België.

Daarnaast waren er ook de activiteiten door de

Foto's ook van zij die er niet meer zijn: collega's,

redactie voor WIJ-lezers georganiseerd. Een vlieg-

mandatarissen, kaderleden, medestanders; teveel

tuigreis naar Barcelona om er met Catalaanse natio-

namen om te citeren

nalisten te verbroederen, een dagje vissen op de

Veel vulsel ook, nauwelijks het bijhouden waard Zo

Noordzee met Stan Philips zaliger, op reis naar

zijn er de honderden door Belga-fotografen afgele-

Straatsburg om er Jaak Vandemeulebroucke uit te

verde kiekjes die niet meer dan een momentopna-

wuiven. Vanzelfsprekend ook foto's over de legen-

me zijn, foto's die niet alleen hun glans hebben ver-

darische bijeenkomsten van WIJ-wervers. CX)k de uit-

loren maar ook hun waarde. Ook foto's die achteraf

gave van verschillende publicaties werd op beeld

bekeken de zaken mooier voorstelden dan ze in

vastgelegd- het boek 'dio Genes of 20 jaar politiek

werkelijkheid waren.

cursief', het succesboek 'Op de Barrikaden', de cur-

Of om het met FranzKafkate zeggen. „Niets kan zo

siefjes die Filip de Pilledjn op vraag van Frans Van

bedrieglijk zijn dan foto's.

21 december 2000

(mvl)

BIJ EEN A F S C H E I D

Overstraeten, die zij kende van bij de
Vlaamse openbare omroep. Onmiddellijk
verscheen er een brede glimlach op haar
gelaat. Zonder verdere commentaar stelde ze voor om een nieuwe afspraak te
maken. En redde zo mijn gezicht én diploma...
Tijdens het bewuste gesprek met Toon
en Maurits - dat overigens netjes bij een
kopje koffie was verlopen - ging het
onder meer over één van de zovele verruimingspogingen van het weekblad: het
zou opengegooid worden naar de brede,
maar Vlaamse bevolking. Een echt luchtkasteel was dat niet: de VU was toen bijna
even groot als de PW. „Maar" aldus Van
Overstraeten, „dit was allemaal gebeurd
zonder enige aanwezigheid in de dagblad- of in de mediawereld. Alleen via dat
WIJ-orgaan dat altijd mank gelopen heeft
tussen de halfverhullende ambitie van
een weekblad te willen zijn met een
bepaalde graad van onafhankelijkheid en
tegelijkertijd toch die rem had van een
partijweekblad te zijn."
Aan die dubbelzinnigheid komt nu een
eind. Met wat gevoel voor cynisme zou je
durven stellen dat het ultieme werk over

•

WI| nu eindelijk kan worden geschreven.

Voor velen zal het verdwijnen van WIJ in
het slechtste geval een korter persoverzicht zijn op de donderdagse ochtendradio. Voor anderen, van zowel binnen als
buiten de partij, verdwijnt er een vriend
van dit huis. Precies omdat WIJ altijd
rechtop is blijven staan op de wankele
koord tussen partij- en opiniepers gingen
tal van vrienden - daarom niet altijd 'van
het huis' - in op onze vraag een korte
bedenking te geven bij het verdwijnen
van dit weekblad. Sommige namen zullen
bekend in de oren klinken, anderen minder. Een blad met een geschiedenis van
45 jaar heeft dan ook een groot archief
om uit te putten. Naast huidige en gewezen medewerkers, collega-journalisten,
BV's - 'buitenlandse' bijdragen komen uit
Wallonië, Eupen en Friesland - en
BVU'ers gaf WIJ vanzelfsprekend ook een
laatste keer een forum aan trouwe lezers
én wervers: het waren jullie die WIJ
mogelijk maakten. Hoe onmogelijk
wij/WIJ ons (soms) ook maakten...
(gv)

Grafisch talent,
kind aan huis
De opeenvolgende redacties van WIJ hebben
steeds oog gehad voor Vlaamse 'kartoenlsten', zeker voor ontluikend talent. En daar
ontbrak het niet aan in de jaren '60 en '70.
IVlet de jaren is er de klad ingekomen zodat
echt goede cartoons nog zelden werden
gepubliceerd. Het is trouwens een verdomd
moeilijke discipline, een goede cartoonist
moet even goed, of misschien nog beter zijn
dan een journalist.
De karikaturisten die De Volksunie illustreerden, droegen de namen Just en Jam. Hun
stijl was de snit van die tijd: stevig tekenwerk, uitvergrote kenmerken, zin voor
details.
Achterhalen wie beide tekenaars waren is
niet zo gemakkelijk, temeer daar velen van
hen in de jaren vijftig onder een of meerdere schuilnamen werkten. De zoektocht naar
Just staakten wij reeds lang. Jom is wellicht
Willy Menens die op 37-jarige leeftijd (1957)
is overleden. Voor 'f Pallieterke tekende hij
als Sinjoorke.
Na hen kwamen Kram, Juan de anarchist Leo
Dress Ploeg, Luciver zelfs Picha leverde
werk af Tot de meest talentrijke van de bent
behoorde Omer Pessemier zijn cartoons sloten niet alleen nauw en geestig bij het politieke gebeuren aan, zij waren tevens grafische hoogstandjes, doorgaans van een
bewonderenswaardige eenvoud. Vele tekeningen en vignetten van Omer deden dienst
als propagandamateriaal voor de Volksunie,
hij ontwierp ook affiches.
Totaal andere cartoons werden door Brasser
afgeleverd, grafisch minder sterk maar volkser en 'om hartelijk te lachen' zoals men van
een tot Pajot genaturaliseerde Uilenspiegel
mag venwachten.
Begin jaren zeventig debuteerde lan in WIJ,

van hem werden
wekelijks pareltjes van politiek
cynisme gepubliceerd, lan vond
zijn inspiratie in
de wandelgangen, de cafetaria
en het halfrond
van de Wetstraat.
Later
groeide hij uit tot een van de huistekenaars
van Knack
Ondertussen was het eens zo rijke cartoonleven in Vlaanderen aan afkalving toe, de
sublieme generatie waarvan de meesten
door Luciver (tuc Verstraete) waren
gevormd, kreeg nauwelijks opvolgers. Toch
diende zich een nieuw talent bij de redactie
aan: Cejo. Voor WIJ leverde hij trouw 'De
week van Cejo'. Aanvankelijk leek zijn stijl ietwat onbeholpen maar Cejo ontwikkelde zich
dermate dat zijn cartoons in vele tijdschriften
werden gegeerd. WIJ publiceerde in 1985
zijn versie van 'De leeuw van Vlaanderen',
een stripverhaal dat in 1984 als album werd
uitgegeven. Later bracht Cejo ook 'Het dolle
circus', een verhaal dat zich in en rond de
Wetstraat afspeelt.
De laatste huiscartoonist van WIJ was
Reómonö, een potige West-Vlaming en ietwat groen-rode jongen die op barokke wijze,
maar met kritische blik 'de toestand' uittekende.
Dit overzicht in vogelvlucht, waarbij wellicht
hier en daar een naam vergeten werd, toont
aan dat WIJ steeds open heeft gestaan voor
ontluikend tekentalent dat achteraf zijn
eigen weg ging.
(mvl)

Een West-Vlaams
abonnementenwerver
bij Jef Olaerts
Help! De vroegere WIJ die ik nodig heb, is
onvindbaar. Van de ongeveer 40 jaargangen van WIJ die ik rijk zou moeten zijn, zit
drie vierde netjes in ardiiefdozen. De rest
is onvindbaar opgeborgen op 3 zolderkamers, gepakt tussen andere onmisbare
documenten. Zo is tien minuten speurwerk naar de jaargangen 73 tot 76 vruchteloos gebleven. Wat mij nog resteerde aan
tijd en geduld leerde mij dat de 'wedstrijd'
onder abonnementenwervers zeker al in
1972 bestond (Joris Depré uit Tervuren
voerde toen de Top-20 aan) en dat ik in
1977 op een niet oneervolle 10de plaats
eindigde In de wielrennerij is dat maar
niks. Maar indertijd is er echt geknokt voor
elk nieuw abonnement op WIJ.
Het systeem moet zijn begonnen aan het
einde van de zestiger- of aan het begin van
de zeventiger jaren. Een oproep van de
redactie om abonnementen te werven
joeg een hele meute vrijwilligers-wervers
op pad. En met behoorlijk resultaat! In het
WIJ-nummer van 23 maart 1977 stond pal
in het midden van de middenpagina 'De
definitieve uitslag van de abonnementenslag '77' afgedrukt. De linkerkant bevatte
100 genummerde namen (een beetje zoals
in de rangschikking van de Ronde van
Frankrijk) met het behaalde puntenaantal,
en op de rechterzijde naar schatting nog
een 150 namen zonder nummering, want
met een bescheidener palmares. Helemaal
op de kop, ongenaakbaar, stond wijlen
Kris Versyck uit Gent, die nog verschillende jaren de onbedreigde koploper was.
Het hoge puntenaantal moest je wel wat
relativeren: elke nieuwe of hernieuwde
abonnee leverde 12 punten op (1 punt
stond gelijk met 1 maand abonnement op
WIJ). Maar dat legde hoofdredacteur Toon
van Overstraeten alleen aan de wervers

uit. De lezers liet hij wijselijk twijfelen of
het cijfer 120 overeenstemde met 12 nieuwe abonnees dan wel met 120 nieuwe
abonnees. Kris Versyck eindigde dat jaar
met 2.580 punten, terwijl Leo CaUaert uit
Lebbeke als 5de nog een cijfer van 1.314
haalde. En dat zegt toch wat over het resultaat en de inzet van zeer velen.
Ik heb nooit spijt gehad van de tijd die ik
investeerde in het abonnementen werven.
Je leerde veel nieuwe mensen kenden.
Ook al was je bezoek zonder succes, toch
was het onthaal altijd hartelijk. Je kon zo
de waardering van de mensen voelen.
En de redactie en de partij waardeerden
ons ook.
In de beginjaren waren er prijzen voor wie
zich binnen de Top-20 had gezwoegd.
Later werd het een etentje in aanwezigheid van de redactie en met een toespraak
van de voorzitter of een andere prominente VU-figuur En dat was een blijvende
opsteker, want de meesten onder ons kenden de redactie alleen via een telefonisch
werversgesprek. Zo heb ik Toon van
Overstraeten en Maurits van Liedekerke
leren kennen en waarderen.
De sterkste indruk die bij mij is nagebleven
is die aan Jef Olaerts en zijn lieve echtgenote Maria-Celina. Jef Olaerts (1914-1990)
had economie gestudeerd in Leuven en
was enkele jaren leraar aan de Limburgse
LLandelsschool in zijn eigenste Genk, waar
hij Karel Pinxten (1903-1956) als collega
had; Karel Pinxten die na de oorlog hoogleraar Economie werd in Leuven en zich
ontpopte als een tweede Lodewijk De
Raet van het economische denken in de
Vlaamse beweging. Intussen was Jef
Olaerts bedrijvig in het VNV en werd van
1942 tot 1944 burgemeester van zijn
geboortestad, wat hem in de repressieja-

ren dubbel zoveel tijd (tot 1949) in de
gevangenis hield. Maar Jef was een man
die het nooit opgaf. Hij startte een weldra
bloeiende handel in kachels waarvoor hij
dagelijks de baan optrok en die hem een
haast legendarische naam van 'Stovejef
bezorgde, die hij ook in zijn tweede politiek leven zou behouden. Dat laatste
begon in 1966 met de dramatische
Zwartbergcrisis. Twee jaar later werd hij
volksvertegenwoordiger voor de "VU, wat
hij zou blijven tot 1977 Anderen zouden
het dan voor bekeken gehouden hebben,
maar Stovejef bleef actief, ook in de "VU.
Zo gebeurde het dat op een warme
zomerdag de WIJ-redactie samen met de
Top-20 van de wervers uitgenodigd werd
op zijn bescheiden maar prachtig gelegen
buitenverblijf in het groene Zutendaal. Jef
en zijn echtgenote hadden aan alles
gedacht. Buiten zorgde een specialist voor
het klaarmaken van een zwijntje (nee, het
was geen varkentje) aan het spit. Het aperitief en de andere dranken vloeiden rijkelijk, zoals men dat eufemistisch pleegt uit
te drukken. Op een bepaald ogenblik,
toen wij het zwijntje al een tijd aanpakten,
merkte iemand op dat Toon van
Overstraeten verdwenen was. Er was een
grote vijver vlakbij. Kon Toon in het water
..? Neen, hij had een vislijn bemachtigd en
zat reeds meer dan een uur heel geconcentreerd naar zijn dobber te staren. Wat
hij toen gevangen heeft, zal zich wel niemand meer herinneren, want de temperatuur en de sfeer bleven maar stijgen. Jef
Olaerts en zijn echtgenote bleven glimlachend kijken naar al dat jonge geweld,
want van ernstige gesprekken was al lang
geen sprake meer. Hugo ScMtz was al lang

weer vertrokken naar Steenokkerzeel,
nadat hij de redactie en wervers moed had
ingesproken, en Stovejefs voorraad aan
drank was onuitputtelijk. Toen wij vertrokken, keken mijn echtgenote en ik verbijsterd naar het uitzicht op Jefs grote
houtconstructie. Jawel, het buitenverblijf
van het echtpaar Olaerts stond er nog, en
Jef en zijn vrouw zaten er middenin, en
dan nog met de glimlach. Toch voelden
wij ons onontkoombaar verplicht ons te
verontschuldigen en wij stelden voor toch
wat op te ruimen. Op een ongeveinsd mmzame manier probeerden Jef en Celina ons
duidelijk te maken dat er niets aan de hand
was en nodigden ons allerhartelijkst uit
eender wanneer terug te komen.
Jef Olaerts is gestorven op 9 april 1990 In
het daaropvolgende WIJ-nummer wijdde
Toon van Overstraeten een mooi 'In
memoriam' aan hem. Hij maakte geen
gewag van de werversreunie, wel van het
feit dat „hij 0ef Olaerts) op zijn buitentje
te Zutendaal zomerse gastvrijheid (bood)
aan de leden van fracties en partijbestuur"
en dat hij en zijn echtgenote, samen met
de kok, „die ontmoetmgen (uitbouwden)
tot hoogstandjes van streekgastronomie
maar ook en vooral tot onvergetelijke
momenten van vriendschap en ontspanning met vispartijtjes aan de vijver..".
Dankjewel Jef en mevrouw Olaerts!
Dankjewel 'wervers' uit alle contreien van
Vlaanderen! Dankjewel Toon en Maurits
en alle medewerkers' Dankjewel alle vroegere lezers van Wlf! Dankjewel allen die
WIJ zijn blijven lezen tot het laatste nummer!
Tot in de volgende VU-publicaties'

Vier OP een rii
Als propagandist en losse medewerker van dit
weekblad heb ik ondermeer een aantal 'In
Memonams' geschreven bIj het overlijden van
verdfenstelyke nationalisten die ik de laatste
eer wilde bewijzen
Ik had nooit gedacht dat het nu de beurt zou
Zijn aan ons eigen weekblad WIJ, waarmee wij
opgegroeid en zelfs vergroeid zijn
De oude Grieken wisten het reeds 'Panta rei,
kaï oeden menei' 'Alles vloeit en mets blijft' is
een wijsgenge waarheid waar ik het nu toch
moeilijk mee heb Weinig tijdschriften houden het 45 jaar uit en de redacties mogen er
fier op zijn dat zij al die tijd, telkens opnieuw,
hun kwaliteitsvol huiswerk tijdig klaar kregen
Proficiat'
Op biz 119 van het boek 'Op de Barrikaden'
staat de foto van de colportageploeg van
Aalst, waar wij in 1964 met 21 propagandisten
In maart 1989 werd WIJ in een magazinekleedje gestoken Toen het vernieuwde weekblad aan
poseerden na de zoveelste wekelijkse werfde pers werd voorgesteld kreeg de redactie de gelegenheid om de hoofdredacteurs van De
campagne
Volksunie en WIJ samen te brengen Frans Van der Eist, Toon van Overstraeten, Paul Martens,met ons lijfblad Heroïsche verhaMaurits van Liedekerke.

EfikVandewalle

De Jaarlijkse
bijeenkomst
van meest
productieve
wiJ-wervers
was een
gebeurtenis
waar teikens
naar uitgekeken werd.
Ondermeer
om zoals in
Zutendaal een
lijntje uit te
gooien, zoals
topwerver
Leo caiiaert
deed.
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Niets blijft
len zouden wij kunnen neerschrijven over een
tijdperk dat voorgoed voorbij is en waaraan
WIJ de mooiste herinneringen bewaren Als
gedreven missionanssen hebben wij toen vele
zieltjes gewonnen voor de Vlaamse Zaak
In een ultieme reddingspoging heb ik mij nog
maar eens aan de top gewerkt van de laatste
abonnementenslag die de terminale fase van
onze WIJ een jaar uitstel heeft bezorgd In al
mijn naïviteit heb ik gehoopt dat wij met voldoende wervers het lezersaantal op een leefbaar peil konden optillen' Maar dit bleek te
hoog gegrepen
Tot slot wil Ik een dankbare eregroet brengen
aan de huidige redactie en haar voorgangers
voor het puike werk dat zij al die jaren hebben
afgeleverd ik hoop verder te kunnen gemeten van hun gewaardeerde pennenvruchten
in de volgende uitgaven
Bedankt vnenden'
Jan Caudron
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Uitwuiven in Straatsburg

(R) Evolutie bij
de redactie van
het Barril<adenplein
• BIJ EEN AFSCHEID •
Mijn kennismaking met het weekblad WIJ
dateert van eind jaren tachtig. In die
periode zette ik m'n eerste stapjes in de
lokale politiek van de Vlaams-Nederlandse grensgemeente Essen. En publiceerde
Vijftig WlJ-lezers reden op 16 september 1998 naar Straatsburg om er 's anderdaags europarlementslid Jaak Vandede redactie van het Barrikadenplein m'n
meulebroucke uit te wuiven. Het weekblad maakte er steeds een erezaak van om uitgebreid over de VU-vertegenmaidenartikels over een nieuw VUwoordiging in 'Europa' te berichten. De WiJ-bezoekers woonden ook een zitting van het parlement bij en stelden achteraf voluit vragen. Omdat de lokalen van het EP zo gigantisch zijn hadden ze met hun vijftig alle ruimte voor zich!gemeenteraadslid (met foto!) en een betoging tegen de komst van de hogesnelheidslijn op Den Uil.
Sindsdien gingen m'n belangstelling voor
politiek en journalistiek steeds hand in
hand. WIJ nam daarbij een bijzondere
teit naar al wie zwak is. Als mens, als minHet zou oeverloos gemakkelijk zijn
plaats in als informatiebron én discussiederheid, als regio, als volk. Met blijvende
afscheid te nemen van een partijblad in
forum. Bovendien kwam de mening van
aandacht voor Europa's onvolwassen
de strikte zin van het woord. Je weet wel:
de hoofdredacteur elke donderdag aan
structuren.
Geen
artificieel
Europa
ter
een vleugje nostalgie, wat verwijzing
bod in het Radio I-persoverzicht.
vervanging van een kunstmatig België.
naar de crisis van het geschreven woord,
Na Antwerpse en Leuvense universiteitsjaMaar een leefbare volkeren-unie met
om te eindigen met de nieuwe media aan
ren belandde ik onder de hoede van fracgelijkwaardige partners. WIJ gooide zijn
de poort van een nieuwe tijd.
tievoorzitter Paul Van Grembergen en z'n
weekblad open. Met bijdragen vanuit
Maar... WIJ was veel meer dan ons ledentrouwe luitenant Lutgart De Beul. Vanuit
Corsica tot Schotland, van Bratislava tot
blad, met de noodzakelijke bewegingshet oog van de storm leverde ik af en toe
Guernica, van Andalousië tot Wales. Met
wijzer en met wat wel en wee uit de
achtergrondstukken over minder-gevoelide vertrouwde artikelen ook van de jonge
eigen kring. Dat deel is erg gemakkelijk te
ge thema's. Het zware werk was voor de
Falkena uit Friesland.
oriënteren naar de technische eisen van
échte redactie, maar niemand zal ontkenHoeveel keren ook heb ik niet de stomme
de nieuwe communicatie. WIJ was ook
nen dat er een WIJ-gevoel bestond. Een
verbazing meegemaakt van oud<ollega's
veel meer dan de trouwe verslaggever
opinieblad komt immers pas tot z'n recht
toen ik hen weer eens een volle WlJ-pagivan het vele werk van onze verkozenen.
indien verscheidene handen naar de pen
na over Europa voorlegde. Een weelde
WIJ was in de eerste plaats het Vlaamsgrijpen om hun bijdrage te leveren.
die zij alleen drie weken voor de verkienationale klankbord voor ons samenDe leukste herinneringen heb ik ongezingen genoten. Waarna voor hen weer
leven. Niet verschraald. Nooit verzuurd.
twijfeld aan m'n Zuid-Afrikaanse bijdravijf jaar stilte volgde. Je vindt geen enkel
Maar open en tolerant, beweeglijk voor
gen voor WIJ. In het kader van een eenjapartijverbonden
blad
in
Vlaanderen
dat
vernieuwende standpunten, maar wars
rige opleiding journalistiek aan de Univerzoveel ruimte beschikbaar stelde voor
van slijm en intriges om scherp te staan in
siteit van Stellenbosch stuurde ik tussen
Europa's reilen en zeilen.
de analyses. Het was een krachttoer het
februari '95 en februari '96 regelmatig
Je vraagt je af hoe hoofdredacteur en
blad inhoudelijk ruimer te zien evolueren
post-Apartheidimpressies naar het Barriredactie met nauwelijks die paar medevan eng partijblad naar Vlaams-nationaal
kadenplein. De herdenking van de eerste
werkers dit wekelijks titanenwerk hebopinieblad. Open voor een plejade aan
multiraciale verkiezingen, de Afrikaanse
ben volgehouden. Met een nooit aflatenmensen die, al of niet onder pseudoniem,
taalstrijd, een zitting van het federale parde inzet. Gedreven opvolgers van die
hun ademnood kwijt wilden.
twee andere reuzen Toon van Overstrae- lement in Kaapstad, het 'Klein Karoo
Die ruimte werd ook letterlijk breder.
Nasionale Kunstefees', een week in Soweten en Paul Martens.
Toen Europa in 1979 haar eerste stap naar
to, ... Met een week lugpos-vertraging
meer democratie zette, groeide WIJ al
WIJ is nu voorbij. Maar WIJ plaveide onze
hield de Brusselse WIJ-redactie mij op de
even vanzelfsprekend mee naar deze groweg naar morgen.
hoogte
van het reilen en zeilen op het
tere kring. Enthousiast en onvervalst,
Dank voor zoveel!
thuisfront.
want Europa betekende vrede. Met volle
Jaak Vandemeulebroucke
verantwoordelijkheid en brede solidariGewezen lid Europees Parlement
Ook bij m'n terugkeer bleef de familie-

