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

VU nodigt 
CVP uit 

E
r komt meer duidelijkheid over de 

samenstelling van de 'interparlementaire 

en intergouvernementele conferentie over 

de staatshervorming'. Zo nemen alle rege

ringen en parlementen aan de conferentie deel Het 

Vlaams parlement krijgt drie zitjes, de Nederlands-

taligen in het Brussels parlement één. Uit het Waals 

gewest en de Franse gemeenschap samen, worden 

drie vertegenwoordigers gekozen. Er wordt een 

Franstalige Brusselaar naar de conferentie afgevaar

digd, alsook een parlementslid van de Duitstalige 

gemeenschap. Van de 29 uitverkorenen, zullen 10 

parlementsleden aan de werkzaamheden deelnemen. 

Er wordt ook naar een evenwicht tussen de 

democtatische politieke partijen gestreefd. Aan 

Vlaamse zijde verwerft de VLD vier zetels, de CVP 

en de SP elk drie, VU en Agalev elk twee. Het 

Vlaams Blok is niet uitgenodigd. Deze partij is er 

om electoraal profijt enkel op uit de dialoog te 

doen mislukken, aldus VU-voorzitter Patrik 

Vankmnkehven. 

De SP stuurt Fred Erdman, Johan Vande 

Lanotte en Norhert De Batselier naar de conferentie. 

De partij streeft daarmee naar een evenwicht tussen 

respectievelijk een behoudsgezinde, een pragmaticus 

en een flamingant. De VU vaardigt twee overtuigde 

nationalisten af; Patrik Vankrunkelsven, co-voorzit

ter van de conferentie, en Vlaams minister Johan 

Sauwens, 

Aan de redactie vertelde Vankrunkelsven te 

hopen dat de CVP aan de conferentie deelneemt. 

Deze partij heeft - andermaal - last van 'twijfels'. 

Enerzijds duidde ze gewezen Vlaams minister-presi

dent Luc Van den Brande als gemeeenschapssenator 

aan. Daardoor zou hij de confederale christen-de

mocraat worden die in de conferentie een belangrij

ke rol kan spelen. Kan, want de CVP stelt voor

waarden. Die veranderen van dag op dag. Eerst eiste 

de partij meer duidelijkheid over samenstelling en 

agenda van de Conferentie. Nadien vroeg voorzitter 

Mare Van Peel om het aantal CVP-mandaten op te 

trekken van drie naar vier. Daarover zal de premier 

Verhofstadt zich beraden. De Vlaamse christen-de

mocraten wensen ook dat het extreme Vlaams Blok 

bij de dialoog betrokken wordt. Het is erg twijfel

achtig of men daar zal op ingaan. Overigens veron

derstelt de deelname van het Blok, ook de aanwe

zigheid van het al even radicale FDE Laat de CVP 

haar keuze tot deelname daarvan afhangen? 

VU-voorzitter Patrik Vankrunkelsven: 

„Tijdens de Octopus-onderhandelingen namen wij 

als oppositiepartij een positieve houding aan. 

Daardoor konden we meerdere eisen uit de brand 

slepen. De CVP kan daar een les uit trekken." 
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Dioxine in de Kamer 
11000 Albanese doden 
Over autisme 
Tlie Low Countries, 

Vestingbouw door de jaren fieen 12 

D e Financieel Economisclie Tijd 
(14 sept.) titelt naar aanleiding van de 

verloving van kroonprins Filip met Mathllde 
d'Udel<em d'Acoz „België beleeft zijn twee
de Jeugd". Dat een bloednuchtere en an
ders zo fris eigenzinnige krant als de FET 
schaapachtig meekwijlt in het koor dat de 
pers nu haast een week aanhoudt, is onbe
grijpelijk. De krant van de Vlaamse werkge
vers schuift nog verder uit door de gebeur
tenis in een sfeer van Waalse goodwill te
genover Vlaanderen te plaatsen. Kijk eens 

met een eindelijk trouwlustige kroonprins 
die van 'bruggen bouwen' altijd al zijn ideaal 
heeft gemaakt, mag niet verwonderen. Voor 
haar is Mathllde een godsgeschenk. De jong
ste dagen hoog geprezen 'spontane open
heid' van het Hof is echter niet zo vrijblij
vend als de pers ons wil doen geloven Zoals 
de Wetstraatwereld niet zonder de media 
kan, zo heeft ook het Hof In de pers een ge
willige handlanger gevonden. Hoe spannend 
werd in het voorbije weekeinde tussen bel
den verstoppertje gespeeld! Hoe handig 

Met alle 
(beschaafde) middelen 

aan: de Franstalige ministers van de federa
le regering zijn op taalcursus geweest, er 
zullen méér Vlaamse bedrijfsleiders bij het 
beheer van de Belgische Dienst voor 
Buitenlandse Handel betrokken worden, ook 
al blijft het bestuur ervan paritair samenge
steld. De steller van het artikel komt tenslot
te toch tot bewustzijn door vast te stellen 
dat dit voor de unitaire BDBH de enige ma
nier om te overleven Is en het Palels in 

staat stelt België in het buitenland te blijven 
promoten." Aangevoerd door... prins Flllp, 
natuurlijk. 
Dat de Belgische francofonie tevreden is 

werd Belglë-Belgique • 'ons landeken' - als 
het ware opnieuw uitgevonden. Middels een 
spraakzame vader woonachtig in de diepe 
wouden van de Ardennen maar met wortels 
bachten de Kupe, vla een nonkel-burge
meester in Poperinge ('Een flaminganti Laat 
ons lachen', zeggen wie hem kennen), en 
een andere nonkel In een dorp van Mldden-
Belglë, op de taalgrens. 
Ziedaar, de tweede Jeugd die België beleeft! 
Willen we het nu over ernstige zaken heb
ben? 

Over het feit dat nog dagelijks kinderen van 
en naar school In de hel van het verkeer hun 

jonge leven laten, dat rallyfanaten zich blijk
baar meer mogen veroorioven dan gewone 
mensen, dat de media hun publiek steeds 
verder verkleuteren, dat Vlaanderen een van 
de welvarendste regio's van de Europa is 
maar ook een van de meest vervuilde, dat 
wlJ niet eens mogen weten of er Navo-kern-
bommen op ons grondgebied liggen... 
Dat er... U vult zelf maar In, lezer, in alle ge
vallen zult u vaststellen dat gepoogd wordt 
mensen om de tuin te lelden, fout In te lich
ten, toestanden te verschonen, de waarheid 
te omzeilen of te verdraaien. 
De goegemeente Iets op de mouw spelden 
dreigt meer en meer regel te worden, kriti
sche mensen hebben de opdracht zich daar
tegen te verzetten. 

Eenzelfde houding Is er nodig om het spie-
gelgevecht dat in verband met de staats
hervorming wordt opgevoerd te ontmaske
ren. Het ogenblik is aangebroken om stevig 
door te praten en door te stoten naar ver
dere deelstaatvorming en niet omgekeerd. 
In een zoals steeds goed gestoffeerde vrije 
tribune (FET, 9 sept.) stelt prof. Robert 
Senelle dat ,,het realiseren van de fiscale au
tonomie voor de aan gemeenschappen en 
gewesten toekomende bestedingen tijdens 
deze legislatuur een absolute prioriteit is". 
Want ook als deze een feit Is, voorspelt de 
prof.-emeritus, zal er nog Jaarlijks 140 tot 
150 miljard fr. van Vlaanderen naar andere 

deelgebieden vloeien. En hij besluit zijn bij
drage met een pleidooi voor de uitbouw van 
een doorzichtig statistisch en beleidsinstru
mentarium om de omvang en de effectivi
teit van de subsidiestroom In kaart te bren
gen Dhr. Senelle heeft gelijk wanneer bij 

meegeeft dat federale solidariteit tot 
doel moet hebben de zelfrealisatie van de 
gesubsidieerde deelgebieden te verbeteren 
in plaats van ze te verslechteren". 
In het licht van de aankomende zittingen die 
de Intergouvernementele en Interparlemen
taire conferentie voor institutionele vernieu
wing gaat houden, Is het nuttig om ook 
deze overwegingen mee te nemen. 
En misschien ook wel de recent gepubliceer
de cijfers van het Waalse Office for foreign 
investors, daarin staat namelijk te lezen dat 
sinds 1995 Vlaanderen de grootste 'buiten
landse' investeerder In Wallonië is geweest... 
In deze becijferingen moet meer zitten dan 
de tevredenheid en trots omwille van 
Vlaamse ondernemingslust Waarom zouden 
zij niet een beschaafd middel zijn om som
mige Franstalige 'diehards' tot rede te bren
gen? 

Tevredenheid en (enige) trots moeten vast
beradenheid bIJ onderhandelingen niet in de 
weg staan. Vooral dat laatste wensen wij 
mede-conferentlevoorzltter Patril( Vanl(run-
l<eisven van harte toe! 

Maurfts van Liedekerke 



De grijze middenmoot 
Ene Peter Collet, psycholoog aan de gereputeerde 

universiteit van Oxford, heeft uitgevlooid dat men

sen die een zilvergrijze ('metallic') auto kopen de 

toekomst ivelzien zitten. De kleur wordt omschreven 

als 'vrijpostig'. In de eerste helft van dit jaar zou één 

op drie Vlaamse wagenbezitters deze kleur gekozen 

hebben. In Schotland, waar het economisch goed 

gaat en zopas een eigen parlement werd verkozen, 

zijn ook veel 'zilvergrijze chauffeurs'. Dus, zo con

cludeerde De Standaard, gaat het ook goed met de 

Vlamingen. En wij die altijd dachten dat de door

verkoopwaarde van een zilvergrijze wagen veel 

hoger was. En juist daarom de voorkeur gaven aan 

zo'n wagen. 

Luxe-problemen 
Het nieuwe gebouw van het Europees parlement in Straatsburg 
vertoont nogal wat gebreken zo'nlOOOO Fundamentele, zoals-
en dat is in deze tijden haast met meer te geloven - de slechte 
toegankelijkheid voor mindervaliden Maar ook „( ) trage en 
slecht geventileerde liften, een gebrek aan cateringvoorzieningen, 
verwarrende bewegwijzering, ( ) lekkages in badkamers, slechte 
verbindingen voor de gebruikers van mobiele telefoons ( ) " Het 
gebouw kostte 20 miljard fr 

Gelezen in De Morgen van zaterdag 11 september 1999 
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Je bent wat je eet: Ons 
Kookboek, beter bekend als 'dat van 
de Boerinnenbond' is in een nieuw 
l<ieedje gestoi<en. 

iVlet de aanl<oop van een zgn. 
spoorrelniser, die bladeren van de 
sporen kan spuiten, hebben de NIVIBS-
treinen alweer een reden minder om 
te laat te komen. 

Een en ander kon niet verhin
deren dat er vrijdag jl. door een kort
sluiting in Landen een complete 
chaos ontstond in het Oost-West-
treinverkeer in Vlaanderen. 

Met oudejaarsnacht zullen de 
treinen alvast niet te laat zijn. Om 
problemen i.v.m. de zgn. millennium-
bom te voorkomen rijden ze dan ge
woon niet. 

Om te verhinderen dat trein-
machinisten met vervroegd pensioen 
gaan belooft de NMBS hen premies 
tot 12.000 fr. per maand. 

Jan Beirens, de omstreden 
magistraat uit het Gentse, werd door 
het Hof van Cassatie voor één jaar ge
schorst. Hij verliest dan zijn loon. 
Beirens gaf al eens juridisch advies en 
dat strookt niet met de deontologie. 
De man was eerder al vrijgesproken 
van corruptie. 

Het aantal Vlamingen tussen 
20 en 59 jaar zal tot 2050 verminde
ren met zo'n 18%. Voor Brussel en 
Wallonië is de daling respectievelijk 8% 
en 8,8%. 

Het electronisch toezicht op 
veroordeelden zal worden uitgebreio. 
De veroordeelden kunnen dan thuis 
hun straf uitzitten. 

Op de kabinetten van de hui
dige federale regering werken nog 
928 mensen. Onder Dehaene II waren 
dat er nog 1060. 

De 11de uitgave van de Open 
Monumentendag bracht zo'n half mil
joen mensen op de been. 

Tijdens de 'Omloop van 
Vlaanderen', een rallywedstrijd, reed 
één van de deelnemende wagens in op 
een groepje toeschouwers. Daarbij vie
len vijf gewonden. De rallypiioot zette 
zijn tocht gewoon door. Na afloop deed 
hij zijn verhaal bij de rijkswacht. 

Steve Stevaert zal wél lijst
trekker zijn bij de gemeenteraadsver
kiezingen, maar wordt hoe dan ook 
géén burgemeester 
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VLAAMSE BEWEGING 

In de Vlaamse beweging blijft men kibbe
len over de te volgen inhoudelijke en 
communautaire strategie. Dat bleek dui
delijk naar aanleiding van de jongste 
IJzerbedevaart. Voorzitter Lionel Vanden-

berghe zet zich via expliciete standpunten 
af tegen het extreem-rechtse nationalis
me Over de ideologische richting die be
paalde partijen zouden moeten uitgaan, 
spreekt Vandenberghe zich niet uit Dat is 
ook zijn taak niet. OW-voorzitter 
Matthias Storme denkt daar blijkbaar an
ders over. In een lezersbrief in De 

Standaard (14 september) raadt de voor
zitter van een pluralistische, niet-partijpo-
litieke Vlaamse vereniging de CVP aan 
„Vlaamser en rechtser te worden." 
Storme ondertekent de brief in persoon
lijke naam Een dergelijke werkwijze is 
een goedkoop alibi om achteraf de han
den in onschuld te wassen. Overigens 
stuurt Storme aan op communautaire sa
menwerking met het Vlaams Blok. De 
CVP volgt hem daarin. Vandenberghe laat 
deze beslissing aan de politieke partijen 
over. 

