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Echte
verzoening
ijdens de Waalse feesten van afgelopen
weekeinde leek het erop alsof de communautaire verzoening reeds een feit is. De
redevoering van Waals minister-president
Elio Di Rupo (PS), werd gunstig onthaald door
Vlaams minister-president Patrick Dewael (VLD)
die net als premier en partijgenoot Verhofstadt niet
op de afspraak ontbrak.

T

Dewael en Verhofstadt waren bijzonder gecharmeerd door het Waals liberaal credo van Di
Rupo. Die legt de Waalse bevolking een
Toekomstcontract' voor. Daarin staan 'de cultuur
van het risico', de ontwikkeHng van KMO's en zeer
kleine bedrijven en de aandacht voor subgewesten
centraal. Di Rupo is wel zeer ambitieus wanneet hij
voorspelt dat dit alles binnen 10 jaar 180.000 jobs
zal opleveren.
De strategie van de Franstaligen blijft even
duidelijk als doortastend. Met de hulp van
Vlaanderen zal in het volgend decennium het
'Belgisch evenwicht' hersteld zijn. Met
'Belgicisme', zoals sommigen menen, heeft dit weinig vandoen. Wallonië wil liefst 10 jaar wachten
om dan zelf harde communautaire eisen af te
dwingen. Intussen wordt de druk op Brussel, de
Rand en Voeren opgevoerd (lees blz. 2 en 3). Is er
hier sprake van verzoening of schijnverzoening? En
zijn de Vlaamse liberalen zwanger of schijnzwan-

ie dacht dat er voor Vlaamse bewegers geen ruimte meer is, moet
zijn mening herzien, het bruist 't allenkanten. Al naar gelang temperament ligt het
aanbod voor het grijpen. De bedenking
die daarbij opwelt is de zorg omwille van
de versnippenng aan krachten en het gebrek aan overleg die ook in het verleden
zoveel energie hebben gekost. Toch echte
vreugde om de initiatieven, enkele vragen
onze bijzondere aandacht.
Eerder deze maand werd aan Norbert De
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ger? De Franstalige partijen hebben wel degelijke
een communautaire agenda. Alleen ziet deze er anders uit dan die van de Vlamingen en zijn de
Vlaamse partijen minder eensgezind.
Een bemoedigende aanzet tot echte verzoening kwam er wel vanuit Vlaamse hoek. Zo doen
17 vooraanstaande progressieve Vlamingen, waaronder VU-ondervoorzitter Eric Defoort, een oproep
om een streep te trekken onder het vooralsnog onverwerkt oorlogsverleden. Volgens de ondertekenaars van het manifest Voorwaarts, en niet vergeten
wordt het collaboratie- en repressieverleden nog
steeds politiek misbruikt. Dat bleek duidelijk naar
aanleiding van de heisa rond het decreetSuykerbuyk. De ondertekenaars van het manifest
willen een eerlijk, rechtvaardig en sereen oordeel
over collaboratie en repressie. Met die boodschap
trekken ze ook naar de Franstaligen en naar de federale regering, van wie men een initiatief verwacht.
Frans-Jos Verdoodt, één van de initiatiefiiemers: „Het gaat hier niet over amnestie. Vergeten
hoeft en kan niet. Zoiets kan men niemand vragen,
laat staan opleggen en dat heeft men niet onder
controle. Het gaat er wel om een kanker weg te
snijden, een loodzware hypotheek op de toekomst
van Vlaanderen te lichten." (lees ook blz. 2 en 3)

den op dat vlak problemenvrlj is. Beter
ware het dat ook Wallonië het gegeven
zou onderkennen en het vrijmoedig zou
bespreken in plaats van het onder een
'vaderlandslievende' (lees Belgicistlsche)
mantel te verdoezelen. Het is goed dat de
ondertekenaars hun tekst aan de federale
regering
voorleggen,
maar
een
Franstalige versie ervan zou met even
groot nut in Brussel en In Wallonië mogen
verspreid en gelezen worden.
Met vreugde begroeten wij ook twee ini-

Opnieuw tijd voor
Vlaamse beweging
Batselier, voorzitter van het Vlaams parlement het verzoekschrift 'Een grondwet
voor een Vlaamse staat' overhandigd,
25.000 Vlamingen hebben zich bij het
verzoek aangesloten.
In een evenwichtige maar kordate tekst
geeft een keure progressieve Vlamingen
een nieuwe kijk op het amnestiedossier,
daarmee haalt ze de discussie die door allerlei onwil en onbegrip In de vergeetboek
dreigde te geraken, weer naar boven De
aandacht die zij vanuit Wallonië voor de
problematiek hoopt te krijgen, mag er nu
wel komen. Het is met omdat spreken
over collaboratie er taboe is dat het zul-

tlatleven van Johan Sauwens. De minister
van Vlaamse Binnenlandse Aangelegenheden ging eerder deze week aan tafel zitten met de Vlaamse mandatarissen van
de zes faciliteitengemeenten rond
Brussel, hij maakte van de regeringswissel
gebruik om de bestaande overheidsinitiatieven i.v.m. Vlaamse rand op te fhssen
Alle partners in het beleid (Vlaamse regehng, provincie Vlaams-Brabant, Conferentie van Vlaamse mandatarissen) moeten
eraan één zeel trekken. Het beleidsterrein
moet als één geheel beschouwd worden:
culturele inburgering, taalkennis, huisvesting, ruimtelijke ordening, mobiliteit, toe-

Wat met WIJ?
De kranten hebben het bericht gebracht nog voor onze
redactie daartoe de kans kreeg; het Dagelijks Bestuur van de VU
overweegt de uitgave van ons weekblad stop te zetten en door
andere communicatiemiddelen te vervangen. Welke deze zijn
IS voorlopig onduidelijk, een eerste vergadenng tussen uitgever
en redactie heeft plaats gehad op woensdag 22 september jl.
WIJ houdt de lezers op de hoogte van besprekingen en resultaten.
WU

(evdc)

passing van de taalwetgeving Het spreekt
vanzelf dat deze 'ombouw' beetje bij
beetje zal gebeuren maar uiteindelijk de
enige waarborg biedt voor bescherming,
ook voor het Vlaams-Brabantse ommeland waar de bedreiging niet te miskennen valt.
Het tweede initiatief is het verzet van
Sauwens tegen een uitspraak van de
Voerense gemeenteraad
om alleen
Franstalige verenigingen te betoelagen,
een beslissing die door de Limburgse gouverneur werd geschorst maar waartegen
de Waalse leden van het college van gouverneurs een veto uitspraken. Sauwens wil
de afschaffing van het college op de
Intergouvernementele Conferentie voor
de Staatshervorming agenderen. Dit is
wellicht te hoog gegrepen maar elk weldenkend mens ziet in dat onderscheid
maken tussen verenigingen op basis van
taal een provocatie en kwalijke vorm van
racisme is.
Nu de Waalse feesten achter de rug zijn
en de eerste zittingen van de nieuwe conferentie voor de staatshervorming In het
verschiet liggen, mag het eens gaan ophouden met stokebrand spelen.
Er staan dringender punten op de agenda, het verwerven van fiscale autonomie
is onontbeerlijk om tot verdere deelstaatvorming te komen, de hervorming van de
gezondheidszorgen om aan de specifieke

behoeften van de gemeenschappen te
beantwoorden, werkgelegenheidsprojecten op maat van de noden, het beantwoorden van het regionale verlangen om
te participeren in de Europese besluitvorming, enz...
In dat verband willen wij verwijzen naar
het aanstaande congres van het Vlaams
Economisch Verbond. Via een vergelijkende studie tussen 14 Europese regio's en
kleine landen hebben de Vlaamse werkgevers de sociaal-economische positie van
Vlaanderen onderzocht. Het is natuurlijk
fijn om weten dat onze regio mee in de
kopgroep van de sterksten zit; maar wie
wordt daar uiteindelijk beter van en bovendien wat moet je ermee voor de toekomst? Welke rol speelt daarbij het koesteren van de eigen identiteit? Speelt de
verhouding tussen de sociale partners
een rol en hoe werkt die op het beleid in?
U zult zich afvragen of deze problematiek
niet de traditionele bedding van de
Vlaamse beweging overstijgt. Helemaal
niet! Ook dit is Vlaamse beweging, altijd al
geweest trouwens
Vandaar onze tevredenheid; er is opnieuw
ruimte voor Vlaamse bewegers en daar
zijn wij als volksnationallsten bijzonder blij
mee Het geeft ons bovendien de zekerheid dat er belangrijker zaken zijn dan de
trouwjurk van Mathilde!
Maurlts van Uedekerke

veilig vlees? Doe de test!
De een zijn dood (?) is de ander zijn brood: de
Nederlandse chemiereus DSM brengt een soort
van veilig-vlees-testkit op de markt. Daarmee
kunnen de verkopers van vleeswaren zelf
nagaan of de waar die ze aan de man brengen
resten van antibiotica bevat De huidige
procedure om dat te controleren was duur,
tijdrovend en diende in een gespecialiseerd

Nieuwe baarden
vegen schoon!

centrum te gebeuren. De DSM-oplossing bestaat
in een ampulletje waarin een bacterie zit
„HIJ vroeg aan de nieuwelingen slechts tussen te komen als
men echt iets te zeggen heeft en de controlefucntie van de
Daaraan moet wat vleesvocht worden
Kamer ernstig op te vatten ( ) In antwoord op een vraag om
iets te doen aan de saaiheid en de voorspelbaarheid van de
toegevoegd. De kleur die dan (niet) gevormd
openbare debatten, stelde Voorzitter De Croo, te streven naar
gebalde en levendige tussenkomsten met nieuwswaarde Hij
wordt wijst uit of het vlees antibiotica bevat
Wil terug politieke discussie in het halfrond zonder te vervallen
Zoals geweten worden antibiotica in de veeteelt in de excessen van het verleden "
Kamervoorzitter Herman De Croo in een persmededeling van
niet alleen gebruikt om de dieren gezond te
Kamervoorzitter Herman De Croo van 9 september jl
houden, maar ook als groeibevorderaar
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De Vlaamse infolUn verwerkt
dagelijks gemiddeld 400 oproepen. Al
meer dan 54.000 mensen deden sinds
begin maar een beroep op de diensten
van de infolijn. Slechts één nummer:
0800/30201!
Een dame die liaar kleinkind
aan de schoolpoort wilde oppikken
verloor de controle over haar stuur en
reed de speelplaats op. Daarbij viel
een tiental gewonden.
Een Antwerpse agent 'paljaske' noemen kan zware gevolgen hebben. Een café-uitbater die zich aan dit
woord te buiten ging tegen een dienaar van de wet kreeg daarvoor acht
dagen cel.
De spoorreiniger heeft niet
kunnen voorkomen dat het treinverkeer vorige week weer hopeloos in de
knoei lag. De machinisten staakten
omdat ze er door de toenemende
werkdruk maar niet toe komen hun
verlofdagen op te nemen.
De treinbegeleiders van hun
kant krijgen steeds meer te kampen
met agressie van de (moegetergde?)
reizigers. 40% van de arbeidsongevallen bij de kaartjesknippers houden
verband met agressie. Het gaat om
bijna 100 mensen. De NMBS wil haar
personeel opnieuw politionele bevoegdheden geven.
Met de dienstverlening van De
LUn is het ook al niet zo bijster goed
gesteld. Dat vindt alvast de Bond van
Trein-, Tram-, en Busgebruikers. Die
oordeelde dat slechts 34% van de
Vlaamse gemeenten in het weekend
goed bediend wordt door De Lijn.
Nog meer verkeer-d: ook de
exeminatoren voor de praktische rijproef krijgen met meer agressie te
kampen.
De vergrijzing van de bevolking laat zich ook gevoelen in de gevangenissen: daar zitten, op een populatie van goed 8.500, meer dan 196
zestigplussers.

GUNSTIGE REACTIES
Op het manifest Voorwaarts, en niet vergeten (lees ook bl2.1 en 3) wordt voorlopig bijzonder gunstig gereageerd. Dat vertelde één van de initiatiefnemers FransJos Verdoodt aan de redactie. „Heel wat
bekende Vlamingen vertellen mij bereid
te zijn het manifest te ondertekenen. En
er wordt nu reeds gesproken met 5 vooraanstaande Walen uit de niet-gouvernementele, niet-politieke sector Deze groep
is een ideologisch en maatschappelijk
equivalent van de Vlaamse ondertekenaars. We blijven wel uiterst discreet te
werk gaan. Om misverstanden te vermijden, laten we ons bijv nog niet interviewen door de Franstalige pers. De eerste
reacties van Le Soir leren dat sommigen
ons initiatief verwarren met een oproep
tot amnestie, wat niet in de bedoeling
ligt."
Officieel reageerde slechts één enkele
Vlaamse partij, met name de VLD, die het
manifest positief onthaalt. Uit goede bron
vernamen we dat VOS-voorzitter Hugo
Thibaut het initiatief zeer genegen is. Dat
geldt tevens voor Ijzerbedevaartvoorzitter
Lionel Vandenberghe. Als het hele opzet
slaagt, zit de kans erin dat het initiatief
een vervolg krijgt op de komende bedevaart.

ONBETROUWBARE
PARTNER
De samenstelling van de Intergouvernementele en Interparlementaire Conferentie voor de Staatshervorming verloopt
alsnog, door de houding van de CVP, weinig vlot. De Conferentie van de '29' zou

midden oktober van start gaan. Aan
Vlaamse zijde bestaat de vertegenwoordiging uit federaal minister voor Institutionele Hervormingen/oi!)an Vande
Lanotte (SP). Daarnaast maken drie kamerleden, drie Vlaamse parlementsleden,
één Vlaamse verkozene uit de Brusselse
hoofdstedelijke raad, drie senatoren,
waarvan één gemeenschapssenator, één
Vlaams-Brusselse minister en twee
Vlaamse ministers deel uit van de conferentie. Het staat nu reeds vast dat Vlaams
minister yoèan Sauwens (VU) en Vlaams
minister-president Patrick Detvael (VLD)
in de conferentie zetelen. Ook Brussels
minister Annemie Neyts (VLD) zou haar
opwachting maken. Daarnaast zouden de
voorzitter van het Vlaams parlement
Norbert De Batselier (SP), de VLD-voorzitter in spe Karel De Gucht (VLD) en
Agalev-secretaris/ox Gbeysels het Vlaams
parlement vertegenwoordigen.
Al hangt alles af van de houding van de
CVP De meerderheid zou graag zien dat
deze partij aan de conferentie deelneemt.
De CVP stuurde daarover het ene na het
andere tegenstrijdige bericht de politieke
wereld in Daarmee stelt de partij zich
momenteel als een onbetrouwbare partner op. Dat zou de Vlaamse christen-democraten wel eens zuur kunnen opbreken. De andere partijen hebben de steun
van de CVP niet nodig om een tweederde
meerderheid in het federale parlement te
halen.

DUIDELIJKHEID?
Eerst eiste CVP-voorzitter Mare Van Peel
'duidelijkheid' over de samenstelling en
agenda van de conferentie, nadien bleek

hij niet tevreden met de aangeboden drie
zetels en wou hij één mandataris meer,
nog later wou hij ook het Blok bij de besprekingen betrekken Vandaag zou de
CVP deze eisen inslikken, maar staat de
partij erop dat een CVP-mandataris uit het
Vlaams parlement aan de conferentie
deelneemt. Dat zou tot een ware stoelendans leiden. Want het Vlaams parlement
mag drie parlementsleden afvaardigen en
deze zijn reeds aangeduid. Aan de CVP
was toegezegd dat de partij iemand uit de
Brusselse hoofdstedelijke raad mocht afvaardigen. Als vanzelfsprekend zou
Brigitte Grouwels daarvoor in aanmerking komen. Maar, de partijtop wil daar
blijkbaar niet van weten. Daarom eist de
partij dat naast gemeenschapssenator Luc
Van den Brande en kamerlid Herman Van
Rompuy een CVP'er uit het Vlaams parlement wordt aangesteld. Op die manier
zou Annemie Neyts uit de boot vallen.

INTERN DEBAT
Achter deze merkwaardige 'vaudeville'
schuilt een verscheurend intern debat
binnen de Vlaamse christen-democraten.
Daarbij gaat het om de vraag of de CVP
een gematigde oppositierol uitoefent, al
dan niet de dialoog van gemeenschap tot
gemeenschap voorstaat, ofwel kiest voor
de vlucht vooruit: harde oppositie, communautair radicaal, ethisch conservatief
en samenwerking met het Blok. Het is
tegen deze achtergrond dat de recente
uitlatingen van gewezen minister-president Luc Van den Brande begrepen kunnen worden. De Mechelaar zou maar al te
graag aan de conferentie deelnemen, zoniet is zijn rol zo goed als uitgespeeld.
Om zijn partij te overtuigen dat hij voldoende radicaal kan uit de hoek komen,
dat hij zowel een functie binnen de conferentie kan opnemen, zonder zijn oppositietaak te verloochenen, haalt Van den
Brande naar de VLD uit. Hij verwijt deze
partij terug te komen op de Vlaamse eisen
die ze in het pariement mee onderschreven heeft. Dat verwijt kan evengoed aan
het adres van de CVP worden gericht Het
communautair vijf-puntenprogramma van
deze partij spoort niet met de in het
Vlaams parlement goedgekeurde resoluties.

VENIJNIG
Vanaf midden volgend jaar
zullen de laagste pensioenen stijgen
met 1.000 f r
Tot slot: Tanja Dexters, een
gewezen miss-België van schoon 22
lentes, gaat naakt. Belgiës trots wordt
altijd verder uitgekleed!
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Vooriopig onthoudt de CVP zich van kritiek op de VU. Die kritiek komt uit een andere hoek, al is ze niet openlijk, niet
rechtstreeks, eerder sluw en ietwat venijnig. We hebben het over federaal vice-premier en minister van Institutionele
Hervormingen Johan Vande Lanotte (SP),
die zich geroepen voelt om de VU bij
voorbaat de 'compromitteren'.
Hij zei in een interview met De Morgen

waarde Heer
Hoofdredacteur.

A
WK
V

Vriend De Liedekerken, daar dampt mij de koekoek! Nog maar
amper had ik vernomen dat De Standaard zijn AW-WK-logo niet
meer in de gazet zou zetten of ik lees in diezelfde krant dat ze
ook uw gazetje gaan opdoeken! De stoom kwam uit mijn oren,
wat er zeker niet op verbeterde toen ook de Bruine Maesen eens
kwam horen wat ik er van dacht. „Ahwel, Geeraerts, den
Bauduin schrijft in zijn journalleke dat ze uwe vriend schrijvelaar
op pensioen gaan sturen?" Op pensioen, De Liedekerken, gij?!

