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Intensere 
samenwerking 

V erleden weekeinde kwamen het VU-partij-

bestuur en de parlementairen in 

Blankenberge bijeen. Vlaams minister 

]ohan Sauwens pleitte er voor de Vlaamse repu

bliek, de afschaffing van de monarchie en het 'ou

bollige' België. 

Met het hart delen velen de mening van 

Sauwens, het verstand doet de VU naar een andere 

keuze grijpen. De partij blijft het confederale 

staatsmodel voorstaan. Op die manier houdt men 

de aandacht voor Brussel gaande. In een confedera

le staat hebben de twee gemeenschappen een be

langrijke inbreng in het beleid van de hoofdstad. 

Tegelijk verwerpt de VU het huidige federale 

België. „Deze staatsstructuur vormt een blijvende 

rem op de sociale, economische en culturele ont

wikkeling van Vlaanderen. De VU acht de 

Conferentie voor de Staatshervorming het uitgele

zen gespreksforum om het Belgisch immobilisme 

te doorbreken en een goed bestuur in de deelstaten 

mogelijk te maken. De VU vindt de deelname van 

de CVP aan deze conferentie een wijze beslissing 

omdat hiermee het draagvlak van de conferentie 

wordt verbreed." 

Voor de partij blijft ook de invulling van het 

Vlaanderen van morgen centraal staan. De VU 

profileert zich als cultureel progressief en neemt op 

economisch vlak een centrumpositie in. Geheel 

volgens de traditie wil de partij „heilige huisjes 

herbekijken in functie van de feiten en noden. 

Daarom wil de partij de broeikast zijn van alle 

ideeën tot verbetering van de samenleving." 

Op die manier belandt men bij de beweging 

ID21. Daarover is een hartig woordje gewisseld. 

Een oude rot in het vak acht het niet aangewezen 

om met een partij en een beweging te werken, 

meent dat een alliantie enkel kan slagen indien 

sprake is van twee gestructureerde partijen. Een 

groep rond VU-ondervoorzitter Eric Defoort staat 

de integratie van ID21 in de partij voor. Dat zou 

als 'assimilatie' kunnen beschouwd worden. Zover 

wilde men niet gaan. Temeer, daar de alliantie het 

bij de jongste verkiezingen niet slecht deed. 

„Samen met ID21 wil de VU de spil blijven 

van politieke vernieuwing. Er werden voorstellen 

geformuleerd voor verdere en intensere samenwer

king. Daarover zal met ID21 overleg worden ge

pleegd. Er is de wil om gezamenlijke lijsten in de 

dienen voor de gemeente- en provincieraadsverkie

zingen. Die lijsten kunnen ook de nodige ruimte 

geven aan onafhankelijken, vernieuwers of verrui

mers. Het besluit zal voorgelegd worden aan de 

partijraad" 

Tot slot sluit VU-voorzitter Patrik 

Vankrukenkven een alliantie met de VLD uit. 

(evdc) 

CCJS'I 

Wat met mij? 
Is de wedervraag van een lezer op de vraag 'Wat met WIJ?' die 

hier verleden weei< werd gesteld De lezer vraagt zich af wat er 

met hém zal gebeuren als zijn weekblad wordt opgedoekt En 

deze optie werd zaterdag jl, door een meerderheid van leden 

van partijbestuur en politieke fracties genomen. Op biz. 2 leest 

u een mededeling vanwege verantwoordelijk uitgever Patnk 

Vankrunkelsven, reacties van lezers vindt u op bIz. 8 en 9. 
WIJ 

D e actie om Wouter Tyberghien vrij 
te krijgen spreekt tot de verbeel

ding. In een mum van tijd werden 34.500 
handtekeningen gezet om de 
Harelbeekse juwelier die een inbreker in 
de rug schoot uit voorlopige hechtenis te 
halen. Men mag aannemen dat de man in 
het belang van het onderzoek niet langer 
meer in de cel hoeft te blijven, toch komt 
het ons voor dat het gerecht met zijn 
aanhouding 'een teken' heeft willen 
geven. Er kunnen daar meerdere rede
nen voor zijn. Onder meer 
het feit dat de juwelier niet 
de gehele waarheid over 

bezoek van Jan Hoet en Luk Moo aan 
zondagsschilder Mark Eyskens dan kun
nen we daar nog enige sympathie voor 
hebben, maar als Stefaan De Clerck zijn 
handtekening zet om 'Wouter vrij' te krij
gen dan gaat het om een politieke daad 
mét inhoud. De CVP'er is niet de eerste 
de beste, hij is gewezen minister van 
Justitie en bijzonder populair sinds zijn af
treden na de ontsnapping van Mare 
Dutroux. Onder andere daardoor is De 
Clerck de 'laatste strohalm' om de CVP 