Er rijzen nog andere twistpunten binnen 
de Vlaamse beweging Zo biedt Vanden
berghe de Vlaamse onderhandelaars van 
de Interparlementaire en Intergouver
nementele Conferentie over de staatsher
vorming een jaar tijd om Vlaamse eisen 
hard te maken OW-voorzitter Matthias 

Storme schiet de nog niet gestarte dialoog 
bij voorbaat af. We zijn het met Storme 
eens dat de nakende communautaire be
sprekingen met een kritisch oog gevolgd 
moeten worden. Maar, de OW-voorzitter 

beroept zich op achterhaalde inzichten. 
Hij heeft het nog steeds over de meerder
heidsstrategie van Van Cauwelaert. 
Omdat zowel vertegenwoordigers van de 
Franse gemeenschap als het Waalse ge
west, tegenover mandatarissen van het 
Vlaams parlement aan de conferentie zul
len deelnemen, beschouwt Storme dit als 
het „niet eerbiedigen van de Vlaamse 
meerderheid." Nochtans pleit het OW 
voor een confederale staatsvorm. De ver
eniging wil zelfs dat een gelijk aantal 
Nederlandstaligen als Franstaligen in de 
Brusselse gewestraad zetelen. Dat komt 
neer op een paritaire tweeledige machts
uitoefening Als Storme hekelt dat even
veel Franstaligen ais Nederlandstaligen in 
de federale conferentie zetelen, dan is hij 
niet consequent. Hoe dan ook, VU-voor-
zitter Patrik Vankrunkelsven wenst over
leg met de Vlaamse beweging 

BOODSCHAP AAN VLD 

De Vlaamse partijen horen wel op hun 
hoede te zijn voor het Waals-Brussels ver
bond Verleden week had een gesprek 
plaats tussen Waals minister-president 
Elio Di Rupo (PS) en zijn collega van de 
Franse gemeenschap Hervé Hasquin 

(PRL). Beide instellingen willen een geza
menlijke buitenlandse politiek voeren. Le 

Matin (8 september) had het over „d'af-
flrmer une visibilité francofone coherente 
unique si possible de Wallonië et de 
Bruxelles ï l'etranger." Moet de interna
tionale wereld wijs gemaakt worden dat 
Wallonië en een louter Franstalig Brussel 
één geheel vormen? Is dit het nieuwe 
België? Beide minister-presidenten „sont 

ledere 

mogelUke 

geiUkenis met 

figuren of 

gebeurtenissen 

uit het echte 

leven is louter 

toevallig. 

convenus de travallier la main dans la 
main." 

Dat geldt tevens ten aanzien van de rand
gemeenten. Afleidend uit interviews is de 
VLD zich daar niet van bewust. Deze par
tij blijkt enkel gemteresseerd te zijn in 
meer centen voor Vlaanderen Aan de re
dactie zei VU-voorzitter Vankrunkelsven 
dat de defederalisering van de gemeente
en provinciewet een absolute en zo snel 
mogelijk in te vullen prioriteit vormt. 
„Dat is een engagement van de federale 
regering. En het ligt niet in de bedoeling 
deze eis te koppelen aan de wens van de 
Franstaligen om de faciliteiten uit te brei
den Ik zie niet in hoe op korte termijn 
een sereen gesprek kan ontstaan over de 
situatie in de Vlaamse rand en hoe daar
over meteen een aanvaardbare oplossing 
uit de bus kan komen." 

NIET LIJDZAAM TOEZIEN 

In het federale regeerakkoord staat dat 
Brusselse politici onderling communau
taire akkoorden moeten afsluiten. De fe
derale regering zou deze nadien in wet
geving omzetten. Daartoe werd een 
Brusselse institutionele werkgroep opge
richt. Deze wordt voorgezeten door de 
Brusselse burgemeester Xavier de 

Donnéa (PRL) Is het niet aangeraden om 
ook een Nederiandstalige voorzitter aan 
te duiden? 

De Brusselse institutionele werkgroep zal 
zich vooreerst buigen over de door de 
Vlamingen gewenste minimale vertegen
woordiging. Het is niet duidelijk of dit 
enkel voor de Brusselse hoofdstedelijke 
raad of ook voor de Brusselse gemeenten 
geldt. En welke tegeneis mag van de 
Franstalige Brusselaars verwacht worden? 
VU-voorzltter Vankrunkelsven acht het 
positief dat de Brusselaars eerst onderling 
naar een communautair vergelijk streven. 
„Maar, wij zullen niet lijdzaam toezien 
wat er daar wordt afgesproken. Indien 
nodig , moeten we onze verantwoorde
lijkheid nemen." 

NAAST DE BAL 

Agalev-kamerlid Peter Vanhoutte beschul
digt gewezen minister van Volks
gezondheid Marcel Colla (SP) ervan de 
werkzaamheden van de dioxine-commis
sie te 'manipuleren'. Vanhoutte heeft het 
daarbij over aanpassing van documenten, 
wat eigenlijk zou neerkomen op schrift
vervalsing. Co-voorzitter van de dioxine
commissie, VU-kameriid Annemie Van de 

Casteele, dringt hoe dan ook op een 
'compleet neutraal onderzoek' aan. (lees 
blz 4.) Ze merkt bovendien op dat Agalev 
weinig 'vrienden' heeft in de administra
tie. Dat kan de beschuldiging van 
Vanhoutte verklaren 
Ook CVP-commissielid Hubert Brauns 
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Waarde Heer 
Hoofdredacteur. 
Vriend De Liedekerken: daar dampt mij de koekoek! Nu heeft 
Filip toch nog een jonkvrouw gevonden om zijn hemelbed mee te 
delen. Ze trouwen al op 4 december, wat mij doet vermoeden dat 
Mathilde haar glazen muiltje de volgende avond nog voor de 
schouw wil zetten opdat Pieterman er met zijn vrome baas in kan 
komen. Zulke lui zullen immers wel veel frivool speelgoed vragen 
om hun tijd wat gevuld te krijgen. En dat het allebei brave kinde
ren zijn, dat hebben we tot vervelens toe in de gazetten moeten 
lezen en op TV moeten zien. Alleen de zure gezichten van de an

dere Belgische blauwbloeden, die geen koningin in de familie krij
gen, werden ons jammer genoeg onthouden. 
De gelukkige ouders van het meiske hebben, al even gelukkiglijk, 
een hond van wie wij - het zijn de dingen des levens - ook al de 
naam mee hebben gekregen. Pasop - het dier kreeg die naam na 
het verscheuren van enkele minder adellijke figuren - zal aan 
Laurent een fijn speelkameraadje hebben. 
Koning Albert zal minder opgezet zijn met de schoonvader van 
zijn oudste vrucht: dat autootje waar die man mee rondrijdt is nu 
niet bepaald gemaakt om tuinmannen mee omver te rijden. Uit 
goede bron heb ik trouwens vernomen dat Albert de man al heeft 
uitgemaakt voor 'zagevent' (sorry Paola, voor dit mopje moet gij 

met het Nederlands in een bad Spa blauw gaan - en voor dat ook, 

haha!). 

Maar voor het overige durf ik ertoe bijdragen dat dit een schoon 

huwelijk wordt. Daarom heb ik al een brief gericht aan Laken met 

het voorstel om de prins en zijn nieuw madam uit te nodigen voor 

een bezoek aan 'De Meter'. Als protocolchef zal ik met Mathilde 

een dansje wagen en de prins inwijden in de geheimen van 

Rodenbach en de pietjesbak. Zowaar ik Geeraerts heet, voorspel 

ik u dat Mathilde die dag Bob zal heten. 

Uw geroyaliseerde. 
De Gele Geeraerts 

• DOORDEWEEKS • 

kwam met bezwarende verklaringen voor 
de dag. Hij had kritiek op het feit dat IVK-
speurder Albrecht Van Brempt niet werd 
geselecteerd als expert van de dioxine
commissie. Eerst was men dft wel van 
plan, daarna zag men daar van af. Minister 
van Volksgezondheid Magda Aelvoet 

(Agalev) zou zijn bezweken , aldus 
Brauns, „onderdrukvan IVK-ambtenaren 
die voorheen nauw samenwerkten met 
het kabinet-CoUa." 

Hoe moeten de beweringen van Van 
Houtte en Brauns geïnterpreteerd wor
den? Van Brempt komt uit de administra
tie en zou dus collega's moeten ondervra
gen. Is dat de aangewezen methode? 
Bovendien steh Van Brempt zijn kandida
tuur om het op te richten Federaal 

Agentschap voor de Voedselveiligheid te 
leiden. Als expert van de dioxine-commis
sie zou dat overkomen alsof hij zijn eigen 
bedje spreidt. „Ik zie niet in waarom 
Magda Aelvoet zich zou laten manipule
ren door de omgeving van Colla", zo 
merkt Annemie Van de Casteele op. 
De vervanging van Van Brempt is een lo
gische beslissing. Het lijkt erop alsof 
Brauns, deel uitmakend van de oppositie, 
naast de bal trapt. Zijn houding is eerder 
ingegeven vanuit een zekere frustratie 
niet meer aan de macht deel te nemen. 
Daarbij wordt de hulp ingeroepen van 
een sterk 'gepolitiseerde' administratie. 

BELGISCH COMPROMIS 

De federale regering sloot een kenmer
kend Belgisch compromis af over de uit
voer van nucleair regel- en controleappa-
ratuur naar Pakistan. Als minister van 
Economische Zaken verleende Elio Di 

Rupo (PS) tijdens de vorige legislatuur het 
Karolingse bedrijf Atoom de toelating het 
materiaal naar Pakistan uit de voeren. De 
huidige staatssecretaris voor Energie 
Olivier Deleuze (Ecolo) trok de licentie 
in. Tot nu toe weigerde Pakistan het non-
proliferatieverdrag, dat de verspreiding 
van kernwapens verbiedt, te onderteke
nen. Vorig jaar nog voerden aartsrivalen 
India en Pakistan kernproeven uit. Voor 
staatssecretaris Deleuze vormde dit alles 
de aanleiding om de uitvoer van het ma
teriaal te verbieden. Temeer, daar hij ver
moedde dat het niet zou dienen voor een 
kerncentrale. Sinds eind vorig jaar is de 
betrokken Pakistaanse kerncentrale niet 
meer actief, zodat kan worden afgevraagd 
waarvoor het materiaal eigenlijk bestemd 
is. In Pakistan is wel een opwerkingsfa
briek in werking, deze dient duidelijk 
voor militaire doeleinden. 
PS en PRL gingen zwaar tekeer tegen de 
beslissing van Deleuze. Ze vreesden dat 
het bedrijf in Charleroi in de toekomst 
naast meerdere contracten zou grijpen en 
dat daardoor de tewerkstelling in het ge
drang zou komen. Premier Verhofstadt 

nam enkele weken de tijd om een verge
lijk uit de brand te slepen. Verleden week 
vrijdag was het zover. Alstom mag het ma
teriaal wel degelijk uitvoeren, maar onder 
voorwaarden. Eerst en vooral moet de be
trokken Pakistaanse centrale terug in wer
king treden. Bovendien moet Pakisten i 
een veralgemeend controlesysteem op 
alle nucleaire installaties door het 
Internationaal Atoomenergie Agentschap 

aanvaarden. Deze twee voorwaarden zul
len in de toekomst voor alle nucleaire ex
portlicenties gelden. 

Mooi zo, alleen rijst de vraag wanneer en 
hoe de voorwaarden ingevuld zullen wor
den. Moet Alstom voorlopig nog wachten 
met de uitvoer van het materiaal of niet? 
Deleuze weet alvast dat hij zijn bevoegd
heid ter zake kwijt gespeeld is. 

Politieke 
groentles? 

w laams minister van Cuituur, Jeugd, Stecleiiji< Beleid, 
'^« Huisvesting en Brusselse Aangelegenheden 

Bert Anciaux lichtte vrijdag Jl. een aantal doelstellingen 
van zijn loeleid toe. 

Geen vu&lD-kabinet 
Er zit voortaan minder volk op de Vlaams ka
binetten. Ook Bert Anciaux (VU&ID) vermin
derde het aantal uitvoerende kracliten met 
30%. „Laat me vergelijken: mijn voorganger 
Luc Martens (CVP) had in totaal 68 mede
werkers, ik heb er 41 . " 
Anciaux wil nog andere beloften van de 
paars-groen-gele Vlaamse regering nako
men ,,De administratie wordt een partner in 
het beleid, ik wil op een objectieve en door
zichtige wijze beslissen." 
De populaire minister heeft een specifieke 
visie over wat cultuur hoort te zijn.,,Cultuur 
is het cement tussen de mensen " De ver
zuiling of de 'hokjesmentaiiteit' is daar te
gengesteld aan „Als eerste teken vermin-, 
derde ik de kredieten voor de verzuilde koe
pels en vermeerderde ik met gelijk krediet 
het Steunpunt Sociaal-Cultureel Werk. Het 
tigt in de bedoeling de middelen voor het 
eigenlijk veldwerk te vermeerderen ten 
koste van de geldverslindende zuilen." 
Volgens Anciaux kan cultuur mensen samen
brengen rond iets moois, verheven, nieuw 
en fantasierijk." Een dergelijke visie spoort 
niet met het aantrekken van cultuurfiloso
fen. „Want dan had ik geen kabinet, maar 
een zeer onpraktische salon verlichte gees
ten," Het Is duidelijk dat de minister aan
stuurt op creativiteit, het bieden van kansen 
en minder betutteling door de overheid. Zo 
moet de grote dadendrang van Jongeren 

meer armslag krijgen in het georganiseerd 
Jeugdwerk, jongeren zullen meer kansen 
krijgen om hun energie op hun manier kwijt 
te spelen. Anciaux wil beginnende beelden
de kunstenaars meer mogelijkheden bieden. 
Hij breekt ook een lans voor meer verschei
denheid. Daarom zal hij het cultuurpact 'ac
tualiseren'. „Het gaat niet op verworven 
rechten te betonneren." Overigens kraakt 
de professionele kunstbeoefening onder so
ciale wantoestanden. Daarom moet er drin
gend, in overleg met de federale regenng, 
een statuut voor de kunstenaar komen. De 
minister streeft ook naar een gepast even
wicht tussen muziek, literatuur en podium
kunsten. „Cultuur moet niet per se gemak
kelijk zijn, maar kan wel meer toegankelijk 
gemaakt worden." 

Houdt Anciaux niet van cultuurfilosofen, dan 
wil de minister niet enkel met vakspecialis
ten werken. Dat zou een meer geïntegreerd 
beleid in de weg staan. Cultuur, stedelijk be
leid en hulsvesting zijn zo goed als onlosma
kelijk met elkaar verbonden. „Het is een uit
daging voor Vlaanderen om een positieve 
verhouding met stedelijk wonen en leven te 
ontwikkelen. Stedelijke centra mogen niet 
langer venwaarloosd en overgelaten worden 
aan huisjesmelkers en grondspeculanten " 
Anciaux zal dan ook de steden meer midde
len toekennen voor bescherming, bewaring 
en herwaardering van het roerend cultureel 

erfgoed. Per Jaar komen er duizend sociale 
woningen bij. In de sociale woonsector moet 
het huursysteem eenvoudiger en doorzich
tiger worden Kansarmen moeten boven
dien, door middel van huursubsidies, toe
gang krijgen tot de particuliere huurmarkt. 
Anciaux wil ook in de rand rond Brussel in
vesteren. Aangezien daar - en elders - de in
komensgrenzen voor een sociale huurwo
ning opgetrokken worden, zuilen meer 
(jonge) Vlaamse gezinnen in aanmerking 
komen in de rand te gaan wonen. De minis
ter van Brusselse Aangelegenheden zal ook 
nauw samenwerken met de Vlaamse 
Gemeenschapscommissie in Brussel. ,,lk zal 
erover waken dat de decreten toepasbaar 
blijven voor de specifieke situatie van de 
grootstad en haar meertalige rijkdom. De 
plaats van het Nederlands in Brussel en het 
bereiken van allochtonen zijn bijkomende 
accenten." 

