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U-voorzitter Patrik Vankrunkelsven zal de
'intergouvernementele en interparlementaire conferentie voor institutionele vernieuwing' voorzitten. Daarmee treedt hij
in het spoor van VU-Minister van Staat Hugo
Schiltz, die na de verkiezingen van 1991 de dialoog
van gemeenschap tot gemeenschap leidde. Deze
dialoog leidde uiteindelijk tot het 'revolutionaire'
Sint-Michielsakkoord.
Vankrunkelsven deed ervaring in het onderhandelen op tijdens de Octopus-besprekingen. Hij
onderhandelde tevens over de vorming van de huidige Vlaamse regering en dwong met succes een
communautair gesprek op federaal niveau af De
VU-voorzitter wordt door vriend en tegenstander
geprezen omwille van zijn dossierkennis en zijn
loyale houding. Hij is een nuchter, rationeel en gewiekst onderhandelaar. Dat zal nodig zijn, want
ook PS-senator Philippe Moureaux zal de conferentie voorzitten. Moureaux is een ervaren rot, wordt
als 'aimabel' omschreven, maar kan ook bijzonder
aftands en agressief uit de hoek komen. Van
Moureaux is geweten dat hij naar een sterk verbond tussen Brussel en Wallonië streeft. Daartegen
zal grondig weerwerk noodzakelijk zijn.
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Alle regeringen en alle pariementen zullen
deel uitmaken van de Conferentie. Die zal 29
leden tellen, waaronder 14 Vlamingen, 14

et is wachten tot het einde van deze
maand onn te besluiten dat de dioxinecrisis voorbij is, dan wordt het in de laatste dagen van augustus bereikte akkoord
tussen België en het Europees Vetennair
Comité opnieuw bekeken. Als de voor uitvoer bestemde vleeswaren de pcb-tests
blijven doorstaan zal de toekomst er voor
de sector weer helemaal anders uitzien. Of
het gevoel van onveiligheid daarmee bij de
verbruiker verdwenen zal zijn Is een ander
punt. Want ook al heeft de federale regering de gedachte
gelanceerd dat ,,de
Belgische voedingssector de meest geteste en veiligste van heel Europa" is, toch
zal moeten blijken hoe de verbruiker reageert. Eind augustus ging de Europese
Unie zich milder gedragen tegenover dit
land, tot opluchting van regeringscommissaris Freddy Willockx: net op tijd om de
Waaslander die echt zijn best heeft gedaan
weer wat moed te geven. Hoe Magda
Aelvoet haar kleerscheuren zal overleven is
dan weer een vraag die velen in de
Wetstraat niet durven beantwoorden. De
groene minister van Volksgezondheid liep
een zomerlang zichzelf voorbij en gelukkig
was er steeds Willockx om haar In te halen
en duidelijk te maken wat mevrouw nu eigenlijk (net niet of toch wel) had bedoeld.

H

Franstaligen en één Duitstalige. De leden worden
voorgedragen door de regeringen en parlementen
van de diverse beleidsniveaus. De federale regering
zal de ministers bevoegd voor Institutionele
Hervorming, vice-premier en minister van
Begroting Johan Vande Lanotte (SP) en vice-premier en minister van Buitenlandse Zaken Louis
Michel (PRL) voordragen. Er mag worden verwacht dat de ministers-presidenten van de Vlaamse
regering, Patrick Dewael (VLD) en van de Waalse
gewestregering Elio Di Rupo (PS) aan de
Conferentie zullen deelnemen. Er zou nog een
tweede lid van de Vlaamse regering naar de
Conferentie worden gestuurd. Het wordt afwachten wie daarvoor in aanmerking komt en of één
van de beide VU-ministers zijn opwachting maakt.
Het is duidelijk dat niet zozeer de partijen,
dan wel de vertegenwoordigers van de onderscheiden instellingen de dialoog op gang moeten trekken. Daarbij zouden meer parlementairen dan regeringsleden betrokken worden. Overigens zullen
het Vlaams Blok, noch het FDF aan de dialoog
deelnemen.
De communautaire dialoog vangt midden
oktober aan. VU-voorzitter Vankrunkelsven acht
het niet uitgesloten dat de Conferentie nog dit jaar
meerdere resultaten boekt. (Lees ook blz. 3)

Maar goed, het ergste lijkt voorbij. En onmiddellijk klonk vanop de werkvloeren In
Anderlecht het bericht dat de binnenlandse markt zich herstelde. De vreugdekreet
was echter nauwelijks gelanceerd of hij
werd reeds afgeblokt door het bericht dat
de BOB en leden van het instituut voor
veterlnare Keuring midden augustus in
Langemark een kudde van 585 runderen In
beslag hadden genomen. Stalen wezen Immers uit dat het vee met groelpreparaten
was bewerkt door een handelaar die reeds

De eenvoud zelve
eerder van gelijkaardige praktijken was beschuldigd. Dit keer zou hij een nleuwsoortlg product hebben gebruikt. Het houdt
dus niet op!
Zijn alle vetmesters van bij ons dan zo'n
onverbeterlijke fraudeurs? Zeker nleti Maar
enkelen geven de hele sector wel zijn kwalijke naam, zij sleuren bonafide collega's
mee in de miserie.
Zijn die van ons dan de enige boosdoeners
van Europa? Zeer zeker niet! Ook vlees uit
Frankrijk en uit het anders zo propere
Denemarken bevat te veel pcb's. Het gaat
dus duidelijk om een Europees probleem
dat ook Europees moet worden aangepakt!
Maar daarmee trappen wij een open deur
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in, want reeds tien jaar kloppen de euroVU'ers Jaak Vandemeulebroucke en Bart
Staes op dezelfde 'hormonennagel', wij
kunnen slechts herhalen wat zij In werking
hebben gesteld.
Hun werk is echter een onderdeel van een
groots opgezette betrachting: gezonde
voeding voor iedereen. Een streven dat, als
we de feiten op een rij zetten, haaks staat
op de wijze waarop de voedingsindustrie
werkt. Bij het horen van de gigantische bedragen die neergeteld worden om voedselketens te kopen (de Amerikaanse poot
van Delhaize bv.) begrijpt men toch dat
het de sector vooral (en uitsluitend?) om
de centen te doen is en dat volksgezondheid In bijkomende orde aan bod komt.
De recente Ijver van de grootwinkels om
bv. hormonenvrij vlees aan te prijzen is er
slechts gekomen nadat zij zware financiële
klappen dienden te incasseren. Het leert
de verbruiker overigens dat zijn Invloed
zeer groot Is, in weerwil daarvan vindt een
kleine groep vetmesters het nog steeds
nodig om vals te spelen, zij moeten blijvend opgespoord en ontmaskerd worden
De straffen kunnen niet passend genoeg
zijn, want zij bedreigen niet alleen de
broodwinning van hun eerlijke collega's, zij
schaden ook de volksgezondheid.
Dat de vleesindustrie het vaakst geviseerd
wordt sluit niet uit dat ook andere sectoren

in de voedselketen onder vuur liggen; zo
moet de hele land- en tuinbouw kritisch
geëvalueerd worden.
Nu een nieuwe Vlaamse regering „een
nieuw project voor Vlaanderen" heeft afgekondigd Is de tijd rijp om ook deze materies aan te pakken. De groene minister
iVera Dua) op Leefmilieu en Landbouw verdient onze medewerking en steun. Voor
volks-natlonalisten is volksgezondheid een
belangrijke pijler van hun streven, zij kunnen niet afzijdig blijven.
Bij leven zette het VU-parlementslld Daan
Vervaet zijn werking onder de slogan
'Groen en Vlaams'. HIJ bedoelde daar niet
alleen de problematiek van Vlaams-Brabant
mee, maar vooral de kwaliteit van het
leven voor mens, dier en plant. Gezond
leven en werken In de vertrouwde omgeving. Het lijkt allemaal zo vanzelfsprekend
en zo gewoontjes, maar uit de feiten blijkt
dat dit Ideaal zeer, zeer moeilijk te bereiken
Is.
Gewoontegetrouw zal ook deze Vlaamse
regering ons met hoopvolle programma's
In glimmende brochures verblijden, terwijl
het streven naar een gelukkig en kwaliteitsvol leven de eenvoud zelve is Als deze
Vlaamse regering echt vernieuwend wil zijn
kan ze het misschien eens zonder peperdure druksels proberen!
Maurlts van Uedekerke

inter-neties?
Ofschoon dat niet zo is, lijkt het internet wel de

Beinba-Busquin:l-0

van eindverhandelingen. Hele en halve websites

poel des verderfs te zijn. Vieze prentjes, informatie worden gekopieerd en voor origineel werk verkocht
over het maken van bommen, (neo-)nazistische

Sinds kort blijkt dat studenten via het internet al

websites, ... Alles is in deze gedigitaliseerde

voor de som van ongeveer 5-000 fr. al een vervalst

afspiegeling van de maatschappij wel te vinden.

(universitair) diploma kunnen kopen. Voorlopig

Liberation du Congo spreekt gedreven Zijn Nederlands is
beter dan dat van, bijvoorbeeld, Belgiscln eurocommissaris
Plillippe Busquin."

Het net blijkt voor studenten sinds geruime tijd ook alleen in het buitenland, vervalsingen van Vlaamse
al een prima werkinstrument voor het schrijven

Monica Lewinsky brengt een
eigen handtassenlijn uit. Als marlctkramer...
Met het starten van het
schooljaar wordt ook het verkeer merkelijk drukker, met alle gevolgen vandien. In Aartselaar is een geval van
verkeersagressie uitgemond in de
dood van een autot>estuurder.
Het aantal inschrijvingen van
nieuwe personenwagens blijft stijgen.
De eerste 8 maanden van dit jaar bedroeg de groei 10% to.v. 1998.
Ruim een kwart van de zestigplussers opende al een Globaal
Medisch Dossier. Het gaat om zo'n
450.000 mensen. In ruil voor de aanleg van zo'n GMD krijgen de patiënten
bij hun huisarts een verlaging van 30%
op het remgeld.
Samenwoners krijgen een
wettelijk statuut, vanaf 1 januari 2000
kunnen zij zich officieel als koppel
laten inschrijven.
Leo Delcroix, gewezen CVP-senator en -boekhouder heeft een nieuwe baan. Hij gaat deeltijds aan de slag
bij een groothandelaar in wijn en
geestrijke dranken. Schol, Leo!

•

BASIS EN TOP
De Vlaamse christen-democraten blijven
zich over de toekomst bezinnen. Er is de
vraag of er al dan niet kan en mag met het
Vlaams Blok samengewerkt worden. De
partijtop verwerpt deze piste, al krijgt niet
iedereen die op een samenwerking met
het Blok aanstuurde, even harde kritiek te
verduren. Zo floot de CVP-voorzitter in
spe, Stefaan De Clerck, de Brugse politicus/o/ban Weyts in harde bewoordingen
terug. Weyts stuurde aan op eventuele coalitievorming met het Blok op lokaal niveau. Volgens De Clerck kunnen de lokale situaties geen alibi vormen om met de
extreem-rechtse partij in het huwelijk te
treden. Anderzijds willen heel wat CVP-afdelingen bij de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar met een 'lijst van de
burgemeester' naar de kiezer stappen.
Daarin kan een aanzet worden gezien om
op zijn minst een aantal Blok-mandatarissen voor de 'lijst van de burgemeester' te
winnen. Dit laat uitschijnen dat de basis
anders denkt dan de top.
Het was dit argument dat gewezen ,CVPparlementslid Herman Suykerbuyk aanhaalde toen hij in een brief aan CVP-voorzitter Mare Van Peel een lans brak voor
parlementaire samenwerking met het
Blok. Daarover drukt De Clerck zich vee!
genuanceerder uit. „Il s'agit d'une lettre
nuancéé qui traite de la probléme de l'opposition. Le texte contient notamment un
passage oü Herman Suykerbuyk plaide
pur une cooperation avec le Blok dans
certaines circonstances." (le matin 3 september 1999)

PREKERIG
De brand in een huis van een
Marokkaanse familie in Boom zou niet
veroorzaakt zijn door een molotovcocktail, maar door een kortsluiting.
In eerste instantie werd gedacht aan
een aanslag met racistische motieven.

Journalist Dirk Draulans in Knack van 1 september 1999.

universiteiten zijn nog niet opgedoken.
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De twee rijkswachters die
Dutroux lieten ontsnappen in het
voorjaar van '98 zullen niet worden
gesanctioneerd.

„Voorzitter Jean-Pierre Bemba van de Mouvement de

Suykerbuyk raadt zijn partij aan complex-

loos oppositie te voeren. Daarbij hoort de
Vlaams-christelijke profilering het uitgangspunt te zijn. De Clerck gaat een eindweegs met Suykerbuyk mee. Ook hij wil
tijdens het nakend ethisch debat specifieke, in feite eigengereide, standpunten innemen. En volgens De Clerck moet het
'cordon sanitaire' herdacht worden. Hij
maakt tevens een onderscheid tussen 'beleidsuitsluiting' en 'bestuursuitsluiting'.
In De Standaard (4 september) vraagt gewezen premier Wilfried Martens zich af
hoe Vlaanderen er in de toekomst moet
uitzien.,,Moeten wij een soevereine staat
worden, zoals de IJzerbedevaart wil, of
moeten we een onderdeel van de
Belgische unie blijven, maar dan met
meer bevoegdheden? In de CVP bestaat
daar grote onduidelijkheid over Er is de
minimalistische strekking-Dehaene en de
maximalistische
strekking-Van den
Brande. Dat is verlammend voor de partij.
Stefaan De Clerck zal moeten kiezen."
Het is duidelijk dat de vader van het
'unionistisch federalisme' andere wegen
niet langer uitsluit. Martens vindt bovendien dat een zelfbewuste groep jongeren
een bezielend project moet uitwerken:
,,Als er geen vernieuwing komt, is het met
de CVP gedaan."
Jongeren als Pieter De Crem en Joachim
Coens haalden in het weekblad Knack (1
september) bijzonder zwaar uit naar de
CVP-top. Ze sturen op een andere ideologische koers aan en eisen hun plaats binnen de partij op. In een nota over de toekomst van de partij kan Europees parlementslid Mananwe Thyssen daar blijkbaar
inkomen. Ze vraagt zich af waarom ex-ministers deel moeten uitmaken van het
partijbureau. Dat zou de ambities van de
jongeren fnuiken. De CVP zou bovendien
een 'oubollige', 'extreem kathoUeke' en

In Wetteren is een echtelijke
ruzie uitgedraaid op een dramatische
gasontploffing waarbij drie woningen
werden vernield.
Bij een 'bomspotting' aan de
legerbasis van Kleine-Brogel werd een
80-tal
manifestanten
opgepakt.
Vlaams minister van Cultuur Bert
Anciaux was één van de betogers. Hij
klom niet over de draad.

De kiezer
wordt voor
de SP een
produkt.
B|] ledere ton
waspoeder

Tot slot: wie vorig jaar geboren werd en Laura of Thomas heet is
bepaald geen uitzondering. Beide
namen werden meer dan 1.000 keer
aan een pasgeborene gegeven.
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één gratis
busticket?

'prekerige' partij zijn. Althans, zo komt
het bij de publieke opinie over. Thyssen
en kompanen zitten duidelijk niet op de
lijn van Suykerbuyk. Overigens circuleren
er binnen de CVP zo'n acht of negen nota's. Vooral De Clerck, bijgestaan door
Johan Van Hecke en Luc Martens, zal beslissen hoe de toekomst van de partij er
moet uitzien.

BASISBOODSCHAP
Naar alle waarschijnlijkheid wordt Patrik
Janssen de nieuwe SP-voorzitter. Na een
opbouwend gesprek met de jongeren
stelt hij zich officieel kandidaat. Het ziet
ernaar uit Janssen niet zal instaan voor de
organisatorische aspecten, hij wil vooral
de politieke lijn uittekenen. Daarmee,
aldus Janssen, moet de partij gedurende
de drie komende pariementaire verkiezingen telkens met 3% stijgen. Op die manier zou de SP terug 24% van het aantal
stemmen halen.
Janssen is niet mals voor het gevoerde beleid van de SR Hij noemt de SP een 'conservatieve' partij die in het verleden is blijven steken en de 'basisboodschap' is vergeten. „De SP moet een radicaal progressief project uitbouwen. De partij moet
vechten voor een samenleving waarin iedereen gelijke kansen krijgt." In die zin
pleit Janssen voor het invoeren van migrantenstemrecht. Wat Janssen vertelt,
Iaat duidelijk zien hoe sommigen over
'vernieuwing' denken. Onder vernieuwing kan blijkbaar ook de consequente
terugkeer naar de basisboodschap worden verstaan.

