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O p 16 september kondigde ETA 

een "staak-het-vuren" af. In een 

communiqué verklaarde het: 

,^a twee lange decennia hebben we opnieuw 

de gelegenheid om beslissende stappen naar 

onafhankelijkheid te zetten. We denken dat we 

een kans hebben zoals die zich 20 jaar geleden 

voordeed tijdens 'la Transicion' (de 

zogenaamde overgang uit Franco's dictatuur, 

red.). Maar ditmaal moeten we waarborgen 

dat het beleid soevereiniteit oplevert". 

ETA ontstond uit een groepje studenten 

dat in de jaren '50 ondanks de Franco-

dictatuur zijn identiteit niet wou verliezen en 

daarom de Baskische taal en cultuur 

bestudeerde. Bij de dood van Franco (1975) 

hoopten de Basken dat hun 

zelfbeschikkingsrecht zou worden erkend. Van 

een onmiddellijke ontmanteling van het 

franquistische regime bleek echter geen 

sprake. 

Onder de regering-Suarez werden, na 

een referendum in '76, stappen gezet naar een 

liberalisering van de Spaanse staat. In 

Baskenland was er echter geen meerderheid 

bij het referendum: daar wenste de bevolking 

een volledige breuk met het franquistisch 

regime. Ook bij het referendum over de 

Spaanse grondwet, die meteen de grenzen van 

elke autonomie vastlegde, was er in 

Baskenland geen meerderheid. Uiteindelijk 

koos het Baskisch nationalisme grotendeels 

toch voor het vreedzaam reformisme binnen 

de grenzen van de Spaanse grondwet. De 

Partido Nacionalista Vasco (PNV) en Eusko 

Alkartasuna (EA) zijn daarvan de exponenten. 

Een minderheid koos echter voor de 

verderzetting van de revolutionaire strategie. 

Hiervan zijn o.a. ETA en Herri Batasuna (HB) 

de exponenten. 

De oorlog tussen ETA en de Spaanse 

staat werd aan beide kanten "vuil" gespeeld. 

De ETA pleegde vele moordaanslagen, terwijl 

de Spaanse repressie zich bediende van 

marteling en moordcommando's. Slechts 

éénmaal werd rechtstreeks onderhandeld om 

tot een politieke oplossing te komen (Algerije, 

1989). Toen ETA in april '95 opnieuw een 

voorstel tot onderhandelingen lanceerde wees 

Madrid dit af. 

Daartegenover staat de groeiende steun 

voor een vredesdialoog binnen de Baskische 

samenleving. Ook het Noord-Ierse 

vredesproces gaf een nieuwe irapuls. Zo werd 

onder de Baskisch-nationalistische ?NV, EA, 

HB en de Spaans-communistische lU-EB een 

Foro de Irlanda opgericht dat enkele weken 

geleden een gezamenlijke oproep (de 

Verklaring van Lizarra) ondertekende met de 

vraag tot een reëel vredesproces. Madrid is nu 

aan zet. 

Piet De Zaeger 

O-N 

VU & ID21: het programma. 

Vlaanderen doet het goed!. 
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WIJ ging naar Straatsburg 

We concurreren ons kapot 

Het gerucht van de buren. 

w^^s'^^wx^fv's 

E en week geleden brachten veertig WlJ-
lezers een bezoek aan het Europees 

Parlement In Straatsburg. ZIJ woonden er 
o.nn. de (voor-)laatste zitting van VU-Eu-
roparlementslld Jaak Vandemeulebroucke 
bij. Maar de uitstap had nog meer om het 
lijf. Zo volgden de leden van de groep een 
debat dat handelde over het pijnlijke vol-
kerenprobleem op de Balkan. Met name 
wat de EU doet, of liever niet doet, om een 
einde te maken aan de Servische agressie 
tegen Kosovo. Het was een bijwijlen ge-

huldlgen en zouden wij de collaboratie 
verheerlijken. Kortom, Vlaanderen zou een 
beetje Le Pen-land zijn.... 
Voila, dat weten we dan weer eens. Weer 
eens, want het Is niet de eerste keer dat 
Waalse leiders Vlamingen beledigen. Bo
vendien lijkt het om een offensief te gaan, 
de schimpscheuten aan het adres van 
Vlaanderen Hepen tijdens de Waalse fees
ten van mond tot mond, van minister Jean-
Pol Poncelet over José Happart tot Col-
llgnon. Dit kan geen toeval meer zijn! 

Goede afspraken, 
goede buren 

animeerd de
bat zodat en
kele van de 
Vlaamse be
zoekers aan 
het applau
disseren gin
gen toen een parlementslid de EU een 
gebrek aan Inzet voor de vluchtelingen 
verweet. Verder had de groep ook contact 
met vertegenwoordigers van partijen die 
lid zijn van de Europese Vrije Alliantie. 
Vrienden uit Baskenland, Schotland en de 
Elzas spraken over de situatie van hun regio 
of over hun verhouding met de staat 
waarbinnen ze ieven. 
Wij schrijven dit omdat wij niet zijn wat de 
Waalse minister-president Robert Coliig-
non de Vlamingen verwijt. Wij zouden on
verdraagzaam zijn, zouden niet solidair en 
niet democratisch zijn. Bovendien zouden 
wij alles wat naar extreem-rechts geurt 

Het is nuttig dat de Vlaamse politici, In het 
vooruitzicht van een komende ronde voor 
de staatshervorming, weten in welke ter
men Wallonië over hen denkt. Want het Is 
wel grootmoedig om tegenover de zui
derburen een brede bereidwilligheid te 
tonen, maar een beetje wederzijdse hof
felijkheid Is daarbij niet teveel gevraagd. 
Van mensen die schelden valt altijd wat te 
leren, vooral hun onmacht om de eigen 
situatie te veranderen. En daar lijdt dhr. 
Coliignon, de huidige monsieur Wallonië, 
zeer onder. Het gaat niet goed met Wal
lonië, op vele vlakken trouwens 
In zijn roman De seizoenen schrijft Clem 

Schouwenaars dat ,,schelden het wapen 
van de gedachtelozen is". Waarmee wij niet 
beweren dat Coliignon gedachteloos zou 
zijn. De man lijkt eerder ten einde raad, 
want onder zijn bewind - dat op zijn laatste 
benen loopt - is de sociaal-economische 
toestand van Walloniè nauwelijks verbe
terd. Dit en de weinig fraaie staat waarin de 
PS, sinds de moord op Cools, de affaire-Van 
der Biest en Agusta, verkeert bezorgt Col
iignon erge koortsaanvallen. Bovendien 
voelt hij de hete adem van Louis Michel in 
de nek. De PRL-voorzltter gedraagt zich 
Waalser dan ooit, terwijl hij in Brussel en in 
Vlaams-Brabant zijn extreme FDFvleugei 
stokebrand laat spelen. Coliignon is dus 
niet zozeer gedachteloos, hij is eerder ra
deloos wat dan weer dicht bij redeloos ligt. 
Wij zouden niet gastvrij zijn. 
Het Terre d'accuellwaarmee de Walen hun 
regio hebben afgepaald betekent niet 
meer, maar ook niet minder dan het Wel
kom In Vlaanderen waarmee wij hen en 
anderen begroeten. Ja, natuurlijk lopen er 
ook in Vlaanderen engerds rond, wij zijn 
niet schoner en niet braver dan de door
snee sterveling, maar aile Vlamingen als Le 
Pen-aanhangers afschilderen getuigt van 
boosaardigheid. Beweren dat Vlaanderen 
de collaboratie verheerlijkt is een leugen. 
De jongste tijd worden de Walen opge
roepen om ,,te durven Waals denken". 
(Waals zijn en Waals handelen gaan in 
Wallonië nog gepaard met durf.) Wij jui

chen deze evolutie toe, op één voorwaarde 
dat niemand ons belet om Vlaams te den
ken, Vlaams te zijn, Vlaams te handelen. 
Deze vanzelfsprekendheid hoort nu een
maal bij het bewust beleven van onze 
identiteit. 
Het zou gemakkelijk zijn om dhr. Coliignon 
een koekje van eigen deeg te bakken, maar 
dat ligt niet In onze aard. In alle vrien
delijkheid reiken wij de Waalse minister-
president en zijn landgenoten de hand, 
maar aan elke vinger zit wel een bood
schap: 1. Het heeft geen zin de Waalse 
problemen op Vlaanderen af te schuiven. 
2. Wallonië hoeft zich niet met onze bin
nenlandse zaken, dus ook niet in Vlaams-
Brabant, te moeien. 3. Laat ons als goede 
buren eikaars erf eerbiedigen en alle ge
maakte afspraken nakomen. 4. Laat ons 
rond de tafel gaan zitten en bespreken hoe 
we Vlaanderen en Wallonië kunnen uit
bouwen tot dienstvaardige, goedwer-
kende, gastvrije en welvarende deelstaten. 
5. Laat ons ophouden elkaar te beduvelen 
in de federale instellingen en iaat ons 
samen op een volwassen en intelligente 
wijze Brussel besturen. 
Omdat de ervaring heeft geleerd heeft dat 
eendracht niet langer meer macht maakt, 
doen we er goed aan een nieuwe leuze aan 
te nemen. Goede afspraken, maken goede 
buren: bijvoorbeeld. 

Maurits van Liedekerke 



PWA is veel voordeliger! 
Geregeld verneemt de Vlaming 

zegeberichten uit het PWA-kamp. Zoveel 

duizenden werkzoekenden zijn 

ingeschreven, zoveel duizenden klussen bij, 

... Berichtgeving over de werkloosheidsval 

- het moment dat je als PWA'ende 

werkloze zoveel gaat verdienen dat voltijds 

werken eigenlijk niet meer loont - wordt 

met de mantel der liefde bedekt. Mensen 

die langdurig werkloos zijn, worden 

verplicht zich in te schrijven in de 

klusjesdiensten, willen ze hun uitkering 

niet verliezen. Geen probleem: in sommige 

gemeenten wordt mensen nu aangeraden 

om officieel te gaan klussen bij de 

(werkloze) kennis. Mits wat goede 

afspraken kan zoiets een eeuwigheid duren. 

Sociaal profitariaat: hoe doe je er iets aan? 

Waalse 
vrienden...? 

„Collignons agressiviteit heeft het voordeel van de duide
lijkheid. Dit is kennelijk het Wallonië waarmee de Vlaamse 
politici straks moeten spreken. Dat gesprek gaat in voor
komend geval beter niet alleen over een paar anderstalige 
opschriften, de zoveelste aflevering van het Belgische feuil
leton. Het wordt tijd om over de kern van de zaak te praten." 

Dirk Achten in De Standaard van maandag 21 september 
1998. 

•# D O O R D E W E E K S ^ 

Een op vier van de zaken die in 
een opsporingsprogramma's op TV aan 
bod l<omt, wordt opgelost. 

Sinteri<laas zit dit jaar niet al
leen met een zwarte Piet: de erectiepil 
Viagra is tegen 6 december in België 
verkrijgbaar 

Nu Tobback hem een imbécll 
genoemd heeft, stapt Jean-Marie Hap
part naar de rechtbank voor een scha
devergoeding. Hij wil ook Waals mi
nisterworden en zal daarom verhuizen 
uit Voeren. 

De ombudsman voor uitzend
krachten kreeg in zijn tweede werk
jaar bijna 40% meer vragen en klach
ten. 

"̂^ Alle MAP'S ten spijt: Vlaande
ren is binnen de EU de grootste ni
traatvervuiler. 

'S Van de schoolgaande jeugd In 
Vlaanderen verklaart 85% gelovig te 
zijn. 

-' De Chinese Grote Vier zijn 
schijnbaar klein bier vergeleken bij de 
leiding van de PNPb van Paul Marchal: 
steeds meer leden keren de partij de 
rug toe. Agaiev wenst overigens geen 
handtekening te leveren aan de PNPb. 
Daarmee zou die partij gemakkelijker 
lijsten kunnen indienen. Nu nog een 
programma! 

~ De Vlaamse Kinepolis Group 
heeft in Madrid de grootste bioscoop 
ter wereld geopend. 

in België daalt zowel het aantal 
huweiyken als het aantal scheidin
gen. 

™ Etienne Schouppe blijft nog zes 
jaar NMBS-baas. De beslissing stond 
op tijd in Het Staatsblad. 

^ Gezinnen getroffen door de 
watersnood hebben gemiddeld één 
miljoen fr schade. 167 gemeenten in 
België zijn na de watersnood als ramp
gebied erkend. 

^ Naast ramptoeristen, heeft on
dergelopen Vlaanderen ook te kampen 
gehad met rampcriminelen: tal van 
overstroomde woningen werden leeg
geroofd. 
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'T STAD WERFT AAN 
In W// van 16 juli jl. kon u een bijdrage 
lezen over de wel bijzondere aanwer
vingsprocedures van de stad Antwerpen. 
Op het inschrijvingsformulier voor de 
functie van 'Consulent Communicatie' 
werd daarbij expliciet de vraag gesteld of 
de kandidaat bereid was om zijn of haar 
gegevens te mee te delen aan de 're
presentatieve vakbonden van het stads
personeel'. Zoals ieder weldenkend mens 
vroeg een lid van onze redactie zich af wat 
de vakbonden in 's hemelsnaam konden 
doen met de gegevens van potentiële 
toekomstige werknemers van de stad. Hij 
belde wat rond en kwam tot de ont
nuchterende vaststelling dat - middels het 
geven van 'voorbereidende cursussen' -
ledenwerving de uiteindelijke doelstel
ling is en dat de stad Antwerpen zich daar 
blijkbaar gemakkelijk toe leent. 
Onze medewerker diende terzake ook 
een klacht - eigenlijk meer een vraag - in 
bij de Antwerpse ombudsman. Wij citeren 
uit zijn antwoord: „U nam contact op met 
mijn dienst over uw kandidatuurstelling 
voor consulent communicatie. U wenste 
te weten of mensen die hun naam niet 
willen doorgeven aan de vakbond ook 
voor voorbereidende cursussen worden 
uitgenodigd, of over de mogelijkheid om 
de cursussen te volgen worden ingelicht. 
Ik ontving nu een antwoord van de dienst 
personeelsmanagement. Kandidaten die 
hun naam niet wensen door te geven 
werden niet voor de cursussen uitge
nodigd. Intussen is deze procedure wel 
gewijzigd. Op het formulier wordt de 
vraag of de naam aan de vakbonden mag 
worden doorgegeven niet meer gesteld. 

Geen enkele naam van een kandidaat 
wordt dan nog aan de vakbond door
gegeven." 

Een en ander heeft er alvast de schijn van 
dat de stad Antwerpen zich niet meer laat 
gebruiken als vehikel voor ledenwerving. 
We hopen - ijdel? - dat de benoemings
procedure aan de stad er iets recht
vaardiger op is geworden. Kandidaten die 
'gebuisd' zijn omdat ze geen weet hadden 
van de voorbereidende cursussen rest nog 
de Raad van State. Succes niet uitge
sloten. 

VERTRAGING 
Dat de regeringen van dit land - en zeker 
de federale - een loopje nemen met het 
parlement en de burgers is al lang ge
weten. En ofschoon zeer betreurenswaar
dig: je raakt er aan gewoon. Van tijd tot 
tijd kan men zich evenwel nog eens 
verbazen over het Kafka-gehalte van wat 
gemeenzaam onder de noemer 'de over
heid' wordt gebracht. Zo stelde VU-
senator BertAnciaux op 9 mei 1997 een 
parlementaire vraag aan minister van 
Financiën Philippe Maystadt over de eco
nomische samenwerking met Turkije. In 
augustus 1998 kreeg hij het volgende 
antwoord van ]ean-Jacques Viseur, de 
opvolger van huidig PSC-voorzitter May
stadt. „De vraag van het achtbare Lid 
behoort niet tot de bevoegdheid van de 
Minister van Financiën, maar wel tot die 
van de Minister die bevoegd is voor 
Buitenlandse Handel. Ze zou bijgevolg 
moeten gericht worden aan de heer Di 

Rupo, Vice-Eerste Minister van Buiten
landse Handel." 
Had Anciaux zich vergist? Nee, de be-

ETA belooft 

wapen

stilstand. 

REPMOMC 
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voegheid was in de 15 maanden tussentijd 
inmiddels overgegaan van Maystadt - aan 
wie de vraag gericht was - naar Di Rupo. 
De VU-senator heeft nu bij Senaatsvoor
zitter Frank Stvaelen erop aangedrongen 
dat de zaak voor het bureau van de Senaat 
komt. „Het feit dat een schriftelijke vraag 
blijkbaar gedurende meer dan één jaar 
onaangeroerd kan blijven liggen bij de 
bevoegde instanties is niet van die aard 
om een lid van de Senaat te doen geloven 
dat men tenvolle democratische controle 
kan uitoefenen." luidt het in Anciaux' 
argumentatie. 

CVP-CIRCUS 
Wie met de CVP naar de toekomst wil, 
vertrekt vanuit een circustent en een 
huifkar in het openluchtmuseum van 
Bokrijk. Daar verzamelden de Vlaamse 
christen-democraten het afgelopen week
einde op hun jaarlijkse gezinsdag. CVP-
voorzitter Mare Van Peel wenst in de 
aanloop naar de verkiezingen géén com
munautaire ruzies meer binnen zijn partij. 
EU-stemrecht of niet: de CVP-neuzen 
moeten allemaal in één richting wijzen. 
Naar goede CVP-gewoonte zal dat rich
ting België zijn. De CVP-voorzitter be
loofde wel te zorgen voor meer fiscale en 
sociale autonomie en zelfs voor 'een 
plaats voor de Vlamingen in Brussel'. 
Naar goede CVP-gewoonte te verwe
zenlijken na de volgende verkiezingen 

Uit de perscommentaren valt af te leiden 
dat Luc Van den Brande en }ean-Luc 

Dehaene het overigens uitstekend naar 
hun zin hebben en dat ze uitkijken naar 
een volgend mandaat als respectievelijk 
Vlaams minister-president en federaal 
premier. Het is aan reclameman Wim 

Schamp om de CVP-coryfeeën op 13 juni 
1999 naar de overwinning te loodsen. 
Dat belooft alvast tal van melige woord
spelingen. Voor gewezen premier Wilfried 

Martens mag gedacht worden aan 'Mager 
met Martens': de ex-premier krijgt im
mers niet - zoals door hem gevraagd - de 
eerste plaats op de Europese lijst van de 
CVP. Het is aan Miet Smet om nog enkele 
fijne jaartjes in Europa te gaan door
brengen. 

SOLID, MAAR... 
„Vlaanderen heeft bijna 170 jaar strijd 
gevoerd in België om respect af te dwin
gen voor eigen taal en cultuur tegen 
verfransing en vreemde overheersing. Wij 
wensen thans in het Verenigd Europa, 
samen met 6 miljoen Vlamingen geen 
"verengelsing" te ondergaan." 
Dat schrijft ons een kantoorhouder die 
onlangs op zijn buitengevel door een 
Nederlandsonkundig personage het logo 
van de Fortis-groep kreeg opgeschroefd. 
Fortis is de nieuwe financiële groep waar-

24 september 1998 



waa.de Hee. 
Hoo.d.eaacteu.. 
Vlend De Liedeke.ken, gij zult mij voo. deze week 
ve.ontschuldigen dat mijn sch.ij.sel niet zo pe..ect is als 
ande.s. De zwa.e .egenval hee.t ook mijn deu. platgelopen 
en daa. onde.vind ik nu de gevolgen van. Altijd hee.t ons 
Ludwina mij gewaa.schuwd dat we.ken in de kelde. niet 
goed zou zijn voo. mijn gezondheid. Ik heb haa. altijd 
weggelachen en gezegd dat gevoel van onde.uit moet 
komen, ook als ge sch.ij.t. Edoch, na een nachtje .el 
.egenen, stond heel mijnen onde.bouw onde. wate. en dus 
ook mijn compute.installatie. 