De laatste Vlaamse rots in de brand! De meest ervaren gids van
het Barrikadenplein! Op pensioen!
Naar wie moet ik - en niet te vergeten: Willy Degheldere - mij dan
richten met mijn Vlaamse verzuchtingen? Waar zal ik nog kunnen
vernemen wie er nu weer dwars ligt in de panoramazaal van de
IJzertoren? Wie gaat er nog open brieven schrijven aan uwen alliantiehopman?
Het heeft mij, vriend die ik graag tussen de borst druk, doen besluiten mij op te geven voor de nieuwe bestuursverkiezingen. Als
kandidaat-secretaris, als kandidaat-penningmeester, als kandidaat-alles! En ook Adam - den appel valt immers onder de boom

- zal ik opvorderen om alle zeilen naar de wind te zetten. Eens
geslaagd in 'Operatie VDB' (als ge met zo'n letterwoord ten strijde trekt, lukt het altijd!) zal ik er dan in hoogsteigen eminentie
op toezien dat gij kunt blijven schrijven. In wat dan ook!
IVlijn eerste daadkracht zal erin bestaan een voetmars te ondernemen van den IJzer tot in Voeren. In deze tocht zal ik mij laten
sponsoren door afwisselend Rodenbach en Dafalgan. Mag ik er apotheotisch - vanuit gaan dat gij mij op de eindbestemming opwacht voorzien van een flinke Voerense forel?
Uw reddeloze,
De Gele Geeraerts
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dat in de staatshervormingsconferentie
niet over de defederalisering van de financiering van de Sociale Zekerheid zal
worden gepraat, „omdat
niemand daarom vraagt. VU-voorzitter
Patrik Vankrunkelsven heeft zelf gezegd
dat daarover niet gesproken moet worden."
Vande Lanotte neemt een loopje met de
waarheid. Vankrunkelsven heeft deze eis
op de onderhandelingstafel van de
Vlaamse regering gelegd, maar ving bot
bij VLD en SR Overigens laat de vice-premier uitschijnen dat niet over dé splitsing
van de Sociale Zekerheid wordt gepraat.
Ook dat is niet juist. De defederalisering
van de normering en uitvoering en dus
van de organisatie van de gezondheidszorgen kan wel op de agenda van de conferentie worden geplaatst.
Tot slot meent de Oostendenaar dat iedere partij „van bij het minste akkoord kan
zeggen dat ze meer heeft bereikt dan de
CVP in de afgelopen vier jaar. Als de VU
zich opgejaagd voelt, moet ze in het achterhoofd houden dat ze hoe dan ook
meer bereikt zal hebben dan de CVP"
Komaan, dat is toch geen argument om
de achterban en de kiezer vier jaar lang te
overtuigen!

FDF OF NIET?
Zoals bekend maakt het Vlaams Blok geen
deel uit van de staatshervormingsconferentie. Co-voorzitter van de conferentie
Patrik Vankrunkelsven heeft er in de
Franstalige pers op aangedrongen om
ook het FDF links te laten liggen. Het is
vooralsnog niet duidelijk of men op deze
vraag zal ingaan. Het ziet er naar uft dat
de Franstalige partijen deze beslissing 'autonoom' zullen nemen.
Alleszins wordt het FDF betrokken bij de
Brusselse institutionele werkgroep. In
deze werkgroep wordt over een Vlaamse
minimumvertegenwoordiging in de
Brusselse instellingen gepraat. In ruil
werd nu reeds bijna 1 miljard fr. van het
Brussels gewest naar de Franse gemeenschap overgeheveld. Voor FDF-voorman
Olivier Mangain is dat niet voldoende.
Hij wil de Vlaamse minimumvertegenwoordiging koppelen aan een nieuw vergelijk over de faciliteiten in de rand.

DISCRIMINATIE
Om deze eis kracht bij te zetten, lanceren
de Franstaligen een meer dan symbolische aanval. Er is de weigering van het bestuur in Wezembeek-Oppem om het uitdovend karakter van de faciliteiten, zoals
opgedragen door de Vlaamse regering, te
eerbiedigen. Bovendien besliste de gemeenteraad van Voeren om voor en bedrag van ruim anderhalf miljoen fr. enkel
Franstalige verenigingen te subsidiëren.

terwijl de Vlaamse in de kou blijven staan.
De Limburgse gouverneur Hilde HoubenBertrand schorste het besluit van de
Voerense gemeenteraad. Die gemeenteraad trok zich daar niets van aan. De 'pacificatiewet' stelt immers dat het optreden van de gouverneur een gunstig advies
moet krijgen van het federaal College van
Gouverneurs. In dat college stelden de
Waalse gouverneurs hun veto tegen het
besluit van de Limburgse gouverneur.
Volgens
Vlaams
minister
van
Binnenlandse Aangelegenheden Johan
Sauwens (VU) gaat de beslissing van de
Voerense gemeenteraad in tegen het
grondwettelijk gelijkheidsbeginsel en het
cultuurpact. „De procedure via het
College van Gouverneurs blijkt niet behoorlijk te functioneren. De onfatsoenlijke werking van het College werd overigens ook aan de kaak gesteld in twee recente arresten van de Raad van State.

•

Coila is nu ook
eens het
slachtoffer
van
proftterlngsdrang.

De minister neemt zich daarom voor de
afschafiïng van het College van Gouver-

neurs aan te kaarten tijdens de staatshervormingsconferentie."

17 prominente Vlamingen uit sociaal-democratische,
communistische, liberale, Vlaams-nationale en groene
kringen, willen de collaboratie- en repressiebladzijde omslaan.

voorwaarts,
en niet vergeten
Iets meer dan een jaar werkten de initiatief- overtuiging, misbegrepen nationalisme of
nemers Jan Debrouwere, oud-directeur van opportunisme. Zij heeft de hele Vlaamse
het communistische weekblad De Rode Beweging - en a fortiori het democratische
Vaan en Frans-Jos Verdoodt, hoogleraar ge- deel ervan - onterecht belast met de
schiedenis en directeur van het Archief- en verschrikkingen van het nazisme Ook in
Documentatiecentrum
voor tiet Vlaams Vlaanderen werden door de nazi-bezetting
Nationalisme (ADVN), aan het manifest en haar collaborateurs misdaden begaan,
Voorwaarts, en niet vergeten Met het mani- terwijl vele oprechte democraten in het verfest willen de ondertekenaars het politiek zet gingen en offers brachten.
misbruik rond collaboratie en repressie te- Als democratische Vlamingen zeggen wij: de
gengaan. Dat werpt een hypotheek op de collaboratie, ongeacht haar vormen en nudemocratische toekomst van Vlaanderen en ances, was een ontsporing van de democraop een normale, gezonde verhouding met tische ontvoogdingsbeweging die de
de Franstaligen. Vandaar dat extreem-rechts Vlaamse Beweging was. Zij heeft ze zwaar
wordt geweerd. Daartegenover wordt ook geschaad.
van de Franstaligen een sereen debat en Na de bevrijding in september 1944 werd de
een aanzet tot verzoening verwacht. „Laat repressie deels vanuit een Belgisch nationaons ophouden het lijden van de ene te ver- lisme op gang gebracht. Een vorm van regelijken met het lijden van de andere", aldus •pressie was volstrekt begrijpelijk wegens het
Verdoodt. „Als progressieve groep willen we lijden van velen, veroorzaakt door bezetting,
discrete en serene stappen tot verzoening deportatie en moord. Maar in te veel gevalzetten,"
len ontaardde de reactie tot een wraakoefeZiehier de integrale tekst van het manifest:
„De commotie rond het decreet-Suykerbuyk
heeft, zoals tal van andere gebeurtenissen,
nog maar eens duidelijk gemaakt dat velen
de zaak van de collaboratie in Vlaanderen tijdens de Tweede Wereldoorlog met in haar
volle complexiteit willen benaderen.
De collaboratie van veel Vlamingen en hun
organisaties tijdens de Tweede Wereldoorlog
was zeker een zware fout, los van de discussie of zij nu werd begaan uit fascistische

ning tegen elke vorm van Vlaams gezindheid. Hoewel men de repressie niet kan reduceren tot een continue en langdurige
schending van de beginselen van de rechtsstaat, werd die rechtsstaat toch geschonden. Naast gerechtvaardigde bestraffing
werd ook onrecht begaan.
Bij de overstap naar de komende eeuw
moet dit blad worden omgedraaid Niet
door het verieden te vergeten, maar door
vergevingsgezindheid na te streven tegen-
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over die veroordeelden, die geen onmenselljkheden begingen, zodat de nabestaanden
niet meer te lijden hebben onder de fouten
van hun ouders.
Niemand mag voor dat verleden uit de gemeenschap worden gesloten Dat noemen
wij elementaire, toekomstgerichte rechtvaardigheid. Het gaat erom een morele last
af te schudden die nog steeds politiek wordt
misbruikt.
Ons engagement voor een democratisch
Vlaanderen veronderstelt uiterste waakzaamheid, zeker ten opzichte van diegenen
die opnieuw een Vlaanderen aanprijzen
waarin onder het motto 'eigen volk eerst'
humane en democratische verworvenheden
worden
weggezuiverd.
Tegen
hun
Vlaanderen verzetten wij ons.
Wij richten ons hier tot alle Vlamingen die
deze uitgangspunten aanvaarden Wij richten ons over de taalgrens heen tot diegenen
in Wallonië die uit dezelfde bewogenheid
met ons willen samenwerken. Wij richten
ons tot diegenen in Brussel, die ongeacht
herkomst of taal hun stad beschouwen als
een bindmiddel en een ontmoetingsplaats,
niet ais een breekijzer.
Wij roepen op tot een open, waakzaam uitzien naar de toekomst. Maar wij vragen een
open en kritische omgang met het verieden.
Een ongenuanceerde en ongedifferentieerde benadering van de collaboratie in
Vlaanderen door haar reductie tot één
schuldig fascistisch complot, dient vandaag
enkel de zaak van extreem-rechts
Dit misbruik moet ophouden."
Ludo Abicht, Bruno De Wever, Willy
Courteaux, Robert Crivit, André De Beul,
Jan Debrouwere, Erie Defoort, Robert De
Cendt, Jaap Kruithof, Jozef Maton, Wlily
Minnebo, Jan Oisen, Paul Pataer, Koen
Raes, Harry Van Veithoven, Adriaan
Verhuist, Frans-Jos Verdoodt.
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Een van de eerste beleidsdaden van
Vlaams minister Johan Sauwens, bevoegd
voor Buitenlandse Handel, bestond erin
om een beperkt aantal vliegtickets van
grote klanten van Vlaamse
voedingsbedrijven terug te betalen.
Daarmee konden de buitenlandse
afnemers zich er ter plekke van komen
vergewissen dat het Vlaamse voedsel wel

degelijk OK is. Het initiatief kwam er na
de terugval van de export omwille van
de dioxinecrisis. Sauwens' voorstel stuitte
evenwel op een Europees 'Njet'. De

• WETSTRAAT

Europese Commissie oordeelde dat er,
met het oog op concurrentievervalsing,
geen overheidsgeld mocht worden
gebruikt voor het in contact brengen van
leveranciers en afnemers. De
belangrijkste afnemers van Vlaamse
'dioxinegevoelige'producten worden nu
in groep uitgenodigd. Hiervoor wordt 16
miljoen fr uitgetrokken.

•

I

n het Vlaams regeerakkoord staat dat de
,,permanente aandacht die de overheid
aan het Nederlandstalig onderwijs in onze
hoofdstad besteedt, een bewijs vormt dat ze met
aantrekkelijk onderwijs de Vlaamse aanwezigheid in
Brussel wil bestendigen." Is dat een realistische
doelstelling?

specifieke problemen waarmee het
Nederlandstalige onderwijs in Brussel te
kampen heeft. Deze week zal Anciaux bekendmaken hoeveel geld hij daarvoor uittrekt. Gewezen Brussel staatssecretaris
Vic Anciaux, die momenteel het overleg
met het Brussels secundair onderwijs
leidt, zei in Deze Week dat „het onderwijsvoorrangsbeleid dat scholen met veel
migranten extra toelagen heeft, te minimalistisch wordt opgevat." Er wordt inderdaad slechts rekening gehouden met
taal te eerbiedigen, zou niet steeds nageSinds jaren heeft Brussels VU-raadsIid en
bepaalde categorieën inwijkelingen. Aan
leefd worden. Op de speelplaats en in de
Vlaams parlementslid Sven Gatz het over
het grote aantal Franstaligen en dus ook
onthaalklas van sommige scholen zou
de Brusselse paradox: er wonen in
anderstaligen hangt geen aangepast prijstoch
hoofdzakelijk
Frans
worden
gepraat.
Brussel steeds minder Vlamingen, maar
kaartje vast. Daar zou, zo bevestigen
Daardoor is er niet steeds een duidelijke
de status van het Nederlands en de
grens tussen tweetalig en Nederlandstalig
Vlaamse cultuur neemt er toe. „De situWaams minister van Brusselsemeerdere bronnen, verandering in
komen. Ook zou men gaan werken met
onderwijs waarneembaar.
atie in het Nederlandstalig onderwijs kan
Aangelegenheüen Bert Anciaux zal meer
kleinere
klassen,
terwijl
de
„Nederlandstalige kinderen zijn op de
hier als meest treffend bewijs worden
geld uittrekken voor het Vlaams-Brussels
speelplaats dikwijls buitenstaanders en
aangehaald. Sedert enkele jaren is er een
onderwijs. Nederlandstalige leraars in Brussel, vaak
komend uit Vlaanderen, best een aangeook als Nederlands-talige ouder raak je
ware toeloop van anderstalige en
paste opleiding krijgen.
geïsoleerd", zo schrijft een Vlaamse
Franstalige kinderen naar Vlaams-Brusslse
komende initiatieven van de Vlaamse
Meer geld voor het Vlaams-Brussels onouder uit Sint-Pieters-Woluwe aan het
scholen. In die mate dat deze scholen
overheid aan. „De toenmalige minister
derwijs hoort in de eerste plaats te worweekblad. „Sommige lessen gaan in een
ieder jaar leerlingen winnen, terwijl het
van Onderwijs Luc Van den Bossche (SP)
den gebruikt voor een aangepast pedagoFranstalig onderwijs er verliest.
gisch project. Toch is er meer Zo rijst almaar nadrukkelijker de vraag of de aanNIEUWE PARADOX
wezigheid van de anderstaligen in het
Deze op zich positieve evolutie leidt tot
Nederlands onderwijs ook politiek kan
een nieuwe paradox. Het grote aantal anvertaald worden. Onder mee daartoe
derstaligen in Nederlandse scholen,
werd Fouad Ahidar op het kabinet van
dreigt de Vlaams-Brusselse kinderen te
Bert Anciaux aangetrokken. Hij zal alle
benadelen. Zij zouden niet meer kunnen
tergend traag tempo omdat men aan anbracht weinig interesse op voor de proBrusselaars die naar Vlaamse scholen
rekenen op een 'Vlaamsvriendelijk' kliderstaligen specifieke termen moet uitegblemen van de Brusselse Vlamingen. Met
komen duidelijk maken wie hen puik onmaat en op onderwijs dat aan hun kungen."
de huidige minister van Onderwijs
derwijs biedt. In Wij van 3 juni 1999 vernen is aangepast. In het weekblad Brussel
Marleen Vanderpoorten (VLD) blijkt daar
klaarde Ahidar dat ,,de migranten onvolDeze Week (15 september) staat dat het
PRIJSKAARTJE
verandering in te komen."
doende voeling hebben met het
aantal anderstalige leerlingen in VlaamsOnder druk van de Vlaamse VU-onderDe Vlaamse Gemeenschapscommissie
Nederiands omdat ze het thuis of elders
Brusselse scholen soms tot meer dan 90%
handelaars zal de Vlaamse regering meer
(VGC) in Brussel is zich terdege bewust
niet spreken. In feite zouden ook de ouoploopt. Volgens het weekblad schrijven
middelen
vrijmaken
voor
het
van het probleem. De commissie boog
ders Nederlands moeten leren." Er wordt
sommige van die scholen hun leerlingen
Nederlandstalig onderwijs in Brussel.
zich over een aangepast lessenpakket,
daarbij gedacht aan het opstarten van
in het Frans in. Een clausule in contracten
Minister van Brusselse Aangelegenheden
waardoor de meertalige leerlingen elkaar
'taalbaden'. Is dat voldoende? Sven Gatz:
van die scholen, waarin vermeld staat dat
Bert Anciaux (VU&ID) staat hard op de
beter begrijpen. Tijdens de vorige legisla,,Als inwijkehngen gedurende een aantal
Franstalige ouders beloven de onderwijsrem om meer rekening te houden met de
tuur drong Sven Gatz voortdurend op bijmaanden een taaibad volgen, dan heeft
dit enkel effect indien men de aangeleerde taal op school, thuis of in de ruime
omgeving blijft gebruiken."
Een inburgeringscontract voor nieuwkomers en migranten van de eerste generatij zich eerst en vooral herdefiniëren. „De
Deze week verschijnt in het WB-maandtie zou allicht een beter alternatief zijn.
VU moet weer ambitieus worden en zoeken
blad Doorbraak een interview met VU-onDat moet o.m. op federaal niveau worden
naar het specifieke, naar haar identiteit:
dervoorzitter Eric Defoort. De historicus
geregeld, zodat de vraag kan gesteld woreen vlot en eigentijds project 'Vlaanderen
twijfelt eraan of hij nog ianger ondervoorden of dit thema niet op de Interin Europa'."
zitter biijft. „Veel zal afhangen van wat de
gouvernementele en Interparlementaire
volgende wel<en gebeurt."
Defoort wenst tevens dat aandachtig rekeConferentie voor de Staatshervorming
Dit weekeinde beraadt de partijtop zich in
ning wordt gehouden met politieke signakan geplaatst worden. Temeer, daar de feBlankenberge over de toekomst van het
len ,,Het IS niet uitgesloten dat het politiederale regering onlangs besliste de natudemocratisch
Vlaams-nationalisme
ke landschap er straks anders uit ziet, met
ralisatieprocedure te versoepelen.
splitsingen
hier en hergroeperingen elDefoort eist dat met zijn mening rekening
Fouad Ahidar in Wij van 3 juni 1999:
ders."
wordt gehouden. De ondervoorzitter wil
,,Diegenen, inwijkelingen en FranstaliHierbij aansluitend, ziet Defoort enige vorm
samen met anderen de naar eigen zeggen
gen, die zich tot het Vlaams gemeenvan samenwerking met het Vlaams Blok
'essentiële doelstelling' van de VU krachtiDe ondervoorzitter wil graag zien dat de VU
schapsleven in Brussel wenden, zouden
niet zitten Hij is er wel van overtuigd dat
ger benadrukken „Dat uiteindelijke doel is
met een duidelijke opdrachtverklaring voor
best op termijn voor Nederiandstalige lijsde partij heel wat jongeren kan overtuigen
een zindelijke hervorming van deze staat
de dag komt „Holle vernieuwers kregen
ten stemmen. Als dit niet met overrevan het nut van een radicaal communauen zelfs het opdoeken van België binnen
veel meer aandacht dan ze verdienen. Ook
dingskracht kan, tja dan moeten we een
taire stelling. ,,Dat moet op een ernstige
een Europees verband. Ik sta niet alleen
andere partyen zijn hun positie aan het
Vlaams burgerschap overwegen."
manier gebeuren, gebaseerd op een stevig,
met die opvatting. De partij heeft alleszins
herdefiniëren " Voor Defoort moet de VU
nuchter en helder dossier."
voldoende kwaliteit in huis om dit op een
„de Canvas en niet de VIM of de VT4 van
rustige, maar efficiënte manier te doen."
(evdc)
de politiek worden." Daartoe moet de par(evdc)

Vlaams
burgerschap?
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Defoort slaat op tafel
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in het vooruitzicht van zijn congres op 13 oktober
a.s. hield de studiedienst van het Vlaams
Economisch Verbond een onderzoek naar 'de sterkte van
onze regio', daarbij werd Vlaanderen vergeleken met 13
andere regio's in Europa. Een merkwaardige oefening
waarvan wij enkele resultaten naderbij bekijken.