HUIS
, Je mag de vele goede militanten niet het
gevoel geven dat ze hun huis kwijt zijn".
Zo zei de Hobookse SP-schepen Paul De
Loose in De Morgen (6 september), naar
aanleiding van de nakende voorzitterswissel in zijn partij.
Als men de verklaringen van ID-senator
Vincent Van Quickenborne'mP Magazine
(25 augustus) naleest, dan is het alsof hij
sommige VU-militanten het huis uit wil
doen lopen. Volgens Van Quickenborne is
er een „veel grotere tweespalt binnen de
vu dan tussen VU en ID21." De senator
sluit niet uit dat ID21 tijdens de komende
gemeenteraadsverkiezingen „apart opkomt van de VU." Overigens onthult Van
Quickenborne een vertrouwelijk gesprek
met VU-voonitterPfl^n'^ Vankmnkelsven:
„Wat hem betreft is er geen enkel probleem voor de verdere samenwerking."
De overmoedige senator zou zich wel
eens kunnen vergissen. Zijn verklaringen
zijn niet van aard om het vertrouwen tussen beide partners op te wekken. Eind
deze maand beraden het VU-partijbestuur
en de fracties zich over de toekomstige re-

Waarde Heer
Hoofdredacteur.
Vriend De Liedekerken, daar dampt mij de koekoek! Nog maar
net vernam ik uit uw vorig blad dat de CVP op zoek was naar
een boekhouder, of daar verscheen het bericht al dat 'de Leo'
- zoals de Vrome Verjans hem wel eens aan de christelijke
borst wil drukken - een nieuwe job heeft. Bij een slijterij nog
wel: wat kunt gij u meer wensen! Ikzelf probeer al jaren een
vooraanstaande functie te krijgen in 'De Meter', maar men
vreest dat ik wel eens te rijk van geest zou kunnen worden.
Het deed mij ook genoegen vast te stellen dat uwe minister van

Cultuur de kwajongensstreken nog niet heeft verloren.
Wanneer gij een mening hebt, dan moet gij daar voor uitkomen. Hij was dan ook uitstekend op zijn plaats daar in KleineBrogel, al dient het gezegd dat hij minder vermakelijk was dan
de voorzitter van uw Vlaamse Vrije Democraten. Die nam toen,
zoals gij u herinnert, de benen, maar hij wist ze niet stevig genoeg vast te houden.
Neen, dan was hij beter af als gordelfietser Ik wil hierbij ook
van de gelegenheid gebruik maken om een fout in de communicatie recht te zetten: bedoeld als een graptje om Guy
Verhofstadt een extra ommetje te laten doen, heb ik op de
Gordel wat pijlen verhangen. Ik had de organisatie daarvan op

de hoogte gebracht, maar ze moeten het vergeten zijn. Iedere
keer wanneer ik de wegwijzers in een andere richting had gehangen, waren er weer mensen die ze kwamen terugzetten. Zo
kunt ge dus nooit een lolletje maken. Het heeft geduurd tot
acht uur 's avonds vooraleer ik in mijn opzet slaagde. Met dank
overigens aan Carla Gal omdat ze mij al blozend heeft teruggebracht naar het vertrekpunt. Alleen die dwangbuis had er
niet bij gehoefd, kameraad!
Uw moegemarcheerde,

• DOORDEWEEKS

latie met ID21. Beide partners achten het
nu reeds noodzakelijk het 'eigen' profiel
te benadrukken. En er zou geen alliantievoorzitter meer aangesteld worden.
In een persmededeling van 1 september
jl. raadt Van Quickenbome een alliantieformule VU-ID-VLD aan. De senator heeft
zijn links-liberale, progressieve frontvorming nooit onder stoelen of banken gestoken. Het is zijn goed recht om daarvoor te pleiten. Alleen rijst de vraag of de
VU hetzelfde denkt. Binnen de partij klinken stemmen op om eerst en vooral
„onszelf te zijn." Dat zou betekenen dat
er op parlementair of nationaal niveau
niet naar een alliantie met andere partijen
wordt uitgekeken.

MECHELEN
o p lokaal niveau kunnen de VU-afdelingen, zoals steeds, gezamenlijke lijsten indienen. Zo wetken Koen Anciaux (VU) en
Bart Somers (VLD) aan een gemeenschappelijke lijst in Mechelen. Beiden zijn
daar gemeenteraadslid. De twee wensen
er met een VU-VLD-kartel de grootste fractie te worden. De Mechelse VU-afdeling
moet zich nog over de eventuele samenwerking uitspreken. Overigens wordt ook
in andere gemeenten van het arrondissement Mechelen over de vorming van kartels onderhandeld.

CHAOS
In Oost-Timor heerst complete chaos.
Tweederde van de hoofdzakelijk katholieke bevolking sprak er zich tijdens een referendum voor onafhankelijkheid uit. De
Indonesische regering bood de bevolking
van Oost-Timor autonomie aan. Dat werd
bij referendum verworpen. De haat tegenover het islamitisch Indonesië is diepgeworteld. Bijna 25 jaar bezet Indonesië
Oost-Timor. Sindsdien bezweek een
derde van de Oost-Timorese bevolking.
De annexatie van de '27ste provincie'
werd door de meeste landen, alsook door
de Verenigde Naties, niet erkend. Toch
liet de internationale gemeenschap de
onderdrukking van Oost-Timor begaan.
Ook vandaag treedt de internationale gemeenschap weinig doortastend op.
Ondanks toenemende alarmerende berichten, wees de VN-veiligheidsraad zondag jl. een uitgebreide VN-macht in het
gebied
af
Daardoor
stelt
de
Veiligheidsraad de Indonesische regering
verantwoordelijk voor de veiligheid en
vrede in Oost-Timor
Dat is een schande, want de Indonesische
regering onderneemt nauwelijks initiatieven om de Oost-Timorese bevolking van
moord, folteringen en brandstichtingen
te behoeden. Integendeel, de regering
van Jakarta houdt de pro-Indonesische
milities de hand boven het hoofd. Deze

milities laten niet na om de OostTimorese voorstanders van onafhankelijkheid te onthoofden. Ostentatief worden
de hoofden op staken gestoken. Een onnoemelijk onmenselijke daad die de
machteloosheid en de besluiteloosheid
van de internationale gemeenschap op de
meest cynische wijze aantoont. Velen stellen zich de vraag waarom de Westerse gemeenschap, gedomineerd door de
Amerikanen, een politiek van twee maten
en twee gewichten blijft voeren. Ook de
Europese gemeenschap keek toe en
wachtte af. Op het moment van dit schrijven zou de VN de Indonesische regering
nog 24 uur tijd 'gunnen' om orde op
zaken te stellen. Voor veel OostTimorezen komt deze 'verwittiging' te
laat.

De Gele Geeraerts

•

Feest voor
Keizer Karel:
alleen de
glorie wordt
herdacht.

lyyi idden oktober starten de besprekingen binnen de
•*'
intergouvernementele en Interparlementaire
conferentie over de staatshervorming. Wat mag daarvan
worden verwacht?

soluties van het Vlaams parlement Tegelijk
bereidden ze zich nog voor verkiezingen op
een nieuwe rit in de staatshervorming voor.
De Franstaligen hebben wel degelijk een
communautair eisenpakket. Er is vooral de
nood aan meer geld voor de Franse gemeenschap en het Brussels gewest Er is de
drang om het Brussels gewest te versterken
en om de pariteit en de tweetaligheid van
Brussel op losse schroeven te zetten. Het is
zeer de vraag in hoeverre de paarse Vlaamse
partijen daartegen weerwerk willen bieden.
Federaal minister van Justitie Mare
Vlaams parlement goed. Deze resoluties spo- Verwilghen (VLD) laat de Brusselaars onderren met de confederalistische visie van Van ling beslissen over een federale taalwet (lees
den Brande en de gewezen voorzitter van de biz. 4), Dat is niet enkel een omgekeerde recommissie Staatshervorming Johan Sauwens denenng, het plaatst ook de Vlaamse
(VU). Vandaag spreekt Dewaei de term 'con- Brusselaars In de minderheid, in het luik
federalisme' niet meer uit en heeft hij het staatshervorming van het federale regeerakeerder over het achterhaald unionistisch fe- koord, geschreven door 'vice'-premier Louis
deralisme. We vragen ons overigens af of Michel (PRU, staat dat de ,,Conferentie er
Dewaei voldoende Inzicht heeft in de stand- zich toe verbindt de oplossingen uit te voepunten, beweegredenen en strategie van de ren die weerhouden werden door de verteFranstalige partijen. Deze, aldus de minister- genwoordigers van de twee gemeenschappresident, wilden tot voor kort geen gesprek pen in Brussel"
aangaan en het zouden vooral de Vlamingen Zal de Conferentie de visie van de Vlaamse
zijh die communautaire eisen op zak hebben. regenng i.v.m. de faciliteitenregeling in de
De werkelijkheid laat, zoals steeds, een genu- randgemeenten ook weerhouden? Die regeanceerder beeld zien. Het is noodzakelijk, be- ring bezit een Jundische vrijbrief om de facimoedigend en positief dat er een commu- liteiten als uitdovend te beschouwen. Zelfs
nautaire dialoog wordt opgestart. Maar het internationale rechtscolleges erkennen het
zou al te naïef zijn dit voor te stellen als een recht van de Vlaamse regering om het één'geste' van de Franstatigen, laat staan dat de talig bestuur In de faciliteitengemeenten te
'verzoenende' of 'wijze' Dewaei daar voor bestendigen. De visie van PS, PRL en Ecolo
Iets tussen zit. Ware er de dreiging van Vü- staat daar haaks tegenover. Die partijen strevoorzitter Patrlk Vankrunkelsven niet ge- ven naar een versterking van de band tussen
weest, dan had de federale regering een ge- Wallonië en Brussel en naar een feitelijk
sprek met de Franstaligen zo lang mogelijk tweetalig bestuur in de randgemeenten. Dat
uitgesteld.
mag niet veronachtzaamd worden, Het is

Oppassen voor
valkuilen
In zijn 'rentree-interviews' somde premier
Verhofstadt zeven projecten op die liij de l<omende wel<en en maanden wii opstarten
Een nieuwe staatshervorming wordt door de
premier blijl<baar niet aanzien als een groots
of een onmiddellijk te verwezenlijken project Toch kondigde hij de oprichting van een
'Intergouvernementele en interparlementaire conferentie voor institutionele vernieuwing' aan De Conferentie zal op langere termijn werken. Dat Is niet verwonderlijk. Aan iedere nieuwe ronde in de staatshervorming
ging een uitgebreide, vaak moeizaam dialoog van gemeenschap tot gemeenschap
vooraf. En men kan met om de vaststelling
heen dat er de voorbije legislatuur van een
dialoog geen sprake was, formeel, noch informeel. De enige uitzondering op de regel
vormde het - gepubliceerde - gesprek tussen het tweemaandelijks cahier Vlaanderen
Morgen en enkele Franstalige professoren.
Een - nochtans interessante - dialoog die In
de media nauwelijks weerklank vond.
In meerdere interviews wijdt huidig Vlaams
minister-president Patrick Dewaei deze patstelling aan de vrij agressieve, conflictueuze
stijl van de vorige Vlaamse minister-president
Luc Van den Brande (CVP), in de oppositie
keurde de partij van Dewaei de vijf resoluties
betreffende de staatshervorming in het

Trouwens, onafgezien van de PSC, sloten de
andere Franstalige partijen een communautaire dialoog niet uit. In koor verklaarden ze
niet te willen praten op basis van de vijf re-

daarom aangewezen dat ook Vlaams minister
van Binnenlandse Aangelegenheden, Johan
Sauwens, deel uitmaakt van de Conferentie.

(evdü
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inister van Justitie Marc Verwilghen wil de
gerechtelijke achterstand in Brussel aanpakken. Hij
zou daartoe de taalwet versoepelen. VU-fractieleider in
de Kamer Geert Bourgeois trekt daartegen van leer

• WETSTRAAT

vu-fractlelelder Geert
Bourgeois:
„Het gerechtelUk arrondissement Brussel
moet volgens
het model van
de balie
gesplitst
worden."

4

Sinds enkele jaren kampt Brussel met een
gerechtelijke achterstand. De toestand is
zorgwekkend, zoniet dramatisch. Dat is te
wijten aan het tekort aan Franstalige magistraten die beide landstalen beheersen.
De taalwet van 15 juni 1935 bepaalt dat
tweederde van de Brusselse magistraten
van eerste aanleg tweetalig moet zijn. Aan
tweetalige
magistraten
van
de
Nederlandse taalrol is er geen gebrek, aan
tweetalige magistraten van de Franse taalrol des te meer Cijfers van 1997 tonen
aan hoe 'scheefgegroeid' de verhouding
wel is. De rechtbank van eerste aanleg in
Brussel beschikte toen over 83 rechters.
28 daarvan - het vereiste minimum - heeft
een Nederlands diploma. 4/5 van deze
rechters legden het examen Frans met
brio af. Van de 58 rechters met een Frans
diploma, slaagde minder dan 1/4 voor het
examen Nederlands. 7 vacante plaatsen
bleven onbezet, over de recentere periode zijn vooralsnog geen cijfers voorhanden. Al weet iedereen, niet in het minst de
Brusselse magistratuur zelf, dat meer en
meer openstaande betrekkingen maar
niet ingevuld geraken. Daardoor krijgt de
burger geen recht op uitspraak binnen
een aanvaardbare termijn

Dé oorzaak daarvan ligt voor de hand
Reeds tientallen jaren omzeilen de
Franstaligen de wetgeving. Daarmee gaat
een al even doorzichtige als perfide strategie gepaard. Men laat uit pure onwil de
situatie zodanig aanmodderen, dat een
wijziging van de taalwet zich opdringt.
Voormalig minister van Justitie Stefaan De
Clerck (CVP) trapte in deze val. Op vraag

Daarop zetten de Franstaligen een nieuwe
aanval in Met de gerechtelijke achterstand en de nodige continuïteit van de
diensten als argumenten, trokken ze naar
de Raad van State (RvS). Het rechtscollege
had daar geen oren naar en het
Arbitragehof oordeelde, op vraag van de
RvS, dat de wettelijke taalvereisten geenszins in strijd zijn met het grondwettelijk
gelijkheidsbeginsel. De stalhouder van de
Brusselse Franstalige balie kon dat maar
niet geloven. Hoe kon het Arbitragehof zo
'kortzichtig' zijn? De taalwetgeving, aldus
de stafhouder, is inuners in strijd met 'de
rechten van de mens'. En dus diende hij
klacht in bij het Europees Hof van de

De ezel
en de steen
van de Franstaligen stemde hij ermee in
de toepassing van de taalwet te versoepelen. In de Senaat diende hij daartoe een
wetsontwerp in. De Clerck dacht drie
'soorten' rechters in het leven te roepen:
de eentalige Brusselse rechters, zij die een
grondige kennis van de tweede landstaal
bezitten en diegenen met een 'voldoende'
kennis. Daartegen diende het Vlaams parlement protest in, het wetsontwerp werd
onder het tapijt van de Hoge Vergadering
geveegd.

Rechten van de Mens, met een veroordeling aan het adres van België in het achterhoofd. Ook daar kwam niets van in
huis

GEEN SNARS
Derde keer, goede keer, zo voorspellen de
francofonen. Een nieuwe meerderheid
biedt immers nieuwe kansen. Meteen
werd de druk op de ketel van huidig
Justitieminister Mare Verwilghen (VLD)
gezet. Hij denkt aan het invoeren van

•

snelrecht. Vooral in Brussel moet daar
werk van gemaakt worden Hoe kan dat
als er te weinig rechters zijn? De
Franstaligen zagen hun kans schoon en
klopten bij Verwilghen aan Een ezel, zo
zou men denken, stoot zich geen tweede
keer aan dezelfde steen Toch blijkt
Verwilghen van plan om de taalwet te versoepelen. De situatie op het terrein, zo
oordeelt de minister, moet niet meer onderzocht worden: „Ik ken het probleem."
Verwilghen heeft een commissie van experts opgericht. Eerst dit: over welke experts het gaat, is onbekend. Bovendien
schuift de minister met de aansteUing van
een commissie de verantwoordelijkheid
voor zich uit. „Als de experts tot het besluit komen dat de taalwet moet aangepast worden", aldus Verwilghen, „dan zal
ik dat ook doen. Maar wel op een pragmatische manier, zonder aan de principes
van de taalwet te raken."
VU-fractieleider Geert Bourgeois gelooft
daar geen snars van. Je kan de taalwet niet
zomaar aanpassen, zonder aan het principe ervan, de tweetaligheid van Brussel, te
raken. ,,De enige aanvaardbare oplossing
bestaat erin het Brussels gerechtelijk arrondissement te splitsen. Het huidig arrondissement is trouwens te groot en het
is ook strijdig met de grondwettelijke indeling van taalgebieden. Bourgeois zal
minister Verwilghen over de kwestie interpelleren.

(evdc)

Busquin ondermaats!
Het Europees Parlement trok zich na het zomerreces op
gang met een reeks hoorzittingen waar de kandidaat-commissarissen voor de Commissie-Prodi ondervraagd werden
over hun intenties voor de komende vijfjaar ledere hoorzitting duurde dne uur Daarna volgde telkens een deliberatievergadenng tijdens dewelke de politieke fracties hun oordeel meedeelden aan de voorzitter van de parlementaire
commissie die de hoorzitting leidde Op basis van die deliberatie werd dan een aanbevelingsbnef opgesteld aan mevrouw Nicole Fontaine, de kersverse voorzitster van het EP
De kwaliteit van de hoorzittingen verschilde naargelang de
samenstelling van de commissies die de kandidaat-commissarissen ondervraagden Sommige kandidaten werden hard
aangepakt (Philippe Busquin), anderen opvalend zacht
ILamy, voormalig kabinetschef van Delers) Sommige parlementsleden hadden zich goed voorbereid, anderen kwamen totaal onvoorbereid aan de start Daarbovenop komt
dat het pas verkozen Europees Parlement meer dan de helft
nieuwkomers telt Die zijn vaak nog met ingewerkt in de
concrete beleidsterreinen En dat zorgde ervoor dat de kandidaat-commissanssen makkelijk weggeraakten
Dat was duidelijk met het geval voor de Belgische kandidaat-commissaris Busquin CVP'er Johan Van Hecke had zijn
Duitse en Engelse EVPcollega's een uitgebreid persdossier
toegestopt met heel wat gegevens over het 'kwalijke verleden' van Busquin Eigenlijk was dit een typische 'Tsjevenstreek' Waarom konden de CVP'ers niet zelf hun stekelige
vragen stellen' Waarom lieten zij anderen de hete kolen uit
het vuur halen'
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Iets wat vu&lD-Europarlementslid Nelly Maesöeeö Zij vroeg
Busquin op de man af hoe het nu zat met de UNIOPaffaire,
deelde mee dat ze ter zake geen enkel vertrouwen in de
man had, zeker met als het er op aankomt de Augiassta\ van
het directoraat generaal Wetenschappen uit te mesten
Nelly Maes zei over concrete informatie te beschikken waaruit blijkt dat mevrouw Cresson, de vroegere commissaris
bevoegd voor Wetenschapsbeleid, dit directoraat bemande
met een hele reeks 'vnendjes'
En ook de afgesloten onderzoekscontracten blijken met altijd op een even objectieve manier toegekend te zijn
Busquin kwam met zijn standaard-antwoord „Ik ben over de
Agusta-, Dassault- en Uniop-affaires nooit door de Belgische
gerechtelijke overheid ondervraagd, noch in beschuldiging
gesteld Er bestaat ter zake dus
geen enkel probleem" En over de
Europees parlementslidAugiasstal die het DG-Wetenvoor vu&iD Nelly Maes.- schappen is ,,lk heb daar geen
„Commissaris BusQuln weet van maar ik zal optreden als
wekt wegens zijn politiek
dat nodig is"
verleden geen vertrouwen
Verbazing alom In de zaal Dat was
op, hij kan zich met behoorlijk In het Nederlandstrouwens een constante, ook als
uitdrukken en hij kent zijnhet ging over de vragen op zijn bedossiers niet."
leidsterrein. Op een bepaald mo-

ment viel één van de EPieden, zelf wetenschapper gespecialiseerd in kernenergie, zwaar uit ,,Mijn Busquin Uw wetenschappelijke kennis inzake nucleaire energie is meer dan
20 jaar oud U zal ernstig moeten bystudereni"
De groene en liberale EPieden hielden de kiezen op elkaar
Want Busquin in moeilijkheden brengen, betekende ook
problemen voor de paars-groene regeringi
Hoe dan ook de deliberatievergadenng gaf geen positief
advies over Busquin De twee A4-velletjes bevatten paragraaf na paragraaf formulenngen in de zin van „van de ene
kant vond een groep EPieden het optreden van Busquin
positief Aan de andere kant vond een evengrote groep EP
leden het verhoor van de kandidaat-commissahs bijzonder
negatief"
De socialistische voorzitter van de Busquin-hoorzitting,
Carlos Westendorp, besloot zijn brief met de boodschap dat
de commissie Wetenschapsbeleid geen oordeel kan geven
over Busquin De voorbije anderhalve week passeerden 19
kandidaat-commissarissen de revue Busquin is de enige die
geen positief fiat kreeg
Dat zorgt dus voor problemen Ook voor de stemming volgende week in Straatsburg Dan moet het hele EP in één
stemming de volledige Commissie-Prodi goed- of afkeuren
Er komt dus geen afzonderlijke globale stemming per kandidaat Dat IS onaanvaardbaar vanuit democratisch oogpunt
en daarom moet een dergelijke stemming tijdens de nakende 'Intergouvernementele Conferentie' gewijzigd worden

(bs)

an professor Herman Balthazar, gouverneur
van de provincie Oost-Vlaanderen, werd
een aantal toespraken en opstellen over de Vlaamse
beweging gebundeld. Balthazar pleit voor een
'Vermeyleniaans consequent flamingantisme'.