Omdat ik toch mijn wekelijkse boodschap aan u wilde 
ove.maken, ben ik dan naar de B.uine Maesen gegaan om 
hem te smeken geb.uik te mogen maken van zijn 
sch.ij.in..ast.uctuu.. Na mij ee.st te hebben uitgelachen 
omdat ik nog steeds achte. de meeste van uw inmiddels 21 
ideeën sta, mocht ik dan toch zijnen .emington uit '58 
lenen. 'Het gaat mij geen .eet aan wat gij e. mee wilt doen 
Gee.ae.ts', zo voegde hij e.aan toe, 'maa. geb.uik hem niet 
voo. o..iciële gesch.i.ten, want ge gaat in de p.oblemen 
komen.' De Liedeke.ken, daa. dampt mij de koekoek! 
Had hij mij ve.teld dat de hame.tjes met de. en de. het niet 
mee. deden, ik had wel twee kee. nagedacht! 
Maa. de nood is te hoog: nu vinden de o..iciële Waalse 

v.ienden al dat wij - en ik pa.a..asee. De Standaa.d -
'onve.d.aagzaam, onsolidai. en ondemoc.arisch zijn, dat 
wij a.glijden naa. ext.eem .echts en de collabo.atie 
ve.hee.lijken'. Het is dat ze mij voo. de .echtbank zullen 
t.ekken, ande.s had ik ze één voo. één voo. imbeciel 
uitgemaakt. 'Papa, wo.dt het nu oo.log?' v.oeg onzen 
Adam nadat hij naa. die Collie Non had gekeken! 'Nee, 
zoon' heb ik hem geantwoo.d, 'dat zijn nu onze land
genoten die het altijd zo voo.beeldig doen op Eu.osong.' 
Viend De Liedeke.ken, hoelang nog? 
Uw ge..ust.ee.de. 

De Gele Gee.ae.ts 

•# D O O R D E W E E K S ^ 

toe de ASLK, AG en het Krediet aan de 
Nijverheid (KN) behoren. Al de kantoren 
van de groep kregen onlangs „onaan
gekondigd en ongevraagd een mooie 
plexi met het Fortis embleem". Tot daar 
geen vuiltje aan de lucht, maar onze 
kantoorhouder neemt het niet dat hij als 
eigenaar van het gebouw, de man beheert 
een zelfstandig KN-agentschap, niet eens 
om de toelating werd gevraagd. Boven
dien stelde hij tot zijn ontsteltenis vast dat 
de tekst eentalig Engels was. Onder het 
logo staat inderdaad „ Solid partners, 
flexible solutions. KN is part of the Fortis 
group"... 

...ONAANVAARDBAAR! 
„Absoluut onaanvaardbaar! Wij verzoe
ken U dan ook onmiddellijk deze tekst te 
laten verwijderen." Dat kregen ze bij 
Fortis op hun brood. 
Het spreekt voor zich dat we de man 
gelukwensen met zijn kordate houding, 
hij heeft zijn kantoor in Sterrebeek en eist 
„samen met heel de Sterrebeekse ge
meenschap uitsluitend Nederlandstalige 
opschriften" in zijn gemeente. 
Hij stuurde zijn klacht niet alleen naar 
Fortis, maar ook naar zijn beroepsver
eniging en naar de Vaste Commissie voor 
Taaltoezicht. 
Aangespoord door 's mans kordaatheid 
zijn we eens gaan kijken naar ons ASLK-
kantoor(-tje). En ook daar vernamen we 
dat ook wij tot de group van de solid 
partners met flexible solutions behoren! 
En daar zijn we alles behalve blij mee! Op 
onze beurt zullen wel dat aan Fortis laten 
weten. 

JERRY SPRINGER IN... 
Het dagelijks spektakel dat als The jerry 
Springer Show op VT4 getoond wordt, 
moet doorgaan als een staalkaart van de 
Noord-Amerikaanse maatschappij. 
Mocht dat waar zijn dan moeten de VS 
wel één reservaat van seksueel geob-
sedeerden zijn. En dat is natuurlijk een 
grote leugen want het gaat om een show, 
zoals de programmatitel trouwens zelf 
zegt. De situaties, die doorgaans rond 
vreemdgaan draaien, zijn zo vervelend in 
beeld gebracht, de namaak van de wer
kelijkheid is zo slecht gespeeld dat het 
hele gedoe na drie uitzendingen werkelijk 
de strot uitkomt. Dit is echt het dwaaste 
spektakel dat de TV-industrie ooit in 
mekaar heeft geflanst. 

...HET WITTE HUIS? 
Het moet zijn dat (sommige) Amerikanen 
maar niet genoeg krijgen van zo'n smurrie 
want nu gaan ze ook nog zitten gapen 
naar de video-getuigenissen van hun pre
sident. Het lijkt wel de... Bill Clinton 
Show! De lezer weet dat er meer achter 
dit schouwspel steekt dan het uitstallen 

van gore details, dit is een politieke 
afrekening! Nu had de president wel een 
en ander niet hoeven te doen, maar dat is 
zijn zaak en deze van zijn omgeving. 
Het kwaad zit hem in een samenleving die 
over haar toeren is, een beetje aan het 
einde van haar Latijn. Een maatschappij 
die, zoals in de shows, de grenzen steeds 
verder verlegt: méér geld, méér seks, 
méér geweld, méér macht, méér sensatie, 
méér records... Met als gevolg dat steeds 
minder eerbied, steeds minder schroom 
en uiteindelijk minder aandacht voor de 
mens overblijft. Wanneer al deze uit
wassen zich in een onbeduidend land 
afspelen, ligt niemand daar wakker van. 
Wanneer dit zich voordoet in het mach
tigste land van de wereld dan moet men 
zich zorgen maken over de kwaliteit van 
dit wereldleiderschap. 

vrolUke. 
vrolijke 

vrie-lenden,... 

V rijdag jl. werd het inhoudelijk piatform van VU&ID21 aan 
de pers voorgesteld. Confederal isme, radicale 

democratie, een economie op mensenmaat en de l<wallteit 
van het leven; dat worden de pijlers van het 

gemeenschappelijk programma. 

vu&lD: de derde weg 
Een opgetogen Patrik Vankrunkelsven zei 
dat het inhoudelijk programma van VU en 
ID21 aantoont „c/af de alliantie niet op 
drijfzand Is gebouwd. De zoektocht Is 
voorbij, we hebben elkaar gevonden. 
Vanaf vandaag trekken we naar de be
volking." De waarnemend VU-voorzitter 
erl<ende „dat zowel VU als ID21 andere 
accenten zullen blijven leggen. De re
alisatie van een zelfstandig Vlaanderen in 
Europa, bijvoorbeeld, bekijkt ID21 door 
een pragmatische bril, voorde VU sluit dat 
streven aan bij het Vlaams-nationalistisch 
gedachtegoed. Uiteindelijk komen beide 
partners tot hetzelfde besluit Als Vlaan
deren op eigen benen staat dan kan de 
radicale democratie ook sneller verwe
zenlijkt worden, dan kunnen sommige 
fundamentele problemen zoals deze bin
nen de Sociale Zekerheid sneller opgelost 
worden. Ik weet dat de man in de straat 
niet echt wakker ligt van het commu
nautaire. Niettemin erkent de publieke 
opinie tegelijk dat dit aspect de politiek In 
België verzuurt. Het blijft dus een pro
bleem en de enige oplossing is dat Vlaan
deren binnen Europa verantwoordelijk
heid opneemt." 

In het zog van het integraal federalisme 
streven ID21 en de VU naar een drieledige 
maatschappelijke opbouw waarbij In orde 
van belangrijkheid de gemeenten, Vlaan
deren en Europa voor het beleid Instaan. 

De confederate logica houdt in ,,dat ook 
vanuit democratische bezorgdheid niet 
langer België, maar wel Vlaanderen en 
Wallonië de volheid van bevoegdheid krij
gen en samen beslissen wat ze gemeen
schappelijk besturen. Vlaanderen en Wal
lonië moeten in de Europese ministerraad 
elk hun eigen stem uitbrengen. De so
lidariteit tussen de gemeenschappen zal 
gebaseerd zijn op eerlijke afspraken en 
doorzichtigheid, in Brussel moeten de 
leden van de Vlaamse- en Franstalige ge
meenschapscommissie rechtstreeks ver
kozen worden. Op deze manier worden de 
twee gemeenschappen de pijlers van de 
Brusselse Hoofdstedelijke Raad. Ook het 
onweerlegbaar multicultureel karakter 
van Brussel moet in het beleid sterk tot 
uiting komen al mag dit geenszins haaks 
staan op het respect voor de politieke 
tweeledigheid van het Brussels paritair 
bestuur." 
Met dit staatshervormingsprogramma 
boet de VU niet aan profiel in, „Het grote 
verschil tussen ID21 en VU', aldus Van-
krun keisven,,, is dat beide partners op een 
andere wijze politiek bedrijven. De VU is en 
blijft een partij met klassieke structuren en 
afdelingen. ID21 breekt met dat tradi
tionele partijpolitieke gegeven. Is daar
door origineler, benadrukt niet het eigen 
programma en verzamelt vla netwerk
structuren de gedachten en wensen die 

bij de mensen leven." 1021 -woordvoerder 
Vincent Van Quickenborne zei dat „de 
beweging bevestigt wat de VU in feite 
steeds is geweest: een radicaal-demo
cratische partij. Ten onrechte is dat aspect 
van de VU onvoldoende belicht'" 
Voor VU-senator Bert Anciaux „heeft de 
bevolking veel meer baat bij politieke 
structuren die op zoek gaan naar wat haar 
bindt, dan bij het oeverloos politiek ge
kibbel, eigenbelang en machtsbelang." 
Anciaux wees er herhaalde malen op ,,dat 
beide partners in hun wil tot samen
werking erkennen dat de klassieke pa
troon van het eigen groot gelijk en de 
profileringsdrang ten koste van politieke 
concurrenten nefast is voor de behar
tiging van het algemeen belang." Voor 
Anciaux is de alliantie geen eindpunt. ,,Ze 
draagt een blijvend streven naar verdere 
bundeling én partijoverschrijdende sa
menwerking in zich." De VU-senator, die 
meedeelde in naam van de VU op de lijst 
te zullen staan en als VU'er voorgedragen 
wordt om alllantievoorzitter te worden, 
noemde het programma van VU&ID ,,de 
ziel van de alliantie. Het is een eerste 
onomkeerbare stap, geen volledige tekst, 
noch een verkiezingsprogramma, maar 
met wat ons bindt kunnen we bij de 
bevolking werven." 

VU en ID21 willen een derde weg inslaan. 
Deze biedt ruimte naast de onmense
lijkheid van een antipolltieke stroming en 
het cynisme van de traditionele machts
politiek. Niet enkel politieke vernieuwing 
en radicale democratie kunnen daartegen 
een dam opwerpen. Zo stellen beide part
ners zich terecht vragen bij de over
heersing van het economisch denken en 
de toenemende, bijna onnavolgbare snel
heid van het leven. Aan de onzekere 
vooravond van de 21ste eeuw is nog 
nauwelijks oog voor de kwaliteit van het 
leven. 

(evdc) 
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stof tot spreken 
„Het dagblad Het Volk (...) meldt een 
schaarste aan Vlaamse vrijwilligers voor het 
leger. De kans lijkt groot dat het Centrum 
voor Rekrutering en Selectie er niet in 
slaagt de 621 geplande vrijwilligers (...) die 
de legerleiding dit jaar wilde aanwerven, 
feitelijk in dienst te laten komen. De nu al 
scheefgetrokken verhouding tussen 
Nederlandstaligen en Franstaligen (...) kan 

daardoor nog sterker naar de Franstalige 
kant gaan overhellen. (...) Wat overweegt u 

concreet te doen (...) f" Uit een vraag van 
kamerlid Fons Borginon. 
„Het departement probeert door RR.-
activiteiten (...)het imago van de 
Krijgsmacht op te trekken en de 
attractiviteit van de loopbanen bij het leger 
te verbeteren. Bij de aanwerving wordt 
rekening gehouden met de 
taaiverhoudingen in de Krijgsmacht." 
Uit het antwoord van minister Poncelet. 

- | 

^ WETSTRAAT ^ 

VU-kamerlid Annemie Van de Casteele eist dat 
premier Deliaene ingrijpt vooraleer liet 

rapport-Columberg door de voltallige vergadering 
van de Raad van Europa wordt besprol<en. De 

premier weigert daarop in te gaan, want wil de 
autonomie van de Europese parlementaire 

instelling 'respecteren'. 

De premier 
schoot wakker 

Op 25 september a.s. spreekt de par
lementaire vergadering van de Raad van 
Europa zich uit over het rapport-Co
lumberg. Verleden week donderdag werd 
het beruchte rapport van Dumeni Co-
lumberg in de Kamercommissie Binnen

landse Zaken besproken. De Vlaamse op
positiepartijen eisten dat premier Dehaene 
voordien de inhoud van het rapport zou 
veroordelen. De besluiten in het rapport 
zijn lachwekkend en houden geen re
kening met de moeilijk afgedwongen com
munautaire evenwichten van het Belgisch 
(con)federaal model. In eigen land staat de 
Zwitser Columberg geenszins bekend 
voor een eminente kenner van commu
nautaire problemen. Als 'Retho-Romaan' 
spiegelt hij bovendien zijn - misschien 
begrijpelijke - 'minderheidsfrustratie' aan 
de precaire taaiverhoudingen in dit land. 
Dat deed hem de hand reiken naar de 
Franstaligen in de Vlaams-Brabantse ge
meenten die zich in Europa met graagte en 
blijkbaar met succes als een etnisch uit
gestoten minderheid 'profileren'. De ro

mance tussen de goedlachse, naïeve Zwit
ser met PDF en PRL stelt niet enkel 
Vlaanderen in een negatief daglicht, maar 
dreigt ook het Belgisch huwelijk grondig te 
verstoren. Dat laatste vormt op het eerste 
zicht geen probleem, ware het niet dat 
Columberg bij nader inzien de taalgrens 
onomwonden in vraag stelt. Worden de 
besluiten van Columberg toegepast, dan 
dreigt Vlaanderen de zes Vlaams-Bra
bantse gemeenten aan de Franstaligen te 
verliezen. 

STEKELS 

Van de man uit Vilvoorde, premier Jean-

Luc Dehaene, wordt dan ook verwacht dat 
hij op zijn minst de puntjes op de i zet. De 
mede-architect van het con(federale) mo
del moet de Raad van Europa duidelijk 
maken dat de inzichten van Columberg 
niet stroken met de grondwettelijk vast
gelegde taalgrens en taaiverhoudingen. Hij 
mag en kan ook niet aanvaarden dat het 
FDF zijn megalomane aanspraken wil ver
wezenlijken via een Europese instelling. 

VU-kamerlid Annemie Van de 
Casteele: „Het wordt dringend tijd 

dat de federale regering een officieel 
standpunt over het rapport-

Columberg inneemt." 

Dehaene weigert om deze stap te zetten en 
verschuilt zich deze keer - merkwaardig 
genoeg- achter een gordijn van 'onmacht', 
'niet-inmenging' en respect voor de 'par
lementaire instellingen'. 
„DÊ regering heeft geen vat op de werking 

van de Raad van Europa. Ik heb me ook 

niet te moeien met het verslag dat Co

lumberg aan de Raad heeft voorgelegd. We 

moeten dus wachten op de resolutie van 

deze autonome parlementaire assemblee. 

Het is voorbarig om nu al onze stekels uit te 

steken. Laat de instellingen hun werk doen 

en laten we dan de resolutie, die wellicht 

voor elk wat wils zal bevatten, beoor-

COUNTEREN 

„Hrt bondgenootschap van deze regering 

met FDF en PRL - en dat is in deze dossiers 

de juiste volgorde - sticht verwarring en 

zorgt voor een gebrek aan communautair 

De uitschuiver van Tant 
Naar aanleiding van de discussie in de 
Kamercommissie Binnenlandse Aangele-
genlieden over het rapport-Columberg 
klonk in verschillende partijen de bezorgd
heid om het negatief Vlaams imago in het 
buitenland door 
VU-kamerlid Annemie Van de Casteele 
stelde dat de Vlamingen worden voor
gesteld „als een wantrouwig, angstig, on
gastvrij en xenofoob volkje dat zich anti-
Europees opstelt Wat doet de federale 
regering om dit negatieve beeld om te 
bulgen 7' 
VLD-kamerlid Willy Courtois zat op de
zelfde golflengte toen hij meende dat dit 
land te kampen heeft met een „puölic-
relatlons probleem. Noctitans scoort 
Vlaanderen op economisch vlak zeer goed 
en zijn de Vlamingen meertalig." 

Het groene kamerlid Lode Vanoost, die 
zich afvroeg waarom de Vlaamse twaalf
jarigen uit Rode wel goed Frans spreken, 
terwijl hun Franstalige leeftijdgenoten 
geen Nederlands kennen, betreurde dat 
de sociale context van de problematiek in 
de randgemeenten niet in het Colum-
berg-rapport aan bod is gekomen De 
Rodenaar had daar graag de Zwitser op 
gewezen, maar kreeg daartoe de kans 
met. Toch beweerde Vanoost „dat niet 
zozeer de Belgische reputatie in Europa 
mij zorgen baart, dan wel de kwalijke 
reputatie waarmee het Vlaams Blok heel 
Vlaanderen opzadelt." 
CVP-fractieleider in de Kamer van Volks
vertegenwoordigers Paul Tanf voelde zich 
geroepen om In deze uit te halen naar de 
vu. „ //7 het rapport-Columberg zou Vlaan

deren gekenmerkt worden als anti-Eu
ropees en racistisch. Waar staan deze 
termen voor'^ De VU volgt Inzake ter
minologie het Vlaams Blok blindelings." 
De venijnige opmerking van Tant is mis
plaatst en doet bovendien vermoeden dat 
de CVP behoorlijk in haar wiek geschoten 
Is De partij weet niet goed blijf met haar 
Vlaams imago en voelt zich op dat vlak 
bedreigd door de democratische Vlaams-
nationalisten. Een angstige CVR zoals be
kend, springt als een vervaarlijke mus
kusrat naarde keel van andere partijen. Is 
de CVP erop uit om de VU in het voor
uitzicht van de verkiezingen 'zwart' te 
maken? Enige sereniteit mag van de 
'christen-democraten' wel verwacht wor
den. 

(evdc) 

evenwicht", zo diende VU-kamerlid An

nemie Van de Casteele de premier van 
antwoord. 