V

• ECONOMIE

Op 13 oktober gaat in het Antwerpen het
jaarlijks congres van het Vlaams
Economisch Verbond door, dit jaar onder
het motto 'Open regio, blik op de toekomst'. Als voorbereiding op dit congres
werd de sociaal-economische toestand van
Vlaanderen met 13 andere Europese regio's of kleine landen vergeleken. De eerste resultaten van de diagnose staan vermeld in Snelbericht, het tijdschrift van het
VEy met dank aan de stellers van het artikel {Hans Housen en Sandy Panis) putten
wij uit de resultaten.
De onderzoekers gingen uit van volgende
stelling én vraag: „De Vlaamse economie
doet het goed. Waarom zouden we iets
moeten veranderen?"

REGIONALE ONTLEDING
Om de stelling aan de werkelijkheid te
toetsen werd Vlaanderen (en niet België !)
met andere regio's vergeleken. Want, zo
schrijft het VEV-blad: „Het belang van de
regio's neemt door de realisatie van de
Europese Muntunie gestaag toe. Zo verschuift het macro-economisch beleid -dat
vroeger door de lidstaten zelf bepaald
werd - naar de EU."
De onderzoekers spitsen zich dan ook toe
op min of meer vergelijkbare regio's en
kleine landen. Die werden aan de hand
van economische parameters - de dynamiek van de economische groei en het welvaartsniveau - in een sterke en minder sterke groep ingedeeld.
Emilia-Romagna, Vlaanderen, Denemarken, Nederland, Ierland, Catalonië en
Lombardije vormen in die volgorde de
sterke groep. De minder sterke regio's
zijn: Beieren, Schotland, Wales, Galicié,
Rhóne-Alpes, Nord-Pas de Calais en
Thuringen.
Wat werd onderzocht?
„Het VEV onderzocht de band tussen economisch succes en institutionele factoren.
Met dit laatste wordt • in de meest brede
zin- het geheel van nonnen, waarden, organisaties en structuren bedoeld die een
rol spelen in de regio of het land.
Klassieke economische vergelijkende studiesgaan daar dikwijls aan voorbij "
Hoe werd onderzocht?
„Eerst werd nagegaan hoe sterk de bevolking en de sociaal-economische verantwoordelijken zich met hun regio identificeren. Dan werd bekeken in welke mate er
een consensus bestaat omtrent de centrale
doelstellingen voor het sociaal-economisch beleid en het sociaal overleg. Tot
slot werd de formele en informele netwerking in elke regio uitvoerig onder de loep
genomen Onder formele netwerking
wordt het sociaal overleg tussen werkgevers- en werknemersorganisaties en eventueel ook de overheid verstaan. De informele netwerking heeft betrekking op andere vormen van samenwerking tussen diverse maatschappelijke groepen."

•

Vervolgens wordt de vraag gesteld 'Waar
staat Vlaanderen ten opzichte van de andere onderzochte regio's en landen?'
Middels twee soorten onüedingen geeft
het onderzoek een antwoord op deze
vraag. Enerzijds is er een kwantitatieve studie van Vlaanderen en anderzijds een
SWOT-analyse. Het Swot-model is een klassiek instrument om de sterkten, zwakten,
bedreigingen en kansen van een regio naar
boven te brengen. S staat voor strengths
(sterke kanten), W voor weaknesses (zwakten), O voor opportunities (kansen) en T
voor threats (bedreigingen).
Uit deze ondeding (zie kader) blijkt dat
Vlaanderen goed scoort en dat groeikansen voor het grijpen liggen. Redenen daarvoor zijn: een verscheidenheid aan economische activiteiten en sectoren waarvoor
de risico's gespreid zijn, de centrale ligging, de aanwezigheid van de EU-instellingen in Brussel, talenkennis, arbeidsethiek
en innovatievermogen. Om deze troeven
ten volle uft te spelen zijn Vlamingen er

voel kan versterkt worden door het opzetten van gemeenschappelijke projecten
(...). De Olympische Spelen van 1992 in
Catalonië of het Öresund-projea -de brug
die Denemarken met Zweden verbindt tonen aan dat zulke sleutelprojerten hun
economisch effect niet missen."

FORMALiSMEN
Uit de VEV-studie is ook gebleken dat
Vlaanderen met enkele problemen kampt
die blijven aanslepen.
„Vlamingen blijken opgezadeld te zijn met
een minderwaardigheidsgevoel dat hen
belet om ambitieus en vooruitstrevend te
zijn. Hoewel Vlaanderen goede producten
heeft en economisch succes kent, kan het
zich blijkbaar moeilijk internationaal

Identiteit bepaalt
economische sterkte
zich van bewust dat het noodzakelijk is om
de regionale bevoegdheden te verruimen.
Minpunten, zo blijkt uit het onderzoek,
zijn dat Vlaanderen in vergelijking met andere sterke regio's een kleiner samenhorigheidsgevoel kent waardoor het ook minder internationaal gericht is, en dat de sociale partners minder gemakkelijk tot een
vergelijk komen. Het gebrek aan een samenhorigheidsgevoel kan goedgemaakt
worden door het ontviikkelen van gemeenschappelijke strategieën om internationaal beter te scoren.
De VEV-studie; „Het samenhorigheidsge-

verkopen. Dit hangt nauw samen met het
feit dat de Vlaming terugschrikt om risico's te nemen. We komen moeilijk los uit
dit stramien, mede omdat de overheid - en
niet alleen de federale - vast lijkt te zitten
in bureaucratische beslommeringen. Het
ontbreekt dikwijls aan een globale en
vooruitkijkende beleidsvisie in internationaal perspectief Dat verhindert het aangaan van langetermijnuitdagingen. De
grootste bedreiging bestaat er echter in
dat er bij Vlamingen geen gevoel van
hoogdringendheid leeft om spoed te zetten
achter de noodzakelijke hervormingen.

Vlaanderen volaens de SWOT-analvse
Sterkten
- talenkennis
- dynamiek regionale differentiatie
- arbeidsediiek
- veelzijdige economische structuur
- kennis- en innovatievermogen
- geografisch centrale ligging
Zwakten
- beperkte regionale bevoegdheden
- zwakke score groeistimulerende attitudes
- inefficient sociaal overleg door wantrouwen
- minderwaardigheidscomplex
- gebrek aan commerciële ingesteldheid
- bureaucratie
- geen gemeenschappelijke LT-visie
- gebrek aan zakelijkheid

Kansen
- opzetten gemeenschappeüjke sleutelprojecten
- consensusstreven (bereidheid tot verandering)
- verdere ontwikkeling regionale dynamiek binnen EMU
- belang ondernemingsniveau in over-

leg
- inspelen op deregulering
- benutten van expertise door beleid
Bedreigingen
- uitblijven uitbouw regionale instrumenten
- geen 'sense of urgency'
- vastklampen aan bestaande structuren
- verwaarlozing infrastructuur

De Vlaamse overheid heeft te weinig overheidsinstrumenten om haar visies waar te
kunnen maken en het sociaal overleg zit
vast in moeilijk aanpasbare structuren. Er
is te veel wantrouwen en een overmaat
aanformalismen."
Uit de studie kan ook afjgeleid worden dat
economische beweeglijkheid samengaat
met een sterke regionale identiteft, een
sterke institutionele structuur en het aanwezig zijn van gemeenschappelijke waarden die in de maatschappij leven.
Wat de regionale identiteit betreft, is het
opvallend dat sterke regio's veel meer ijveren voor grotere bevoegdheidspakketten.
Anderzijds leeft er de wens tot verdere
overdracht van bevoegdheden naar het
Europese niveau. Dit zou passen in de huidige tendens van toenemende globalisering Enerzijds zijn macro-economische
beleidsinstrumenten binnen de eengemaakte markt van de EMU nog slechts efficient op supranationaal viak, anderzijds
moet een regio zijn concurrentiepositie
verstevigen door zijn micro-economisch
aanbodbeleid van vorming, opleiding en
technologische vernieuwing op de schaal
van de regio uit te bouwen.
Ook het sociaal overleg komt aan bod. In
de sterkere regio's hebben vakbonden en
werkgevers een groter onderling vertrouwen dan in zwakke regio's, de sociale partners dragen er grotere verantwoordelijkheid tegenover hun achterban, maken er
meer sluitende afspraken i.vm. opleiding,
gezondsheidszorgen en arbeidsflexibiliteit.
Omdat de overheden van sterke regios's
ook meer bereid zijn de afspraken tussen
sociale partners beter te eerbiedigen besluit de studie dat er „duidelijk een verband bestaat tussen constructief sociaal
overleg en welvaartsontwikkeling".
Wat wiUen de Vlaamse werkgevers nu met
de resultaten van deze vergelijkende studie gaan doen? Op de eerste plaats vormen
zij de uitgangspunten voor hun jaarlijks
congres. Volgens
congresvoorzitter
Philippe Vlerick (gedelegeerd bestuurder
van Bic Carpets) „kan Vlaanderen maar
succesvol zijn als het zijn culturele, economische en politieke identiteit versterkt en
dit doet op een open en nieuwsgierige manier en zonder in zelfgenoegzaamheid te
vervallen."

Economische
beweegiyicheicl
en regionale
Identiteit gaan
hand In hand.

Wij horen het de spreekbuis van de werkgevers graag zeggen!
(mvi)
Snelbericht. Tweewekelijks tijdschrift
van het VEV, nr. 13, 17 sept. '99Brouwersvliet 5 bus 4 2000
Antwerpen.

23 september 1999

1

n het derde deel van dit reisverslag van
europarlementslid Bart Staes gaat hij in op de vraag
of duurzame vrede in Kosova mogelijk is. Vorige week
besloot hij met erop te wijzen dat de Albanezen weliswaar
wraak namen, maar niet op grote schaal, zoals her en der
werd en wordt gesuggereerd.
• LANDUIT •

Bart staes: 'Wll
men een
vredevolle
samenleving In
Kosovè tot
stand brengen,
dan zal men de
schuldigen
voor het
staatsgeweld
moeten
oppakken én
veroordelen.'

Kosovè nu
(3)

In de krant Koha Ditore van 19 augustus
1999 werden de officiële KFOR-cijfers gepubliceerd van moorden die sinds 12 juni
1999 in Kosova gepleegd werden. Het gaat
in totaal om 161 gevallen. Stuk voor stuk
onaanvaardbare feiten. De schuldigen
moeten worden opgespoord en bestraft.
Interessant echter om zien is wie er werd
vermoord. Het gaat om 87 Albanezen en
74 Serviërs. Dit cijfer alleen al geeft een
toch meer genuanceerd beeld over de
werkelijke 'wraak' van de Kosovaren op de
Serviërs.
AUe politieke leiders die ik sprak, veroordeelden elke vorm van geweld tegen
Serviërs en Roma-zigeuners. Iedereen wil
dat de schuldigen worden opgepakt en
veroordeeld. Alle politieke leiders benadrukten dat Serviërs en Roma-zigeuners,
maar even goed Turken, als minderheden
politieke, sociale, culturele, taalkundige,
religieuze en politieke rechten moeten
worden toegekend. Geen enkele politieke
leider die ik ontmoette staat een ethnisch
zuiver Kosova voor
In mijn gesprek met dr. Dom Lush Gjergji
probeerde hij de bredere context te schetsen: „Wat er aan wraaknemingen gebeurt,
is niet te vergelijken met de systematische
dictatuur van de Serviërs. Het gaat werkelijk om geïsoleerde gevallen. Men kan niet
zeggen dat er nu een Albanese dictatuur
bestaat die er op uit is systematisch
Serviërs en Roma's uit te schakelen. Elke
wraakneming moet veroordeeld worden.
Ze compromitteert immers de Albanese
zaak."
Ook in het straatbeeld word je op geen
enkele wijze geconfronteerd met een systematische jacht op Serviërs of zigeuners.
Heel wat Serviërs, zeker de criminele elementen, zijn natuurlijk gevlucht. Het belet
niet dat er op dit ogenblik in Prishtinë nog
enkele duizenden Serviërs wonen, die rustig op straat kunnen komen. Bovendien
bestaan er de voorbeelden van Albanese
leiders die Serviërs in bescherming
nemen. Zo leven er in het dorp van priester Lush Gjergji 35 Servische families die
door hem en de Albanese bevolking in bescherming worden genomen. Maar ook in
Mitrovicë bestaan er dergelijke voorbeelden. Het valt overigens op dat de
Servische symbolen en kerken die behoren tot het culturele erfgoed niet worden
beschadigd.

RECHT DOEN ZEGEVIEREN

T

Wil men een vredevolle samenleving in
Kosova tot stand brengen, dan zal men de
schuldigen voor het staatsgeweld moeten
oppakken en veroordelen. Het is een absolute voorwaarde voor de heropbouw
van de civiele samenleving. De Kosovaren
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willen dat de schuldigen en de échte criminelen worden gestraft. Als dit niet gebeurt, zal men de gemoederen van de
Albanezen nooit kunnen bedaren.
Nu reeds circuleren geruchten over een
vrij lakse houding van de internationale
instellingen. Zo vertelde de voorzitter van
het mensenrechtencomité me dat er op 22
augustus in Lipian een Servische crimineel
werd ontdekt die in Gjakovë misdaden beging. De man loopt vrij rond, alsof er niets

politiemensen. Eind augustus werd er een
politieacademie opgericht. Reeds half oktober moet de eerste lichting van
Kosovaarse politiemensen een eerste opleiding hebben voltooid. Het door de VN
voorziene contingent van 3.100 politieagenten raakt evenwel moeilijk vol. Op 16
augustus waren nog maar 736 agenten
aanwezig. Overigens stellen sommige
Albanezen maar ook vertegenwoordigers
van de VN zich vragen over de kwaliteit
van de agenten die sommige staten afvaardigden. In één bepaald geval slaagden de
voorgestelde kandidaten niet in de rijproef, noch in de schiettest.

Recht

moet zegevieren
is gebeurd. Blijkbaar treedt de KFOR niet
op. Dit is natuurlijk niet aanvaardbaar.
De bevolking heeft in dit verband duidelijk ook geen vertrouwen in de houding
van de Russische troepen. Zo ontdekte de
bevolking in Rohavec (Orahovac) drie in
Russische uniformen gestoken Serviërs in
een Russische tank. De bevolking riep de
hulp in van Amerikaanse KFOR-troepen
die tussenkwamen en de Serviërs inderdaad uit de tank haalden. Dft incident is
trouwens de directe aanleiding van de
tegen de Russische troepen gerichte blokkade van Rohavec. Iets wat je niet in onze
pers kon vernemen...
Overigens vrezen de Albanezen de hernieuwde aanwezigheid van Servische paramilitaire troepen in Noord-Kosova. Ze
worden blijkbaar met hele busladingen
vanuit Servië tot in Mitrovicë aangevoerd.
Deze feiten werden mij bevestigd door
mevrouw Pat Mary Silveira. Zij is de nummer 2 van de UNMIK in Mitrovicë.

DE ORDE HANDHAVEN
Officieel staat de KFOR in voor de ordehandhaving in Kosova. Deze ordehandhavers zijn echter niet getraind voor de uitvoering van politionele taken. Ik kon met
mijn eigen ogen zien hoe Engelse troepen
op bijzonder onhandige wijze op 21 augustus een opstootje in de straten van
Prishtinë probeerden op te lossen. Een
Serviër had zich uitgedost in een Russisch
legeruniform en werd opgemerkt door
Albanezen. Uiteindelijk werd de man niet
opgepakt en kon hij doorrijden. Ook de
onhandige manier waarop bijvoorbeeld in
Pejë de Italiaanse troepen wegblokkades
organiseren (twee maal dezelfde controle
op een afstand van nauwelijks 400 meter!)
doet vragen rijzen.
Op termijn moet de handhaving overgenomen worden door een politiemacht van
3.100 VN-politieagenten. Die zuUen instaan voor de opleiding van Kosovaarse

Eén van de eerste problemen waarmee de
Kosovaarse politie geconfronteerd zal worden, is de aanwezigheid van de Albanese
mafia in het land. Nogal wat gesprekspartners bevestigden dat er veel aanwijzingen
zijn dat deze criminelen hun activiteiten in
Kosova beginnen te ontplooiien.
Voorlopig zijn de twee voornaamste activiteiten de verkoop van tabak en alcohol.
Eén bron beweerde met grote zekerheid te
weten dat de Albanese maffia haar activiteiten in Kosova coördineert vanuft het
Grand Hotel in Prishtinë. Dit hotel dat nu
ook fungeert als hoofdkwartieer van de internationale pers was vroeger de verblijfeplaats van de doodseskaders a Ia Arcan. Nu
werden hun kamers blijkbaar ingenomen
door andere maffiosi.