WIJ was morgen
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iVleer dan een oartiibiad

band met WIJ behouden. Als medewerker
van volksvertegenwoordiger Johan

Sauwens en de VU-fractie schotelde ik de
lezers groene en staatkundige informatie
voor uit het Vlaams pariement. De koppeling van politiek en journalistiek gaf de
werkweek steeds een extra dimensie.
Werd een artikel al dan niet gepubliceerd
of grondig gewijzigd? Voelde een lezer
zich geroepen om te reageren in de
Wederwoordrubriek op de voorlaatste
bladzijde? Het geschreven woord heeft
soms meer invloed dan men vermoedt.
Trouw aan de leefkringen-filosofie van
WÜly Kuijpers verlegde mijn schrijfactieterrein zich kort na de parlementsverkiezingen van juni '99 naar Europa. In de
voetsporen van kersvers europarlementslid Ban Staes ontdekte ik dankbare discussiethema's voor progressieve Vlaamsnationalisten: de Europese Vrije Alliantie
van Maurits Coppieters en Jaak Vandemeulebroucke, voedselveiligheid, grensoverschrijdende fraude, de Balkan en
Kosova ... Gewoontegetrouw stelde WIJ
weer redactionele ruimte ter beschikking,
ditmaal voor het euro-jargon van Commissie, Raad en Europees Pariement. De 'Verklaring van Brussel' over de regio-staten
kreeg zelfs een prominente plaats en
werd vermeld in het wekelijkse commentaarstuk.
Achter deze vlotte en wederzijds verrijkende samenwerking wordt (voorlopig?)
een punt gezet. De (r)evolutie staat nu
eenmaal niet stil. Onwillekeurig doet het
WIJ-verhaal me denken aan een modern
kunstwerk van Liliane Vertessen in het
Vlaams parlement. De met rood en wit
neonlicht gevormde lettercombinaties
kan je op twee manieren lezen: 'nooit hetzelfde - altijd anders' óf 'nooit anders altijd hetzelfde'. Een belangrijk opiniërend weekblad verdwijnt, maar ik hoop
dat alles toch nog een beetje hetzelfde
blijft. De maatschappelijke opdracht van
politici en journalisten is te belangrijk om
geofferd te worden op het altaar van de
oppervlakkigheid.
FilipVandenbroeke

Het was meer dan 'n lijfblad. Je keek er naar uit. Vlug de bewegingswijzer overlopen. Namen en feiten herkennen. De
artikels volgen. Weten dat je één grote familie bent van dat volk-in-opbouw. Sedert mijn achttiende las en lees ik ons
blad. In goeie en kwaaie dagen. Met doordenkers van terreinverruimers voor Vlaanderen. VU'ers die pleinvrees wegnamen. De durvers tussen nacht en ontij. Voor méér democratie, voor méér Europa-der-Volkeren, voor méér natuur
Dankbaar en strijdbaar Gastvrij en open. Speels, relativerend en nooit agressief. Wars van vernederende dogma's en
karikaturen. Zonder vooringenomenheid en voor de samenspraak. Eerbied voor de andere. Vrede in d'ogen. Meer dus
dan 'n partijblad. Prikprenten als brede artikels. Toon van Overstraeten, Wim Jorissen, Maurits van Liedekerke enz... De
geuzen aan het woord. Bladen vulden ze, vol Vlaamse beweging in de letterlijke zin dan. Ik dank jullie, grote redactie
met weinig middelen. Die geest blljve bewaard In ons nieuwe medium. De letters vliegen nu vanuit 't elektronisch brein.
Onze opdracht blijft.
WIllY Kuijpers

Af en toe sommige accenten
Het 15 jammer dat WIJ verdwijnt. Na een vorig alarm is er dus geen oplossing gekomeni
Van het weekblad heb ik vooral gewaardeerd: artikels over de geschiedenis van de Vlaamse beweging, bijdragen over
'minderheldsgroepen"(Koerden, Basken, zigeuners! maar ook het wekelijks beknopt nieuwsoverzicht
Vermits ik geen 'militant' ben van welke partij dan ook keek Ik enkel naar de koppen van de politieke berichtgeving
maar het deed deugd af en toe sommige accenten terug te vinden die ikzelf ook waardeer respect voor de eigen taal
en cultuur en enkele - wellicht - traditionele maar nog steeds belangrijke waarden.
Hans Devroe,
Coördinator Universitaire Werkgroep Literatuur en Media
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De Belgische bisschoppen waren In de zaak-Leuven ook voor Titte dankbare onderwerpen.

Juan de
anarchist
raakte nooit
uit de ban
van zijn bom.

En wiJlle weg
Hij klonk een beetje als de vreemde eend
in de bijt, 'volgens Maurits vm Liedekerke
in WIJ deze week', in het Jïadïo J-persoverzicht. Het laatste overblijvende partijblad tussen alle andere gewezen partij- of
zuilkranten, inmiddels al lang in handen
van commerciële persgroepen.
Dat beeld klopt niet, Maurits was de enige
die daar nog werkelijk recht van spreken
had, wij al lang niet meer. Het persoverzicht is een overblijfsel uit de tijd dat kranten nog behoorden, of gehorig waren zo u
wil, aan hun partij, drukkingsgroep of zuil.
De editorialisten schreven niet de allerindividueelste expressie van hun allerindividueelste emotie neer, maar vertegenwoordigden de mening van de cenakels, die op
hun beurt weer door honderdduizenden
kiezers of leden gemandateerd waren om
hun belangen te verdedigen. Op Maurits
na vertegenwoordigt het gilde van editorialisten vandaag niemand meer, en zijn
vertrek zou dan ook de ultieme reden
moeten zijn om het persoverzicht gewoon
af te schaffen.

veeleer vanuit een bewondering. Het
democratisch volksnationalisme, waarvan
WIJ de vaandeldrager was, moet zowat de
meest succesvoile na-oorlogse politieke
stroming zijn geweest.
Toen Frans Van Der Eist in '54 voor het
eerst dorst het woord 'federalisme' in het
halfrond uit te spreken, liep de zaal leeg.
Vandaag, geen halve eeuw later, is meer
dan 90 procent van het federalistische programma gerealiseerd. Wie doet beter? Het
grootste drama van de Vlaamse beweging
is misschien wel dat zij zo vastgeroest zit in
haar kaakslagen-rethoriek, dat ze zichzelf
niet durft te bekennen succesvol te zijn
geweest.
En dat alles vanuit een anarchistisch-liberale club, vol sterke persoonlijkheden, met
meer inzet dan middelen, meer gedrevenheid dan professionalisme. Faut Ie faire, als
u me de uitdrukking wil vergeven.
Het verdwijnen van WIJ, het bijna-schisma
van de Volksunie zijn geen tekenen van
een grote identiteitscrisis, ze zijn het
logisch gevolg van het succes van een politieke formatie die een nieuwe uitdaging
zoekt.
Champagne dus, en geen rouwkransen.
Yves Desmet

Een onwaarschijnlijke leerschool
,Jij wordt best kleuterieider, want van
journalistiek ken je geen snars!", brieste
de grijzende hoofdredacteur tussen rookpluimen door. Met nog een schunnige
opmerking erbovenop. In een aansluitende harde beweging scheurde hij het groene blad waarop de door mij getikte woorden stonden. Ik sleepte me naar buiten
en de trap naar het tweede op, het was
genoeg geweest. Ik vormde al het nummer van mijn prof (die naderhand OostVlaanderen is gaan 'gouvemeren') om
hem te vragen of hij me niet opnieuw in
een wetenschappelijk project kon droppen, want schrijven kon ik kennelijk toch
niet. De vaderlijke tussenkomst van Maurits deed me de telefoon inhaken. ,,Maar
waarom is die Toon toch zo brutaal?",
probeerde ik nog. „Ach, hij meent dat zo
niet en iedereen moet daar eens door",
suste hij.

Dat er-door-gaan heb ik de daaropvolgende dagen en maanden en jaren letterlijk
Wlf verdwijnt en bij ieder afscheid, zo wil
mogen ervaren. Ik leerde, als brave KSAde gewoonte, hoort verdriet en rouw.
leider uit West-Vlaanderen, op 'de WIJ'
Maar in dit geval weet ik dat niet zo. Nee,
en meestal ook daarbuiten het journalisniet vanuit een leedvermaak, integendeel.
tieke leven proeven en smaken. Figuurlijk
en letterlijk, met alles erop en eraan; ik
bespaar u de details. En naar verluidt ging
ook het schrijven zelf met de tijd iets
kerke heeft dan nog twee decennia lang
Eerst maandblad, dan halfmaandelijks
beter. ,,Bwah, je zou een goede schoolgestreden voor het behoud van WIJ. Zij liet
orgaan, van januari 1961 af weekblad, een
meester zijn geweest, maar zo slecht doe
binnen de partij een kritische, maar loyale
tijdlang magazine, tenslotte half opinie- en
het je vandaag niet meer", feliciteerde
stem horen en dwong buiten de VU eerbied
half partijblad, heeft het journalistieke
TvO mij jaren later.
af. Dit volgehouden, dapper en soms
gelaat van de Volksunie meer dan één faceHet was een onwaarschijnlijke leerondankbaar engagement heeft de redactie
lift ondergaan.
school, niet en het minst omdat ik werketot
het
laatst
gesierd.
In de periode van de partijgroei (1954-74)
lijk over alles mocht en moest schrijven.
Als
collega
die
het
werk
van
de
WlJ-joumawerd het blad gedragen door de geestdrift
De wapenhandel en de Mont Louis, de
listen
van
bij
de
aanvang
met
aandacht
en
en de onbaatzuchtige toewijding van de
studiedagen en de congressen, de in
militanten. De rebelse Toon van Overstrae- sympathie is blijven gadeslaan, kan ik alleen
memoria en de peptalk. Van harde intermaar betreuren dat hun stem verstomt.
ten zorgde voor de scherpe nationalistische
views over analyses en achtergrondstukDat het wegvallen van WIJ de Volksunie
profilering.
ken tot zeer vriendelijke slijmstukjes, met
verder kan verzwakken, is een interne parDe neergang van de partij die bleek uit de
eigen gemaakte foto's 'opgefleurd'. Met
tijzoig. Maar het veroorzaakt ook een leemverkiezingsuitslagen van 1978 en die zich
niet zelden spanningen tussen de zich
te op het nationalistische forum, en dat
doorzette in de jaren tachtig, brak ook het
onafhankelijk opstellende redactie en de
schaadt de hele Vlaamse beweging.
elan van de uitgave. Het recordaantal abonpartijdige uitgever tot gevolg, iets wat ik
Het is daarenboven de zoveelste uitdunning
nees van 1973 is daarna blijven slinken. Dat
in mijn latere jobs nog zou beleven.
van de al zo bedreigde opiniepers.
was niet te wijten aan het falen van de
We werkten 's ochtends en 's nachts, met
ManuRuys,
redactie, maar aan de oriëntering van het
daartussen de volle dagen. En de weekVoormal^ hoofdredarteur van
partijbeleid.
ends vanzelfsprekend. Want als het weekDe
Standaard
De kleine ploeg rondom Maurits van Uedeblad ons al even losliet, dan viel er wel
een campagne of een spreekbeurt te
bedenken. Om nog te zwijgen over de
Ik heb WIJ altijd met veel belangstelling, maar ook met veel plezier gelezen, omdat WIJ geen
partijblad was zoals de andere. Dank zij Maurits van Liedekerke en zijn medewerkers, was WIJ eindeloze discussies, de opvlammende
ook de hoeder en behoeder van de theorie en van de geschiedenis van de Vlaamse beweging
ruzies, de innige verbondenheid. Soms
- en van het positieve nationalisme - in een zeer brede zin. Maurits heeft mij ook waardevolleek het op een soort sekte, gedreven
le aanvullingen bezorgd over de Waalse beweging, of over de taalgrens.
door een geloof in de goede zaak, onze
Partijbladen komen en gaan. Ceen mens die daar tranen om laat. Maar dat de toegevoegde
waarde van WIJ verloren gaat kan enkel leiden naar een gemis.
zaak. Die er, parbleu, op vooruit is
Laat de redactie en de andere medewerkers enige genoegdoening vinden in de vaststelling
gegaan door dat geelzwarte weekblad!
dat zij dit werk zeer lang, zeer goed hebben kunnen doen. En dat deze staat grondig is herWord ik oud wanneer ik beweer dat
vormd. WIJ heeft daar niet alleen akte van genomen, maar de hervorming mee bepaald.
Het wordt wat leger op het Barricadenplein...
zoiets in het postmodernistische VlaanCuldo Fonteyn
deren dat werkt aan 'onthaasting' niet

meer zou kunnen? Dat het 'heilige vuur'
sluimert en helemaal dreigt uit te doven,
heus niet alleen in Vlaams-nationale sferen? Zovelen borgen de revolutiedromen
op achter het internet-scherm, omringd
door geliefden en luxe. Betaalde ik niet
evenzeer die dure prijs?
Behalve op mijn afscheidsfeestje, nu al
meer dan twaalf jaar geleden en na zes
jaar professionele activiteit met uitzicht
op dat unieke ronde pleintje van de
hoofdstad, grijp ik in dit begrafenisnummer de kans om de collega's van toen en
de resterende lezers te danken voor die
tijd. Ik bewaar er de zaligste herinneringen aan, ik blijf dankbaar voor het leergeld dat in mij werd geïnvesteerd. Mijn
waardering voor de langzaam vermoorde
aflijvige is zo oprecht, dat ik er geen verdere commentaar hoef aan toe te voegen.
Behalve dan een 'Het ga je goed' en de
gedachte dat in het verleden het heden
ligt en in het nu wat worden zal.
Pol Van Den Driessche
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Een stem van de Volksunie

De zoveelste uitdunning

Hef persorgaan van de VU is ontstaan uit noodzaak: de partij had
immers geen stem in het Vlaamse perslandschap. Met de Vlaamse
pers is door de jaren heen een haat-liefde verhouding ontstaan.
Nu eens klonk het...

Het positieve nationalisme
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Ruimte geven
en nemen
•
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BIJ EEN AFSCHEID

In het partijpolitieke medialandschap
was WIJ een interessant buitenbeentje.
Het weekblad droeg de ondertitel
Vlaams-nationaal, en was nauw verbonden met de Volksunie. Maar toch was de
redactie autonoom. In tegenstelling tot
de uitgaven van andere politieke partijen
dicteerde de partijleiding niet wat en hoe
waarover werd bericht. De redactie kreeg
de ruimte om dit zelf in te vullen. Alsof
het voldoende was dat het weekblad de
Vlaams-nationale opinie uitdroeg, en
voor de rest wijs genoeg zou zijn om van
de gekregen ruimte niet te vaak misbruik
te maken. Zo'n instelling getuigde in
hoofde van de partijleiding van moed. De
Volksunie vertrouwde erop dat haar
weekblad weinig zou op te merken hebben op de politiek die de partij voerde.
Toegegeven, de leiding zorgde er ook
voor dat de redactie zou bestaan uit
betrouwbare redacteurs.
Het heeft me indertijd verwonderd dat
ex-VU-voorzitter Jaak Gabriels dit vertrouwen ook in mij stelde. Ik was geen lid
van de partij en had geen Vlaams-nationale 'stamboom'. De enige Vlaams-nationale kenmerken die ik kon voorleggen
waren het Vlaams leeuwtje dat ik tijdens
de humaniora droeg en een vader die ooit
lid was geweest van het Davidsfonds.
Als jong redacteur kon ik het af en toe
niet laten de grenzen van de openheid in
WIJ te verkennen. Toen in Leuven een
studentenbetoging tegen de apartheid in
Zuid-Afrika plaatsvond, meldde ik dat bij
de betogers zowel als bij de tegenbetogers leden opstapten van de Volksuniejongeren. De toenmalige VU-jongerenvoorzitter was met het bericht niet gelukkig. Maar het werd gelezen.
Wrevel verwekten ook artikelen over de
overlopers van '92. Gedurende een
bepaalde periode was het op het
Barricadenplein bang afwachten wie het
volgende blauwe of oranje negertje zou
worden. Na Jaak Gabriels en enkele personeelsleden die nu carrière maken in de
VLD, weifelden ook Herman Candries,
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Hugo Coveliers en Jef Valkeniers hng. De
militaire specialist, de specialist in de
georganiseerde misdaad en de specialist
in geestesziekten hinkten van het ene op
het andere partijbeen. Met WIJ volgden
we dit ballet op de voet.
Toen de VU deelnam aan de regering
Martens Villen de Vlaamse regering Van
den Brande 1, werd de sfeer tussen kabinetten en WIJ ook af en toe bitsig toen we
moesten vaststellen dat ook de VU, op
een congres in '88 nochtans de uitvinder
van de Nieuwe Politieke Cultuur, zich
bezondigde aan politieke benoemingen.
Tijdens de voorzitterschappen van Bert
Anciaux en Patrik Vankmnkelsven werd
nauwelijks nog geïnvesteerd in WIJ. Van
het fraaie magazine werd WIJ opnieuw
een ouderwets gazetteke met een ouderwetse layout. Het abonnementenbestand
liep terug. De reclameman werd bedankt
voor bewezen diensten. Met hem verdwenen zowat alle reclame-inkomsten.
Ook de moeilijke toestand van de partij
zelf zorgde voor een demotivatie bij de
redacteurs. De partijleiding zwichtte in
die moeilijke periode voor de drang om
meer greep te krijgen op de commimicatie van de partij. Er werd een kosteloos
ledenblad (WIJ was alleen voor abonnees
verkrijgbaar, niet voor gewone leden)
opgericht, waardoor nog meer abonnees
afhaakten.
Het is nochtans spijtig dat de Volksunie
WIJ heeft laten doodbloeden. Er is ook
vandaag, zelfs meer dan ooit, ruimte voor
een Vlaams-nationaal weekblad, dat met
méér serieux dan het aartsconservatieve
en xenofobe 't PaUieterke en ruimer dan
het progressieve Meervoud het geweten
van het Vlaams-nationalisme wil zijn.
Doorbraak, het blad van de WB, probeert de leemte op te vullen. Met wisselend succes. En het gerucht over een
nieuw Vlaams-nationaal blad duikt in het
perscircuit weer op.
Peter Dejaegher,
Ex-redacteur

Where are the days?
Als trouw lezer van uw blad - ik verslind poltieke publicaties, gaande van Solidair over Bladgroen,
Doen, de Burgerkrant enz. - betreur ik riet verdwijnen van WIJ, de stem van het democratisch
Vlaams-nationalisme. Alsjournalist vind ik het erg dat er (wederom) een knauw wordt gegeven aan
het pluralisme in de opiniepers.
WIJ doet me vooral denken aan de legendarische Toon van Overstraeten. Een man - wat zeg ik,
een 'seigneur' - waarmee ik graag te doen had, zelfs toen hij op een blauwe maandag verkozen
werd tot lid van een Hoge Vergadering. Toon was lange tijd mijn baas toen hij ook lid van de Raad
van Bestuur \jan de BRT was en zelfs van de allerhoogste top, de Vaste Commissie (where are the
days?). In die dagen startte de BRT-TV met de erg populaire Amerikaanse serie 'Roots' over de zwarte slaven in de USA. Op de Vlaamse Televisie liep die serie onder de titel 'Wij, Zwarten'. Omdat ik
Toon kende, heb ik dat nooit een toeval gevonden ...
Het ga de Journalisten van WIJ goed. Laat jullie horen, in welke vorm dan ook. De democratie kan
er enkel bij winnen.
Jos Bouveroux, Hoofdredacteur VRT-radlonleuws
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De cartoons van Omer waren steeds staaltjes van sterke grafiek