,flet rapport", zo merkte zij terecht op, 
„/5 niet meer zo voorlopig als de premier 

laat uitschijnen. Het is bijgevolg hoog tijd 

dat de regering een officieel standpunt 

inneemt. FDF en PRL blijven dromen van 

een groot-Brussel, willen de faciliteiten 

uitbreiden en gooien ondertussen olie op 

het communautaire vuur. Deze strijd vecht 

het FDF nu ook op het Europese terrein uit 

en de premier laat alweer begaan. De vrees 

is groot dat de buitenlandse inmenging de 

taalwetgeving, de taalgrens en de con-

federale instellingen ondergraaft. De pre

mier moet voor de beslissende vergadering 

van de Raad van Europa juiste informatie 

geven, een juist beeld geven van de staats

structuren en de historische groei ervan. Hij 

moet via een diplomatieke stap het rap

port-Columberg counteren. De ambassa

deurs van de Europese lidstaten moeten 

ontboden worden en duidelijk gemaakt 

worden dat de eventuele goedkeuring van 

het rapport-Columberg een ernstige in

breuk in de binnenlandse aangelegenheden 

vormt. Ms het dossier nu niet wordt ont

mijnd, krijgen we het later terug op tafel. 

De premier - en in zijn kielzog de CVP -
blijven niettemin blind voor de Vlaamse 

belangen en dat is onduldbaar. " 

WERKDOCUMENT? 

Enige luisterbereidheid kon de premier 
nauwelijks aan de dag leggen. Dat het 
allicht goedgekeurde rapport-Columberg 
inderdaad door de Franstaligen als een 
breekijzer tijdens de volgende commu
nautaire onderhandelingen zal worden ge
hanteerd, wou de premier niet geweten 
hebben. Tot FDF-kamerlid Olivier Main-

gain het woord voerde. „De heer Co

lumberg heeft tal van politieke gezags

dragers ontmoet. Ik dank de eerste minister 

die hem heeft ontvangen. De heer Van den 

Brande heeft de zaken tijdens zijn ont

moeting met Columberg misschien anders 

voorgesteld. Ik kan nu al zeggen dat het 

verslag-Columberg m 1999 op de on

derhandelingstafel zal liggen." 

Na deze tussenkomst werd de premier 
eindelijk wakker. Dit waren de woorden 
van een fractie waarmee hij de jongste tijd 
meerdere akkoorden afsluit. Een verte
genwoordiger van deze fractie liet uit
schijnen dat Dehaene - in tegenstelling tot 
Van den Brande - het rapport-Columberg 
volmondig ondersteunt en dat het als 
'werkdocument' voor de volgende staats
hervorming kan worden gebruikt. De
haene voelde zich meteen geroepen om 
afstand van het rapport te nemen. „De 
heer Columberg kan zijn conclusies niet 

afleiden uit datgene wat ik hem gezegd 

heb." 

(evdc) 
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T»"--r Tpc e Vlaamse economie presteert sterk. In zijn 

\~J jongste conjunctuuranalyse stelt het VEV 

voor dit jaar een groei voor de Vlaamse economie 

voorop van 3,5%, tegenover 3,1% in 1997. Ook de 

werkgelegenheid zit in de lift. Dat staat te lezen in 

"Snelbericht", het ledenblad van de Vlaamse 

werkgevers dat er wel aan toevoegt dat de 

„internationale omgeving onzeker'' is. 

^ E C O N O M I E # 

Hoogconjunctuur 
in Vlaanderen 

In 1997 werd de aanbodzijde van de 
Vlaamse economie gekenmerkt door een 
sterke industriële productie (zie tabel). 
De totale investeringen (volgens NIS-
statistieken) bleven in 1997 in verge
lijking met België zwak, ondanks een 
historisch hoge bezettingsgraad van het 
productievermogen. Langs de vraagzijde 
was de sterke groei van de export een 
belangrijke motor van de Vlaamse eco
nomie. Dit tegen de achtergrond van een 
turbulente ontwikkeling van de buiten
landse bestellingen. Ook de omzet van de 
kleinhandel, die de ontwikkeling van de 
particuliere consumptie weerspiegelt, 
kende een sterke groei in vergelijking met 
1996. 

Op basis van deze ontwikkelingen ver
wacht het VEV voor de Vlaamse eco
nomie een BRP-groei (Bruto Regionaal 
Product) van 3,1% in 1997. Dit betekent 
een verwachte verdubbeling van de BRP-
groei van 1,4% die in 1996 werd ge
realiseerd. 

GOEDE VERWACHTINGEN 

Voor 1998 wijzen de recent beschikbaar 
gekomen conjuntuurindicatoren op een 
verdere gunstige ontwikkeling van de 
Vlaamse economie. De sterke groei van 
de industriële productie in 1997 blijft ook 
tijdens de eerste jaarhelft aanhouden. De 
cijfers die de capaciteitsbezetting van het 
productievermogen weergeven zijn de 
hoogste sinds 1990. 

De hoge bezettingsgraad en de lage rente 
sorteren mogelijk een positieve invloed 
op de kapitaalvorming. De resultaten van 
de investeringsenquête (Nationale Bank) 
wijzen alvast op een verdubbeling van de 
investeringen in de verwerkende nijver
heid. Uitgedrukt in lopende prijzen ver
wacht men een toename met ruim 12%, 
tegenover 6% in 1996. Aan de vraagzijde 
verandert de „samenstelling" evenwel. 
De verzwakking van de buitenlandse 
vraag sinds eind 1997 wordt gecom
penseerd door een sterke groei van de 
binnenlandse vraag. Deze ontwikkeling 
gaat gepaard met een stijgende waarde 
van de indicator die het consumenten
vertrouwen weerspiegelt. 
Op basis van een extrapolatie van de 
gunstige ontwikkeling van de economie 
tijdens de eerste jaarhelft voorspelt het 
VEV voor Vlaanderen een groeicijfer van 
3,5% in 1998. 

WERKGELEGENHEID 

Deze gunstige ontwikkeling van boven

vermelde economische indicatoren uit 

zich in een stijging van de werkgele
genheid en een daling van de werk
loosheid. Het aantal geregistreerde werk
lozen - inclusief ouderen (Dit is de op
telling van de ingeschreven niet werkende 
werkzoekenden en de niet werkzoekende 
uitkeringsgerechtigde volledig werklozen 

(UVW).) - in Vlaanderen daalde van 
291.702 in jum 1996 tot 267.548 in juni 
1998. Procentueel betekent dit een daling 
van 8,3%. Ook de evolutie van de werk
loosheid in de traditionele risicogroepen, 
de langdurige werklozen (meer dan 1 jaar 
werkloos) en de jeugdwerkloosheid (jon
ger dan 25 jaar) evoluert gunstig. Het 
aantal langdurige werklozen in Vlaan
deren daalde van 118.925 in juni 1996 
tot 98.803 in juni 1998, of een daling van 
16,9%. De jeugdwerkloosheid was in juni 
1998 met 24,3% gedaald in vergelijking 
met juni 1996. 

STERKE DYNAMIEK 

De sterke dynamiek op de Vlaamse ar
beidsmarkt wordt weergegeven door de 
evolutie van het aantal vacatures en de 
uitzenduren. De door de VDAB ont
vangen vacatures in juni 1998 zijn met 
42,5% gestegen in vergeHjking met twee 
jaar eerder. Ook de structurele groei van 
de uitzendactiviteit blijft tijdens de eerste 
jaarhelft van 1998 hoog. Het maand-
gegeven van juni wijst op een aanhou
dende groei, het aantal gepresteerde uit
zenduren in België steeg met 7,5% ten 
opzichte van de maand mei. 
De vooruitzichten zijn dus op het eerste 
zicht rooskleurig. We dienen evenwel 
rekening te houden met de huidige on
zekerheid in het internationaal econo
misch klimaat zoals de Aziatische crisis, 
de malaise op de financiële markten, de 
evolutie van de dollar en de Russische 
crisis. 

INTERNATIONALE 
ONZEKERHEID 

Waar de directe effecten van de Aziatische 
en de Russische crisis eerder beperkt 
blijven, zijn de indirecte effecten moei
lijker in te schatten. Een sterke weerslag 
op onze voornaamste handelspartners 
(Duitsland, Frankrijk en Nederland) leidt 
immers tot een dalende export, dalende 
winstverwachtingen en bijgevolg tot een 
dalende vraag naar (intermediaire) goe
deren. Dit heeft dan een dalende Bel
gische export tot gevolg. 
Daarnaast wordt gewezen op het gevaar 
van een verzwakking van de dollar als 

gevolg van de huidige groeivertraging in o;̂  De VEV-nota over de Vlaamse con-
de VS. Ook de malaise op de financiële 
markten kan via de negatieve invloed op 
de economische vertrouwensindicatoren 
de reële economie beïnvloeden. 
Welke effecten deze gebeurtenissen zul-

junctuur 1997-1998 kan aangevraagd 
worden bij Sabine Veris, VEV-stu-
diedienst, tel. 03/202.44.15, fax. 
03/233.76.60. E-mail: sabine.ve-
ris@vev.be 

De 

werkloosheid 

daalt. 

OVERZICHTSTABEL 

BBP-groei 

Industriële productie 

- totale industrie 

- exclusfief bouw 

Investeringen (in vaste prijzen) 

- Totaal 

Bezettingsgraad 

Uitvoer (in vaste prijzen) 

Omzet kleinhandel (in vaste prijzen) 

Vlaanderen 

1996 

-1-1.4 

-1-1.2 

+ 1.1 

-f-5.7 

80.4 

+ S.6 

-1-1.0 

1997 

-^3.1* 

-1-5.2 

+6 

+1.8 

82.5 

-1-11 

-H3.9 

België 

1996 

+U 

-1-0.9 

-1-0.8 

+4.8 

79.9 

+8.1 

+ 1.4 

1997 

+2.9 

+4 

+4.4 

+5.6 

82 

+ 11.4 

+3.5 

* Voorspelling VEV-studiedienst 

len sorteren is onzeker en voorwerp van 
debat tussen de diverse analisten, maar de 
algemene verwachting is dat de impact 
eerder beperkt zal zijn, mede dankzij de 
sterke binnenlandse vraag. Van enige te
kenen van een ernstige groeivertraging is 
vooralsnog geen sprake, laat staat van een 
recessie. 5 
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Op woensdag 
16 en 

donderdag 17 
september Jl. 

ging WIJ, 
samen met 
veertig van 
zijn lezers, 

Jaak 
vandemeule-

broucke 
uitwuiven In 
Straatsburg. 

Een 
fotoreportage. 

Onder de gasten ook enkele BW s Bekende WIJ-lezers 

Jaak Vandemeulebroucke ontvangt zijn gasten aan de ingang van het Europees 
parlement 

WIJ in Straatsburg 

Ook u en ik waren van de partij 
WIJ-lezers wanen zich even 

Euro-parlementarier. Daar Is 'm! Daar is 'mi 

Napraten in 'La Cruche d'Or' de Franse keuken mag er zijn 
Goede medewerkers zijn hun gewicht 

in goud waard Samen met Winifred Ewing (Scottish National Party) 

6 
Zingen met de vrienden' 

Samenstelling en foto's 
Geert Vranken 

Ook vriend Ferdinand Moschenroos 
was er de Elzas is weer één' Samen met de Bask José Luis Linazasoro (secretaris-generaal EVA-fractie) 
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vu vraagt ontslag 
schepen De Panne 

Op de eerstvolgende provincieraad van 
West-Vlaanderen vraagt de Volksunie dat 
de gouverneur het initiatief zou nemen 
opdat concrete sancties worden getroffen 
tegen de schepen voor Toerisme van De 
Panne. „Wat ons betreft, kan dat gaan tot 
en met de afzetting", aldus VU-frac-
tieleider Wilfried Vandaele. 
Daarmee reageert de VU op de Frans
talige brief van De Panne, waarin de 
inwoners worden gevraagd hun naam op 
te geven als ze Franstalige informatie 
willen krijgen van het gemeentebestuur. 

W. Vandaele: „Woor de provincie West-

Vlaanderen ts toerisme een belangrijke 

bron van inkomsten. Dat geldt met name 

voor de kustgemeenten. Om anderstalige 

toeristen naar hier te brengen en om ze te 

informeren, worden tal van inspanningen 

gedaan om hen in hun eigen taal aan te 

sprken. Die toeristen zijn hier tijdelijk en 

om die reden kunnen we niet van hen 

verlangen dat ze zich integreren en Ne

derlands gaan leren. 

Anderstaligen - met name Franstaligen -

komen zich echter ook permanent aan de 

kust vestigen. Dit fenomeen is van een 

heel andere aard. Op dat ogenblik worden 

zij immers geacht deel uit te maken van de 

plaatselijke leefgemeenschap. Dat impli

ceert dat zij minstens een gedeeltelijke 

kennis van het Nederlands verwerven. De 

taalwetgeving heeft dit principe helder 

vastgelegd. 

Terloops: voor een Vlaming die zich in een 

ander taalgebied gaat vestigen, zou het 

ondenkbaar zijn dat hij de streektaal niet 

leert." 

Dat de schepen van Toerisme van De 
Panne, als vertegenwoordiger van de ge
meente, en via het Bureau voor Toerisme, 
de Franstalige inwoners in zijn gemeente 
uitnodigt hun adres op te geven zodat zij 
een speciaal voor hen in het Frans ge
maakte publicatie kunnen krijgen, vindt 
Vandaele ontstellend. 
Dat er voor dit onwettige gedrag, in
gegeven door louter electorale overwe
gingen, blijkbaar geen sanctie wordt ge
vraagd, is eveneens onbegrijpelijk. 
Waarom wordt hier het ontslag van de 
schepen niet gevraagd, of wordt het hele 
gemeentebestuur niet in gebreke ge
steld? 

Vandaar de vraag dat de gouverneur de 
procedure in gang zou zetten opdat er 
concrete sancties worden genomen tegen 
de schepen of tegen de gemeente De 
Panne. 

Het is echter de vraag of de andere leden 
bereid zijn de VU-provincieraadsleden 
Wilfried Vandaele en Ingrid Reubens te 
volgen. Beiden wonen zelf in een kust-
gemeente: Vandaele in De Haan, Reu
bens in Knokke-Heist. 

Vlaamse kinderen moeten wijken 
voor koelkast 

Het debat rond het concentratieonder-
wijs in enkele specifieke wijken in Sint-
Jans-Molenbek (e.a. kansarme wijken in 
Brussel) is niet nieuw. De sociale ach
tergrond van de kinderen (sociale uit
sluiting, een onzekere toekomst, anders
taligheid...) creëert een situatie die het 
voor leerkrachten moeilijk maakt om 
„normale" schoolresultaten te halen. 
Komt daarbij nog dat vele scholen met 
een gebrekkige uitrusting en infrastruc
tuur kampen. De inspanningen van de 
overheid om in concentratiewijken extra 
te investeren in het onderwijs is on
voldoende. 

De gebeurtenissen rond het Nederlands
talige gemeenteschooltje De Windroos in 
de Molenbeekse Kortrijkstraat is hiervan 
een zoveelste bewijs. Waar de leerlingen 
vorig jaar nog in containers les volgden, 
worden ze nu opnieuw geconfronteerd 
met een situatie die aantoont dat het 
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beleid weinig aandacht heeft voor hun 
grieven. 

Het gerenoveerde schoolgebouw is „niet 
groot genoeg" voor alle Nederlandstalige 
klassen. Klasjes worden noodgedwongen 
ondergebracht in de schoolgangen en 
andere ongeschikte lokalen. In fel con
trast hiermee is dat de Franstalige PMS-
dienst vier lokalen in gebruik nam. Naar 
verluidt gaat het om twee bureelruimten, 

een lokaal voor een koelkast en een 
badkamer. 

Helaas heeft deze onfrisse zaak ook en 
taalgebonden aspect. De klasjes van het 
Nederlandstalig onderwijs moeten wij
ken voor burelen van het Franstalige 
PMS. Dit terwijl VU-raadslid Sven Gatz 
over informatie beschikt dat bij de Dienst 

Infrastructuur voor het Gesubsidieerd 

Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap 

(DIGO) een dossier goedgekeurd werd 
dat voorziet in een subsidiëring van de 
renovatie voor 21 miljoen fr. 
Sven Gatz: „Deze situatie is vanuit so

ciaal en communautair perspectief on

aanvaardbaar. De gemeente Molenbeek 

minacht blijkbaar jonge Brusselaars in 

haar eigen Nederlandstalig onderwijs. Ik 

sprak dan ook af met mijn VU-collega's in 

het Vlaams Parlement dat zij de minister 

van Onderwijs aan de tand zouden voelen 

over dit dossier." 

De regionale VU-krant 

Partijraad 
coöpteert viif 
nieuwe leden 

De partijraad van de Volksunie coöp
teerde vijf nieuwe leden. Hier hun na
men: Jürgen Constandt (Mechelen), Eric 
Defoort (Wondelgem), Mare Platel 
(Kraainem), Mieke Van Den Kerchove 
(Aalter) en Anita Wellens-Purnal (Genk). 
De redactie van WIJ wenst hen een 
vruchtbaar mandaat toe! 

Limburgs Offer 
voor Vlaanderen 

Zoals vorig jaar zal de herdenkingsdag 1998 van het 
Limburgs Offer voor Vlaanderen plaats vinden op de 
eerste zondag van oktober, het is de negende maal en 
de inrichters maken zich nu reeds op om voigend Jaar 
van de tiende herdenkingsdag iets heel moois te 
maken. 
Op zondag 4 oktober om I4u.30 zijn alle geïn
teresseerden welkom voor de misviering biJ de gast
vrije paers Dominikanen te Genk en voor de koffietafel 
bij Roger Lieben in zijn feestzaal Elysee. Na de voor 
sommigen al te lange tafelrede van vorig jaar, hebben 
de inrichters besloten het dit jaar zonder te doen, 
maar wel met behoud van een noodzakelijk be
zinningsmoment over het voorbije jaar. 
Niet vergeten tijdig uw bijdrage te storten met 
vermelding van het aantal personeni 

c» De bijdrage bedraagt 400 fr. per persoon, vóór 1 

oktober overschrijven op rek.nr. 456-9578921-04 van 

Herdenkingskomitee, p.a. R. Vanheusden, Lisbloem-

straat 31,3500 Hasselt, met vermelding 4/10 en aantal 

personen. Tel. 011/21.13.88. 
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Vlaams Huis 
in Brussel 
feestelijk geopend 

veel volk op 
de opening 

van het 
nieuwe 

Vlaams Huls 
in Brussel. 