SARAJEVO-TOESTANDEN
Problematisch is de aanwezigheid en de
inzet van Franse en Russische KFOR-troepen. Dat leidde overigens al tot spanningen in Mitrovicë en Rahovic (Orahovac).
Het weze duidelijk: de Kosovaren zijn
enorm blij met de aanwezigheid van de
KFOR-troepen. Ze worden beschouwd als
een heus bevrijdingsleger. Maar de
Kosovaren hebben om historische redenen geen vertrouwen in de Fransen en de
Russen. Ze beschouwen hen als Servischgezinde troepen. De internationale gemeenschap gaf net deze troepen de controle over sectoren die belangrijke knelpunten bevatten bij de discussie over de
politieke toekomst van Kosova. De
Fransen controleren het noorden dat
grenst aan Montenegro en Servië. De paramilitairen hebben er zich volgens talrijke bronnen niet teruggetrokken. In
Mitrovicë wordt de terugkeer naar het
noordelijk deel van de stad van de
Albanese bevolking in elk geval bemoeilijkt. In het noordelijk gedeelte van de
stad leven de Albanezen er reeds vijf
maanden als gevangenen in hun eigen

stad. Het incident op de brug, m.n. het afsluiten door de Fransen van het zuidelijk
van het noordelijk gedeelte spreekt terzake boekdelen. Een ATV-journalist zei overigens: „Here you have the same shit as in
Sarajevo."
In Mitrovicë bevindt zich ook een afdeling
van de universiteit van Prishtinë. In 1990
werd alle Albanese professoren de toegang ontzegd. Van de weeromstuit verdwenen ook alle Albanese studenten. De
Albanezen willen dat de universiteit terug
heropend wordt voor de Albanezen. De
Serviërs willen de campus behouden als
de 'Servische campus' van de universiteit
van Prishtinë. Dft is voor de Albanese bevolking onaanvaardbaar en een zoveelste
teken dat de Serviërs er op uft zijn de
streek rond Mitrovicë onder Servische
controle te plaatsen.
Over het ziekenhuis werd op 22 augustus
wel de VN-vlag gehesen. Maar zolang het
geen Albanese dokters tewerkstelt, blijft
dft een zuiver Servisch ziekenhuis.
Albanezen willen immers behandeld worden door Albanese dokters.

De houding van de Fransen en de KFOR in
het algemeen speeft dus zonder enige
twijfel in de kaart van de Serviërs die erop
uft zijn Kosova te cantoniseren en het
noordelijk gedeelte onder Servische controle te plaatsen. Daarbovenop komt de
problematiek van de mijnen van Trep^a
die de Serviërs onder geen beduig willen
afetaan.
In het oosten wordt de probleemregio
rond Kamenice, met de aanwezigheid van
Servische paramilitaire troepen, gecontroleerd door de Russen. De Amerikanen
trekken er zich geleidelijk terug.
Verschillende politieke leiders wezen me
op een heuse paradox: in het noorden
worden Albanezen in de praktijk verhinderd zich te hervestigen. Tegelijk is er in
drie UI Servië liggende Albanese grensdorpen een door Servië georganiseerde massale uitdrijving van Albanezen aan de gang
(de streek van Preshevë, Bujanovci en
Medvegja, grenzend aan het zuidoosten
van Kosova). Bovendien was er afgesproken dat er in een strook van 5 kilometer
aan de grenzen geen politiemensen of legertroepen aanwezig zouden zijn. Die afspraak wordt door de Serviërs blijkbaar
niet nagekomen.
De Albanezen die ik sprak, vinden dat de
Franse en de Russische troepen gerust in
het kader van de KFOR
kunnen meewerken
aan de pacificering van
Kosova. Ze moeten
volgens hen echter
wel ingezet in meer
neutrale streken.
Bart Staes
Lid van het Europees parlement

a de schandelijke gebeurtenissen waarbij zo'n
7.000 bewoners van Oost-Timor om het leven
kwamen, werd uiteindelijk besloten een troepenmacht
naar het eiland te sturen. Maandag jl spoelde de
zwaarbewapende voorhoede van een internationale
vredesmacht o.Lv. van 'buur'Australië op de stranden
aan. Daarmee is de vraag welke houding het
Indonesische leger en de door haar gesteunde milities
zullen aannemen nog niet beantwoord.

N

• LANDUIT •

Over de drama's in Oost-Timor is iedereen die de actualiteit volgt nu wel als
ingelicht. Wij hebben daarop niet gewacht
om de aandacht te dragen voor wat daar
broeide (*). Blijkbaar moeten er eerst
rampen gebeuren vooraleer de dagbladen
er over schrijven en vooraleer westerse
politiekers en poütologen zich over etnische conflicten zorgen willen maken.
Wij beschikken hier op de redactie niet
over meer inlichtingen dan de grote pers
en de televisie maar wij kijken er wel anders tegenaan. Daarom denken wij dat
het zin heeft, op een paar bestanddelen
van het Oost-Timorese vraagstuk een
ander licht te werpen.

overduidelijk voor onafhankelijkheid zijn
opgekomen. Het gaat hier dus om een letterlijk gevecht op leven en dood tussen
inwijkelingen en inboorlingen.
Dergelijke gevechten vinden, op kleinere
schal, ook plaats op Celebes, Borneo,
Ambon en de Molukken, waar de inwoners zich eveneens verzetten tegen een
vanuit Java en omgeving opgedrongen inwijking.
Graag gaan de media aan deze wezenlijke
kern van het Oost-Timorese probleem
voorbij, o.m. door de aanwezigheid te
vermelden van Wfe5?-Timorezen bij de proIndonesische milities. Die zijn er inder-

Roofstaat
Indonesië

DUBBELE KERN
Zoals door ons voorspeld, wordt de kern
van de zaak door onze media verdoezeld,
om niet te zeggen verdonkermaand. Deze
kern is dubbel.
Vooreerst
internationaalrechtelijk.
Indonesië heeft in 1975 de gewezen
Portugese kolonie Oost-Timor wederrechteUjk en gewelddadig ingelijfd. Buiten het
toen opportunistische buurland Australië
heeft geen enkele andere staat ter wereld,
ook de Verenigde Naties niet, deze inlijving erkend.
Wij hebben hier met een duidelijke miUtaire verovering te doen. Achteraf komen
beweren dat Indonesië geen deel van
'zijn' grondgebied kan laten afscheuren
omdat dit een voorgaande zou kunnen
zijn voor andere gebieden, klopt dus niet.
Want die gebieden (Molukken, Celebes,
Atjeh, Kalimantan) hebben altijd al deel
uitgemaakt van Indonesië, zoals het door
Nederland aan de Javaans-Maleise bovenlaag is overgelaten. Hun juridische toestand is dus grondig verschillend van die
van Oost-Timor.

men ons dat tot in den treure voor
Noord-Ierland wil doen geloven?
Alles is voor onze media goed, als het
maar geen nationaliteitsvraagstuk heet.
Het is werkelijk verwarrend, Javaanse betogers die tegen onafhankelijkheid voor
Oost-Timor opkomen, 'nationalisten' te
noemen. Zij vrezen 'de verbrokkeling van
hun natie'. Over wat voor natie gaat het?
Over een naar Frans-Jacobijns model: alle
volksgroepen die binnen een staat

daad. Maar zijn ook zij geen inwijkelingen, ongewenst zoals de anderen?
Voorlopig zijn de inheemsen nog veruit
het talrijkst. Dat heeft hun massale stembus-uitslag ten gunste van de onafhankelijkheid bewezen. Maar als de ingevoerde
Javanen en anderen nog een tijdje kunnen doorgaan met moorden en verdrijven, kan dat omslaan. De Indonesische
troepen hebben immers de 'demografische verhouding' al drastisch gewijzigd
door ongeveer 20.000 van de in 1975
800.000 tellende bevolking te doen verdwijnen...
De tijd werkt voor het wrede
Indonesische regime. Waarschijnlijk is de
huidige crisis de laatste kans om aan een
definitieve onderdrukking en verplichte
volkerenvermenging te ontsnappen.

VALSE VOORLICHTING

Ten tweede etnische. De Oost-Timorezen
vormen weliswaar geen volk (zoals vele
bladen verkeerdelijk schrijven): er wonen
daar 30 taalgroepen en 3 rassen. Ze begrijpen elkaar via een 'lingua franca', het
Tétoen. Het meest verwant zijn deze mensen nog met hun West-Timorese buren.
Ze hebben natuurlijk, na vier eeuwen
Portugees bestuur, wel een gemeenschappelijke geschiedenis en ook een katholieke godsdienst, terwijl Indonesië officieel
mohammedaans is. Toch zit aan de OostTimorese kwestie een etnisch aspect vast.
Omdat de overdonderende meerderheid
van de Oost-Timorezen de invallende
Indonesische groepen bekampt heeft in
plaats van verwelkomd, heeft Jakarta
naast militairen en (24.000) ambtenaren
ook nog eens duizenden kolonisten naar
hun land gestuurd.

Wat is, binnen dit kader, de zin van voortdurend terugkerende clichés als 'voorstanders en tegenstanders van onafliankelijkheid' die een 'burgeroorlog' zouden
voeren? Dat men de dingen bij hun naam
noeme: het zijn de rovers die hun prooi
niet wiUen lossen. Het zijn de ingeweken
kolonisten die, met steun van regering en
leger, de inheemse mensen voor altijd
willen onderwerpen aan hun veroveraars.
Hier is geen sprake van burgers die van
mening verschillen over de wenselijkheid
van onafhankelijkheid en daarom elkaar
de kop in slaan. De voorstanders zijn de
inheemsen, de tegenstanders, de ingewekenen, de kolonisten, de veroveraars. En
het geweld is niet wederzijds. Het komt
van de veroveraars. Ook al zullen er wel
eens slachtoffers zijn die zich pogen te
verweren.

Dezen zijn het die nu de privé-milities
vormen die gesteund, opgeleid of tenminste niet gehinderd door het leger, de
inheemse bevolking terroriseren, verdrijven of vermoorden; als straf omdat ze zo

Zoals men weet, hebben de (mohammedaanse) privé-milities het op katholieke
kerken en hun bedienaren gemunt. Gaat
men ons straks wijsmaken dat daar een
godsdienstoorlog aan de gang is, zoals

wonen; ook als ze er achteraf met de
haren bij gesleurd zijn.

GEMEEN
Indonesië past een beproefde oruuk toe:
weerbarstige (vreemde, overwonnen)
volksgroepen overspoelen met kolonisten uit de staatdragende hoofdgroep; ze
zijn immers allen 'gelijke' staatsbui^ers,
nietwaar? Als het lang genoeg kan duren,
verhinderen die voor altijd de handhaving
van de bedreigde cultuur, dus van de
basis tot zelfbestuur. Uiteindeüjk wil de
roofstaat voorkomen dat de prooi zich
vroeg of laat toch nog zou losrukken. Er

zijn Europese voorbeelden: Spaans
Baskenland (waar het percentage unitaristen praktisch samenvalt met het percentage ingeweken Spanjaarden), Spaans
Catalonië (maar daar heeft de burgerij het
Catalaans gehandhaafd zodat de
Andalouziers grotendeel vercatalaansten),
de Elzas (die dan ook aan 't verfransen
was), Zuid-Tirol (dat tegenover 40%
Italianen nog net het hoofd boven water
houdt) en de Baltische landen (wier recente Russische 'minderheid' door het
Westen de hand boven het hoofd gehouden wordt). Verzet tegen deze imperialistische vorm van inwijking wordt dan gemakshalve 'racistisch' en 'discriminatie'
genoemd. Het is een vaak gebruikte methode: de slachtofiersrol omkeren om de
buit veilig te stellen.

VN-troepen
trekken OostTimor binnen:
rtlkelUk laat
want de
drama's die
er zich nu afspelen, waren
te voorzien.

Wij beseffen wel dat voor dergelijke overwegingen geen plaats is bij hen die OostTimor zouden kunnen redden. Voor hen
geldt alleen de zgn. 'realpolitik': blijft
Indonesië een bondgenoot van het
Westen? Kurmen er zaken mee gedaan
worden?
Oost-Timor gelijkt meer op Koerdistan
dan op Kosovo.
Kareljansegers

(*) Zie wrf van 25 maart jL, 'OostUmor herademt omzichtig'.
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Het partijbestuur deelt mee
Na afloop van het Volksunie-partijbestuur van maandag 20 september jl. werd volgende persmededeling verspreid

KADER VOOR EUROPEES ASIELBELEID WORDT DRINGEND
Precies een Jaar geleden, na de dood van Sémira Adamu,
stelde de VU vast dat de regering het asielbeleid positief
had bijgestuurd.
De vu heeft een asielbeleid zonder ultwijzingsbeleld
steeds onmogelijk geacht, maar drong steevast op een
humanere uitwijztngsprocedure aan. Vandaag staat het
asielbeleid opnieuw onder grote druk. Het aantal asielaanvragers heeft een recordhoogte bereikt.
De VU dringt aan op voldoende aandacht en middelen
voor een waardige opvang. De regering moet ten alle
prijze vermijden dat asielzoekers In de Illegaliteit terecht
komen. De VU blijft voorstander van korte en snelle,
doch kwaliteitsvolle procedures. Op dit moment kan de
dienst Vreemdelingenzaken de aanvragen niet verwerken Hieraan moet dringend worden verholpen.
De VU was en Is nog steeds vragende partij om zo snel
mogelijk een debat op gang te brengen over het heroriënteren van het ontwikkelingsbeleid. Tot op heden
ontbreekt een geïntegreerd beleid dat het vluchtelingenprobleem bij zijn achterilggende oorzaken aanpakt,
nl. de groeiende kloof tussen Noord en Zuid, de vele regionale burgeroorlogen, het aan zijn lot overgelaten
Afrika, de vergeten volkeren,... De crisis In Kosovè en de
daaruit voortvloeiende vluchtelingenstroom toont dit
nogmaals pijnlijk aan
Verantwoorde Internationale samenweridng en mogelijke oplossingen voor migratieproblemen gaan hand in
hand. Het asiel- en ultwijzingsbeleld moet zich losmaken
uit het denkpatroon dat het alleen oplossingen voor binnenlandse problemen moet brengen Een kader voor
een Europees asielbeleid Is er niet en de vu verwacht
niet dat dit op de Europese top van Tampere, waar de

problematiek staat geagendeerd, zal worden uitgetekend. Het ontbreken van een Europese visie op de migratieproblematlek is ronduit nefast en zal een Impact
hebben op de discussie over de Europese uitbreiding.
Vele vluchtelingen, vooral zigeuners, komen Immers uit
landen die een aanvraag hebben Ingediend om tot de
Europese Unie toe te treden. Het Is echter een Illusie te
denken dat met de toetreding van deze landen, o.a.
Bulgarije en Slovakije, het migratieprobleem Is opgelost.
Enerzijds zijn vele vluchtelingen slachtoffer van mensensmokkel. Tegen forse betaling worden mensen naar
het land van melk en honing gelokt Anderzijds vluchten
anderen, vooral zigeunergroepen, omdat ze in eigen
land worden gediscrimineerd
Specifieke maatregelen om de mensensmokkel te stoppen zijn noodzakelijk, want anders komt het eigen, humanitair asielbeleid zelf op de helling. De VU vindt de
voorgestelde maatregel om geen financiële steun meer
toe te kennen aan asielzoekers doch te zorgen voor een
goede opvang, een plausibele mogelijkheid om de mensensmokkel een halt toe te roepen.
Tegelijkertijd moet de Europese Unie zware politieke
druk uitoefenen op die landen die nog steeds hun mindertieden discrimineren. Het Is niet juist dat alle vluchtelingen uit Oost-Europa economische vluchtelingen
zijn. De discriminatie van minderheden Is In die landen
manifest aanwezig. Los van de Europese top in Tampere
vraagt de VU daarom dat de federale regering initiatieven neemt om op Europees vlak zo snel mogelijk een
overieg te organiseren over de situatie van de zigeuners
In die landen die wensen toe te treden tot de Europese
Unie.
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Over slecht bestuur
en wilde stakingen

im
VORkUNOSCENTttUM
LOOEWUK
DOSFEL

VACATURE

Het Vormingscentrum Lodewijk Dosfel (VCLD) zoekt voor
zijn secretariaat te Brussei een educatief stafmedewerker
(M/V) met leidinggevende capaciteiten voor het voorbereiden, organiseren en begeleiden van vormingscursussen.
Profiel• minimum 25 jaar
• universitair of HOBU-diploma
•
•
•
•
•
•

goede contactuele eigenschappen en vlotte pen
leidinggevende capaciteiten
kennis van decretaie 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
verloning volgens barema's socio-culturele sector
(paritair comité 329.00)

Belangstellenden worden verzocht vóór 30 september
hun schriftelijke motivatie en curnculum vitae te bezorgen aan het VCLD-secretariaat te Brussel. De geselecteerde kandidaten zullen uitgenodigd worden voor een
sollicitatiegesprek op dinsdagnamiddag 5 of donderdagnamiddag 7 oktober a.s. Voor bijkomende informatie kan
u vanaf 20 september terecht bij Jan Brocatus, dagelijks
tussen 18 en 20 uur, op het nummer 0477/43.10.88.

VU&ID op TV
De Vlaams-Nationale Omroepstichting (VNOS) brengt op
dinsdag 5 oktober a.s. een programma dat volledig gewijd is aan de dioxinecnsis Annemie Van de Casteele
(Kamer), Bart Staes (Europees parlement) en Flor Van
Noppen (ID-kandidaat bij de jongste verkiezingen) zuilen
hieraan hun medewerking verlenen. De uitzending begint onmiddellijk na het TVI-laatavondjournaal
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Het spoor wordt slecht bestuurd, zo zal
de miUenniumbom ontweken worden
door... niet te rijden. Er is een nijpend
personeelstekort, waardoor o.a. grote
delen van het personeel hun rust- en vakantiedagen niet kunnen opnemen. Dit is
onaanvaardbaar, zegt VU-fractievoorzitter
in de Kamer Geert Bourgeois.
„De bestuurders van de NMBS zijn hiervoor verantwoordelijk. Zij hebben niet tijdig de nodige maatregelen genomen om
bijkomend personeel aan te werven. De
heer Schouppe houdt zich bUjkbaar liever
bezig met het verwerven van Europese filialen en de uitbouw van zijn Europese
spoorcarrière in plaats van zich toe te leggen op een efficiënt binnenlands spoorverkeer."
Het treinpersoneel heeft verleden wek
opnieuw het wapen van de wilde staking
gehanteerd. Ook al kan hij begrip opbrengen voor hut ongenoegen, toch vindt
Bourgeois in de gegeven omstandigheden een staking onaanvaardbaar.
G. Bourgeois; „Het stakingswapen, dat
een grondrecht is, moet het allerlaatste
middel zijn, na uitputting van collectief
overleg en arbitrage. Daarom moet er

dringend een wet komen die het stakingsrecht waarborgt en regelt. Immers,
fundamentele rechten van anderen, zoals
het recht op mobiliteit, moeten evenzeer
gegarandeerd worden. In het geval van de
NMBS treft een staking bovendien niet de
werkgever, de tienduizenden pendelaars
zijn het slachtoffer. Waarom laten de actievoerders de reizigers bij wijze van pro-

test niet gratis reizen? Het vertrouwen in
het openbaar vervoer krijgt er opnieuw
een flinke deuk bij en dit nu het mobiliteitsprobleem een topprioriteit is."
Namens de VU-fractie in de Kamer zal
volksvertegenwoordiger Karel Van
Hoorebeke de minister van Verkeer interpelleren.

izeqem breeict
elektriciteitscontract open
De stad Izegem beschikt over een eigen
regie (Etiz) die de elektriciteit verdeelt op
haar grondgebied. Etiz koopt haar elektriciteit van de gemengde intercommunale
Gaselwest, thans ongeveer 172 miljoen
kWh op jaarbasis.
Het oorspronkelijke contract van vijfjaar
wordt jaarlijks verlengd en kan door elke
partij zes maand op voorhand worden opgezegd.
Inspelend op de recente overnameplannen van Suez drong Geert Bourgeois in de
gemeenteraad van maandag 30 augustus
1999 aan op een versneld inspelen op de

liberalisering van de elektriciteitstoeleveringsmarkt.
Door haar onafhankelijke positie en door
haar contractuele situatie moet de stedelijke regie in staat zijn om als eerste te zorgen voor goedkopere elektriciteit voor
haar klanten (de Izegemnaren en de
Izegemse bedrijven).
De bevoegde schepen ging positief in op
het voorstel. Etiz zal zo vroeg mogelijk de
Europese concurrentie laten spelen. Nadat de nodige voorbereidingen zullen zijn
getroffen, zal de schepen voorstellen om
het contract met Gaselwest op te zeggen.