Het einde van WIJ
Met het alleriaatste nummer in zicht
vroeg de redactie van De Rode Vaan mij
een 'in memoriam'. Niet dat ik als commimist bekend stond - en wellicht nog
altijd niet sta - maar journalisten onder
mekaar kennen geen grenzen.
Mijn antwoord was simpel. Een journalist
met het journalistieke hart op de juiste
plaats kan alleen maar bedroefd zijn als
weer een titel verdwijnt uit ons toch al
niet zo rijk gevuld 'Vlaams informatie-aanbod. En ook elke rechtgeaarde burger in
een democratische samenleving moet
pijn aan het hart hebben als weer een
echt informatieblad het ongelijk gevecht
met de overmacht van de commercie, het
groeiende gebrek aan politiek-maatschappelijke belangstelling, de druk van de
winst- en verliesrekening en nog veel
andere uitdagingen, noodgedwongen
moet staken.
Overigens was De Rode Vaan een goed
gemaakt weekblad. Met uiteraard uitzonderlijk beperkte middelen - de partij was
op sterven na dood zeker in Vlaanderen zorgde een handvol journalisten er tot de
laatste dag toch voor dat week na week
hun weekblad kon uitpakken met
nieuws. Boeiende achtergrondverhalen
bij vooral sociale gebeurtenissen met
meer dan eens informatie die men in de
'andere' Vlaamse media niet moest gaan
zoeken. Men kan zich voorstellen hoe/e/
Turf
en
zijn
collega's
het
LemoutóHauspie-verhaal zouden hebben uitgespit hebben.
Maar meer nog dan de informatie, of minstens evenzeer, was het de verschraling
van ons toch al kleine medialandschap
die een journalistiek hart deed bloeden.
Zo is het vandaag met het definitief
opdoeken van het weekblad WIJ ook. Het
alleriaatste partijpolitieke weekblad in
Vlaanderen.
Met het blad onder de arm trokken honderden partijmilitanten de voorbije
decennia langs Vlaamse wegen om het
goede Vlaamse woord rond te dragen.
Zelfs toen het einde in zicht was, aarzelden sommigen niet om toch nog de han-

den uit de mouwen te steken om hun 'WIJ
te redden van een definitieve ondergang.
Een wanhoopspoging want de lat was
wel erg hoog gelegd.
WIJ, het blad 'van' een politieke partij
maar niet geschreven 'door' die politieke
partij. WIJ was tot en met dit laatste nummer inderdaad een unicum in de Vlaamse
perswereld: want journalistiek onafhankelijk van de partij als instelling en toch
de journalistieke spreekbuis van diezelfde partij. Of beter gezegd: de spreekbuis
van het gedachtegoed dat de Volksunie
wilde uitdragen. Journalistiek geen
gemakkelijke opdracht, als u het mij
vraagt, maar collega Maurits en zijn
redacteurs deden het toch maar. En ze
hielden tot vandaag vol.
Zij schreven op die manier Vlaamse persgeschiedenis. Met bitter weinig middelen. Met onvoorstelbaar veel persoonlijke
inzet. Tot en met dit laatste nummer. Zij
deden dat omdat ze in hart en ziel journalisten zijn, echte Vlaamse journalisten
zijn en dat ook zullen blijven. Journalist
wordt men inderdaad - met meestal veel
vallen en nog veel meer weer opstaan maar men blijft ook journalist.
Zij schreven op die manier ook mee de
geschiedenis van de Volksunie.
Mededelingen van het partijbestuur werden uiteraard weergegeven, de agenda
van activiteiten van de afdelingen was
niet weg te denken uit de wekelijkse WIJ
maar daarnaast legde de redactie ook
haar eigen klemtonen. Niet altijd tot
groot jolijt van iedereen biimen het partijsysteem, maar ze deden het en bleven
het volhouden. Met het journalistieke
hart op de juiste Vlaamse plaats.
Ik voelde mij thuis onder hen. Ik dank
hen voor de geboden gastvrijheid die
helaas voor mij te traag op gang kwam. Ik
dank mijn collega's journalisten omdat zij
journalisten waren en deden wat ze
gedaan hebben.
WIJ zal er ook niet meer bij zijn in het
radiopersoverzicht. Een zoveelste spijtige
verschraling...
Mare Platel

Over kronkelige wegen
„Denise, ik weet datje het druk hebt maar zou je nog eens iets
over Wallonië voor WIJ kunnen schrijven?"
„Ja, Maurits, ik heb echt veel werk maar ik zal moeite doen "
Zo IS het vaak gegaan Als Maurits er met was geweest waren
mijn bijdragen in WIJ nog gennger geweest Maar aan Van
Liedekerke iets weigeren, dat deed mij zeer aan mijn hart Mijn
belangrijkste hennnenngen aan WIJ zijn dan ook vooral aan de
hoofdredacteur gebonden
Andere hennnenng het warme, ongedwongen onthaal in het
VU-huis op het Barrikadenplein Hoe dikwijls zou ik door de VUdeur zijn gestapt? Niet vaak En toch had ik telkens dat onduidelijk te omschrijven gevoel van 'Ze kennen mij hier, ik hoor

erbij' Dat gevoel had ik ook de enkele keren toen ik Bert
(Anciaux) ontmoette Misschien hoort dat allemaal tot de
'Vlaamse aard' waar de vu en WIJ zo van doordrongen zijn Maar
als sociologe mag ik dat natuurlijk met zeggen, dat is zo weinig
wetenschappelijk Maar als Vlaming in Wallonië, die de VU en WIJ
heeft leren appreciëren via een grote omweg die liep over de
kronkelige wegen van de Waalse beweging, mag ik dat wel
Bedankt Maunts
Denise Van Dam,
première assistants facuité
des Sciences Economiques, Soclales et de Cestlon.
Namur
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Wij, wêr bisto?
Het was, meen ik, good old Toon vm
Overstraeten, die mij in de zomer van
1984 als piepjong medewerker van het
inmiddels opgeheven weekblad Frysk &
Frij de kans bood om voor een
Vlaams(gezind) publiek over Friesland te
schrijven. In het allereerste artikel, dat
werd geplaatst op 6 september 1984,
loop ik te hoop tegen Fries-onkundige
burgemeesters en tegen de toenmalige
Commissaris der Koningin Hans Wiegel,
die er erg op tegen was om Friesland
'Fryslan' te gaan noemen. In het jaar 2000
kunnen we constateren dat het verzet
van Wiegel, inmiddels woonachtig in
Drenthe, niet heeft mogen baten. De
enige officiële naam van Friesland is sinds
1995 Fryslan.
Tot op heden heb ik regelmatig bijdragen
over het reilen en zeilen in de
Nederlandse politiek kunnen leveren.
Ook nu gebiedt mijn journalistenneus u
te melden dat er iets beweegt in de
Nederlandse politiek. En de Frysk
Nasjonale Partij is één van de motoren

Voor ik in 1968 als niet VU-lid op de lijst
en in het parlement kwam, kocht ik het
blad De Volksunie in mijn gewone krantenkiosk, tot verbazing van de exploitant.
Vanaf mijn coöptatie in mei 1968 werd ik
abonnee op WIJ, ging ik mee op colportage (soms in de bijtende winterkou) en
werd ik bij pozen ook werver.
Ik heb het blad zien evolueren naar zijn
huidige vorm met een nieuwe naam, één
of twee hoofdartikelen, veel en misschien toch nog te weinig bewegingsnieuws uit de afdelingen, en met rubrieken als radio en TV, sport, buitenland,
geschiedenis van de Vlaamse beweging.
Ooit heb ik er zelfs eens een paar artikelen in geschreven. Goede artikelen, al zeg
ik het zelf.
Het blad is altijd een zorgenkind geweest,
zelfs op het moment dat er 15.000 of
meer abonnees waren. Het kostte helaas
van langsom meer geld, meer geld aan de
partij. Ik heb mij de jongste tijd wel eens
afgevraagd hoe het mogelijk is geweest
dat blad in de 60-er en 70-er jaren overeind te houden; het zal niet het zoveel
groter aantal abonnees geweest zijn dat
daar kon voor instaan.
Er is ook ahijd nogal wat kritiek geweest
op het blad, vooral van mensen die zegden het toch niet te lezen en die ook geen
poging deden om er zelf iets in te schrijven.
Ikzelf lees het blad veelal ineens uit wanneer ik het thuis krijg. Tot mijn schande
moet ik wel bekennen dat ik vooral soms
de hoofdartikels terzijde laat: dat wist ik
toch allemaal al en ik hoef niet overtuigd
te worden.
Daartegenover was ik verslaafd aan de

daarvan. Op dit moment voert ze
gesprekken met Leefbaar Nederland over
het gezamenlijk meedoen aan Tweede
Kamerverkiezingen. De gevestigde politiek maakt zich hier zorgen over, temeer
daar Leefbaar Nederland momenteel de
grootste politieke formatie is in Utrecht.
Het gedachtegoed van
Leefbaar
Nederland heeft voldoende raakvlakken
met het federalisme om de gesprekken
zinvol te laten zijn. De alliantie zou, met
een beetje geluk, betekenen dat voor het
eerst een Fries-nationalist üi de Tweede
Kamer komt!
Ik betreur het verdwijnen van WIJ in
hoge mate. Dat de redactie mij in 1984 de
kans heeft geboden om, groen als ik toen
was, in WIJ te publiceren heeft veel voor
mij betekend. Het is buitengewoon zinvol
voor een beginnend journalist om naast
het perspectief van het eigen medium
zich ook de denkwereld van een medium
in een andere, bevriende natie eigen te
maken. Daarnaast heb ik ons contact
altijd als plezierig ervaren.

Ik heb begrepen van de hoofdredacteur
dat het medium wel, maar de redactie
niet verdwijnt. Dat laatste verheugt mij
uiteraard; zo kunnen we on2e aangename
contacten blijven voortzetten. Wij-lezers
die het Friese nieuws willen blijven volgen wil ik graag attent maken op de volgende internet-adressen:
www.omropfiyslan.nl en www.eurolang.net
(internet-persbureau gespecialiseerd in
nieuws van en over Europese minderheidstalen).
Het is jammer, erg jammer dat er geen
WIJ meer zal zijn om te berichten over de
strijd van die eerste Fries-nationalistische
politicus aan het Binnenhof. Op een
moeilijk moment kan de lezer wellicht
troost putten uit het liedje van Twatres,
de eerste Friese groep die met een
Friestalig nummer de top van de
Nederlandse hitparade bereikte: 'Hjir bin
ik, wêr bisto, it is te lang lyn... (Hier ben
ik, waar ben jij, het is te lang geleden.)
Mei freonlike groetnis,
Onno P. Falkena

Denkend aan WIJ
bewegingswijzer, d.i. de berichten over
de activiteiten van de afdelingen. Ik vond
het prettig te weten wat er in Brugge of in
Izegem, in Hasselt of in Lebbeke, in
Brasschaat of in Liedekerke, of zelfs in het
Gentse omging, wat onze mensen daar of
hier deden: een dagelijkse confrontatie
met de creativiteit van de militant. Ook
de denksportrubrieken vond ik fijn, vooral de hersenbreker van wijlen Jan
Verdonck was voor mij een wekelijks
genot. Ik loste hem elke week op, of probeerde dat tenminste. Wel was ik te lui
om mijn oplossing in te sturen. De huidige kruiswoordraadsel-bedenker doet zijn
best, maar kan de hersenbreker niet evenaren.
Van de huidige WIJ zal ik de Gele
Geeraerts heel erg missen: Vlaams-nationalisme met gezond verstand en relativeringsvermogen.
Elke week luisterde ik van in mijn bed
naar het persoverzicht, waarin het blad
ook werd geciteerd. Met plezier en met
enige fierheid. En met nuf dat had ik dan
in elk geval elke week van de hoofdartikels toch al mee.
De Grieken zeiden al: 'panta rhei: alles
vloeit, alles evolueert', niets blijft zoals
het was, dat is blijkbaar met de loyauteit
van de VU-leden tegenover het blad ook
het geval. Ik vrees dat honderden
bestuursleden en mandatarissen nooit
een abonnement hebben gehad en dan
gaat men zich terecht afvragen waarom?
Waarom al die moeite, waarom al dat geld

in een partijblad steken, wanneer zelfs
het kader het niet leest...
Ik betreur dat wij er niet in geslaagd zijn
voldoende abonnees te werven om het
blad te laten bestaan. Het gaf ons een
aanwezigheid in medialand die onvervangbaar is.
Voor mij blijft het een moeilijk afscheid,
al ben ik misschien evengoed als anderen
in gebreke gebleven bij het aanbrengen
van nieuwe abonnees. En ja, wij zijn een
democratische partij en het is moeilijk de
leden, zelfs de kaderieden de verplichting op te leggen een abonnement te
nemen.
Ik hoop dat in de publicafies die in de
plaats komen, toch behoorlijk aandacht
wordt besteed aan de activiteiten van de
afdelingen en er misschien toch ook elke
keer iets lichters, hetzij denksport, hetzij
sport tout court, hetzij iets historisch of
literairs in te lezen valt.
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Miüüen september 78 vlogen tachtig wu-lezers naar Barcelona
om er uitgebreid te verbroederen met plaatselijke afdelingen van
de CdC, de nationalisten van Jordi Pujol Naast het ondertekenen
van een charter werden op de Catalaanse feestdag (11 september) bloemen neergelegd aan het beeld van nationale held
Cassanova Een weekeinde lang werd gezongen en gedanst maar
ook van gedachten gewisseld over de plaats van de volkeren in
het eenwordend Europa Ook een voetbalmatch stond op het programma, de wedstrijd onder een moordende zon werd zoals uit
het krantenbericht met blijkt door 'de onzen' met 7-3 verloren De
vriendelijke Catalanen hadden er 0-0 van gemaakt

En ikzelf heb alle nummers bewaard, en
hoop er af en toe eens te kunnen in bladeren: de donderstukken van Wim
Janssen, de wijze beschouwingen van
Dio Genes-Van Overstraeten en de stukjes van de Gele Geeraerts, de historische
wetenswaardigheden en weetjes van
Hetman Maes of Dirk Stappaetts, de
mededelingen van het partijbestuur, de
aankondigingen van vergaderingen, dansavonden, mosselsoupers, tombola's enz.
Zelfs de ingezonden stukken, die zijn
gaan blinken door het patine van de tijd
Hier en daar wat herlezen, het aan mijn
kleinkinderen tonen en met enig heimwee zeggen, zo ging dat toen, - en sic
transit gloria mundi.
Voor mij was WIJ mede ook de Volksunie.
Welnu, de Volksunie zal voor mij altijd de
énige partij blijven, in dat opzicht ben ik
nogal behoudend, maar zonder WIJ zal
het toch nooit meer hetzelfde zijn. Daar
dampt mij echt de koekoek...
Frans Baert,
Eresenator
Ooit fractievoorzitter in de Kamer

Abschiedswort
aus den Oostkantons
Dass WIJ nicht mehr erscheinen wird, finde ich sehr bedauerlich Fur mich
bot die Zeitschnft allwochentlich einen interessanten Einbllck in die politische und gesellschaftlichte Entwicklung Flanderns Vor allem, da WIJ manche Themen aufgriff, die in den anderen Medien zu kurz kamen
Mit den besten Wunschen fur Ihre weitere journalistische Tatigkeit, meinem
Dank fur die Zusendung von WIJ und herzlichen CruBen
Wemer Miessen,
Eupen

21 december 2000
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Het wij-gevoel
blijft bestaan!
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45 jaren.

Neen, WIJ heeft geen 7.000 abonnees
gehaald. En daar heb ik - dat mag je dan al
vreemd vinden - van wakker gelegen.
Amper enkele jaren jonger dan ikzelf,
vind ik in de 45 jaargangen van het blad
immers een groot stuk van mezelf terug.
Met en voor de VU vertellen 45 jaar WIJ
een verhaal dat ik ken als mijn broekzak:
het verhaal van een democratisch,
Vlaams en open nationalisme. WIJ hield
mij op de hoogte van het gebeuren binnen de VU, zoveel is zeker. Maar WIJ leerde mij ook een mondje Fries en wijdde
mij in in de duistere wereld van pakweg
de groeihormonen lang voor daar iemand
van gehoord had. Geen enkele culturele
gebeurtenis van betekenis of WIJ maakte
er ruimte voor vrij.
Een van de grootste verdiensten van het
blad is dat het week na week de VU-militant wist te overtuigen van de noodzaak
en de waarde van zijn of haar onafgebroken inzet. Meer dan eens heb ik me, als
beginnend poliücus, gevoed met argumenten die recht uit het hart van WIJ
kwamen. Daarmee kwam je immers
nooit bedrogen uit. In ruil voor al die

jiému

goede raad heb ik tientallen keren al mijn
overtuigingskracht aangewend om
iemand een abonnement te verkopen.
Eerst als colporteur, op zondag van deur
tot deur. Later als werver. 'Uit sympathie,
mijnheer?', 'Voor de goede zaak, mevrouw!', 'Voor Vlaanderen, jongeman',...
ledere extra-WIJ-lezer was een overwinning. Voor het blad, maar meer nog voor
ons gedachtegoed: omdat WIJ openstond
voor de wereld, stonden maar weinigen
niet open voor de inhoud van het blad.
'En zo'n kroonjuweel laat u nu zomaar
vallen?', hoor ik u hardop denken.
Ja: omdat het niet anders heeft kunnen
zijn. De dragers van toen zijn niet meer
deze van nu en het voortbestaan van een
blad kan geen doel zijn op zich.
Nee: omdat het WIJ-gevoel zal blijven
bestaan, omdat de boodschap - geactualiseerd weliswaar en onder nieuwe vormen - dezelfde blijft.
En die boodschap krijgt de voor de partij
zo noodzakelijke ruimere verspreiding.
Met iets meer inspanningen reikt de VU al
haar bestuursleden, mandatarissen, leden
en sympathisanten vanaf volgend jaar een
mix van verschillende communicatie-instrumenten aan. Een driewekelijkse gratis
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Vrienden Vlaams-nationalisten,
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uitgave naar alle leden en sympathisanten
is daarvan één element. Midden januari
starten we met de publicatie van een
elektronische nieuwsbrief - Digit§§l
Joum@@l - waarmee tweewekelijks de
communicatie met het partijkader wordt
verzorgd. Een-derde traject voor volgend
voorjaar wordt het starten van een nieuw
kwartaaltijdschrift. We denken hier aan
een waardige opvolger voor Vlaanderen
Morgen, het cahier dat jarenlang met succes door Hugo ScMfz werd geleid. Dat
nieuwe blad zal ook het huidige VNS-

Standpunten vervangen. Overbodig
eraan toe te voegen dat ook de VU-webstek en de afdelingsbladen in de toekomst
beter ondersteund zullen worden.
Een modern plan voor de universele
boodschap van een open, inter-nationaal
en democratisch nationalisme: dat is wat
ik en de VU - samen met de beste pennen
van WIJ - u kunnen aanbieden voor de
volgende jaren. WIJ blijft niet. Maar WIJ
zal ook nooit verdwijnen.
Geert Bourgeois
Nationaal vooizitter VU

'Deze week dit...': De geboorte van wu
nog één keer
Zes jaar lang, van 1980 tot eind september
1986, schreef ik weel< na weel< een column in
WIJ, onder de titel 'Deze week dit...'.
Meer dan driehonderd pogingen om een stuk
van mijn verstand en hart mee te geven aan
de lezers. Geen artikels over de grote politiek.
Telkens bedenkingen, recht uit het hart gegrepen, die bij me opwelden naar aanleiding van
een of andere gebeurtenis. Ik beschreef mijn
rationele, maar vooral emotionele benadering
van de pas gebeurde feiten. Deze aantekeningen vormden als het ware het dagboek van
een partijvoorzitter op tocht tussen de mensen. Ik ben blij dat WIJ mij ledere week de gelegenheid gaf een Vlaams-nationale en dus sociaal-rechtvaardige kijk op de dingen des levens
weer te geven. Daarom alleen al voel ik me erg
met ons weekblad verbonden.
Maar ik ken WIJ al langer. In mijn herinnering
zie ik Frans Van der Eist en Wim Jorlssen doorheen de drukkerij aan de Sylvain Dupuislaan te
Anderlecht lopen, met hun wekelijkse kopij in
de hand. ik vergeet nooit het beeld van Toon
van Overstraeten, artikels schrijvende op de
vuile hoek van een drukkersbank. Met binnenpret denk ik terug aan de hilarische momenten
toen 't Steentje - zo noemden we de drukker
van Rotatyp - de glazen bol uit zijn oogkas
haaide en ermee over de besmeurde vloer
knikkerde.
Eerst heette ons weekblad gewoon De
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Volksunie. Later hebben wij het omgedoopt
tot WIJ. Het was de bedoeling ook buiten het
ledenbestand lezers te vinden, en tevens het
gevoel van 'gemeenschap' te bewaren. Het
gevoel dat we behoorden tot een natie die
haar volwaardige plaats tussen andere naties
inneemt. Het WIJ-gevoel van alle volkeren
samen in een vredevolle wereld. Dat was trouwens in een notendop, de politieke boodschap
die Toon van Overstraeten elke week verspreidde. Na hem, tot vandaag, klinkt dezelfde
roep van Maurlts van Liedekerke.
Deze hoofdredacteurs, met hun opeenvolgende redacties, verdienen onze dank. Hun niet te
meten inzet werd niet altijd gewaardeerd. Zij
stonden vaak bloot aan kritiek. Voor de enen
teveel sport, voor de anderen te weinig, enz. 't
Was altijd te lang of te kort. Ondanks alle
goede wil en veel luisterbereidheid. De
Volksunie is immers een partij van criticasters.
Des te meer vraag ik applaus voor hun gedrevenheid.
Ja, het weekblad WIJ was een propagandist die
elke week bij de abonnenten thuis binnenkwam. Zo heb ik het altijd gezien. Vandaag is
het gedaan. Ik hoop dat de moderne mediatechnieken de opdracht zullen overnemen.
Maar, hoe dan ook, voor een ouwe militant van
't eerste uur, doet het zeer.
Vlo Anciaux
Algemeen VU-voorzltter 1979-1986