Het was een drukte van jewelste vorige 
vrijdag in de Drukpersstraat, halfweg 
tussen het Vlaams Parlement en het Bar-
rikadenplein. De officiële Vlaamse Leeuw 
heette welkom in een prachtig opgeknapt 
herenhuis, waar begin jaren 70 de WIJ-
redactie nog gehuisvest was. Brussel-mi
nister Brigitte Grouwels had de eer het 
huis officieel te openen, in aanwezigheid 
van o.m. Brussels parlementsüd Sven 
Gatz. Ook enkele van zijn collega's van 
andere partijgen in de Brusselse Hoofd
stedelijke Raad waren aanwezig. 
In zijn verwelkoming onderstreepte prof. 
dr. Joost Rampelberg, voorzitter van de 
N.V Immovlah, eigenaar van het Vlaams 
Huis, de noodzaak van dergelijk project. 
„Ondanks de lovenswaardige pogingen 

van onze Vlaamse overheden om m Brus

sel een aantal gemeenschapscentra mt te 

bouwen, is nog lang niet aan alle noden 

voldaan. Menigeen voelde bepaald de be

hoefte om hier vlakbij het politieke hart 

van ons Vlaanderen, over een plek als deze 

te beschikken. In dat opzicht vult het 

initiatief van onderuit, de actie van de 

overheid aan" 

Prof. Rampelberg stond even stil bij de rol 
van de Vlamingen in Brussel. „Dit ini
tiatief is verder een teken aan de wand dat 
de Vlamingen in Brussel springlevend en 
zelfbewust aanwezig zijn. Al willen som
migen op politiek vlak onze koppen tellen 
om onze koppen te snellen, toch groeit 
van onderuit de Vlaamse aanwezigheid in 
Brussel, zoals blijkt uit de evolutie van de 
instroming in de Vlaamse scholen in de 
stad. Vlaanderen, dat eens zijn zonen 
uitzond, kan nieuwe dochters en zonen in 
ons volk opnemen. Hun opvang in de 
Vlaamse traditie moet één van de pijlers 
worden, maar zeker niet de enige, van de 

Viertalige 
vu-boodschap 

Honderden ballonnen mét een viertalige 
boodschap (waarvan hierbij de Neder
landstalige versie) werden maandag jl. 
door de VU opgelaten. 

De manifestatie ging door op een zon
overgoten Brusselse Grote Markt waar 
niet alleen veel toeristen, maar ook mid
dag- genieters van de vroege herfst pro
fiteerden. 

EU-STEMRECHT? 
]a... 

Stemrecht draagt bij tot integratie m de 

lokale gemeenschap. De VU vindt het 

normaal dat wie hier woont, werkt en wil 

blijven alle rechten én plichten kan delen 

met de plaatselijke bevolking. Dit geldt 

voor Europeanen en niet-Europeanen. 

Mee-besltssen betekent echter ook mee 

verantwoordelijkheid opnemen. 

...Maar 

Het stemrecht voor EU-burgers zet de 

Nederlandstalige leefgemeenschap in 

Brussel en de Vlaamse Rand extra onder 

druk. De Vlamingen worden er met po

litieke en sociale verdringing geconfron

teerd. Daarom heeft de Vlaamse min

derheid in Brussel recht op een gewaar

borgde minimumvertegenwoordiging in 

alle instellingen. Daarom moeten EU-

burgers ook belastingen betalen. Daarom 

mag van wie wil deelnemen aan het lokale 

beleid worden verwacht dat hij/zij de 

streektaal kent. 

Hopelijk viel de boodschap nu ook nog 

op de juiste adressen! 

heropleving van Vlaanderen in onze ei
gen hoofdstad." 

Het is de verdienste van Meervoud dat 
Brussel opnieuw een echte ontmoetings
plaats heeft voor de Vlaamse bewegers 
van de nieuwe generatie. Meervoud, dat 
niet alleen de uitbating van het Vlaams 
Huis verzorgt, maar tevens mensen warm 
maakte om te investeren in de aankoop 
van dit prachtige complex. Dit Vlaams 
Huis is ontstaan uit een reële behoefte. 

Het Vlaams Huis zet de traditie verder die 
begon in de Lakensestraat met de Vlaams-
Baskische Club Gure Extea. Een club die 
van in den beginne uitgroeide tot een 
'beruchte' ontmoetingsplaats, vaak tot in 
de vroege uurtjes. In 1994 verhuisde 
Gure Extea naar de Zinnikstraat, waar de 
ruimte snel veel te klein was. Sinds sep
tember '98 is dat dan de Drukpersstraat 
geworden. 
Het Vlaams Huis wil een open, pro-

OOST-VLAANDEREN 
Mr. 25 sept. DErNZE: I4cle Fa

miliefeest van VU-Deinze. Vanaf 19u.30 in 
Voll<sl(ring, Markt te Deinze. inschrijven bij 
Els Housen-Coppens, (09/380.02.47) of 
Maurits waelkens (09/386.34.15). 

Vr. 25 sept. GENTBRUCGE: 10de 
Vlaamse Zangstonde. Om 20u. in de po
lyvalente zaal van het Dienstencentrum 
Gentbrugge, Braemkasteelstraat 45. Diri
gent is Jef Leeman, Bert Smet aan het 
orgel. Org.: VOS-Uzerbedevaartwerkgroep 
Gentbrugge-Ledeberg. 

Za. 26 sept. DESTELBERCEN: Bus-
ultstap naar Veurne en Bachten de Kupe. 
Met o.m. rondleiding in Veume, bezoek aan 
het kasteel van Beauvoorde en Diksmuide. 
Deelnameprijs: 1.000 fr. Voor info i.v.m. 
opstapplaatsen en inschrijvingen: R. Kerc-
kaert, tel. 228.35.46. Org.: Dr. J. Coos-
senaertskring, VTB en vu-Destelbergen-
Heusden. 

Ma. 28 sept. NINOVE: Met VVVG-
Nlnove naar Blankenberge naar optreden 
van Paul Severs & The Dukes. Meer Info over 
reis en bus: René Martens, 054/33.43.47. 

Zo. 4 okt. CENT: Koud Visbuffet in 
de basisschool st.-Paulus, smidsestraat 76 
(bij Sint-Pletersstation). Aperitief om 12u.; 
13u. buffet. Om I5u. bekendmaking win
naar wandelzoektocht 1998. Deelname: 
550 fr., kind 295 fr. Inschrijven vóór 27/9 
door overschrijving op rek. 068-2077640-
24 van VU-Cent-Centrum-Zuid. Info: Roger 
Roels (09/222.72.37). Org.: dr. J. Goos-
senaertskring i.s.m. VU-Gent 

Zo. a okt. SINT-NIKLAAS: 485te 
Bormsdag. In het teken van de onlangs 
overieden Herman Bruggen en Anton van 
Wilderode. 10u.30 herdenkingsmts in de 
Klarissenkapel, bij O.LV.-kerk aan de Grote 
Markt. Tentoonstelling schilderijen van 
broeder Johannes Behaeghel, rond Gan-
tois- en Van der Hallen-jaar. Muzikale op
luistering door PieterVis en mannenkoor 
Gaudeamus. I4u.30 voordracht- en zang
wedstrijd rond Borms en De Clercq in zaal 
Centrum, Grote Markt; Org: Bormscomité 
03/776.59.45. 

vr. 9 okt. DESTELBERCEN: Vlaams 
vis- en mosself eest. vanaf I9u.30 in zaal 

Berghine, Destelbergen-dorp. Deelname 
450 fr. vanaf 22u. gezellig samenzijn. Org.: 
VU-Destelbergen-Heusden i.s.m. dr. J. 
Goossenaertskrtng.. 

WO. 21 Okt. CENT: Water: zegen 
en vloek. Voordracht door ere-senator Mi
chel capoen. om I4u.30 in de crypte van de 
Uilenspiegel, Korte Kruisstraat 3. Toegang 
50 fr. Org..: Seniorenacademie Cent. 

WO. 21 okt. CENT: Provinciale 
FW-naJaarsvergadering. Thema: De Euro in 
Vlaamse vrouwenhanden. Om I9u.45 in 
Erasmus, Mageleinstraat 6 te 9000 Cent. 
Spreker: Ilse Van Wambeke. info: FVV -
09/223.38.83. Iedereen welkom. 

Za. 24 okt. DENDERLEEUW: 2de 
Hespendegustatie van 10 verschillende 
soorten hesp. Om I8u. in het Parochiaal 
Centrum, Sint-Antoniusstraatte Iddergem. 
Org.: VU-Croot-Denderieeuw. 

Za. 31 okt. GENTBRUCCE: 4de Fo
totentoonstelling van de Dr Jozef Coos-
senaertskring. Tot 6 november in de po
lyvalente zaal van het Dienstencentrum, 
Braemkasteelstraat 34-45. Gastfotografe: 
Hilde Braet. 

WEST-VLAANDEREN 
Zo. 18 Okt. ZWEVECEM: Jaariijks 

feest voor leden en sympathisanten van de 
Vlaamse Klub Groot Zwevegem. Vanaf 
11U.30 in zaal Boldershof Harelbeekstraat 
25. Gastspreker is IJzerbedevaart-voorzit
ter Lionel Vandenberghe. Na het feest
maal: videofilm over jongste zomerreis. 
Deelname: 400 fr. inschrijven tot 15/10. 

WO. 28 Okt. IZECEM: Provinciale 
FW-najaarsvergadering. Thema: De Euro in 
Vlaamse vrouwenhanden. Om 19u.45 in De 
Drie Gezellen, Mentenhoekstraat 4 te 8870 
Izegem. Spreker: Chris Desmet. info: F W -
09/223.38.83. Iedereen welkom. 

VLAAMS-BRABANT 
vr. 25 sept. HERENT: Herdenking 

van William Vanhorenbeek en van Roger 
Overloop. Om 20u. in de Driekoningenzaal 
(boven de POB in de Schoolstraat). M.m.v. 
Jos Bex, Muriel Princes, Saartje vanhoren
beek. Lieve Devijver en Eddy Magits. Org.: 
Dosfelkring Herent. 

Ma. 28 sept. DILBEEK: Gespreks-
avond „Mondig Brussel" met prof.dr Plet 
van de Craen (VUB). Om 20u.30 in het 
secretariaat Rodenbachfonds, Ninoof-
sestwg. 230. InfO: 02/567.00.22. 

za. 5 okt. WEMMEL: Haantjes-
feest van vu-Wemmel. Van 18 tot 22u. In 
zaal Groenvink, Dorpstraat 35 te Relegem. 
Ook op 4/10 van 12 tot 16u.. 

Za. 3 okt. LENNIK: Jaariijks etentje 
van Lennik 2000, met zalm en kipfilet. Van 
18 tot 22u. in feestzaal sport- en ont
moetingscentrum Jo Baetens, Algoet-
straat. Ook op 4/10 van 12 tot 22u. 

Za. 3 okt. BEERSEL: Jaariijks eet
festijn van VU-Croot-Beersel. Vanaf 17u.30 
in zaal ,,Ons Huis", Vroenenbosstraat la te 
Dworp. Ook op 4.10 van 11u.30 tot I6u. 
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gressieve invulling zijn van een radicale 
Vlaamse beweging in de hoofdstad. Daar
bij wil het vergaderruimte en infrastruc
tuur aanbieden aan verenigingen die in 
dezelfde zin werken binnen de bedding 
van een verdraagzaam maar radicaal 
Vlaanderen. Op termijn komt er in het 
huis een documentatiecentrum rond 
thema's die in het tijdschrift Meervoud 

aan bod komen. 

(mas) 

Het Vlaams Huis is dagelijks toegankelijk 
vanaf 18 u. tijdens de weekdagen. Info 
voor vergaderruimte of documentatie
centrum: 02/223.31.40. 

Het tijdschrift Meervoud lanceerde met
een ook een nieuwe webstek op het 
Internet. U vindt de bijna volledige jaar
gangen én een mogelijkheid om een 
proefabonnement aan te vragen op de 
URL: www.meervoud.org 

In memoriam Allan Macartney 

Za. 10 Okt. TIELT-WINCE: Ide Fa
miliequiz. Om 20u. stipt in „ ' t Jor»gens-
schooi" te Tielt. Info en Inschrijvingen: 
016/36.18.15 of 016/63.16.29. Org.: Vü-
Tïelt-Winge. 

za. 10 Okt. LEUVEN: Nationale 
conferentie: De Koerden, een volk zonder 
staat. Om 9u. in het Maria-Theresia-college. 
KU-Leuven, Grote Aula, Sint-Michielsstraat 
6. Info over programma en gastsprekers: 
Koerdisch Instituut vzw, tel. 02/230.89.30, 
fax 02/231.00.97. 

Ma. 12 ofct. OILBEEK: Tentoon
stelling schilderijen van André Aerts. Tot 22 
oktober in het secretariaat van het Ro-
denbachfonds, Ninoofsestwg. 230 te Dil-
beek. InfO; 02/567.00.22. 

za. 17 Okt. RUISBROEK: Boeren-
kermis. Van 17 tot 22u. In de Parochiekring, 
Kerkstraat 31. Ookop 18/10 van 12tot17u. 
org.: vu-Ruisbroek. 

DO. 22 Okt. DILBEEK: Provinciale 
FW-najaarsvergadering. Thema: De Euro In 
Vlaamse vrouwenhanden. Om 19u.45 in CC 
Westrand, Kamerijklaan zn. te 1700 Dil-
beek. Spreker:nog niet bekend. Info: FW-
09/223.38.83. Iedereen welkom. 

Za. 24 okt. BRUSSEL: 3de Kaas- en 
Wijnavond van vu-Jette. Vanaf 18u. In CC 
Essegem, Leopold-l-straat 329 te 1090 
Brussel. 

Za. 24 okt. BUIZINCEN: Pensen-
kermis van VU-Buizingen. Vanaf 17u. in de 
Don Boscozaal, Alsembergsesteenweg 
(achter de kerk). Ook op 25/10 vanaf 
11U.30. 

LIMBURG 
WO. 50 sept. TESSENDERLO: FW 

Tessenderio bezoekt Mol o.l.v. gids. Af
spraak om 14U.30 aan het Jacob Smits-
museum te Mol Sluis. Nadien stadswan
deling en bezoek aan het historisch mu
seum. Deelname: 150 fr (inkom museum 
inbegrepen). 

zo. 4 Okt. CENK: Herdenkingsdag 
van het Limburgs Offer voor Vlaanderen. 
Om 14U.30 misviering bij de paters Do-
minikanen te Genk. Daarna koffietafel in 
feestzaal Elysee. Deelname 400 fn p.p. info 
en inschrijving: R. Vanheusden, Lisbloem
straat 31 te 3500 Hasselt (011/21.13.88). 

WO. 14 Okt. BILZEN: Provinciale 
FW-najaarsvergadering. Thema: De Euro in 
Vlaamse vrouwenhanden. Om 19u.45 In 
Bilzen-Eetcafé, Markt 41 te 3740 Bilzen. 
Spreker: Jan Vanderheyden. info: FW -
09/223.38.83. Iedereen welkom. 

ANTWERPEN 
Vr. 25 sept. LIER: Om 20u. in het 

Viaams-Nationaal Centrum, Beriarij: een in
formele gespreksavond met Lionel Van-
denberghe over de voorbije en de vol
gende IJzerbedevaart en zo meer... Org.: 
VNC en VOS-Lier. info: Mare Hendrickx 
(015/27.22.01). 

vr. 25 sept. SCHOTEN: Vlaams-
lers Poëziefestival. Met Rita Ann Riggings, 

Patrick Calvin, Miriam Vanhee en Lucfenne 
Stassaert. Muzikale omlijsting: Hilda Van 
Eyk (harp). Aristlek directeur: Beatrijs Van 
Craenenbroek. Dm 20u. in CC Schoten, 
Org;: FW-prov. Antwerpen. 

za. 26 sept. EDECEM: Etentje van 
FW-Edegem in het teken van de mooie reis 
naar Engeland. Nieuws volgt. 

ZO. 27 sept. KASTERLEE: Vlaams-
lers Poëziefestival. Met Rita Ann Higgings, 
Patrick Galvin, Miriam Vanhee en Lucienne 
Stassaert. Muzikale omlijsting: Hilda Van 
Eyk (harp). Aristlek directeur: Beatrijs Van 
Craenenbroek. Aperitlefpoëzie om 10u.45 
in Hof en Rielen te Kasteriee. Org.: FW-
Prof Antwerpen. 

Za.Sokt.NiJLEN: Mosselfeestvan 
de Vlaamse Kring, van I4u. tot 22u. in zaal 
Kempenland. Ook op 4/io van 12 tot 20u. 

Zo. 4 Okt. OESSEL: Mosseldag. Van 
1lu.30tot15u.envan16u.30tot20u.inde 
Kristoffelzaal te Heide. Inschrijven bij Kris 
Van Dijck, Biezenstraat 28, tel-fax 
014/37.24.54. 

Ma. 5 okt. KALMTHOUT: Met FW-
Kalmthout bezoek aan de tentoonstelling 
Van Memling tot Pourbus te Brugge. Sa
menkomst Heide-station om 8u.40 (trein 
8U.55). Deelname 850 fr (trein, inkom en 
gids). Indien met 15 deelnemers: 700 fn 
Inschrijven: 666.87.93. 

DL 6 okt. LIER/ Dia's en info over 
Noorwegen. Om 20u. in VNC, Beriarij 80 te 
Lier Org. VAB-VTB-Lier en VNC. Info: Bob 
Van Ouytsel, 03/480.00.60. 

WO. 7 okt. EOECEM: Provinciale 
FW-najaarsvergadering. Thema: De Euro in 
Vlaamse vrouwenhanden. Om 19u.45 in 
Het Elzenhof Kerkplein 3 te 2650 Edegem. 
Spreker: Marie-Anne Wilssens. Info: FW -
09/223.38.83. Iedereen welkom. 

Vr. 16 Okt. EDECEM: Familiekwis 
met Bob Bolsens. Om 20u. in de Kleine zaal. 
Elzenhof, Kerkplein Edegem-Elsdonk. in
schrijving tot 10/10 per ploeg van 6 tot 8 
pers. Info: Katelijne Wesenbeek 
(03/449.14.51). Org.: Culturele Kring Ede
gem. 

Ma. 19 Okt. KALMTHOUT: „Een 
veertje op de adem van God". Boris To-
doroff belicht de vrouw in de christelijke 
mystiek vanaf de middeleeuwen. Om 
20U.15 in zaal Monida. inkom 150 fr, nlet-
leden 200 fn (l consumptie Inbegrepen). 
Org.: FW-Kalmthout i.s.m. FW-Kapellen. 

za. 24 Okt. NIJLEN: H. mis en 
zangavond. Vanaf 19u. in zaal Kempeland. 
Org.: Vlaamse Kring Nijlen. 

zo. 25 Okt. KESSEL: Aperitiefde
bat van Het Tankschip 1998 over „Omtrent 
onze pensioenen en belastingen". Van 
IOu.30 tot 12U.30 in de basisschool Bis-
terveld. Nieuwstraat 26. M.m.v. Johan Sau-
wens, vu-Vlaams Volksvertegenwoordiger 
Deelname: 70 fn, aperitief inbegrepen. 