V

Piet Van Eeckhout (SP), voorzitter van de
Oost-Vlaamse provincieraad, kenmerkt
'zijn' gouverneur in een woord vooraf als
,,een zeer ernstig man van studie en reflectie, met ironie en humor, met grote
hartelijkheid en kameraadschap." Zo leerde Van Eeckhout - en ook wij - Herman
Balthazar kennen aan de Gentse universiteit anno 1957. Zoals toen is de huidige
gouverneur van Oost-Vlaanderen nog
steeds de 'bruggenbouwer' tussen links
en rechts tussen gelovigen en vrijzinnigen. Voor hem tellen de waarden van ideologische verdraagzaamheid en pluralisme, in combinatie met een intense belangstelling voor kunst en cultuur, voor
onderwijs- en sociale problemen. En voor
de Vlaamse beweging.

• UITDAGING
In de gebundelde 11-juli toespraken blijft
Herman Balthazar met intellectuele integriteit zijn historische opleiding gestand.
Is de historisch-wetenschappelijke achtergrond steeds aanwezig, dan bevatten de
toespraken en teksten ook steeds een
zeer persoonlijke invalshoek en interpretatie. Vaste thema's daarbij zijn de invulling van de Vlaamse identiteit, de integratie met het bredere Nederlandse verband,
terwijl de solidaire houding met Europa
en de hele wereld niet wordt verwaarloosd. Balthazar zet zich dus op de lijn
van grote sociaal-democratische flamingant August Vermeylen.
Tijdens zijn 40-jarige wetenschappelijke
loopbaan heeft Balthazar heel wat gepubliceerd over de Vlaamse beweging. Hij
onderzocht de Vlaamse ontvoogding
vanaf het einde van de 18de eeuw en is
één van de belangrijkste promotoren van
de studie van het Vlaams-nationalisme in
het interbellum en WO II. Het hoeft dan
ook weinig verbazing dat hij actief betrokken werd bij de publicatie van de 'Nieuwe
Encyclopedie van de Vlaamse Beweging'.
Balthazar ziet de Vlaamse beweging als
„een vrije beweging van burgers die,
boven en buiten de staatsvoering, gestalte
geeft aan een emancipatiestroom." De
democratische legitimiteit van deze moeizame evolutie hield zijn aandacht steeds
gaande. Samen met hem stellen we vast
dat de Vlaamse beweging als dusdanig
geen actieve rol meer speelt in de staatkundige 'spitstechnologische' ontwikkeling. Het kenmerkt de persoonlijkheid
van de professor dat hij erover mijmert
hoe de juiste link kan worden gelegd tussen de steeds meer vervreemde burger,
de verwarrende taal van politici en de
Vlaamse overheid. Vandaar de noodzakelijke zoektocht naar identificatie tussen
het soevereine volk en zijn staat. Er is bovendien de gelijkaardige discrepantie ten
aanzien van de Europese integratie
Allicht opent de heersende 'regionaliseringstendens' binnen de Europese staten

nieuwe vooruitzichten. Zeker de grensregio's kunnen hier bevruchtend werken,
Balthazar heeft het daarbij over de 'euregio Scheldermond', met Oost- en WestVlaanderen en Zeeland. De versterking
van de culturele eenheid met Nederland
vindt de gouverneur een belangrijke en
concrete uitdaging voor de Vlaamse beweging. Aan de vooravond van de 21ste
eeuw drukt hij de hoop uit „dat we als
Vlamingen van alle opinies uitbundig en
samen 11 juli kunnen vieren, in de beste
traditie van wat een nationale feestdag
moet zijn: een algemene, ongecontesteerde en pluralistische feestdag van het soe-

CIES SLAMEUR
In 1997 bracht Herman Balhazar 'De
Wonderlijke Avonden van Cies Slameur,
Gentsh Koetsier en Soldaat' een feuilleton-verhaal van Paul Kenis (1885-1934) in
beeld. Kenis, een radicale vrijzinnige flamingant, raakte betrokken bij de groep
Ter Waarheid in Gent, die zich van de
Vlaams-liberale studentenvereniging 't Zal
Wel Gaan afscheurde. Ter Waarheid bood
immers
steun
aan de
Gentse
Daensistische lijst. Een natiebouwer kon

In navolging van
August Vermeylen
vereine volk dat zich kan identificeren
met zijn staat en de verbondenheid van
die staat met grotere structuren."

NIET BUKLEUREN

DE TEKSTEN
In de eerste tekst 'De identiteit van het
flamingantisme' gaat de auteur op zoek
naar een werkbaar definiëringinstrument
voor het begrip flamingant/flamingantisme, dat ook nog ftinctioneel is binnen de
Vlaamse staat in wording. Dit is inderdaad
een interessante oefening om het flamingantisme als politiek-levensbeschouwelijke aantrekkingskracht te situeren.
In de 11 juli-toespraak van 1988 ging
Bafthazar in op de figuur van Jan Baptist
Chrysostomus Verlooy en
diens
'Verhandeling over d'Onmacht der
Moederlyke tael in de Nederlanden'
(1788). Verlooy, een overtuigd 'Vonckist'
en dus progressief democraat, schreef in
feite het eerste Vlaams en GrootNederlands manifest uit de geschiedenis
van de Vlaamse beweging. Het was een
scherpe intellectuele reactie tegen de om
zich heen grijpende verfransing van onze
gewesten. Verlooys 'taalflamingantisme'
bleek voor het eerst ingebed in een brede
maatschappelijke context, gemspireerd
door de ideeën van de Franse verlichtingsfilosofen. Het zou twee eeuwen
duren vooraleer Verlooys oproep tot
meer culturele en taalkundige samenwerking met het Noorden in de praktijk omgezet werd'
In 1993 herinnerde Balthazar aan het
prachtige initiatief om de Encyclopedie
van de Vlaamse beweging te herwerken.
Op 11 juli 1995 verwees hij naar de dramatische gebeurtenis van precies "'5 jaar
geleden- de paniekerige moord op de
veelbelovende jonge student Herman
Van den Reeck op de Antwerpse Grote
Markt, tijdens een door de liberale burge-

te maken! Overigens is de Vlaamse beweging zeker niet aan een dodendans bezig.
„De 'Civil Society' in Vlaanderen heeft
voldoende werk om twee eeuwen realisaties kwalitatief te verdiepen, om de culturele eenheid met Nederland te versterken, om een gerespecteerd partner in een
zo sterk mogelijk Europa te worden, om
als kosmopoliet, maar niet zonder wortels
in eigen taal en cultuur, in een razendsnel
wijzigend wereldbeeld aanwezig te zijn."

je Kenis niet noemen, maar Balthazar situeert zijn boeiend levensverhaal in de
'geschiedenis van Vlaanderen'. Zo ook
diens verhaal over Cies Slameur, geschreven met een groot inlevingsvermogen
over de Vlaamse volksjongens in de nutteloos uitdeinende Grote Oorlog van
1914-1918.
In 1998 behandelde Balthazar de geschiedenis van de zogenaamde 'Gelijkheidswet' (1898). Deze eerste taalwet met nationale betekenis hield de erkenning in
van het Nederlands en het Frans als gelijkwaardige talen. Daarmee was de kous
van de taalstrijd geenszins af. En er bleef
de positionering tegenover de sociale
breuklijn en de culturele veranderingen
via diverse avant-gardistische tendensen.
Balthazar: ,,De oude sociale segregatie
door de taal, althans in de verhouding
Frans-Nederlands, is geen echt probleem
meer, op enkele mentaal inerten na." Dit
betekent voor de gouverneur niet dat we
geen zorgen meer over onze taal hoeven

Is het ook niet zo dat de grote stappen
naar zelfstandigheid van Vlaanderen zijn
doorgevoerd zonder mobilisatie, bombastische of opjuttende beroering van de publieke opinie? De historische en actuele
zingeving van onze gemeenschap/staat
hoeft niet zo nodig bijgekleurd te worden
door 'nationalistisch extremisme'.
In 1990 pleitte Balthazar voor het
'Vermeyliaans consequent flamingantisme'. Zonder de restanten van intolerantie
en fundamentalisme wordt daarmee een
lans gebroken voor een doorgedreven samenwerking met Nederland en de handhaving van het Nederlands in Europa. In
1996 ging de gouverneur in op de concrete grens- en provincie-overschrijdende
samenwerkingsinitiatieven vanuit OostVlaanderen: De Gouden Delta
Op vraag van de Oost-Vlaamse provincieraad werd een belangrijke tekstenbundeling gemaakt, van een actief en toonaangevend politicus, die een duidelijke en
bevattelijke bijdrage levert aan de geschiedenis van ons volk en staat in wording.
Dirk Stappaerts

c& op de Oranjeberg. Opstellen en
toespraken over de Vlaamse beweging. Herman Balthazar Uitg.
Lannoo-Tielt.
1999, 158 blz..
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Herman
Balthazar:
„Samenwerking met
Nederland Is
'Vermeyleniaans
flamingantisme'."

I n het door een VN-bufferzone doorsneden Cyprus
'^'flakkert het gewapende conflict regelmatig op.
Turken en Grieken staan er tegenover elkaar in dit
Europees grensgeschil

Met de staatsgreep tegen
aartsbisschop
Makarlos In
1974 begon de
ellende voor
Cyprus pas
echt. Het
kwam nooit
meer goed.

De Duitse uitgeverij Ahriman is gespecialiseerd in controversiële boeken. Eén van
haar jongste uitgaven handelt over het
nog steeds smeulende Cyprus-vraagstuk.
De auteur, Arnold Sherman, is een
Amerikaanse Jood en wordt als zodanig
geacht neutraal te kunnen staan tegenover dit oude conflict. Hij is met een
Griekse getrouwd, maar als uitgesproken
linkse heeft hij veel kritiek op het Griekse
kolonelsregime en op de VSA. Dit amalgaam van voor- en aflceur voert hem geredelijk naar het centrale thema van zijn
boek: de Turkse inval op Cyprus is gebeurd zoniet met de hulp dan toch met
de stilzwijgende instemming van de VSA.

Dit gaf, ook internationaalrechtelijk,
Turkije het recht met harde hand tussen
te komen. Het deed dit echter niet om de
volksgenoten te beschermen maar om het
eiland in tweeën te delen (met het oog op
een latere aanhechting?) en om de
Grieken uit het Turkse deel etnisch weg te
zuiveren en wel volgens het procédé dat
de Serviërs (en daarna ook hun slachtoffers) op beproefde wijze toegepast hebben in Bosniè en in Kosova. Griekenland
was militair te zwak om in te grijpen, de
Britse troepen die daar over steunpunten
beschikten - en nog beschikken - en bovendien officieel garanten waren voor de
Cypriotische onafhankelijkheid, deden of
hun neus bloedde. De Amerikanen verspreidden hun zesde vloot rond het ei-
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De ellende van het huidige conflict is begonnen met een staatsgreep tegen mgr.
Makarios, tegelijk geestelijk hoofd van de
Cypriotisch-Griekse orthodokse Kerk en
staatshoofd. De staatsgreep werd beraamd
in Athene (1974) en ging uit van het toenmalige kolonelsregime: een groep rechtse
militairen en burgers die het parlementaire stelsel hadden vervangen door een
technocratisch-militaire dictatuur, door de
schrijver ten onrechte 'fascistisch' genoemd. Alhoewel mgr. Makarios zich zeer
duidelijk als Griek opstelde en de Turken
niet als gelijken wilde behandelen, hadden laatstgenoemden onder zijn bewind
niet echt te lijden. De kolonelsvolgelingen
echter begonnen naast de linkse Grieken
ook de Turken te terroriseren.
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OPEN VRAGEN
Het is nog te vroeg om een definitief boek
te schrijven over het Turks-Griekse conflict rond Cyprus. Misschien is het daardoor dat wij, zelfs na lezing van deze zeer
leerzame inleiding, met een aantal vragen
blijven zitten.
Is het niet merkwaardig dat de Griekse
aanhangers van het kolonelsregime, die
mgr. Makarios verdreven hebben, zelf het
plan hadden opgevat, Cyprus in een
Turks en een Grieks deel te splitsen?
Waarom moesten de Turken dan nog binnenvallen? Zij waren Turkije zozeer tegemoetgekomen dat zij uit eigen beweging

Cyprus:
een Europees
grensconflict

EEN OUD CONFLICf •'''"*^ •
De recente lotgevallen van Venus-eiland
Cyprus kunnen niet los gezien worden
van zijn lange geschiedenis: al meer dan
achtduizend jaren lang bewoond, waarvan met zekerheid de laatste tweeduizend
door Grieken, maar door steeds weer andere veroveraars ingepalmd.
Cyprus levert de illustratie van de stelling
dat een volk zonder zelfbestuur onvermijdelijk m zijn eigen aard en woongebied
bedreigd wordt. De huidige verscheuring
vindt zijn oorsprong in 1571, toen de
Osmanische Turken het eiland op de
Venetianen veroverden. Om aan het
harde bezettingsregime te ontkomen 'bekeerde' zich een aantal Griekse christenen tot de Islam en de Turkse cultuur.
20.000 Turkse soldaten vestigden zich,
met kind en kraai, op het eiland en een
jaar later werden nog duizenden andere
Turken uit het vasteland, soms tegen hun
zin, ingevoerd.

houden, vlakbij de onderbuik van Turkije
en dus van de Navo.

land; niet om Turkse doch om eventuele
Griekse versterkingen tegen te houden.
Na een eerste invasie - die normaal had
volstaan om de rechtse en'anti-Turkse terreur te breken - volgde een tweede, nog
bloediger en met groter terreinwinst dan
de vorige. Wat dan ook het ware doel
bleek te zijn. Ook toen traden de VSA niet
op. De Verenigde Naties lieten eveneens
begaan. Wat nog erger is: net zoals in
1571 werden weer duizenden Turken als
kolonisten uit het vasteland overgebracht.

VLOT LEESBAAR
Sherman verzuimt de achtergrond niet
voor zijn eigenlijk onderwerp: de deling
als gevolg van de Turkse inval; tenzij zijn
eigenlijke bedoeling zou geweest zijn, de
cynische machtspolitiek van Amerika aan
de kaak te stellen.
Hij slaagt er in, geschiedenis en voorgeschiedenis van dit nog steeds voortdurende drama gedocumenteerd, in een vlotte,
journalistieke stijl te vertellen, verlevendigd door het inlassen van persoonlijke
belevenissen ter plaatse. Het is alleen
jammer dat hij niet gezorgd heeft voor
een betere landkaart. De Cypriotische gebeurtenissen worden bovendien voortdurend in hun internationaal verband geplaatst.
Zijn uitgesproken sympathie voor de
nochtans autoritaire (en unitaire!) mgr.
Makarios heeft zonder twijfel te maken
met diens pragmatische diplomatische
aanpak. Als kerkvorst aarzelde hij namelijk niet om met de Sovjet-Unie in volle
Koude Oorlog goede contacten te onder-

15.000 Griekse militairen kort vóór de
inval nog teruggetrokken hadden. Wat
een fatale vergissing bleek te zijn.
Ook zouden zij op het eiland via de radio
hun best gedaan hebben om, bij de landing van de Turkse troepen, de bevolking
in slaap te wiegen met sussende berichten over 'maneuvers' i.p.v hen tot weerstand op te roepen.
Hoe komt het dat, in strijd hiermee, de
westerse media de zaken zo voorstelden
dat de dreiging met 'Enosis' (GrootGriekse eenmaking) de Turken tot ingrijpen zou bewogen hebben?
Vanwaar de neutrale, om niet te zeggen
welwiUende houding van GrootBrittannië en de VSA tegenover een Navobondgenoot die een andere Navo-bondgenoot te lijf gaat?
De auteur heeft daar zijn eigen verklaring
voor: tijdens de Koude Oorlog bevond
Griekenland zich reeds vast in westerse
hand, moest niet meer worden ontzien;
Turkije (groter en strategisch belangrijker) wel. Is dit juist? Voor deze steUing
brengt hij sterke vermoedens aan, geen
echte bewijzen.

- moesten ontstaan. In feite woonden de
Turken vóór de deling geconcentreerd in
zes afeonderiijke gebieden, allen langs de
kust gelegen. Met wat goede wil van
weerszijden had men deze zes enclaves
onder één Turks gezag kunnen brengen,
zonder enige bevolkingsruil, en aan dft
gezag slechts voor een klein aantal bevoegdheden over het hele eiland een vetorecht toekennen.
Hier komt een andere aap uit de mouw
die wezenlijk met de geschiedenis van
Cyprus verband houdt: kunnen de
Grieken de Turken op wat zij waarschijnlijk nog altijd als een Grieks eiland zien,
als gelijken bekijken? De Turken zijn voor
hen vermoedelijk nog steeds invallers,
veroveraars. Ze horen daar niet helemaal
thuis en kunnen dus geen gelijkwaardige
medeburgers zijn. Volstaan vier eeuwen
aanwezigheid echter niet om voor inheems door te gaan?