Een zomeravond aan de Scheldeboorden
tussen Temse en Bornem. De Volksunie
zit in haar 'Sturm und Drangperiode'.
Jong talent stroomt toe. De eerste echt
na-oorlogse generatie vervoegt midden
de zestiger jaren de oude garde.
Het raam biedt wijd-open zicht op de
Scheldedijk. Op de tafel een grote schotel
maatjes, de nodige flessen gekoelde
Feliers en rondom een serie onstuimige
beeldenstormers: ik herinner mij Mc van
Bruggen, de meest talentrijke copywriter
uit de grote reclame-wereld. Waker
ChabotYm Sint-Lucas, ook al in de reclame, Walter Luyten, piepjonge zeloot uit
de onderwijswereld, R^y De Bouvre,
theaterspecialist, Staf De Lie toen al
redacteur bij De Volksunie, en nog enkele anderen.
Een bont gezelschap onder het waakzame, ietwat cynische oog van Toon van
Overstraeten, die op tijd en stond ruige
anekdoten vanuit zijn Oostfronttijd ten
beste geeft.
Over één zaak is men het eens. De
Volksunie moet dringend iets doen aan
haar imago. Het blad, de affiches, het
logo beantwoorden niet meer aan de
nieuwe wind die over Vlaanderen waait.
Het herinnert allemaal teveel aan voorbije
tijden. Het jonge volk wil naast de vertrouwde leeuwenvlag, nieuwe banieren,
nieuwe kleuren. Oranje moet de huis-

kleur worden van de partij. De beste grafici moeten aangesproken worden en het
weekblad moet een nieuwe naam krijgen.
Hoeveel maatjes met bruin brood en hoeveel borrels Feliers het heeft geduurd
weet ik niet meer, tot laat in de avond (de
maan stond boven de canada's) onder
algemeen applaus de suggestie WIJ verdorie als evidente keuze werd weerhouden.
Zo werd de eerste naam van het partijblad De Volksunie vervangen door WIJ
met als ondertitel 'Vlaams-nationaal' (dit
op aanraden van Toon van Overstraeten
die de nogal epidemische gevoeligheid
van de 'oude garde' voor iedere verandering maar al te goed kende). Na een laatste krasse mop van Toon trok de karavaan
onder het maanlicht stedewaarts. WIJ
was geboren.
De onstuimige jongeren van toen zijn nu
de oude garde geworden. Het woelige,
beweeglijk Vlaanderen van toen is ontwikkeld en rijk geworden. Nieuwe communicatie-technieken deden hun intrede.
De audio-visuele en elektronische communicatie neemt de bovenhand.
Het WIJ-gevoel blijft echter.
Aan de jongeren van nu de taak om het
om hun manier uit te dragen.
Hugo Schiltz

Een wapen
uit de hand gegeven
De boodschap blijft
•

BIJ EEN AFSCHEID

WIJ, ons weekblad, stopt ermee. Dit
allerlaatste nummer zal ongetwijfeld
zeer velen onder ons een krop in de
keel bezorgen. Want sinds het ontstaan van de Volksunie heeft WIJ de
geschiedenis van de democratische
Vlaamse beweging beschreven, maar
ook mee geschreven. Denk maar aan al
die Vlamingen die overtuigd werden
van de kracht van ons democratisch
Vlaams-nationalisme door VU-militanten, met WIJ onder de arm.
Ik herinner me als gisteren de grote
wandkast met de enorme schuiven bij
ons thuis, waar mijn moeder WIJ archiveerde, van het eerste exemplaar tot
het laatste, ik heb er vaak in gesnuffeld
en vond er vele bewijzen van een nonconformlstisch open en progressief
Vlaams-nationalisme.
mmmi& a mmm im
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Nadien was ik jarenlang 'verantwoordelijk uitgever' en nooit, maar dan ook
nooit, heeft de hoofdredacteur mijn
vertrouwen beschaamd.
Het is dus niet voor ons plezier dat we
nu naar een ander communicatiemiddel overschakelen. Maar uit nostalgische overwegingen vasthouden aan
het verleden heeft ook geen zin. We
zullen onze boodschap voortaan dus
op een andere manier uitdragen. Maar
de boodschap blijft. De schitterende
ploeg die al die jaren aan WIJ werkt
ook.
WIJ krijgt de plaats die het verdienteen prominente ereplaats in de
geschiedenis van de Vlaamse beweging.
Bert Anciaux,
Minister van Cultuur
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Mijn eerste bijdrage voor dit blad verscheen op
22 april 1961 in wat toen nog.De Volksunie
heette. Het was het begin van een reeks commentaar-stukjes die onder de rubhek 'Op het
TV-scherm' tot een eind in 1964 verscheen. Ik
was wat toen een 'vaste losse medewerker'
genoemd werd. Het kort stukje van vandaag
wordt dus, na een goede 39 jaar, het laatste ...
Met enige nostalgie - waarom dat niet ronduit
zeggen? - hebben we wat door de knipsels
gebladerd. De jaren schoven door onze vingers. Het stilaan vergeelde papier nep hehnnerlngen op aan jaren die niet terugkeren. Mooie
jaren. Minder mooie jaren. Maar als men ziet
wat we voor Vlaanderen bereikt hebben, geen
verloren jaren!
De Volksunie en WIJ hebben doorheen die
decennia ontegensprekelijk een belangrijke rol
gespeeld, in het Interne leven van de partij, In
de uitbouw van het partij-politiek en democratisch nationalisme in Vlaanderen, maar evenzeer in de afbouw van het unitaire België en in
de opbouw van een zelfstandig Vlaanderen,
Over vorm en Inhoud van 'het blad' werden

zeer regelmatig eindeloze discussies gevoerd.
Krantenformaat? Cahier-formaat? Partijblad?
Geen partijblad? Die discussies vallen nu
onherroepelijk stil. Op 1 januari 2001 zal het de
eerste nieuwjaarsdag zonder WIJ zijn, na bijna
een halve eeuw, als we er De Volksunie van de
beginjaren bijtellen.
Een blad verdwijnt. Want 'tussen droom en
daad,,,'. Het zullen wel vooral de praktische
bezwaren zijn. Maar toch geloven we niet - tot
bewijs van het tegendeel - dat WIJ kan worden
vervangen, We vrezen dat het nationalisme in
Vlaanderen hier een wapen uit de hand geeft.
Maar we willen geenszins pessimistisch eindigen. Want we blijven geloven in de kracht van
het woord, van het Vlaams-nationale woord,
ook als dat nu minder luid zal klinken. En uit
onze jeugdjaren hehnneren we ons wat de
'Zang van Maldon' iedere strijder voorhoudt:
,,Harder zal ons denken zijn, feller ons hart,
groter onze moed, naarmate onze macht vermindert,"
Willy Cobbaut
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De Nederlanden zijn meer dan een taal
Kritische bedenkingen tiij het Taahinicverdrag

Verzuimde kansen
Wlf is een uniek weekblad en is met de tijd
steeds unieker geworden. Uniek in deze
zin: veel meer omvattend dan het leven
van de partij in zijn vele aspecten. Een
ruimheid die niet bekomen werd door
over allerlei ver van de partijdoelstelling,
doch goed in de markt liggende onderwerpen te berichten (alhoewel, soms...)
maar over achtergronden en met de partijbekommernissen verwante toestanden.
Die kunnen soms de eigen situatie op verrassende wijze belichten,
WIJ is in dit opzet natir^ ijk nooit helemaal geslaagd. Het komt verdienste
toe, een loffelijke poginjlie richting
gedaan te hebben; zoals, > ^ een ander
vlak, het BGJG-blad De Bond dat doet.
Het verdwijnen van WIJ betekent tevens
het einde van deze poging, m.i. de laatste
kans op een diepgaander verruiming dan
die welke wij de jongste tijd allerwegen
horen aankondigen.

Nochtans moet mijn nogal principieel
zicht op nationalisme niet altijd erg welkom geweest zijn in een weekblad dat
uiteraard met de actualiteit pragmatisch
rekening moet houden.
Wel betreur ik, zo weinig echo's te hebben
vernomen op twee aspecten die ik in de
meeste van mijn bijdragen beklemtoond
heb.
1. De VU en de Vlaamse beweging in 't
algemeen zijn geen ouderwetse overblijfsels van een bijna opgelost probleem.
Integendeel, zij zijn niets minder dan plaatselijke varianten van een universeel voorkomend probleem, dat in een toenemend
éénwordende wereld niet anders kan dan
aan belang winnen: 'Hoe met verschillende mensengroepen binnen een politieke
structuur vreedzaam
samenleven?'
Vandaar mijn aandacht voor het nationalisme buitengaats. Niet eens alle VU-leden,
laat staan alle VU-kiezers, zien dit in.

Het moet mij wel van het hart dat het een
zonderling schouwspel is, een partij zichzelf de kans te zien ontnemen, haar politieke standpunten te duiden en in het bredere kader te plaatsen van de beweging
waarvan zij altijd beweerd heeft de politieke emancipatie te zijn.
Persoonlijk heb ik niet te klagen over de
redactie: in de loop van nagenoeg dertig
jaar 'vrijschuttersmedewerking' werd
nooit één van mijn artikelen geweigerd,
ondervond ik niet de minste censuur.

2. De Vlaamse ontvoogding wordt niet
alleen door restanten van de Belgische
voogdij - inbegrepen het meeslepen van
Wallonië - gehinderd. In de toekomst,
eigenlijk nu reeds, worden beslissingen
over onze toekomst niet meer binnen het
Belgische kader genomen, maar binnen de
EU en zelfs in een nog ruimer kader (de
globalisering!).
De mate waarin Vlaanderen zijn eigenheid
zal kunnen verdedigen, hangt niet alleen
van bewuste inzet af maar uiteindelijk van

de structuur van de internationale lichamen waarin wij gevat worden. Is daar geen
plaats in voorzien voor geoi^aniseerde volkeren, dan mag Vlaanderen alle hoop laten
varen.
Is er wel plaats voorzien dan wordt het
hoog tijd dat wij ons als volk organiseren,
d,i. als onafhankelijke staat. Zoniet pakken
wij achter deze wellicht laatste kans.
Er lijkt dus stof genoeg te zijn om ook buiten de betreden (zgn. communautaire)
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paden een Vlaamse beweging op gang te
brengen.
Het grote gevecht - ditmaal in bondgenootschap met andere, vooral kleinere,
volkeren, komt er nog aan.
Ware het niet zinniger ons op dit gevecht
voor te bereiden dan na te gaan met welke
zgn. actueler en aantrekkelijker onderwerpen jonge, ietwat bijziende jonge mannen
kunnen aangesproken worden?
Kareljansegers

In deze tekening liet Cuust eerste-minister Theo Lefèvre liet onmogelijke proberen:
een tweeledige Belgische knol in dezelfde richting doen lopen.
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WIJ ter studie
•

B1#EEN AFSCHEID*

Na mijn studies Germaanse filologie volgde ik een aanvullende licentie Pers- en
Communicatiewetenschappen.
Niet
makkelijk om dat in één jaar voor elkaar
te krijgen, want je had niet alleen een 16tal vakken waar je examen over moest
afleggen, je moest ook een thesis schrijven. Ik dus op zoek naar een onderwerp.
Het Volksunie-weekblad WIJ was juist
Op de eerste bladzijde van De Volksunie (15 februari 19581 prijicte deze l<aril<atuur van Just. Frans
der Eist
en toe en dat leek me
aan Van
zijn 30ste
jaargang
Wim Jorissen worden met CVP-voorstellen naar binnen gelokt door de deernen August De Schrijver en Theo Lefèvre.
wel
wat.
Met
al
mijn
adelbrieven op zak
Achter het gordijn van deze CVP-taverne kijkt Frans Van Cauwelaert (als de hoerenmadam van dienst) nauwlettend
toe. Het mocht niet baten, de VU'ers gingen niet op de oekazes in maar hun eigen
trok ikweg
naar het Barrikadenplein voor een
gesprek met de VU-directeur van die tijd
Toon van Overstraeten. We spraken af
dat ik eerst mijn examens zou afleggen
en me vervolgens, tijdens de vakantiemaanden, op WIJ zou storten. Ik zou inzage krijgen in alle relevante documenten.
Vrolijk fluitend trok ik huiswaarts.
De vrolijkheid verdween geheel toen ik
na de examens in het redactie-archief
wou duiken. Een echt archief bleek niet
te bestaan en wat interessant kon zijn b.v. de financiële gegevens - kreeg ik niet
„Vlaanderen, ook de stillen werken aan
auto van vader garagist die liever had dat
te zien. De toenmalige penningmeester
u", is de eerste regel uit het bekende
ik 'een pint ging drinken' dan met poliwas bovendien met vakantie en niemand
gedacht 'De grote stille taak' van René
tiek bezig te zijn. Na mijn moeilijkheden
kon mij helpen zonder zijn uitdrukkelijke
Verbeecli.
met de verkiezingen van 1961 in het
zegen. Alleen de ingebonden jaargangen
Mechelse college waar ik leraar was,
Een van die stillen, groot in hun dappere
van het blad kon ik gebruiken. Toenmalig
eenvoud, heeft mij via het blad De Volkswerd ik door Wim Jorissen aangeworven,
redacteur Pol Van Den Driessche bracht
unie bij onze partij gebracht. Remi Maes,
halftijds, voor het weekblad.
af en toe een reeks afleveringen mee tot
West-Vlaming van afkomst, oudstrijder
in Assebroek, waar ik ze ging ophalen.
Het werd een levenslange band met De
Ik was ondertussen wel behooriijk pissig
14-18, oorlogsburgemeester in Sint-RijVolksunie, later WIJ-Vlaams-Nationaal.
geworden over het gebrek aan materiaal
kers hii AJvprinopm pn Hnnr ÓP rpnrpscipHistnrisfhe bijdragen, oolitieke artikels.
dat mij ter beschikking werd gesteld. Ik
Europa
van
de
volkeren,
maar
vooral...
naweeën in Lier terecht gekomen. Deze
bijna
30
jaar
lang
de
wekelijkse
persspiebijna zeventigjarige man deed in de
«IEEK8LAB
gel, met eigen 'tegengif dat soms langer
beginjaren van ons blad de ronde van de
uitviel dan de geboden knipseluittrekstreek van Lier (te voet grotendeels) om
sels. Als halftijdse zat ik in het redactiekot
bij 'de goedgezinden' het toen veertienop een soort halve bidstoel 'half geknield'
daagse blad te gaan bezorgen. Gratis
te typen, zoals Staf De Lie het zegt over
eerst, dan volgde de zachte vraag voor
mij in het WIJ-boek van Wilfried Vandaeeen abonnementje.
le. Een mens raakt zijn seminaristenhouMijn vader, dorpsgaragist, had hem vriending
nooit helemaal kwijt.
delijk de deur gewezen toen Remi via een
De
zondagvoormiddagen
gingen wij dan
andere Berlarenaar het adres van 'die
nog
leuren
aan
de
deuren
met 'ons gazet'
Vlaamsgezinde student in Leuven' had
colporteren
heette
dat.
Zodat
een meisgekregen.
je
van
10
in
de
keuken
riep:
,,Moe,
de
Ik liet het blad dan maar bezorgen op het
mannen
van
Genoveva
zijn
daar
weer!".
adres van mijn getrouwde zuster
Blijkbaar waren die van Jehova voor ons
Gebeten door het triomfalisme van een
gepasseerd. Door dat colporteren dacht
hoop CVP-studenten in Leuven heb ik, na
een van onze oude militanten dat ik in
de voor de VU rampzalige schoolstrijd1981 zelfs 'gecolporteerd senator' werd,
verkiezingen van 1958, de ronde van
in plaats van gecoöpteerd.
Remi buiten Lier overgenomen met de
Tot dit jaar toe heb ik in de abonnementenslag mee mijn 'steke gestaan', om het
in het West-Vlaams van Remi Maes te zeggen.

Vanwege een
'gecolporteerd
senator'
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Het heeft niet meer mogen baten! Louter
onze schuld?
Deze laatste bijdrage in ons blad heeft me
bijna tranen gekost. Dat zal wel 'nostalgie' zijn, zoals sommige modernen dat
zouden noemen.
Laat het vooral een hulde zijn aan de 'stille werkers', zij die met volle inzet, zonder
uitzicht op plaatsjes, geld of roem via ons
blad de bewustwording van ons volk mee
bewerkten op de lange weg naar de
Vlaamse staatswording.
Walter Luyten
21 december 2000

ZOU als jonge snaak door weer en wind
met lidkaarten van de VU lopen zeulen en
abonnees voor WIJ werven, terwijl mij
niet eens een blik achter de schermen
werd gegund waardoor mijn licentiaatsverhandeling in gevaar kwam. Via sluipwegen kreeg ik dan toch een en ander in
handen over b.v de financiële toestand
van het blad, wat ik dan ook prompt in
mijn verhandeling opnam wat achteraf
tot boze reacties heeft geleid.
Mijn verhandeling werd in 1984 als boekje gepubliceerd door uitgeverij De Nederlanden. Hoewel het voor WIJ een jubileumjaar was, werd er in WIJ zelf nooit
over de publicatie gesproken. Wel een
keer in het blad van VUJO. Het boekje
leverde mij ook mijn allereerste radiointerview op: met Mare Platel voor 'Actueel'. Hoewel ik sindsdien een jaar of vijf
woordvoerder ben geweest van de
Vlaamse Milieumaatschappij, waar de
vuren soms heet gestookt werden, heb ik
nooit méér afgezien dan die keer bij Platel. Maar goed, ik was toen een snotneus
van vooraan in de twintig en de zenuwen
joegen door mijn lijf.
Als ik het boekje vandaag opnieuw uit de
kast neem, dan vind ik dat het ding te
beschrijvend is en niet diep graaft. Toch
blijven sommige zaken actueel. De discussie over de leefbaarheid van het blad
bijvoorbeeld werd ook in de jaren '80
gevoerd. Louter bedrijfseconomisch
bekeken, bedroeg het veriies in 1982 al
bijna 5 miljoen fr Maar promotie voor
een partij en haar ideeëngoed mag iets
kosten. De oplage was in 1982 teruggevallen naar het niveau van 20 jaar eerder:
10.000 exemplaren. Een heel verschil in
vergelijking met het piekjaar 1973, toen
er meer dan 16.000 exemplaren werden
verspreid.
Vandaag, in een veranderd en nog steeds
veranderend communicatielandschap en
politiek landschap, geeft het weekblad
WIJ er de brui aan. Andere middelen dienen zich aan om de boodschap te verkondigen. Enige triestheid loert om de hoek,
maar we troosten ons met de gedachte
dat niet de middelen belangrijk zijn, wel
het doel!
Wilfried Vandaele

WIJ is dood.
Wij leven nog.