Op 15 augustus overleed -totaal on
verwacht- dn Allan Macartney, één 
van de twee SNP-Europarimeentsle-
den. Allan Macartney werd nauwelijks 
57 jaar De meeste VU-militanten ont
moetten Allan op de VU-conventie van 
juni 1997. Hij sprak er de congres
gangers toe in vlekkeloos Nederiands. 
Enkele maanden geleden kwam hij 
ook op bezoek naar het vu-secre-
traiaat en het Vlaamse Pariement met 
een veertigtal kandidaat-pariements-
leden voor het Schotse Pariement. 
Toen José Luis Linazasoro, de secre
taris-generaal van onze internationale 
van regionalistische en nationalisti
sche partijen, me op 25 augustus 
meedeelde dat Allan 's morgens on
verwacht overieden was, werd het stil 
om me heen. Droevig, geschokt en in 
gedachten verzonken schoten me di
rect enkele beelden door het hoofd. 
Het vijftien jaar oude beeld nu al van 
Allan die als vertegenwoordiger van 
de SNP naar de algemene vergade
ringen van de Europese Vrije Alliantie 
kwam. Vaak in het gezelschap van 
George Lesley beiden In kilt. Mij blijft 
het beeld bij van die gezellige uren 
napraten, het van gedachten wisselen 
in één of andere Brusselse kroeg. Niet 
zelden werden zon avonden afge
sloten met gezangen. En ik moet toe
geven: de Schotten zongen altijd be
ter dan de Friezen of de Vlamingen, de 
Bretoenen of de Sarden. Allan was ook 
de man die de SNP definitief de Eu
ropese Vrije Alliantie binnenloodste. 
Oorspronkelijk zetelde de SNP in de 
fractie van de Franse gaullisten en de 
Ierse Flanna Fail. Allans zorgvuldige en 
geduldig lobbywerk binnen de SNP 
zorgde ervoor dat de Schotse nati
onalisten uiteindelijk lid van de EVA 
werd en dat hun eerste Europarie-
mentslid Winifred Ewing lid werd van 
de Regenboogfractie in 1989. 
In 1989 kandideerde Allan in één van 
de acht Schotse kiesdistricten maar 
werd toen nipt niet verkozen. In 1994 
lukte het uiteindelijk wel. Hij won de 
zetel voor North-East-Schotland met 
een meerderheid van meer dan 35000 
stemmen. Een puik resultaat. 
Het tweede beeld was dat van Allan als 
pariementariër De harde werker Een 
heuse en waardige ambassadeur van 
Schotland. We zien hem allemaal nog 
wandelen door de gangen van het 
Pariement. Al te vaak met een zware 
lederen boekentas in de rechterhand. 
Allan was geen pariementariër die op 
zijn kamer bleef zitten en de telefoon 
nam om je bij hem te roepen. Neen, hij 
trok er zelf op uit. Hij kwam vaak in 
onze gang en sprong dan gewiekst 
onze kantoren binnen. Steevast sprak 
hij ons in het Nederlands aan. Allan 
had een talenknobbel. Behalve Engels 
en Nederiands beheerste hij ook het 
Frans en het Duits. Hij kende ook 
enkele Afrikaanse talen. Enkele maan
den geleden had hij zich ingeschreven 
voor een cursus Spaans. Allan had een 

bijzondere interesse voor de Derde 
Wereld. Hij was in Afrika geboren en 
gaf er enkele jaren les. Hij was dan ook 
lid van de Commissie Ontwikkelings
samenwerking enj nam ook deel aan 
de vergaderingen van de gemengde 
pariementaire vergadering van EU- en 
ACP-landen (de vroegere Europese 
kolonies). 
Allan was ondervoorzitter van de Vis
serijcommissie en verdedigde daar de 
belangen van de Schotse vissers. Voor 
de Europese Vrije Alliantie werd hij op 
korte tijd een grote steun. Hij co-
ordineerde de wederzijdse contacten 
en zorgde ook voor meer banden met 
de Scandinavische landen. 
Wat me bijblijft is zijn bijzonder gevoel 
voor humon Een kwinkslag hier Een 
lachje daar Allan was al bij al een 
kameraad die respect afdwong. Allan 
verdiende ook eerbied omwille van 
zijn luisterbereidheid. Hij verstond de 
kunst om de kleine spanningen tussen 
mensen die dag aan dag samen wer
ken haast ongemerkt weg te werken. 
Steeds probeerde hij conflictsituaties 
te ontmijnen. 
De gangen in het Parlement zijn nu 
wat leger geworden. Het wordt wen
nen. Pijn, droefenis en smart. We kun
nen ons met moeite inbeelden hoe 
hard de onverwachte dood van Allan 
voor zijn familieleden, zijn vrouw 
Anne, zijn zonen en zijn kleinkinderen 
moet zijn. De dood van Allan is ook een 
harde slag voor de SNR Allan was de 
avond voor zijn dood aangeduid als 
één van de acht kandidaten voor de 
komende Europese verkiezingen. 
Deze week zou de partij de rangorde 
van de lijst meedelen. Allan zou lijst
trekker geworden zijn. Het heeft niet 
mogen zijn. Mede namens de WIJ-
lezers en de Volksunie maakten we de 
familie en de SNP onze blijken van 
deelneming in dit grote veriies oven 

Bart staes 

Macartney, 
samen met 
Jaak 
vandemeule-
broucke 
tUdens de vu-
conventie van 
Juni vorig Jaar. 
De schot 
sprak de 
aanwezigen 
toe in 
viekkeioos 
Nederiands. 

Stan Philips is niet meer 
Op zondag 20 september jl. is te Wemmei Stan Philips 
overieden. Stan werd geboren te Meldert op 18 mei 1925 
en verdiende in de Vlaamse beweging en in de Volksunie 
een aparte plaats, hij was niet alleen een VU-militant en 
mandataris (agglomeratieraad-Brussel, gemeente Wem
mei en provincie Brabant) maar ook vele jaren de lo
kaalhouder van o.m. de Waltra naast de KVS. Daar kwam 
vele jaren de arrondissementsraad van Brussel-Halle-
Vilvoorde samen en waren zowat èlle spelers en re
gisseurs van de Vlaamse theater kind aan huis. Met zijn 
orkest Waltra heeft Stan in het hele Vlaamse land gespeeld 
en zowat alle Vlaamse artiesten begeleid. Wij bieden aan 
zijn kinderen Walter en Petra en aan zijn echtgenote 
Monique Froment ons diep medeleven aan. 
Stan wordt morgen vrijdag 25 september ten grave 
gedragen. De plechtigheid begint om lOu. in de Sint-
Servaaskerk te Wemmei. Samenkomst en begroeting in 
de kerk vanaf 9u.30. 
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51ste Frans-Vlaamse 
Cultuurdag in Belle 

Het Komitee voor Frans-Vlaan-
deren (KVF) organiseert op 27 
september a.s. voor de 51ste 
keer een Frans-Viaamse Cul
tuurdag. Die Ineeft dit jaar 
voor de 7de maal plaats in l^et 
Frans-Vlaamse Belle (Bailleul). 
In de zaal Marguerite Your-
cenar (rue du Musée) is er 
vanaf 9u gelegenheid tot 
l<ennismai<ing. Om 10u. be
gint de plenaire zitting met 
een inleidend woord van KFV-
voorzltter Luc Verbeke. 
Daarna zijn er korte spreek
beurten over versctiillende as
pecten l.v.m. Frans-Vlaande-
ren: onderwijs van liet Ne
derlands, economie, gesciiie-
denis, toerisme Op de spre
kerslijst komen voor: Luc 
Vranckx, Kristof Papln, Cuido 

Hoste, Geert Sanders, Patrick 
de Verrewaere, Frank Allacker, 
Sabine Demange-Delobel. Er is 
telkens een korte samenvat
ting in liet Nederlands of het 
Frans. 
Voorts is er een prijsuitreiking 
aan de eerste prijswinnaars 
van de 35ste Nederlandse 
Taaiprijsvraag voor Frans-Vla
mingen en een hulde aan 
oud-voorzitter Cyriel Moey-
aert door Luc Verbeke en dr. 
Eric Duvoskeldt. Jean Delobel, 
burgemeester van Belle en 
volksvertegenwoordiger, 
brengt het slotwoord. 

o» Info: Dirk Verbeke, alge
meen secretaris KFV, Kerels
straat 17, 8800 Roeselare. 
Tel/fax: 051/20.55.08. 

GEPENSIONEERDE 
BINNENHUiSSCHILDER NEEMT 

NOG WERK AAN. 
350 FR. P/U + BTW. 

ENKEL ERNSTIG WERK OOST-VL 
VOOR CONTACT: REDACTIE WIJ 

Wenst U meer informatie over de 
advertentiemoselijkheden 

in WIJ? 

Bel dan vandaag nog naar 

Els Decoster 
op het nummer 02/481.78.59 

Brood- en 
banketbakkerij 

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

SPECIALIST 
VAN ALLE 

GELEGENHEIDSGEBAK 
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Afhalen van palinggerechten nnogelijk 

Openingsuren van maandag tot en met donderdag 
12 uur tot 14.30 uur -18 uur tot 21.30 uur 

Zaterdag. 18 uur tot 22 uur 
Zondag- 12 uur 21.30 uur 
Verlofperiode- de maand december 

^ 
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10 km Brugge/Oostende 

Hotel DE STOKERU 

Oudenburg tel. 059/26.82.97 

fax 059/26.89.35 

CUPIDO ROAAANTICA: 1 overnachting in luxe kamer met dubbele whirlpool, fles cham
pagne, Gastromenu met kreeft 5.800 fr p p Extra nacht 2.400 fr p.p. 
ARR. JAN BREYDEL: 2 overnachtingen in luxe kamer met douche, 1 x gastro-menu, 1 x 4 
gangenmenu 6.400 fr. p.p. 
Steeds ontbi|t tot 12 u.' kamer beschikbaar tot 15 u. 
Gratis fietsen en routes. Sauna beschikbaar 
Alle voorzieningen voor rolstoelgebruikers. 
Zie ook teletekst Eurosport! 
E-mail; Hotel De Stokeri|@flanderscoastbe 

Debatavond 
rond arbeid en gezin 

In aanloop naar de D-dag van 3 oktober or
ganiseert de Volksunie een debatavond rond het 
thema arbeid en gezin. Gezinnen, vrouwen en 
mannen zijn vragende partij voor kwalitatieve 
verbeteringen van de combinatie van het be
roeps- en gezinsleven. Hoe kan je vandaag een 
gezinsleven met of zonder kinderen combineren 
met de job van je leven? is een doorgedreven 
flexibilisering hier dé oplossing of wordt de flexi-
blliteitseis een nieuw wapen In handen van de 
werkgever? is het aanbod van kinderopvang 
vandaag voldoende groot en van voldoende 
kwaliteit? Hoe kunnen het fiscaal systeem en de 
sociale zekerheid beter inspelen op de 'nieuwe' 
realiteit? Een modern beleid moet nu anticiperen 
op deze vragen en met achterna hinken op de 
feiten. 
Op dinsdag 29 september e.k. buigt de VU zich 

over deze boeiende problematiek. Om 20u.l5 
geven wij het woord aan Walter Van Dongen, 
doctor in de Moraalwetenschappen en werkzaam 
op het Centrum voor Bevolkings- en Cezins-
studie. Hij geeft een korte theoretische schets 
van de veranderingen die ons traditioneel kost
winnersmodel heeft ondergaan en de vragen die 
het nieuwe meerbanen/meerinkomensmodel 
oproept, in een panelgesprek, gemodereerd 
door Els Houtman (FET), proberen Patrik Van-
krunkelsven (VU), Veerie Vermeulen (VEV) en 
Walter Van Dongen tot antwoorden te komen. 
Deze avond wordt georganiseerd in samenwer
king met het Vormingscentrum Lodewijk Dosfel. 
c» Dinsdag 29 september in Chalet Pic-Nic, Grien

dijk 17, Gent (vlakbij de watersportbaan) om 
20u.l5. Info: VU-secretariaat, Hilde Degezelle, 
tel 02/219.49.30 
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GESPREK MET SPIELBERG 
"Toen ik aan de film begon heb ik zelfs 
mijn acteurs gewaarschuwd: ik zou de 
oorlog op zo'n gruwelijke manier tonen 
dat ik er niet zeker van was of er in 
Amerika wel een publiek voor de film zou bestaan. 
Misschien zou het te beklemmend zijn voor het 
grote publiek dat ik met mijn andere films aantrek." 
In "Saving Private Ryan" laat Steven Spielberg de 
invasie in Normandië zien alsof de toeschouwer er 
zelf bij was. Knack sprak met de meest succesvolle 
filmregisseur aller tijden. 

O N D E R W I J S 

DE OORLOG VAN DE LfRAAR 
"Geef uw leske en laat mij voor de rest met rust." 
De leerüngen van tegenwoordig koppelen mondig
heid aan een fatalistische leerhouding. De leer
krachten krijgen steeds meer problemen met orde 
en tucht en weten zich onvoldoende gesteund: ze 
worden in de steek gelaten door hun collega's, 
hun directie en door de ouders van de leerlingen. 
"Mijn kind moet die straf niet maken." De klas 
als slagveld: de verhalen van leraars, leerlingen 
en directeurs. 

G E S C H I E D E N I S 

DE INVLOED VAN PRINSES UUAN 
In "Prinses Lilian, de vrouw die Leopold III ten val 
bracht" doet ex-parlementslid Evrard Raskin een 
boekje open over Lilian Baels. Het boek serveert het 
koele relaas van de opgang en de ondergang van een 
tomeloze arriviste die het land op de rand van de 
revolutie bracht en ei zo na het Belgische koningshuis 
in haar val meesleepte. "Leopold 
hield er een eigen privé-moraal op 
na, vooral op seksueel gebied." 
Een reconstructie. 
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Festival van Vlaanderen 
met veel kleuren 
en veel stemmen 

Het Festival van Vlaanderen heeft het 
Brusselse Warandepark en zijn omgeving 
uitgekozen voor de eerste happening in 
onze hoofdstad. Het Warandepark is ge
tuige van een bewogen geschiedenis, ge
kleurd door steekspelen, hertogen en 
rebellie. Koning en parlement houden 
mekaar van weerskanten in het oog en in 
wankel evenwicht. De pronkerige ge
bouwen in de buurt zijn typisch Belgisch. 
Te veel mengstijl om authentiek te zijn. 
Maar op zondag is het er goed toeven om 
de rust en de sfeer. 

SMELTKROES 

Hier minder geborgenheid dan in Gent 
met zijn kleine middeleeuwse kern, maar 
meer ruimte en monumentaliteit. Het 
programma biedt flamenco en oosterse 
klanken, Bartok en Buxtehude, cello en 
blazers, en nog veel meer. Keuze zat dus. 
Het pas gerestaureerde Errerahuis, het 
paleis der Academiën, en de protestantse 
kapel roepen het beeld van mecenas en 
kerkvorst op, maar ook de pruik van 
Haydn en de stoute tong van Mozart. De 
zuilen en de kroonluchters verbergen 
vergane glorie, maar ook macht. Wie hier 
voor het eerst komt voelt drmpelvrees en 
schroom. Tot stem en instrument op
duiken. 

Brussel heeeft nog niet de ervaring van 
Gent, en het weer zit tegen. Tegenover 
het koninklijk paleis proberen Guinese 
ensembles en brassband de wind weg te 
spelen. Geduldige ouders en uitgere
gende kinderen zijn op zoek naar muziek 
en beschutting. In het conservatorium 
zingt het Arnhold Schoenberg-koor een 
bloemlezing van Schubert. De dirigent is 
zo stijf als een hark, maar hij heeft oog 
voor kleur en sfeer. Elke stem is on
derdeel van een geheel en elke nuance zit 
juist. De ene Wener begrijpt de andere. 
Nog maar zelden een zo beeldende Schu
bert gehoord. Nu begrijp ik waarom 
Harnoncourt en Abbado dit koor ver
kiezen. 

Bela Bartok zwierf jarenlang in de Balkan 
om nauwkeurig en met veel liefde de 
volksmuziek op te tekenen. We kennen de 
neerslag, maar die is meestal opgepoetst. 
Iva Bittova en Dorothea Kellerova uit 
Tsjechië keren terug naar de bron, en 
worden gekibbel en geroddel, melan
cholie en gekte. Viool en stem als avon
tuur, en toehoorders vol verwondering. 
Stilte en mysterie leefden lang in bal
lingschap. Ze zijn terug. Dat blijkt uit de 
vernieuwde belangstelling voor het gre
goriaans en voor de onaardse muziek van 
de Duitse mystica en abdis Hildebard von 
Bingen. Vijf uitzonderlijke vrouwenstem
men uit Frankrijk vormen de groep Mora 

Vocis. Ze weerspiegelen de ascese van een 
cisterciënzerabdij en het pure van Mon-

^ CULTUUR ^ 

driaan. Monotoon, denkt de ene. Be

zinning, zegt de andere. Maar iedereen 
luistert een uur lang, gefascineerd. 
Angelo Branduardi sluit de happening af. 
De Italiaanse troubadour, gehuld in zijn 
typisch-weelderige haardos, en begeleid 
door virtuoze kompanen op fluiten, sna
ren en drums, zet twee uur lang het 
publiek naar zijn hand. 
Hij bespeelt zijn viool als een duivels
kunstenaar, zijn gitaar als een dromer, het 
bindend woord aarzelend maar geestig. 
Alia Fiera dell'Est en La pulce d'acqua zijn 
tekens van herkenning, en klinken na 
jaren nog fris en niet door de tijd aan-
getas. 

Andere liederen, met wortels in de mid
deleeuwen en de renaissance, krijgen een 
overdosis kleur en geluid. Deze gedachte 
klinkt wellicht puriteins. Toch verkies ik 
de intimiteit van de troubadour boven de 
trance van pop en rock. 

WEERBARSTIGE BEETHOVEN 
Voor een paar jaar hoorden we de le
gendarische Alfred Brendel in Beetho-
vens laatste pianosonates. Daar viel me
lodie noch thema meer te bespeuren. 
Blijkbaar was de meester door zijn ge
pieker en zijn gevecht met zijn doofheid 
in de wereld van het absolute en het 
onzegbare terechtgekomen. Wij vertellen 
dit omdat zijn Missa Solemnis uit dezelfde 
periode dateert en hetzelfde karakter 
heeft. Jan Cayers noemt het werk een 
tegendraadse en eigenzinnige uitdaging. 
Een cantate van Bach en een motet van 
Bruckner zijn uitingen van vroomheid. 
De mis van Beethoven daarentegen is een 
zoektocht, eerder drama dan gebed. Er 
zijn momenten van rimpelloos geloof 
zoals het Incarnatus est van het Credo en 
de sereniteit van het Benedictus. Er is de 
droom van vrede in de obstinate her
haling van het Dona nobis pacem, een 

pastorale die telkens wordt onderbroken 
door een martiaal thema. Maar talrijker 
zijn de flarden van beklemming en 
bruuske verandering van maat, ritme en 
toonaard, zoals in het aangrijpende amen 
van het Gloria. Deze Beethoven stelt hoge 
eisen. Deze Beethoven moet hoekig en 
weerbarstig klinken. En zo kneedt en 
sculpteert Jan Caeyers hem, bijgestaan 
door zijn Beethoven Academie, het Arnold 

Schoenberg-koor uit Wenen en een in
ternationaal kwartet van solisten. Om stil 
van te worden. 

(wdb) 
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Spanning en romantlelc 
Douglas Coupland vertelt in 

Vriendin in coma het verhaal van Karen 
Ann McNeil die in coma raakt en negen 
maanden later moeder wordt van een 
dochter, verwekt door haar vriend Ri
chard. Na 18 jaar ontwaakt Karen. De 
hoofdpersonen krijgen hetzelfde duistere 
aura als dat wat de TV-serie kenmerkt waar 
Richard aan werkt. Terwijl de wereld om 
hen heen In puin valt, proberen ze hun 
menselijke waardigheid te behouden. 
(Uitg. Meulenhoff, 758 fr.) 