Onbezonnen 
zijn optreden heeft verteld, 
maar daar hoeven wij ons niet over uit te 
spreken. 
Het 'wapen' van petities is een emotio
neel ding, de eis is doorgaans simpel en 
sloganesk gesteld, de actievoerders men
sen die grootmoedig, maar eerder recht
lijnig dan genuanceerd denken en hande
len. 
Zo onschuldig Is het dus allemaal niet, 
zeker niet wanneer de actie zich tot voor
aanstaanden ncht die omwille van profile-
rlngsdrang zowat alles onderschrijven wat 
ze onder de neus krijgen De soepelheid 
waarmee sommige politici aan dergelijke 
dingen meedoen heeft een hoog TV6-
gehalte en dat is gevaarlijk. Wanneer het 
om een onschuldig nummer gaat als het 

door haar verkiezingsweeën te helpen 
Zijn geste betekent veel meer dan een 
Werk van Barmhartigheid en veel meer 
dan het vrijblijvende steuntje om een 
streekgenoot uit de penane te halen. Met 
zijn daad heeft De Clerck - gewild of on
gewild - het probleem van de misdaadbe
strijding en het niet omschreven maar 
bestaande gevoel van onveiligheid in de 
actualiteit gebracht Het Is maar de vraag 
of een gewezen justitieminister dat dien
de te doen, of hij er niet beter aan had 
gedaan om het gerecht in alle vrijheid te 
laten begaan. Nu Is het alsof de ex-minis
ter er geen moeite mee heeft dat Iemand 
het recht in eigen handen neemt. 
Wanneer vooraanstaande politici als 

Stefaan De Clerck zich op deze golflengte 
zetten dan staat de deur open voor nog 
pijnlijker toestanden Zo gaat van de 
weeromstuit het Vlaams Blok actie voe
ren voor het gerechtsgebouw in Kortrijk. 
Zogezegd om de hypocrisie van de CVF 
politicus aan te klagen, maar In wezen om 
de reeds angstige middenstand nog 
meer op te jutten, om haar het recht toe 
te kennen 'de eigen zaak' te verdedigen, 
om wapens te bezitten en om deze ook 
te gebruiken Geen schaamte hoor, De 
Clerck is er ook voon 
Petities zijn, net als referendums, eerbare 
middelen. Het kunnen prachtige kanalen 
zijn om de stem (en in sommige gevallen 
ook het hart) van het volk te laten spre
ken, maar ze kunnen ook gevaarlijk zijn 
want gemakkelijk manipuleerbaar. 
De petitie én de zaak-Tyberghien zijn 
boeiende stof omdat zij onze samenle
ving en het bestel een gezondheidsrap-
port geven 
De streek rond Harelbeke, geliefd terrein 
van Kappa- en andere benden, ligt pal in 
de Zuid-West-Vlaamse Far West. Veel 
goedboerende kleine en grote industrie 
op één hoop, zeer spitse technologie ge
koppeld aan enorme werkkracht leveren 
er navenante welstand op, een rijkdom 
die niet onder de korenmaat blijft en in 
enkele gevallen zelfs hemeltergend staat 
uitgestald. Deze ongebreidelde nieuwe-

rijkenwereld trekt, onvermijdelijk haast, 
gieren aan die hün brok van de koek wil
len. Een oud - bijna romantisch- verhaal, 
maar hoe ga je daar de dag van vandaag 
mee om? Toch met door wapens uit te 
delen zodat al wie zich bedreigd voelt het 
recht in eigen handen kan nemen. Want 
Wie een wapen bezit heeft de bedoeling 
het ooit te gebruiken, dan Is de vergel
ding - het 'oog om oog, tand om tand'-
niet ver meer af. Dit wil met zeggen dat 
mensen schietschijven mogen zijn, zeker 
met! Maar de problematiek mag niet ver
der rotten, hij smeekt om een aanpak- de 
uitvoehng van de nationale en regionale 
veiligheidsplannen die reeds herhaaldelijk 
werden opgesteld, o.m. in het Octopus
akkoord 
Veiligheid heeft een prijs, het is maar de 
vraag of overheid en bevolking deze wen
sen te betalen. Het antwoord kan niet an
ders dan positief zijn al moet er onmid
dellijk aan worden toegevoegd dat het 
met gaat om een rijkswachter of een 
computer meer of minder; het gaat om 
zoveel meer om opvoeding, om de ver
houding tussen arm en rijk, om het aan
vaarden van geweld als entertainment en 
stoerheid als waardemeter, het gaat om 
de toenemende agressie, om de onbe
zonnen handtekening van Iemand als 
Stefaan De Clerck . 