Naast de specifieke beleidsaccenten en de 
eigen visie op cultuur, streeft de minister 
ook naar een breuk met het verleden. Naar 
eigen zeggen hoedde hij er zich voor een 
'VU-iD'-kabinet samen te stellen. Het moet 
erkend dat de minister heel wat bekwame 
en ervaren mensen uit verschillende secto
ren heeft aantrokken. Daarnaast wil hij ook 
een ware pluralist zijn. Op zijn kabinet wer
ken gewezen medewerkers van CVP- en SP-
ministers, de assistente van de woordvoer
der is VLD-gemeenteraadslid. 
Eerst overmand door 'faalangst' en nadat hij 
vervolgens 'euforisch' werd, beseft Anciaux 
nu „dat er hard zal moeten gewerkt worden 
om een vernieuwend beleid mogelijk te 
maken. Mijn vrouw Damienne beseft dit ook, 
en zoals meestal, veel sneller dan Ikzelf." 
Anciaux dankte haar voor de onontbeerlijke 
steun, (ondergetekende sluit zich daar, na rijp 
beraad met zijn vriendin Mathilde, bij aan.) 

(evdc) 

16 september 1999 



n de Kamer van Volksvertegenwoordigers had de 

oppositie felle kritiek op de wijze waarop de 

huidige regering de dioxine-crisis aanpakt. De bevoegde 

ministers erkennen dat er fouten worden gemaakt, maar 

beschouwen deze als 'details'. Vooral de vorige regering 

zou de hoofdschuldige zijn. VU-kamerlid Frieda Brepoels 

is het daar niet mee eens. 

De federale 
regering Is al 
te voorbarig 
wanneer ze 

meent dat de 
dloxlne-crlsIs 
bezworen Is. 

4 

In feite wou VU-kamerlid Frieda Brepoels 

premier Verhofstadt reeds een maand ge
leden over de ontwikkelingen in de dioxi
necrisis interpelleren. De premier had be
loofd om, indien nodig, ook tijdens de 
politieke vakantie op parlementaire vra
gen ter zake te antwoorden. Er waren vol
doende redenen om deze belofte waar te 
maken. Toch trok Verhofetadt zijn staart 
in. Vandaar dat pas op 9 september jl. de 
regering aan de tand kon worden ge
voeld. De premier zond zijn twee be
voegde ministers,/flafe Gabriels (VLD) en 
Magda Aelvoet (Agalev) naar de 
Gemengde commissies voor het 
Bedrijfsleven, het Wetenschapsbeleid, het 
Onderwijs, de Nationale Weten
schappelijke en Culturele Instellingen, de 
Middenstand én Landbouw, Volks
gezondheid, Leefimilieu... 

EEN VOLK IS WAT HET EET 
Brepoels wierp federaal minister van 

Consumentenzaken, Volksgezondheid en 

Leefmilieu Magda Aelvoet de verwarrende 

en tegenstrijdige communicatie inzake de 

dioxine-crisis voor de voeten. Zo was er 

de fax, verzonden door het kabinet 

Aelvoet, waarin stond dat er een tweede 

dioxinecrisis op komst was en er een 

tweede besmettingsbron werd gevonden 

Deze bewering werd dezelfde dag inge

trokken, de schuld voor het 'foute' be

richt werd in de schoenen van een kabi

netsmedewerker geschoven. 

Was er de aanhoudende tegenstrijdige en 

zelfs amateuristische communicatie van 
de federale regering, dan is nog steeds 
niet duidelijk wat wel en niet op de aan
wezigheid van PCB wordt getest. 
„Werden alle bedrijven getest of enkel ex
portproducten", zo vraagt Frieda 
Brepoels zich af „Overigens werden 
6.000 stalen getest, terwijl de regering 
van plan was om 40.000 stalen aan een 
onderzoek te onderwerpen." Vaak wordt 

het feit dat geen belang wordt gehecht 
aan de volksgezondheid van de eigen 
mensen. De tests gelden immers enkel 
voor de producten die uitgevoerd wor
den. „De bevolking is er reeds lang van 
overtuigd dat zij tweemaal het slachtoffer 
van de crisis is. Ze heeft 'één en ander' 
opgegeten en staat mee in voor de bet
aling van de geleden economische scha
de. Daartegenover zijn er nog geen af
doende waarborgen voor de voedselvei
ligheid in eigen land. Het wordt tijd dat 
de bevolking hoopvolle signalen knjgt. 
Een volk is wat het eet." 

NIET PLUIS 

De ministers Aelvoet en Gabriels deden 

Een structureel 
veevoederprobleem 

ook met cijfers gegoocheld, terwijl de 
kwaal niet aan de bron wordt aangepakt. 
„Denkt men met een doorgedreven PCB-
analyse op termijn aan te tonen dat ons 
voedsel kwalitatief beter is? Zou men niet 
beter aan de basis werk maken van kwali
tatief onderzoek van grondstoffen en vee
voeders? Nergens wordt in de positieve 
analyses aangetoond dat de contaminatie 
steeds terug te brengen is tot de filière 
Verkest. Er is dus duidelijk een structureel 
veevoederprobleem!'' 
Het Limburgse VU-kamerlid kan daarom 
nauwelijks geloven dat de dioxine-crisis 
eerstdaags bezworen zal zijn, zoals de 
paars-groene regering belooft. „Een der
gelijke verklaring komt bijna kinderiijk-
naiëf over" Brepoels stoort zich ook aan 

Volgens VU-kamerlid Frieda Brepoels is er 
iets niet pluis rr)et tiet dossler-Dossche. 

de opmerkingen van Brepoels af als 'de
tailkritiek' en stelden de vorige regering 
verantwoordelijk voor de geleden schade. 

Storm in glas water? 
Zoals bekend is VU-kamerlid Annemie Van 
de Casteele co-voorzitter van de 'Dioxine
commissie'. In deze commissie zullen de 
oorzaken van de crisis worden nagegaan en 
de politieke verantwoordelijken worden 
aangewezen. Het ligt natuurlijk in de be
doeling om op basis van de bevindingen 
structurele aanpassingen door te voeren, 
zodat waarborgen worden geboden om 
een nieuwe, dergelijke cnsis te vermijden 
Toch kan men zich nu reeds de vraag stel
len of alle commissieleden met de beste 
bedoelingen te werk gaan. Zeker nadat de 
dioxine-commissie met een eerste 'op
stootje' werd geconfronteerd. Zo haalde 
commissielid Peter Vanhoutte (Agalev) de 
pers met de boude bewenng dat ex-minis-
ter van Volksgezondheid Marcel Colla (SP) 
het onderzoek probeert te boycotten door 
documenten 'aan te passen' of zelfs te 

doen 'verdwijnen'. Opdat Colla de schuld in 
andermans schoenen zou kunnen schui
ven, aldus Vanhoutte, zou hij ook de 'loge' 
hebben ingeschakeld om bij de bevoegde 
administraties te lobbyen. Van Houtte zegt 
dat verschillende getuigen uit de adminis
tratie hem dat hebben meegedeeld. Colla 
reageerde verbijsterd en had het over 'lul-
koek' 

Annemie Van de Casteele ,,Colla zal wel zijn 
contacten hebben en zijn dossier voorbe
reiden. Dat is normaal Natuurlijk is enige 
vervalsing uit den boze. We zullen uitvissen 
of er van manipulatie sprake is Zijn daartoe 
aanwijzingen, en ik ben ervan overtuigd dat 
eventuele manipulaties of fouten toch aan 
het licht zullen komen, dan moet Van 
Houtte zijn getuigen oproepen en deze 
moeten dan de beweringen hard maken. 
Wanneer er gebruik werd gemaakt van 

schriftvervalsing dan moet het parket wor
den ingeschakeld. Het is Immers onze taak 
om de structurele oorzaken van de dioxine-
chsis te achterhalen Voorlopig dhng ik dan 
ook aan op een compleet neutraal onder
zoek naar de politieke daden van de vorige 
en huidige ministers, ledereen wordt op 
dezelfde lijn geplaatst, ook premier 
Verhofstadt We zullen onderzoeken wie 
wat wist en wanneer en of er één en ander 
in de doofpot werd gestopt Daarbij zijn 
politieke afrekeningen misplaatst en onno
dig. Ik ga nu niet voorbang doen en bewe
ren dat de ene of de anderen gelijk heeft. 
Ik vind het wel spijtig dat Van Houtte, die 
eigenlijk deel uitmaakt van de meerder
heid, niet eerst de commissie zelf heeft in
gelicht. Hij zit nochtans In het bureau van 
de commissie." 

(evdc) 

Dat is al te makkelijk. Overigens blijft 
Gabriels koppig de stelling handhaven 
dat alle kwaad bij de firma Verkest-Forga 
ligt. Via de pers kon nochtans worden ver
nomen dat ook de fabrikant Bossche uit 
Zolder aan de lijst van verdachte veevoe
derbedrijven mag toegevoegd worden. 
Zowel de vorige als huidige minister van 
Landbouw waren daar reeds m juli 1999 
op de hoogte van. Eerst verklaarde 
Gabriels „dat het onderzoek werd afge
sloten door de vorige regering." Daarna 
beweerde hij dat hij het bedrijf liet inven
tariseren en dat er slechts sprake was van 
een beperkte overtreding van de toegela
ten norm. Even nadien berichtte het mi
nisterie van Landbouw dat er nooit een 
onderzoek werd ingesteld. Daarop had 
Gabriels het andermaal over een 'lichte' 
besmetting. „Het is erop of eronder", zo 
merkte Brepoels op. De minister weiger
de het VU-kamerlid een duidelijk ant
woord te geven. „Eerst beloofde de mi
nister met een omstandig dossier voor de 
dag te komen, nadien overhandigde hij 
twee velletjes papier met een nietszeg
gend antwoord en vingerwijzing naar de 
pers. Toen ik hem daarover na de com
missievergadering aansprak, beweerde hij 
dat er geen dossier Dossche bestaat. 
Daarop vroeg ik aan de administratie om 
de nodige documenten in te kijken. Daar 
zei men dat dit tot de 'geheime stukken' 
van de regering behoort. Ik heb een sterk 
vermoeden dat er iets niet pluis is met het 
dossier Dossche." 

GROTESK 
Minister Gabriels is overigens van plan 
om cementovens te gebruiken voor de 
vernietiging of verbranding van besmet 
dieriijk af̂ al. Volgens de minister voldoen 
deze ovens aan dezelfde strenge milieu
normen als gewone verbrandingsovens. 
Ingewijden, zo vertelde Brepoels aan de 
redactie, hebben het over een 'belachelij
ke' bewering, gewagen van 'flauwekul'. 
Daarover aan de tand gevoeld, reageerde 
Gabriels bijzonder kregelig. Er is volgens 
de minister geen probleem, want het zijn 
Waalse ovens die voor de verbranding zul
len instaan. „Het Waals gewest gaat ak
koord met mijn voorstel." In Wallonië 
zijn er geen normen voor de uitstoot van 
verbrandingsovens. Op die manier neemt 
Gabriels heel wat risico's. En het is alsof 
de Waalse bevolking maar moet opdraai
en voor de gevaren. „Als het Waals gewest 
geen normen oplegt, dan is dat ons pro
bleem niet", aldus Gabriels. Een dergelijk 
antwoord is niet enkel grotesk, het ge
tuigt tevens van weinig inzicht. Want bij 
de minste windstoot kan ook de Vlaamse 
bevolking nadelen ondervinden. De groe
ne minister van Volksgezondheid liet dui
delijk blijken het niet eens te zijn met de 
blauwe minister van Landbouw... 

(evdc) 

16 september 1999 



V orige week bracht WIJ het eerste deel van het 

reisverslag van Europees parlementslid Bart 

Staes. Hij schetste een algemeen beeld van de toestand in 

Kosovd. Vandaag meer over leven onder Servische terreur 

• LANDUIT • 

Belangrijk om weten is dat de vernieti
ging van huizen en scholen reeds plaats
vond voor de start van de NAVO-bombar
dementen. Reeds van begin 1990 wordt 
de Albanese bevolking in Kosova geter
roriseerd. Willekeurige arrestaties, marte
ling, broodroof, intimidatie: het was voor 
de Albanezen de voorbije tien jaar ge
meengoed geworden. Deze paktijken be
reikten hun climax vanaf de aanslag op de 
Jashari-familie begin maart 1998 (zie WIJ 

van 9 sept. jl.). De plaatselijke mensen
rechtenorganisatie KMLDNJ overhandigde 
me statistieken van vermoorde en vermis
te Albanezen en liet me vreselijke foto's 
zien van verminkingen en marteling. In 
het dossier staken ook foto's van in brand 
gestoken huizen. 

De verantwoordelijke van het mensen
rechtencomité van de regio Mitrovicë ver
telde me dat in de hele periode tussen 24 
maart en 1 juni 1999 4 Serviërs werden 
gedood en 650 Albanezen. Er waren meer 
dan 700 Albanese gekwetsten (mannen, 
vrouwen én kinderen). Meer dan 6000 
winkels en huizen werden er in brand ge
stoken. Van de 52 dorpen rond Mitrovicë 
werden er 50 totaal verwoest. In deze 
regio werden tot nu toe 7 massagraven 
gevonden, samen goed voor 72 lichamen 
(vrouwen, kinderen en bejaarden). Uit 
getuigenissen van vluchtelingen blijkt dat 
er zeker nog op zeven andere plaatsen 
massagraven te vinden zullen zijn. 
Het jaarverslag van de mensenrechtenor
ganisatie KMLDNJ over het jaar 1998 
maakt melding van de moord op 1934 
Albanezen (229 vrouwen, 213 kinderen 
en 395 ouderen. 41.538 huizen en flats 
werden volgens dit verslag in 1998 plat
gebrand. 500.000 Albanezen werden in 
1998 op de vlucht gedreven. 

VIER 'PRINCIPES' 
Dr. Pajazit Nushi, de voorzitter van het 
Kosovaarse mensenrechtencomité vertel
de me dat voor het begin van de oorlog 
2912 Kosovaren werden vermoord. De 
oorlog inbegrepen lieten meer dan 
11.000 Albanezen het leven. Er bestaan 
bewijzen dat er in Servische kringen zwar
te lijsten circuleerden van te elimineren 
personen. Zo ontmoeten we de neef van 
een dokter in Gkakovë die reeds de eerste 
nacht van de bombardementen thuis in 
het bijzijn van zijn familie werd ver
moord. Hij stond op een zwarte lijst die 
door de Servische directeur van zijn zie
kenhuis werd opgesteld. Dr. Nushi zelf 
vernam via de televise dat zijn naam ook 
op zo'n zwarte lijst prijkte. Die werd op
gesteld door een oude studiemakker aan 
de universiteit van Belgrado. De bekende 
mensenrechtenadvocaat Bajram 

Kelmendi werd zo in het begin van de 
oorlog samen met zijn twee tienerzonen 
afgeslacht. 
De katholieke priester, theoloog en bio

graaf van Moeder Theresa dr. Dom Lush 

Gjergji vertelde me hoe hij tijdens de 
bombardementen 's nachts het bezoek 
ontving van een Servische majoor die 
hem de vier principes kwam uitleggen 
waaronder het Servische leger, de 
Servische politie en de paramilitairen de 
Albanezen in Kosova moesten bejegenen: 

1. Zoveel mogelijk mensen doden. 
2. (Sexueel) Geweld gebruiken tegen 

vrouwen. 