Indien het de opgave van WIJ geweest Is, te bewijzen dat een zelfstandig
Vlaanderen open kan zijn, op de buurt én de wereld gericht, democratisch,
pluralistisch en af en toe zelfkntisch, dan Is het blad daar wonderwel in
geslaagd. Blijkbaar beter dan de samenleving waarvan het blad een spreekbuis wou zijn. Maar het Is niet de eerste keer dat een redactie en haar
auteurs toestanden en houdingen terecht vanzelfsprekend vinden lang
voordat een meerderheid daarvan overtuigd Is.
Waarmee Ik wil zeggen. WIJ verdwijnt, waarschijnlijk omdat financiële wonderen een beetje uit de tijd zijn, maar wij blijven achter. De Ideeën die het
blad verdedigde zullen in het begin hier en daar moeizaam enkele schaars
toegemeten plekjes vinden in andere bladen, maar dat mag geen reden zijn
om het op te geven, Integendeel. Er Is nog zoveel te doen
Wij lezen elkander weer.
Ludo Abicht

Het wiJ-gevoel
•

BIJ EEN AFSCHEID

Het was Frans Admg die mij ooit (vermoedelijk m 1983, bij één van onze eerste ontmoetingen op het kabinet van
minister Hugo Schiltz) zei- „WIJ is de
Pravda van onze partij" en die mooie uitspraak of krachtige boutade is bi) mij blijven nazinderen. Want inderdaad: een
sterke politieke partij kan niet zonder een
partijapparaat en een partijapparaat kan
niet zonder een persorgaan (dagblad of
weekblad) dat dé waarheid ('pravda' in
het Russisch) of meerdere ideologische
waarheden verkondigt. Een partij zonder
een eigen persorgaan kan niet langer
bestaan. Toen enkele jaren geleden het
propagandistische ledenblad De Toekomst werd gelanceerd, voelde ik als

Exit een grote krant
Is de verdwijning van WIJ een episode in
het leven van een partij? Of gaat het eerder om een signaal dat er in het Vlaamse
medialandschap diepgaande veranderingen aan de gang zi)n? Men kan de verdwijning van een partijkrant ten gronde
betreuren, en dat doe ik Belangrijker nog
is de kwaliteit van het maatschappelijke
debat. In dat debat heeft WIJ alti)d een rol
gespeeld. Die rol is veel minder marginaal
dan men op het eerste gezicht zou denken. Het is bekend dat de 'serieuze' bladzijden van de 'grote' kranten niet meer
dan enkele duizenden lezers weten te
boeien. Dat is voor de zichzelf (volstrekt
ten onrechte) 'kwaliteitskrant' noemende bladen niet anders Studies hebben dat
uitgewezen. De lezers van WIJ zijn geëngageerde lezers WIJ wordt door 4 000
mensen gelezen. Evenveel als er gemteresseerden zijn voor de algemene pagina's van de 'grote' kranten Met WIJ verdwijnt er - in dit opzicht - een grote krant
uit het Vlaamse medialandschap. 'Het
Vlaams-nationaal weekblad WIJ', zoals de
niet bepaald Vlaams-nationale VRT het
noemt, zal niet langer vermeld worden in
het overzicht van de krantencommentaren. En precies dat laatste was een extrabewijs dat WIJ niet zomaar een simpel
partijkrantje was, maar een heuse grote
krant.
Of Vlaanderen hiermee in democratisch
opzicht vooruitgaat, is betwistbaar.
JaakPeeters

•

West-Vlaming onmiddellijk aan dat er iets
grondig mis was Een kleine partij kan het
zich nu eenmaal niet permitteren om er
twee bladen op na te houden een luxueus ledenblad én een weekblad met een
helaas slinkend aantal abonnees Ten eerste zaait dit verwarring bij de militanten
aan de basis en ten tweede je beconcurreert je eigen bladen want voor een reddingsoperatie (bv een fusie van De Toekomst en WIJ) IS het nu blijkbaar te laat
Ik weet niet wie {Toon van Overstraeten') de naam van het weekblad WIJ
heeft bedacht, maar in elk geval gaf deze
titel goed het wij-gevoel weer dat in de
zestiger jaren (en wellicht ook nog in de
jaren zeventig tot aan het Egmont-pact)
van de voorbije eeuw onder de nationalisten en de leden van de Volksunie alom
en allerwegen leefde Want aanvankelijk
was er gewoon het weekblad De Volksunie dat op 27 november 1965 van naam
veranderde om WIJ te worden.
Of zou er toen iemand aan de Russische
schrijver Jevgeny Zamjatin (1884-1937)
gedacht hebben van wie in 1920 de

roman 'Wij' ('My') werd gepubliceerd'
Deze Zamjatin was ook een scheepsbouwkundig ingenieur die ijsbrekers
heeft ontworpen en waarachtig, de
Volksunie heeft in het ijselijke klimaat
van de grijze jaren vijftig (in haar pioniersperiode) en ook de volgende decennia werkelijk soms de functie van ijsbreker vervuld
Maar helaas, de ijsbreker zelf lijkt nu voorgoed te worden ingesloten door het ijs
van de onverschilligheid En ik vrees dat
de overievenden tussen het krakend en
kruiend ijs op hun virtueel en digitaal
Nova-Zembla nog een harde winter
wacht.
Met andere woorden: ik betreur het verdwijnen van WIJ ten zeerste In de eerste
plaats omdat ik nu geen artikel meer kan
schrijven over 'De laatste "Vlaamse IJs-

landvaarders', over het enigma en de
mythe van Joris van Severen, over het
zopas verschenen boek 'Alle schnjvers
leiden naar Rome' van Patrick Lateur, ook
al een WIJ-medewerker, of over de meesteriijke roman 'In ongenade van de ZuidAfrikaanse schrijver/o/in Coetzee.
Maar ik mag niet klagen, want dankzij die
monkelende hoofdredacteur, de laatste
der Mohikanen, kon ik zo nu en dan in
WIJ publiceren over schrijvers als bij
voorbeeld Guido Gezelle, Stijn Streuvels,
Wies Moens, Henri-Flons Jespers, Wannes van de Velde, Hugo Claus, Line Lambert, Gaston Burssens, Willem Elsschot,
Frederic Mistral, Paul Theroux en vele
anderen. En al bij al ik vind dit toch ook
een mooie plejade'

De Liedekerken, het doet mij een wonderbaarlijk
V riend
<-ioi->/^nnQi^ /->rv-i \ir\r\r i I\AI lo5-t-c1"Q n i innmnar o c i n h i i r l r a n p
i^^^i i w c y u i I w i l l VKjKji u w icicji,ji.v^
te mogen leveren. Recent werd mijn wekelijkse speldenprik
nog gebruikt als wervend argument, maar nu moeten WIJ
allen gaan. In deze galerij der groten zal ik de koekoek voor
een laatste keer doen dampen ...

De geest mag
niet in de fles!
Enige tyd geleden vroeg iemand mij „Geeraerts, 'De Meter' waar is dat eigenlijk'"
Omdat het iemand is die ik - omwille van zijn
nuchter intellect en beheerst doorzettingsvermogen, gaven waarover ik helaas met
beschik - van langsom meer ben gaan waarderen, zal Ik trachten op deze vraag kernkoppig te antwoorden 'De Meter' is een
plaats in de geest waar iedereen zich thuis
kan voelen Het is een plaats waar naar de
geest en met naar de letter wordt geleefd
Zoals uw Vrije Uniekelingen voor mij altijd
een beetje de geest van politiek Vlaanderen
zijn geweest, is WIJ voor mij de geest van uw
Veelvuldige Uitbesteders gebleven
Er stond, vriend schrijvelaar, soms veel zever
in Maar nog meer keren kon ik mij sterken
omdat Ik nuance en zelfrelativering in familieverpakking erin terugvond In 'De Meter'
werd met ik - vanzelfsprekend - maar uw
blad ernstig genomen omdat het nooit de
indruk gaf de enige waarheid, weg en leven
te zijn WIJ had vrijheid en wist daar op een

volwassen manier mee om te gaan meer
dan eens heeft uw gazet, zonder dat daar
enige politieke tussenkomst voor nodig was,
de branden bij uw Verdraaide Uitersten
weten te blussen
Dat iemand anders ook kan nadenken en
minder woorden of medewerkers nodig
heeft om het goed te kunnen zeggen,
wekte in plaats van geestrijke waardenng
soms kille wrevel op Nooit waren de foto
groot, de kop vet en de adjectieven intens
genoeg Relaties die WIJ had, waren bij
voorbaat oninteressante en bovenal verdachte relaties Ze waren immers met gewikt
en gewogen en durfden hun waarheid wel
eens open en bloot declameren Eén ding
had WIJ nochtans met hen gemeen alles
gebeurde binnen de ruime geest van het
ongebonden, verantwoordelijk en mensvnendelijk Vlaams-nationalisme Het zijn
waarden waarvan uw programma officieel
nog steeds doordrongen is
Op regelmatige tijdstippen - naarmate de

Hendrik Carette

Zo gauw de
haan kraait
stijgt de
frank ter
kimme!
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jaren vorderden werd de frequentie ervan
verhoogd - heeft men zonder onderscheid
des persoons gepoogd de geest in de fles te
stoppen, de lezers kennen het verhaal Met
terechte argumenten (uw bereik was inderdaad bijzonder klem geworden), maar ook
met onterechte (anderhalve voltijdse redactionele kracht kunt gij bezwaarlijk als overbezet omschrijven )
Voor zover ik heb begrepen komt er bij uw
VoorUitlopers een nieuw communicatiebeleid Daarin zal de redactie worden ingeschakeld Een nieuw blad, een KAJ, een digitale nieuwsbrief.
Ik twijfel er maar zelden
aan dat het een voltreffer zal worden
Samen met de verzamelde habitués van 'De
Meter' ga ik ervan uit dat de open geest die
altijd op het Barnkadenplein heeft rondgewaard, zeker op uw verdiep, ook een plaats
heeft in dat plan Ik ben er immers van overtuigd dat gij oud en WIJs genoeg zijt geworden om te weten wat uw VU-'WD-ID'ers
interesseert en aanbelangt
De spint, de humor en de erotiek - ze zijn
met te vervangen (*) laat daarom de geest
met in de fles worden gestopt
Uw argwanende, maar hoopvolle vnend
voor het leven.
De Gele Ceeraerts
Vanzelfsprekendheid
(*) Ik schaam me er met voor dat ik al die
bevlogen internationale nationalideologen
met ken, dus citeer ik alleen maar uit liedjes van The Scène die in 'De Meter' uit de
juke box knallen als ik weer eens boven
mijn theewater stoom En iedereen
begrijpt toch wat ik bedoel'
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OP de barrlkaden
Op 21 november 1984 werd, in hetzelfde lokaal op de Brusselse
grote markt waar 30 jaar eerder de Volksunie was opgericht, het
boek 'Op de Barrlkaden. Het verhaal van de Vlaamse natie in wording' aan pers en leden van het partijbestuur voorgesteld. De uitgave werd ingeleid doorJefClaes van Het Volk en werd in de
media geloofd om zijn originele aanpak Het dertigjarig bestaan
van de Volksunie werd geconfronteerd met politieke, culturele,
maatschappelijke en internationale gebeurtenissen die zich tussen
1954 en 1984 hadden afgespeeld.
Toon van Overstraeten voerde de redactionele pen en werd voor
documentatie en zoekwerk bijgestaan door Johan Artois, Hugo de
Schuyteneer Pol Van Den Driessche en Maurlts van Liedekerke.
De bijzonder fraaie vormgeving van het boek werd door Walter
Chabot verzorgd. Op de foto: toenmalig voorzitter Anciaux, Jef
Claes: in het midden o.m. de vorige voorzitters Schiltz en Van der
Bist en senator Frans Baert.

't Cezètje
veur meniër...
Reeds in mijn schoiierentijd maal<te il< i<ennis met liet
VU-weel<blad dat toen nog gewoon De Volksunie lieette. Mijn oudere broer l<oclit tiet in een l<rantenzaal< in
Maaseii< waar de verl<oopster het 'gezètje veur meniër'
vanonder de toog vandaan haalde als gold het een
clandestien drukwerk. Je kon je er, volgens sommigen,
In die tijd dan ook nog aan 'zwart maken'!
Uit de beginperiode herinner ik me vooral twee foto's
op cfe voorpagina De eerste was die van 'gouwgenoot'
Jos Custers, ex VNV-er, die jaren voordien, in ruil voor
een ministerportefeuille naar de kaloten was overgelopen. Toen Custers dan gedumpt werd kreeg hij onder
Schuldigkeit getan, der Mohr kann gehen "
De tweede foto die ik me herinner verscheen nadat de
Waalse scheidsrechter Blavier voetbalclub Thor
Waterschei tijdens een schandaleus partijdig gefloten
wedstrijd in de zak zette. Toen Thor daarop ook nog
eens zwaar gestraft werd luidde de ondertitel: „De
KBVB " Op de foto stond niet de kop van Blavier, maar
die van een kameel! Thor was niet de belachelijke afkorting 'tot heil onzer ribbenkas' die het later werd; maar
'ter herstel onzer rechten', dit als protest tegen de
Nederlandsonkundige mijningenieurs. Thor speelde
daarom ook in de geel-zwarte kleuren.
Later werd ik propagandist van het weekblad en het
was hartverwarmend hoe steeds meer parochianen
durfden knipogen Wat de propagandisten van nu missen zijn mensen als de pastoor van Kinrooi die ons eerst
van zijn 'eigendom' wegjoeg en ons daarna ook nog
van de straat meende te kunnen jagen ...
Intussen was WIJ een modern blad geworden met een
blik op Europa en de wereld. Het hoofdartikel van
Maurlts van Uedel<erke was vaak van grote klasse.
De jongste jaren leverde ik dan zelf af en toe een
bescheiden bijdrage iv.m het probleem dat Spanje
heeft met de Basken.

Dankbaar en treurig
Het laatste nummer van WIJ ... Mij werd
gevraagd bij die gelegenheid een bedenking
te schrijven. Ik aarzel tussen huldebetoon
en lijkrede. Het is dan ook met gevoelens
van dankbaarheid en treurnis dat ik
afscheid neem van een weekblad dat om
meerdere redenen een aparte plaats had in
mijn hoofd en hart. Het is niet zo eenvoudig
het waarom van mijn bijzondere waardering voor WIJ te verklaren. Misschien is de
diepste reden dat WIJ een groot stuk
geschiedenis belichaamd heeft van het
Vlaanderen dat ik lief heb en van het zelfstandig Vlaanderen waarvan ik, samen met
zovelen, heb gedroomd. Deze droom te
realiseren had de Volksunie zich tot taak
gesteld. En WIJ was al die decennia niet
alleen de spreekbuis maar vooral het klankbord van deze dromers aan de top én aan de
basis. Ik ben als lezer van WIJ week na
week, jaar na jaar, getuige geweest van de
moeilijke weg die zich bevindt tussen
droom en daad en van de zovele praktische
bezwaren waarmee onze politici geworsteld hebben tijdens hun strijd ter verwezenlijking van het ideaal der frontsoldaten
en van de Vlaamse beweging.
Frans Van Der Eist en Wim Jorissen, de
grote pioniers, bezielers en betrouwbare
leiders van het moeilijke begin. De grote
doorbraak onder hun leiding met een elite
(denken wij maar aan Van Haegedoren,
Coppieters en zovele anderen) waarover
zelfs Gaston Eyskens zijn bewondering niet

Woorden ten afscheid

Met méér dan Interesse volgde ik de overlevingsstrijd
van mijn lijfblad en met grote spijt vernam ik uiteindelijk het verdwijnen ervan. Een periode uit mijn leven
wordt hiermee afgesloten, niet een Idee, want 'de asse
van Claes brandt nog steeds op mijn hart'
Jan Maas

Picha liet Theo Lefèvre vluchten voor de
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verborg. Nadien het drama van het
gen van onze bewogen en bevlogen politici
Egmontpact, de breuk met de rechtervleuover de geschiedenis en de problemen van
gel ... Het moeilijke voorzitterschap van
andere volkeren en hun strijd voor recht,
Hugo Schiltz, de grote strateeg. Vic Anciaux zelfbeschikking en bevrijding. En dat naast
en de strijd om Voeren, het drama van de
bijdragen en besprekingen over Vlaamse
overlopers met voorzitter Gabriels voorop kunst en Vlaamse gebeurtenissen die in
... Nadien de jonge Bat Anciaux, Patrik geen enkele andere krant aan de orde kwaVanknmkelsven, Geert Bouigeois. Tot van- men, maar het specifieke karakter van WIJ
daag met de moeilijkheden over de inhoud
mede bepaalden.
die de VU-strijders aan het Vlaams-nationale
Kortom, WIJ had midden het medialandideaal willen geven.
schap z'n eigen plaats. Daarom is het verWaar twee mensen samen zijn, zijn er reeds
dwijnen van dit Vlaams-nationale weekblad
misverstanden dus ... Niets nieuws onder
een onvervangbaar verlies. Voeg daarbij het
de zon - op voorwaarde dat wij met z'n allen
belang van het wekelijks verschijnen, korthet bos door de bomen blijven zien en het
om het wekelijks uitkijken naar WIJ want
grote doel voor ogen houden. Met dit grote
ook dit ritme is onvervangbaar Ook de ietdoel voor ogen heeft de beperkte ploeg van
wat ouderwetse lay-out in zwart en geel van
WIJ met uiterst beperkte middelen van bij
WIJ vond ik bijzonder charmant. Tot slot
het begin tot op heden letterlijk wonderen
wil een bijzonder eresaluut brengen aan de
verricht. Want WIJ was zoveel meer dan een
huidige ploeg van WIJ met hoofdredacteur
'partijblad'. Het was onze familiekrant met
Maurits van Liedekerke. Wij zullen zijn
z'n volstrekt eigen karakter, met een aan(door vriend en vijand) zo gewaardeerde
vulling én invulling van 'het nieuws'. Maar
wekelijkse beschouwing niet alleen in het
vooral met de 'invoeling' van wat er onder
persoverzicht van VRT-radio missen. Velen
de huid of tussen de plooien gistte en leefzien in hem één van de wijzen van het huide. Bovendien bracht WIJ ons met z'n apardige Vlaanderen, wat politiek, maatschapte rubrieken en eigen medewerkers in conpelijk en Vlaams-nationaal inzicht betreft. Ik
tact met het leven en denken van onze
zou willen dat wat ik over hem schrijf niet
gelijkgezinden uit alle regio's in "Vlaanderen.
gecensureerd wordt... Want in zijn persoon
Zo was WIJ werkelijk de brug tussen de
groet en dank ik de ganse redactie van
brede Vlaams-nationale basis en z'n politici.
zoveel decennia WIJ, voor het onschatbare
Daarnaast onthoud ik de historische bijdrawerk dat zij heeft verricht ten dienste van
gen van Frans Van Der Eist en zovele andeVlaanderen.
ren na hem, maar ook de bijzondere bijdraHarold Van De Perre

Het is met oprechte droefheid dat ik gedwongen word om 'onze WIJ' mee ten grave te dragen. Gedaan dus met dat laatste greintje 'democratisch' zwart-geel commentaar op ons
politieke bedrijf
Een definitief einde voor een publieksbeïnvloeding vla een karakteristiek Vlaams-nationaal
persmedium.
Ik betreur daarbij de verregaande nonchalance en de teleurgang van fierheid bij de eigen
mandatarissen en basismilitanten, zodat men er niet meer in slaagt een eigen blad met een
ruim spectrum van informatie en berichtgeving, vanuit karakteristieke VU-hoek in stand te
houden.
Als bewuste volksnationalist van bij de start van de partij zag ik uit naar 'mijn' blad. Met
overtuiging en mijn beste deskundigheid heb ik jarenlang getracht om ook de artistiek
gezinde abonnees wat diepe informatie te verschaffen over tentoonstellingen, culturele
manifestaties en boeken.
Bij deze opruiming van de Vlaams-nationale stem In het binnenlandse persgebeuren, wordt
andermaal terrein prijs gegeven. Het is echt jammer dat wij deze verdere verglijding naar
veralgemening, oppervlakkigheid en verdorring op alle terreinen van onze samenleving niet
kunnen tegenhouden.
Met gevoelens van oprecht-bedroefde deelneming!
Dlr1( Stappaerts

Adagio in c-lclein
WIJ blijft voor mij een dagboek met talloze onuitwisbare momenten. ll( denk aan de broederschap van de
mensen die in Watou gregoriaans komen zingen en
beleven. Aan de uitgepuurde cellosuites van Bach
onder de gouden handen van Pieter Wispelwey. Aan
de Oostenrijkse pianist Alfred Brendel die de laatste,
schijnbaar ongeordende sonates van Beethoven
omtoverde tot een poëtisch gemijmer En aan de
gedreven Russische dirigent Valeri Cergiev, diabolisch en engelachtig, met zijn unieke interpretatie

van Mahlers onrust en loutering. WIJ blijft voor mij
een wandeling langs het unieke proza van Leo
Pleysier, Kempens van toonaard maar met uitzicht
op de wereld. Langs de impressionistische toetsen
van Eric de Kuyper op wandel met tante Jeannot of
langs de groezelige, warme straten van Brussel die
hun eigen gezicht niet meer kennen. En langs de
grimlach van Geert van istendael. de tegendraadse,
eigenzinnige individualist, een vreemd mengsel van
ergernis en tederheid.

WIJ heeft me de kans geboden te leren ervaren dat
de Vlamingen in de vertolking van Bach, Haydn,
Schütz en Dufay heren van stand en wereldbekend
zijn. En mijn zwerftochten door onze hoofdstad op
zoek naar een authentieke klank en origineel vers
brachten me het besef bij dat Brussel een plek is om
van te houden, een plek ook die van Vlamingen
houdt als ze maar zichzelf zijn, niet verkrampt, maar
gewoon en zelfbewust.
Wouter De Bniyne

•

Verlies, weemoed,
opluchting...
De historische tandem De Volksunie/WIJ
verdwijnt dus. Hij zal net geen volledige
vijfenveertig jaar hebben bestaan.
Vijfenveertig jaar, dat is het vitale deel
van een mensenleven.
Ik ben een van die velen die lang - en in
goede verstandhouding - hebben geleefd
met en in dit blad. Als publicist, als lezer,
als item. Als zo'n blad dan verloren gaat,
dan ontstaat er méér dan alleen maar
teleurstelling: het is een verlies. Dat verlies toont zich overigens niet alleen op
het emotionele maar ook op het objectieve en rationele vlak. Want met WIJ verdwijnt wellicht de laatste partijkrant in
Vlaanderen.
In deze postmodernistische tijd ben ik
wellicht een der allerlaatsten die houdt
van partijen en partijkranten. In een partijkrant vindt men vaak - ook dat kan
alweer conservatief klinken - de meest
gedegen en creatieve journalistiek. Het
kwaliteitslabel is dit: in dienst staan van

het discours van een partij en tegelijk de
blik gericht houden op de brede wereld
van denken en handelen buiten de structuren en het gedachtegoed van die partij.
De WIJ-hoofdredacteurs Toon vm
Overstraeten, Piul Martens en Mamits
van Liedekerke zijn daar de toonbeelden
van geweest. Met hun pen in de hand
waren zij vergelijkbaar met de evenwichtskunstenaars in de beste Chinese
circussen. Met hun schalkse ondertoon
waren zij de seismografen van het teatro
delh vita dat het politieke leven in wezen
is.
Een verlies dus. En wat weemoed. Maar
toch ook een gevoel van opluchting.
Want noch de WIJ-redacteurs noch de
moedige WlJ-wervers konden mirakels
verrichten: Wij zou zijn halfeeuwfeest
nooit kunnen bereiken. Dus verlaat men
het liefst de tafel op het ogenblik dat het
feest nog niet helemaal voorbij is.
Frans-Jos Verdoodt

BIJ EEN A F S C H E I D

De Beatlelmanie
inspireerde Leo Dress.