Maurlts van Liedekerke 



Over zelfstandigen 
uu een NCMV-enquête onder ruim 1.700 
zelfstandigen blijkt dat de meesten onder hen 
bewust voor hun statuut hebben gekozen. 
Liefst 96% heeft van de zelfstandige activiteit 
het hoofdberoep gemaakt. Goed twee derde 
houdt daar een inkomen aan over dat 
voldoende is om 'goed' of 'luxueus' van te 
leven. Vier op vijf zelfstandigen is ruim 50 uur 

per week in de weer, niet zelden met hulp 
vanuit de familie. Het gros van de 
zelfstandigen (78%) is van het mannelijk 
geslacht en is ouder dan 35 jaar (76%)). Ruim 
70%o zou, indien ze de kans nog eens kreeg, 
opnieuw dezelfde keuze maken. Twee derde 
onder hen verzekert zich ook - iets wat niet 
verplicht is - tegen zgn. kleine risico's. 

Chapeau! 
„Eerlijk gezegd bewonder ik de Waien om liun politieke 
strategie. Ze hebben van de dioxinecrisis onmiddellijk 
gebruik gemaakt om de Vlamingen een complex aan te 
smeren, waardoor Vlaamse partijen bij de regeringvor
ming hun zwaarste eisen hebben laten varen. Voor de 
Walen stond één ding voorop: het veilig stellen van de 
financiële transfers. Aan die 187 miljard wordt voorlopig 
niet geraakt. Dus zeg ik: chapeau voor de Walen. 
Schitterend resultaat." 

Robert Senelle in Knack van 22 september 1999. 

• DOORDEWEEKS • 

Raïsa Gorbatsjov is overleden 
aan de gevolgen van leukemie. De 
echtgenote van Michail, gewezen pre
sident van de Sovjet-Unie, werd 67. Ze 
was de eerste echte 'first lady' van de 
USSR. 

Gisteren liep de 10de Vlaamse 
Vredesweek af. ze startte, exact 100 
dagen voor het einde van deze eeuw, 
onder het motto 'Samen naar een cul
tuur van vrede en geweldloosheid'. 

Klein treinleed: per spoor be
draagt de reisduur tussen Hasselt en 
Brussel over Leuven voortaan 81 mi
nuten. De afstand tussen beide steden 
is goed 80 km.... 

Des mensen: de gebroers 
Patrick en Henri d'Udekem d'Acoz, die 
sinds Mathilde landelijke bekendheid 
genieten, maken ruzie over een lapje 
grond met een krotwoning erop. 
Mathilde-lief heeft inmiddels een ver
lovingsring. Echt waar! Vanaf 21 okto
ber start het verliefde prinsenpaar aan 
de zgn. 'blijde intredes'. Helaas ook 
waar... 

Baby's die meerdere maanden 
gevoed werden middels de moeder
borst schijnen een hoger iQ te heb
ben. 

Paul Marchal hangt de PNPb-
vlaggen aan de haak. De man stapt uit 
de politiek. 

Tal van middenstanders nam 
de afgelopen week het recht in eigen 
hand door - al dan niet gericht - te 
vuren op inbrekers. 

Toekomstig CVP-voorzitter 
Stefaan De Clerck tekent bij wijze van 
profflerfngsdrang een petitie om één 
van de schutters vrij te krijgen. De ju
welier schoot een indringer in de rug. 
Die overteed aan zijn verwondingen. 
De Clerck was minister van Justitie, 
maar stapte zelf op. 

De dienstkaart van de rijks
wachters blijkt te zijn uitgerust met 
een chip waardoor het mogelijk is ze 
te allen tijde te localiseren. De rijks
wachttop ontkent. 

Ronald Reagen, gewezen pre
sident van de VS voor de republikein
se partij, werd ooit het lidmaatschap 
voor de communistische partij gewei
gerd. Ten tijde van de communisten
jacht onder McCarthy verklikte Reagan 
naar veriuidt zes mensen. 