Cormac McCarthy laat In Meri
diaan van bloed geen spaander heel van 
het geromantiseerde beeld dat wij ken
nen van „het wilde Westen". Het verhaal 
speelt zich af rond 1850 en is gebaseerd 
op historische feiten die zich afspeelden 
op de grens van Texas en Mexico. Een 
jongen sluit zich aan bij een bende in-
dlanenmoordenaars, waarvan Judge Hol
den de dreigende spil Is. De plot Is recht 
voor de raap en bloederig: aan het eind 
van het verhaal weet de lezer haarfijn hoe 
scalperen in zijn werk gaat en dat niet 
alleen de Indianen die kunst verstonden... 
(Uitg. Arbeiderspers, 1.180 fr.) 

Een klassieker Is ongetwijfeld De 
dame met de camelia's van Alexandre 
Dumas Fils, over het leven van Marie 
Duplessis. Zij werd bij hem Marguerithe 
Gautler, die model zou staan voor alle 
hartstochtelijke liefdesromans die er nog 
op zouden volgen. De eerste druk van dit 
boek verscheen in 1848 in Parijs. (Uitg. 
Aspekt, 690 fr.) 

In Diepe Wonden geeft MIck Co
chrane de familiegeheimen van de 
l^mm's prijs. Vertegenwoordiger Hal 
i^mm wordt gearresteerd wegens mis
bruik van zijn 13-jarige kleindochter 
Becky. Opeens wordt de hele familie ge
confronteerd met diep weggestopte 
trauma's en lang bewaarde geheimen. Zo 
vindt zijn vrouw pas nu de kracht om zich 
tegen haar man te verweren. Zijn dochter. 

ook door hem misbruikt, was reeds lang 
het huis ontvlucht. Zijn zoon Cal wil hem in 
bescherming nemen... tot hij zelf vader 
wordt. En dan is er nog Becky... (Uitg. 
Archipel, 759 fr.) 

Paulo Coelho wordt in De vUfde 
berg geïnspireerd door een korte passage 
in de bijbel en vertelt de auteur het 
verhaal van Elia en zijn beproevingen. De 
profeet komt aan in Sarefat, waar een 
weduwe hem gastvrij onderdak verleent. 
Hij komt er in aanraking met de voor hem 
onbekende Fenicische cultuur en met be
richten over een op handen zijnde invasie 
in Israel. 
Paulo Coelho is na Gabriel Garcia Mérquez 
de meest gelezen Latijns-Amerikaanse 
schrijver. Wereldwijd zijn meer dan 10 
miljoen exemplaren van zijn boeken ver
kocht (Arbeiderspers, 599 fr.) 

Generaties van de winter van 
Vaslli Aksjonov, een van de succesvolste 
sovjetschrijvers, vertelt op tolstojaanse 
wijze en met de emotionele kracht van 
'Dokter Zivajo' de geschiedenis van een 
Russisch gezin dat tracht te overleven ten 
tijde van het tumtultueuze stalinistische 
tijdperk. Boris Gradov, een chirurg en zijn 
vrouw Mary Coediasjvlii, een pianiste, be
volken samen met hun zoon Nikita, doch
ter Nina en bestaande figuren als Stalin en 
Beria deze familiekroniek, die de hele 
sovjetperiode beslaat. Een meesterwerk 
binnen de traditie van de grootste 19de-
eeuwse Russische romans (Ambo, 1.990 
fr.) 

11 
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Hoe ver gaat 
ons Nederlands 
terug? 

V CULTUUR ^' 

Op het einde van de zeventiger jaren 
kreeg ik van wijlen Remi Devaere, die wij 
onder intimi de druide van Ginste noem
den, een opmerkelijk boek ten ge
schenke : De Kerckelycke Historycke van 

Vlaenderen van zekere F. Dyonisius Mod-
zaert, een premonstratenzer. Het boek 
dateerde uit de eerste helft van de 17de 
eeuw en, hoewel de eiken kaft fel is 
beschadigd, reken ik het tot één van de 
meest bezielde „schenkingen" die mij 
ooit ten dele vielen. 

FORMULE 

Eén perkamentachtig document, dat in 
deze Kerckelycke Historycke verborgen 
zat, haalde de schenker er echter zorg
zaam en minutieus uit. „Dit ezelsvelletje 
heb ik aan pater Biebuyck van de Be-
nediktijnerabdij van Steenbrugge, be
loofd", zei hij, „daar hoort het thuis. Het 
is een duivelsbezwering van meer dan 
duizend jaar oud, in voortreffelijk en 
verstaanbaar Diets. Ge moogt het wel 
overschrijven." Als een middeleeuwse co-
piïst zette ik mij aan het werk en schreef 
de formule over. 

„Forsachistu Diabolo? Ec forsacho di-
obolaeend allum diobolgelde. Ec fors
acho allum diobolgeldae end allum di-
oboles uuercum end ec forsache allum 
diolboles uuercum end uuordum thunaer 
ende uuoden ende saxnote ende allem 
them unholdum the hira genotas sint." 
{Verzaakt gij aan de Duivelt Ik verzaak 

aan de duivel en aan alle duivelsgilden. Ik 

verzaak alle duivelsgilden en alle dui-

velswerken en ik verzaak alle duivels-

werken en woorden. Donar en Wodan en 

Kerklatijn en oud-Diets, alleszins een 
vreemd mengsel waarvan men zich kon 
afvragen of het een oorspronkelijk Dietse 
formule betrof, die Latijns werd inge
kleurd. De druïde van de Ginste, die 
overigens een vrome Vlaamsgezinde ka
tholiek was, gaf mij nog mee dat in zijn 
familie altijd werd gezegd dat de tekst nog 
uit de tijd van Karel de Grote stamde. 

HEBBAN OLLA UOGALA 

In die jaren wist ik niet beter dan dat de 
oudste Nederlandse zin ergens omstreeks 
het jaar 1100 zou zijn neergeschreven 
door een West-Vlaamse monnik die zijn 
dagen sleet in de abdij van Rochester, in 
het graafschap Kent. Zo hadden wij het 
toch vernomen op de Gentse Rijksuni
versiteit en op menig studentenkamer. 
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Saxnote en al diegenen die hun genoten 

zijn.) 

Toegegeven, een boeiende maar bevreem
dende tekst, die het midden houdt tussen 

Over en voor politiek 
Wie Rik Coolsaets monumentale werk 'België 
en zijn buitenlandse politiek 1850-1990' 
openslaat wordt meteen geconfronteerd 
met de lovende kritieken over zijn eerdere 
'Buitenlandse Zaken'. Het boek werd toen 
algemeen omschreven als 'standaardwerk', 
een term die voorlopig - en gelukkig! - nog 
niet aan inflatie onderhevig is. Als 'Buiten
landse Zaken' Coolsaets 'standaardwerk' was, 
wat dan te zeggen van deze nieuwe uitgave? 
Zeer nauwgezet wordt daarin opnieuw het 
verhaal gedaan van 160 jaar buitenlandse 
politiek. Met daarin aandacht voor de grote, 
maar ook kleine momenten, met bijdragen 
over de Invloed van notabelen, kapitaal
krachtigen en vorsten, met een vergelijking 
tussen het onafhankelijkheidsstreven van 
Vlaanderen en België, met een beschouwing 
over hoe het verder moet. Dit 'België en zijn 
buitenlandse politiek 1830-1990' Is een mak
kelijk hanteerbaar alomvattend werk ge
schikt voor iedereen die van ver of dichtbij 
met de buitenland-politiek in aanraking 
komt. Prettig ook om vast te stellen dat dit 
soort werken nog een uitgever vindt. 
Minder Indrukwekkend, maar daarom niet 
minder boelend is het begin dit jaar bij Acco 
uitgegeven 'Politieke participatie van alloch

tonen', het tweede deel in de reeks 'Min
derheden in de samenleving'. In deze uitgave 
worden antwoorden gegeven op vragen als 
'Wat Is het belang van politieke inspraak?', 
'Hoe Is de actuele stand van zaken In het 
debat?' en 'Hoe verhouden de politieke par
tijen zich tot het stemrecht voor alloch
tonen?'. 'Politieke participatie van alloch
tonen' bevat bijdragen van diverse auteurs. 
Melden we tot slot dat er een nieuwe druk is 
van 'Het Communistisch Manifest'. Het is 
uitgegeven bij EPO, bevat alle 'voorwoorden' 
die bij de verschillende uitgaven zijn op
genomen en in deze uitgave tekent Ludo 
Martens (PVDA) daarvoor. Uitgave voor een 
kameradenprijsje. 

o» Beigië en zijn buitenlandse politiek 1830-
1990. Rik Coolsaet. Uitg. Van Halewyck -
Leuven. 1998. 670 blz., keuze tussen een 
uitgave van 1298 fr. of 1600 fr. 

CS» Politieke participatie van allochtonen. B. Hu-
beau & M.C. Foblets (red.). Uitg. Acco -
Leuven. 1998. 98 blz., 695 fr. 

c» Het Communistisch Manifest 1848-1998. K. 
Marx 8c F. Engels. Uitg. EPO - Berchem 
i.s.m. Marxistische Studies. 1998. 151 blz., 
200 fr. 

Hebban olla uogala nestas... 

waar het respect en de fierheid voor onze 
taal nog bestond, werd die oudste Ne
derlandse zin dan ook gekoesterd en 
gereproduceerd: Hebban olla uogala nes
tas hagunnan Hinase hic anda thu Uuat 
unbidan uui nu. {Hebhen alle volgens hun 

nesten begonnen, behalve ik en gij, wat 

staat er ons dan nog in de weg?) 

Deze zin werd in 1932 ontdekt door de 
Engelse letterkundige Kenneth Sisam, op 
het laatste schutblad van een oud-Engels 
handschrift en sommige bronnen voeg
den er ook aan toe dat het een handschrift 
betrof dat dan nog ergens in een hei-

melyckheit met loge, lees een WC, werd 
teruggevonden. Reden waarom ik de 
tekst lange tijd uitgerekend in de ge
meenschappelijke WC van ons studen-
tenkot in de Gentse Sint-Jansvest heb 
opgehangen. De tekst bleek trouwens 
West-Vlaams te zijn, wat mijn ijdelheid 
streelde. 

DE OUDSTE IS NOOIT DE OUDSTE 

Vandaag wordt echter aangenomen dat er 
nog oudere teksten bestaan. De Wach-

tendonckse psalmen, een psalmvertaling 
uit de jaren 1100, moeten al van rond 
dezelfde tijd van het Hebban olla uogala 

dateren. De religieuze inslag en de La-
tijns-Dietse mix, zelfs met een scheutje 
Engels („an morgan", „tellon"...) of 
Duits („gehóron"), is beslist boeiend. 
Lees er de tekst uit de Wachtendonckse 
psalmen op na: „An avont in an morgan 
in an mitdon dage tellon sal ic in kundon, 
in He gehóron sal." (In de avond, in de 

morgen en op de middag zal ik vertellen en 

verkondigen, en Hij zal het horen.) 

Maar er blijken nog oudere teksten, zoals 
een paarden- en wormbezwering, uit het 
einde van de negende eeuw: „Vise flot 
aftar themo uuatere..." {Een vis zwom in 

het water...) 

Als men dat leest lijkt dit wel de geboorte 
van een Europese taal. Men rekent hem 
tot het Nederrijns-Westfaals, wat eigenlijk 
oud-Nederlands heet te zijn. En zo zijn er 
nog meer uit de achtste eeuw. Een 
Utrechtste doopbelofte zou zo uit de 
mond van een hedendaags priester met 
enig articulatieprobleem kunnen komen: 
„Gelobistu in got alamehtigan fadaer In 
christ godes suno ende halogan gast. 
{Gelooftgij in Godde almachtige vader. In 

Christus, Gods zoon en in de Heilige 

Geest f) 

RUKDOM 

Deze laatste tekst lijkt mij overigens uit 
dezelfde periode als het „Forsachistu...", 
dat ik optekende bij onze West-Vlaamse 
druïde (Gelofgistu, forsachistu...). Dui-
velsbezweringen afzweren van het zo
genaamde heidens geloof en het zich 
bekeren tot het Christelijk geloof. Je kan 
de teksten dan al middeldiets, oud-
Vlaams of oud-Nederlands noemen, ze 
duiken ten gepasten tijde op in al hun 
kleurigheid. Een mens kan er zelfs van 
genieten. Hebban olla uogala... Als men 
zich bovendien ook nog bezig houdt met 
enige heemkundige opzoekingen komt 
men steeds meer tot de overtuiging dat 
onze taal reeds meer dan tien eeuwen 
geleden ontstond in een voor onze tijd 
reeds bijna verstaanbare vorm en dat onze 
taal nooit vies is geweest van vreemde 
invloeden zodat wij ook een beetje een 
kleurrijke Europese taal hebben. Een 
vriend vroeg mij ooit hoe het mogelijk 
was dat Engelse en Ierse monniken hier te 
lande, in pakweg Ingelmunster (Anglo-
Monasterium... Klooster van Engelsen), 
het geloof kwamen verkondigen. Of hoe 
die Zuid-Franse geloofszendelingen, bij
voorbeeld Amandus, het met een vleugje 
Latijn en oud-Frans redden, laat staan dat 
we zo goed de Duitsers verstaan en een 
snuifje Saksisch meekregen. 
Blijkbaar verstonden onze voorouders 
dat allemaal. Wellicht had het te maken 
met het mengen van taal en culturen 
(Karel de Grote deporteerde Saksen naar 
onze contreien en ook naar Engeland, 
Willem de Veroveraar had tenslotte ook 
voor een kwart Vlaamse soldaten mee 
anno 1066). Bestaat de rijkdom van onze 
taal dan niet uit die talrijke invloeden, 
gaande van het klassieke Grieks en Latijn, 
over oud-Engels, oud-Frans, oud-Noors 
en vooral Diets? Boeiend toch! 

Lieven Demedts 
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SATERDAG 

AHASVERUS 

„Clinton legt ziel bloot", 
las Ahasverus 

't Zijn Al Gore details 

© 
Zetduivel: 

Anderlecht tobploeg 

© 
CVP-vrouwen willen ritsen: als 
de loodgieter maar niet tussenbeide moet komen 

© 
Herman De Croo nu ook in Playboy: 
mediageil? 

© 
Anke en Joyce: 
VLD-stoot-troepen ? 

© 
Ook voor Arie is er een tijd van 
komen en van Haan... 

© 
Mirakel te Anderlecht: 
Haan gaat vliegen! 

© 
Na de Clinton-tapes zit 
de Jones down... 

© 
CVP'ers keerden hun kar. 
In het vooruitzicht van de carrousel? 

^ H E R D E N K I N G 4 

i: n een vorige uitgave werd de aigemene 
sameninang gescinetst waarin de 

Boereni<rijg, nu 200 jaar geleden ontstond. Op tal 
van plaatsen worden herdenkingen ingehclnt o.m. 

in de Kempen waarover onze bijdrage van deze 
weei< liandeit ool<tai van publicaties zijn in de 
maak. Aansluitend bij dit artikel geven we een 

overzicht van de herdenkingen die ons werden 
meegedeeld. 

De BoerenkrUg 
in de Kempen 

De Boerenkrijg was grotendeels een plat-
telandsverschijnsel. De steden, waar de 
Franse republikeinen hun gezag steviger 
hadden kunnen vestigen met o.a. de col
laboratie van een niet onaanzienlijk aan
tal „franskiljons", hielden zich groten
deels afzijdig. De meeste Boerenleiders 
behoorden tot de vermogende topklasse 
van de plattelandsburgerij: Emmanuel 
Van Gansen (Westerlo) was een gegoede 
brouwer-landbouwer, A. Meulemans 
(Tongerlo) was landmeter, Pieter Cor-
beels (Turnhout) was drukker, J.C.Elen 
(Scherpenheuvel) was geneesheer, L.J. 
Heylen (Herentals) was advocaat, Em
manuel RoUier (Willebroek) was han
delaar, J.B. Caeymax (Berlaar) was no
taris en Theofiel Van Dyck was gemeen
tesecretaris van Westmeerbeek. 
In West-Vlaanderen en Luxemburg 
duurde de Boerenkrijg amper enkele da
gen terwijl hij in Oost-Vlaanderen en 
Henegouwen op het einde van de maand 
oktober zo goed als beëindigd was. Het 
Franse ministerie van Oorlog realiseerde 
zich dat de Boerenkrijg meer was dan een 
reeks lokale opstandjes. Daarom zond het 
Franse opperbevel in de Bataafse re
publiek (Nederland) toen een satelietstaat 
van Frankrijk, vanaf 23 oktober 1798 
aanzienlijke Franse troepenversterkingen 
naar het zuiden. Parijs zond op 27 ok
tober CS. Calaud als opperbevelhebber 
met onbeperkte macht naar Brussel om de 
militaire acties rond de Boerenkrijg te 
coördmeren en zo snel mogelijk in de 
kiem te smoren. 

BOERENBASTION 

Nadat de laatste weerstand in Klein-
Brabant was opgeruimd (de slag bij Bor-
nem, 4 november) concentreerden de 
Fransen hun militaire acties op de Ant
werpse Kempen. Dit was een moeilijk 
toegankelijk gebied van heide, moerassen 
en bossen, met weinig steenwegen. De 
Brigands konden zich in deze streek lan

ger handhaven en organiseren. Reeds 
begin oktober was Theofiel Van Dyck er 
begonnen met de recrutering van oud 
gedienden van de Brabantse Omwen
teling. Naast deze „anciens" heeft men 
tijdens de Kempische werftocht (21-26 
oktober) ook getracht om dienstplich
tigen bij het Boerenleger in te lijven. 
De impact van het kempische leger en de 
„jongens" uit het Hageland op het geheel 
van de opstand was zo groot dat de 
Boerenkrijg in Engelse en Hollandse 
bronnen „de opstand in Brabant" werd 
genoemd. 

Vanaf begin november begonnen vele 
enthousiaste jongemannen uit de streken 
waar de Boerenkrijg reeds was neer
geslagen naar de Kempen uit te wijken om 
er dienst te nemen in een leger. Ook een 
aantal gedwongen Vlaamse dienstplich
tigen in het Franse leger uit Antwerpen en 
Brussel poogde het Boerenleger te ver
voegen. Het Kempisch-Brabantse leger 
kreeg zo het karakter van een nationaal 
leger. Het gros van het leger bleef even
wel uit Kempenaren bestaan. Het waren 
ook hoofdzakelijk Kempische compag
nies die aan de vijf belangrijkste ge

vechten van 28 oktober tot 5 december 
1798 tegen de Fransen hebben deel
genomen. Deze militaire confrontaties 
waren de slag bij Herentals op 28 ok
tober, de slag bij Meerhout op 5 no
vember, de inname door de Boeren van 
Diest en de slag rond deze Demerstad 
(12-15 november), de gevechten bij Mol, 
Balen, Meerhout, Geel op 21 november 
en de slag bij Hasselt op 5 december 
1798. 