3. Zoveel mogelijk Albanezen verdrij
ven en hun bezittingen stelen. 

4. Zorgen voor een totale etnische 
zuivering. 

De Serviërs geven toe dat er zich 2129 
Albanezen bevinden in Servische gevan
genissen. Naar alle waarschijnlijkheid ver
blijven er veel meer Albanezen in 
Servische gevangenen. Betrouwbare 
bronnen, waaronder het mensenrechten
comité van dr. Nushi, spreken van 5000 
tot 7000 personen. 
Tijdens mijn verblijf in Kosova verscheen 

11.000 doden 
De militair voegde er aan toe dat deze 
principes de Serviërs tien jaar lang inge
prent werden. 

De Servische majoor die onder, de be
scherming van de nacht deze gezagheb
bende Kosovaar bezocht besloot zijn ge
tuigenis met de woorden: „Ik ben be
schaamd. Ik zie nu pas hoe het Albanese 
volk is. Ik ben beschaamd voor de misda
den die we hier begaan." 

VERMIST OF GEVANGEN 
Naast het vele leed omwille van de mate
riële schade, het leed om de vele doden, 
de massagraven en de verminkingen rest 
er de Albanese bevolking nog de zorg om 
de vele vermisten en de toestand van de 
gevangenen in Servische gevangenissen. 
In een petitie die van 29 tot 31 juli 1999 
door 13.443 mensen in Gjakovë werd on
dertekend wordt de internationale ge
meenschap om opheldering gevraagd 
rond het lot van 1042 ontvoerde en ver
miste personen. Het gaat om vrijwel alle
maal jonge mannen. Dit zijn cijfers voor 
de streek rond Gjakovë! 
Op het secretariaat van het mensenrech
tencomité in Prishtinë werden alleen al 
tussen 3 juli 1999 en 5 juli 1999 (twee 
dagen!) 309 personen opgegeven als ver
mist. Onder hen bevinden zich ook be
kende pohtieke personaliteiten. Zo weet 
men niks over het lot van de heer Hoti. 

Hij is de voorzitter van één van de politie
ke partijen die samensmolt tot de LBD. 

Voor de ooriog werd hij veroordeeld om
wille van het houden van een referaat. Hij 
had op 16 mei 1999 moeten vrijkomen. 
Wat ook gebeurde. Bij het veriaten van de 
gevangenis werd hij echter opnieuw op
gepakt. Men vreest dat hij geëxecuteerd 
is. Ook Kurti, de voorzitter van de stu
dentenbeweging en een belangrijk verte
genwoordiger van het geweldloos verzet 
tegen de Servische verdrukker is spoor
loos. 

in de gezaghebbende krant Koha Ditore 

een noodkreet van dokter f/ora Brovina. 

Zij is een bekende kinderarts en voorzit
ter van de Albanese vrouwenbeweging. 
Zij had na de start van de oorlog in maart 
1998 een opvangcentrum opgericht voor 
vrouwen en kinderen. In 1990 werd ze als 
dokter geconfironteerd met de vergiftiging 
van meer dan 6.000 jongeren in scholen 
en universiteiten. Ondertussen is duide
lijk dat deze vergiftiging georganiseerd 
was door de Serviërs. Voor haar was dit 
dossier de start van een onvermoeibare 
inzet voor de naleving van de meest ele
mentaire mensenrechten. Flora Brovina 
werd op 20 april door de Servische gehei
me dienst opgepakt. Ze verblijft nu in een 
Servische gevangenis en is ondertussen 
half verlamd, mede door het feit dat ze 
ondertussen getroffen werd door twee 
hartaanvallen. De echtgenoot van Flora 
Brovina verbleef op het ogenblik van de 
feiten in het buitenland en kwam pas na 
de oorlog naar Kosova terug. Hij kon zijn 
vrouw vorige week voor het eerst bezoe
ken. In een gesprek vertelde hij me dat de 
houding van de internationale gemeen
schap beschamend is. „Waarom?", zo zei 
hij me, „stemt de VN-Veiligheidsraad geen 
resolutie die zich inlaat met het lot van 
Albanese gevangenen in Kosova?". Dit ar
gument snijdt inderdaad hout. Bij ieder 
staakt-het-vuren of overgave onderhande
len de betrokken partijen over het lot van 
de wederzijdse gevangenen. Blijkbaar 
niet in dit geval. Dit is een schande voor 
de VN en de NAVO. Er moet dringend een 
politiek offensief ter zake worden opge
start. De Albanezen vrezen dat het 
Servische regime de vele duizenden ge
vangen zullen beschouwen als breekijzer 
voor toegevingen door de Albanezen bij 
het opstarten van de politieke onderhan
delingen over het toekomstig statuut van 
Kosova (bijvoorbeeld statuut van 
Mitrovicë). Dit is moreel noch politiek 

aanvaardbaar. De internationale gemeen

schap moet dan ook nu reeds doortas

tend optreden. 

WEERWRAAK? 
In het licht van wat hierboven werd be
schreven werd, is het meer dan begrijpe
lijk - en zelfs menselijk - dat er bij de 
Albanese bevolking in Kosova heel veel 
wraakgevoelens leven ten aanzien van 
Serviërs en Roma-zigeuners. De meesten 
van mijn gesprekspartners benadrukken 
dat de moorden en de terreur niet kunnen 
herleid worden tot alleen maar een poli
tiek van een 'politiek regime'. Iedereen 
kent wel ergens voormalige buren of col
lega's die net als het leger, de politiemen
sen of de paramilitaire organisaties actief 
meewerkten aan het in brand steken en 
leegroven van woningen. De haat is dus 
diep geworteld. Zoveel is duidelijk. 
In de internationale publieke opinie over
heerst voor het ogenbhk de overtuiging 
dat de Albanese bevolking sinds de bevrij
ding half juni inderdaad het recht in eigen 
handen nam en nu dezelfde gruwelijke 
misdaden begaat tegen de Serviërs en de 
zigeuners. De internationale pers brengt 
geregeld verslagen over moorden, aansla
gen en brandstichtingen. 'Wetteloos 
Kosovo', 'UCK schuldig aan wreedhe
den?', 'Kosovo wordt nu in de andere 
richting gezuiverd', 'Brandstichtingen ter
roriseren Serviërs in Kosovaars Prizren', 
... Deze krantentitels en politieke com
mentaren spraken boekdelen. Vraag blijft 
of dit geen uitvergroting is van een aantal 
geïsoleerde criminele feiten. 
De internationale pers geeft de feiten 
soms zeer onvolledig weer Zo werden op 
de BBC World Service de beelden ge
toond van de (gedwongen?) verhuis van 
150 Serviërs. Een beeld van een schreien
de oude vrouw. Een overzichtsbeeld van 
mensen die in een bus stappen. En me
teen denkt de kijker dat de Albanezen de 
Serviërs nu ook dwingen te verhuizen. 
Wat de journalist in kwestie er niet bij ver
telde was dat de mensen op eigen ver
zoek vertrokken en dat er van de 150 per
sonen slechts 10 autochtonen waren. De 
140 anderen waren Serviërs die door de 
Kroaten in 1995 uit de 
Krajina verdreven 
werden en door de 
Servische staat ge
bruikt werden om 
Kosova te bevolken 
met extra Serviërs... 

Bart Staes 
Lid van het Europees parlement 

Volgende week: Naar vrede? 

Bart Staes 
bezoeict de 
provinciestad 
Peja. ze is 
totaal 
verwoest, 
zoals tientallen 
andere steden 
en dorpen In 
de regio. De 
verwoesting 
gebeurde door 
de Serviërs en 
was 'goed' 
georganiseerd. 

Kosovè nu 
(2) 
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I VLAAMSE STUDIE EN V O P I N G S K R I N G 

De regionale VU-krant 

/MO 
VORMINGSCENTRUM 
LODEWIJK DOSFEL 

VACATURE 
Het Vormingscentrum Lodewijk Dosfel (VCLD) zoekt voor 

zijn secretariaat te Brussel een educatief stafmedewerker 

(M/V) met leidinggevende capaciteiten voor het voor 

bereiden organiseren en begeleiden van vormings 

cursussen 

Profiel 

• minimum 25 jaar 

• universitair of HOBU-diploma 

• goede contactuele eigenschappen en vlotte pen 

• leidinggevende capaciteiten 

• kennis van decretale vereisten inzake vormingswerk 

• bereid tot veelvuldig avond- en weekendwerk 

• beschikken over eigen wagen 

• vertrouwd met democratisch Vlaams-nationaal 

gedachtengoed, VU-structuren en Vlaamsgezind 

verenigingsleven 

WIJ bieden 

• contract van onbepaalde duur 

• verlening volgens barema s socio-culturele sector 

(paritair comité 329 00) 

Belangstellenden worden verzocht vóór 30 september 

hun schriftelijke motivatie en curnculum vitae te bezor

gen aan het VCLD-secretariaat te Brussel De geselec

teerde kandidaten zullen uitgenodigd worden voor een 

sollicitatiegesprek op dinsdagnamiddag 5 of donderdag

namiddag 7 oktober a s Voor bijkomende informatie kan 

u vanaf 20 september terecht by Jan Brocatus dagelijks 

tussen 18 en 20 uur op het nummer 0477/43 10 88 

VU&IP 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 Anciaux De uitzending begint onmid
dellijk na het TV1-laatavondJournaai 

Vlaamse studre- en vormrnqskrina 
viert 20-iariq bestaan 

Vonge week kon u lezen dat de Vlaamse 
Studie- en Vormingskring (VSVK) op 26 
september twintig kaars)es mag uitblazen 
U vernam er meer over de 'causeneen' en 
de succesvolle 'Izegemse gesprekken' 
Vanzelfsprekend is het daar in de afgelo
pen 20 jaar met bij gebleven De knng 
kreeg ook al eens een keer met tegenwer
king te kampen Zo wilde de culturele 
vereniging - die zich niet inlaat met partij
politiek - tijdens het werkjaar 1982-1983 
naar aanleiding van de gemeenteraadsver
kiezingen een debat organiseren met alle 
lijsttrekkers Dit was echter met naar de 
zin van de CVP, die de stedelijke zaal wei
gerde te verhuren VSVK zegde de ge-
spreksavond dan maar af en diende klacht 
in 

Sinds september 1984 geeft de VSVK een 
eigen blad uit Daarin worden de diverse 
activiteiten aangekondigd, met uitleg over 
de inhoud en een kort curriculum over de 
gastspreker De VSVK telt geen leden, wel 
abonnees Omwille van de financiële 
noodzaak werd in 1986 gestart met een 
abonnement voor alle voordrachten 

DIVERSITEIT TROEF 
Met de gespreksavonden tracht VSVK een 

divers programma aan te bieden, ge

bracht door specialisten in hun vak De 

Vlaamse Studie- en Vormingskring slaagde 

er elk werkjaar in om bekende namen te 

strikken zoals Gerard Bodtfee, Maurice 

Dewtlde, Jan Hautekiet, Kristten 

Hemmerechts, Dtrk Sterckx, Pol Van den 

Drtessche, Max Wtldters Het publiek 
waardeert deze aanpak blijkbaar want na 
twintig jaar werking dagen gemiddeld 
meer dan honderd mensen op voor de 
causerieën en debatten 
De Izegemse culturele vereniging nam 
van in het begin af ook het inititief om 
een brede kunstzinnige vorming aan te 
bieden van Gnekse kunst, Art Nouveau, 
Tsjechische muziek, ovtr Roger Raveel tot 
Richard Wagner Meer dan 15 kursussen 
werden geleid door kunsthistorici uit alle 
uithoeken van Vlaanderen 
VSVK organiseerde ook een aantal ten
toonstellingen Hoogtepunten waren de 
unieke Boscè-tentoonstelhng, in samen
werking met Europalia en 'Pieter 
Breughel de Oude - een imaginair muse
um' Sinds 1997 worden ook geleide be
drijfsbezoeken aangeboden WIJ wenst 
het feestvarken een prettige verjaardag 

Kurt Himpe 
Alle VSVK-activiteiten worden 

aangekondigd in de WIJ-kalen-

der. Dit jaar zijn o.a.Jan Wauters, 

professor Erik Suy en Dirk Achten 

te gast. Voor meer informatie over 

abonnementen: Josée Bogaert, 

Kortrijksestraat 166, 8870 

Izegem, 051/30.10.39. 

L2J3j-i; 

da JaaiJii!/ 

jjTj j a \ü^j\ 

Verkiezingen vernieuwen Voll<sunie 
Oktober 1999 - Januari 2000 

20 000 leden hebben een geldige stem Waarom zou ook 
JIJ je met laten horen? Dit najaar kent de VU een nieuwe 
oefening in Interne Democratie Van afdeling tot partijtop 
worden alle VU-besturen vernieuwd Als VU-lid beslisjij - en 
niemand anders - over de samenstelling van je afdelings
bestuur 

Maar de uitdaging is groter In de aanloop naar de ge
meenteraadsverkiezingen van volgend jaar zijn sterke 
afdelingsbesturen nodig Want ook in het nieuw millenni
um bouwt de VU verder aan Vlaanderen Draag dus zelf je 

steentje bij en engageer je in je lokale VU bestuursploeg 
Want de party dat benjiji 

Kalender de verkiezing van de afdelingsbesturen is ge
pland voor midden oktober Eind januan volgt dan de ver
kiezing van de nationale partijtop 
U wil meedoen? Begin oktober ontvangt u een brief van 
uw afdelingsbestuur met een oproep om u kandidaat te 
stellen en een uitnodiging om uw stem uit te brengen 
Zeker doeni 
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Opnieuw Frans-Vlaamse cultuurdag 
Het Komitee voor Frans-Vlaanderen 
(KFV) organiseert op zondag 26 septem
ber a.s, zijn 52ste Frans-Vlaamse 
Cultuurdag. De 'dag' gaat opnieuw door 
in Cultureel Centrum De Schakel in 
Waregem en begint om 9 uur. Dankzij 
een goed gestoffeerd programma be
looft liet opnieuw hét treffen te worden 
van (Frans-)Vlamlngen en Nederlanders 
die begaan zijn met het wel en wee van 
het stukje Nederland in Frankrijk. 
Reeds in de hal van De Warande kan de 
deelnemer kennismaken met drie ten
toonstellingen: VVV-stands over 
Westhoek-Eizas, een tentoonstelling 
over Gezeiie én Frans-Viaanderen en een 
over belforten In Frans-Vlaanderen. 

Om 10 u. verwel
komt KFV-voor-
zltter Luc 
Verbeke de deel
nemers en leidt 
vier lezingen in. 
Een over Willem 
van RuysDroek 
en Godelieve van 
Gistel, twee over 
het onderwijs 
Nederlands in de 

Noord-Franse grensregio, en een Frans-
Vlaamse visie op de taalproblematiek in 
België. 
Naar goede gewoonte vaiien ook dit Jaar 
verdienstelijke mensen in de prijzen 

waarna muzikale intermezzo's de voor
middag afsluiten. Om 15 u wordt in res
taurant Groenhove gemiddagmaald, 
inschrijven (600 fr.) is noodzakelijk. 
Om 15 u. komen in Groenhove naast 
leerkrachten Nederlands van de KFV-cur-
sussen in Frans-Vlaanderen ook reislei
ders naar en voordrachtgevers over de 
regio samen. 