GEVAARLIJKE TURKEN
Inmiddels hebben de Turken niet alleen
een gebied veroverd dat geenszins overeenstemt met dat waar zij al eeuwen
wonen; het is ook groter, zeker in verhouding tot hun aandeel in de totale bevolking van het eiland. Alsof dit niet volstond beijveren zij zich om de door hen
in bezit genomen Griekse plaatsen, antieke overblijfselen inbegrepen, te 'ontgrieksen'. We kunnen er niet omheen vast te
stellen dat de Turken, na eeuwen overheersing, pas in het begin van deze eeuw
uit Griekenland weggetrokken, bezig zijn
weer te komen. In Konstantinopel wonen
praktisch geen Grieken meer, en die van
de Aegeïsche kusten (waar ze al van in
Homeros' tijd woonden) werden in 1922
de zee in gedreven. Nu wordt hen ook
nog een flink stuk Cyprus afgenomen. En
de Turken in Thrakië groeien gestadig
aan, dank zij hun mohammedaanse beginselen en hun niet al te slechte behandeling door de Grieken.
De Turken blijven dus Europa bedreigen.
Ondertussen dringen ze aan om bij de
Europese Unie aan te sluiten. Zij vinden
er zelfe heel wat pleitbezorgers.
Kareljansegers

NIET ONVERMIJDELIJK
Was de opsplitsing van Cyprus onvermijdelijk? Waarschijnlijk op lange termijn
wel. Dit betekent echter geenszins dat
deze gepaard moest gaan met een etnische zuivering en al evenmin met plunderingen, brandstichtingen, verkrachtingen
en slachtpartijen. Het betekent ook niet
dat er twee aaneengesloten gebieden laat staan volgens de huidige bestandslijn
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ieuwbakken europarlementslid Bart Staes ging van
18 tot 25 augustus jl. op werkbezoek naarKosova.
WIJ brengt u vandaag en de volgende weken zijn
persoonlijk reisverhaal.

De VU-europarlementsleden volgen reeds
jarenlang van zeer nabij de situatie in
Kosova. De voorbije 20 jaren hebben zij
meer dan zestig initiatieven genomen inzake de situatie in het voormalige
Joegoslavië. Van de vele ontwerp-resoluties dkjaak Vandemeulebroucke, Willy
Knijpers en Nelly Maes in het Europees
Parlement (EP) indienden, werden er 20
bij meerderheid goedgekeurd. Vaak ging
het over de schending van mensen- en
volkerenrechten, de vraag naar een autonoom statuut voor Kosova, de noodzaak om de Organisatie voor Veiligheid en
Samenwerking in Europa (OVSE) in te
schakelen in de regio, de wapenhandel,
de vrijheid van meningsuiting, enzovoort.
Willy Kuijpers bezocht Kosova talloze
malen. Hij werd een goede vriend van
Ibrahim Rugova, de Kosovaarse president
die in zijn politieke strijd steevast de weg
van het geweldloos verzet volgde.
Europarlementslid Jaak Vandemeulebroucke zorgde er reeds in juli 1990 voor
dat een officiële delegatie uit Kosova het
EP in Straatsburg kon bezoeken; dit ondanks de hardnekkige en actieve tegenkanting van de Joegoslavische ambassadeur in Brussel. Het bezoek kwam er
nadat de Servische autoriteiten de
Kosovaarse parlementsleden de toegang
tot Kosovaarse parlement hadden ontzegd en na een harde repressie waarbij
politici en journalisten waren opgepakt
en gearresteerd door de Servische politie.
Vandemeulebroucke zorgde ervoor dat de
Kosovaarse leiders gesprekken konden
voeren met verantwoordelijken van alle
politieke fracties, het bureau van de parlementaire delegatie EP/Joegoslavië, de
toenmalige voorzitter van de parlementaire sub-commissie 'Mensenrechten' en de
toenmalige voorzitter van het EP
Onmiddellijk na mijn aanstelling tot lid
van het EP contacteerde ik Gani Azemi,
de vertegenwoordiger van de Kosovaren
in Brussel, en Karel Van Reeth, free-lance
journalist én lid van de VU-partijraad.
Karel Van Reeth volgt de situatie in
Kosova op de voet, bezocht de regio
meerdere malen en heeft er een uitgebreide kennissenkring. Ik deelde hen mee
dat ik eind augustus een week wou uittrekken om Kosova te bezoeken en er zoveel mogelijk mensen te ontmoeten. Ik
vroeg hen me daarbij te helpen. Wat ze
ook deden.
Met dit werkbezoek wil ik in de sporen
treden van mijn voorgangers en in contact blijven met het door Jaak Vandemeulebroucke en Willy Kuijpers opgebouwde uitgebreide netwerk van politieke, culturele, sociale, kerkelijke en breedmaatschappelijke leiders dat in Kosova de
ruggegraat van de samenleving vormt. Ik
wou ook in contact treden met de vertegenwoordigers van de internationale gemeenschap, in het bijzonder die van de

EU, die overeenkomstig resolutie 1244
van de Veihgheidsraad van de Verenigde
Naties de situatie controleren. Deze reis
vond plaats op eigen initiatief en werd
volledig gefinancierd met de middelen
die het EP de Europarlementsleden en de
fracties ter beschikking stellen.

DE OORLOG EN DE STAD
Wat onmiddelli|k opvalt bij aankomst in
de hoofdstad Prishtine is de zeer nadrukkelijke aanwezigheid van de internationale gemeenschap. In het verkeer kan je
niet voorbij aan de vele honderden wa-

baar bijzonder ondernemende mensen:
na hun terugkeer gingen ze aan het
schrobben en het poetsen en richtten ze
hun appartementen zo goed en zo kwaad
als het ging opnieuw in.
Het leven gaat nu in Pristine min of meer
opnieuw zijn normale gang. De winkels,
pubs en restaurants zijn er open. Er verschijnen kranten. Wat opvalt zijn de vele

Leven in
een verwoest land
gens en jeeps van de KFOR-troepen, de
VN, de OVSE en de ter plaatse zijnde
NGO's.
De plaatselijke bevolking oogt er erg
jong. Tijdens de dag en 's avonds voel je
een uitgelaten, zeer optimistische sfeer.
Mensen zijn de NAVO en de internationale gemeenschap zeer dankbaar om de bevrijding van het 'Servische juk' dat de
voorbije tientallen jaren zwaar op hen
woog.
Prishtine kwam vrij ongeschonden uit de
bombardementen. Alleen enkele officiële
gebouwen werden door de NAVO vernield. In enkele gevallen zorgde dat ook
voor pijnlijke missers. Al bij al werd
slechts een zeer beperkt aantal civiele gebouwen door de NAVO vernietigd. In enkele wijken zie je nog de sporen van vernielde en uitgebrande winkels en huizen.
Contact met de plaatselijke bevolking
leerde me dat die vernielingen niet door
NAVO-bombardementen werden aangebracht, maar door Servische paramilitaire
groepen en burgers. Een getuige die gedurende de hele periode van de NAVObombardementen (24 maart-half juni) in
Pristhinë verbleef, vertelde me dat het
hoogtepunt van de Servische terreur
plaatsvond tijdens de dag en de nacht dat
de Russische troepen het vliegveld van
Prishtine bezetten. Blijkbaar proefde de
plaatselijke Servische bevolking toen nog
de geur van de overwinning.
Diverse gesprekspartners bevestigden dat
een groot gedeehe van de Roma-bevolking tijdens de bombardementen de kant
van de Serviërs koos en actief meewerkte
aan het leegroven en vernietigen van
Albanese eigendommen. Talloze huizen
en appartementen van Albanezen die de
stad verlieten richting Macedonië,
Montenegro en Albanië werden volledig
leeggeroofd. Maar Albanezen zijn blijk-

jongeren die op een zeer assertieve manier proberen sigaretten aan de
manA'rouw te brengen. Ook de overvloed
aan andere straathandeltjes verraadt wel
dat heel wat mensen geen werk hebben
en middels eigen initiatieven proberen de
touwtjes aan elkaar te knopen.

DE OORLOG EN HET PLAHELAND
Op het platteland is de situatie heel anders. Op zaterdag en zondag maakte ik
een tocht van meer dan vierhonderd kilometer vanuit Prishtine naar Mitrovicé, de
Drenica-vallei, Pejë, Gjakovë en Prizren.
Dan pas zie je het reële beeld van Kosova.
Vierhonderd kilometer lang zie je leeggeroofde, uitgebrande en door wapens en
granaten verwoeste huizen. De officiële
cijfers spreken van 80.000 vernielde huizen en ruim 500 vernielde dorpen.
Zeer aangrijpend zijn de vernielingen in
Pejë én Gjakovë. In Pejë werd de hele wijk
rond de moskee letterlijk platgebrand. Bij
een eerste oogopslag beperkt de schade
zich in Pejë tot deze toeristische wijk. Een
beetje verder zie je op de hoofdlaan inderdaad ongeschonden appartementsgebouwen. Maar schijn bedriegt: een korte
rit naar de hoger gelegen woonwijken
wijst uit dat ook daar alle huizen en appartementen in de fik werden gestoken.
In Pejë zijn de mensen bezig met het ruimen van het puin. De meest handigen
(rijken?) zijn hun woning of winkeltje al
aan het herstellen.
Ook in Gjakovë werden Albanese wijken
platgebrand. Je ziet er de zwart geblakerde resten van muren. Het puin is er wel al
geruimd.
Getuigen vertelden me dat net als in
Prishtine ook de niet vernielde huizen en
appartementen van Albanezen geheel
werden leeggeroofd. Deze bouwwerken
werden meestal niet vernield omdat er in

de blokken ook Serviërs woonden en een
vernieling mede daarom te riskant was.
In bijna alle dorpen en steden werden
ook de scholen verwoest. De start van het
schooljaar zal er zeer moeilijk door worden. De klaslokalen zijn zwaar beschadigd, er zijn geen leerboeken, geen papier, geen schrijfgerief, geen krijt,...
Opvallend in de steden is dat de winkels
die niet vernietigd werden cyriUische opschriften droegen. In heel wat gevallen
werden ook de moskeeën beschoten of
vernietigd
Ik zag in Gjakovë een vernielde orthodoxe kerk. Het gaat om een wraakneming
die na de oorlog plaatsvond. Getuigen
vertelden me wel dat deze kerk zeer recent (minder dan drie jaar) door de
Serviërs werd ingeplant en niet behoort
tot het Servische patrimonium in Kosova.

Bart Staes
bezoekt in
Prekaz het
massagraf van
de familie
Jasiiarl. Meer
dan 50 famllieieden, van Jong
tot oud, werden vermoord.
De begraafplaats groeit
uit tot een
heus bedevaartsoord.

MOORD EN MIJNEN
Langs de wegen duiken her en der pas ingerichte graven op waar de slachtoffers
van massamoorden hun laatste rust vinden. Eén keer zagen we een colonne van
UCK-soldaten (60-70 man) op weg naar
een begrafenis van slachtoffers die men in
een massagraf had gevonden. Dat soort
plechtigheden is dagelijkse kost want er
worden nog altijd nieuwe massagraven
ontdekt.
De woonplaats van de familie Jashari en
de graven van de meer dan vijftig vermoorde leden van de Jashari-famiUe in
Prekaz ogen nu al als een heus bedevaartsoord. Op zondag trekken de
Albanezen te voet, met paard en kar, traktor en de wagen naar Prekaz om er sporen te zien van deze massaslachting die
op 28 februari en 1 maart 1998 plaatsvond en die geldt als een scharniermoment in de oorlog tussen Albanezen en
Serviërs.
Een groot probleem voor de plattelandsbevolking worden de vele mijnen die het
Servische leger, politie en paramilitaire
krachten achterlieten. De KFOR probeert
een stand van zaken op te maken Er zal
zwaar geïnvesteerd moeten worden in
ontmijningsprogramma's. De bekende
NGO
Handicap
International die
zich specialiseerde
in deze problematiek is trouwens (in
Prishtine) nadrukkelijk aanwezig.
Bart Staes
Lid van het Europees parlement
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VlAAMSESniDIEEN VORMINGSKMNG

Vlaamse Studie- en Vormingskring
viert 20-jarlg bestaan
De regionale VU-krant

De VU&ID fracties in Kamer en Vlaams Parlement
wensen op korte termijn aan te werven

UNIVERSITAIRE
MEDEWERKERS
(m/V)
Uw profiel
Een zeer goede politieke kennis en brede maatschap
pelijke interesse
Aanleg en interesse voor studiewerk
Voor twee openstaande functies nodigen we in het bij
zonder kandidaten met een juridische en/of economi
sche opleiding uit Voor de derde vacature zoeken we
afgestudeerden op het brede terrein van milieu en
ruimtelijke ordening De vierde vacature staat open
voor elk relevant universitair diploma
Ons aanbod
U komt terecht in een parlementaire werkomgeving
met ruime eigen inbreng en gelegenheid tot initiatief
Uw inzet wordt gehonoreerd volgens het barema van
de Kamer van Volksvertegenwoordigers / het Vlaams
Parlement
Uw reactie
Als deze functie bij VU&ID u boeit dan stuurt u voor
donderdag 23 september e k uw sollicitatie met uitge
breid CV en motivatie naar VU secretans Laurens
Appeltans Voor meer informatie over de vacante func
ties belt u Nico Moyaert op het nummer 02/219 49 50
B Kandidaturen naar -VU&ID, Barnkadenplein 12,
1000 Brussel, tel 02/219 49 30, fax 02/217 3510,
e-post secretarlaat@vu be,
uri http//www volksunie be
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Op 9 )uli 1999 kwamen (oud )bestuursleden en medewerkers van de Vlaamse
Studie- en Vormmgskring (VSVK) bijeen
om het twintigjarige bestaan van de
Izegemse culturele vereniging te vieren
Tijdens de ontvangst op het stadhuis werden in aanwezigheid van oud-Europarlementslid Jaak Vandemeulebroucke
stcrttüTis Josee Bogaert en de opeenvol
gende voorzitters Dr Ntko Proesmans,
Geert Orgaer en (de huidige voorzitter)
Enk Vandewalle gelauwerd voor hun
inzet Na een toespraak van kamerlid
Geert Bourgeois werd de VSVK-feestavond verder gezet
VSVK werd op 26 september 1979 boven
de doopvont gehouden Onder leiding
van de toenmalige voorzitter Dr Niko
Proesmans schaarden veertien personen
zich achter de idee om een culturele ver
eniging die Vlaams nationaal geïnspireerd was op te richten

KABINETSMEDEWERKER
(M/V)
Op het kabinet van gedeputeerde
Herman Van Autgaerden (VU) van
de provincie Vlaams Brabant
Diestsevest 25 te 5000 Leuven is
een tijdelijk ambt vacant voor een
medewerker (niveau B + kabinets
vergoeding)
Speciale interesse/kennis in de
sectoren Mobiliteit Ruimtelijke
Ordening
Actieplan Vlaamse
Rand Taalwetgeving is gewenst
Einde van het contract oktober
2000
Sollicitaties met CV en referenties
voor 17 september 1999 sturen
aan
Herman
Van
Autgaerden
Gedeputeerde Waterstraat 58 te
3560 Bierbeek

De Vlaams nationale grondslag werd ruim
geïnterpreteerd In de beginselverklaring
die op de stichtingsvergadenng werd geformuleerd lezen we Enerzijds zijn ze
(de initiatiefnemers / Red) voorstanders
van een federale hervorming van de staat
Daarmee heeft de VSVK tevens een opdracht in de Vlaamse beweging in de
breedste zin van het woord volledige
ontplooiing en ontvoogding van alle
lagen van de bevolking aandacht voor
alle problemen waar de gemeenschap
voorstaat van welvaart tot welzijn van tewerkstelling tot milieubehoud en -herstel Anderzijds wil de VSVK die trouwens
los staat van elke partijpolitiek open
staan voor alle geïnteresseerden
VAN CAUSERIEËN TOT
'DE IZEGEMSE GESPREKKEN'
In de beginjaren werd de aandacht van
VSVK vooral gericht op gesprebavonden

en debatten Tijdens het opmaken van de
programmatic werd toen - en nog altijd'
- gelet op het pluralisme en de openheid
naar alle terreinen van de samenleving
Een eerste hoogtepunt in de geschiedenis
van de gespreksavonden van VSVK was de
reeks De Izegemse gesprekken In deze
voordrachtenreeks kwamen alle toenmalige grote politieke families uitvoerig aan
bod Professor Brugmans w as de eerste in
de ri) met De kristendemokratie en haar
toekomst gevolgd door Paul Goossens
met De vuist en de roos Voor de liberale strekking werd het woord gegeven aan
professor Verhulst De Vlaams-nationale
standpunten werden vertolkt door Vtc
Anciaux De Izegemse gesprekken werden gebundeld en m een beperkte oplage
uitgegeven

Kurt Himpe

VU&ID op TV
De Vlaams Nationale Omroepstichting (VNOS) brengt op woensdag 22 september a s een programma met daarin de portretten van de twee Vlaamse VU
ministers U krijgt meer te horen over de plannen van Johan Sauwens en Bert
Anaaux De uitzending begint onmiddellijk na het TVI laatavondjournaal

VU&ID aan Zee
In het kader van het Ensorjaar nodigt
VU Oostende iedereen uit op zaterdag
25 september e k voor een dagje aan
zee Zo kan je het herboren Oostende
ontdekken Nu de Volksunie er sinds
1995 mee aan het bewind staat werd
Oostende langzaam aan opgefrist De lo
kale VU laat je graag kennis maken met
enkele stukjes nieuw Oostende en met
de tentoonstelling Ensor in confronta
tie
Afspraak om 10u 50 aan het vernieuwde
Stationsplein waar schepen Geert
Lambert u opwacht en met u tijdens
een wandeling stil staat bij belangrijke
thema s als het Casino Kursaal en de dis
cussie over het zgn kunstmatig strand

Rond 12u 15 middagmaal in restaurant
Benny s en om I4u een begeleid be
zoek aan de Ensortentoonstelling in het
Stedelijk Museum voor Schone Kunsten
Toemaatjes zijn een zak vol info over
Oostende en het Ensorjaar en een ticket
voor het Ensorhuis
Prijs voor bezoeken gids en etentje 750
fr Vooraf inschrijven bij Jo Durlinger
door overschrijving op rek nr 475
5135651 02 van VU Oostende met ver
melding VU&lD aan Zee samen met ver
melding vlees of vis voor middagmaal

Info Jo Durlinger (0593219 88)
of Geert Lambert (059/5116 06)

vu-Ekeren rouwt
Midden in de vakan
tiepenode op 29 juli
jl hebben we af
scheid genomen van
ons bestuurslid Dr
Paul Bortels overie
den op 24 juli Jl
Paul was van oplei
ding oogarts Zijn beroep was voor hem
een roeping geen bron van winstbejag
In Zijn Vlaamse engagement was hij met
bang verantwoordelijkheid op te nemen
Hij was voorzitter van de Ekerse VU later
de laatste schepen van Financien van
het zelfstandige Ekeren en tot op heden
bestuurslid
Jaarlijks was hij ook present op de
IJzerbedevaart en samen trokken we op
stap met de Vlaamse Vriendenkring
waar^/an hij voorzitter en mede-opnch
ter was Samen trokken we de straat op
voor het goede doel Hij stond immers