ERESALUUT 

De Boerenkrijg was geen spontaan verzet. 
Hij heeft lang gebroed en is langzaam tot 
uitbarsting gekomen. Het was een goed 
voorbereide opstand waarin het de Zuid-
Nederlanders zeker niet aan heldenmoed 
en durf ontbrak, maar wel aan wapens en 
buitenlandse steun. Wanneer zij de strijd 
zouden gewonnen hebben, had ze wel
licht een onafhankelijke staat in het leven 
geroepen. De nederlaag in Hasselt moet 
niet als een schande worden beschouwd, 
de Franse overmacht was te groot. Bo
vendien bleef de beloofde buitenlandse 
tussenkomst beperkt tot een mislukte 
Engelse invasie in Vlissingen en Blan
kenberge. 

Bij de Boeren was er ook een streek-
gebonden probleem. De meeste Boeren 
wilden wel vechten voor hun eigen 
streek, maar ze voelden er weinig voor 
om de steden binnen te trekken, daar nam 
de bevolking trouwens meestal een af
wachtende houding aan tegen de op
stand. 

In Hasselt werd de laatste strijd gestre
den, hij werd in het nadeel van ons volk 
beslecht. Meer dan 1.000 Boeren lieten er 
hun leven en meer dan 600 werden 
gevangen genomen. Voor de gevangenen 
stond enkel het vuurpeleton te wachten. 

De strijd van de brigands was er een van 
grote heldenmoed. „Brigands" was trou
wens een spotnaam die de Boeren van de 
Fransen kregen aangemeten. Net zoals de 
Geuzen in de 16de eeuw maakten ze er 
een eretitel van. 

Luc Van den Weygaert 
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Het 
monument 
in Herentals. 
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Manifestaties 
Zaterdag 17 oktober van 9u.30tot 13u. in 

het Cultureel centrum A Spinoy te Mechelen 
gaat een colloquiem door onder de titel De 
Boerenrkijg Twee eeuwen feiten en fictie. 
Inschrijven bij Davidsfonds, nationaal secr 
016/ 510.600 vragen naar Kathleen Haesaerts 
In de prijs (1 180 fr. met leden, 980 fr, DFleden) 
van het studiedag is een gelijknamig boek 
(handelsprijs 795fr.) begrepen 
"'' Van 17 oktober tot 29 november heeft in 
het Hof van Busleyden te Mechelen de ten
toonstelling Van Brigand tot Held Franse her
vormingen en Boerenlcnjg plaats. In het kader 
van deze expo lopen gans de maand oktober 
activiteiten Wij stippen aan zondag 11 oktober 
uitvoering van de Heidencantate De Boeren-
l<njg (E. Wambach) en de Boerenkrijgcantate 
(A. De Boeck) om 16 uur in de O.LV-kerk te 
Mechelen. 

Vrijdag 25 oktober om 19u.50 bloemen
hulde aan de voet van de St.-Romboutstoren. -.1 
Alle info Sted. Musea 015/29.40.50 of 015/1', 
29 76 55 f 

Zondag 25 oktober om lOu bloemenhulde^ 
aan de gedenksteen tegen de vroegere kar-i' 
tuizenj te Heme. Om 11 u. in het gemeentehuis-,-
lezing over de Boerenicrijg in liet Pajotten-' 
iand. 

Voor Outer en Heerd. De Boerenlaijg in de 
Antwerpse Kempen is de titel van een prachtig 
geïllustreerde studie die een vernieuwende en 
historische kijk op de Boerenkrijg wil geven.' 
Onderwerpen zijn: de Franse instellingen in de 
Antwerpse Kempen, de economische situatie, 
de Besloten Tijd en de gevolgen van de Bra
bantse Omwenteling. Het boek kost gebonden 
1500 fr., genaaid 995 fr , telt 248 biz. en wordt 
uitgegeven door Brepoels te Tumhout. 
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LA VITA È BELLA 

... ts een Italiaanse film van en met Roberto Benigni, die op het 

Festival van Cannes dit jaar m competitie liep en voor nogal wat 

beroering zorgde. Deze kaskraker in Italië - waar hij voor de David 

di Donatello-prijzen (de Italiaanse Oscars) maar liefst twaalf 

nominaties wegsnoepte, waaronder beste regie, beste acteur, beste 

bijrol, beste scenario, beste cameraregie, beste muziek - wekte 

afschuw bij heel wat Amerikaanse bezoekers, maar de Europeanen 

hadden er heel wat minder moeite mee. 

Yoor schlemiel Guido (Benigni) is het liefde op het eerste zicht, als 

hij de schooljuf Dora ziet. Maar hij zou het beter vergeten, want 

Dora behoort tot de betere klasse en haar moeder kijkt goed toe 

NIEUW IN DE BIOS 

wat dochterlief allemaal uitsteekt. Dora houdt dan ook het handje 

vast van een droogstoppelige stadsbediende, waarmee ze reeds lang 

verkering heeft om diezelfde moeder te plezieren, en geniet 

ondertussen van de clowneske avances die Guido haar maakt. Dan 

hoort Guido dat ze gaat trouwen en hij vreest dat ze voor altijd zal 

opgesloten zitten in een burcht van treurigheid. Hij besluit in een 

laatste charge deze burcht te bestormen om haar alzo te redden. 

We zitten in het Italië van de jaren dertig, waar racisme en anti

semitisme de orde van de dag zijn, en ook Guidos joodse oom 

wordt aangevallen. 

En dan gaan we met een sprong naar vijfjaar later en midden in de 

oorlog. Guido en Dora zijn getrouwd en hebben een zoon, die 

alsmaar moeilijker vragen stelt over de anti-joodse gevoelens, die 

Guido steeds afdoet met een lach, zelfs tot ze onderweg zijn naar 

het concentratiekamp. De niet-joodse Dora zal in een vrou-

wenkamp belanden. In het kamp begint het spel van Guido om 

zichzelf en zijn zoon door de verschrikkelijke kampjaren heen te 

helpen. 

Een ontroerende film, die je niet ongezien mag laten - waarmee je 

soms ook tranen zit te lachen, en wanneer Benigni het over de 

Arische suprematie heeft, blijf je er bijna in. (****) 

Willem Sneer 

• MEDIALANDSCHAP 4 ' 

Pacific Heights Een sadistische gel< neemt 
zijn intrei< in een tiuurappartement van een fatsoenlijk 
yuppiekoppei. iVlichael Keaton Is de onheiispeilende 
engerd in deze stevige thrilier van John Schlesinger uit 
1990 Zat. 26 Sept., Kanaal 2 om 2iu. 

Jodle Foster en 

Richard Gere in 

'Sommersby'. 

zat. 26 sept., Ned. 1 

om 20U.30 

^-d? Singles Amerikaanse reiatlekomedie uit 1992 
van Cameron Crowe met Bridget Fonda, Campbeli 
Scott en Kyra Sedgwick. Frisse adoiescentenfiim in 
een hip rockkleedje, met verschiilende verhaaitjes die 
uiteindelijk één geheel vormen. Muziek van Allee in 
Chains, Soundgarden, Screaming Trees enz... Pearl 
Jam is te zien in een jamsessie met het rockgroepje 
van Matt Dillon. Zon. 27 sept., Kanaal 2 om 2iu. 

^=S' Kwesties: Oudl Out? Reportage van Dirk 
Dumon over enkele bejaarden In een volksbuurt in 
Gent. Zij verkiezen zelfstandig te wonen maar moeten 
toch blijven rekenen op liefdadigheid om te over
leven. Maan. 28 sept., Canvas om 2lu.20 

' ^ s f Histories: Vlaamse reuzen John Massis, ge
boren in 1940, erfde de kracht van zijn vader en 
haalde met zijn straffe toeren het Guinness Book of 
Records. In de jaren tachtig kwam de terugval. Hij 
verzwakte en vereenzaamde, belandde in de psy
chiatrie en maakte er in 1988 zelf een einde aan. DIns. 
29 sept.. Canvas om 21 u. 

1fe=# Tormorrow's world De Japanse folklore is 
rijk aan fantastische verhalen ivm. natuurrampen. 
Maar de dag vóór de aardbeving in Kobe stelde een 
bewaker in de zoo vast dat de zeeleeuwen zich erg 
vreemd gedroegen Japanse wetenschapslui willen 
nu gaan bewijzen dat bepaalde dieren reageren op de 
elektromagnetische trillingen die een aardbeving 
aankondigen Woens. 30 sept., BBC 1 om 20U.30 

fe=^ China Moon Polltledetectlve Kyle (Ed Harris) 
wordt verliefd op Rachel (Madeleine Stowe), de 
knappe echtgenote van de onbeschofte bankier 
Munro (Charles Dance) Wanneer Rachel haar man 
tijdens een ruzie neerschiet, laat Kyle zich overhalen 
om het lijk te verbergen. Sfeervolle thriller van John 
Bailey uit 1994 Dond. 1 oW., Ned. 1 om 23u.i0 

Ife^i^ Go NOW Britse film van Michael Winterbottom 
uit 1995 met Robert Carlyle en Juliet Aubrey. De 
levenslustige bouwvakker Nick wordt verliefd op Ka
ren en gaat met haar samenwonen. Het paar is 
perfect gelukkig tot er iets mis begint te lopen met 
Nicks gezondheid. Hartverwarmend, origineel sociaal 
drama rond een MS-patlént. Vr|J. 2 okt.. Canvas om 
23U. 

Het 
neutraliteitsprincipe 
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Vooraleer u begint te lezen: de 'oplage' is 
het aantal gedrukte exemplaren van een 
krant, de 'lezersaantallen' zijn hoger - een 
krant wordt verondersteld gelezen te 
worden door meerdere mensen. De re
clametarieven (en dus inkomsten) zijn 
gebaseerd op het aantal lezers: hoe meer 
lezers, hoe interessanter voor de adver
teerder, hoe duurder de advertentie
ruimte. Adverteerders moeten bovendien 
gerustgesteld worden. Een greep uit de 
berichtgeving gebaseerd op één en de
zelfde tabel. 

- „De Morgen breidt lezersbereik 
fors uit De krant De Morgen wordt dit 
jaar dagelijks door 242.000 mensen ge
lezen, zo blijkt uit de evolutie van de 
Vlaamse krantenmarkt die wordt op
gemaakt door het CIM (Centrum voor 
Informatie over de Media). De Morgen 

kent daarmee op jaarbasis een groei van 
meer dan 30 procent. (...) Andere op
merkelijke stijger is Het Laatste Nieuws. 

Deze titel is in absolute cijfers de sterkste 
groeier en komt met 62.300 lezers meer 
uit op 791.000. De Persgroep, de moe
derholding boven De Morgen en Het 

Laatste Nieuws, staat daarmee voor een 
lezersbereik van 1,03 miljoen lezers. De 
belangrijkste concurrent van De Pers
groep, de Vlaamse Uitgeversmaatschappij 
(VUM), heeft momenteel 1,4 miljoen 
lezers. De VUM omvat de titels Het 

Nieuwsblad, De Standaard en Het Volk. 

Deze laatste daalt met 14.900 lezers tot 
364.000. De overige twee titels blijven zo 
goed als stabiel. Er zijn geen aparte cijfers 
bekend voor de aparte titels." (Uit De 

Morgen van woensdag 16 september jl., 
blz. 3) 

2 „Vlaamse dagbladen bereiken 3 
procent meer lezers (...) Het aantal lezers 
van de krantengroep De Standaard (De 
Standaard en Het Nieuwsblad) daalde 
met een half procent tot 1.035.800 lezers 
per dag. Het aantal lezers van de titel De 
Standaard daalde zelfs met meer dan 10 
procent van 297.400 tot 266.400. De 
derde VUM-titel, Het Volk, moet het 
voortaan met 363.900 geschatte lezers 
stellen, tegen 378.900 in het vorige on
derzoek. (...) Het aantal lezers van De 
Morgen steeg tot 242.300, tegen 
185.000 voorheen (4-31 procent). Daar
mee komt de krant aan gemiddeld 5,5 
lezers per verkocht exemplaar. Het kan 
niet anders dan dat De Morgen in alle 
kroegen van Vlaanderen ligt. De Finan

cieel-Economische Tijd steeg van 93.300 
tot 107.000 lezers in het nieuwe CIM-
onderzoek. Daarmee realiseert deze krant 

een toename van 15 procent, wat min of 
meer overeenkomt met de stijging van de 
verkoop in de betrokken periode." (Uit 
De Financieel-Economische Tijd van 
woensdag 16 september jl., blz. 10) 

„Vlaamse kranten winnen 
92.000 lezers (...) Het Nieuwsblad is de 
meeste gelezen krant van het land, terwijl 
Het Laatste Nieuws de sterkste stijging 
optekent. (...) Uit de enquête blijkt dat De 
Standaard 266.400 lezers haalt. De krant 
blijkt daarmee de meest gelezen kwa
liteitskrant van Vlaanderen. Tegenover 
1997 betekent dit echter een verlies van 
31.000 lezers (-10,4%). (...) Meest op
vallende stijgers zijn Het Laatste Nieuws 

en De Morgen, die respectievelijk 62.000 
en 57.300 lezers meer bereiken dan in 
1997. (...) Ook Het Nieuwsblad, zus
terkrant van De Standaard, haalt 30.300 
lezers extra. (...) Merkwaardig is wel dat 
de CIM-cijfers over lezersbereik niet al
tijd overeenstemmen met de verkochte 
oplage van diezelfde periode. (...) De 
sterke schommelingen in het lezersbereik 
moeten dan ook worden gerelativeerd. 
(...) Vorige jaar nog trok De Financieel 

Economische Tijd de lezerscijfers openlijk 
in twijfel. Toen bleek dat de EET 3.000 
lezers minder had dan het jaar voordien, 
terwijl de oplage wel gestegen was." (Uit 
De Standaard van woensdag 16 septem
ber jl., blz. 21) 

- „Deze krant heeft 800.000 le
zers/Vlamingen lezen massaal de krant 
(...) Aan Vlaamse kant zijn er slechts twee 
verliezers. De Standaard gaat met 31.400 
lezers achteruit. Het Volk zag 14.900 
lezers afhaken. Beide kranten behoren tot 
de VUM-groep die ook Het Nieuwsblad 
uitgeeft. Deze krant zag haar verkoop 
dalen, maar trok iets meer lezers per 
verkocht exemplaar." (Uit Het Laatste 

Nieuws van woensdag 16 september jl., 
blz. 1 & 39) 

„De meest gelezen krant van het 
land/801.800 lezers Dank u wel! Weet, 
geachte lezeres of lezer, dat de krant die u 
nu vasthoudt door nog 801.799 andere 
mensen wordt gelezen. (...) Voor het eerst 
rondt Het Nieuwsblad/De Gentenaar de 
kaap van het getal achthonderduizend. 
Met deze fraaie score blijft uw krant 
trouwens afgetekend de meest gelezen 
krant van het hele land." (Uit Het 

Nieuwsblad van woensdag 16 september 
jl., blz. 1) 

• „Meer Vlamingen lezen krant 
(...) Het Volk bereikt 363.900 lezers of 
ruim 13% van het totaal. In de eerste zes 
maanden van 1998 steeg de verkochte 
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De adverteerders moeten 

gerustgesteld worden en daarom 
heeft elke krant zo haar eigen 

verklaringen voor haar leescijfers. 
Soms op het hypocriete af 

oplage van Het Volk tot 115.229 exem
plaren gemiddeld per dag. Dit is ruim 600 
exemplaren meer dan in dezelfde periode 
vorig jaar." (Uit Het Volk van woensdag 
16 september jl., blz. 18, bijna de helft 
van het bericht). 

Wie klaagt over het gebrek aan pluralisme 
in de pers is blijkbaar fout: er zijn nog wel 
degelijk verschillende strekkingen. Alleen 
zijn ze nu gestoeld op economische gron
den ... 

Meer in het algemeen is het zo dat in 
België de Vlamingen de ferventste kran
tenlezers zijn. De totale krantenmarkt in 
België bleef in de periode midden '97 tot 
midden '98 weliswaar op ongeveer het
zelfde niveau, maar dat is volledig toe te 
schrijven aan een stijging van de le
zersaantallen in Vlaanderen. In Wallonië 
daalden ze met iets meer dan 100.000. De 
grootste Franstalige krant van België blijft 
Le Soir. 

Bij de weekbladen is het vooral Flair dat 
goede zaken heeft gedaan. Zowel de 
Franstalige als de Nederlandstalige versie 
ging erop vooruit met meer dan 20 pro
cent. Het blad bereikt over het gehele 
land bijna een miljoen lezeressen. Aarts-
concurrenten Humo en Dag Allemaal 

gingen er beiden op vooruit. Laatstge
noemde wordt, door de aanzienlijke te
rugval van Kerk en Leven het meest 
gelezen weekblad in Vlaanderen. 
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Omgekeerd 
resultaat 
Eigenlijk grappig dat al die hetze tussen 
de kopstukken/leiders van Vlamingen 
en Walen, met nog wat olie op het vuur 
van een even geestige Zwitser, versneld 
tot de bevordering gaat van de on-
vermljdeljke schelding tussen Vlaande
ren en Wallonië (WIJ, 17 sept. jl. - FCo-
lumberg doet ons verder kijken), 
ledere politieke leider vecht om zijn 
eigen hachje te redden en tegelijk ver
liezen ze. Niets dodender dan te zwijgen 

en sluipend het langzaam gif zijn gang 
laten gaan. 
Intussen maken de gewone burgers zich 
weinig zorgen om al dat gekrakeel en 
kijken geamuseerd toe. Het gaat voor
lopig nog zover niet als in Ierland - waar 
brutaler middelen gebruikt worden. 
Nuchter gezien wensen gewone bur
gers géén oorlog om zaken die hen niet 
beroeren. 
Waarom vraagt men niet eens in een 
referendum aan beide taalgroepen of ze 
instemmen met twee volledig auto
nome deelstaten? Die onafhankelijk 

daarna op elk gebied solidair met elkaar 
samenwerken en samen leven. Eikaars 
gebied en eigenheid respecteren. Zoals 
het er in vele beschaafder landen aan 
toe gaat. 
Het motto is duidelijk. |jok zoveel mo
gelijk taalrellen uit. Maak u In een 
vreemd taalgebied onmogelijk door u 
niet te willen aanpassen. Toon uw on
verdraagzaamheid. Wees niet bang voor 
een klein oorlogje, want als leider zitje 
veilig achteraan. 
Gehoorzaam en opgehitst kanonnevlees 
klust de taak voor u. In nood kun je met 

het geld van fanatieke aanhangers uit
wijken naar de machtige buurstaat. Als 
bijkomstige meevaller is intussen de 
aandacht van het volk afgewenteld van 
moeilijker problemen die je als leider zou 
moeten oplossen en waar je, onbe
kwaam, geen blijf mee weet. Wat een 
zalig gevoel moet zijn.een heel volk te 
kunnen manipuleren, zonder dat het 
het zelf snapt! 