•

De taal was
het Nederlands
Die ochtend van het gezegende jaar 2448
deed Kevin Pirenne, de bekende jonge
navorser en afstammeling van een groot
historicus die honderden jaren eerder
leefde, in de archieven van planeet Aarde
een ontdekking. In een doosje vond hij
een tweetal blinkende schijfjes waarop
de woorden ADVN -WIJ stonden.
Gelukkig beschikte hij over een decoder
die het antieke CD-systeem kon ontcijferen. Uit de inhoud bleek dat het ging om
wat men een weekblad noemde. Elke
aardse week werd een pak papier
bedrukt met allerlei informatie en verspreid onder de belangstellenden. De
taal was het Nederlands, een compleet
verdwenen variant van de menselijke
communicatie. De computer zette de
duizenden bladzijden in een oogwenk
om in de New-Talk waarvan de vijfentwintigste eeuwse intergalactische
onderzoeker zich bediende. Tot grote
verbazing van Kevin Pirenne kon men in

het blad dat hij onderzocht (uit de jaren
vijftig tot negentig ongeveer van de twintigste eeuw) vrijmoedig en onbevangen
zijn gedacht zeggen. Er werd geen
onderwerp uit de weg gegaan. Hij trachtte nog .vlug de schijfjes in zijn mobiel
electronisch geheugen op te slaan voor
de Galac-Spy, die ieder onderzoeker controleerde, er achter zou komen. Maar het
was reeds te laat: de vijfentwintigsteeeuwse mens werd altijd en overal
gevolgd. De heelalregering was niet erg
gediend van ideeën als vrijheid van denken en handelen, democratie en pluralisme.
Naschrift: De asse van de onwaardige
onderzoeker Kevin Pirenne werd verstrooid op planetoïde VU-2001.
Misschien dat er nog iets zou kunnen uit
groeien.

Frank Seberechts

Tot wat een recensie leiden l<an...
o p een regenachtige dag liep ik
Antwerpen vlakbij het Conscienceplein
een boekhandel binnen en neusde wat
rond. Mijn oog viel op een deeltje van
Casanova, 'De school van het leven'.
Casanova lees je niet zoals Playboy, voor
de goede randinformatie, al moet gezegd
dat Casanova een schitterend geheugen

had voor zijn maaltijden en zijn reisgezellen.
Toen ik mij met deze aanwinst naar de
kassa begaf, zag ik een boekje liggen van
Ludo Milis, over priester/an Schuermans,
een Don Juan van bij ons. Terwijl ik met
de dame aan de kassa even over boeken
sprak, kwam er een vrouw de winkel bin-

nen met in haar hand een stuk van een
krant. Toen wij maar bleven redekavelen
over Schuermans, de jezuïeten en enkele
andere zaken, kwam de dame naar de
kassa en zag het boekje over de Vlaamse
priester in de 17de eeuw liggen. Ze sprak
lijzig tot de verkoopster: „Als die recensent mij nu maar niet in het ootje heeft

genomen..." Ze toont haar het blad uit de
krant, het weekblad WIJ. Terwijl de
vrouw een exemplaar ter hand neemt,
las de verkoopster vlug even het stukje
door. Jan Schuermans kwam er goed uit
en ook Ludo Milis. Op dat moment nam
ik mijn klantenkaart en wüde ik betalen.
De verkoopster had zelf een paar weken
voordien mijn naam ingevuld. Ik deed
teken niets te laten blijken, maar het was
al te laat, de vrouw had de blijk van herkenning gekend en keek mij aan. „U bent
het dus?"
Tot de verkoopster zei ze: „De meeste
recensies doen mij ervan afzien een boek
te lezen, want die schrijven doorgaans
voor zichzelf. Deze hier geeft mij goesting ... om dat boekske te lezen. Ze
betaalde en ging buiten. Dan rekende ik
af en de verkoopster babbelde nog voort
over mensen die met recensies op de
proppen komen. Doorgaans hebben ze
geen of onvoldoende, zelfs foute gegevens. Maar de dame van daarnet had WIJ
bij zich om zeker te zijn.
Buiten stak ik het straatje over om iets te
gaan eten in eethuis van Gaston
Bergmans. Die dame zat er, dronk, prikte
een hapje mee en bezorgde mij een fijne
stonde. Toen ik wilde afrekenen, werd
mij dat ten stelligste afgeraden.
Tot wat een recensie in WIJ kan leiden...

Cejo zag hoe in Voeren wandelende Vlamingen onder vuur werden genomen.

BartHaers
21 december 2000
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Geur en kleur van een klimaat
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en het doet er trouwens niet toe - dan had Miei Pi! de eerToon van Overstraeten en Maurits van Liedekerke, piacide
iioofdredacteurs, schippers en stuurmannen tevens, kun- ste aflevering nog kunnen lezen van het feuilleton over
zijn merkwaardige moeder...
nen daarvan meespreken.
Wanneer ik de voorbije kwarteeuw overscinouw, dan zijn Partijgebonden bladen zijn uit den boze. Troef is de in poliinet niet zozeer concrete herinneringen die aan het opper- tieke correctheid gekonfijte nietszeggendheid van vrije
vlak komen, wel de geur en de kleur van een klimaat dat media. Ze verkondigen immers impliciet de enige, alles
overheersende en alleenzaligmakende ideologie van de
Het was Nic van Bruggen die mij destijds aanspoorde tot bij geen enkel seizoen nog hoort.
dividenden.
Aan
deadlines
heb
ik
wel
één
pregnant
weemoedige
hermedewerl<ing aan WIJ. De eerste persoon meervoud, ja.
innering:
had
ik
mijn
kopij
vroeger
ingediend,
of
had
de
WIJ was immers een verzameling van ikl<en - in sterl<ere
Henrl-Florls Jespers
mate nog dan een partijbureau, en dat is genoeg gezegd. redactie ze eerder geplaatst - ik weet het niet meer juist,

Ulooms natioimal UlEBkUad

In memoriam

Stormram tegen unitaire staat
Vijfenveertig jaargangen hield WIJ het uit. WIJ
verdedigde federalisme. Wie dat durfde in de
jaren '50 en '60 was een 'slechte Belg', een
landverrader, een 'scheurmaker van het dierbaar vaderland'. En nu staat in de grondwet
ingeschreven dat België een federale staat is.
De vroegere generaties, o.a. de fronters,
noemden dat 'zelfbestuur'.
De VU en WIJ waren de stormram die beukte
op de unitaire staat.
De moor heeft zijn plicht gedaan; de moor mag
gaan. is het zo?
Maar sedert 1830 ervaren Vlaamsgezinden in
dit land dat ze eerst een generatie moeten
strijden en betogen om er een (beknibbelde)
wet door te krijgen ... en dat ze dan een generatie lang moeten strijden om die wet toege-

past te krijgen. Want een door flaminganten
verkregen wet overtreden, geldt nog altijd - bij
sommigen toch - als een vorm van Belgisch
nationalisme en pathottisme.
De derde generatie vindt dan op de duur toch,
dat het bereikte eigenlijk maar normaal is en
vergeet dat twee generaties er voor gestreden
hebben. Die derde generatie denkt dat
Vlaamse strijd en Vlaamse beweging nu overbodig zijn en dat de Vlamingen toegevend
moeten zijn. Zij geven uiteindelijk zichzelf weg
en nog jaarlijks 200 miljard fr. er bovenop.
Als WIJ niet meer bestaat moet een blad als WIJ
uitgevonden worden. Een 'schoner, beter en
Viaamser Vlaanderen' ten bate.
Herman Maes
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54. Ronde inham van de zee in
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(3)
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56. Kilometer (2)
5. Onthaalt (8)
37. Eminentie (2)
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52. Bazige vrouw (2)
moet getuigen sta je er onder (3) 7. Lekkernijen uit de zee (8)
64. idem (2)
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Oneindig veel jaren geleden richtte de
Volksunie in De Blankaert, met spot en
hoon van de andere partijen, het allereerste colloquium in over alternatieve landen tuinbouw. En omdat ik steeds een
actief Vlaming geweest ben, sloot ik
onmiddellijk aan. Veel later zorgde ik
voor de groene bladzijde in het weekblad
WIJHet was meer dan prettig werken met
Miurits vm Liedekerke. Tot mijn voldoening gebeurde het soms dat de hoofdredacteur lichte wijzigingen aanbracht aan
mijn nogal slordig geschrijf. Die wijzigingen waren steeds markante verbeteringen. Zodat ik bijna eerder teleurgesteld
was wanneer mijn tekst intact bleef,..
Ik hoef hier de lof niet uit te brengen van
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WIJ, dat heeft niemand minder dan Manu
Ruys reeds eerder en beter gedaan dan ik
het zou kunnen verwoorden.
Ik zal ze missen, de redactieleden en de
charmante Hilde De Leeuw, omdat ze
steeds zo door en door vriendelijk menselijk waren.
Afscheid nemen is steeds pijnlijk - ook het
afscheid met de lezers en lezeressen,
want tenslotte heb ik steeds in het bijzonder voor hén geschreven. En ze lieten
dan ook hun dankbaarheid blijken. Adieu
dan maar, of wordt het nog ooit een volgend contact?
Dankbaar en genegen,
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Oplossing opgave 23
Horizontaal: 1. kei; 4, bessen; 10. aar; 13. Waterschei; 15, salon; 17, TEE; 18,
Harpagon; 21, EEe; 22. Koerd; 24. AK; 25. paaldorp; 27. Zorba; 28. ketelkoek;
30. be; 31. Mesen; 32. kre; 33.0L; 34. loet; 36. elp; 37. beeld; 39. EO; 40. eS;
42. urn; 43. Ob; 45. kompaan; 47. re; 48. nel; 50, Re; 52. nor; 53. rekenkunde; 55. iep; 56. ka; 57. ek; 58. Kain; 59. gr; 61. tS; 63. blad; 66, NT; 67,
Leuvenaar; 72, bijlage; 75, Nijl; 76. ereloon; 78. Lode; 79. Ukkel; 80. LS; 81,
naderen,
Vertlcaahl kwikzllverig; 2,ea; 3, Itterbeek; 4, Breda; 5, es; 6. schakel; 7.
Shakespeare; 8. eer; 9. nippen; 10. aandeel; 11. Al; 12. roer; 14. eerbetoon;
15. soloren; 16. nepal; 19. aai; 20. gakkeren; 23. oo; 26. ok; 29, te; 31, meeprater; 37. bureel; 38. Donna; 41. snek; 44. bedingen; 46. mok; 49. lente; 51.
eerlijk; 54. uk; 60. VU; 62. snel; 63. bron; 64. AB; 65. Dijle; 68. elk; 69. vel; 70,
ais; 71. ao; 73. lor; 74. adem; 75. nu; 77. na.
Omer Geldhof uit de Kasteelstraat 104 te 1853 Strombeek-Bever wint deze
week. Hij krijgt binnenkort zijn prijs thuisbezorgd.
Als afsluiter biedt onze redactie drie prijzen aan. De briefkaart met de oplossing van opgave 24 verwachten wij ten laatste op maandag 8 Januari 2001 op
ons adres: Barrikadenplein 12 te 1000 Brussel.
Alle deelnemers aan de Ultieme Hoofdbreker zullen de uitslag en de naam van
de winnaars per brief toegestuurd krijgen.

verarming
Bij de start van Klara op 3 december jl. gaf men gepast
een overzicht van de geschiedenis van de radio-omroep in
dit iand. Wij, oudere Viamlngen, waren geschol<t te horen
hoe in die radio-beginperiode (ca. 1920-1940) de heie
staatsomroep eentalig Frans uitzond, en hoe in de dertigerjaren en iater de Viamingen hard moesten vechten om
zendrecht bij Radio Belgique te l<njgen.
Vandaag denl<t het gros van de jongere Vlaamse bevolking

dat alles koek en ei is, een uitzondering voor zij die in
Brussel en omgeving wonen en werken niet te na gelaten.
Maar de 'strijd' is nog lang niet gestreden! Vlaanderen
wordt op vele gebieden nog 'en mineur' behandeld,
ondanks haar voorsprong inzake economie en getalsterkte.
Daarom is een ongebonden Vlaamse partij als de VU nog
altijd broodnodig, in haar eigen persorgaan kan zij haar
standpunten inzake o.m. Vlaams-nationalisme zonder
schroom bekend maken. Dat was zo in het weekblad WIJ.

•

Cefundeerd
Daar er een einde komt aan de uitgave
van WIJ zal dit ongetwijfeld een leemte
nalaten bij de Vlaams-nationalisten.
Wat ik vooral zal missen is het wekelijks
hoofdartikel.
Elke week ook beluister ik op donderdagmorgen de perscommentaren op de
radio waar ook het hoofdartikel uit WIJ
aan bod komt. Het zijn steeds goed gefundeerde artikels die in vergelijking met de
andere, uit de band springen.
Ik hoop dat wij van de journalistieke
degelijkheid van de redactie nog verder
zullen kunnen genieten in het nieuwe
blad dat in het vooruitzicht is gesteld.
Mare De Vriese,
Assebroek-Bru^e

HOOP
WIJ, iedere donderdagmorgen keken we
er naar uit. Altijd waren er verscheidene
artikels die we heel graag lazen. Na
Vlaanderen Morgen, nu weeral een
Vlaams-nationale stem die verdwijnt.
Altijd opnieuw is dit een groot verlies.
Niet alleen voor de Volksunie, maar ook
voor de hele Vlaamse beweging. Die
andere partij die zich Vlaams-nationalistisch noemt en voortdurend in de kaart
speelt van de anti-Vlaamsgezinden en van
de belgicisten zal juichen, niet beseffend
dat hoe meer Vlaams-nationale stemmen
er verdwijnen hoe verder we wegraken
van de 'verzelfstandiging' van Vlaanderen. We hopen maar dat op het nieuwe
driewekelijkse blad, Vlaamsgezinden die
om een om andere reden geen lid (kunnen) worden van de Volksunie, toch een
abonnement zullen kunnen nemen.
Walter Deconinck,
Kortrijk

Medezeggenschap
Ik maak van de mogelijkheid gebruik om
ook mijn mening te geven over het verdwijnen van WIJ. Als radicaal Vlaamsnationalist neem ik nooit een blad voor
de mond en durf ik mijn vinger opsteken,
zo ook nu!
Ik dacht, vermits wij als leden zelf de
voorzitter hebben mogen kiezen, wij
voortaan als leden in alles onze zeg zouden krijgen. Zeker in belangrijke kwesties
zoals een VU met of zonder ID21 en het
verdwijnen van WIJ vind ik dat de leden
medezeggenschap moeten hebben.
Van harte, en altijd trouw.
Line Lambert,
Gent

Ik had een
kameraad...
Foei, het weekblad WIJ stopt met ver-

schijnen. Ik had nooit gedacht dat men
een interessant opinieblad zou opdoeken. Ik vind het zelfs erger dan een cordon sanitaire.
Waar moeten al de briefschrijvers naartoe
om hun slecht humeur te luchten? Een
eigen opinieblad oprichten? Heeft er
onlangs al één gedaan op internet:
www.politiekvlaanderen.net.Gratis,
maar je moet er wel een computer bij
kopen...
En waarom verdwijnen triestig genoeg
stilaan alle opiniebladen? Het geld
bepaalt of je een opinie mag of kan verspreiden of niet! Wie er een andere
mening op nahoudt, krijgt steeds minder
mogelijkheden zijn stem te verheffen. In
de jaren dertig bestonden ontelbare
Vlaamse strijdbladen. Zelfs al waren ze
maar 4 bladzijden groot. Zijn wij er op
vooruitgegaan? De jongeren, die moeilijk
kunnen vergelijken, beweren van wel.
Technisch gezien is er zeer zeker een
enorme evolutie, of die ook op het geestelijke vlak is doorgegaan valt te betwijfelen.
Een louter politiek blad zal nooit de veelzijdigheid van WIJ kunnen vervangen.
Dat bewijzen analoge uitgaven van andere partijen. De woordenschat daarin is
altijd dezelfde en zet niet aan tot lezen.
Iedereen ziet er een voorbedachtheid in.
Journalistiek is de mensen boeien en dat
is eén kunst.
Willy Degheldere
Brugge

Veertig laar lezer
Ongeveer 40 jaar ben ik lezer van - in den
beginne - De Volksimie en later van WIJ
Vlaams-nationaal. Hoe ouder het blad
werd hoe beter ik het vond. Ik ken geen
enkel partijblad dat zoveel verscheidenheid brengt van goede kwaliteit.
Voor mij is het hoofdartikel het stuk waar
ik elke week naar uitkijk: vlot, evenwichtig, verhelderend, zonder slogans maar
radicaal en eeriijk. Ook 'Doordeweeks' de korte stukjes over de politieke week zijn raak.
In gesprekken met kaderieden stelde ik
dikwijls met verwondering vast hoe weinig sommigen afwisten van het werk van
onze mandatarissen: zij lazen WIJ niet...
De historiek van de Vlaamse beweging,
het kunstleven, Europa en de Wereld,
alles kreeg er een plaats. Het leven in de
afdeling kwam naar mijn gevoel nog te
weinig aan bod, maar dat zal wel niet
altijd aan de redactie gelegen hebben.
Belangrijk waren ook de artikels over verdienstelijke mensen die ons ontvallen
waren of die uitzonderlijke prestaties
geleverd hadden.
Daarom een woord van dank aan redactie
en medewerkers. Ik hoop dat de partijlei-

Het stopzetten ervan is een verarming voor Vlaanderen.
Met weemoed denk ik aan de vele politieke, culturele en
informatieve rubrieken, waarvoor ik in de afgelopen jaren
ook enkele bijdragen mocht leveren. Ook de pittige lezersbrieven zullen wij waarschijnlijk moeten missen. Met de
redactie was het een prettig samenwerken, soms scherp
op de snee van een deadline.
Herman A.0. Wilms,
Vorst-bIJ-Brussel

WEDERWOORD
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van het internet waar Vlaamsgezinden
ook hun gading vinden en dat aldus een
alternatief biedt voor de geschreven pers.
Niettemin hoop ik dat de nieuwe driewekelijkse formule méér dan een zoveelste
kleurloos partij-initiatief wordt. WIJ is
vele jaren lang een 'must' geweest voor
wie zich betrokken voelde bij de Vlaamse
ontvoogdingsstrijd. Vandaar ook dat niet
De Vlaamse opiniepers krijgt nog maar
eens een ernstige deuk nu WIJ als week- enkel VU-leden een abonnement namen.
Er klonken ook regelmatig kritische stemblad verdwijnt. Na het verdwijnen van
men in WIJ. Al moet ik toegeven dat de
een kritische onafhankelijke Vlaamse
stem in De Standaard (Ruys, Dumez, redactie in tijden van Egmont- en
Achten..), Het Belang van Limburg Lambermontakkoorden soms de neiging
had om té kritische stemmen niet aan
(Platel), Het Nieuwsblad (Van den
Dnessche) en Knack (Verleyen) • en nu bod te laten komen in de lezersrubriek of
dus ook WIJ in zijn wekelijkse gedaante - op de opiniebladzijden (nog vorige week
ondervonden!). Desalniettemin keek ik
hebben flaminganten niet veel meer om
als 'onafhankelijke' VU'er elke week uit
op terug te vallen. Straks is het misnaar mijn weekblad.
schien de beurt aan de FinancieelEconomische Tijd om een politiek-corZou het overigens geen goed idee zijn om
recte én dus commerciële koers te
de beste bijdragen uit al die jaargangen
varen. \n Trends zijn er nog de eenzame
van WIJ te bundelen in een boek?
commentaren van Frans Crols en in GvA
KrisVeiguit,
van Paul Geudens, maar hoelang nog?
Sint-Niklaas
Wat blijft is het rechtse, volkse 't
Pallieterke dat nu al jarenlang week na
week de flamingantische grieventrommel laat luiden (Journaal van Mark
Grammens vormt een variatie op het Mijn adieu aan ons weekblad, waarvoor
zelfde thema maar dan voor meer intelook ik indertijd vele weken heb gecollectuele geesten). In de krantenwinkel
porteerd, schrijf ik met weemoed.
houdt het daarmee op. Uiteraard lezen
Adieu het wekelijkse hoofdartikel van
goed geïnformeerde Vlaamsgezinden
vriend Maurits, waarnaar ik donderdaghet progressieve maandblad Meervoud morgen reeds luisterde op het radio-persen het WB-blad Doorbraak. En uiteraard overzicht.
vergeten we de ledenbladen niet van
Mijn weekblad zelf bracht de postbode
zovele Vlaamsgezinde organisaties. Als je tegen de middag.
echter gaat vergelijken met de onafhanAdieu, het geschreven woord moet plaats
kelijke Vlaams-radicale stemmen van
ruimen voor de elektronische kanalen.
vroeger in dag- en weekbladen dan is de Ach, het zal moeten blijken of het daaroogst maar schraal. Er is vandaag echt
mee beter wordt. Maar er lopen nu eenwel ruimte voor een Vlaams-radicaal en
maal vele fans rond van de elektronische
onafhankelijk opinieweekblad dat de VU media, ook binnen deze VU.
niet ongenegen is (genre 'De Meuwe?).
Wij volgen die ontwikkeling op de voet.
Dit alles betekent niet dat we blind
Carol Vandoome,
mogen zijn voor de positieve aspecten
Veume

ding het wegvallen van WIJ zal opvangen
door een evenwaardig medium.
Dries De smet,
Kessel-Lo

Maak er een
boek van!