Wie niet zo van toespraken houdt kan de 
tentoonstellingen bezoeken tot en men 
zondag 5 oktober a.s. dagelijks van 10 
tot 12 u. en van 14 tot 17u. 
°» Info: KFV-secretariaat p/a Dirk 

Verbeke, Kerelsstraat 17, 8800 
Roeselare (tel-fax: 051/20.55.08) 

VU-Lebbeke verwelkomt 
758 mosselliefhebbers 

Zondag verdrongen zich 758 mossel- of koude schotel-
liefhebbers, op het jaarlijkse eetfestijn van de Lebbeekse 
VU, In zaal Ons Huis, 

Niettegenstaande het warme weer en menig andere ac
tiviteit kwam er dus veel volk opdagen. Onze nieuwe 
Vlaamse parlementahër, Dirk De Cock, sloofde zich 
samen met een 50-tal helpers, twee dagen uit om alles 
in goede banen te leiden. 

Dit mosselfestijn is een traditie geworden. De opbreng
sten gaan Integraal naar de VU-werking van de afdelin
gen Denderbelle, Wieze en Lebbeke en naar de publica
tie van 't Wielebelleke, het VU-informatieblad dat reeds 
22 jaar onafgebroken verschijnt en nieuws brengt over 
en voor de gemeente, gezien door een vu-bril. 

OOST-VLAANDEREN 
Vr. 24 sept. DirNZE: Familiefeest. 

Om 20u. in de Volkslening, Markt te Deinze. 
Gastspreker: Chris Van den Broeke. 
Inschrijven bij Els Coppens (09/380.02.47), 
O. Ronsaert (09/282.68.50) of M. Waelkens 
(09/386.34.15). Org.: VU-Delnze. 

Vr. 24 sept. AALTER: 
Chronologische tentoonstelling over de 
strijd van het Baskische fotk voor zelfbe
schikking en respect voor de mensenrech
ten (tot 30 sept.). In Jeugdcentrum 
Kadans. Opening om I9u., gevolgd door 
Baskisch Tapasbuffet (in refter 
Gemeenschapsschool). Gastspreker. Piet 
De Pauw. Inschrijven (tappas) Cuido Van de 
Kerchove (09/374.25.00). Org.: Vlaamse 
Vriendenkring ism FVK Rodenbachfonds. 

Zat. 25 sept. OESTELBERCEN-
HEUSDEN: Busuitstap naar Maastricht en 
Thorn. Na ontbijt in Leuven een rondlei
ding in Maastricht. Na het middagmaal al
daar een rondleiding in Thorn, vertrek om 
7u. (Busstelplaats Eenbeekeinde 
Destelbergen), 7u.10 aan het gemeente
huis (Destelbergen), om 7u.15 Tramstatie 
(Heusden). Terug om 22 u. Deelnameprijs: 
1.400 fr. Inschrijven voor 20 september 
a.s. Org. Dr. Jozef Coossenaertskring, VTB 
en VU- Destelbergen-Heusden. Meer info: 
Jean-Pierre Roosen (tel. 09/228.99.12). 

za. 1 okt. SINT-NIKLAAS: Tentoon
stelling Jan Van houtte. Vooropening om 
20u. met openingswoord door Lieven 
Dehandschutter en inleiding door Erik 
Verstraete. Open van 1 t/m 17 okt. 
Dagelijks van 14 tot I9u. 

za. 2 Okt. SINT-NIKLAAS: 49ste 
Bormsdag. Om 10u.30 Bormsis in de Kapel 
Klarissen (bij OLVrouwkerk), homilie door 
pater Odilo Mathé, m.m.v. Pieter Vis en 
Flori Musciali. Om 14u3.0 Getuigenis. Met 
o.a. dia's door Herman Wagemans en schil
derkunst doorJan Van Houte. in Zaal Het 
Centrum, Grote Markt 40. 

Zo. 3 okt. CENT: VIsbuffet in de 
Basisschool Sint-Paulus, Smidsestraat 76 
Gent (bij St.-Pietersstation). Om 12u. 
Inschrijven vóór 27/9 door storting op rek. 
068-2077640-24 van VU-Gent-Centrum-
Zuid. Deelname: 550 fr, -I2j. 295 fr. Rond 
15u. bekendmaking resultaat wandelzoek
tocht 1999. Info: Roger Roels, 
09/222.72.37. 

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 
(Wippeigemdorp 12). Speciale gast is 

Vincent Van Quickenbome. Info: Kerste 
Van Grembergen (09/355.95.06). 

za. 25 okt. DENDERLEEUW: 3de 
gezellige hespendegustatie (10 verschil
lende soorten hesp). Vanaf I8u. in 
Parochaal Centrum, Slnt-Antoniusstraat te 
iddergem. Org.: VU-Groot-Denderleeuw. 

WEST-VLAANDEREN 
00.16 sept. BRUGGE: Lezing door 

heemkundige Jos Rondas over 'Een dood
gezwegen brok geschiedenis: 
Interneringen In het Kamp van st.-Kruis'. 
Om 20u. in De Gulden Spoor, 't Zand 22. 
Org.: Informatlva 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 
(300 fr.; -12j. 150 fr). Van 21u.30 tot 3u. in 
de morgen: praat-, dans- en drankfuif. 
Inschrijven tot 13/9 bij Jan Loones 
(058/51.37.38). 

Di. 21 sept. IZECEM: Caston 
Durnez over 'Humor in de poëzie'. Om 
14U.30 in De Drie Gezellen, 
Mentenhoekstraat 4. Org.: VWC-lzegem. 

WO. 22 sept. BRUGGE: 
Diavoordracht over ,,Het andere 
Oostenrijk" door André Menschaert. Om 
I5u. in de Magdalenazaal, violierstraat 7 te 
Brugge. Deuren om I4u. Na de activiteit is 
er koffietafel voor wie dit wenst. Org;: 
WVC-Brugge-Centrum. 

WO. 22 sept. KORTRIJK: Bezoek 
aan tapijtententoonstelling in Oudenaarde 
o.l.v. gids. Verzamelen om 14u.20 bij dienst 
Toerisme, stadhuis Oudenaarde; Org.: FW-
Kortrijk. 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). 

Za. 25 sept. BRUGGE: Bezoek 
Gezellemuseum en Gezellewandeling. 
Verzamelen om I4u.15 aan het 
Gezellemuseum, Rolweg 34 te Brugge. Om 
15U.30 wandeling met digs door Brugge. 
Einde rond 17u.30 . Deelname 200 fr, 
leden Vlaams-Forum 150 fr Inschrijven 
vóór 22/8 bij Joel Boussemaere 
(050/67.32.98). Org.: Vlaams Forum i.s.m. 
VCLD. 

Dl. 28 sept. IZECEM: 18de fiets
tocht. Vertrek om I4u. bij het beeld 'Het 
Paar', Korenmarkt. Org.: VWG-fletsclub. 

zo. 3 okt. IZECEM: Wandeling in 
Slnt-Martens-Latem o.l.v. M. & i. 
Vernimmen-Dierlckx-Visschers. Vertrek om 
14u. aan het Vlaams Huis Izegem. Org.: 
Wandelclub Vlaams huls. 

Ma. 11 Okt. ROESELARE: 200 jaar 
ordehandhaving In Roeselare. voordracht 
door dhr M. Bucket. Om 14u.30 in 
Parochiaal centrum, Kattenstraat 29. Org.: 
WVC-Roeselare i.s.m. vcLD. 

Dl. 12 Okt. IZECEM: Kookdemon
stratie Ter Marel door Wouter Vandennest. 
Om 20u. In Ter Marel. Org.: FVV-lzegem. 
Meer info: Renata Blondeel, 051/30.48.08. 

Dl. 12 Okt. IZECEM: 19de fiets
tocht. Vertrek om 14u. bij het beeld 'Het 
Paar', Korenmarkt. Org.: VWG-Fietsclub. 

WO. 13 Okt. KORTRIJK: Provinciale 
voordracht van FW. 'Welk vlees hebben 
we in de kuip' door Jaak 
Vandemeulebroucke. Om 20u. in West 
Flandrla, Graaf Gwijde van Namenstraat 7 
te Kortrijk. Inkom gratis. Info: FVV, 
09/223.38.83. 

DO. 14 Okt. IZECEM: Jan Wauters 
met 'Wat is er van de sport... en daarbui
ten?'. Om 20u. in de Bar van de Stedelijke 
Academie voor Muziek en Woord, 
Kruisstraat 15. Toegang: 80 fr, abo's gratis. 
Org.: VSVK. 

Dl. 19 Okt. IZECEM: Uc. Beatrijd De 
Walsche over 'Heksen en volksdevotie'. Om 
14U.30 in De Drie Gezellen, 
Mentenhoekstraat 4. Org.: VWG-Izegem. 

za. 23 okt. ROESELARE: 
Kindertoneel 'De Toverwatermeisjes'. Om 
I6u. in 't Laag Plafond, Noordstraat 211. 
Gezinskaart: 200 fr Org.: Orde van 't Dul 
Bertje. 

Dl. 26 Okt. IZEGEM: 20ste fiets
tocht. Vertrek m I4u. bij het beeld 'Het 
Paar', Korenmarkt; Org.: VWG-Fietsclub. 

VLAAMS-BRABANT 
za. 25 sept. HALLE: Kaas- en wijn-

avond van VU&ID-Halle. Vanaf 17u. in café 
't Oud Kasteel, Kasteelstraat 96 te 
Essenbeek-Halle. 

za. 25 sept. TIELT-WINCE: 
Jaarlijkse kleurwedstrijd voorkinderen van 
5 tot 12u. Om 15u. In zaal 't 
Jongensschool, Tielt. Org.: Vlaamse Kring. 

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 fami-
liequiz 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 
(016/63.16.29) en ciaudine Costrop 
(016/50.19.66). 

Ma. 18 Okt. OVERUSE: Provinciale 
voordracht van FW. 

'Welk vlees hebben we in de kuip' door 
Flor Van Noppen. Om 20u. in CC Den Blank, 
Begijnhof l l te Overijse. Inkom gratis. 
Info: FW, 09/223.38.83. 

LIMBURG 
za. 25 sept. TESSENDERLO: Met 

FVV-TessenderIo naar Oudenaarde, ten
toonstelling wandtapijten 'Meer dan 
groen'. Verplaatsing met de trein. Ook be
zoek aan St.Walburgakerk en vrij rondwan
delen in de stad. Meer info bij Irene 
(31.20.79) of Nicole (66.34.12). 

Zo. 3 Okt. GENK: Herdenking van 
het Limburgs Offer voor Vlaanderen. Om 
14U.30 mis In de kerk paters Dominikanen, 
Rozenkranslaan, Genk-Termien. Om 16u. 
Samenzijn met koffietafel in feestzaal 
Etysee, Koerlostraat 19 te Genk. Deelname 
koffietafel: 400 fr inschrijven en info: R. 
Vanheusden (011/21.13.88). 

vr. 8 Okt. GENK: Om I5u. In de 
Slagmolen, spreekbeurt door auteur Jaak 
Smets, over zijn boek 'Van Syndikalist tot 
Nationaal-socialist'. Toegang vrij. Org.: 
SMF-Llmburg. 

Ma. 11 okt. TESSENDERLO: 
Provinciale voordracht van FW. 'Welk 
vlees hebben we In de kuip' door Flor Van 
Noppen. Om 20u. In CC Het Loo, Vismarkt 1 
te Tessenderlo. inkom gratis, info: FW, 
09/223.38.83. 

ANTWERPEN 
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 keramieka-
telier 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. Erlc 
Defoort over ,,Vlaams-nationalisme als op
bouwende maatschappelijke factor". Om 
20u. in De Warande, Keldercafé. Org.; 
Vlaamse Kring Turnhout. Toegang gratis. 
Info: Klara Hertogs, 014/72.45.79. 

Do. 23 sept. BERCHEM: 
Herdenkingsavond Anton van Wilderode. 
Om 20u. in het ADVN, Lange Leemstraat 
26. Toegang: 100 fr Org.: WB-prov. 
Antwerpen. 

Do. 23 sept. EDECEM: Dia-avond. 
Met trein, tram, bus en boot dwars door 
Rusland, Mongolië, China en Amerika. Door 
Gilbert Druant. Om 20u. In zaal De Schrans, 
Molenveldlaan. Org.: Culturele Kring i.s.m. 
VTB-VAB. 

Za. 25 sept. ANTWERPEN: 
Braadfestijn van VU-Arr Antwerpen. In het 
Koetshuis te Zoersel. Om I3u. geleide wan
deling. Vanaf I4u. barbecue (tot 22u.). 
Deelname 400 fr (kinderen 200 fr) vóór 
20/9 bestellen bij VU-arr Antwerpen 
(03/288.58.80) en door storting op rek. 
420-9084741-09. Met sprlngkasteel, tom
bola en eventueel fietsen. 

Dl. 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 Inschrijvmg: FVV-Gent, 
09/223.38.83. 

Do. 14 Okt. RIJMENAM: De Witte 
broodsweken voorbij? Info- en debat
avond, om 20u. in zaal St.-Maartensberg 
met analyse regeringsdeelname door 
Patrik Vankrunkelsven. Org.: VU-
Bonheiden-Rijmenam. 

Vr. 15 Okt. TONCERLO: Om 15u. in 
't Abdijke (Westerio), spreekbeurt door 
Jaak Smets over zijn boek 'Van Syndikalist 
tot Nationaal-socialist'.Toegang vrij. Org;: 
SMF-Kempen. 

Ma. 25 Okt. EDECEM: Provinciale 
voordracht van FW 'Welk vlees hebben 
we in de kuip' door Flor Van Noppen. Om 
20u. in Het Elzenhof, Kerkplein 3 te 
Edegem. inkom gratis, info: FVV, 
09/223.38.83. 
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DEZE WEEK IN KNACK 
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HET IMAGO 
VAN MATHILDE 

Knack gaat deze week in op de ongelofelijke 
hype die België onmiddellijk overspoelde 
toen bekend werd dat prins Filip zich 
verloofd had met Mathilde d'Udekem 
d'Acoz. Hoe de liaison tussen prins Filip 
en jonkvrouw Mathilde tijdens een feestje 
van de Belgische adel lekte en voor een 
kleine persoorlog zorgde met o.a. een 
duizelingwekkende prijs voor een vakantie
foto uit Cuba. 
Verder aandacht voor de politieke impact 
van deze gebeurtenis: is het nu wel 
opportuun om over de staatshervormingen 
te discussiëren? 
Met exclusieve fotoreportage. 

DE G R O T E J O N G E R E N E N Q U E T E : 
DE RESULTATEN EN DE DUIDING ERVAN. 