Bedankt voor het zetje!
Ook dit jaar fietsten weer zo'n honderd
VUJO'ers van Voeren naar de
IJzerbedevaart in Diksmuide. Voor één
keer was ook de zon van de partij, zodat
we echt van een geslaagde editie kunnen
spreken. En dat was niet mogefijk geweest zonder het financiële duwtje in de
rug van vele VU-mandatarissen en afdelingen. We sommen ze graag voor u op.
Maar eerst nog even een dankwoordje
richten aan de familie Herbos uit
Wommelgem. Net zoals vorige jaren zorgde zij opnieuw voor een hartelijke ontvangst en stevige maaltijd voor de fietsers
van de Kempenroute. En dat werd door
deze laatsten bijzonder gesmaakt.
Letterlijk en figuurlijk.
En dan ons lijstje mecenassen: VU-Aalter,

Bert Anciatdx (Brussel), Hilde Anciaux
(Machelen), Jas Bex (Herent), VUBissegem, Jean-Marie Bogaert (Brugge),
Fons Borginon (Antwerpen), VU-arrond.
Brussel, Marie-Lou Bracke (Laken), Jan
Caudron (Erpe), Eric De Greef (Halle),
VU-Deinze, VU-Dendermonde, Jan De
Scheerder (Borgerhout), Ignace De Weer
(Dentergem), Sven Gatz (Jette), VUIzegem, Simonne Janssens-Vanoppen
(Zolder), VU-Kapelle-op-den-Bos, Erik
Lamsens (Roeselare), Herman Lauwers
(Brasschaat), Jan Loones (Oostduinkerke), VU-Machelen, Nelly Maes (SintNiklaas), VU-Mortsel, Jan Peumans
(Riemst), VU-Roeselare, Hugo Schiltz
(Wilrijk), VU-Sint-Gillis-Dendermonde,
VU-Sint-Kwintens-Lennik
Marcel

Smekens (Tielt-Winge), Bruno Steegen
(Bilzen), VU-Tervuren, Nora Tommelein
(Vilvoorde), Luc Uyttendaele (Evergem),
Annemie Van de Casteele (Affligem),
Monica Vandevelde (Tervuren), Kris Van
Dijck (Dessel), Paul Vangansbeke
(Kuurne), Paul Van Grembergen
(Ertvelde), Karel Van Hoorebeke (Gent),
Michel Van Neste (Diegemj, Etienne Van
Vaerenbergh (Lennik), Vincent Van
Quickenbome (Kortrijk), Dirk Vergauwen
(Edegem), Anita Wellens-Pumal (Genk),
Ferdy Willems (Baasrode), VU-Zemst, VUZoersel.

Eindstand: 43.450fr.
Namens de Vredesfietsers, bedankt!

WM neemt
vliegende start

Naar jaarlijkse gewoonte organiseert de
Vereniging van Vlaamse Mandatarissen
(WM) een startdag om het politieke jaar
1999-2000 op gang te schieten. De
Herentse Volksunieafdeling speelt dit jaar
gast voor de WM-startdag.
Jos Bex, Vlaams parlementslid en Willy
Knijpers, burgemeester verwelkomen de
leden op zaterdag 9 oktober '99 om 9u.30
in de raadszaal van het Herentse stadhuis.
Tijdens de voormiddag staat een panelgesprek op het programma. Het gespreksthema behandeh de kartelvorming op gemeentelijk niveau. Na een inleiding van
de WM-voorzitter,
Etienne Van
Vaerenbergh verwoorden drie mandatarissen hun lokale ervaringen tijdens een
panelgesprek:
- De Hoogleedse burgemeester, JeanPierre Pillaert, verwierf met zijn
Kartellijst in één klap de absolute meer-

derheid en verwees tijdens de voorbije
twee legislaturen de CVP naar de oppositiebanken.
- Mevr. Monica Bruylandt-Vandevelde
werd in '94 schepen voor Milieu,
Informatie en Toerisme. De Tervurense
Volksunie kwam met de VLD en enkele
onafhankelijken in kartel
op met de lijst NET (Nieuwe Eenheid
Tervuren).
• Harry Vanherf werd op een kartellijst
verkozen in de ZuttendaaJse gemeenteraad. Als fractieleider staat hij met zijn
groep in voor het oppositiewerk (onder
voorbehoud).
De nodige tijd om tijdens een gespreksen discussieronde de zaal aan bod te laten
komen is voorzien. Er is mogelijkheid om
te middagmalen. Vooraf inschrijven is
noodzakelijk.
Tijdens het namiddaggedeelte plannen

OOST-VLAANDEREN
vr. 24 sept. DEINZE: Familiefeest.
Om 20u. in de Volkskring, Markt te
Deinze. Gastspreker: Chris Van den
Broeke. Inschrijven bij Els Coppens
(09/380.02.47),
0.
Ronsaert
(09/282.68.50)
Of
M.
Waelkens
(09/386.34.15). Org.: VU-Delnze.
Vr. 24 sept. AALTER: Chronologische tentoonstelling over de strijd
van het Baskische folk voor zelfbeschikking en respect voor de mensenrechten
(tot 30 sept.). In Jeugdcentrum Kadans.
Opening om I9u., gevolgd door Baskisch
Tapasbuffet dn refter Gemeenschapsschool). Gastspreker: Piet De Pauw.
Inschrijven (tappas) Guldo Van de
Kerchove (09/374.25.00). Org.: Vlaamse
Vriendenkring ism FVK Rodenbachfonds.
Zat. 25 sept. DESTELBERGENHEUSDEN: Busuitstap naar Maastricht en
Thorn. Na ontbijt In Leuven een rondleiding in Maastricht. Na het middagmaal aldaar een rondleiding in Thorn. Vertrek
om 7u. (Busstelplaats Eenbeekeinde Destelbergen), 7u.10 aan het gemeentehuls (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
VUDestelbergen-Heusden. Meer info: JeanPierre Roosen (tel. 09/228.99.12).
Za. 1 Okt. SINT-NIKLAAS:
Tentoonstelling
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 19u.
za. 2 Okt. SINT-NIKLAAS: 4gste
Bormsdag. Om I0u.30 Bormsis In de
Kapel Klarlssen (bij OLVrouwkerk), homilie
door pater Odilo Mathé, m.m.v. Pieter Vis
en Flori Musciall. Om 14u3.0 Getuigenis.
Met o.a. dia's door Herman Wagemans en

we twee rondleidingen in de gemeente
Herent. Jos Bex en Willy Kuijpers zijn
onze gidsen tijdens een bezoek aan het
Herents OCMW en de ingrijpende HSTwerken.
De WM-startdag wordt afgesloten met
een kleine receptie aangeboden door de
Herentse Volksunieafdeling. Vlaams mi-

nister van Binnenlandse szngelegenhtdtn, Johan Sauwens werd gevraagd om
een slotrede te houden.

êMeer info: WM-secretaris Wimjaques:
tel. 02/219.4930 of 0477/57.69.12, fax
02/127.35.10 of e-post wm@volksunie.be

Op zaterdag
9 oktober a.s.
ontvangt Jox
Bex In Herent.

In debat
Op dinsdag 28 september a s spreken Mare Platel, hoofd van de Studiediensten van de Volicsunie en Filip Dewinter van liet Vlaams Blol< over
'Onafhani<elijl< Vlaanderen en Brussel' Koen Dillen leidt beide sprekers in.
Dit debat gaat door in 'Hotel De Baseliek' te Edegem en begint om 20u.50.
De organisatie gebeurt door de Vlaams-nationale Debatclub van
Antwerpen.

schilderkunst doorJan Van Houte. In Zaal
Het Centrum, Grote Markt 40.
Zo. 5 okt. CENT: Vlsbuffet in de
Basisschool Sint-Paulus, Smidsestraat 76
Cent (bij St.-Pletersstation). Om 12u.
Inschrijven vóór 27/9 door storting op
rek. 068-2077640-24 van vu-GentCentrum-Zuid. Deelname: 550 fr, -12j.
295 fr. Rond I5u. bekendmaking resultaat wandelzoektocht 1999. Info: Roger
Roels, 09/222.72.37.
WO. 6 okt. OUDENAARDE:
Provinciale voordracht van FW. 'Welk
vlees hebben we in de kuip' door prof.
Hubert De Brabander Om 20u. In 't Stad
Gent, Stationsstraat 68 te Oudenaarde.
Inkom gratis. Info: FW, 09/223.38.83.
Vr. 8 okt. DESTELBERGEN:
Mossel- en visfeest met dans. Vanaf
19U.30. Dans vanaf 22u. Deelname: 450
fr. Inschrijven vóór 1/10. Plaats van het
gebeuren niet meegedeeld. Info: J-R
Roossen, 09/228.99.12. Org.: VUDeselbergen-Heusden l.s.m. dr. J.
Coossenaertskring.
Zo. 10 okt. ERPE-MERE: Eetfestijn
van VU-Erpe-Mere. Van 11u.30tot I8u. In
Sint-Janshof, Keerstraat 218 te Ottergem.
Keuze uit kalkoenfllet of warme zalm.
(400 fr), kinderen: 200 fr

WEST-VLAANDEREN
Za. 25 sept. lEPER: Met VVI naar
de Champagnestreek. Vertrek om 6u.l5
Oudstrijdersplein te Poperinge en om
6U.30 aan het Hotel Ariane te leper
Deelname 1.500 fr. Terug rond 2lu.30.
Meer Info en inschrijving vóór 15/9 bij
Jano Braem (057/20.24.68) of Kristien
Devlleger (057/20.25.37).
za. 25 sept. BRUGGE: Bezoek
Gezellemuseum en Gezellewandeling.
Verzamelen om I4u.l5 aan net
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 l.s.m. VCLD.
Dl. 28 sept. IZECEM: 18de fietstocht. Vertrek om I4u. bij het beeld 'Het
Paar', Korenmarkt. Org.: VWG-fietsclub.

Za. 2 okt. lEPER: Tg.v. Trein-TramBusdag bezoek o.l.v. gids het Afrika
Museum van Tervuren.Toegangsprijs: 130
fr. p.p. Vertrek om 6u.40 te leper
Treinticketten zelf aanschaffen aan voorverkoopprijzen. Meer Info: Jano Braem
(057/20.24.68) of Kristien Devlleger
(057/20.25.37). Org. W l .
Zo. 3 Okt. IZEGEM: Wandeling in
Sint-Martens-Latem o.l.v. M. & l.
Vernimmen-Dierickx-Visschers. Vertrek
om I4u. aan het Vlaams Huis Izegem.
Org.: Wandelclub Vlaams huls.

VLAAMS-BRABANT
Za. 25 sept. HALLE: Kaas- en wijnavond 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 I2u. Om I5u. 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. 2 Oktober BEERSEL: Jaarlijks
eetfestijn. Van I7u.30 In zaal Ons Huls,
Vroenenbosstraat la te Dworp. Menu:
pensen, speciale schotel, biefstuk, wijnen
blere, desserten. Ook op 3/10 van
11U.30 tot 16u. Org.: VU-Croot-Beersel.
Za. 9 Okt. TIELT-WINCE: 3de famlliequiz van vu-Tlelt-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 Claudlne
Costrop (016/50.19.66).

LIMBURG
a za. 25 sept. TESSENDERLO: Met
FW-TessenderIo naar Oudenaarde, tentoonstelling wandtapijten 'Meer dan
groen'. Verplaatsing met de trein. Ook
bezoek aan St.Walburgakerk en vrij rondwandelen In de stad. Meer info bij Irene
(31.20.79) of Nicole (66.34.12).
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Zo. 3 okt. GENK: Herdenking van
het Limburgs Offer voor Vlaanderen. Om
14U.30 mis In de kerk paters
Dominikanen, Rozenkranslaan, CenkTermlen. Om 16u. Samenzijn met koffietafel In feestzaal Elysee, Koerlostraat 19
te Genk. Deelname koffietafel: 400 fr
Inschrijven en info: R. Vanheusden
(011/21.13.88). Org.:
Vr. 8 Okt. GENK: Om I5u. in de
Slagmolen, spreekbeurt door auteur Jaak
Smets, over zijn boek 'Van Dyndikallst tot
Nationaal-socialist'. Toegang vrij. Org.:
SMF-Limburg.

ANTWERPEN
Do. 23 sept. BERCHEM:
Herdenkingsavond Anton van Wllderode.
Om 20u. in het ADVN, Lange Leemstraat
26. Toegang: 100 fr. Org.: WB-prov.
Antwerpen.
Do. 23 sept. EDEGEM: 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 l.s.m. VTB-VAB.
Za. 25 sept. ANTWERPEN:
Braadfestijn van VU-Arr Antwerpen. In
het Koetshuis te Zoersel. Om I3u. gelelde
wandeling. Vanaf 14u. barbecue (tot
22u.). Deelname 400 fr (kinderen 200 fn)
vóór 20/9 bestellen bij VU-arr Antwerpen
(03/288.58.80) en door storting op rek.
420-9084741-09. Met springkasteel,
tombola en eventueel fietsen.
Dl. 28 sept. ANTWERPEN:
studiedag 'Waarden binnen het gezien,
van 10 tot I7u. in Generale Bank, Meirte
Antwerpen. Deelname 150 fr (400 fr met
lunch). Info en inschrijving: FW-Gent,
09/223.38.83.
Ma. 4 Okt. KALMTHOUT:
Voordracht met diavoorstelling door
Ingrid en Nicole over hun wereldreis per
flets. Om 20u. in de aula, GItok 1,
Vogelzangstraat 8. Org.: FW-Kalmthout.
za. 9 Okt. WOMMELCEM:
Optreden 'Alughana', Roch, techno en
folk. Zaal St.-Jozef, Dahliastraat 23. 'Préchill-out • om 20u.30. Aanvang om
21U.30 After-party JH Wommel. Org;: KK
Jan Puimège.
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e concerten van het Festival van Vlaanderen volgen
mekaar snel op. Onze medewerker koos er in totaal
acht, van diverse aard en kleur Hierbij een korte
impressie van de happening in Brussel, een
Straussconcert en een Brucknersymfonie in de kathedraal
van Gent.

D

Ik loop op mijn wandeling het
Conservatorium binnen. Daar weerklinkt
de saeta, een religieuze flamenco-klaagzang bestemd voor de processies tijdens
de Goede Week in Andalusië. Die wordt
gekenmerkt door monotoon tromgeroffel, scherpe blazers, lijzige klanken als van

Jos Van
Immerseel gaat
geen uitdaging
uit de w e g biJ
de uitvoering
van Strauss.

,We zijn op goede weg", denkt festivaldirecteur/an Briers luidop, ,,we krijgen in
onze hoofdstad een plek in heilige bastions als de Generale, het Parlement en
het Koninklijk Paleis. We brengen sfeer en
muziek van niveau. Alleen is de drempel
voor sommige Vlamingen nog te hoog.
We werken eraan maar een traditie is niet
op één dag gebouwd."
GASTVRIJE SMELTKROES
Intussen bruist Brussel, niet alleen van
exotische en klassieke klanken, maar ook
van gezinnen die nog wat onwennig de
paarse loper volgen en verwonderd genieten van de cultuurgeschiedenis rond
het Warandepark. Nog geen volksfeest als
in Gent, maar het groeit.

CONTRAST
Johann Strauss is niet denkbaar zonder
adellijke dames, kroonluchters en blad-

Brussel, bruisende
festivalstad
de moèddzin die vanop de minaret oproept tot gebed en doordringend geweeklaag dat me doet denken aan de tragische figuur van Griekse heldinnen.
In de met wandtapijten beklede zaal van
de Generale brengt The Harp Consort van
Andrew Lawrence King muziek van de beroemdste onder de Ierse barden,
furlough O'Carolan. Deze liederen en
dansen ruiken naar de zee en
Stonehenge, naar legenden en druïden,
naar oorlog en liefde. Hun kleuren heten
weemoed en passie. En het PSK heeft een
plek voor de viool van Chantal Juillet en
de piano van Pascal Rogé. Viriel en zwierig klinkt de zigeunermuziek in de sensu-

Alle stortingen van
abonnementen en redactie
op rekeningnummer

goud. Salonmuziek dus, bestemd voor de
hogere kringen. Tot de partituur in de
handen van Jos Van Immerseel valt. Die
heeft met de symfonieën van Schubert en
Beethoven al bewezen dat hij geen uitdaging uit de weg gaat. Eigenzinnigheid is
zijn kenmerk. En dat mag. Ook bij
Strauss. Want die is voorspelbaar. Maar
niet hier. Van Immerseel zoekt naar het
contrast, het transparante, een kleurrijk
detail. De grandeur blijft op de achtergrond, de ironie en het volkse komen
naar boven. Zelfs de beroemde 'Blauwe
Donau' en het 'Perpetuum Mobile' zitten
vol plezierige vondsten. De mensen in de
Bijloke van Gent reageren begeesterd.