In memoriam Oscar De Bruvn
altijd tussen en met de gewone mensen
In alles vervulde hij zijn taken met grote
bekwaamheid maar vooral met oog voor
de mensen en als het eens moeilijk werd
was daar zijn speelse humor
Paul kende een rijk gevulde loopbaan op
sociaal politiek en cultureel vlak
Eindelijk wat meer rust in het verschiet
Tijd voor vissen biljarten en tuinieren
Het heeft met mogen zijn Getroffen
door een ongeneeslijke kwaal heeft hij
zijn lijden zonder klachten doorstaan
met als grootste bekommernis de men
sen rondom hem
WIJ wensen zijn echtgenote Chnstianeen
de kinderen Rudy Ingrid en Axel veel
sterkte en zeggen bedankt Paul voor dit
mooie leven
De redactie van WIJ sluit zich aan bij deze
blijken van medeleven

OOST-VLAANDEREN
DO 9 sept. AALST: Startvergadering
van VUJO-Aalst Alle jongeren uit Aalst en
omstreken zijn welkom om 20u op het VUsecretanaat A Lienaertstraat te Aalst Info
bij Veerie Remy 053/78 71 13
Do. 9 sept. DEINZE: Veilig beweging
in het verkeer Rijkswacht geeft uitleg over
verkeersveiligheid politiewerking Om
14u 30 in zaal Te Lande Vinktstraat te
Zeveren-Deinze Deuren vanaf 14u Org
VVVG-Leieland- regio Deinze
zo. 12 sept. AALTER. Herdenking
Flor Grammens Om 9u 30 mis in de kerk
van Bellem O m l l u academische zitting m
auditorium Gemeentehuis Aalter Met toespraken door Walter Uyttenhove Guido
Moons en Pieter de Crem Wl m v het koor
Nivala Org DF Oost-Vlaanderen Info
Walter Uyttenhove (09/371 62 49)
wo. 15 sept. DENDERMONDE:
Actief Burgerschap Voordracht rond
structuur en werking van Vlaams
Parlement Om 20u in de schepenzaal van
het stadhuis van Dendermonde Toegang
gratis Iedereen welkom Gratis brochure
beschikbaar
Info
William Beaufays,
(052/22 17 58)
Org
Johannes
Ockeghemknng Dendermonde
vr. 24 sept. DEINZE: Familiefeest
Om 20u in de Volkskring Markt te Deinze
Gastspreker Chris Van den Broeke
Inschrijven bij Els Coppens (09/380 02 47)
0 Ronsaert (09/282 68 50) of M Waelkens
(09/386 34 15) Org VU-Deinze
vr.
24
sept.
AALTER:
Chronologische tentoonstelling over de
strijd van het Baskische folk voor zelfbeschikking en respect voor de mensenrechten (tot 30 sept) Opening om I9u gevolgd
door
Baskisch
Tapasbuffet
Gastspreker Piet De Pauw inschrijven (tappas) Guido Van de Kerchove (09/374 25 00)
Plaats van het gebeuren met vermeld Org
Vlaamse
Vriendenkring
ism
FVK
Rodenbachfonds
zat. 25 sept DESTELBERCENHEUSDEN Busuitstap naar Maastricht en
Thorn Na ontbijt in Leuven een rondleiding
in Maastricht Na het middagmaal aldaar
een rondleiding in Thorn Vertrek om 7u
(Busstelplaats
Eenbeekemde
Destelbergen) 7u 10 aan het gemeentehuis (Destelbergen) om 7u 15 Tramstatie
(Neusden) Terug om 22 u Deelnameprijs
1 400 fr Inschrijven voor 20 september a s

Leo Luyten

Met spijt in het han heeft de VUafdehng Aalst
Nieuwerkerken afscheid genomen van haar stichtervoorzitter nu erevoorzitter Oscar De Bruyn Hij overleed verleden week op 80-)arige leeftijd na een slepende ziekte Oscar was een van de pioniers van de
partij die zich steeds actief heeft ingezet \oor de leden-werving en hernieuwing Hij was ook altijd de
stuwende kracht bij de organisatie van VL-manifesta
ties m de regio Zijn betrokkenheid bij het VU-leven
was zeer nauw Bij een verkiezingsnederlaag was hij er
dagenlang het han van in, bij een overwinning was de
vreugde des te groter Zijn woonst stond altijd open
voor alles en iedereen die het Vlaamse hart op de juis-

te plaats droeg Tal van VL-vergaderingen gingen bij
hem thuis door Ook zijn vrouw Mana was daarbij
steeds op post Voor de lokale VL-afdeling is zijn overlijden een zeer zwaar verlies Nu zaterdag a s om 11 u
wordt Oscar begraven in de kerk van Nieuwerkerken
en kunnen al zijn vnenden en kennissen voor een
laatste keer afscheid nemen van deze fijne vnend
Paul Van Grembergen zal namens de VL een afscheidsrede houden
De VL betoont haar oprecht medeleven bij de rouw
van de famihe van Oscar De redactie van WIJ sluit zich
aan bij dit rouwbeklag
Jan Caudron

Asse rouwt
Men meldt ons het overlijden van Frans Van Ransbeeck Hij werd 78 jaar Frans was jarenlang voorzitter van de VU afdeling van Asse Hij was tevens lid van het arrondissementeel bestuur en van de
partijraad Hij heeft zich steeds met hart en ziel ingezet voor de VU Hy wordt vandaag donderdag
om 11U begraven in de St Martinuskerk (Kerkplein) van Asse

Org Dr Jozef Goossenaertsknng VTB en
VU- Destelbergen-Heusden Meer Info
Jean-Pierre Roosen (tel 09/228 99 12)
vr.
1
Okt.
SINT-NIKLAAS:
Tentoonstelling
Jan
Van
houtte
vooropening om 20u met openingswoord
door Lieven Dehandschutter en Inleiding
door Enk Verstraete Open van 1 t/m 17
okt Dagelijks van 14 tot 19u
Za. 2 okt. SINT-NIKLAAS: 49ste
Bormsdag Om lOu 30 Bormsis in de Kapel
Klarissen (bij OLVrouwkerk) homilie door
pater Odilo Mathé m m v Pieter Vis en Fiori
Musciali Om 14u3 O Getuigenis Met o a
dia s door Herman Wagemans en schilderkunst doorJan Van Houte In Zaal Het
Centrum Grote Markt 40
WO.
6
Okt. OUDENAARDE:
Provinciale voordracht van FVV Welk vlees
hebben we in de kuip door Jaak
Vandemeulebroucke Om 20u in 't Stad
Gent Stationsstraat 68 te Oudenaarde
Inkom gratis Info FW 09/223 38 83
za. 16 Okt. EVERCEM: Fuif van
VUJO-Evergem in Jeugdhuis Tentakel
(Wippelgemdorp 12) Speciale gast is
Vincent Van Quickenbome Info KersteVan
Grembergen (09/355 95 06)

WEST-VLAANDEREN
zo. 12 sept. ALVERINGEM: Nog tot
12 sept Tentoonstelling Via Europa In het
Europa-centrum Beveren aan de IJzer
Dagelijks van 15 tot I9u Info w v Alveringem (058/288 881)
Do. 16 sept. BRUGGE: Lezing door
heemkundige Jos Rondas over Een doodgezwegen
brok
geschiedenis
Interneringen in het Kamp van St -Kruis
Om 20u in De Gulden Spoor t Zand 22
Org Informativa vzw
Za. 18 sept. OOSTDUINKERKE:
Jaarlijks avondfeest van STEM-d 88-fractie
Koksijde-Oostduinkerke In feestzaal De
Witte Burg Witte Burg 92 (land Leopold II
laan) Vanaf 20u beenhesp met groentjes
(300fr,-12j 150 fr) Van 21u 30tot 3u in
de morgen praat- dans- en drankfuif
Inschrijven tot 13/9 bij Jan Loones
(058/51 37 38)
WO.
22
sept.
BRUGGE:
Diavoordracht
over
Het
andere
Oostenrijk door Andre Menschaert Om
15u in de Magdalenazaal Violierstraat 7 te
Brugge Deuren om 14u Na de activiteit is
er koffietafel voor wie dit wenst Org,
WVG-Brugge-Centrum
WO 22 sept. KORTRIJK- Bezoek aan
tapijtententoonstelling in Oudenaarde o I v
gids Verzamelen om I4u 20 bij dienst
Toerisme stadhuis Oudenaarde Org FWKortrijk Alle belangstellenden hartelijk welkom
za. 25 sept. lEPER: Met VVl naar de
Champagnestreek Vertrek om 6u 15
Oudstrijdersplein te Poperinge en om 6u 30
aan het Hotel Ariane te leper Deelname

1 500 fr Terug rond 21u 30 Meer info en
inschrijving vóór 15/9 bij Jano Braem
(057/20 24 68) Of Kristien Devlieger
(057/20 25 37)
Ma. 11 okt. ROESELARE: 200 jaar
ordehandhaving in Roeselare Voordracht
door dhr M Bucket Om 14u 30 in
Parochiaal centrum Kattenstraat 29 Org
VVVG-Roeselare i s m VCLD
WO. IS okt KORTRIJK: Provinciale
voordracht van FVV Welk vlees hebben we
in de kuip door Jaak Vandemeulebroucke
Om 20u in West Flandria Graaf Cwijde van
Namenstraat 7 te Kortrijk Inkom gratis
Info FVV 09/223 38 83

VLAAMS-BRABANT
za. 11 sept TiELT-wiNCE- Vlaamse
Kring bezoekt provinciehoofdstad Leuven
o I vgids Vertrek in Tielt om 13u 30 Winge
I3u 40 Parking Bodart Leuven (I4u ) Einde
rond17u Info JefSmekens (016/56 60 26)
of Josefine Verhaegen (016/63 24 53)
za. 25 sept. HALLE: Kaas en wijn
avond van VU&ID-Halle Vanaf 17u in cafe t
Oud Kasteel Kasteelstraat 96 te EssenbeekHalle
za. 25 sept TIELT-WINGE- Jaarlijkse
kleurwedstrijd voorkinderen van 5 tot 12u
Oml5u inzaai tJongensschool Tielt Org
Vlaamse Knng
za. 2 Okt. LENNIK: Jaarlijks etentje
met zalm en kipfilet Van 18 tot 22u in
feestzaal sport & ontmoetingscentrum Jo
Baetens Algoetstraat Ook op 3/10 van 12
tot 22u Org Lennik 2000
za. 9 okt. TIELT-WINGE: 3de familiequiz van VU-Tielt-Winge
Thema
Algemene kennis Ploegen van min 5 pers
Om 20u in zaal t Jongensschool te Tielt
Info en inschrijving Marcel Smekens
(016/6316 29) en Claudine Costrop
(016/50 19 66)
Ma. 18 okt. OVERUSE: Provinciale
voordracht van FW
Welk vlees hebben we in de kuip door
Fior Van Noppen Om 20u in CC Den Blank
Begijnhof 11 te Overijse Inkom gratis Info
FW 09/223 38 83

LIMBURG
za. 11 sept. BREE. Varkensfeest
(barbecue) Waar? Bij Rudi Cober in de tent
Groenstraat Tongerio bij Bree Deelname
350 f r p p Inschnjving liefst vóór 8/9 bij
Erwin Duhain (089/46 34 61) Org VUBree
Zo 5 okt GENK: Herdenking van
het Limburgs Offer voor Vlaanderen Om
14u 30 mis in de kerk paters Dominikanen
Rozenkranslaan CenkTermien Om 16u
Samenzijn met koffietafel m feestzaal
Elysee
Koerlostraat
19 te Genk
Deelname koffietafel 400 fr Inschrijven en
info R Vanheusden (011/21 13 88)

Ma. 11 okt. TESSENDERLO:
Provinciale voordracht van FW Welk vlees
hebben we in de kutp' door Flor Van
Noppen Om 20u m CC Het Loo Vismarkt 1
te Tessenderio Inkom gratis Info FW
09/223 38 83

ANTWERPEN
zo. 12 sept WOMMELGEM: 3de
Provinciale Ontmoetingsdag van FVKRodenbachfonds Antwerpen en KK Jan
Puimège Aanvang lOu Met o m onthaal
met koffie wandeizoektocht middagmaal
zangfestijn Dit alles in het Fort te
wommelgem
zo. 12 sept. EDECEM. FW-Edegem
bezoekt op Monumentendag de bunkers
van won in het park Den Brand Vertrek om
13u 30 aan het Kerkplein Info H De Wit
(03/449 17 66)
WO. 15
sept. BERCHEM: FVVBerchem bezoekt St jacobsker o I v dhr
Daems Samenkomst aan kerk Lange
Nieuwstraat om I3u 50 Begin rondleiding
om 14u
Vr. 17 sept. BORGERHOUT: Om 14u
Opening tentoonstelling Borgerhoutse kunstenaars in het Districtshuis Borgerhout In
het teken van Albert Poels Info bij Jan De
Scheerder 03 236 45 40
za. 18 sept. BORGERHOUT: Op 18
en 21 september Borgerouts keramiekatelier vanaf I4u
Info bij Jan De
Scheerder03/236 45 40
WO. 22 sept. BERCHEM: FW maakt
stadswandeling
te
Antwerpen
Samenkomst om 13u 50 standbeeld Brabo
Aanvang 14u Org i s m FW-Kalmthout
WO. 22 sept. TURNHOUT: Prof EriC
Defoort over .Vlaams-nationalisme als opbouwende maatschappelijke factor Om
20u in De Warande Keldercafé Org
Vlaamse Kring Turnhout Toegang gratis
Info KiaraHertogs 014/72 45 79
Do.
23
sept.
BERCHEM:
Herdenkingsavond Anton van Wilderode
Om 20u in het ADVN Lange Leemstraat 26
Toegang
100 fr
Org
VVB-prov
Antwerpen
Di.
28
sept. ANTWERPEN:
Studiedag Waarden binnen het gezien Van
10 tot 17u in Generale Bank Meir te
Antwerpen Deelname 150 fr (400 fr met
lunch) Info en inschrijving FVV-Gent
09/223 38 83
•^ DO. 14 Okt. RIJMENAM: De Witte
broodsweken voorbij' info en debatavond
om 20u in zaal St Maartensberg met analyse regeringsdeelname door Patnk
Vankrunkelsven
Org
vu-BonheidenRijmenam
Ma. 2S okt EDEGEM- Provinciale
voordracht van FVV Welk vlees hebben we
in de kuip door Flor Van Noppen Om 20u
in Het Elzenhof Kerkplein 3 te Edegem
inkom gratis Info FW 09/223 38 83
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VU-Destelbergen-Heusden pleit voor meer verkeersveiligheid
Bij monde van haar voorzitter Wim
Raman en woordvoerder Jean-Pierre
Roosen pleit de VU-afdeling van
Destelbergen-Heusden voor meer verkeersveiligheid. Daarbij vraagt zij altijd bijzondere aandacht voor de zwal<ke weggebruikers.
Opnieuw eist de VU meer snelheidscontroles in onder meer de Admiraalstraat.
Zeker nu de wegversmallingen daar hals
over kop weggehaald zijn door paniekvoetbal van CVP-schepen Carlos De
Stoop. In afwachting van twee verkeersplateaus en een wegversmalling (beslist

op de gemeenteraad van 21 januari), zijn
snelheidsduivels daar heer en meester.
Jean-Pierre Roosen betreurt dat deze
toestand ai meer dan een halfjaar duurt
en dat ondertussen de drukke schooltijd
herbegonnen is zonder zicht op de uitvoehng van de beloofde veiligheidsmaatregelen.

van het wegdek in de Herlegemstraat gewacht heeft tot de start van het schooljaar. De ontstane drukte was te vermijden
door de werken uit te voeren op rustiger
ogenblikken.
Daarnaast wijst Wim Raman op drie andere knelpunten in Heusden. Ten eerste is
het ter hoogte van het Stekkershof aan
de Blauwesteenstraat moeilijk om de
Laarnebaan richting Laarne op te rijden.
De hehnrichting is zeker geen verbetehng voor het verkeer en de zwakke weggebruiker.
Ten tweede ziet het er voor de Neerheide

De VU is voorstander van de beloofde
verkeersplateaus in de Admiraalstraat,
maarzij maakt zich ernstige bedenkingen
over het nut van een daaraan gekoppelde studie van 150.000 fr. Verder vraagt zij
zich af waarom men met de heraanleg

Studiedag 'Waarden
binnen het gezin'

weinig rooskleurig uit als men de
Magerstraat enkelrichtingsverkeer oplegt.
Het doorgaande verkeer zal dan trachten
de woonwijk van de Neerheide door te
rijden. Nochtans heeft deze de bestemming van woonerf.
Tot slot merkt de VU-afdeling op dat de
twee fietspaden over de Veerdreef (ter
hoogte van de Aalmeersstraat) niet zijn
aangeduid door een waarschuwingsteken. Wagenbestuurders die van de
Heusdenbrug komen, zien de fietspaden
niet.
Alles kan dus beter!

DEZE WEEK IN KNACK
http://www.knack.be

Op dinsdag 28 september a.s, organiseert FVV
in samenwerking met TOCS en BZN een studiedag over de 'Waarden binnen het gezin'. Deze
dag gaat door van 10 t o t 17u. in de Generale
Bank, Meir t e Antwerpen (ingang Wapper)
Het programma ziet er als volgt uit:
9U.45. inschrijving en onthaal
10U.15 'Waarden van het gezin'door
prof Peter Adriaenssens
11 u 15 'Stress bij Icinderen' door dr Luc Swinnen
12U.15' 'Een Titanic vol kinderen' door
Marleen Dejonckheere
I3u
I4u

gezamenlijke lunch
' Tijd voor liefde' door prof Bo Coolsaet

15u .

'Zorgarbeid' door prof. Bea Cantillon

I6u •

Slotwoord door pater Frans Van
Oudenhove

Deelnameprijs bedraag 150 fr o f 4 0 0 f r (lunch
inbegrepen)

Info: FW, 09/223.38.83

DE ZIEL VAN
DE CONSUMENT
Over de psychoanalytische doorlichting van de consument. Waarom Patrick Janssens op Lassie gelijkt.
Het verschil tussen verleiden en misleiden. Waarom
een Thaise vrouw liever een man heeft die bier
drinkt dan een man die whisky drinkt. Over het
falen van de Marlboro-cowboy in Latijns-Amerika.
Moet de VRT programma's voor één kijker maken?
Waarom de T-shirts van Greenpeace populairder
zijn dan die van Amnesty International.
Jan Callebaut, stichter van Censydiam, over
de technieken om de consument in te pakken:
een gesprek.