JEUGD ZONDER MASKERS 
De jeugd van vandaag. Een losgeslagen generatie van losbollen? Integendeel. De jongeren van 
vandaag voelen zich veeleer hopeloos dan zorgeloos. Dat leert een VUB- enquête, onder 
begeleiding van Professor Mark EIchardus, bü vijfduizend 
leerlingen van het laatste jaar van het middelbaar onder
wijs (HSO, TSO en BSO) en hun leraars. Deze mensen van 
zeventien en achttien jaar willen trouw blijven aan zichzelf 
en aan één Uefdespartner. Ze geloven niet in de politiek, in 
de kerk of de media. TA vinden dat migranten profiteren 
van ons economisch systeem, maar kanten zich tegen uit
sluiting van allochtonen. Zelf willen ze absoluut aan het 
werk, maar zien ze hun toekomst wat dat betreft somber in. 
Softdrugs legaliseren? Vergeet het. 
Buitenechtelijke relaties? Foei! 
Het recht op een eerlijk proces? 
Ja, maar niet voor zware misdadigers. 
Vandalisme? Volkomen verwerpelijk. 

EN VERDER NOG: 
De ware toedracht van de dioxinecrisis 
Het Japans economisch model in de serie 20ste eeuw 

KV?fJT53vveekqüd| Knack Agenda ^acaAure^ 

^i^crvoüD 
^ ^ ^ Vlaams-radicaal en progressief maandblad 

In het septembernummer • 

• Antoon Roosens: de Vlaamse zelfstandigheid is een maatschappelijke 
evolutie 

• Dirk De Haes: Het publiek van de Vlaamse beweging 

• Ludo Sannen (Agalev): "Voor Doel staat de deur weer op een kier" 

• Luc Van den Weygaert; De adel in Vlaanderen is een folkloristische 
Belgische stoottroep 

• Karmelo Landa (Hem Batasuna, Baskenland): het nieuwe vertrou
wen in de radicaal-nationalistische politiek van de Baskische linker
zijde Een intervieuw 

• ... en voorts de vertrouwde rubrieken, het standpunt van Mireille 
Leduc over de nieuwe regering, Bernard Daelemans over Brusselse 
toestanden, de column van Hendrik Carette over Otto Dix en 
nieuws over volkeren zonder staat. 

Lezers van WIJ kunnen Meervoud ter kennismaking drie maand gratis ont
vangen Stuur een briefje naar Meervoud, p a Vlaams Huis, Drukpersstraat 
20, 1000 Brussel, of fax naar 02/22 33 141 Ons internet-adres is 
http/www meervoud org/ Beslist het proberen waard' 

G E V R A A G D 

ADMINISTRATIEF MEDEWERKER N/F 

voor waarneming van het secretariaat van de intergouvernementele 
commissie o.l.v. co-voorzitter Patrik Vankrunkeisven. 

Kandidaturen richten aan: 
P. Vankrunkeisven 

Lindestraat 9 
2430 Laakdal. 

Meer info: tel. 013/66.65.60 - iedere voormiddag. 
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IVIinimum afname 100.000 vel. 
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In nauwelijks enkele jaren tijd schreef 
Peter Vermeulen een viertal boeken die 
allen met autisme te maken hebben. Ze 
breken veel ongeloof en versterken het 
geloof in het anders-zijn van personen 
met autisme. 

Peter Vermeulen werkt reeds jaren bij de 
Vlaamse Vereniging Autisme (WA) en is 
landelijk en wereldwijd uitgegroeid tot 
een expert op het gebied van ouderbege
leiding en gezinspedagogiek. Hij is ook 
lesgever-begeleider van mensen die in het 
werkveld autisme hun trachten te vinden. 
Uitgeverij EPO heeft onlangs de boeken 
heruitgegeven. De verschillende drukken 
bewijzen dat de honger naar degelijk 
werk groot is, want nog lang niet alles is 
geweten en ontdekt over wat met autisme 
te maken heeft. 

Ouders mogen zich wat meer ontspannen 
voelen, zolang mensen als Peter 
Vermeulen zich op wetenschappelijke 
basis richten tot hun kinderen met autis
me. Het zal trouwens nodig blijven, mis
schien nu zelfs meer dan voorheen, want 
soms bekruipt je het gevoelen dat velen 
zich geroepen voelen en denken alles 
over autisme te weten als ze een enkele 
keer een boekje lazen en een dag of tien 
met een kind of jongere met autisme 
'contact' hebben gehad. 
We willen even stilstaan bij het boek 'Dit 
is de titel: over autistisch denken'. 
„En", zegt Vermeulen, „we weten niet al
leen steeds meer over het denken van 
computers, ook over het denken van per
sonen met autisme is de wetenschappelij
ke kennis de laatste jaren spectaculair 
toegenomen." 

INLEVEN 
De auteur wijst op het feit dat het autis
tisch denken een anders-soortig denken 
is dan wij met een 'normaal' brein doen. 
Wie autisme beter wil leren begrijpen 
moet 'naar de binnenkant'. Los van het 
vreemde en bizarre gedrag dat inmiddels 
reeds vijftig jaar wordt bestudeerd. 
Sinds de jaren jachtig zijn diverse weten
schappers van verschillende disciplines 
zich met hun intellectueel denken een 
mening gaan vormen over het denken van 
kinderen, personen met autisme. „We 
moeten ons verplaatsen in de hersenen 
van iemand met autisme en proberen te 
ervaren hoe hij/zij denkt en op een heel 
andere wijze verwerkt dan wij dit doen 
wat gehoord, gezien en ervaren wordt. 
Daarom is kennis van het autistisch den
ken de basis om mensen met autisme 
beter te begrijpen en te helpen", luidt 
het. 

Peter Vermeulen typeert zijn boek als een 
soort reisverhaal dat hij op concrete wijze 
illustreert met anekdotes - 'ervaringen uit 
autiland' - vaak geplukt uit de verhalen 
van ouders, de éérste ervaringsdeskundi
gen. Daardoor is het boek boeiend en bo-

Dit is de titei: 
over autistisch 

denicen 

vendien aangenaam om lezen, wat je niet 
meteen zou verwachten bij een werk over 
een ernstig en moeilijk onderwerp als de 
zeer ingrijpende handicap die autisme is 
en blijft. Immers: „Het autistische brein 
deelt met het computerbrein het tekort 
aan integrerende intelligentie. In de we
reld van autisme spreekt men evenwei 
niet over integrerende intelligentie, maar 
over centrale coherentie. Computers en 
mensen met autisme zullen altijd gehan
dicapt blijven in het uitvoeren van dage
lijkse activiteiten als autorijden, koffie zet
ten, een gesprekje voeren met de postbo
de... Al deze activiteiten veronderstellen 
zoveel triviale en banale kennis, dat die 
nooit aan te leren is. We kunnen mensen 
met autisme veel kennis en gedragsregels 
aanleren, maar uiteindelijk is dat slechts 
een pleister op de wonde. Het autisme, 
de andere manier van denken, het niet in
tuïtief begrijpen van de samenhang, zal al
tijd zijn invloed laten gelden." 

WIE IS WERELVREEMD? 
En aldus blijven mensen met autisme als 
het ware verweesd achter Ze passen niet 
of nauwelijks in onze communicatiemaat

schappij waarin woorden, woorden en 
nog eens woorden de menselijke relaties 
mee bepalen. 

„We stellen vast dat onze hedendaagse sa
menleving enorm veel wijsheid, gezond 
verstand, flexibiliteit en generalisatiever
mogen vraagt. Er zijn altijd mensen met 
autisme geweest, maar nu pas vallen ze 
uit de boot. Vroeger, toen de samenleving 
veel minder complex en jachtig was, toen 
er veel meer regels waren - gedicteerd en 
niet voor discussie vatbaar - en toen het 
maatschappelijk bestel veel eenvoudiger 
was (er was een duideüjke hiërarchie 
waarin iedereen zijn plaats had), toen 
konden heel wat mensen met autisme 
nog overleven. Ze waren wel wat vreemd, 
maar ze konden overleven." 
En precies daar ontbreekt het zo vaak in 
onze moderne manier van leven en van 
omgaan met elkaar. In mijn boek dat ik 
nu vijftien jaar geleden schreef, stelde ik 
in de epiloog de vraag: „Zijn wij niet een 
stukje wereldvreemden, vernielers van 
zoveel (menselijke) natuurverbonden 
dingen? Wat hebben wij van de wereld 
gemaakt? Zijn wij niet de anderen gewor
den, de ontoegankelijken?" Hoeveel te 

meer ik boeken over autisme lees, hoe
veel te meer deze vraag van weleer door 
mijn hoofd speeh. Het blijft nog steeds de 
tijd om ook daarover na te denken tel
kens we weer een nieuw boeiend boek 
openslaan over 
mensenkinderen 
tussen ons die ons 
vreemd lijken en 
voor wie wijzelf de 
vreemden zullen 
blijven. 

Simonne Janssens-Vanoppen, 
Vlaams parlementslid 

c» Dit is de titel: over autistisch den

ken. Peter Vermeulen. Uitg. EPO, 

Berchem. 1999, 128 blz., 598 fr. 

Mensen met 
autisme zullen 
altUd 
gehandicapt 
blUven in het 
uitvoeren van 
dageiUkse 
activiteiten als 
autortlden en 
koffie zetten. 
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Zeer recent verscheen het zevende jaarboek 
The Low/ Countries', een Engelstalige uitgave 
van Stichting Ons Erfdeel met daarin bijdra
gen over de maatschappij in Vlaanderen en 
Nederland Zoals ook de vorige delen is dit 
een erg mooie uitgave, waarmee de Lage 
Landen in de (Engelstalige) wereld kunnen uit
pakken. De artikels zijn geschreven door zowel 
auteurs uit Vlaanderen en Nederland als daar
buiten. Naast de grotere bijdragen bevat het 
boek ook een culturele kroniek, waarin kond 
wordt gedaan van manifestaties, gebeurtenis
sen en uitgaven die relevant zijn voor 
Engelstalige lezers. 

Dit jaar bevat 'The Low Countries' onder meer 
uiteenzettingen over Cuido Gezelle, beschou
wingen over het werk van JJ. Voskuil, over 
Sinterklaas en Hadewijch Een bijdrage die wij 
met bijzondere aandacht hebben gelezen was 
deze van Filip Rogiers, gewezen De Morgen-
journalist en nu actief voor het weekblad 
Knack 'Turning Tides in Belgium' heet het stuk 
en het geeft een overzicht van tien jaar poli
tiek en maatschappij 'op z'n Belgisch' Rogiers 
stelt vast dat niet alleen de Belgische staat de 
afgelopen jaren een grondige hervorming 
heeft doorgemaakt, ook de maatschappij was 
onderhevig aan grote veranderingen. 
Vanzelfsprekend verwijst hIj daarbij naar de 
eerste 'zwarte zondag' (24 november 1991). 
Op dat moment deed zich een stijlbreuk voor 
in de stembusgang. Wisten de politieke fami
lies tot voor die dag vrij goed op welke kiezers 
ze konden rekenen, na 24 november hadden 
ze slechts het raden ernaar. Ook bij de Witte 
Mars, In de nasleep van de affaire-Dutroux 
werden zeer diverse signalen de wereld inge-

The Low Countries: 
nummer zeven 

stuurd Rogiers formuleert het treffend wan
neer hij zegt dat de hele affaire, en het onge
noegen dat erop volgde, niet alleen maar een 
zoveelste schandaal was, maar te wijten aan 
een structureel falen van o m. justitie 
Hetzelfde geldt trouwens ook voor de dioxi
necrisis, het structureel manklopen van com
municatie en controle 

Rogiers geeft zijn Engelstalige lezers ook een 
heldere uiteenzetting over de communautai
re problematiek. Gezien de deelstaten meer 
autonomie hebben, is de roep naar nog meer 
autonomie onoverkomelijk Naarmate er min
der België is, worden verdere hervormingen 
overigens moeilijker. De bijzondere positie van 
Brussel maakt de zaken er ook al met gemak
kelijker op. De auteur wijst ook terecht op de 
impasse waarin het Vlaams Blok de andere 
Vlaamse partijen heeft geduwd. Het grootste 
gedeelte van Franssprekend België verdenkt 
de Vlamingen ervan er een verborgen, natio
nalistische agenda op na te houden Daar 
komt nog bij dat de enige partij die onom
wonden voor separatisme pleit, zijn kiezerspu
bliek juist niet uit nationalistische middens 
haalt. 

Maar wat maakt de kiezer zo onvoorspelbaar? 
,,People sense the impotence of the tradi
tional political structures to react adequately 
to these changes. They turn away form par
ties or subject them to a highly critical scruti

ny." Vrg vertaald: mensen zien in dat de tradi
tionele politieke structuren met werken en 
wenden zich daarom, uiterst kritisch, van hen 
af En welke oplossingen bedachten de politi
ci? „The almost ten years of political quest for 
an appropnate response to the changes in so
ciety and their effect on the population were 
as chaotic as those same changes and their 
effects had been", waarbij hij wijst op het ge
geven dat politici gemengde gevoelens heb
ben over de nieuwe burger De enen vind 
hem een wakkere burger, de anderen een za-
gevent. 

Het artikel is kort na de recente stembusgang 
geschreven, maar lang genoeg erna om toch 
vast te stellen dat het België met de drie tra
ditionele politieke families niet meer bestaat 
De kloof tussen 'grote' en 'kleine' partijen is 
bijzonder klein geworden En ook: „The gro
wing differences between the political lands
capes in Flanders and Wallonia also contribute 
to the fact that since 15 June Belgium has 
once more become harder to govern; ( )" 
Aan de heren en dames politici om daar een 
oplossing voor te vinden 

(gv) 

<=* The Low Countries. Arts and society in 

Flanders and the Netherlands. A 

Yearbook. Jozef Deleu (red.). Een uitgave 

van Stichting Ons Erfdeel • Rekkem. 

1999. 320 blz. 1.500 Jr. 
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EYES WIDE SHUT 

Arthur Schnitzel (1862-1931) was een Oostenrijks schrijver, het 

meest bekend om zijn toneelstukken, welke veelal eenakters waren 

en zich afspelen in de decadente fin-de-siècle-sfeer. Bij hem vond de 

in maart van dit jaar schielijk overleden Stanley Kubrick, de mos

terd om zijn laatste film 'Eyes Wide Shut' te maken. Hij nam 

'Traumnovelle' (uit 1926) en zette er Tom Cruise en Nicole Kidman 

in. Hij verplaatste de handeling van Wenen naar New York, maar 

bleef voor de rest erg dicht bij de originele novelle. 