Wouter De Bruyne

WIJ ZIJN DE
GOEDKOOPSTE!!!
JjJ-:!l -J-i
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Het portret van Anton Bruckner is veelkleurig: sjofel gekleed, mensenschuw,
voorwerp van spot, aanbidder van
Wagner en in de eerste plaats devoot,
zoals blijkt uit zijn negen symfonieën,
stuk voor stuk lofliederen aan zijn schepper, massief, hemelbestormend en geboren uit de rijke registers van het orgel, het
instrument dat hij bespeelde in de abdij
van St.-Florian bij Linz. Als opening van
het Festival brengt het Concertgebouworkest uit Amsterdam zijn achtste
symfonie, uitzonderlijk door de lange
speelduur, de grote bezetting en het tragische karakter. Het Concertgebouworkest heeft een echte Brucknertraditie.
Zijn vaste dirigent Riccardo Chailly geeft
de symfonie de spanningslijn die ze nodig
heeft en die precies past binnen de verticale, gotische lijnen van de SintBaafskathedraal. Sfeer is een moeilijk te
omschrijven begrip. Maar wie erin slaagt
de bezinning die uit het notenbeeld van
Bruckner spreekt over te brengen is een
grote meneer aan het hoofd van een
groot orkest.

Fotokopiepapier
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Mensen en feiten
Het heeft lang geduurd maar het kon natuurh)k niet bh)ven duren Tomaslav Ivtc
bood na de beschamende thuisnederlaag
van Standard tegen Sporting Charleroi
zelf zijn ontslag aan Hi) zet een stap opzi)
- de Kroaat blijft bezig in de technische
staf van de club - omdat hi) „er het leven
niet wil bi) inschieten" Voor Ivic was de
druk onhoudbaar geworden Het was al
de tiende maal in zi)n carrière dat hi)
voortijdig werd doorgezonden of zelf opstapte De reeks begon in 1982 bi)
Anderlecht Ivic lag van stonde af aan
moeilijk in de spelersgroep Hij was veeleisend en perfectionist op het ziekelijke
af HIJ goochelde met spelers als een
grootmeester schaken met pionnen
Gilbert Bodart, op Sclessin een monument buiten categorie, werd gewoon
weggejaagd
Sttjn Haeldermans, ooit bij Racing Genk
een uitblinker en als grote belofte door
Standard aangekocht, werd afgevoerd
naar de C-kern Guy Hellers, de gevierde
Luxemburger met zestien jaar trouwe
dienst bij de Rouches, werd ontslagen
maar treurde daar niet om Hij achtte zich
gelukkig bevnjd van de dwingeland
Ook Dtmttn de Conde en Dtrk Medved
werden aan de kant gezet Ivic hield blijkbaar met van halve maatregelen Hij
mocht zich veel veroorloven omdat hij gedekt werd door sterke man D'Ono/ho, de
makelaar die ook zijn vriend was
Omwille van die relatie blijft Ivic trouwens bezig voor Standard
Twee vaststelhngen dnngen zich op Ivici
IS 66 en bijgevolg oud voor een toptrainer In twintig jaar schijnen zijn opvattingen nauwelijks geëvolueerd Hij zweert
bij zijn eigen opvattingen en wijkt nooit
één duimbreed van zijn principes af Met
mondig wordende spelersgroepen is dat
om moeilijkheden vragen Verder is duidelijk dat Standard nu al méér dan vijftien
jaar lang van de ene bestuurscnsis in de
andere sukkeh

ULLRICH STAAT Ö¥>
Jan Ullnch wint einde deze week de
Ronde van Spanje De Duitser staat dan
op uit de doden De vernjzems wordt
trouwens al lang voorspeld Jan bezit nu
eenmaal hopen talent en eens de ernst en
de concentratie teruggevonden moet dat
successen opleveren
Het heet dat Ullnch met naar de Vuelta
kwam om deze te winnen We geloven dat
niet natuurlijk De poulain van Rudy
Pevenage njdt de grote Ronden enkel om
deze te winnen Minder kan hij zich niet
veroorloven We geloven natuurlijk wel
dat Jan met twijfels aan de Spaanse rittenkoers begon HIJ had met echt hoogte van
de eigen conditie en nog minder van de
tegenstanders De Vuelta is bovendien de
Giro niet en nog veel minder de Tour De
Spaanse ronde is echt specifiek en eigenlijk onvergelijkbaar Ritten in een monotoon landschap waarin ofwel mets of

zeer veel gebeurt Tussenin is er maar
weinig Dode ritten waarin theoretisch
niets kan gebeuren zijn zeldzaam
Valpartijen, opgaven, inzinkingen
er
worden de deelnemers hoge eisen gesteld
Olano beheerste de start van de Vuelta,
kreeg daarna zijn klassieke 'klop' en gaf
een paar dagen later op Ook Jalabert
hield het na twee derden van de wedstrijd
voor bekeken Onze Lotto's beleefden
ook hun mooiste momenten met Voor
'Belgische krachtpatserijen tekende alleen Frank Vandenbroucke die eigengereid en betweteng als steeds zijn koers in
de koers rijdt Vandenbroucke zou in de
Vuelta zichzelf als klimmer hebben ontdekt HIJ trok er onmiddellijk de conclusie uit dat hij voldoende inhoudt bezit om
ook een Ronde van Frankrijk te kunnen
winnen ,,Wat Armstrong kon doen moet
ik ook kunnen Die werd ook omgeturnd
van eendagscoureur tot ronderenner'
Vandenbroucke blijft overigens onvoorspelbaar HIJ weet met of hij de Vuelta zal
uitrijden Dat zal van zijn humeur afhangen Vandenbroucke doet er inderdaad
alles aan om een echte 'cultfiguur' te wor-

den Of dat zal volstaan om in oktober
wereldkampioen op de weg te worden is
een ander paar mouwen
Ullnch zal dit voorlopig allemaal worst
wezen In de laatste week van de Vuelta,
kan hij nog enkel bedreigd worden door
een Spaanse coalitie Dat die er komt is
weinig waarschijnlijk Spaanse formaties
gunnen elkaar doorgaans het licht in de
ogen niet Het ploegenklassement is hun
eerste bekommernis De mentaliteit in en
rond het Spaanse peloton is helemaal anders dan bij ons en niet gemakkelijk te begnjpen

FEEST IN SYDNEY
Op 15 september was de Australische stad
Sydney nog een jaar van 'haar'
Olympische Spelen verwijderd De stad
aan de haven vierde dat met een vuurwerk dat via de televisie over gans de wereld te zien was
De Spelen van Sydney komen eraan
onder een gunstig gesternte Ze gaan later
op het jaar door dan gewoonlijk Omdat
ze ginder nu eenmaal 'tegenovergesteld'
leven Begin september loopt de winter,
die op zich al met streng is, er op zijn

einde en het worden bijgevolg heuse
lente- en zeker nog geen zomerspelen
De infrastructuur van Sydney zou helemaal op schema zitten De sportieve infrastructuur IS voor negentig percent
klaar Schitterende nieuwe stadions met
als kroonjuwelen stadium Austraha dat
als de eigenlijke Olympische tempel mag
worden beschouwd en dat 110 000 toeschouwers zal kunnen bevatten, en de
Superdome, waar geturnd en gebasket
wordt Problemen zouden er nog bestaan
rond de toegangswegen en ook de hotels
zouden de komst van tienduizenden toeschouwers onmogehjk kunnen venverken Sydney zo heet het, is geen wereldstad en dat heeft in deze omstandigheden
niet enkel voordelen
(Olympos)

U et heet dat het tij ten gunste keert binnen de
'•
Belgische voetbaiwereld. Wij zullen dat niet
tegenspreken maar wensen toch aan te sporen tot
voorzichtigheid.

De strijd is
nog niet gestreden

Sinds Ivlc
trainer was bIJ
RSC Anderlecht
heeft hij al tien
keer zijn
koffers mogen
pakken.
Standard Is
voorlopig de
laatste In de
rfl.
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lijk alleen maar model staan voor slecht beleid
en dito resultaten Al vijftien jaar lang Maar
het IS natuurlijk ondenkbaar dat de groten van
onze voetbal enkel Nederlands zouden praten
Vandaar Die groten zouden bij stemmingen in
de profliga zwaarder gewicht krijgen Het alge
meen meervoudig stemrecht zou opnieuw
worden ingevoerd

Ondemocratisch roepen

de tegenstanders waarvan er zelfs éen dreigt
naar de Raad van State te stappen We hebben
nog met alles gezien
. WENEN

De Rode Duivels zijn herboren Misschien 5-5

Het moeilijkste komt nog voor Aime Lierse

in Nederland en 4-0 thuis tegen Marokko We

verloor met klem verschil m Zunch

Geen

Het stemgewicht zou bepaald worden door

hadden vooraf voor minder willen tekenen

slecht maar ook geen gemakkelijk resultaat

dne cntena de rangschikking van de voorbije

Maar Robert Waseige was de eerste om mid-

tegen een ploeg die in eigen land de algeme

vijfjaar (50%) het toeschouwersaantal van de

den de eufone realist te blijven Een week later

ne rangschikking afsluit Het jonge Lierse wis-

voorbije vijfjaar (40%), én

werd hij in het gelijk gesteld

selt het beste met het slechtste af Hopelijk

(10%) We kunnen een glimlach met onder-

vinden de leerlingen van Walter Meeuws tij-

drukken Vooral met bij die 10% Indien spor-

dens de terugmatch hun sterkste benen

tieve bekommernissen moesten vooropstaan

terug Het zal nodig zijn om de Europese coef-

zou dit cntenum ongetwijfeld veel zwaarder

ficient van ons voetbal op te knkken

wegen

NOC NIET THUIS
Onze

topclubs

schitterden

zeker

met

Europees Club Brugge bestond het bij Hapoel

Verder lijkt het ons geraadzaam af te

wachten Er moeten veranderingen komen in-

Haifa te verliezen 2 O thuis zal volstaan voor
kwalificatie maar indien de Israeli in het Jan

de jeugdopleiding

dien het Belgisch voetbal zelfs maar wil pro

LACHEN EN

Breydelstadion éénmaal scoren zou het wel

In eigen land wordt de bestuurlijke strijd gena

beren aan te sluiten bij de internationale ont-

eens erg moeilijk kunnen worden Op zo'n see

deloos uitgevochten Nauwelijks was er witte

wikkelingen

nano was men eigenlijk met berekend Ook

rook uit de schouw van de profliga gekomen

Europese top durven we daarbij met dromen

Anderlecht is nog met thuis tegen het be-

of de optimistische vooruitzichten werden

Dat het aantal clubs in eerste klasse moet wor-

scheiden Ljubljana Met 5-1 voor kon Sporting

door de betrokkenen zelf tegengesproken

den teruggedrongen is de logica zelve Dat

het met echt afmaken tegen negen man Dat

Men kent het probleem De grote clubs eisen

hoge bestuurlijke en organisatonsche eisen

stemt met gerust Trouwens ook andere vast

meer zeggenschap

aan profclubs worden gesteld is onvermijde-

stellingen manen aan tot behoedzaamheid In

geert

het

denken

De financiële nood reIn

alle

nchtingen

Van een terugkeer naar de

lijk Dat velen die zich vandaag geroepen ach-

de nationale competitie kon Anderlecht nog

Anderlecht

Racing

ten zullen ondervinden dat zij met uitverkoren

met doorzetten Er ryzen vragen rond de 5 5

Genk, Moeskroen en Lierse noemen zichzelf de

zijn staat buiten twijfel Het zal nog pijn doen,

tegen Lommei en de 2-1 tegen Sint Truiden

groten Moeskroen gaat wel erg voorbang te

op en naast het veld Geen strijd is al gestre-

Anderlecht verbruikt veel energie om tot een

werk Het is nog mets meer dan een provin

den

resultaat te komen Een echt systeem heeft

cieclubje maar het maakt lawaai als een

trainer Anttieunis nog met kunnen neerzetten

Europese voetbalreus En Standard kan eigen-

Club Brugge

Standard

Olympos
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In concert
Vrijdag 24 september a.s. komt de
jonge Nederlandse revelatie Ilse
Delanghe
nog
eens
naar
Vlaanderen. Deze keer concerteert
ze in de Ancienne Belgique in
Brussel. Het debuutalbum van
Delanghe 'World of Hurt' haalde
hier 'goud', in Nederland werden
250.000 exemplaren verkocht
Delanghe mengt country met pop
en rock, wordt daarbij nooit melig.
Ze beschikt over een uitstekende,
warme stem. De 22-jarige Delanghe
heeft - ondanks het succes - geen
last van kapsones. De ongedwongen blondine geeft steeds het
beste van zichzelf en beschikt over

Gratis naar
Cubaans feest!
WIJ schenkt 5X2 kaarten weg voor het optreden
van de Afro Cuban All Stars op woensdag 10 november in de Ancienne Belgique. Stuur daarvoor een gele briefkaart naar onze redactie,
Barrikadenplein 12, 1000 Brussel voor vrijdag

een uitstekende begeleidingsgroep
In de AB zal ze naast eigen werk, ook
covers brengen van John HIatt.
Op woensdag 10 november concerteren The Afro-Cuban All Stars in de
Ancienne Belgique. Sinds Ry Cooder
Cubaanse grootheden als Ruben
Conzales aan het grote publiek
voorstelde, touren voorheen onbekende, maar schitterende Cubaanse
artiesten constant door Europa.
Voor het eerst mogen deze, vaak
bejaarde grootheden genieten van
overdonderend succes. En dat doen
ze met volle teugen. Hun optredens
zijn een feest en een streling voor
het oor. Vorig jaar overtuigden de

1 oktober a.s.

Cubanen een uitverkochte AB met
bno. Deze keer komt de groep rond
orkestleider Juan de Marcos
Conzales hun nieuwe album presenteren.
Meer info: Ilse Delanghe, vrijdag
24 september a.s. in de Ancienne
Belgique in Brussel om 20 u.
Kaarten te verkrijgen bij de gebruikelijke
voorverkoopadressen of via het telefoonnummer
02/548.24.24. Dat geldt tevens
voor de Afro Cuban All Stars die
op woensdag 10 november in de
Ancienne Belgique om 20 u. optreden.

Herman van veen
toert weer
Herman van Veen, een grootmeester van
het Nederlandstalige cabaret en chanson,
is aan een nieuwe toer door Vlaanderen
begonnen. Vanaf vandaag 23 september is
hij aan het werk in het cultureel centrum
Ter Dilft te Bornem, vrijdag 24 en zaterdag 25 september in de Brugse stadsschouwburg en dinsdag 28 september in
deze van Leuven. Woensdag en donderdag is Van Veen in de Turnhoutse
Warande.
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Vanaf 4 oktober staat hij voor een tweedaagse in de Antwerpse Elisabethzaal, op
6 en 7 oktober in het cultureel centrum in
Hasselt, op maandag 11 en dinsdag 12 is
hij opnieuw in Antwerpen. De casino's
van Knokke en Oostende zien Van Veen
respectievelijk op 15 en 16 oktober, zaal
Rex in Mol op 27 en 28 oktober, in de
leperse Lakenhalle wordt op 29 en 30 de
oktobermaand afgerond.

Misschien is het niet het soort humor
waar u van houdt, maar wij kunnen wel
eens lachen met films als 'The Naked
Gun', waann een compleet geschifte politieagent er telkens weer binnen de kortste keren in slaagt de wereld achter zich in
een complete chaos te herschapen,
Hijzelf heeft daarvan - vanzelfsprekend niet de minste notie. Zo herinneren wij
ons een scène waarin hem, gezeten aan
tafel met de o.a. de president van de VS,
een kreeft wordt voorgeschoteld Op tijd
van een vloek en een zucht hangt het
hele gezelschap, door pech achtervolgd,
onder de kreeft. We moesten eraan denken toen we het boekje 'Tafelmanieren'
van Magda Berman doornamen. Ook
daarin staan immers enkele tips over het
kraken en eten van kreeft. Zo past het
ovengens ook met om sla te snijden, tenzij je in Duitsland bent. En kluiven is, bij
een officieel diner, al helemaal uit den
boze Bij vrienden mag het wel, tenminste
als ook zij zich aan het betere hand- en
tandwerk te bulten gaan
Uit dit kort;e overzicht blijkt alvast dat 'dé
tafelmanieren' met bestaan. Ze zijn erg
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De Brusselse Ancienne Belgique ziet Van
Veen samen met het Rosenberg Trio voor
een driegaagse, en wel op donderdag 18,
vrijdag 19 en zaterdag 20 november. Wat
hij precies op de planken brengt wil men
nog niet kwijst maar naar de brief die
Herman aan zijn Antwerpse vriend en
concert organisator Chris Bouchard
schreef met bijgaand gedicht is overduidelijk dat hij de actualiteit van Kosovo en
Milosevic en andere items niet zal schuwen. Maar als hij lacht, zingt, danst en
springt is Van Veen op zijn best. Wij verwachten dat hij, net als in '95, een denderend spektakel met intieme momenten
van ingetogenheid en ontwapenende eerlijkheid naar voren zal brengen.
Reserveren is de boodschap!
Bij het napluizen vond men dat hij niet
minder dan 751 optredens in Vlaanderen
heeft weggegeven sedert het eind van de

Herman van veem vanaf vandaag in de Vlaamse zalen.
zestiger jaren!

DE NIEUWE SNAAR
De nieuwste voorstelling van de Nieuwe
Snaar is een volledig nieuwe creatie. Titel
is 'De Vierde Maat', maar het leuke drietal
wou niets kwijt over de inhoud. De regie
is in handen van Mare Peeters. De officiële première gaat door in het cultureel

Doe ik het goed?

centrum van Strombeek (Grimbergen),
zaterdag 25 september, om 20u. Waarna
een rondreis volgt langs niet minder dan
65 culturele centra.
Meteen verschijnt ook een mini-ceedee
met een viertal nummers als voorsmaakje,
uit bij EMl.
Sergius

af met een stukje brood. Wie het niet zo
begrepen heeft op formele aangelegenheden en toch verplicht wordt eraan deel
te nemen wacht weinig minder dan een
mari:eling. „Als er een conversatie op
gang komt, onderbreekt u even de maaltijd. Het is uiteraard niet volgens de etiquette om al etende te praten en al etende te luisteren." Tijdens een formeel
diner wordt overigens van u verwacht dat
u spreekt over 'luchtige' onderwerpen.
'IVIoeilijke' gesprekken zijn niet gewenst.
„En als we aan tafel Iets spannends te
vertellen hebben, zwaaien we uiteraard
niet met onze mes en vork in dé rondte of
wijzen ermee naar een denkbeeldig voorwerp." Overbodig eraan toe te voegen
dat dit leuke, praktische boekje ook ruim
voldoende aandacht schenkt aan het servies, de tafelschikking, het bestek, enz.
(gv)

land- en vaak streekgebonden ,,En daarbij passen we ons in alle redelijkheid aan"
luidt Bermans' advies. Al geeft ze natuurlijk ook wel enkele praktische tips zoals
het met laten van winden of boeren tijdens de maaltijd. Voorts is het ook onge-

past om te blazen in de te hete soep. Is
het neuspeuteren uit den boze en is het
tijdens een formeel diner aangeraden ook
de dingen die u niet lust toch maar achter de kiezen te proppen. En heeft u gedaan met eten: veeg dan nooit uw bord

cs> Tafelmanieren. Magda Berman. Uitg.
Tirion - Baam. 1999. 46 bh., 298 fr. In
dezelfde reeks 'Etiquette Geheugensteun' verscheen van Berman ook
'Ontvangsten en partijen'.