KVrWRweek^ Knack Agenda

yacatug^

abonnementen en redactie

MODE DIT IS BELGISCH
Een nieuwe lichting Belgisch talent: Patrick Van Ommeslaeghe en Bernard
Wilhelm. Marina Yee van Lena Lena maakt haar comeback. Belgische modellen
op de internationale catwalk. Tweehonderd pagina's Belgisch modenieuws.

Fotokopiepapier
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aan een voordelige prijs?

435-0272161-59 van WIJ,

jviinimum afname 100.000 vel.

Barrikadenplein 12,

70 BEF de 500 vel +BTW 21%.

1000 Brussel.

!/'jJItjüij]-J

U vindt een betere prijs?

Tel. 02/219.49.30

Wij betalen het verschil terug!
"ets T

Fax 02/219.97.25

Info/bestellen:

09/340.60.50

E-mail redactie@vprti.be

Jaarabonnement

DE ROOF VAN BELGIË
Etienne Davignon, voorzitter van de Generale Maatschappij van België, kondigt
de fusie van Tractebel met Electrabel en Distrigas aan en legt de relatie met
Suez-Lyonnaise des Eaux uit. Maar, hoeveel raids op de Belgische staatskas
heeft de Generale al gepleegd? En hoeveel heeft dit de Belgische belastingbetaler
al gekost? De Generale en de roof van België: een dossier.

WIJ ZUN DE
60EDK00PSTE!!!

Alle stortingen van

VLAAMS-NATIONAAL
WEEKBLAD

SP LONKT NAAR ACV
"De CVP wordt een rechtse en Vlaamse partij. Als ze niet reclits wordt, verliest ze
nog meer aan de VLD en komt ze ook in concurrentie met de SP en met Agalev.
De ACV- en ACW-ldezers blijven daardoor verweesd achter. Tegen die mensen
moet de SP zeggen dat we trouwe partners zijn." En: "Al dat gedoe met
profielen is lulkoek. Er is maar één ding dat telt: jezelf zijn." Of: "Alleen de
eenvoudigen van geest geloven dat Louis Tobback in de SP niet meer bestaat."
Maar ook: "Ik ben nog niet zo'n onbeschaafd mens als ik eruitzie."
Gesprek met vice-premier Johan Vande Lanotte.

www.volksante.be
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press V

eluk ligt soms op een klein plaatsje.
De Rode Duivels vonden het in de
Kuip van Rotterdam. Niet dat het gelijke spel tegen
Oranje onverdiend was. Dat zeker niet. Maar de geladen
en met bitsige inzet gespeelde oefenwedstrijd tussen de
organiserende landen van Euro 2000 lokte veel
tegengestelde reacties uit.

G

• SPORT •

5-5 was dan ook een resultaat om van achterover te vallen. Op de Nederlandse televisie sprak de gezaghebbende Hans
Kraay sr. harde woorden: „Dit was een
karikatuur van een wedstrijd. Onbegrijpelijk. Een doorslechte match. Zoiets
kan niet. Met mijn excuses voor de
Belgen maar ze hebben een slechte ploeg.
Met of zonder vijf goals. En over
Nederland wil ik het al helemaal niet hebben. Frank Rijkaard moet zich vragen
stellen. Oranje miste andermaal organisatie en uitstraling. Waanzin noem ik dat."

van dinsdagavond tegen Marokko zal
intussen de bevestiging of... de ont- s
kenning hebben gebracht. Maar zelfs in §
het beste geval moet Waseige nog flink =
wat problemen oplossen.
Met alle respect en nog meer sympathie maar Philippe Vande Walle is niet
enkel te oud, hij was ook nooit een
doelman met internationale klasse. De
man is gedreven en heeft er alles voor
over. Hij weet ook hoe hij zijn public
relations moet verzorgen maar daarom
hoeft hij nog niet als achtendertigjarige
aan Euro 2000 te beginnen. Het zou

misschien nog eens opnemen. Het heet
dat Waseige met hem gaat praten. Hij
zal ook Luc Nilis aanspreken. Zeer terecht. Voor Euro 2000 kunnen we niemand missen. Zeker de klasbakken
niet. Die hoeven trouwens ook geen
tien voorbereidingswedstrijden te spelen. We weten wat we aan ze hebben.

IETS AAN DE HAND?

Voor de volledigheid en voor wie Hans
Kraay sr. niet kent: de man steekt meestal
gunstig af tegen collega's als Wim Kieft en
Johan Cruyjf door de gematigdheid en
doordachtheid van zijn uitspraken. Hij geniet naar ons gevoel terecht gezag als deskundige.
Er moet dus wel degelijk wat aan de hand
geweest zijn, vorige zaterdag in de legendarische arena van Feyenoord. Maar
wat precies?
Vooreerst moet men er zich rekenschap
van geven dat alle reacties tijdgebonden
zijn. Bij 0-0 kraait in deze dagen geen
haan, looft iedereen de solide defensieve
organisatie van de beide ploegen en vertelt men, zeker in het Belgische kamp dat
er nu eindelijk een basis werd gelegd om
verder op te bouwen. Maar 5-5 daar valt
moeilijk mee te leven. Ondanks de toeschouwers zich kostelijk amuseerden of
zich mateloos ergerden.
Waarom waren onze landgenoten terecht
gelukkig?
- Omdat ze niet verloren en omdat er
eindelijk nog eens een ploeg tussen de
lijnen stond met haar op de tanden. De
Rode Duivels wilden er voor gaan en
dat was lang geleden.
- Omdat er vijf doelpunten werden gemaakt en dat is niets minder dan een
wonder. Wie het hard durven voorspellen zou in verzekerde bewaring zijn genomen.
- OmAzt Robert Waseige, in tegenstelling
tot zijn voorganger, heeft gedaan wat
hij had gezegd. Hij ging de Rode
Duivels niet verschansen in de loopgraven. Hij zou ze laten aanvallen wanneer
mogelijk en de gevolgen daarvan aanvaarden. Zo geschiede. Waseige creëert
een sfeer van openheid en vertrouwen
die de verstoorde relatie met de pers
kan herstellen. Hij is geen betweterig
schoolmeestertje die elke tegenspraak
als vijandig beschouwt.
HARTVERSTERKER

Welke perspectieven biedt het onverhoopte gelijke spel van Rotterdam?
- Moeilijk te zeggen. Het betrof in ieder
geval de lang verwachte hartversterker
voor onze Rode Duivels. De wedstrijd

Een eerste
hartversterker
een kaakslag zijn voor onze andere
doelmannen.
Achterin blijft er een organisatorisch
probleem. Nogal wiedes wanneer je vijf
doelpunten binnenkrijgt. Veel van onze
verdedigers missen snelheid, anderen
missen stiel en/of discipline. Maar we
wanhopen niet. Waseige heeft op zijn
eigen diplomatische manier laten verstaan dat hij naar oplossingen zoekt.
In het middenveld ontbreekt de spelverdeler, de man die de lijnen uitzet; In
een begenadigde dag kan Scifo die rol

Als Nederland-Belgiè één onomstootbare vaststelling heeft opgeleverd, is
het wel deze: wanneer onze spitsen behoorlijk worden aangespeeld zullen ze
scoren. En Strupar, én Nilis, énMpenza
en Cavens én andere mogelijke gegadigden. Het klinkt paradoxaal en het
is jarenlang precies andersom geweest
maar vandaag mist ons voetbal grote
spelmakers en verdedigers die er het
kopje bijhouden en niet door opgejaagde schildpadden worden voorbijgelopen.

ARROGANTIE

Hoeft er nog wat over de Nederlanders
gezegd? Vanzelfsprekend is de druk daar
nu ook ongezond toegenomen. 5-5 beschouwen zij als een ramp. Vijf goals pakken tegen de Belgen. Het heeft iets hallucinants. De Rode Duivels scoren immers
weinig en vaak niet! Rijkaard mag dan een
groot voetballer zijn geweest, zijn trainerscapaciteiten worden openlijk in vraag
gesteld.
Oordelen is moeilijk maar Oranje begon
anders weer met misplaatste arrogantie
aan de jongste interland. De uitdagende
manier waarop de heer Kluivert, die
waarschijnlijk nooit zal volwassen worden, 3-2 maakt... Verder moet men er rekening mee houden dat voetballers die in
het buitenland de vedettenrol opeisen en
de miljoenen niet jaarlijks maar maandelijks op een hoopje leggen menselijkerwijze moeilijk zijn vooruit te branden in
matchen zonder inzet. Harde tacklings en
kwade reacties zijn in de gegeven omstandigheden vooral camouflage. Voor
Nederland zal Euro 2000 waarschijnlijk
maar beginnen bij de eerste 'echte' match
in Amsterdam.
é.'.'k.

Olympos

Mare Hendrlkx,
Jacky Peeters
en Branko
Strupar:
3 producten
uK de school
van KRC Genk,
nu allen Rode
Duivel.

TT

Mensen en feiten
Ruud Culllt is opgestapt bij Newcastie. Daar
bestonden redenen toe De met miijoenen,
eigenlijl< miljarden, morsende ciub stond
laatste gerangschikt. Sterspeler Alan Shearer
zat op de bank en de onvrede met het doen
en laten van de trainer was algemeen. Na
Chelsea is Gullit ook bij Newcastle 'gezakt'
REDELIJK?
Chelsea stuurde hem door omdat hij op een
contractverlenging aandrong die onbetaalbaar heette te zijn. Het ging over meer dan
honderd miljoen per jaar. Gullit reageerde
destijds geschandaliseerd. Hoe die Engelsen
zo'n redelijk voorstel durfden afwijzen .. Bij
Newcastle heeft Gullit zelf zijn ontslag aangeboden. Zo luidt tenminste 'de officiële versie'. Gullit die een klein jaar lang zoveel geld
mocht uitgeven als een mens maar kan dromen, stelde dat zijn privé-leven door de gang
van zaken werd aangetast... Het is maar hoe
je het bekijkt.
Een vraag blijft: welke Is de volgende club die
met de luchtkastelen van Gullit tot op de
rand van de financiële afgrond zal worden
gedreven?

REDDER
Mohammed Mourhit is de redder des vaderlands. De Marokkaanse Belg won een zilveren
plak op de wereldkampioenschappen atletiek. Hij eindigde derde op de 5.000 meter.
Na de koers kroop hij met de winnaar mee
onder de Marokkaanse vlag. We kunnen dat
probleemloos begrijpen Ook toen hij op het
podium het Marokkaanse volkslied mee prevelde. Achteraf heette het dat er geen vlag
van België 'beschikbaar' was. Wat wij bijna
een zegen vinden.
Op de Memorial werd Mourhit op een nooit
eerder geziene wijze naar een nieuw
Europees record over de 10.000 meter 'getrokken'. De hazen verdrongen elkaar.
Mourhit won de race trouwens niet. Hij eindigde tweede. Deze keer was er wel een vlag
beschikbaar. Het oogt allemaal komisch en
het wordt hoog tijd dat men er zich rekenschap van geeft dat atleten 'voor zichzelf'
lopen en dat volstaat wat ons betreft ruimschoots.

hoe men het ook draait of keert, slecht
nieuws Officieel heet het dat Mobistar afhaakte omdat voldoende naambekendheid
werd verworven. Is inderdaad mogelijk. Er
wordt ontkend dat het negatieve dopingimago van de wielersport met een en ander zou
te maken hebben. De beslissing van Mobistar
bedreigt onrechtstreeks de Lotto-ploeg in
haar voortbestaan. Mobistar was goed voor
jaarlijks dertig miljoen en die zijn niet In een
handomdraai gevonden. Bovendien komt
ploegleider Jean-Luc vandenbroucke, over
wie al jaren sterke verhalen worden verteld,
nu echt onder vuur te liggen. De man genoot
politieke bescherming (PSC) en dat heette op
te wegen tegen zijn professionele onbekwaamheid. Het klinkt onvriendelijk maar zo
werd en wordt het nog altijd verteld. De
Lotto's, die overigens een succesvol jaar beleven, hebben ook volgend seizoen nog kleppers als Aerts, van de Wouwer, Verbrugghe,
Verheven en niet te vergeten Adrei Tchmil
onder contract. Afwachten.

SLECHT NIEUWS
Mobistar stapt uit de wielrennerij en dat is,

(Olympos)
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n deze tijden is er op het artistieke vlak in
Oostende, parel van de Vlaamse kust weer heel wat
fraais en interessants te beleven. Graag verwijzen wij
naar enkele hoogtepunten uit dit rijke aanbod.

<? CULTUUR ^

jmmsm

vu-schepen
Geert Lambert
nodigt uit In
Oostende.
zie biz. 8.

i^^H

Wij vestigen graag de aandacht op een
dnetal interessante tentoonstellingen in
het Provinciaal Museum voor Moderne
Kunst in de Romestraat.

DE COLLECTIE MATOSSIAN
Met de woorden 'Kunst is mijn zuurstof'
omschreef wijlen mevrouw Jeanne
Matossian wat kunst voor haar betekende. Als ervaren kunsdiefliebster stelde zij
haar ruim 150 kunstwerken tellende collectie samen met kunstenaars die zich
niet in de war lieten brengen door artistieke modetrends, meestal overwaaiend
vanuit Amerika of door de financiële eigenbelangen van galeristen of bemiddelaars.
De meeste van deze werken dateren uit
de zestiger en zeventiger jaren, meestal

gerealiseerd door Parijse artiesten, uit de
mvloedssfeer van de 'School van Pan)s'
Deze kunstenaars uit de marge van de
kosmopolitische productie trachtten

kend Juist daarom is dit een eerlijke tentoonstelling, bewust door de conservator
zo mtegraal getoond! Deze werken, die
inderdaad ontsnappen aan het 'systeem'
van de actuele kunstpromotie, kunnen
het door hun kwalitatieve waarde zeker
halen op de 'kortstondige modes'. Een
mooie ontdekking!

volgde ze een ceramiekcursus Na haar
studies aan het Brusselse Conservatorium voor Dramatische Kunst wist zij een
carrière als actrice uit te bouwen, met
zelfs succes binnen de Parijse toneelwereld. Ook voor TV en film werkte zij met
groot succes.

Een dagje kunst
in Oostende

Vilt haar vader evolueerde ze tot een leerlinge van Magritte. Vanaf 1963 besloot ze
dan ook een schilderscarrière uit te bouwen. Aanvankelijk werkend in olieverf zal
ze evolueren naar de verwerking van plastic en plexiglas. Zij geldt ontegensprekelijk als de vertegenwoordigster van ons
land in de Pop-Art.

EVELYNE AXELL EN DE JAREN '60
Deze nostalgische tentoonstelling is gewijd aan het veelzijdige talent van de
Naamse artieste Evelyne Axell, die in 1972
op amper 37-jarige leeftijd bij een autoongeluk om het leven kwam.
Aan de academie van haar geboortestad

In een korte periode van amper zeven
jaar laat zij zich kenmerken door een onweerstaanbaar creatievermogen, dat haar
doet participeren aan de grote maatschappij-evoluties van de cruciale jaren,
zoals de studentenrevoltes van mei '68,
de hele hippiebeweging, de eerste grote
popfestivals, musicals zoals 'Hair' en de

enkel te overtuigen door hun artistieke
eerlijkheid en intrinsieke esthetische karakteristieken.
De namen van deze kunstenaars, zoals
Roger Lambert-Loubère, Sergio Storel,
Pascin, Survage, Debré, Arbus, Saby,
Avati e.a. zijn grotendeels voor ons onbe-

mx oog vaffjpe camera.

verheldert

praat. Weinigen weten
wat er beslist wordt.
En wie weet welke
de gevolgen zullen zijn?
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Het festival
is een feest
toen nog fascinerende aantrekkingskracht
van Mao met zijn Chinees model.
Anderzijds wordt haar kunst gekenmerkt
door haar inzet voor de vrouwenemancipatie en de verdediging van de rechten
van maatschappelijke minderheden en de
vrijheid voor absolute seksuele beleving.
Dit is een absoluut spetterende en nostalgische tentoonstelling, met tal van leuke
herkenningspunten, goed tot zijn recht
komend in de grote ruimten van dit museum. Pittig in alle opzichten!
TEUN HOCKS 'HET LATE UUR'
Indien u deze kunstenaar, die nu toch al
een twintigtal jaren actief meedraait in de
kunstwereld, nog niet mocht kennen via
diverse magazine-teksten, Nederlandse
kinderpostzegels of beschilderde miniatuurtreinstellen mag u deze overzichtstentoonstelling te Oostende zeker niet
missen.
Dit schitterende werk van Teun Hoeks is
een vermenging van teken- en schilderkunst, fotografie, film en theater. De kunstenaar figureert hierin steeds zelf als
hoofdrolspeler, schilder, decorontwerper,
beUchter, dramaturg, fotograaf en regisseur.
De link met de surrealist Magritte is overduidelijk! Ook bij Teun Hoeks is er steeds
de grote dosis humor, de misleiding en de
dubbele bodems, die tot diverse interpretaties aanleiding kunnen geven. Dit oeuvre is één aaneenschakeling van schitterende vondsten, die getuigen van een creatieve inventiviteit en een geweldige spirituele observatie van zijn omgeving.
Teun Hoeks (° Leiden, 1947) volgde zijn
opleiding aan de Academie Sint Joost in
Breda (1966-1970). Sinds 1980 doceert
hij aan The Design Academy in Eindhoven
en sinds 1990 ook aan de Rietveld
Academie in Amsterdam. Hij heeft er
reeds een heel indrukwekkende expositiekalender in binnen- en buitenland opzitten.

Het kasteel Borluut draagt de naam van
een Gentse voorman in de Slag der
Gulden Sporen en ligt wat verdroomd op
de rand van Sint-Denijs-Westrem. Hier
klopt het hart van het Festival van
Vlaanderen. Directeurs hebben te gewoonte te zetelen. Niei zo Jan Briers,
zoon van de stichter van het festival, eerst
kleinschalig en zich afspelend rond de
Gentse Sint-Baafskathedraal. Toen voelden wij ons bijna euforisch omdat we een
glimp van de beroemde Karl Böhm konden opvangen, nu is het uitgegroeid tot
een wereldgebeuren. Jan Briers koestert
zijn festival, maar onderschat de uitdaging niet en gaat ze evenmin uit de weg.
» Szalzburg, Clyndebourne, Luzern,
Aix-en-Provence. De lijst is lang.
Heeft Vlaanderen een eigen gezicht in die rij?
Jan Briers: „Ons profiel lijkt op dat van
Edinburgh. Het is gespreid in tijd, ruimte
en discipline. Voor mij is het eerder een
feest dan een festival. Een feest voor jongeren bv die in het PSK of onze kathedraal concerten van het hoogste niveau
kunnen bijwonen voor 300 b. Niveau is
trouwens onze prioriteit. Een voorbeeld
is de wereldmuziek die we op de happening brengen in harmonie met de klassieke muziek. We doen geen artistieke toegevingen."