Het echtpaar Dr. William Harford en zijn vrouw Alice wonen in 

een schitterend appartement aan Central Park West Ze maken 

zich op voor een party gegeven door de extravagante en rijke 

^•^h^ seraching for Bobby Fischer 
Amerikaanse film van Steven Zaiilian uit 1993. De l<lei-
ne Josli blijl<t een natuurtalent te zijn in het schaken. 
Z'n leraar, ex-grootmeester Bruce Pandolfini, ziet in 
hem een nieuwe Bobby Fisher, Amerika's schaakle-
gende. Josh' vader staat voor een dilemma: moet hij 
Josh een normale opvoeding geven of alles in dienst 
stellen van het schaken? zat. 18 sept., Kanaal 2 
om 21U.20 

^^=^ A Room witli a View Britse film uit 1985. 
1907, Lucy, een welopgevoed meisje, is verloofd met 
•Cecil, een droogstoppel van wie ze eigenlijk niet 
houdt. Tijdens een Itaiiëreis met een oude nicht leert 
ze in Florence George kennen, die haar het hof maakt 
en op wie ze verliefd wordt. James Yvory hanteert 
met grote fijngevoeligheid dezelfde ironische onder
toon als in het boek van E.M. Forster. Zon. 19 sept.. 
Canvas om iau.50 

•̂fe=̂ '̂  Shining Through Amerikaanse film van 
David Seltzer uit 1992. 1940. Linda Voss, een jonge 
New Yorkse, is via haar vader van Dults-joodse origi
ne. Ze spreekt perfect Duits en wordt aangeworven 
als secretaresse in een internationaal advocatenkan
toor. Ze is gefascineerd door haar baas, advocaat 
Edward Lelang, maar ze verdenkt hem van spionage-
actlviteiten Maan. 20 sept., Kanaal 2 om 
20U.55 

^̂ sr5i? Mr. wonderful Gus wil samen met enkele 
vrienden een bowlingcentrum opzetten, maar is fi-

• nancieei nogal gekortwiekt door de alimentatie die 
hij moet betalen aan zijn ex-vrouw. Om onder deze 
verplichting uit te komen stelt hij zich tot doel een 
nieuwe man voor haar te zoeken. Bitterzoete kome
die van Anthony Minghella uit 1992. DIns. 21 sept.. 
Ned. 1 om 22U.29 

Ralph Flennes en 

Angela Bassett In 

'Strange Days'. 

Woens. 22 Sept., 

Kanaal 2 om 21u.20 

\SÊ^ Bad Influence Zwoele, modieuze film noir 
over de ongewone vriendschap tussen twee jonge 
mannen, waarbij de ene (een duivels charmante bink) 
de andere (een bleke yuppie) lesjes geeft in gewe
tenloosheid, seks en wraak. Een moderne variante op 
HItchcocks 'Strangers on a tram'. Amerikaanse film 
van Curtis Hanson uit 1990. Dond. 23 sept., 
Kanaal 2 om 20u.55 

^^^=s^ Consenting Adults Amerikaanse film van 
Alan J. Pakula uit 1992. Het rustige leventje van 
Richard Parker en zijn vrouw Priscilla Is definitief ten 
einde wanneer ze kennismaken met hun nieuwe 
buren Eddy en Kay Otls. Eddy stelt Richard voor aan 
partnerruil te doen... vriJ. 24 sept., TV1 om 
21U.36 
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NIEUW IN DE BIOS 

Victor Ziegler (Sidney Pollack). De party toont de nodige seksuele 

uitbundigheden, en ondanks alle pogingen van twee flirtende 

modellen om William te verleiden, en een Hongaar (sterke rol 

van Sky Dumont) die probeert Alice in bed te krijgen, blijft het 

paar elkaar trouw. De volgende avond, terwijl ze marihuana ge

bruiken, beginnen William en Alice een discussie over de hetgeen 

de vorige avond gebeurde, en Alice vertelt hem van een marine

officier die ze tijdens de vakantie ontmoette en die ze wat graag 

mee naar bed had genomen, en daarvoor haar echtgenoot, kind 

en toekomst had willen opgeven. William is boos en grijpt de op

roep van een patiënt aan om het huis uit te vluchten. Op dok-

tersbezoek wordt bij belaagd door de dochter van de overledene, 

later komt hij bij een hoer terecht maar dat wordt ook al niks. 

Dan belandt hij op een gekostumeerd bal, dat meer weg heeft van 

een orgie. Bijzijn thuiskomst vertelt Alice hem over een seksuele 

droom die ze net heeft gehad. 

Is dit alles gezien vanuit het mannelijk oogpunt, toch wist 

Kubrick de vrouwen goed aan bod te laten komen. De regisseur 

heeft uit alle acteurs en actrices het beste van henzelf gehaald. Je 

mag aannemen dat deze nihilist aan het eind van zijn leven toch 

in de mens geloofde, al dicht hij hem wel alle fouten van de we

reld toe. (***1I2) 

Willem Sneer 

• MEDIA • 

web-Wijzer fysiwwe.,. 

Mensen die nogal eens surfen op het 
internet icunnen mogelijk eens een kijkje 
nemen op het volgend adres:. Deze web
site is een gezamenlijk werkstuk van de 
Vlaamse en Nederlandse bibliotheken 
dat, ofechoon nog voor aanzienlijke uit
breiding vatbaar, zeker aanmoediging ver
dient. De Vlaamse openbare bibliotheken 
beschikken ten behoeve van hun publiek 
sinds enkele jaren allen over een aanslui
ting op het internet. Zoals geweten kan 
dat - voor wie het wenst - een enorme 
bron van informatie zijn. Geen onder
werp is te gek of het staat wel op het net. 
Maar wat is nuttige informatie? Welke 
bronnen zijn betrouwbaar? En hoe zoek 
je die op en open je die? Eén van de mo
gelijke antwoorden op deze vragen wordt 
nu gegeven door de 'Webwijzer'. De site 
bevat links en korte beschrijvingen van 
ruim 1.600 kwalitatief hoogstaande web
sites. De ontsluiting ervan is te vergelijken 
met de vertrouwde, zij het gedemodeer-
de, kaartenbak. Op het startscherm ver
schijnt een onderverdeling in grote ru
brieken, die telkens weer onderverdeeld 
worden. Zoals een bibliotheek niet alleen 
boeken in de moedertaal ter beschikking 

stelt, zijn ook niet alle geselecteerde web
sites Nederlandstalig. Dit is een uitste
kend initiatief waarin gerust (nog) meer 
middelen mogen worden gestoken! 

Bert Claerhout, redacteur-met-loop
baanonderbreking van De Standaard, 

wordt hoofdredacteur van een nieuw 
christelijk opinieweekblad. Volgend voor
jaar zal Tertio, want zo gaat de nieuweling 
heten, wekelijks van de persen moeten 
rollen. Het blad is, zo meldde de 
Financieel Economische Tijd, een initia
tief van 'een groep van geëngageerde 
leken (...) met steun uit de kerkelijke 
hoek'. Tertio, een naam die verwijst naar 
het derde millennium, wil geen concur
rent zijn van Kerk en Leven, maar wil wel 
dossiers en reportages brengen vanuit 
een ethisch-religieuze invalshoek. Het 
blad wil een kopij brengen op intellectu
eel niveau en tegelijk openstaan voor een 
breed publiek. Tegen 2003 zou de 16 
bladzijden dikke tabloid 10.000 abonnees 
moeten tellen. 

„Tachtig jaar later staat Vlaanderen 
veel verder dan de stichters van deze 
krant konden vermoeden. Aan de voor
avond van de volgende eeuw moet een 

H^NieuwsWad 
ErLMMNliMI 
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De Standaard 
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Het\bUi 

Ceen MV-WK meer op De Standaard 

krant vooruit kijken. We denken dat u er 
klaar voor bent." Dirk Achten werd door 
De Standaard in stelling gebracht om de 
lezers van zijn krant er nogmaals op te 
wijzen dat het AW-WK-Iogo binnenkort 
weliswaar niet meer op de voorpagina 
van het blad te zien zal zijn, maar dat 
zoiets geen kwaliteitsverlies inhoudt. 
Zoals de talloze lezersbrieven in De 
Standaard aangaven zijn daar zowel argu
menten pro als contra voor te bedenken. 
Aan u de keuze. 

Wie al eens zapt - en dat Is bij ons in de huiskamer in 
hoge mate het geval - stoot van tijd tot tijd wel eens op 
een programma dat de moeite waard Is om bij stil te 
blijven staan. Dat is onder meer het geval met 'Ter Apel', 
een EO-docudrama over het reilen en zeilen in het asiel
zoekerscentrum van het plaatsje Ter Apel, in het noor
den van Nederland ('s donderdags, Ned2, 2iu.40). We 
zien er hoe er beslist wordt over het al dan niet uitwij
zen van mensen De kijker leert er dat de 
grens tussen het aanvragen van asiel en 
het zoeken naar meer geluk of welvaart 
vaak heel vaag is. Vreemd ook dat - hoe
wel ze in opzet niets met elkaar te maken 
hebben - het centrum je onwillekeurig doet denken aan 
een strafinstelling. De woonblokken doen kil aan, de 
omheining is hoog, de uniformen manifest aanwezig. 
Het leven van de gasten in Ter Apel staat in schril con
trast met de relatief welvarende levensstijl waarvan wij, 
vrije Vlamingen, kunnen genieten. Om nog maar te zwij
gen over die enkelingen met blauw bloed die hun doch
ter plots gebombardeerd zien tot kandidaat-koningin. 
De VRT-radio onderbrak de programmatie voor het 
brengen van een extra nieuwsuitzending waahn kond 
werd gedaan van de verloving van Rllp en Mathilde. 
Buiten het feit dat de gedoodverfde troonopvolger nu 
eindelijk Iemand gevonden heeft met wie hij voor een 
afstammeling kan zorgen, was er eigenlijk weinig nieuws 
te melden. Maar de honger moet niettemin groot zijn 
geweest, want 's avonds pakten zowel de openbare als 
de commerciële omroep uit met live-verslagen vanuit 
oorden waar niets, maar dan ook helemaal niets te be
leven viel. Sommige, meer Intelligente, inwoners van 
Villers-la-Bonne-Eau hadden de bul overigens al zien 

hangen: 'Pas de journalistes' meldden de bordjes op 
hun deur. Het mocht niet baten: al ras werden we om 
de oren geslagen met alle goddelijke kwaliteiten waar
over beide jonge veulens schijnen te beschikken. 
Vroom, sociaal bewogen, rijp, ontwikkeld en meertalig. 
Er kon niet genoeg worden benadrukt dat Mathlldes 
voorvaderen er nog In hoogstelgen persoon voor had
den gezorgd dat 1302 een heuglijk jaar werd voor de 

Koningskinderen 
Nieuws, vrijdag 10 september 1999, VRT-VTM 

Vlamingen. Over de functie en het nut van de monar
chie, over het vele belastinggeld dat hun huwelijk zal 
kosten, over het democratisch gehalte van een eventu
ele machtsoverdracht... geen woord. Gelukkig spreekt 
Mathilde ook een mondje Italiaans: dan zit Paola er tij
dens familiebijeenkomsten met fotoboeken tenminste 
niet helemaal voor spek en bonen bij. Een en ander 
werd verkondigd als ware het bijzonder prettig voor de 
huidige koningin. Over het gegeven dat het een regel
rechte schande is dat ze zich nog altijd niet kan uitdruk
ken in de taal van de meerderheid van haar koninkrijk: 
opnieuw geen woord. We wensen het jonge paar hoe 
dan ook veel plezier en veel bezoeken aan kippenkwe-
kerijen, technoiogiebeurzen en militaire parades toe. 
Maar alstublieft, jongelui: als er weer eens een Vlaming 
de ruimte ingaat, vraag hem dan niet wat hij 'door het 
venster' ziet, want dan vragen wij asiel aan in 
Nederland! 

Krik 
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Brussels 
Gewestelijk 

Expressnet is 
mystificatie 

• OPINIE • 

Het programma van de nieuwe federale 
regering heeft tientallen miljarden over 
voor een stedelijk beleid. Deze zouden 
hoofdzakelijk gespendeerd worden aan 
de door het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest met zoveel misbaar geëiste 
'Réseau Express Regional', teneinde de 
mobiliteitsproblemen veroorzaakt door 
de (over)concentratie van de economi
sche activiteit in Brussel op te vangen. 
Deze concentratie kan uitgedrukt worden 
door het percentage aan economisch ac
tieven te vergelijken met dit van hen, die 
uit het hoofdstedelijk gewest zelf komen. 
En dat bedraagt in Brussel meer dan 2, 
terwijl dat in het tweede meest grote eco
nomische centrum van België, in 
Antwerpen, slechts 1 bedraagt. Kortom, 
er werken in het gewest Brussel meer 
pendelaars dan Brusselaars! 
Dat er daardoor mobiliteitsproblemen 
ontstaan is maar al te waar. Deze doen 
zich vooral gevoelen op de weg. Maar ook 
het spoor heeft er een hele klus aan al die 
pendelaars op het door hen gewenste uur 
naar Brussel te brengen en 's avonds weer 
naar huis. Volgens het Brussels gewest 
zouden deze mobliteitsproblemen wor
den opgelost door de verwezenlijking van 
het zogeheten 'Réseau Express Regional'! 
Dat zou er in bestaan de sporen in een 
omgeving van 30 km rond Brussel te ont
dubbelen, zodat er meer stoptreinen, één 
om de 15 minuten, zouden kunnen wor
den ingelegd. Dat zou dan meer autopen
delaars aanzetten om naar de trein over te 
stappen. Dat zou ook het woonklimaat 
van de Brusselaars zelf ten goede komen, 
omdat het hen beter de mogelijkheid zou 

bieden om zich met de eigen auto in de 
stad te kunnen verplaatsen. 
De benaming 'Réseau Express Regional' is 
afgekeken van Parijs. Daar ging het even
wel om heel andere bedoelingen dan om 
deze, die in Brussel worden beoogd. Daar 
ging het vooral om het verbinden van de 
kopstations van de spoorwegmaatschap
pij doorheen Parijs. In tegenstelling tot 
Brussel was er in Parijs geen treinverbin
ding door de stad en bovendien waren 
sommige metrolijnen er oververzadigd. 
Dit laatste is in Brussel zeker niet het 
geval. 

Sinds zijn oprichting ruim 10 jaar geleden 
heeft het Brussels gewest steeds als doel 
gehad de stadsvlucht van de begoede bur
gers tegen te gaan om het verder slinken 
van het fiscaal draagvlak van het gewest te 
voorkomen. Het is wel duidelijk dat door 
een verbetering van de verkeersmogelijk-
heden, zoals beoogd met dit 'Gewestelijk 
Expressnet' (GEN), de stadsvlucht veeleer 
zal aangemoedigd worden. Ook Ecolo 
heeft dit euvel reeds tijdens de vorige le
gislatuur in die zin aangekaart in de 
Brusselse Gewestraad. 
De voorstanders ervan doen echter gel
den dat de trein, wat de pendel naar de 
grote steden betreft, een goed marktaan
deel heeft op lange afstanden, maar dat 
dit veel kleiner uitvalt voor de pendel 
naar en van Brussel op kortere afstanden, 
of binnen een cirkel van 30 km. Een ver
betering van het treinaanbod zou dan ten
minste autofiles ontlasten. 
Deze conclusie is wel met een korrel zout 
te nemen, daar de ervaring leert dat als er 
nieuwe mogelijkheden worden gecreëerd 

voor de auto, deze ook onmiddellijk bij
komende autorijders aantrekken 
De vorige federale minister van Vervoer, 
een Waal, beoogde een ontdubbeling van 
de sporen 124 en l6l tussen Brussel en 
respectievelijk Nijvel en Ottignies, om op 
die lijnen één stoptrein om de 15 minu
ten te kunnen inleggen. Als we de huidi
ge dienstregeling nakijken, dan stellen wij 
vast dat er in het stopstation Waterioo bv. 
tussen 16 en 17u. vanuit Brussel 5 treinen 
stoppen, en tussen 17 en 18u. zelfs 7! Op 
de lijn 161 naar Namen nemen we de 
stopstations La Hulpe, Genval en 
Rixensart. Ook daar stoppen er telkens 4 
treinen per uur. 