W. Degheldere, 
Brugge 

Ongelooflijk fier 
Het ergste wat ons kan overkomen is een 
nieuwe Zwarte Zondag.Daarvoor is het 
onmogelijke nodig: de brede massa weer 
doen geloven in de positieve waarde van 
politiek. Het komt erop aan te bewijzen 
dat de Volksunie bereid is zich een plaats 
te veroveren in de 21ste eeuw. Een partij 
die durft toegeven dat politieke partijen 
een flink stuk van hun betrouwbaarheid 
verloren hebben in deze tijd, enkel die 
mag vandaag nog oprecht het vertrouwen 
van de kiezer vragen. 
Een aantal stijlfouten van goedmenende 
en minder nobele critici in onze partij 
hebben de geloofwaardigheid van de VU 
als echte vernieuwer geen goed gedaan. 
Zeker, de VU alleen spreekt nog altijd 
nieuwe mensen aan, maar de partij heeft 
terecht geoordeeld dat er vandaag meer 
nodig is. Meer dan een of twee extra 
procenten voor de Volksunie om de 
noodzakelijke beleidskentering door te 
voeren waar de bevolking nu op wacht en 
die onze samenleving verdient. Want dat 
is de toekomst en de huidige essentie. 
Met de voorliggende alliantie-idee heb
ben zowel de VU-ID21-krachtenbunde
ling als de VU zelf, een geweldige troef 
om hen van onze eerbaarheid en in
tegriteit te overtuigen. Het geloof in de 
democratie stond immers zelden tevoren 
zo op het spel, dat is zélfs nog belangrijker 
dan de staatshervorming. We hebben ook 
op dit vlak de verantwoordelijkheid de 
"vaders van het nieuwe vaderland" te zijn 
(vrij naar een VU-mandataris). 
Het is onze plicht, zoals Hugo Schiltz 
onlangs beklemtoonde, de unieke on
gebonden positie van de VU in de 
Vlaamse politiek te blijven waarmaken. 
En het zullen effectief de lijsten zijn die 
uiteindelijk de geloofwaardigheid van het 
hele project maken. 

Ik ben ongelooflijk fier als mijn partij 
deze uitdaging opneemt, als "durvers die 
nu doorduwen". Deze alliantie is een 
ultieme doorbraakkans voor de VU en 
vooral voor onze ideeënrijkdom en visie 
op een volwassenwordend Vlaanderen. 
Ik ben ervan overtuigd dat het bijzonder 
partijcongres van zondag a.s. zich daar 
dan ook overtuigend achter schaart. 

Wim Durang, 
Lennik 

Europarasitisme 
Het is niet mijn gewoonte om politiek of 
politiekers aan de kaak te stellen, maar na 
het lezen van een bericht in Gazet van 

Antwerpen voelde ik woede in mij op
stijgen. 
In deze krant staat een bericht dat ener-

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

zijds de onkosten (vervoer) van de eu
roparlementariërs zouden bekend wor
den maar anderzijds blijkt dat gesjoemel, 
langs een andere weg, opnieuw mogelijk 
wordt. Wanneer wordt hier eindelijk eens 
ingegrepen.' Deze europarasieten maken 
goede sier met ons zuurverdiend be
lastinggeld. Het wordt gewoon langs deu
ren en vensters weggesmeten of via de 
dure douches met het douchewater weg
gespoeld. Is er trouwens al iets bereikt op 
dit vlak? Ons, gewone burger, lijkt het of 
er totaal niets wordt ondernomen! Het is 
al erg genoeg dat er in ons land (dankzij 
een hoop verschillende parlementen) ho
pen gemeenschapsgeld wordt verkwist. 
Aan deze dolle uitgavendans moet een 
einde komen. VU-ID21 moet hier drin
gend wat aan doen! 

R. Nijs, 
Boechout 

Walter Boucherv 
Met veel interesse las ik het artikel van 
Hendrik Carette over het zopas ver
schenen boekje: Walter Bouchery en de 

Dietse Jeugdbeweging, van Pieter-Jan Ver-
straete (WIJ, 10 sept. jl.). 
Als lid van het AVNJ leerde ik voor 1940 
Waker kennen. Samen met mijn jeugd
vriend Jaak De Mylle, hadden wij voor, 
maar ook tijdens de oorlogsjaren nog al 
wat contacten met Walter. Als gewone 
volksjongens waren wij in de ban van 
deze idealist, deze rechtlijnige Dietser. 
Hij was inderdaad een gentleman, hij was 
voor ons een heer van stand! Bij hem 
thuis werden wij altijd op een fijne manier 
ontvangen. Zijn statige figuur boezemde 
ontzag en vertrouwen in. 
Die tragische 13 de juli 1961 reed ik naar 
Antwerpen. Even buiten Lochristie was 

zopas een auto tegen een boom te pletter 
gereden, 's Anderendaags las ik tot mijn 
grote verbazing en ontsteltenis dat Walter 
Bouchery daar de dood had gevonden. 
Wie éénmaal het geluk had om met deze 
man in contact te komen, kon hem nog 
moeilijk vergeten. Ik ben dan ook ge
lukkig met het verschijnen van het boekje 
dat ik mij zeker zal aanschaffen. 

Mare De Vriese, 
Brugge 

RS. De redaktle ontvangt graag brieven van lezers. 
Naamloze, scheld- en smaadbrieven gaan de scheur
mand in. De redaktle behoudt zich het recht voor 
brieven in te korten en persklaar te maken. Brieven 
worden voluit ondertekend, tenzij de schrijver ver
zoekt initialen te gebruiken. 

OPGAVE 118 
HORIZONTAAL 

2. Die bloem in het oog dacht 
men ooit hoog in de lucht 
te zien (4) 

4. Romantisch licht (9) 
7. Als je gemeenschappelijk 

lessen volgt zou de politie 
je uiteen kunnen drijven! 
(15) 

9. Zoiets als een hersenschim 
(7) 

10. Hier wordt het werk voort
gezet waarmee een ander 
begonnen is (8) 

12. Die zet z'n tanden erin (5) 
15. Niemand uitgezonderd 

(5) 
14. Toen Napoleon er stierf, 

was dit eiland nog heilig... 
(6) 

15. Dit vervoermiddel dien je 
volgens de dichter Jan van 
Nijlen noott te bestijgen 
zonder een valies met dro
men (5) 

16 Belangrijk is hoe je per
soonlijk heet (8) 

19. Deze figuur is nog kleiner 
dan een kabouter (7) 

22. Wat niet deugt (6) 
25 Vertoont zich als schots of 

pegel (2) 
VERTICAAL 
1 Dames uit hun jas helpen 

(11) 

2. Onverdraagzaam (10) 
5. Advies om te zwijgen (2) 
4. Zeker géén Intiem samen

zijn (15) 
5 Gokgelegenheid (6) 
6. Omvangrijke kerels (9) 
8. Wegschenken en afpak

ken zou kunnen duiden op 
een evenwichtige levens
houding (5, 2, 5) 

11. Betaalmiddelen (6) 
15. Belangstelling (8) 
17. Zoon van oom of (en) 

tante (4) 
18. Ik-bewustzijn (5) 
20. Jij en Ik (2) 
21. Bewoont 'n Baltisch land 

(5) 

OPLOSSING OPGAVE 117 
Horizontaal: 5. strooplepel; 
7. uitstel, 8. onaf; 9. ijzeren 
wegen, 11 gong, 15. ogen
blik; 15. en; 16. ontwend; 18. 
bekers. 
verticaal: 1 TROS, 2. no; 5. 
genoegen, 4. gedaan; 5. 
stilzwjgend,6 peluw; 10. rein, 
11 ginder, 12 ok , 14 lente, 
17. wiek. 
L Robert-Bogaert uit de We-
verboslaan 26 te 9050 Gent
brugge wint van deze week. 
Hy/zij krijgt binnenkort Moord 
en doodslag In België van 
Jeroen l4///sthuisbezorgd. 
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De briefkaart met de oplossing 
van opgave 118 verwachten 
wij ten laatste op maandag 5 
oktober a.s. op onze redactie, 
Barnkadenplein 12 te 1000 
Brussel. De winnaar van deze 
opgave ontvangt dan Moord 
en doodslag in België van 
Jeroen Wils, uitgegeven by 
Scoop te Gent Meedoen is de 
boodschap! 

MOORD a 
OOOOSLAG 
IN BEIGIE 
DE JACHT DP DE DODER 
J E R O i n W I I S 
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Huisje, tuintje, kinderen... en buren. Van 
die laatste Icunnen de meeste leden van 
het 'Comité Lawaai' meesprelcen. Allen 
hebben ze wel één of meerdere buren die 
hen dag na dag, zelfs nacht na nacht, het 
leven zuur maken door hen mee te laten 
genieten van hun muziek of andere la
waaierige activiteiten. Sommige Vlamin
gen wonen dag in dag uit in 'Villa Ma-
laisa' ... 

We worden uitgenodigd bij één van de 
leden in het Antwerpse. Niemand van de 
aanwezigen wil zijn of haar naam ver
noemd zien: de schrik voor represailles 
zit er goed in. Krassen op de auto, uri
neren in de brievenbus, ... mensen kun
nen vriendelijk zijn voor elkaar. De nood 
om het verhaal te vertellen, om een 
oplossing te vinden voor het probleem is 
wel hoog. Dat blijkt al uit een opmerking 
nog voor we de eerste vraag hebben 
kunnen stellen. „De burgemeester van 
Ranst, is er dat 'eentje van jullie' (de 
VU/nvdr.). Want dan moet je hem zeggen 
dat de mensen hun nachtrust willen heb
ben. Hij heeft een fuif niet laten stilleggen 
omdat hij schrik had dat ze hem zouden 
aframmelen. Tot wie moet je je dan 
richten?" 

KRACHTEN BUNDELEN 

„Het Comité Lawaai is een feitelijke 
vereniging die ontstaan is na een oproep 
in het weekblad Humo." zegt Jan. Tot
nogtoe zijn daar goed 150 getuigenissen 
over geluidshinder op binnen gekomen. 
Alle 150 waren ze verschillend van aard, 
maar iedereen zag en ziet in de bundeling 
van krachten een mogelijkheid om het 
probleem op te lossen. Het feit dat je je 
kan aandienen als groep - en niet als een 
'onverdraagzame' enkeling - biedt in
derdaad mogelijkheden." Via de media 
tracht het Comité nu de medemensen en 
de overheid ervan te overtuigen dat ook 
een teveel aan decibels schadelijk is voor 
het leefmilieu. En hoopt het dat er snel 
een coherente en werkelijk afdwingbare 
wetgeving zal rond worden gevormd . 
Het is ook het Comité opgevallen dat de 
meeste mensen die het vertegenwoordigt 
last hebben van 'onmogelijke' buren. 
„Het valt zeker op dat de getuigenissen 
hoofdzakelijk handelen over de 'kleine' 
vormen van geluidsoverlast. Snel- en 
spoorwegen, luchthavens, zware indus
trie e.d. vormen een minderheid van de 
klachten (waarbij dient opgemerkt dat 
daarvoor meestal aparte actiegroepen be
staan). Het gaat vooral over dancings, 
cafés, hondengeblaf, luidruchtige buren, 
kleine ondernemingen zonder de nodige 
vergunningen ... Mensen storen zich 
vooral daaraan. Praktisch gezien zijn het 
immers problemen die onmiddellijk op te 
lossen zijn: een draai aan de volumeknop, 
stilletjes de wagen nemen, meer aandacht 

inds enige tijd is in Vlaanderen het 'Comité 

Lawaai' actief: een losse verzameling 

politiek neutrale burgers die hun overdreven 

lawaaierige medemensen meer dan zat zijn. 'Mag het 

iets stiller' is hun motto. WI] ging met hen spreken. 

voor het huisdier,... Mensen voelen zich 
blijkbaar met meer verantwoordelijk 
t.o.v. anderen. De veroorzakers van de 
overlast worden vaak ook niet gecon
troleerd, laat staan gesanctioneerd" zegt 
Jan. „Let wel: wij zijn zeker geen voor
standers van een politiestaat. Wij vragen 
enkel dat de mensen hun verantwoor
delijkheid terzake nemen." 

PISSEN IN DE GANG 

Of 150 getuigenissen over heel Vlaan

deren niet erg weinig is om ook enig 

men, braken op het voetpad, langdurig 
claxonneren,... Allemaal straffeloos. 
Het Comité hangt geen grote complot
theorieën aan, maar meerdere getuigen 
stellen ook vast dat het kennen van men
sen in Vlaanderen vaak gemakkelijker is 
dan het verdedigen van zijn rechten. 
Ofschoon eventuele 'vriendjespolitiek' 
niet te bewijzen is, stinken sommige za
ken uren in de wind. Het café waar de 
commissaris kind aan huis is, mag blijk
baar altijd net dat ietsje meer... 
Eén argument komt altijd terug wanneer 

Villa Malalsa 
gewicht in de schaal te kunnen leggen? 
„Dat is voldoende" luidt het in koor. 
„Het zijn immers niet alleen enkelingen 
die reageren, maar ook hele buurten of 
straten. We ondervinden ook dat mensen 
niet gemakkelijk naar buiten treden met 
dit soort problemen. Ze vrezen moei
lijkheden met de overtreders." 
Als het erop aankomt om de medemens 
de duivel aan te doen is de Vlaming zeer 
vindingrijk zo blijkt: plassen in de brie
venbus - al eens iemand in uw gang zien 
pissen? - het vernielen van eigendom

mensen klagen over hinder van een (ho-
reca-)zaak: broodroof. „Maar waar is ons 
recht op rust? Moeten onze kinderen niet 
leren of slapen ? Wij moeten overdag toch 
ook werken?" komt Mia tussen. „Ik ben 
zelfstandige en heb door moeilijkheden 
met een café-uitbater heel wat klanten 
verloren." 

Ook steeds terugkerend in de verhalen is 
het gegeven dat mensen wel willen, maar 
niet kunnen verhuizen. Omdat ze het geld 
niet hebben, omdat ze geen gelijkwaar
dige woning meer kunnen vinden of 

omdat hun woning - door de zicht- en 
hoorbare overlast - niet te verkopen valt. 
Dat dat geen fabeltje is, moge blijken uit 
het Milieu- & Natuurrapport Vlaanderen 

(1996): „Hoewel naast geluid ook andere 
factoren de waarde van huizen beïn
vloeden, daalt de waarde van woningen 
in geluidsbelaste gebieden". In sommige 
gevallen tot 25% ... Wie zegt nog dat 
geluidshinder géén probleem is? 

(gv) 

^Het Comité Lawaai (Postbus 31 -

2880 Bornem) behandelt uw getui

genissen zeer discreet. Het gesprek met 

het Comité was uitgebreider dan deze 

bladzijde doet vermoeden. De atuiere 

facetten van geluidshinder zullen in 

de volgende afleveringen indirect aan 

bod komen. 

c» Volgende week: De burgemeester van 

de Brugstraat. 

Zomerse 
terrasjes: zo 
plezierig om 
er op te zitten 
dat Je dreigt 
te vergeten 
hoe het is om 
er naast te 
wonen... 
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E lk slachtoffer van geluidsoverlast heeft zo zijn verhaal. 
Hieronder volgen enkele staaltjes van Vlaanderen op 

z'n mooist. Vertel het na, maar doe het stil. 

VZW voor God & Geld' 
Sophie woonüe tot voor enkele jaren naast 
een 'oud-mannen-café', waarvan ze weinig 
tot geen last ondervond. Totdat nieuwe 
uitbaters een terrasje wilden. Zonder ver
gunning en precies onder Sophies slaap
kamerraam. Ook van haar eigen tuinterras 
kan ze met meer rustig genieten, „ik heb nu 
lawaai van I0u. 's ochtends tot sluitingstijd. 
Wanneer dat is, weet ik nooit omdat onze 
gemeente geen sluitingsuur heeft," zegt 
ze Na herhaalde klachten bij de gemeen
telijke diensten, neemt Sophie een ad
vocaat onder de arm. Het terras moest 
worden gesloten en afgebroken. De re
presailles kwamen niet alleen van de buren, 
maar ook van de vaste klanten. De uitbater 
liet immers mets aan het toeval over en 
hitste zijn cliënteel op tegen Sophie. ,,Het is 
niet bepaald een verfijnd café: hoe zatter 
de klanten worden, hoe harder ze tegen 
elkaar gaan roepen " Het terras is nu dicht 
en voor Sophie is het nu wachten tot de 
eigenaar zijn café ook isoleert. Hij weigert. 
Een tip nog: sommige 'familiale' verze
keringen komen tussen in stukken gemaakt 
door cafégangers 
Ook Freek en Mia, uit een gemeente ten 

noord-oosten van Antwerpen, kunnen er 
van meepraten. Ze vertegenwoordigen een 
hele buurt die flinke overlast kent van het 
lokaal van een jeugdvereniging en een ta
verne met feestzaal. Beide panden zijn 
eigendom van één en dezelfde vzw, die 
ressorteert onder het bisdom, en dienen op 
dit moment maar één oogmerk: winst. Dat 
was aanvankelijk wel anders: de vzw is 
opgericht in de jaren '50 en moest de 
'christelijke moraal zoveel mogelijk versprei
den'. Omdat de lokalen te weinig opbrach
ten werden ze overgelaten aan een zelf
standige uitbater Opdracht: geld verdie
nen. Voorwaarde: de parochiale vereni
gingen onderdak bieden. In zijn opdracht 
lijkt de nieuwe uitbater geslaagd te zijn, aan 
de voonwaarden voldoet hij al lang niet 
meer ,,Die verenigingen heeft hij allemaal 
buitengejaagd" vertelt Mia „Maar denk met 
dat het nu kalm is liefst negen door hem 
graag geziene verenigingen hebben er hun 
stamkroeg van gemaakt, met als gevolg dat 
het café altijd volk over de vloer heeft," En 
de buren altijd last, er kwam een terras, een 
braadfeest, een karaoke, een 'tentje' Wat 
vroeger een gewoon parochiehuis was, is nu 

een modern ontmoetingscentrum annex 
drankgelegenheid. Een bouvwergunnlng is 
er-ook hier - niet. Inmiddels is het rustig (er) 
en de rijkswacht voert gerichte controles 
uit. 
Die gebeuren niet bij het iets verderop 
gelegen lokaal van de jeugdvereniging. In
tegendeel: sinds een rondzendbrief van 
minister Kelchtermans is het de jeugd
verenigingen immers toegestaan om jaar
lijks 12 fuiven te organiseren. En gezien de 
controle zo goed als onbestaande Is, is elke 
fuif de 11de .,. leder weekend feest, mijn
heer! 
Jan, tot slot, woont naast een winkelier die 
in zijn magazijn het liefst werkt met de radio 
loeiend hard. Jan is er klant en vraagt ook 
geregeld om de muziek wat stiller te zetten, 
zodat hij en zijn kinderen van de tuin kun
nen genieten Niets helpt en wanneer Jan 
letterlijk zijn klantenkaart terug afgeeft, be
ginnen de problemen pas goed. Muziek nog 
harder autobanden stuk, , , De zaak es
caleert wanneer de winkelier - na een 'tip' -
oe Eetwareninspectie over de vloer krijgt en 
voor meerdere honderdduizenden fr ver
anderingen moet aanbrengen. Komt daar
bij dat 's mans zaken - door zijn a-sociaal 
gedrag-toch al minder goed draaien, , Jan 
kan al jaren niet meer ongehinderd in zijn 
tuin komen, of de hele buurt wordt onder 
lawaai gezet Ook andere buren hebben last, 
maar de familie 'Flodder' kan - uit angst 
voor wraak - ongehinderd haar gang gaan. 
De winkelbel is met meer te horen de zaak 
ging failliet De buren zijn gebleven 

(gv) 

i> 
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