Renaat Veremans: meer dan 'weiden als wiegende zeeën'
De term Vlaams in de muziek roept bij velen het roman
tische beeld van de jeugdbeweging en de liederenschat
van Benoit, Hullebroeck en Van Hoof op Of dank zij het
pionierswerk van Philibert Mees de verstilde miniaturen
van Lodewijk Mortelmans Maar er liggen nog rijke partituren onder het stof zoals werd bewezen door Enk Van
Nevel en zijn ensemble Currende die enkele handschnften, ontdekt in Sint-Goedele, tot leven brachten En er
zijn in de jongste decennia een reeks jonge mensen die
hun weg naar het oor vinden via Radio 3 of kleine cellen
als 'De Rode Pomp' in Cent Ik denk maar aan de vaak bekroonde Rudi Tas en aan Luc Van Woi/edie op het Festival
van Vlaanderen aan bod komen Maar een oratonum?
We kennen de passies van Bach, Honeggers Jesnne d'Arc
en flarden uit 'De Oorlog' van Benoit Maar dat Renaat
Veremans in de jaren '40-'41 een oratonum 'De XIV ston-

den of de bloedige dagvaart ons Heren' op tekst van
Guido Gezelle had gecomponeerd wisten we nauwelijks

STONDEN
Veremans' oratonum werd pas in 1953 gecreëerd door
het toenmalige symfonie-orkest en koor onder Dame!
Sternefeld, werd jaarlijks door de radio op Goede Vrijdag
uitgezonden en was goed op weg een soort 'Vlaamse
Passie' te worden De verzen van Gezelle, al zangeng van
nature, werden door Veremans opgevat in de geest van
Bach, met breedsprakeng, maar sober en in een sfeer
van wijding Van berusting ook, als neerslag van de repressie \k oteer Mannus de Jong „Het werk getuigt van
een onuitputtelijke melodische vindingskracht, warme
bezieling en diepe ernst die de gevoelige taal van Gezelle
waardig zijn '

De XIV stonden zullen worden uitgevoerd door solisten,
koor en orkest onder leiding van Flonan Heyenck, oprichter en artistiek leider van het ensemble 'Ex Tempore',
gastdirigent van o m Het Collegium Instrumentale
Brugense en het barokorkest Le Mercure Galant, in 1997
festivalster en als adviseur en docent nauw betrokken bij
de werking van de Koorfederatie Vlaanderen
De recreatie heeft plaats in de Bijloke-abdy van Cent op
vrijdag 1 oktober om 20u en in de kathedraal van
Antwerpen op zaterdag 2 oktober om 20u 30 Kaarten bij
de koorfederatie Vlaanderen C Huysmanslaan 93 te
2020 Antwerpen, tel 03/237 93 92 en in alle Fnac-vesti
gingen, tel 0900/00600

(wdb)
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Nieuw

Bizz IS het nieuwe maandblad voor ondernemende

100% nuttig

mensen Een blad dat met alleen informeert, maar u

ook daadwerkelijk vooruit helpt Zo geeft Bizz u een nieuwe kijk op uw
zaken en bereidt ze u voor op de markt van morgen Verder krijgt u
suggesties om uw persoonlijke financiën te verbeteren en gaat Bizz met
u op zoek naar de ideale balans tussen werk en vrije tijd De praktische
rubrieken, tips en adressen maken Bi/z iedere maand 100% n u t t i g
Bizz ligt nu m uw krantenwinkel

Wij wensen

u veel

inspiratie

Bizz. Inspireert wie ondernemend is.
Bespaar
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want ze heeft de foute kleren aangetrokken Voor tieners met beugels,
acne, en andere ongemakken (**)
Deze prent is een Belgisch-Frans drama van Luc en Jean-Pierre het vertrouwen van Riquet schenden. Als je een toekomstige wereldacDardenne. In mei werd deze film in Cannes vertoond en bekroond.trice aan het werk wil zien, ga dan kijken. (***)
I.M. HENRI STORCK (1907-1999)
Cannes bekroonde eveneens actrice Emilie Dequenne Die speelt Rosetta,
De vader van de cinema in België is overleden. Deze documentarist
die in een caravan leeft samen met haar immer dronken ma, die het met
NEVER
BEEN
KISSED
begon reeds in 1929 aan zijn eerste film 'Pour Vos Beaux Yewc'. Met rake
de campingopzichter doet wanneer ze eens nuchter is. Rosetta wordt
wist hij mensen en streken in zwartwitfotografie te schildeontslagen. Ze gaat op banenjacht en probeert te overleven. Dan komt de'Never been kissed' is een romantische comedie met Drew Barrymoretyperingen
in
verkoper van warme wafels, Riquet, haar leven wat opfleuren. Hij prode hoofdrol Die bewees in o.a. 'The wedding singer' en 'Ever after' reedsren in films als 'Symphonic Paysanne' (1942) en 'Les Belges de la Mer'
(1954). Maar het meest zal hij bekend blijven voor zijn film over de
beert met haar aan te pappen tijdens een mager maal op zijn uitge- dat er talent in haar mooie lijf schuilt. Drew speelt Josie Geiler, vijfenwoonde flat Dankzij Riquet versiert ze een baantje bij een bakker, maartwintig en corrector op een redactie. Dan beslist haar baas dat ze teruggrauwheid van het leven in de Borinage, en later ook voor zijn kunstdocumentaires. Deze man werd over de hele wereld bewonderd
verliest dit al snel aan iemand anders zonder dat de baas ook maar naar school moet om een reportage te maken over de tieners van nu
enig argument kan aanbrengen. Vastbesloten een baan te krijgen zal Josie
ze
Willem Sneer
weet niet hoe ze 'hip' moet zijn reeds de eerste dag loopt het mis,

NIEUW IN DE BIOS

ROSEHA

• MEDIA

•

'De Rosse' naar de sossen!

(*)

^•^=^ La cité des enfants perdus Franse film
van Jean-Pierre Jeunet en Mare Caro uit 1995.
Professor Krank, een mutant ontsproten uit het brem
van een gekke wetenschapper, woont op een platform midden in zee Hy wordt vroegtijdig oud omdat
hij met over de mogelijkheid beschikt om te dromen
Daarom laat Krank kinderen ontvoeren uit de havenstad om hun dromen te stelen Fascinerende film,
met een overrompeling aan visuele effecten zat.
25 Sept.. TV1 om 23U.30

Erie Thai In 'The
Puppet Masters',
zon. 26 sept., VT4
om 22U.05

Hufters & hofdames Nederlandse filmkomedie van Eddy Terstall uit 1996. Een verhaal over
twee totaal verschillende jongens en hun respectieve
onhandigheid ten opzichte van het vrouwelijk geslacht. Doordat zij zich met dezelfde meisjes inlaten
ontvouwt de film zich als een puzzel, waarin situaties
van beide kanten worden getoond Maan.
27 Sept., Ned. 2 om 2iu.
^^=0' Felice... Felice Een fotograaf keert na
een lange afwezigheid terug naar Japan en gaat er
op zoek naar de huishoudster met wie hij lang samenwoonde Deze reis wordt in beeld gebracht door
middel van gedramatiseerde scènes en glasdia's uit
het I9de-eeuwse Japan. Nederlandse dramatische
film van peter Delpeut uit 1998 DIns. 28 sept.,
Ned. 1 om 22U.57
^=sr^ Overboard Amerikaanse kommische film
van Carry Marshall uit 1987. Joanna Stayton, een
schatrijke, doch verwende jonge vrouw, vraagt de
brave Dean Proffitt, een timmerman, enkele kleine
kanweitjes op te knappen op haar jacht. Zij is niet tevreden over zijn werk en gooit hem in het water.
Even later valt zij ook in het water en veriiest van de
klap haar geheugen. Haar echtgenoot Grant is blij dat
hij van haar veriost is en geeft geen krimp. Dean van
zijn kant wil haar een lesje leren ... woens. 29 sept..
Kanaal 2 om 2iu.20
' § s ^ Histories Portret van de NederlandsAntwerpse filosoof Jaap Kruithof Hij vormde honderden jonge ethici aan de universiteit van Gent en ontwikkelde daarnaast een koortsachtige activiteit in alleriei (linkse) organisaties en in de media Kruithof
was al 'progressief' toen dat nog lang niet in de
mode was Dond. 30 sept.. Canvas om 20u.55
^k^
iviedicine Man Dokter Campbell, die in een
Indiaans dorpje in de Amazone onderzoek verricht
naar eenvaccin tegen kanker, is verbolgen wanneer
zijn assistent arriveert Het gaat om Rae Crane, een
vrouw die hoegenaamd met aangepast is aan het
leven in de jungle Amerikaanse film van john
McTiernan uit 1992 Vrij. 1 okt., TV1 om 21U.35
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Eerst een kleine rechtzetting. Vorige
week meldden wij u het bestaan van een
'webwijzer' die is samengesteld door de
openbare bibliotheken van Vlaanderen en
Nederland. Deze webwijzer, waarvan het
adres www.bib.vlaanderen.beAvebwijzer
was weggevallen, is te gebruiken als een
soort van moderne kaartenbak
Het gaat niet goed met Franstalige
kranten die 'matin' in hun kop dragen. Le
Matin, gebouwd op de resten van o a. Le
Peuple, slaagt er niet in om de Waalse lezers te bekoren. De verkochte oplage
schommelt rond de 8.000 exemplaren en
als er niet snel iets gebeurt dan wordt de
fris ogende krant opgedoekt. Het dagblad
kan alvast rekenen op vervroegde steun
van de Franstalige gemeenschap. Ook
Dimanche Matin hield het voor bekeken.
De enige zondagskrant die Belgiërijkwas
en een oplage kende van 12.000 exemplaren leed teveel financieel verlies. Het
totaal aantal lezers van de Franstalige dagbladen in België steeg tussen juni 1998 en
juni 1999 overigens met 2,3%.
Iets wat dan weer niet gezegd kan
worden van de Vlaamse krantenmarkt: de
verkoop van kranten steeg weliswaar,
maar daartegenover staat dat het aantal
lezers verminderde met goed 3%. Een an
ander blijkt uit de meest recente CIM-cijfers, van het Centrum voor Informatie
over de Media. Naar ergerlijke gewoonte
pakken de meeste kranten weer uit met
succesberichten. Zoals ook de voorgaande jaren weten de meeste dagbladen een
verlies om te buigen in een winst: óf de
verkoop is gestegen (weliswaar met minder lezers per verkocht exemplaar) óf het
aantal lezers is gestegen (ook al bleef de
verkoop nagenoeg gelijk). Als het jaarlijks
weerkerende gegoochel en geïnterpreteer van de CIM-cijfers model staat voor
de andere berichtgeving in de kranten
waarin ze zijn opgenomen dan stemt dat
tot
nadenken.
De
FinancieelEconomische Tijd, van zijn kant, heeft er
al sinds enkele jaren een goede gewoonte
van gemaakt om een overzichtelijke tabel
van het 'bereik' (het totaal aantal lezers)
te brengen. Dat cijfer is vooral belangrijk
voor de kranten zelf: het wordt gebruikt
voor de berekening van de advertentietarieven. Hoe hoger het bereik, hoe hoger
de prijs voor een publicitaire inlassing.
De vaak gortdroge, maar niettemin oerdegelijke informatieve aanpak van de FET
werpt overigens vruchten af: de krant is
de grootste groeier in Vlaanderen. De
meeste kranten blijven zowat op het niveau van de vorige CIM-raetingen. Alleen
Het Nieuwsblad boert opmerkelijk veel
achteruit. Dag Allemaal, Humo en Kerk
en Leven zijn de meestgelezen Vlaamse

Pol Van den Driessche (rechts) vergeleek zijn i/ertrek bij 'Het Nieuwsblad' met dat van een
voetbaltrainer wiens ploeg niet naar behoren presteert.
weekbladen. Opvallend is ook dat TVl dagelijks meer mensen bereikt dan VTM.
Een steekproef (!) wees uit dat het Huis
van Vertrouwen dagelijks mag rekenen op
minstens een kwartier belangstelling van
2,9 miljoen kijkers, de commerciëlen uit
Vilvoorde moeten het stellen met 2,5 miljoen. De regionale TV-stations kunnen
zich verheugen in de gezamenlijke aandacht van goed 1,75 miljoen kijkers.
De verkoop van Het Nieuwsblad gaat
al enkele jaren achteruit. Ook het
Antwerpse project 't Stad liep uit op een
sisser. Dat alles maakt dat de relatie tussen uitgever en redactie niet echt goed
meer is. Maandag raakte bekend dat
hoofdredacteur Pol Van den Driessche,
gewezen redacteur van dit blad en gewezen medewerker op het kabinet van Hugo
Schiltz, zijn functie verlaat om de overstap te maken naar het kabinet van minster Luc Van den Bossche (SP). In het radioprogramma 'Voor de dag' van maandag jl. vergeleek Van den Driessche zijn
vertrek met dat van een trainer van een
voetbalploeg die niet meer goed presteert. In zijn nieuwe functie zal hij meewerken aan het verbeteren van de interne
communicatie binnen en de modernisering van de federale ambtenarij, één van
de bevoegdheden van de minister van
Ambtenarenzaken.
YT4 bereikt dagelijks 1,1 miljoen
Vlamingen. Dat relatief goede resultaat
kan het station er niet toe overhalen om
ook een Vlaamse uitzendvergunning aan
te vragen. Het Vlaams Commissariaat
voor de Media had ermee gedreigd VT4
van de kabel te halen als het niet zijn
Britse licentie inruilde voor een Vlaamse.
De SBS-dochter stapte daarop naar de
Europese Commissie en die oordeelde
dat alleen Groot-Brittannië stappen kan
en mag ondernemen tegen het station.
Zolang het geen Britse wetten overtreedt

is er dus niets aan de hand. Vooral VTM
stuurde aan op Vlaamse sancties tegen de
concurrent. Zo mag die laatste bv wel reclame maken rond kinderprogramma's,
iets wat in Vlaanderen bij decreet verboden is.
Voortaan zullen ook de uitvoerders
van muziekjes een vergoeding krijgen.
Dat meldde Het Belang van Limburg. De
nieuwe inning is een gevolge van de wetLallemand op de auteursrechten (1994).
Vooral de uitbaters van winkels, kapperszaken en horeca zullen daar de gevolgen
van ondervinden. Tot op heden betaalden
zij voor het laten horen van muziek enkel
een bedrag aan de auteursrechtenvereniging SABAM. Die vergoedde daarmee op
haar beurt de componisten en de tekstschrijvers van het lied. Nu krijgen eindelijk ook de zangers en zangeressen waar
ze recht op hebben. De wet die deze taks
oplegt bestaat al sinds 1996. Dat houdt in
dat de kappers, horecazaken en winkels
(voorlopig zijn alleen daarvoor normen
vastgelegd) ook voor de voorgaande jaren
zullen moeten betalen. De grootte van
het bedrag hangt af van o.a. de oppervlakte en de openingsuren van de zaak.
Voor een klein café zou dat neerkomen
op ongeveer 20 fr. per dag.
'Voel je wel in je vel': dat is zowat het
motto van een nieuw Vlaams TV-station
dat volgend voorjaar overal in Vlaanderen
te zien zal zijn. Vttaya, want zo heet de
nieuweling, zal dag na dag doorlopend
informatie brengen over 'de kwaliteit van
het leven'. Onderwerpen die in dat kader
passen zijn o.m. gezondheid, schoonheid,
stress, kinderen, conditie, leefomgeving,
vrije tijd, huisdieren enz. Een en ander
doet veronderstellen dat Vitaya de audiovisuele weergave van een damesblad
wordt.
(*) Vrij naar: Het Nieuwsblad, nieuwe
stijl...