Dirk Stappaerts

Het festival is een internationaal
gebeuren geworden. Is er nog een
plek voor Vlamingen?
J. Briers: „Brussel is trekpleister voor de
grote orkesten. Dat is een traditie. Maar
onze eigen mensen krijgen de kans eigen
werk te creëren en dat achteraf in het buitenland te brengen. Ik denk aan Dirk
Brosse en Luc Van Hove, maar ook aan de
kruisbestuiving van verschillende disciplines waarin ballet, theater en muziek op
mekaar inspelen. En vergeten we Philippe
Herreweghe, Sigiswald Kuijken, Jas Van
Immerseel, Paul Van Nevel en vele anderen niet, musici die de wereld ons benijdt.

§ Deze drie tentoomtellingen in het
Provinciaal
Museum
voor
Moderne Kunst, Romestraat 11 te
8400 Oostende blijven toegankelijk tot 26 september. Open van di.
t/m zo. van 10 tot 18u. Catalogus
Matossian, 1.250 fr., catalogus
Evelyne Axelle, 980 fr., catalogus
TeunHockx, 1.400fr. Verdere info:
059150.81.18 of 56.45.99.

• Is de Uitdaging de stimulans?
J. Briers: „Uiteraard. Vroeger eindigden
we de happening in Gent steevast met
Haendels 'Vuurwerkmuziek'. Nu sluiten
we af met de 'Vredessymfonie' van Philip
Glass, een groot succes gecreëerd in
Salzburg. Vorig jaar brachten we 'Iets op
Bach', een confrontatie tussen de muziek
van de grote cantor die Roel Dieltiens op
een authentieke manier vertolkte en de
choreografie van Alain Platel. Zo bereikten we een gemengd publiek.
Dit jaar krijgt de Finse Kaija Saariaho
carte blanche. Ze is de tegenpool van
Glass. De Amerikaan is extravert en toegankelijk, de Finse in zichzelf gekeerd en
spiritueel. Vroeger zetten we Schoenberg
omzichtig tussen Mozart en Schubert
alsof we de mensen niet wilden kwetsen,
nu durven we de confrontatie met de

twintigste eeuw direct aan. Vroeger vulden de dirigenten de zaal, nu de muziek.
Toch staan Mozarts 'Requiem' en Haydns
'Die Schópfung' er nog, maar vanuit het
besef dat Sigiswald Kuijken en Philippe
Herreweghe zelfs in deze materie iets zinnigs te vertellen hebben."
• Melomanen durven nog w/el eens
klagen over de negatieve aspecten van sponsoring...
J. Briers: „Sponsoring is maar een onderdeel van onze financiering, maar wel
een belangrijk. Zo zou Brussel zonder
sponsors een reus op lemen voeten zijn.
Maar we leren uit onze fouten. Het zal
niet meer gebeuren dat een echte muziekliefhebber geen plek onder de zon bemachtigt omdat alle plaatsen naar de
sponsor zijn gegaan."
^

Is er geen gevaar voor een schaalvergroting die het festival buiten
zijn oevers doet treden?
J. Briers: „Neen, omdat het festival niet
één gezicht maar acht gezichten heeft. Zo
staat Brussel voor wereldorkesten. Gent
voor een harmonisch samengaan van traditie en vernieuwing, Mechelen biedt
ruimte aan Vlaamse componistenen
Brugge aan Musica Antiqua. Het is ons
uiteindelijk streven de contouren van die
gezichten zo scherp mogelijk te stellen.
Maar ook de spreiding over de kleine steden en de samenwerking met lokale cultuurverenigingen maakt de drempel
lager."

*

Wat is de ultieme droom van Jan
Briers en wat waren zijn gelukkige
momenten?
J. Briers: „Ik zou ooit tegen democratische prijzen de Wiener Symphoniker
onder leiding van Zubin Mehta Messiaens
'Turangalila-symfonie' willen laten uitvoeren met zijn oevervloed aan ritmische en
coloristische mogelijkheden. Mystiek en
trance, jazz en Puccini in één werk. En
momenten van euforie waren cantates
van Bach door het Collegium Vocale, een
verrassend notenbeeld dank zij Philippe
Herreweghe die in zijn deemoed de leiding had overgelaten aan de Hongaar
Ivan Fischer, en - het klinkt misschien
vreemd - het optreden van Pavarotti in
Antwerpen, op scepsis onthaald en met
een ovatie afgesloten. Maar er was meer
en er komt nog meer."

Wouter De Bruyne

Jan Briers:
„Het Festival
van Vlaanderen
heeft niet één,
maar acht
gezichten.'
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20 Jaar
Ancienne Beigique
Dit najaar viert de Brusselse Ancienne
Beigique, kortweg AB, zijn twintigste verjaardag Doorheen mode- en trendwijzigingen en
ondanks een tijdelijke verhuis naar het
Lunatheater en ingrijpende verbouwingen,
bleef deze Vlaamse zaal een boegbeeld in de
hoofdstad.
EEN HUIS VAN HOOP
In de zomer van '79 werden twee culturele Infrastructuren die op de rand van de afgrond
stonden aan de gemeenschappen toegewezen: de Botanique ging naar de Franstaligen
en toenmalig staatssecretaris Vic Anciaux koos
voor de legendarische Ancienne Beigique, gelegen aan de Steenstraat in hartje Brussel
De eerste AB-directeur Ivo Gons kon aan zijn
schone maar uitputtende opdracht beginnen.
Op 21 september '79 stelde wijlen staatssecretaris Rika Steyaert de Ancienne Beigique officieel open, met ondermeer de woorden: ,,Dit
is een huis van hoop dat dicht bij de oorsprong

van deze stad gelegen de traditie van schalkse
humor maar ook van scherpe ernst van de
Brusselse Vlaming in eigentijdse klanken wil
omzetten. "
„Het was pionieren, het dagelijks verleggen
van grenzen en het verkennen van alle culturele mogelijkheden", verduidelijkte huidig directeur Jari Demeulemeester in zijn toespraak.
,,Een uitstekend getuige van dat eerste moeilijke maar essentiële decennium is Lou
Boisschot, nog steeds zeer actief lid van de
AB-ploeg!"
Ook Jan is inmiddels een tiental jaar directeur
en maakte recent de heropleving van het
Brusselse uitgangsleven rond de Beurs mee.
Duidelijk is dat de AB hierbij een van de gangmakers is geweest. Door hoogstaande en kwaliteitsvolle maar ook door volkse activiteiten
voor de oudere Brusselaar is de AB tot een
echt trefcentrum in de meest brede zin van
het woord uitgegroeid.
Sergius
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NIEUW IN DE BIOS

COMEDIAN HARMONISTS
op 20 mei 1928 behaalt de NSDAP 2,6% van de uitgebrachte stemmen. Op 10 april 1932 krijgt Hitler 36,8% van de stemmen bij de
presidentsverkiezingen. Op 20 maart 1933 tvordt het eerste concentratiekamp in Dachau geopend.
In dat Duitsland leeft de werkloze acteur Harry Frommermann
(de acteur Ulrich Noethen kreeg voor zijn rol de Duitse filmprijs
als 'Beste Acteur'), die zich eerder musicus voelt en goed is in arrangement, maar zoals zijn impressario zegt: in het 'arrangeren'
zijn de 3 miljoen werklozen van Berlijn allemaal goed. Hij zal
proberen een zanggroep samen te stellen, naar het voorbeeld van
de Amerikaanse groep The Revelers Zo ontstaat in 1927 het vo-

caal ensemble 'Comedian Harmonists' bestaande uit zes mannen. Op 28 september 1928 zijn ze klaar voor hun eerste publieke optreden. In 1930 zitten ze voor het eerst in het buitenland.
Tussen 1928 en 1935 nemen ze meer dan 150 platen op en spelen
mee in 12 films Hun concert in radio City Hall is uitverkocht. In
1934 keren ze terug naar Berlijn. In 1935 beginnen de nazi's met
alle middelen hun strijd tegen 'Comedian Harmonists', waarvan
drie leden jood zijn. Maar ze hebben een onbekende beschermer

• MEDIA

^^^=^' Terug naar Oegstgeest Gezeten aan het
sterfbed van zijn vader kijkt Jan Wolkers terug op zijn
jeugd. Als kind al iiad hij een levendige fantasie,
waardoor hij kon ontsnappen aan de zedenpreken
van zijn vader Nederlands filmdrama van Theo van
Gogh uit 1987 met Tom Jansen, Geert de Jong en
Leen Jongewaard Zat. 11 sept.. Ned. 1 om
22U.51

Nicole Kidman en
Tom cruise In
'Far and Away',
zond. 12 Sept..
VT4 om 22u.
^<^=>' My Girl De elfjarige Vada Suitenfuss, wier
moeder stierf bij de bevalling, leeft alleen met haar
vader Harry. Haar enige vriendje is Thoma, met wie ze
lange fietstochten maakt. Daarnaast is ze stiekem
veriiefd op haar leraar literatuur, meneer Bixler.
Wanneer haar vader wil hertrouwen met de leuke
Shelley, neemt Vada hem dat bijzonder kwalijk ..
Amerikaanse romantische komedie van Howard Zieff
uit 1991, met Dan Aykroyd, Jamie lee Curtis en
Macaulay Cuikin. Maan. 13 sept.. Kanaal 2 om
20U.35
^=s=i' Save Me Op een dag ontmoet Jim Stevens
een knappe blondine. Even later wordt die hardhandig aangepakt door haar begeleider. Ze iaat voor Jlm
een briefje achter met haar telefoonnummer en het
bencht 'red m e ' . Amenkaanse psychologische thnller uit 1993 van Alan Roberts, met Harn/ Hamlin,
Lysette Anthony en Steve Rallsback. Dins. 14 sept..
Kanaal 2 om 20u.55

O

True Romance Amerikaanse actiefilm van
Tony Scott uit 1993 naar een scenano van Quentin
Tarantino. Clarence Woriey begint een verhouding
met het hoertje Alabama. Wanneer hij een portie cocaïne van haar pooier meegrist, begint de herrie
Parodische geweldfilm, met Christian Slater en
Patricia Arquette, en met fraaie camero's van Dennis
Hopper, Garv Oldman en vooral Brad Pitt. Woens. 15
Sept., VT4 om 22U.45
^^^" Drive like lightning De jonge Charlie
Webster wordt gevraagd om de stuntwagen van F1plloot Boil Donner naar Los Angeles te brengen.
Onderweg pikt hij een jonge liftster op. Amenkaanse
actiefilm van Bradford May uit 1992 met Cynthia GIbb
en Steven Bauer Dond. 16 sept.. VT4 om 22u.40
^•^s=i?' eet Shorty Chili Palmer werkt als kleine
garnaal voor maffia-baas Ray 'Bones' Barboni.
Wanneer die hem naar Hollywood stuurt om er bij
een filmproducent uitstaande speelschulden te incasseren, is Chili meteen verkocht. Amerikaanse film
van Barry Sonnenfeld uit 1995 met John Travolta,
Gene Hackman en Rene Russo. VrlJ. 17 sept.. TVI
om 21U.36
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in de hogere regionen van de nazi-partij later blijkt dat Julius
Stretcher te zijn, die een fan van hen was Als die echter zijn handen van hen heeft afgetrokken, is het afgelopen. Hun laatste concert geven ze op 13 maart 1935 in München.
Regisseur Joeph Vilsmaier (München 1939) die zich met
'Herbtsmilch' (1988), de schitterende 'Rama Dama' (1990), de
iets te hoog gegrepen 'Stalingrad' (1993) reeds opwierp als de verteller van de echte geschiedenis van Duitsland, over echte mensen, is met 'Comedian Harmonists' in zijn moeilijkste examen geslaagd. Zelden zagen we zo een schildering van het vooroorlogse
Duitsland. Mooi! (****)
Willem Sneer

•

Spotjes
voor Tlirkije
"* Turkse Unie van België, de Unie van
Turkse Verenigingen, en de Federatie van
Vooruitstrevende Turkse Verenigingen reageerden verbolgen over het feit dat VRT
noch VIM een landelijke TV-actie voor de
getroffenen van de aardbeving op het getouw zetten. Bij een soortgelijk TV-gebeuren in Nederland werd liefst 600 miljoen
fr. opgehaald voor de slachtoffers en hun
familie. In het Belang van Limburg van 1
september jl. uitte Ahmet Arkan zijn grieven: „De 80.000 etnische Turken die in
Vlaanderen wonen, betalen toch ook kijken luistergeld en abonnementsgeld voor
kabeltelvisie. Wij voelen ons als ethnische
minderheid in de steek gelaten. (...)
Allochtone organisaties die door de overheid zijn erkend mogen zich wel bezighouden met het in elkaar steken van
Turkse nachten, maar we worden niet beschouwd als een partner waarmee je
samen kan werken. (...) Wij vinden het
fantastisch dat het voor de Kosovaren is
gebeurd, we vragen ons alleen af waarom
het deze keer niet kan.". Vanuit VRT-hoek
werd gereageerd met onder meer het argument dat de Kosovaren - waarvoor recent 650 miljoen werd opgehaald middels
een grote TV-show - niet en de Turken wél
over eigen middelen beschikken. VTIVI
had het erover dat het in de eerste plaats
een TV-station is en geen evenmentenbureau. De stations zullen wel kosteloos
spotjes uitzenden waarin bekende
Vlamingen oproepen om te storten.
^ De ultieme 'F.C. De Kampioenen'kwisvraag moet zijn 'Hoeveel keer is er al
een herhaling van dit programma op de
buis te zien geweest?'. In Portugal loopt
nu de eerste versie van 'Clube Dos
Campeoes'. Ook daar is het programma
een ongezien succes; het haalt er marktaandelen van 50% en meer.
SiLaten we het nog eens hebben over reclame: het Nederlandse onderzoeksbureau Intomart heeft vastgesteld dat TV-kijkers niet noodzakelijk wegzappen indien
er reclame op de buis is. Ruim een kwart
doet dat wel. Om ook hen te overhalen
adviseert de onderzoeker om meer programma's te onderbreken voor reclame
en de reclameblokken tussen twee verschillende programma's in te korten. Een
en ander levert ongetwijfeld een droog en
veilig gevoel op.
S ^ e VRT doet het met sport. Minstens
tot 2004 blijft de openbare omroep in
Vlaanderen het net bij uitstek voor de
wielerlieihebber Naast de - al eerder aangekondigde • uitzending van de drie grote
Europese rondes (Italië, Frankrijk en
Spanje) heeft de VRT zich nu ook verzekerd van de rechten op o.a. de driedaagse

van De Panne, de Ronde van Vlaanderen
en Gent-Wevelgem. Met het doel zijn positie inzake wielrennen 'te verankeren'
heeft het Huis van Vertrouwen sommige
contracten laten openbreken en hernieuwen. Opmerkelijk is dat ook de rechtstreekse radio-uitzendingen uitdrukkelijk
in de plannen zijn opgenomen. Een en
ander is gebeurd in het vooruitzicht van
de komst van commerciële radio. In 2000
zal op TVI en Canvas minstens 90 dagen
een rechtstreekse uitzending van deze of
gene wielerwedstrijd te zien zijn.
De VRT heeft het tv-aanbod op de
Vlaams-Nederiandse satelliet B'VN uitgebreid. Eigenaars van een schotelantenne

Met een gezonde dosis nieuwsgierigheid keken wij de afgelopen
week uit naar 'Koppen', het nieuwe
TV1-magazine van o.m. Dirk
Tieleman. 'Koppen' zou zowat de
vervanger moeten worden van wijlen 'Panorama'. De nieuweling
daaraan afmeten, zou niet eeriijk
zijn: het Is nog te nieuw en te jong
om die vergelijking te kunnen
doorstaan. De eersteling bevatte
o.m. een repori:age over de inzameling van fondsen voor de getroffenen van de aardbeving in
Turkije en een bijdrage over de
IJzerbedevaart. Uit die laatste onthouden we vooral het scherpe
contrast tussen de bedevaarders
van VU-strekkIng en deze van het

De VRT zat volgend jaar 90 dagen
rechtstreeks wielrennen op de buis brengen.
kunnen voortaan het VRT-joumaal en de
programma's 'Afrit 9' en 'Man bijt hond'
overal in Europa ontvangen.

stuk in je voeten rondlopen wordt
hier in Vlaanderen natuuriijk algemeen aanvaard.
Nog meer voeten overigens In
'Koppen', en wei deze van VNJjongeren. Die mochten - volgens
de commentaarstem - niet in
beeld worden gebracht. Ofschoon
het VNJ bij ons nog altijd het voordeel van de twijfel geniet, hebben
wij het ook niet zo begrepen op de
strakke uniformpjes, het ritmische
tromgeroffel en de In legerlaarzen
gestoken kinderen De organisatie
zou zelf moeten beseffen dat dit
soort beelden al te veel refereren
aan een periode die we liefst zo
vlug mogelijk vergeten Anderzijds
kregen we gelukkig ook bedevaar-

Mensen, mensen

De afgelopen week in beeld, TVI, Canvas & VTM

Vlaams Blok De 'Koppen'-ploeg
was alvast niet gewenst in 'Het hof
van Vlaanderen'. De aanwezigen
stelden de aanwezigheid van de
media niet op prijs: sommigen
zouden er problemen mee kunnen
krijgen op hun werk, luidde het.
Iets later zagen we een andere
cafébezoeker, die blijkbaar niet
vreesde op zijn werk te worden nagewezen, zijn verhaal doen over
'Bertje de drugssnuiver' en de
media die zich bij 'dat soort' mensen wel thuis zouden voelen. Wij
hebben genoeg ervaring met alcohol om te veronderstellen dat deze
man, die er prat op ging o.m.
'Franse' (jawel!) volksliederen te
hebben gezongen bepaald ook
niet drugsvrij was. Maar met een

ders te horen en te zien die, met
een gevoel van melancholie en
trots, sinds jaar en dag hun
Vlaamse Leeuw naar de IJzervlakte
brengen om daar de boodschap
van vrede, vrijheid en verdraagzaamheid te versterken.
Voor de rest van deze TV-week onthouden
we
vooral
'Het
Peulengaleis' van Bart Peeters en
Hugo Matthijsen dat ons bij momenten deed denken aan Koot en
e/e. Ook de beelden van een wiebelende borst van een schaars geklede boerin die een zeug aan het
bevruchten was, zullen nog lang
op ons netvlies geplant staan.
Neen, Jambers Magazine' heeft
Vlaanderen weer wakker geschud.
Krik