Adieu
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Pour que I'esprit de
WIJ continue ainsi
que la volksunie
•

Redmond keek
naar de bruiloft van Flllp
en Mathlide.
HU zag de
'gehoede'
klasse...
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Pour moi, WIJ c'est d'abord la gentUlessse, l'intelligence de Maurits van Liedekerke qui est presque mon voisin. Chez qui
je suis allé plusieurs fois avec une bonne
bière flamande. Luimême venait chez
moi avec une bonne bière wallonne.
La Volksunie doit continuer. Le mouvement wallon reste fort en profondeur
mais le fait de ne pas avoir de relais politique clair est une faiblesse. Si un Rassemblement Wallon restait aujourd'hui
agissant, di Rupo ne dirait pas qu'il faut
sauver la Wallonië pour sauver la Belgique. Je trouve une declaration pareille
inacceptable tant pour un Wallon que
pour un Flamand ou un Bruxellois. Parce
que le lien entre Flamands en Wallons est
important, mais non l'idée beige qui ne
nous a valu que des ennuis.

J'ai parfois regretté que WIJ mobilise contre les Francophones en general. Je regretté tout autant que, du cóté francophone, on veuille mobiliser la population
contre les Flamands. Certes, chacun doit
se défendre. Mais chacun aussi doit
devenir Wallon, Flamand... pour redevenir citoyen et entrer dans 1' Europe et le
Monde la tête haute. l i est l'essentiel.
Et l'essentiel, c'est la République. L'idée
que les affaires des êtres humains doivent
être résolues par les êtres humains, a l'exclusion de tout autre intermediaire. Lentente entre Wallons et Flamands (et
Bruxellois), l'entente entre les peuples
d'Europe et du Monde doit se faire entre
les peuples sans intermédiaires.
N'oublions pas que les deirx premières
républiques d'Europe sont la Confedera-

De redactie van WIJ, hier in haar laatste
versie, neemt afscheid van zijn lezers ook
in naam van de vele medewerkers die in
de loop van de voorbije jaren hun beste
pennen voor ons weekblad hebben
gehanteerd. Zij hebben in hoge mate bijgedragen om van WIJ te maken wat het
geworden is Dank ook aan de wervers
die jarenlang de gangmakers van WIJ zijn
geweest en die met bewonderenswaardige inzet velen elk jaar opnieuw overtuigden van de noodzaak van een Vlaamsnationaal weekblad.
De lezers die WIJ trouw zijn gebleven,
vaak van generatie op generatie, verdie-

nen onze dank, ook om de mildheid
waarmee ze door ons gemaakte fouten
met de mantel van hun breeddenkendheid hebben bedekt. Ook de lezers die in
hun pen kropen, telefoneerden, faxten of
mailden om hun gram, begrip of steun
mee te delen. Dank ook aan de adverteerders die aan de overredingskracht van
onze legendarische reclameman Karel
Severs niet konden weerstaan.
Dank ook aan Gust Geens en Mia De
Prins die dertig jaar lang de administratie
van WIJ hebben venorgd, zonder dat zij
daarbij de vele uren die ze na hun dagtaak
aan oqs weekblad hebben besteed mee-
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tion helvétique et les Provinces Unies. Le
principe de la federation (qui vient de
foedus, foederis, en latin, un contrat), est
exclusief de toute monarchie et fonde la
Cité humaine.
Je me souviens avec emotion aussi d'un
pélerinage de L'Yser ou j'étais allé avec
mon amie Denise Van Dam, des demiers
mots prononcés par Lionel Vandenberghe. dire en quatre langues le mot 'verdraagzaamheid' et terminer en francais
par 'tolerance'. Je me souviens aussi de
rhymne néerlandaise chanté a l'Yser:
„De tyannie verdrijven
Die menigh hert doorsnijdt"
(en vieux néerlandais, excusez-moi de
mes erreurs).
Et je me souviens aussi du dernier mot de
'La légende de Thyl Ulenspiegel', de Ia
dernière phrase qui n'exprime pas un
sentiment nationaliste au mauvais sens
mais la foi dans le relèvement toujours
possible des peuples humUiés et écrasés;
,,La Flandere ne peut pas périr".
La Flandre de Thyl qui est a l'humanité ce
qu'est a l'humanité la Wallonië de Mar-
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guerite Bervoets, réstistante wallonne
décapitée a la hache par les nazis dans la
prison de Wolfenbüttel en 1944, ce qu'est
a l'humanité la France de Jean Moulin,
torture, et mort de ces tortures pour n'avoir voulu livrer aucun secret de la Resistance, l'Allemagne des 'Compagnons de
la Rose Blanche' répandant en pleine
Allemagne nazie des tracts dénoncant la
barbaric hitlérienne et dont les jeunes
membres - des adolescents - furent eux
aussi décapités.
Je salue aussi les regrets du mouvement
flamand a l'Yser en rapport avec l'Allemagne nazie, cette année que la presse
francophone, honteusement, a ignore
(ou presque).
Péguydi dit ,,Depuis les Cites grecques et
même avant, les Cités sont livrées par les
riches et défendues par les gueux car les
riches n'ont que des biens temporels a
perdre alors que les gueux ont a perdre
ce bien: l'amour de la patrie."
José Fontaine,
directeur de la revue Toudi

De laatste ploeg

De laatste ploeg, voor het laatst samen.

lan beleefde voor WIJ de eerste oliecrisis.
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telden. Ook de andere collega's van het
Barrikadenplein en in de Wetstraat die op
een of ander wijze om WIJ bezorgd
waren, verdienen onze dank.
Als hoofdredacteur-af wil ik ook de collega's van vorige redacties loven voor hun
inbreng en onvoorwaardelijke inzet. De
ervaring heeft geleerd dat een kleine
ploeg bergen kan verzetten en dat in de
moeilijkste omstandigheden de kwaliteit
van mensen openbloeit. Veel dank is de
redactie verschuldigd aan Hilde De
Leeuw die sinds 1985 het secretariaat van
WIJ verzorgde, een ontelbaar aantal artikels heeft zij ingetikt en soms de meest
onleesbare mededelingen voor de activiteitenkalender ontcijferd.
Dank aan de collega's Geert Vranken en

Eric Van de Casteele die elk met hun
talenten en bekwaamheden de draad van
vorige redacties tot het einde toe hebben
doorgetrokken. Dat wil zeggen dat zij
zich het schrijven over tal van uiteenlopende onderwerpen eigen hebben
gemaakt, een discipline die in de gespecialiseerde perswereld van vandaag verioren dreigt te gaan. Dank ook aan hun
families die vlug doorhadden dat een
werkdag voor WIJ eigenlijk nooit eindigde...
Deze 'laatste ploeg' neemt ook afscheid
van Eric (evdc) die voor een baan in het
hoger onderwijs heeft gekozen, wij wensen hem daarbij alle succes toe.
(mvO

y aterdagjl. blies de VU verzamelen in het Vlaams
parlement om er-eerst in werkgroepen, daarna
metz'n allen - de Kleurennota te bespreken.
Een verslag infoto 's
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VU gaf Vlaanderen
mee(r) kleur
Prof. Boudewijn Bouckaert, decaan van de
rechtsfaculteit aan de UC: „Het belang van
de natiestaat ebt weg. De Vlaming zal meer
autonomie krijgen, maar mag er anderzijds
ook weer niet teveel van verwachten. We
evolueren naar een maatschappij waar de
overheid minder diensten zal verlenen en
waar het individu belangrijker wordt"

Sam IJsseling, prof em. Filosofie aan de KUL
leidde de vier centrale debatstellingen in
met enkele beschouwingen over democratie
en technische vooruitgang. „Democraten
verdedigen hun standpunt maar zijn eerlijk
genoeg om te erkennen dat ook ideeën die
daarvan afwijken waardevol kunnen zijn."

Prof. em. Walter Lerman, dienst post-academische vorming KUL- „ Vlamingen moeten
in de namideen leven lang kunnen leren Daartegenover
staat dat de studerende Vlaming meer
dag was een
autonoom moet kunnen beslissen over de
tijd, de ruimte en het tempo waarin hij zich
pienaire
bijschoolt Vlaanderen kent 12% ongediplomeerde schoolverlaters. Dat is teveel."

gespreicsronde voorzien
tussen het
desicundig
panel en het
pubiieic.

Kris Peeters, voorzitter van de SERV en topman Unizo- „Economische groeikracht is
noodzakelijk voor de duurzaamheid en de
cohesie in een kwaliteitsvolle samenleving.
Om de werkgelegenheid op peil te houden
is een jaarlijkse groei van 1,8% noodzakelijk
Vlaanderen kampt met krapte op de
'arbeidsmarkt en tegelijk een overschot aan
werklozen."

Foto's: Frank Gielen

n e Kleurennota reikt een brede waaier van
onderwerpen aan. Vanzelfsprel<end was
dat ool< het gevai voor het VU-colloquiunn. Een l<euze
drong zich op. Bij wijze van verrassing voor dit iaatste
nummer bewandelde WIJ eens niet de gekende paden
van de zoektocht naar een Vlaamse identiteit, maar
woonde een werkgroep bij over 'Wel-zijn of niet-zijn'.
Tijdens de inleidende ronde mocht prof.
Josse Van Steenberge, rector aan de UIA,
uitpakken met de enigszins provocerende
stelling dat Vlamingen moeten gaan werken van hun 18de tot hun 70ste. Indien de
huidige soepele
pensioenregelingen
behouden worden, zal het Immers onmogelijk zijn om de gevolgen van de vergrijzing op te vangen. Daar staat wel tegenover dat Vlaanderen anders moet gaan
werken. De huidige invulling van het
begrip arbeid moet worden herzien,
anders zullen weinigen hun maatschappelijke plicht kunnen vervullen.
,,Er is voor iedereen werk te vinden" opende Van Steenberge het debat in de werkgroep. De professor kan het weten- naast
zijn academische activiteiten is hij ook
voorzitter en medestichter van 'Vitamine
W' (van werk) dat zich tot doel heeft
gesteld om de 'hopeloze gevallen' aan
werk te helpen ,,Er is de afgelopen jaren
voor miljarden aan uitkeringen uitbetaald.
De enige boodschap die de gerechtigde
kreeg was vaak niet meer dan En trek nu

uw plan maar" stelde van Steenberge. „Dit
Is géén welzijnspolitiek Uitsluiting voorkom je niet met geld alleen, wel door mensen een plaats te geven in de gestructureerde samenleving."
Nu is het zo, stelt de Antwerpse rector
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De prof uit het Antwerpse waagde zich ook
aan de voorspelling dat over enkele jaren
werkelijk gouden tijden aanbreken Vergelijkend historisch onderzoek leert dat de
economische hoog- en laagconjunctuur
elkaar in regelmatige perioden opvolgen.
Uit de crisispenoden leren we dat de sociale zekerheid beetje bij beetje werd
gevormd (gaande van de privéverzekenng
tegen inkomensverlies rond 1850 tot het
minimuminkomen in de barre naoorlogse
jaren) Diezelfde geschiedenis leert ons dat
migratie de welvaart en het welzijn in
West-Europa op peil moet houden in tijden van economische bloei zijn telkens
grote migratiegolven waar te nemen en nu
Josse Van Steenberge

Gouden tijden in het vooruitzicht
vast, dat van wie In de tabellen van de
'niet-actieven' staat meteen maar wordt
aangenomen dat hij of zij ook niets doet.
Dat dit hoegenaamd niet strookt met de
werkelijkheid bewijzen de vele oma's en
opa's die bv hun kleinkinderen aan de
schoolpoort staan op te wachten. Vandaar
ook dat het begnp arbeid anders moet
worden ingevuld. Van Steenberge kant
zich met klem tégen zij die vinden dat
iedereen zomaar een basisinkomen moet
hebben Zich inzetten voor de gemeenschap vindt hlj een plicht Maar dan moet
de economie een menselijker gelaat krijgen gedurende de lange loopbaan die

wordt vooropgesteld, moeten mensen ook
de tijd krijgen om er even uit te stappen.
„In Vlaanderen moeten mensen op goed
25 jaar tijd een professionele loopbaan
hebben, een huis bouwen, kinderen
opvoeden, sociale contacten onderhouden, zich vormen,.. Dat kan met Het systeem moet worden aangepast aan de
mensen en met andersom "
Van Steenberge pleit ook voor een voortdurende bijscholing. Omdat een loopbaan
van 40 jaar bij een en dezelfde onderneming niet meer bestaat, maar ook omdat
gemiddeld 10% van de jobs jaarlijks van
inhoud verandert

zal dat niet anders zijn De nieuwelingen
hier - die volgens Van Steenberge hoofdzakelijk uit Oost-Europa zullen komen moeten zich aanpassen, maar krijgen In ruil
daarvoor dan ook stemrecht. „En krijgen
ze het niet, dan zullen ze het eisen. Ik sta
daarachter" besloot hij. „Vlaanderen moet
het voortouw nemen In deze evolutie en
Europa tot navolging dwingen "
Dat zijn stellingen niet door iedereen even
gemakkelijk werden aangenomen zal weinigen verbazen Het al te korte debat dat
erop volgde verliep evenwel in een zeer
serene en opbouwende sfeer
(gv)
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EUROPEES JEUGDFILMFESTIVAL
VLAANDEREN
De beste jeugdfilms worden nog steeds in Europa gemaakt. Kijk
maar naar 'De wereld van SoHe', deze Noorse productie was reeds
in 60 landen verkocht, voor er ook maar één metertje film was
gedraaid - een kwaliteitsgarantie is dat natuurlijk niet. Maar deze
tocht door de filosofie is een leuke, hoewel soms iets
verwar(ren)de film geworden.
De Zweeds/Deens/Noors/IJslandse film 'Tsjatsiki' gebaseerd op
twee jeugdboeken van Moni Nilsson-Brannstorm is subliem,
zowel voorkinderen als volwassenen.
En dat weten de inrichters van het Europees Jeugdfilmfestival
•

(^tfcfl

'"^^=1/ Plankentoorts De eerste van twee hommages
in 'Plankenkoorts' aan twee muzikale monumenten is
gewijd aan Rocco Granata. Het is tevens een beeld van
een carrière die zicin afspeelt in twee werelden: Vlaanderen en Italië. Zat. 23 dec, TV 1om 23u.35

Andrea Bocelll: Sacred Arias Wie van degelijk
werk houdt en toch In de sfeer van kerstmis wil blijven
kan terecht bij Andrea Bocelll, met een concert dat
werd opgenomen In een Basilica in Rome Zon. 24 dec.
Canvas om 22u,
^=3==^ Geert Hoste Hostes eindejaarsconference is
altijd een aanradertje. Hij put daarvoor gretig uit het
politieke, religieuze en maatschappelijke leven. Vooral
het Koninklijk Circus van Laken biedt hem een overdosis
aan conferencemateriaal. Maan. 25 dec, TVI om
21U.05
''^s=i' De laatste week Ben Crabbé kijkt vanavond
samen met aartsbisschop en paus-kandidaat Godfried
Danneels terug op het voorbije jaar. Mogen aanschuiven en meepraten: voetballer en Anderlechtredder
Radzinski, actrice-omroepster-Crabbégezellin Andrea
Croonenberghs en zanger Will Tura. Maan. 25 dec, TV1
om 22U.20
^^^iï^ The Sleeper Wie iets hartigers zoekt dan het
meio morning after-kerstgebeuren vindt zijn gading in
'The Sleeper', een mengeling van Britse zwarte humor
en al even Brits zoekwerk rond moord Dit alles speelt
met kerst binnen de bizarre familie ivioon Dins. 26 dec,
BBC 1 om 22U.165 en Woens. 27 dec, BBC 1 om 22u.15

Nick Nolte en Creta
scacchi in 'Jefferson
in Paris'.
Woens. 27 d e c ,
Canvas o m 20u.30
^M^
De tien geboden in deze 4de aflevering 'Heilig
steeds de dag des Heren' vertrok programmamaker Paul
Cohen vanuit het uitgangspunt dat de sabbat niet een
dag is maar een staat van beleven. Woens. 27 dec, Ned.
1 om 22U.21
^2^^=^' Terzake De VRT-nieuwsdienst verzorgt het jaaroverzicht. Een met te missen programma. Dond. 28
dec. Canvas om 20u.30
^•=s=^ Before Sunrise Lichte, intelligente romance van
Richard Linklater waann hij op aantrekkelijke wijze de
kracht maar tegelijkertijd ook de vluchtigheid van de
liefde schildert. Vr|j. 29 dec. Canvas om 22u.50
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^^siri/ La vle est belle De Nederlandse populistische
violist André Rieu en zijn eigen Straussorkest brengen
op de Waldbühne van Berlijn een mengeling van
romantische deunen. Het programma kreeg de gepaste
halleluja-titel 'La vie est belle' mee... Zon. 24 dec, TV1
om 19U.55

/>•

ook. Het gaat volgend jaar door van 16 tot 25 februari en heeft
heel wat te bieden.
Vit Denemarken is er 'Cirkelientje, kaas en liefde' (vanaf 4 jaar), uit
Portugal'Jaime'(vanaf 12jaar), deEngelsen zijn vertegenwoordigd
met 'There's only one Jimmy Grimble' (vanaf 10 jaar), uit Zweden
komen 'Dezomerkinderen' (vanafSjaar), 'Petson & Findus'(vanaf
4 jaar) en 'Een heks in de familie' (vanafSjaar). Uit Nederland krijgen we 'Mariken' (vanaf 6 jaar), die pas vorige week in de Nederlandse bioscopen van start ging, Frankrijk leverde 'Over prinsen en
prinsessen' (vanaf 6 jaar) en 'La vache et Ie président' en tenslotte
is er Griekenland met 'De kanariegele fiets' (vanafSjaar).

Alle films hebben Nederlandstalige ondertitels of zijn in het Nederlands ingesproken (rekening houdend met de leeÈijd van de kijkers). Alles gaat door in Metropolis, Groenendaallaan 394, 2080
Antwerpen.
De meeste films die op het filmfestival worden vertoond, worden
door de band genomen ook aangekocht doorjekino, die er dan
het hele jaar mee verder werkt, zodat men ze overal in het land te
zien kan krijgen. Zoals steeds zullen de kinderen kennis kunnen
maken met regisseurs en acteurs, maar ze kunnen vooral de film
die ze uitverkiezen bekronen met de publieksprijs en die krijgt
dan een verioning op de VRT-televisie.

T wee Brabantse muziekgroepen brachten dit
najaar eil< een straalplaatje uit dat wij u
voor de feestdagen l<unnen aanbeveien. Ze zijn
weliswaar totaal anders van opzet nnaar 'de feesten' van het eindejaar hebben dan ook veel facetten: van het zotte, het vroede en het annoureuze;
als naar goede gewoonte dus.