Overbodige
paniek
Door menging en verdunning zijn de nade
lige sporen van giften dikwijls uitermate
klem (WIJ-16sept jl Een structureel vee
voederprobleem) Het product dioxine is
mediageniek terwijl het maar één van de
honderden schadelijke producten is die dagelijks opgenomen worden Nadat in juni
1976 in Seveso (Italië) een reusachtige hoe

veelheid dioxine vrijkwam werden geduren
de 20 jaar ongeveer 20 000 blootgestelde
mensen opgevolgd Tegelijk werden ook
20 000 met getroffenen op hun gezond
heid bewaakt Welnu er waren meer kankergevallen bij de laatste groep De blootgestelden hebben er tot nu toe mets aan
toonbaars aan overgehouden Het is bekend
dat dioxine bij de mens alleen een tijdelijke
zware acne of huiduitslag veroorzaakt
Alleen kippen ondergaan zware verschijnse

len Worden er ziek van en hun kuikens sterven De mens moet echter zowat 30 maaltijden van zwaar besmette kip of eieren
eten om de dioxineconcentratie in zijn li
chaam te verdubbelen Een pamekeng vernietigen van zogenaamde besmette dieren
IS dus een maat voor mets
De norm voor runderen is O 000020 % en
lager dan wat de mens in zijn lichaam heeft
namelijk O 000025 % Varkens hebben minder dioxine dan er van nature uit in vis te

vinden is Ook hier is uit paniek alle besmette dieren vernietigen een nodeloze
paniek en weggegooid geld
De overheid zou zich beter grondiger bemoeien met de echt misdadige wijzen waar
op dieren ongezond voedsel of middelen
toegediend krijgen Of de levensomstandig
heden van slachtvee verbeteren Zou totaal
overbodige paniek voorkomen
Willy Degheldere,
Brugge

• WEDERWOORD •

Ridders
Het Staatsblad van 3 juli jl vemeldt dat
volgens het besluit van de koning van 9
juni Ridder in de Leopldsorde werden
Annemie Van de Casteele, Hugo Olaerts,
Jaak Vandemeulebroucke, Etienne Van
Vaerenbergh en Sven Gatz
Commandeur in de Leopoldsorde werd
Johan Sauwens
En nu op 4 december a s fluks naar de
trouwreceptie m Laken'
Klara Hertogs,
"nirnhout

Nooit spontaan
In WIJ van 2 september jl komt in de berichtgeving over de IJzerbedevaart ook
het debat ter sprake over het al dan niet
handhaven van het cordon sanitaire U
bericht - juist - dat IJzerbedevaartvoorzitter Lionel Vandenberghe gepikeerd en denigrerend' reageerde op mijn
stelling dat dat cordon moet kunnen besproken worden, ook met het Vlaams
Blok, maar wel binnen het kader van een
positief-menselijke agenda (nee, ik pleit
niet voor coalities of voor een structurele
samenwerking met het Vlaams Blok )
„Het feit dat Wezenbeek ooit voorzitter
van het IJzerbedevaartcomite wou worden, IS daar met vreemd aan", schrijft u
De bewering - wou worden - is juist,
maar de werkelijkheid is iets genuanceerder (omdat u met in alles in detail kunt
gaan) Vandaar enige toelichting
Ik heb inderdaad ooit toegezegd dat ik
deze functie wou aanvaarden In de winterperiode 96-'97 ben ik namelijk door
een delegatie (met ondermeer afgevaardigd beheerder Bob Vanhaverbeke, Paul
De Belder, Dirk Demeune e a) van de
raad van beheer van het Comité gevraagd
om Lionel Vandenberghe op te volgen
Voorzitter Vandenberghe was daarbij met
aanwezig, maar hij had het bezoek van de
delegatie voorbereid in een voorafgaand
gesprek met mij en steunde de vraag volledig Lionel Vandenberghe wou om een
aantal redenen ontslag nemen Dat was
ten tijde van het moeilijke conflict met
het IJzerbedevaardersforum (Zijn mogelijke kandidaatstelling op een CVP-lijst
speelde daar toen met m mee, want dat
was reeds vroeger, hijzelf, maar alleen hijzelf, heeft mij toendertijd trouwens gevraagd mij kandidaat te stellen, indien hij
het Comité om die reden zou verlaten, ik
heb hem daarentegen uitdrukkelijk en
herhaaldelijk gevraagd met op een pohtieke lijst te kandideren )
Ik ben zelf met andere woorden nooit uit
eigen beweging kandidaat geweest voor
de ftinctie van IJzerbedevaart-voorzitter
Aan de delegatie van het Comité heb ik na
twee gesprekken positief geantwoord Als
VEV-directeur heb ik daarover uiteraard
de toenmaüge VEV-voorzitter Johan De

Muynck geraadpleegd, die meende dat
dergelijke functie moeilijk verzoenbaar
was met mijn werkzaamheid binnen het
Vlaams Economisch Verbond
Lionel Vandenberghe bleef - uiteindelijk
- voorzitter Ik behoorde bovendien enkele jaren geleden bij zijn herverkiezing
als voorzitter, tot de ruime groep die hem
- met overtuiging - heeft gesteund
Als ons gesprek over het cordon bijgevolg al een keer pikant verloopt - omdat
iemand initieel niet de bal, maar wel de
man speelt - kan het toenmalige en mo
gelijke vertrek van Lionel Vandenberghe
daarvoor met als motief aangevoerd worden
Ik ben dus spontaan nooit kandidaatvoorzitter geweest
Bob Wezenbeek,
ondervoorzitter IJzerbedevaartcomite

Oproep
De heisa rond Mathtlde dudeldiendado
(sorry, bruggetje om haar familienaam te
onthouden ) is overgewaaid De hele
media hadden het over mets anders meer
dan over het op til zijnde sprookjeshuwelijk van dit 'spontane, ook Vlaamssprekende meisje' met de toekomstige
Belgische koning Zowel pers als radio en
TV deelden in de grote vreugde van dit
land en ik voelde mij eenzaam Nauwelijks hoorde ik verwoorden hoe
Vlamingen zoals ik zich voelden Zijn ze
er dan met'
Ik geloof niet meer in sprookjes en evenmin in sprookjeshuwelijken Ik wil niet
langer in een unitair keurslijf geperst worden en ik heb geen behoefte aan een koningskoppel voor Vlaanderen dat met
moeite dne woorden van mijn taal na elkaar gezegd krijgt en dan nog met het ontegensprekelijke accent van zijn eigen
'moedertaal' Het Frans dus
Ik werd gewoon missehjk toen ik in het
programma 'Groot Gelijk van Radio 1 een
man hoorde die zich de levensbelangrijke
vraag stelde of Mathilde nog maagd was'
Vanaf dat moment bleef mijn radio en TV
uitgeschakeld en geen dag- of weekblad
kwam nog in huis Dezelfde reactie had ik
tijdens de ÖJöwa-heisa Vooral tijdens die
penoden van algemene gekte, door de
media opgedrongen, speeh dat reclamespotje van destijds door mijn hersens Je
weet wel, dat van 'koning, keizer, admiraal, Popla gebruiken ze allemaal' Ook
adelijke mensen worden trouwens door
een man verwekt en door een vrouw op
de wereld gezet Dat ze omwille van die
adelijkheid als enige bijzondere 'verdienste' aan de top van een land geplaatst werden (en gehouden worden) is volgens mij
nogal uit de tijd en het heeft eigenlijk iets
potsierlijks, zeker als de media een spel
spelen waarin minstens een deel van dit
Belgenland zich niet herkent en doodgezwegen wordt

Philip en Mathilde hebben, zoals elke gewone sterveling, recht op geluk met elkaar en ik gun hen dat ook van ganser
harte maar de hele gespeelde trammelant
rond een koppel zoals elk ander maakt
mij alleen maar opstandig en nerveus
Iedereen die zich ook ongeveer zo voelt
wordt hiermee opgeroepen zich te laten
horen Alleen zo worden de andere klokken gehoord die tot nu toe met hebben
geluid
Mady Vermeulen,
Heusden-Zolder

Vlaamse
beweging
Sta me toe te reageren op de met-ondertekende bijdrage 'Vlaamse beweging' in
WIJ (16 september jl)
Een mening durven uiten in persoonlijke
naam noemt uw redacteur een goedkoop
alibi om de handen in onschuld te wassen Het gaat over een bnef die ik als reactie op een interview in De Standaard
met Herman Van Rompuy naar die krant
stuurde Deze brief werd gewoon getekend met rmjn naam, zonder meer Ik ben
de koning met en heb dus nog het recht
een eigen mening te hebben
Het
Overlegcentrum van Vlaamse Verenigingen huldigt de goede stehegel dat er
door het OW maar standpunten worden
ingenomen wanneer daarover een brede
consensus bestaat, en dat daarnaast, zoals
het in een democratie past, de afeonderlijke verenigingen en personen zich elk
naar eigen godsvrucht en vermogen engageren en opvattingen vormen over de
maatschappelijke problemen In necessariis umtas, in dubus libertas Uw redacteur heeft het recht om een andere memng te hebben dan de mijne, we leven m
een democratie, en ik ga hem daarom niet
uitmaken voor Pilatus Lionel Vandenberghe heeft zijn eigen mening, en ik ben
blij dat hij die uit Hij respecteert ook dat
ik mijn mening geef, uw redacteur (die
ook de u'onie in mijn brief met begrepen
heeft) blijkbaar met Ik heb helemaal
geen alibi's nodig, en het is genoegzaam

bekend dat ik met de gewoonte heb me
achter wat dan ook te verstoppen Ook de
samenvatting van de inhoud van mijn
bnef IS bedrieglijk de woorden 'rechtser
en Vlaamser' zijn met de mijne, maar de
woorden die De Standaardjournalist gebruikte tegenover Herman Van Rompuy
in een vraag waar deze laatste ontwijkend
op antwoordde (zeker wat het Vlaamse
betreft) Als ik ze tussen aanhalingstekens
plaats, weet een goede lezer juist dat ze
niet letterlijk te nemen zijn, en dat hij ook
de rest van de zin moet lezen
WIJ schrijft vervolgens dat ik „aanstuur
op commuautaire samenwerking met het
Blok" zonder ook maar een element aan
te brengen waaruit dat zou blijken De
reden voor dit laatste is dat er daartoe
ook geen elementen voorhanden zijn,
tenzij men het woord samenwerking dusdamg verdraait tot het in zijn tegendeel
verkeert
Dat ik de communautaire dialoog nog
voor hij gestart is afschiet, is al even grote
nonsens, die de Volksunie nu al een paar
weken probeert te verkopen Ik moge
sceptisch zijn, maar ben er nooit de man
naar om een dialoog bij voorbaat af te
schieten Enkel zal men mij met het recht
ontnemen om te oordelen op basis van
de resultaten die daarmee m functie van
de verstreken tijd zullen worden bereikt
U moet bovendien mijn teksten leren
lezen de panteit in een communautaire
dialoog heb ik nooit bekritiseerd, wel mtegendeel dat de Vlamingen mmder dan
de helft van de vertegenwoordigers knjgen en dat men juist met gekozen heeft
voor een dialoog van gemeenschap tot gemeenschap, maar beslist heeft dat de
Brusselse problemen enkel door de
Brusselaars worden geregeld, zonder mbreng van de Vlaamse of Franse gemeenschap Het IS een traditionele tactiek van
de Franstahgen in dit land om Vlaanderen
altijd maar als één van meer dan twee partijen te zien, en zo de Vlamingen steeds te
minonseren De symboolwaarde hiervan
mag men ncKh overschatten noch onderschatten

Matthias E. Storme,
Gent

G E V R A A G D

ADMINISTRATIEF MEDEWERKER N/F
voor waarneming van het secretariaat van de intergouvernementele
commissie o 1 v co-voorzitter Patnk Vankrunkelsven
Kandidaturen nchten aan
P. Vankrunkelsven
Lindestraat 9
2430 Laakdal
Meer info tel 013/66 65 60 - iedere voormiddag

15
23 september 1999

'et minste dat men kan beweren na de 72ste
bedevaart is dat het IJzerbedevaartcomité
in een overgangsfase is beland. Een situering.

Er waren hoe dan ook meer bedevaarders
dan de vorige jaren. En toch kunnen er
ernstige vragen gesteld worden over de
politieke impact van de bedevaarten. Het
viel bijv. op hoe weinig politieke partijen
reageerden en ook in de media werd nauwelijks ingegaan op de communautaire
standpunten van de voorzitter. Ieder jaar
wordt op de weide een resem gekende
Vlaams grieven verwoord en Ijzerbedevaartvoorzitter Lionel Vandenbergbe herhaalde de confederale piste. Dat betekent
dat de deelstaten een eigen stem in de internationale besluitvorming verwerven,
dat Vlaanderen soeverein of zelf hoort te
beslissen met welke (deel)staten samengewerkt wordt en hoe dat gebeurt. Tot
slot moeten de deelstaten Brussel samen
beheren. In de Raad van Beheer van het
Comité sloeg Vandenberghe hard op tafel
over de kwestie Brussel: Vlaanderen mag
Brussel nooit loslaten.

IETS CEBALDER
Een overgrote meerderheid van de
Vlaamse bevolking is niet bijster geïnteresseerd in Brussel. En de confederale logica is verre van ingeburgerd. Een onderzoek naar de betekenis ervan, zou weinig
hoopgevende resultaten opleveren. Het
heeft overigens decennia geduurd vooraleer het federalisme een aanvaardbaar politiek begrip werd. Het kan daarom geen
kwaad om jaren na elkaar op dezelfde
nagel te kloppen. Alleen mag het gewenst
staatkundig scenario iets gebalder en
vooral begrijpelijker worden aangebracht.
En is het niet aangewezen om slechts hier
en daar op bepaalde communautaire pijnpunten in te gaan? Denken we bijv aan
het verlies van Vlaamse stemmen in het
kiesarrondissement
Brussel-Halle-Vilvoorde, aan enkele concrete voorbeelden
die wijzen op een Franstalig-Belgicistische
recuperatie op federaal vlak en vooraal
aan de perfide strategie van de
Franstaligen om een Waals-Brussels front
tegen Vlaanderen te vormen. Had Vandenberghe daartegen ingegaan, met cijfers, naam en toenaam, dan waren de batterijen van de bedevaarders andermaal
voor een jaartje opgeladen, iets wat velen
nu gemist hebben.
Moet het Comité daarom per se revolutionaire taal spreken' Sommige wensen
niets liever dat Vandenberghe tot burgerlijke ongehoorzaamheid en harde, spectaculaire acties oproept. Anderen staan
voor dialoog, voor de stap-na-stap-methode. Wie de toespraak van de voorzitter naleest, merkt dat hij een mix van strategieën aanwendt. Er blijft de zekere neiging tot kaakslagflamingantisme. Neemt
Vandenberghe geen loopje met de werkelijkheid wanneer hij meent dat
,,Vlaanderen staatkundig totaal aan
België ondergeschikt blijft?" En enerzijds
vindt de voorzitter dat „er al genoeg is ge-

praat", terwijl hij tegelijk de Vlaamse partijen een jaar respijt biedt om Vlaamse
eisen door te drukken. Dat laatste ontlokte felle reacties bij het Vlaams Blok en ook
bij de CVE Brigitte Grouwels: „Toen wij
in de meerderheid zaten sprak Vandenberghe hardere taal." .

BEKROMPEN?
Voor sommigen is en blijft de bedevaart
een Vlaams-nationale hoogdag. Anderen
zoals de Ijzerbedevaartvoorzitter, daarin

kele lokale en provinciale mandatarissen
van de VLD aanwezig. Ik heb contact opgenomen met de partij en men heeft mij
beloofd dat volgend jaar nationale mandatarissen, misschien Vlaams ministerpresident Patrik Dewael, naar de weide

Bij de 72ste

IJzerbedevaart
gesteund door secretaris Dirk Demeurie
en afgevaardigd-beheerder Bob Vanhaverbeke, staan voor het politieke pluralisme.
Tot nu sturen drie partijen, VU, CVP en
Vlaams Blok, ministers of parlementairen
naar de bedevaart.
Bob Vanhaverbeke: ,,Er waren nu ook en-

zullen komen. Er wordt daarover op zijn
minst nagedacht."
Naast het politieke pluralisme is er ook
het maatschappelijk en religieus pluralisme. Er kan niet ontkend worden dat in de
boodschap aan de IJzer een uitdrukkelijke maatschappelijke verdraagzaamheid

weerklinkt. Maar, volgens gewezen SPvolksvertegenwoordiger Alfons Laridon
„blijft de IJzertoren een eenzijdig klerikaal symbool." (Knack, 8 september).
Bob Wezembeek, ondervoorzitter van het
Comité, wil dat de eucharistieviering, die
geen deel uitmaakt van de eigenlijke bedevaart, „vervangen wordt door een
woorddienst, waaraan vertegenwoordigers van alle grote godsdiensten en denkrichtingen gelijkwaardig deelnemen."
Tijdens de 72ste bedevaart bad Maria Van
Dyck, de kranige negentigjarige non van
de Orde van het Heilig Graf in Turnhout
voor ,,alle Vlaamse vrouwen, moeders en
religieuzen, voor universele vriendschap,
solidariteit binnen de eigen gemeenschap
en respect voor andere culturen en opvattingen." Voorwaar, geen teken van katholieke bekrompenheid.
(evdc)

IS de

eucharistieviering een
teken van
bekrompenheid?

16

Met of zonder?
De vraag of er in de Vlaamse beweging al
dan met kan samengewerkt worden met
het Vlaams Blok blijft een discussiebunt
Ook in het IJzerbedevaartcomité. Daarover
wil ondervoorzitter Bob Wezembeek naar
eigen zeggen het debat aanzwengelen
In de Gazet Van Antwerpen (10 september
1999) brak hij andermaal een lans voor de
opheffing van het cordon-sanitaire. De ondervoorzitter van het Comité vertrekt van
de vaststelling dat niet alle Blok-stemmers
racisten of onverdraagzamen zijn „Het Blok
is, zoals andere oartijen, een optelsom van
vele n^aatschappelijke dimensies." Volgens
Wezembeek stemmen heel wat mensen
voor het Blok omdat ze ontgoocheld zijn
over bepaalde maatschappelijke thema's.
,,De signalen zijn op 13 juni gegeven
Waarom dan aan de oproep van de kiezer
geen gehoor geven?"
Een antwoord op die oproep kan volgens
Wezembeek het opstarten van een dialoog
met het Blok inhouden. Hij heeft het daarbij over een politiek plan, een soort conferentie, bijv. over het samenleving tussen allochtonen en autochtonen In die conferentie moeten aiie politieke partyen een gesprek of dialoog aangaan ,,Dit is geen pleidooi voor coalities of voor enige samenwerking."
Ons inziens begint dialoog bij samenwerking Daarom rijst de vraag welke doelstellingen de ondervoorzitter van het Comité
voor ogen heeft ,,Spreken met één stem
zal de vragen en boodschappen uit

In het maandblad van het Blok schrijft voorzitter Vanhecke naar aanleiding van de
jongste bedevaart ,,Wij zijn een strijdpartij
en zuilen onze kiezers en ons programma
met in de steek laten En wie met ons wil
spreken, moet weten dat wij onze huisslogan niet verloochenen: eigen volk eerst "
Wezembeek benadrukt dat hij nog niet met
mandatanssen van het Blok heeft gesproken ,,lk hoop dat iedereen zo verstandig is
dat we eikaar kunnen vinden." De gewezen
VEV-directeur beseft dat slechts een minderheid binnen het de Raad van Beheer van
het Comité zijn mening deelt ,,Maar, OVVvoorzitter Matthias Storme en VVB-voorzitter Yvan We/tens gaan wel akkoord. Alleszins
binnen het OW delen veien mijn visie en
Ondervoorzitter Bob Wezembeek: "We moeter) heel
het wat vnenden dhngen aan om op de
Blok positief integreren."
weg van dialoog verder te timmeren We
willen vermijden dat de Vlaamse beweging
Vlaanderen krachtiger en duidelijker doen
ondergaat in broedertwist en schande We
klinken " Ovengens vergelijkt Wezembeek
moeten het Blok positief integreren. Ook
het cordon-sanitaire met een polansatie
dat is mijn bekommernis "
tussen 'David en Goliath' ,,Zo'n polansatie
Hoe denkt Ijzerbedevaartvoorzitter Lionel
doet David winnen Dat is een ijzeren wetl/andenoergrte daarover? ,,Het is de voorzitmatigheid in de politiek De voortdurende
ter
die namens het Comité spreekt. Al de
afwijzing van een groep kiezers, van wie
rest
zijn persoonlijke interpretaties En het
velen stemmen uit spijt, maakt deze menzijn
de
politieke partijen die over de kwestie
sen bitsig en versterkt hun mening en ook
moeten
beslissen Zelfbestuur wordt gerehun afkeer" Wezembeek heeft men andealiseerd
door
wetten en decreten. Politiek
re woorden schrik dat het Blok er electoraal
partijen zoeken daarbij naar een meerdernog op vooruit gaat en wil de partij daarom
heid. Hoe ze dat doen is hun probleem."
'verbranden' ,,De volledige integratie van
De voorzitter danst om de hete brij ,,Een
migranten mag op deze agenda (van de
tweede
dissidentie kan ik met meer aan "
conferentie, red.) met ontbreken "
Zal de extreem-rechste partij zich bekeren?

(evdc)
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