Euthanasie
De VU mag inderdaad het euthanasiedebat met ontwijken of tegenwerken, en dit
om volgende redenen
Vrijzinnigen zijn met tegen palliatieve zorgen als de patient met vraagt of nooit te
kennen heeft gegeven dat hij in bepaalde
omstandigheden met meer wilde leven

Niemand mag tot sterven gedwongen
worden, als er nog hoop is op beterschap
en ook met als de patient ten onrechte
nog hoopt op een beter leven of zijn
hemel wil verdienen Het moet een vrije
keuze zijn van de patient zelf, maar dan
moeten de medici de patient wel de nodige hulp geven, als hij de wil om te sterven
vroeg of laat heeft te kennen gegeven, en

telkens
(ieder jaar)
herbevestigd
Vrijzinnigen hebben recht op 'waardig
sterven'
De VU was en tijde van de abortuswet veel
te voorzichtig in zijn oordeel Geen zinnig,
normaal mens kan voor abortus zijn
Vrijzinnigen zijn enkel voor abortus m
noodgevallen wettelijk toegestaan en
met behulp van dokters Vrijzinnigen zijn

tegen 'clandestiene' abortussen die vroeger zoveel nefaste gevolgen hadden voor
het kind en soms ook voor de moeder
Dus euthanasie, ook actieve, moet bespreekbaar worden in de partij Met actieve bedoel ik „hulp als de patient het zelf
met meer kèn doen"
Magriet Vandamme,
Oostende

• WEDERWOORD •

Rechtzetting
Het aanvangsuur van het concert op 4 oktober met Pteter Wispelwey in Leuven
(WIJ, 26 augustus jl - 'Festival zonder interval) IS uitzonderlijk om 19u30 en wordt
voorafgegaan door een introductie die
Pieter Wispelwey zelf zal geven Deze introductie IS gratis toegankelijk en begint
om 18u30

Schooi- of
machts-striid?
Tal van vakken, zoals rekenen, talen, geschiedenis, aardnjkskunde, enz hebben
niets met vnje keuze te maken uit een al of
niet bestaande godsdienstovertuiging of
rasafkomst (WIJ, 2 sept Jl - 'Géén nieuwe schoolstrijd, aub') Er dient wel op
gelet te worden dat géén enkele leerkracht zijn eigen levensopvatting opdringt
bij het lesgeven in bvb de gevoelige gebieden van geschiedenis of aardnjkskunde De rest zijn technische vakken waar
géén verschil in bestaat
Er kan zeer gemakkelijk gezorgd worden
dat vwe een godsdienstige opvoeding wil,
die knjgt op dezelfde school in een afeonderlijke lestijd van eender welke godsdienst of zedenleer
Alom heeft iedereen de mond vol over
multicultureel leven met andere rassen
Eerst moeten we beginnen onder eigen
mensen van verschillende levensopvattingen met elkaar in één school overeen te
komen op het filosofisch plan Voor alle
andere vakken kan er géén onderscheid
bestaan Vooral wie verdraagzaamheid en
naastenliefde predikt zou dit moeten inzien
Maar wellicht spelen heel andere redenen
een zeer grote rol Een schoolstnjd ontstaat enkel om machtswellust en economische belangen Niet om de schone ziel van
het kind zoals men schijnheilig wil doen
uitschijnen Het kan niet dat uit de ene
school allemaal engeltjes komen en uit de
andere niets dan misdadigers Tot hiertoe
vind ik het resultaat van gelijk welk soort
opvoeding weinig bemoedigend en zje ik
géén verschil Het is dus een goed moment om de krachten te verenigen en daar
wat aan te doen in plaats van over elk zijn
levensopvatting te vitten
Willy Degheldere,
Brugge

Over de pot
en de Icetel
Met het opstarten van nieuwe gesprekken
over de verdere staatshervorming, onder
het mede-voorzitterschap van Patrik
Vankrunkelsven, laait hier en daar opnieuw de discussie op over de vraag of
VU&ID met het toetreden tot de Vlaamse

regenng een kat in een zak heeft gekocht
De waarborgen ivm een verdere staatshervorming zouden met waterdicht zijn,
zo wordt gezegd In bij het Vlaams Blok
aanleunende bladen en kringen heten de
mensen van VU&ID regeringsgeil, en
meer van dat fraais
Het zijn vooral de verwijten - op het beledigende af - uit die laatste hoek die mij
tegen de borst stoten Decennialang werd
ons precies in die kringen voorgehouden
'Het is met nodig te hopen om te ondernemen, noch te slagen om te volharden',
naar een aan Willem van Oranje toegeschreven uitspraak
Waarom zou men in VU&ID-knngen op
dit citaat geen beroep mogen doen'
Waarom moeten er nu plots voor alles en
nog wat spijkerharde garanties zijn'

Of zou de 'Vader des Vaderlands' deze
woorden alleen maar bedoeld hebben ter
verdediging van blind extremisme'
Willy Cobbaut,
Baardegem

Leer Nederiands!
Het Overlegcentrum van Vlaamse
Verenigingen (OW) stelt vast, dat ondanks
een zeer ruime oproep vanuit Vlaanderen,
de komng opmeuw een aantal mimsters
heeft benoemd die Nederlandsonkundig
zijn, dwz die de taal van de meerderheid
in de Belgische federatie niet spreken, alle
kerstboodschappen waann gepleit wordt
voor wederzijds begnjpen ten spijt
Over enkele weken worden de parlementaire werkzaamheden hervat De leden

• OPINIE

van de federale regenng zullen zich vanaf
dat ogenbhk moeten verantwoorden t a v
het parlement en de vragen en interpellaties van de parlementsleden moeten beantwoorden
Het OW kan met aanvaarden dat vragen
of mterpellaties m het Nederlands ook
met m fatsoenlijk Nederlands zouden
worden beantwoord
Ministers die niet vanaf de eerste
Nederlandstalige vraag m staat te zijn m
fatsoenlijk Nederlands te antwoorden,
dienen op dat ogenblik dan ook onmiddeUijk te worden ontslagen
prol Matthias E. Storme,
voorzitter OW
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Soildair in de beiastingen?
Als men de naam Rodenbach uitspreekt dan denkt een deel van de
Vlamingen aan een pmt donker bier, dan denkt een ander deel aan
Berten Rodenbach en aan 'Vliegt de Blauwvoet' Storm op zee'',
aan de Blauwvoeterij en de Vlaamse beweging Nog een ander deel
denkt misschien aan Georges Rodenbach en 'Bruges La Morte'
ACHTERGESTELD
Ja, een aantal Rodenbachs was sedert 1836 brouwers in Roeselare
Zo was Alexander de blinde Rodenbach, een brouwer Hij leefde
van 1785 tot 1869 afstammend van een chirurgijn van het
Oostenrijks leger die hier bleef hangen sedert 1747 Hij was afkomstig uit Andernach, met ver van Koblenz
Alexander sympathiseerde met de Belgische omwenteling van 1830
en werd in 1851 volksvertegenwoordiger in het eerste Belgische
parlement Hij was blind sedert zijn tiende jaar
De familie Rodenbach bestond uit begoede burgers die de bourgeoismentaliteit van toen huldigden en Frans spraken in
Roeselare
In het parlement hield Alexander zich vooral bezig met de economische situatie van Oost- en West-Vlaanderen Derhalve stelde hij
vast dat de Vlaamse provincies achtergesteld werden, wat hem nog
met tot flamingant maakte Begin 1832 klaagde hij toch aan dat op
de 380 ambten in de Belgische algemene administratie er slechts
22 voor Vlamingen waren weggelegd Dat die daarenboven enkel in
het Frans moesten werken stoorde hem met
Een paar jaren later (1845) klaagde hij aan dat de twee Vlaanders'
zwaarder belast werden dan de Waalse provincies Op eigendom
betaalden de Vlaamse provincies 50 tot 70% meer dan de Waalse
bezitters Hij berekende dat Oost en West-Vlaanderen 962 295 fr
te veel belastingen betaalden en dat Luik Namen en Henegouwen
samen 1 006 774 fr te weinig betaalden Hij klaagde dat aan maar
zijn klacht bleef zonder gevolg

dat Brussel en Waals-Brabant 239 460 fr of 12% te weinig betaalden
BESTOLEN
Julius Vuyisteke voegde er aan toe met alleen betalen de Vlamingen
miljoenen te veel, maar in de besteding van die betaalde miljoenen
worden ze dan nog slecht bedeeld en krijgen ze met hun 'evenredig
aandeel' terug En Vuyisteke gaf voorbeelden, o a de staat ncht 50
nieuwe middelbare scholen op, 58 in de Waalse gebieden en 12 in
de Vlaamse gebieden waar 60% van de bevolking woont
Van 'Waalse solidanteit' voor dat arme en hongerlijdende
Vlaanderen was er toen geen sprake De Vlaamse sukkelaars mochten wel tegen hongerlonen in de Waalse mijnen gaan werken, maar
van faciliteiten inzake taal, mobiliteit of verblijf was er geen sprake
Aanpassen en braaf zijn luidde de opdracht, én hard werken
Ook de volgende generatie, die van Lodewijk de Raet (1870-1914)
was van die achterstelling op de hoogte De Raet lanceerde de slogan 'Taalbelang ts stoffelijk belang' Maar de staatspartijen, alle geleid door francofonen, hoorden met van die kant en zwegen over
Vlaamse gneven of beweerden dat er geen gneven waren Over be
voordelmg van Franstaligen durven spreken was onvaderlands
GEEN DANK
In het Huldeboek Prof Dr Marcel Bots (1995 uit Gents liberaal archief) schreef VUB-professor Jules Hannes de bijdrage Met de fiscale bnl bekeken Vlaanderen in België 1830-1914', waann hij, na
hernieuwd onderzoek tot hetzelfde resultaat kwam Vlaanderen betaalde steeds te veel en kreeg steeds te weinig Dat bracht hem tot
een titel in de krant'De Standaard (29 december 1995) 'Wallonië
schonk mets aan Vlaanderen

Een generatie later deed Julius Vuyisteke (1836-1903), een
Gentenaar, een onderzoek naar de Waals/Vlaamse belastingsverhoudingen

Dat was namelijk zijn antwoord op de Waals-Belgicistische bewenng
dat Vlaamse solidariteit met Wallonië inzake Sociale Zekerheid ei
genlijk maar normaal is vermits in de 19de eeuw de Walen hun rijk
dom met Vlaanderen zouden gedeeld hebben Daar is dus mets van
waar integendeel

Zijn besluit was
- dat Oost-Vlaanderen 448 877 fr of 17% te veel betaalde,
- dat West-Vlaanderen 513 383 fr of 20% te veel betaalde
- dat de dne reeds genoemde Waalse provincies 867 400 fr of
12,5% te weinig betaalden.

De cijfers van Rodenbach Vuyisteke, De Raet en Hannes bewijzen
dat
En WIJ Vlamingen van 1999 maar solidair zijn 200 miljard geven we
per jaar, jaar na jaar Volgens de Walen is dat een normale restitutie En dus met eens een bedankje waard
Herman Maes
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et kan haast niet anders of de 'Vlaamsche Fümkens'
later keurig omgetoverd tot 'Vlaamse Filmpjes' maken deel uit van het collectieve Vlaamse geheugen. Dit
jaar viert de uitgave zijn zeventigste verjaardag én de
uitgave van het drieduizendste nummer

H

• UITSMIJTER ^

Dat de Vlaamse Filmpjes ooit nog eens
een 70ste verjaardag mochten vieren zal
wel niemand gedacht hebben bij het eerste nummer. Allerzielen is immers niet
meteen een feestdag waarbij je denkt
aan de toekomst. Auteur Frans
Hammenecker en de norbertijn
Lucianus Dils. uitgever, moeten dat anders hebben gezien toen ze op 2 november 1930 het eerste nummer van de
reeks als een bijlage van Zonneland verdeelden. 'De wondere tocht' heette deze
eersteling en al voor een halve frank was
hij de jouwe Ook de verhalenreeks zelf
begon op dat moment aan een wondere
tocht.
In de jaren '30 bestond er nog weinig literatuur - lectuur, zo u wil - die zich
specifiek richtte tot kinderen van de lagere school. Meer nog: een kinderboek
was een te wantrouwen object. De
Vlaamse Filmpjes trachtten deze leemte
in te vullen, al waren ze niet de eerste.
Eerder al verschenen de Hansjes van
Abraham Hans, die te situeren waren
binnen de liberale strekking. De Vlaamse
Filmpjes waren een antwoord daarop
vanuit katholieke hoek en kenden, mede
omdat ze verspreid werden vanuit het
vrij onderwijs, al van bij het begin een
grote aantrekkingskracht: nog voor het
uitbreken van WO II was de oplage al gestegen tot ruim 60.000 exemplaren.
Tijdens de oorlog, in 1942, viel de pro-

ductie even stil: na het verschijnen van
6l4 nummers was er geen papier meer
voorhanden voor het drukken. Jonge lezertjes moesten wachten tot januari 1946
vooraler er een nieuw nummer van de
persen rolde. Op dat moment begon uit-

met de duistere titel 'Het vervloekte eiland' - betrokken bij de productie van
de Filmpjes. De schrijver van griezel- en
fantastische verhalen, die er een flamoyante levensstijl op nahield, zat op dat
moment financieel aan de grond en
vond in de Vlaamse Filmpjes een middel
om de kas te spijzen. Nog vóór WO II
zou hij 80 nummers op zijn naam hebben staan; 39 "Vlaamse Filmpjes en 41
Presto Films, de Franstalige uitgave. In
het totaal zouden meer dan 150 uitgaven
zijn naam dragen. Ook zijn - misschien
wel meest bekende - griezelverhaal
'Spoken op de ruwe heide' werd overigens door Averbode uitgegeven.
Flanders' bijdragen aan de Fihnpjesreeks zijn de enigen die ook nu nog kunnen worden uitgegeven: de anderen zijn
te zeer verouderd, te zeer gebonden aan
de (moraal van de) tijd waarin ze verschenen.

70 Jaar
Vlaamse Filmpjes
geverij De Goede Pers opnieuw met tellen, wat meteen een verklaring geeft
voor het feit dat de meest recente uitgave pas het nummer 2378 op de voorpagina draagt. De na-oorlogse nummers verschenen slechts om de twee weken, het
duurde nog tot I960 vooraleer de uitgave opnieuw wekelijks werd verspreid.

JÖ^^N FLANDERS
1972 IS opnieuw een belangrijk jaar in
de geschiedenis van de Filmpjes: dat jaar
verscheen de duizendste na-oorlogse (!)
uitgave en werd ook de John Flandersprijs in het leven geroepen. Daarmee is
ook de naam gevallen die voor eeuwig
verbonden zal blijven met de Vlaamse
Filmpjes. De Gentenaar Raymond De
Kremer, alias John Flanders alias Jean
Ray - was al van bij het 42ste nummer -

De intrigerende figuur van Flanders mag
dan al de meest tot de verbeelding sprekende medewerker aan de Vlaamse
Filmpjes zijn geweest, ook andere auteurs danken hun naambekendheid minstens voor een gedeelte aan de reeks.
Winnaars van de John Flandersprijs - die
jaarlijks het beste, origineel verhaal voor
kinderen bekroont - zijn o.a. CorRia
Leeman (1973), René Swartenbroekx
(1974, 1976), Karel Verleyen (1982,
1989), Henri van Daele (derde in 1975),
Gerda Van Cleemput (1981,1986), Els
Beerten (1985) tn Met Janssen (1990).
De meest recente winnaars waren Luc
Van Tolhuyzen (1996), Herwig Hendrikx
(1997) en Marleen Vanwelkenhuysen
(1998). Wie dit jaar de prijs van de volwassenenjury en/of de kinderjury (beiden goed voor 70.000 fr.) mee naar huis

mag nemen wordt nog dit najaar bekend
gemaakt. Aspirant-auteurs die hun pen
eens willen meten met die van anderen,
moeten wachten tot de prijs van 2000.
Wie minder geduld heeft kan zijn of haar
verhaal ook gewoon indienen: jaarlijks
doen zowat 200 anderen hen dat voor.
LEZEN OVER DE GRENZEN
Hoofdredacteur Theo Lenaerts heeft zelf
niet alle Filmpjes gelezen. „Het belangrijkste doel dat wij voor ogen hebben"
zegt hij, „is kinderen die niet onmiddellijk geneigd zijn een boek ter hand te
nemen toch te kunnen overhalen om te
lezen." Om de drempel nog lager te
maken zullen de verhalen binnenkort
geïllustreerd zijn. Voortaan zullen de
zowat 15.000 abonnees ook uit de kaft
kunnen afleiden welk genre verhaal zij
die week op hun bord krijgen. In dit
feestjaar voor de Vlaamse Filmpjes heeft
de uitgeverij overigens nog een ander,
soortgelijk project op stapel staan. Zo
verschijnt er voor de Nederlandse markt
binnenkort Leesbeest. De kinderen in
Wallonië kunnen al ruim een jaar genieten van hun wekelijkse Récits Express.
Merken we tegelijk op dat de uitgever
ook aan blinden en slechtzienden heeft
gedacht: sinds 1995 worden de Filmpjes
stelselmatig ingesproken op geluidscassette.
Tot slot nog dit: veel WIJ-lezers zullen in
hun bibliotheek of kelder nog exemplaren van de Vlaamse Filmpjes hebben liggen. „Veel meer dan een emotionele
waarde hebben die waarschijnlijk niet"
zegt Lenaerts. „Daarvoor zijn ze op een
te grote oplage gedrukt. Maar wie beschikt over nummers van vlak voor en
vlak na WO II doet er goed aan ze veilig
op te bergen: daarvan was de oplage zo
klein dat ze inmiddels een gegeerd verzamelobject zijn geworden."
(gv)
Meer info:Uitgeverij Averbode,
Postbus 54, 3271 Averbode.
Tel. 013/78.01.35, fax 013/77.33.11,
e-post com@verbode.be

Door de jaren t)eer) veranderden de Vlaamse Filmpjes sterk van uitzicht. Hier ziet u nummers uit (v.lnr) eind jaren '40,1977.1984 en 1999.
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