Tegen de kitsch
van jingle bells
Met 'Afwijkend stemgedrag' brengt Zakdoek opnieuw een mengelmoes van vrolijke, geestige en uiterst muzikale hoogstandjes. Een wat rare titel maar Zakdoek
laat er geen twijfel over bestaan.
DOOR HET DAK
Zegt Tom Serkeyn: „De titel 'Afwijkend
stemgedrag' heeft niets Jte maken met de
politieke voorkeur van Dirk en Erwin, de
kiesintenties van Tom of de electorale
standvastigheid van Tisjke, die nog bij
elke verkiezing voor Achiel Van Acker
stemt. 'Afwijkend stemgedrag' heeft louter betrekking op onze niet-orthodoxe
wijze van zingen."
En inderdaad, wat het viertal (opnieuw)
ten beste geeft belooft dat het publiek
door het dak gaat, want Zakdoek is in
Vlaanderen zowat dé groep die je voor
dat soort dingen in huis moet halen.
Maar Zakdoek is natuurlijk méér. Een stevige muzikale slagvaardigheid, eigen teksten, eigen muziek en de gave om 'traditionals' de zakdoekachtige toets te
geven...
Aantrekkelijk is natuurlijk de dubbelzinnigheid waarmee 'de vier van Vilvoorde'
graag uitpakken. Zo gaat het liedje 'Ik
hou van haar' (tekst Tom Serkeyn) niet
over een 'zij' maar over haar, hier is dan
ook een vrolijke kapper aan het woord...
Maar Zakdoek komt ook maatschappelijk
uit de hoek: 'Ramptoerist', 'Klaaglied van
een kandidaat' en 'Lied der onverschilligheid' zijn daar rake voorbeelden van.
'Bel me gauw' steekt de draak met de
waanzin van de elektronische middelen
die statussymbolen zijn geworden. Een
voorbeeld: ,,Ben ik te min omdat je vader
een grotere gsm heeft dan de mijne?"
In het eigen Zakdoek-liedje 'Benny
Vlaamse zanger' (Dtk De Clercq, accordeon) wordt de draak gestoken met de
Vlaamse charmezanger. Hoe vrolijk ook
gebracht, het verhaal klinkt pijnlijk eigentijds. Prachtig nummer!
Met de versie die Erwin Vandevelde
(gitaar) van het traditionele 'Ik zag Cecilia
komen' heeft gemaakt zullen niet alle lief-

hebbers van het onvervalste volkslied
opgezet zijn, maar het nummer bewijst
de mogelijkheden van een 'remake'.
De CD brengt ook enkele vroegere successen van Zakdoek ('De geincarneerde
Inca', Tom Serkeyn) maar ook samen met
Kris De Bruyne de klassieker 'De onverbiddelijke zoener.'
Grote onderscheiding willen we geven
aan 'Het witte goud' van Dirk De Clercq
dat terecht de lof van het geteelde witloof
zingt en het 'waterwitloof aanklaagt.
Wij kunnen ons niet inbeelden dat de
echte witloofboeren die nog resten in
Vlaams-Brabant dit loflied niet dagelijks
op hun CD-speler willen.
DEVOTE ZIEL
De tweede CD die voorligt is een zoveelste bijdrage van 'f Kliekske tot het onvervalste volkslied, dit keer rond Kerstmis,
Nieuwjaar en Driekoningen. De titel 't Is
met dees koude winterse dagen' spreekt
voor zich, de regel komt uit een lied dat
Herman Dewit in Zele en in de Kempen
noteerde. Uit het enorme aanbod koos de
groep twee dozijn gekende en minder
gekende liederen, vaak is de tekst niet
meer dan één zin zoals „Hoog huis, laag
huis, d'er zit een gierige pinne in huis."
Een soort bedellied dat kinderen zongen
wanneer de vrouw des huizes niet bereid
was een duit in hun zakje te doen. Ook de
alom gekende liederen 'Drie koningen
geef mij ne nieuwen hoed...' , 'Nieuw-
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jaarke zoete', 't Was op ne nieuwjaarsavond de bakker sloeg zijn wijf..' kregen
een plaats.
Naast deze vrolijke melodietjes biedt 't
Kliekske een waaier van zeer mooie liederen en muzikale nummers aan. Zo is er
'Devote ziel' dat wegens zijn ingetogenheid alle kerstliedkitsch overklast, net
zoals het lied 'Wat is het koud' dat door
de heldere stem van Rosita Tahon gezongen en begeleid door accordeon, hakkebord en klarinet tot het mooiste van de
opname behoort.
Te veel om op te noemen maar het tedere
'Maria ging zware van kinde...' willen wij
niet onvermeld laten.
Bij de samenstelling van het tekstboekje
werd ook aan de spekmannen gedacht,
naast muziek en woord vinden zij via een
logo welke instrumenten bij welke liedjes
horen. Wie de muzikale mogeUjkheden
van 't Kliekske kent weet dat hun instrumentarium uitgebreid, deskundig en
muziekhistorisch verantwoord is. Het
tekstboekje bevat ook tekeningen van
Felix Timmermans waardoor de ware
sfeer van 'dees koude winterse dagen'
nog meer beklemtoond wordt.
Voor wie afwil van de muzikale kitsch
van Happy Christmas en jingle bells liggen twee straalplaatjes spelens klaar.
(mvl)
«> Afwijkend stemgedrag. Zakdoek,
6506:.
^ 'tb met dees koude winterse digen.
't Kliekske. 700 fr. (in dehandeO; 750 fr.
(700 fr. + 50 fr. portkosten) via rek. ra.
438-5073891-32 van Herman Dewit,
Molenstraat 62 te 1755 Kester.
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Afhalen van palinggerechten mogelyk

Openingsurenvan maandag tot en met donderdag:
12 uur tot 14.30 u u r - 18 uur tot 21 30 uur
Zaterdag:
18 uur tot 22 uur
Zondag:
12 uur 21.30 uur
Verlofperiode'
de maand december

Mendelssohn en Bach
zetten orgelpunt
•
Het is moeilijk om niet van Mendelssohns
muziek te houden. Ze is gevoelig, maar
nooit sentimenteel, weemoedig maar
nooit dramatisch. Ze neigt eerder naar de
zonnige natuur zoals die wordt getekend
in zijn Italiaanse en zijn Schotse symfonie
dan naar de passie van Beethoven in zijn
gevecht tegen zichzelf en het noodlot.
Mendelssohns muziek is in de eerste
plaats zangerig en de wolken zijn er ver
weg. Voorspelbaar, zeggen we in onze
eigendunk. Tot de dwarse/os Van Immerseel voor zijn Aniim Etema staat. Dan
wordt wat doorgaans als burgerlijk, zoeterig en typisch-biedermeier wordt
beschouwd, pittig en bruisend van leven.
Neem nu zijn suite uit 'Midzomernachtsdroom'. Ik hoorde ze zelden zo betoverend en feeëriek. Jos Van Immersed houdt
niet van een gepolijst klankbeeld. Hobo,
hoorn en pauken, vaak wat verweesd en
mistig in het notenbeeld verscholen,
komen nu tot hun recht.

MENGELWERK •

Elfen en koning Oberon, ezel en leeuw,
parodie en droom kleuren de orkestratie.
En de populaire 'Bruiloftsmars', vaak vervormd tot een bonbondoos, krijgt van de
trompetten en de houtblazers zijn ware
gedaante terug. Neem nu zijn vijfde symfonie bijgenaamd 'Reformation', minder
bekend dan de Schotse en de Italiaanse,
maar met zijn liturgische citaten en zijn
slotfuga, gebaseerd op Luthers koraal 'Ein
feste Burg ist unser Gott', een grandioze
hymne aan de Reformatie.
STILLE RUIMTE
De weg van Mendelssohn naar Bach is
niet ver. Mendelssohn verwerkte sporen
van Bach in zijn oratoria 'Elias' en 'Paulus'
en haalde zijn Mattheuspassie vanonder
het stof. Maar de cantor uit Leipzig
schreef naast zijn grote passies ook een
'Weihnachtsoratorium', eigenlijk een
reeks van zes cantates voor de kerstda-

Jos Vinks overleden
Donderdag 14 december jl. is Jos Vinks tt
Brasschaat overleden. Hij werd te Kalmthout geboren op 8 november 1920, was
de weduwnaar van Rosa Bosmans en de
echtgenoot vzn Jenny Posmier, vader van
drie kinderen en opa van vijf kleinkinderen.
Jos was voorzitter van de Vereniging van
Vlaams-nationale Auteurs, erelid, bestuurslid en lid van diverse verenigingen.
Jos Vinks was reeds in de jaren zestig een
medewerker aan ons weekblad en
schreef onder tal van schuilnamen bijdragen over historische figuren uit de Neder-

landen en over kleine volkeren in Europa.
Nog dit jaar publiceerde WIJ van hem
twee artikelenreeksen: een over de
monarchie en een over zigeuners. Hij was
ook de auteur van een biografie over dr.
August Borms. Ook als dichter was onze
medewerker verdienstelijk.
Jos wordt vandaag begraven te Ekeren.
De eucharistieviering heeft plaats in de
kerk van O.L.-Vrouw van Gedurige Bijstand te St-Mariaburg-Ekeren om llu.
De redactie biedt de familie medeleven
aan bij het overlijden van haar uitzonderlijke medewerker.

OOST-VLAANDEREN
Vr. 26 jan. GAVERE: Nieuwjaarsreceptie voor alle leden, vrienden en familie. Om I9u. in 't Oud-Aspen Kapellestraat
21 te Cavere-Asper. Daarna, omstreeks
20U.30 gevarieerd kaas-vlees-vis-buffeet.
Hiervoor Inschrijven bij de bestuursleden
(400 fn, -18j. 200 fr). Org.: VU&ID-Cavere.

WEST-VLAANDEREN
DO. 21 dec. BRUGGE: Veerte Rooms
spreekt over 'Japanse houtsnijkunsf. Om
15u. in De Gulden Spoor, 't Zand 22. Org.:
Informativa vzw.
DO. 21 dec. TIELT: Cespreksavond
over 'Het altaar van de politiek'. Gastspreker: Mare Platel. Om 20u. In 't Vossenhol
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gen, bijzonder geschikt voor de donkere
maar sfeervolle uren van de wintertijd.
Evangelist, engelen en herders volgen
getrouw de bijbeltekst. Maar koor en
solisten krijgen ook nog ruimte voor
beziiming. Bachs 'Weihnachtsoratorium'
zwerft in de buurt van Haendds 'Messiah' en is toch anders.
Haendel is melodie en ornament. Je zingt
ze probleemloos na. Bach is weefsel en
gemijmer. En hij blijft een ontdekkingstocht, ook voor PhiBppe Herreweghe.
Die brengt samen met zijn Collegium
Vocale, het Freiburgerbarokorkest en
een trits bekende solisten vier cantates
uit Bachs 'Weighachtsoratorium'. De
koorklank is subtiel en expressief (maar
ik ken geen koor dat beter de echte Bach
benadert), he orkest geeft alle nuances
weer, van pastoraal over triomfantelijk
naar bezonnen, de solisten mijmeren, en
geen evangelist zingt zelfs maar het
gewoonste citaat uit het kerstverhaal

doorleefder dan Christophe Prégardien.
Bachs fresco doet me aan Memlinc of van
der Goes denken. Daarom voel ik me in
de stille ruimte van een abdij, ook al zit ik
inhetPSK...
Wouter De Bniyne

De Federatie van Vlaamse Vrouwengroepen vzw
werft aan
Educatief medewerker m/v
27 uren per week
regent, maatschappelijk werker

• communicatief* Vlaams-nationaal
• bereid tot avondwerk • kennis tekstverwerking
Sollicitaties worden voor 12 januari 20001 verwacht op het FW-secretariaat, Bennesteeg 2 te 9000 Gent. TeL 09/223.38.83, fax 09/224.44.81.
E-post: Jvv-nat@online. be

(keldertheater CC Glldhof) Slnt-Michlelstraat 7 te Tielt. Org.- A. Vander Plaetsekrlng i.s.m. VCLD Info: Hilde Houwen
(051/40.42.94 Of 02/219.25.00 - kantooruren).
Wo. 27 dec. BRUGGE: Kerstviering
'Zuienkerks Musical Show Ensemble'. Om
15u. in PCH Magdalena, Viollerstraat 7
Deuren vanaf 14u. Deelname 100 fr, met
koffietafel 200 fr.; niet-leden 250 fr Org.:
VWG-Brugge-Noord (050/38.10.08).
Wo. 10 Jan. BRUGGE: Humor In Brugge door Johan Wlllems. Om 15u. In PCH
Magdalena, Violierstraat 7 te Brugge. Deuren vanaf I4u. Deelname 70 fn, met koffietafel 140 fr Org.: WVG-Brugge-Centrum (050/67.31.29)
Vr. 19 jan. TORHOUT: Zich ziek lachen
is gezond. Voordracht door Firmin Debusseré. Met koffietafel. Om 14u.30 In zaal 't
Centrum te Torhout. Deelname 200 fr
Org.: VWC-Houtland.
wo. 24 jan. BRUGGE: Korte poëtische
klank- en diareeks door Kunstkring Diagonaal. Om 15u. In PCH Magdalena, Violierstraat 7 te Brugge. Deuren om I4u. Deelname: 70 fr, met koffietafel 140 fr Org.:

VWG-Brugge-Centrum (050/67.31.29).
Do. 25 jan. BRUGGE: Scrabbelclub
van VWC-Brugge-Noord. Info: Mariette De
Groote (050/35.23.50).

LIMBURG
Wo. 27 dec. ACHEL: Geschiedenis van
Zuid-Afrika. Een geval apart Uiteenzetting
door Plet De Bruyn over de steentijd, Van
Riebeek, apartheid tot het Zuid-Afrika van
vandaag. Om 20u. in Parochiecentrum
Michielshof Michielsplein 1A te HamontAchel. Org.: VUJO-Noord-ümburg ism
VLCD. Info: Johan Brom, 0477/45.56.63 of
02/219.25.00 - kantooruren).
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Scheerder (03/236.45.43). Org.: Vlaamse
Kring voor Volksontwikkeling.
Vrij. 5jan. MECHELEN: Overwinningsfeest Vü-Mechelen, met nieuwjaarsreceptie en gasttoespraken van Geert Bourgeois
en Willy Kuijpers. Knalfuif Om 19u.15 in
parochiezaal Battel (Battelse Bergen, nabij
afrit E 19 Mechelen-Noord). Info. Wllfried
Van Assche, 015/41.35.73.

ANTWERPEN

Zo. 14 jan. EDEGEM: Wandelen met
FVV-Edegem.
Info: H. De Wit, 03/449.17.66.
Ma. 15 Jan. KALMTHOUT: Nieuwjaarsreceptie van FVV-Kalmthout Met schuimwijn en worstenbroodjes. Gratis voor wie
die avond lidgeld betaalt. Anderen: 150 fr
Met muzikale omlijsting. Om 20u.30 In zaal
Monida.

Do. 21 dec. BERCHEM: Quiz met FWBercnem o.l.v. mevrouw Vereist. Om
19u 30. Deelname 100 fr Meer info:
03/321.73.60.
Wo. 27 dec. BORGERHOUT: Kerststallentocht. Vertrek in Borgerhout om 8u.45.
Deelname: 850 fr Alle info bij Jan De

Zo. 21 Jan. BORGERHOUT: Peter
Benoltherdenking. Om 14u.30 In Districtshuls Borgerhout, Moorkensplein 1. Deelname: 250 fr, gezinskaart (3p.) 650 fr, tot
14j. gratis. Org.: Kring voor Vlaamse Volksontwikkeling. Info: Jan De Scheerder
03/236.45.40.
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r\p de weg, in het veld of op depiste; het is voor wie
echt van wielrennen houdt allemaal om het even.
En als er dan nog een goed boek over verschijnt is dat
door de wielerfanaat graag meegenomen.

Zijlaard met imposant lijf en al even
indrukwekkende walrussnor, een unieke
foto ook van het gelegenheidskoppel
Poeske Scherens-Fausto Coppi.
Ook tragische figuren als Stan Ockers,
Tom Simpson en Jos Verachtert kregen
hun plaats in het boek. Je moet gewoon in
dit sublieme boek duiken en dan volop
van het geboden spektakel genieten, het
zal je op zijn minst zes avonden lang veel
kijk- en leesgenot bieden.

Als het wintert en de dagen zich haasten
om kort en voorbij te zijn, valt buitenshuis veel leven stil. Tuinen rusten en
bomen treuren om wat de herfst hen
heeft ontstolen, het vuur van de zon
brandt op een laag pitje. Vooral televisiesoaps floreren. En cafe's waar warmte en
gezelschap heersen, worden gezocht.
IN HET VELD
Ook het sportieve in de mens draait op
een laag toerental: 's zondags staan in de
dorpen wat auto's gegroepeerd rond verzopen voetbalvelden waar provinciale
ploegen het beste van zichzelf geven, wat
betekent; niet te tellen slechte passen,
keepers die naar lucht duiken, overjarige
scheidsrechters die fluiten wanneer het
niet hoeft en omgekeerd. In de kantines
zitten de spelersvrouwen zich te vervelen
met koffie in plastieken bekertjes en de
confectiekleren van de dame van de voorzitter te keuren.
In het zompige veld wordt soms gelopen,
Vlaanderen treurt steeds meer om de vergane glorie van Roelantscn, Lismonts, De
Becks en andere Puttemansen. Uit noordelijk Afrika werd de talentrijke Mourbit
tot Belg getransfereerd, en al bij al te weinig gewaardeerd. Hij werd de voorbije
winter wereldkampioen in zijn modderdiscipline maar de nationale driekleur in
zijn handen wapperde niet op natuurlijke
wijze.
De koers, het wielrennen dan maar. Het
asfalt en beton liggen er verlaten bij, er
worden geen meten meer gekalkt in de
buurt van supporterslokaal of kerk, er flitsen geen schreeuwerige wagens meer
door de straten waarin een dikke rood
aangelopen man via een krakende micro
vraagt om de weg vrij te houden want
„de renners zijn in aantocht".
De Omloop Het Volk is ver weg en
Museeuw schiet 's nachts gillend wakker
'wanneer hij voor de zoveelste keer
droomt dat hij van zijn Harley Davidson
tuimelt of in het bos van Wallers ongewild de gruwelijke kasseien kust.

Cyclocross dan maar, die heren houden
van regen, opspattende modderslierten,
diepe tractorsporen, prikkeldraad en wankele brugjes over beken. Dit is het moment
waarop Groenendaal, Wellens, Nijs en De

ACHTER DERNY'S

GEZOUTEN

De Martelaere heeft zich flink in de materie gefietst en een alomvattende geschiedenis van het zesdaagse gebeuren
geschreven. De auteur zorgt niet alleen
voor een compleet uitslagenoverzicht van
1899 tot 1999, hij heeft ook een interessant lexicon samengesteld van de bijna
1.300 renners die in de voorbije honderd

En als je dan nog niet verzadigd bent en
het wielerieesvoer nog met een extrasausje wil overgieten, kan je nog altijd
terecht bij het groot wielercitatenboek
'Alleen dalen gaat vanzelf van dichter en
koersliefliebber Patrick Comillie. Onder
trefwoorden als 'Flandriens', 'Supporters', 'Opgeven', 'Schoonheid', 'Vrouwen'
en 'Piste' lees je een paar honderd min of
meer gezouten uitspraken van vooral renners en sportbestuurders, afgewisseld
met sprankelende stukjes wielerliteratuur
en krachtig geïllustreerd door Nesten, die
als geen ander het wondere wielerwereldje weet te schetsen.
En, nu maar hopen dat Frank Vandenbrouctevanafhet voorjaar 2001 opnieuw
mag geconfronteerd worden met zijn uitspraak „Mijn grote sterkte schuilt in het
hoofd!"...
Duimen dus voor de Ploesteertenaar met
de Italiaanse schone dus.
waiieVerbe^e

Een eeuw zesdagen
Clercq hebben gewacht om te tonen wie
ze zijn: acrobaten op de fiets, atleten die
een uur lang plankgas geven en dan minutenlang hijgend over hun stuur gebogen
staan. Sport van de bovenste winterplank
dus, niet of niemand ontziend, keihard,
niet voor mooie dames maar bestemd voor
wroeters, modderduivels, flandriens
après la lettre.
ONDER DAK
En ja, er zijn ook nog de zesdaagsen waar
supporters en renners een dak boven het
hoofd krijgen en veelal vergeten dat het
buiten wel eens geen weer is om een hond
door te jagen. Het wielrennen op de velodroom is overigens ook een fel onderschat
sportief gebeuren: de behendigheid, de
durf, de kracht, de souplesse en het uithoudingsvermogen die er voor vereist zijn,
mogen niet worden onderschat.
Dat zesdaagsen al een eeuw sportgeschiedenis hebben geschreven zal velen verwonderen. En in feite bestaan ze al een
kwarteeuw langer maar dan als individueel gereden zesdaagse wedstrijden. Het
beroemde New Yorkse Madison Square
Garden dat nu vooral bekend is voor zijn
grote bokskampen, was op 4 december
1899 het eerste decor voor een volwaardige zesdaagse. Sindsdien heeft deze winterse fietsmolen niet meer stilgestaan en veel
stormen getrotseerd.
Zo werd in Brussel de zesdaagse van 1938
na 55 uren wedstrijd stilgelegd wegens
een gebrek aan toeschouwers, in 1933
werden ze in Breslau gestopt na twee
dagen omdat er dan al een deficit van
24.000 DM mee gemoeid was, in de zesdaagse van Praag in 1913 volgde eveneens

jaar op het podium van een zesdaagse hebben gestaan, dus bij de eerste drie eindigden.
In een twintigtal korte hoofdstukken
besteedt de auteur daarnaast aandacht aan
een reeks fenomenen die de zesdaagsen
kleur hebben gegeven, zoals de Flandriens,
de beroemde koppels (denken we maar
aan Van Steenbergen-Severeyns en 5ercuMerckx), de populariteit van de demy's,
de kermistoestanden waarin figuren als
good old Willy De Bosschere uitblonken,
de culinaire geneugten enz. Maar het overigens prachtig door De Eedoonaar uitgegeven boek bevat ook een schat aan fotomateriaal. Zo zie je renners tijdens de rustpauze gezwind een sigaar roken, lippenstift op bezwete gezichten, de nu al
legendarische dernygangmaker Joop

^ De Mannen van de Nacht. Roger De
Martelaere. Ui^. De Eedoonaar, Eeklo,
1.285 ir.
•^ Alleea dalea gat vanzelf. Patrick
Comillie en Nesten.
Uitg. De Eedoonaur, Eeklo, 595 fr.
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Patrick Sercu
en Bugdahl,
een schoon
koppel.
Gent 1966.

Patrick sercu
en Leo Proost
In Gent ('67)
achter de
derny.