De redenen waarom deze investering van 
tientallen miljarden geëist wordt, zijn dan 
ook volkomen uit de lucht gegrepen. Ze is 
dan ook hoegenaamd niet nodig! Het 
Brusselse RER is een mystificatie! 
De echte reden waarom die eis gesteld 
wordt is de wil om verdere concentratie 
van de tewerkstelling in Brussel te bevor
deren, teneinde het politieke gewicht van 
het Brussels gewest te verhogen. Dat zal de 
verdere verfransing van Brussel in de hand 
werkeni En de Vlaming maar betalen. 
Het lage marktaandeel van de treinpendel 
op korte afstand is uiteraard het gevolg 
van de minder gunstige positie van de 
trein op dat marktsegment, omdat de ver
houding van de reisduur in vergelijking 

met de auto minder gunstig is. Vooral 
daar is het spoorwegnet relatief te dun. 
En de ontdubbeling van de sporen op de
zelfde lijn zal daar niets aan veranderen. 
Anders ligt het op de lijn 36, Brussel-
Leuven, die de drukste is van het net, 
waar er soms op het piekuur, ook vóór de 
werken van de HST, slechts 1 stoptrein 
per uur wordt aangeboden. Eenzelfde be
merking kan gemaakt worden voor de lijn 
50 A, Brussel-Zuid-Denderieeuw, waar het 
verkeer zo druk is dat er zelis geen stop
trein kan worden ingelegd. Als er ergens 
ontdubbeld moet worden, dan is het toch 
wel op die lijn! 

Daarnaast vergeet deze regering, zoals 
trouwens ook de vorige, de enorme be
hoeften op andere Vlaamse trajecten; de 
tweede spoortoegang tot Antwerpen voor 
de goederentrafiek en de nodige ontdub
beling tussen Gent en Brugge. Ook afge
vaardigd-bestuurder Schouppe heeft 
reeds op deze noden gewezen. 
Het Verbond van bet Vlaams Over

heidspersoneel verwerpt dan ook dit GEN, 
zoals het nu is opgevat en eist dat de voor
ziene kredieten op echt objectieve basis 
gebruikt worden voor de verbetering van 
het treinaanbod. Die moeten dan vooral 
in Vlaanderen worden aangewend, daar 
de verkeersnoden daar het grootst zijn. 

Dr. jur. Paul Stopple, 
Algeffleen voorzitter van het WO 

P. Stopple: 
'Door het 
Gewestelijk 
Expressnet zal 
er een verdere 
concentratie 
zUn van 
tewerkstelling 
In Brussel. 
Dat werkt 
verdere 
verfransing in 
de hand. 
De Vlaming 
betaalt 
ervoor.' 

• WEDERWOORD • 

Bil de duivel w^m 
Grappig om zien hoe een veriiezende 
grote partij de oorzaak van haar veriies op 
plaatsen gaat zoeken waar het helemaal 
niet zit. (WIJ - 9 sept. jl - "Prekerig"). Als 
katholieke partij moet ze goddelozer wor
den. Denkt ze' Moet af van dat kerkelijk 
imago Zo ook de spreekbuiskrant, zij ver
wijdert een vanaf zijn ontstaan gebruikt 
christelijk symbool AW-WK van zijn kran
tenkop Zal hopelijk duizenden niet-gelo-
vigen direct aanzetten de 'vernieuwde' te 
krant kopen. 

De partij moet vernieuwen, heet het, of 
anders is het met haar gedaan In de zin 
dat er méér aandacht moet gaan naar het 
gedogen en toelaten van echtscheidin
gen, euthanasie, overspel, andersgeaard-
heid, migrantentoevloed, enz. 

Uiteindelijk naar alles wat bij de massa of 
meerderheid schijnbaar verworven is en 
waar zij als partij nog te weinig aan mee 
doet. Alhoewel een paar kopstukken al 
flink mee zijn en het voorbeeld gaven' 
Ook de naam van de partij zou moeten 
veranderen, want die is niet pluralistisch 
genoeg. Inderdaad zeer grappig, want 
juist om de zogenaamde vernieuwde rich
ting zijn een groot deel der 600.000 kie
zers naar een extremistische partij over
gelopen 

Uiteindelijk wordt de chaos voor de kie
zer steeds groter. Wie zijn nu eigenlijk 
nog de goeie? Voor machtswellustelingen 
en geldjagers telt alleen de meerderheid 
en dat is de richting die moet gevolgd 
worden. Of die nu goed of slecht is. 
Eens te meer krijgt de Griekse wijsgeer 
Plato gelijk „De bewondering van het 
volk gaat uit naar leiders die zich als on

dergeschikten gedragen, die zich plooien 
naar wat de massa wil" 

Wllly Degheldere, 
Brugge 

Vlaamse Fllmples 
Hartverwarmend was uw artikel over 70 
jaar Vlaamse Filmpjes (WIJ, 9 sept jl.). 
Vanzelfsprekend hebben deze kleinoodjes 
ook mijn generatie verblijd, met volle teu
gen hebben wij ervan genoten m een tijd 
toen er van televisie nauwelijks sprake was. 
Toch wil ik het volgende kwijt Vlaamse 
Filmpjes werden m het toenmalige rijks-
of staatsonderwijs • op een schaarse uit
zondering na - nauwelijks geduld vanwe
ge te braaf te klerikale betutteling, te on
nozel, te slecht geschreven, enz. 
Die 'boekskes', zo waarschuwde men ons, 
hadden de bedoeling om ons onder de 

knoet van pastoors en nonnen te houden 
en zouden een negatieve invloed hebben 
op onze ontwikkeling tot zelfstandig den
kende mensen. Sommige afleveringen 
waren, achteraf bekeken, inderdaad langs 
de zeemzoeterige kant, zij hebben ons 
echter niet in negatieve zin beïnvloed' 
Integendeel, ze hebben ons uren leesge
not geschonken waar we op gevorderde 
leeftijd nog steeds met plezier aan terug
denken 

Jan de Laet. 
Antwerpen 

Perfecte timing 
De fameuze dialoog van gemeenschap tot 
gemeenschap start binnenkort Precies nu 
wordt Filip aan Mathilde gekoppeld 

Geert Dessein, 
Ledegem 11 
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n de 'Koningin der badsteden' loopt nog tot 

26 september a.s. een boeiende historische 

tentoonstelling over vestingbouw langs de Noordzee, 

een beetje open monumentendag maar dan zonder de 

ellenlange files van die ene dag. 

'Met grof geschut. Vestingbouw aan de 
Noordzee' is een belangrijke historische 
tentoonstelling, die de bezoeker op een 
boeiende wijze laat kennismaken met de 
geschiedenis van de belangrijkste vesting
steden, forten en andere verdedigings
werken langs de Noordzee, van 
Boulogne-sur-Mer (F) tot Den Helder 
(NI) 

Dit alles wordt duidelijk in beeld gebracht 
met tekeningen, gravures, schilderijen, 
wapentuig en schaalmodellen Een en 
ander biedt een merkwaardig historisch 
overzicht vanaf de Romeinse tijd tot de 
20ste eeuw. Speciale aandacht wordt, van
zelfsprekend, ook besteed aan het 'Beleg 
van Oostende' (1601-1604), 

VAN CASTRUM TÖT'RINCWALFÖRr 
Van m de vroegste tijden bakende de 
mens zijn territorium met verdedigings
werken af. Dit leidde tot heuse versterkte 
steden. Met de tijd werd het verdedi
gingssysteem steeds ingewikkelder en 
groeide de vestingbouwkunde uit tot een 
hele wetenschap met begeleidende theo
retische geschriften 

In de Romeinse Tijd was de grondvorm 
van een versterking het 'castrum', 
Oudenburg is daar een goed voorbeeld 
van. Binnenin was een castrum via een 
aantal rechte paden in diverse ruimten en 
tussenruimten ingedeeld. Patrouilles He
pen bestendig wacht langs de wallen. Aan 
beide kanten van de toegangspoorten 
stonden meestal houten torens opge
steld. Buiten werd de verdediging verder 
opgebouwd met alleriei hindernissen, 
zoals distels, IJzeren punten, houten 
palen en grachten. In de onmiddellijke 
buurt van dergelijke castra kwamen bur
gerlijke nederzettingen tot bloei, die In la
tere tijden tot versterkte steden konden 
uitgroeien, 

Vanaf het einde van de 9cie eeuw, werd 
onder de dreigende aanvallen van de 
Noormannen, de verdediging van steden, 
boerderijen en kloosters opnieuw nood
zakelijk, Zo werden tussen 879 en 883 
langs de hele Noordzeekust op regelmati
ge afstand van elkaar ronde burchten ge
bouwd, Het ging om 'ringwalforten', die 
als toevluchtsoorden konden gelden 
voor de omwonende bevolking. 

BASTIONS 
Vooral de periode tussen de Ude en de 

13de eeuw kan gelden als de bloeitijd van 

de middeleeuwse vestingbouw. Het gaat 

nu om stenen constructies. De steden 

werden voortaan verdedigd door stenen 

ringmuren, torens, poorten en grachten. 

De Vlaamse graaf, FiUps van de Elzas 

(1168-1191) zal zo de kuststeden 

Grevelingen, Duinkerken en Nieuwpoort 

stichten. 

Het in gebruik komen van de artillerie, zal 

omstreeks 1450 zorgen voor een nieuw 

versterkingssysteem. De ontwikkeling van 
de vroegste handvuurwapens viel samen 
met die van het eerste geschut. Vanaf het 
einde van de 15de eeuw werden bronzen 
kanonnen gegoten Door de aanvallers 
werden mortieren gebruikt om de stads
muren en -torens te bestoken 
Aanvankelijk werden hardstenen, zand
stenen of marmeren kanonballen ge
bruikt. Door de ontwikkeling van de mijn
bouw en de metallurgie konden in de 
15de eeuw gietijzeren kanonballen in ge
bruik genomen worden. 
Dit alles verwekte uiteraard een hele om
wenteling in de vestingbouwkunde Men 
evolueerde naar het 'bastion', een vijfhoe-
klge uitbouw van de wal, uitgevonden in 
Italië en later ook aangepast aan de ge
ografische situatie van de Lage Landen 
Vanaf het einde van de 17de tot in het 
begin van de 18de eeuw werden steeds 
ingewikkelder vormen van defensiewer
ken uitgedacht Dit gebeurde onder ande
re door de Franse vestingbouwer yWar/jto 
de Vauban (1633-1707) en zijn 
Nederlandse tijdgenoot en concurrent 
Menno van Coehoorn (1164-1704) De 

Een specialist terzake werd de uitgewe
ken Bruggeling, Simon Stevin (1548-
1620), die militair adviseur van prins 

Met grof geschut 
bastions eisten steeds maar grotere uitga

ven, 

VOER VOOR EXPERTEN 

In de loop van de 16de eeuw steeg de 

vraag naar goede landmeters voor de aan-

Haven van Nlempoort, ronó 1530 

maak van landkaarten, ook ten behoeve 

van de legers. Zo ontstond de specialiteit 

van 'vestingbouwkundige ingenieurs'. De 

vestingbouwkunde vereiste immers des

kundigheid Inzake fbrtlflcatiekunde, wis

kunde en geometrie, gekoppeld aan ken

nis van cartografie en stedenbouwkunde, 

Maurits van Nassau was Een andere be
kende op dit terrein was Adriaen 

Anthontszoon (1541-1620), 
Tijdens de Eerste Wereldooriog begaf de 
Belgische fortengordel het onder het 
Duitse belegeringsgeschut. Aan onze kust 
bouwden zij een indrukwekkende kust
verdediging uit met een aantal batterijen, 
die beschikken over één of meer observa
tiebunkers en over één commandobun
ker. 

DE ATLANTIKWALL 
Het belangrijkste defensiewerk langs 
onze kust, tijdens Wereldooriog II, was de 
fameuze 'Atlantikwall', een 5.300 kilome
ter lange verdedigingslinie, gebouwd tus
sen 1940 en 1944, van in Noorwegen tot 
aan de Frans-Spaanse grens. De bedoeling 
was om met een aaneengesloten muur de 
diverse batterijen te verbinden, die re
spectievelijk bestonden uit observatie- en 
commandoposten, vier tot zes geschut-
steUingen, munltiebunkers en perso-
neelsverblijven, luchtafweergeschut en 
zoekllchtinstallaties. Aan onze kustlijn al
leen al stonden zo'n 19 batterijen opge
steld. 

Uit de Franse tijd (1794-1814) dateerde 
dan weer het plan om Oostende te om
ringen met een kring van versterkings-
werken. Uiteindelijk werden dit twee for
ten: het 'Fort Napoleon', gebouwd In de 
periode 1811-12, en het 'Fort Wellington'. 

Ook tijdens de Hollandse periode (1815-
1830) werden deze forten gebruikt in de 
Wellingtonbarrière In 1883 werd dit laat
ste fort afgebroken. Het Fort Napoleon 
werd nog tijdens WOI door de Duitsers 
als artilleriekwartier gebruikt 
Tijdens het interbellum was het een 
heemkundig museum. In 1976 werd het 
bij Koninklijk Besluit als monument ge
klasseerd Sinds 1994 ontfermt de 
Stichting Vlaams Erfgoed zich over de 
restauratie ervan en de sociaal-culturele 
herbestemming. Vanaf volgend jaar zal 
het fort vreer voor het publiek toeganke
lijk zijn. Dit alles getuigt van het actieve 
culturele beleid van de stad Oostende. 
In afwachting daarvan loont het de moei
te om het tentoongestelde 'grof geschut' 
te gaan bekijken. 

Dirk Stappaerts 

c» Het Grqf Geschut. Vesttngbouw 

langs de Noordzee. Tentoon

stelling in de Venettaanse 

Ganderijen, hoek Zeedyk/Par^fs-

straat te 8400 Oostende. Nog tot 

26 september 1999. Dagelijks toe-

gankelifk van 10 tot 12u.30 en 

van 14 tot 19u. 's vrijdags tot 21u. 

Tbegangsprijs: 100 jr. (reductie: 

50 Jr.). Meer it^: Cultuurdienst 

Oostende, tel. 059/56.20.15., fax 

059/51.68.62. 

Het 
belangrUkste 
defensiewerk 
langs onze kust 
tUdens WO II 
was de 
fameuze 
'Atlantic wall' 
(foto: oraye-
sur-Mer, 
Normandlê). 
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