Beste lezer van WIJ, 

Vorige week titelde WIJ op zijn voorpagina nogal robuust 
de vraag 'Wat met WIJ?'. Wat bij veel lezers heel begrijpe
lijk ongerustheid en ook bijkomende vragen opriep. 

De bespreking van een voorstel tot bijsturing van het ge
heel van de VU-publicaties stond vorig weekend op de 
agenda van een gezamenlijke vergadering van het partij
bestuur en de parlementsfracties van de Volksunie. 
Als partijvoorzitter én verantwoordelijke uitgever van WIJ 
wil ik u graag inlichten over dit gesprek en over de con
clusies ervan. 

Toen Frans Van der Eist en Wimjorissen begin 1955 hun 
schouders zetten onder de uitgave van een partijblad, 
wilden ze de partij een instrument in handen geven om 
haar prille communicatie te stroomlijnen. Het partijblad 
was geen doel op zich, maar moest resoluut dienen om 
de standpunten van de nieuwe partij bekend te maken. 

Deze invalshoek blijft vandaag grotendeels overeind. 
Alleen, het Vlaanderen van de volgende eeuw is nauwe
lijks nog te vergelijken met dat van 45 jaar geleden. De 
kiezer wordt vandaag geïnformeerd via een plejade van 
kanalen. Bezetten de audiovisuele media met groot 
machtsvertoon het terrein, dan zijn ook de nieuwe media 
(internet, e-post) aan een opmars bezig. Het is zoeken en 
- elke dag opnieuw - goed uitkijken hoe men kieskeurig 
Vlaanderen met z'n boodschap kan bereiken. 

De VU ontsnapt niet aan de vraag welke "communicatie
kanalen" de partij in eigen beheer wenst open te hou
den. Zomaar publicaties op de markt zetten zou immers 
naïef en tegelijk ook onverantwoord zijn. 

In die zin oordeelden het partijbestuur en de verzamel
de VU-fracties vorig weekend dat de partij dringend moet 
werken aan een nieuw^ instrumentarium van publicaties, 
aan een brede wervende formule, die beter is aangepast 
aan de noden van morgen. 

Dit plan voorziet in het stopzetten van de publicatie van 
WIJ. Een moeilijke, maar zeer zeker te verantwoorden 
keuze. Want de cijfers liegen niet. WIJ bereikt steeds min
der lezers en het totale kostenplaatje loopt sinds jaren 
fors in het rood. WIJ, dat een combinatie brengt van opi
nieberichtgeving en verslaggeving van het partijleven, 
haalt een onvoldoende bereik. Ook wie - net als wij -
verknocht is aan het blad, kan niet om die vaststelling 
heen. 

Wat omvat het goedgekeurde publicatieplan? Laat ons 
duidelijk zijn. De VU-communicatie wordt niet afge

bouwd. Ze wordt wel intens bijgestuurd. Met de uitgave 
van een Nieuwsbrief voor VU-bestuursleden, de vernieu
wing van het ledenblad De Toekomst - dat straks ook rui
mer wordt verspreid naar ieder die op een of andere ma
nier wil kennismaken met de VU -, de verdere activering 
van de VU-webstek én de uitgave van een reeks op con
crete doelgroepen gerichte politieke dossiers, treedt de 
partij verder wervend naar buiten. 

Dat deze beslissing een moeilijke beslissing is moeten we 
niet verbergen. WIJ-lezers behoren tot onze meest mon
dige, maar ook trouwste aanhang. 
Het doet dan ook pijn dat enkele critici de beslissing van 
het partijbestuur menen te moeten duiden met een zgn. 
verborgen agenda, waarbij de partijtop zich zou storen 
aan de redactionele onafhankelijkheid van de WlJ-redac-
tie. Niets is minder waar. De VU-top respecteert het re
dactiestatuut van WIJ. Tijdens de bespreking met partij
bestuur en fracties werd dit door hoofdredacteur 
Maurits Van Liedekerke overigens zonder nuance be
aamd. 

Het is daarbij uitdrukkelijk onze bedoeling om de redac
tie van WIJ onverkort te blijven betrekken bij de uitwer
king van het bijgestuurde publicatieplan. Elk van de me
dewerkers kreeg de volle garantie van werkzekerheid én 
de uitnodiging om in onderling overleg verder mee te 
werken aan de communicatie van de partij. Een eerste 
verkennende vergadering hieromtrent vond reeds vorige 
week plaats. 

Op de partijraad van 9 oktober e.k. legt het partijbestuur 
zijn voorstel tot bijsturing van het publicatieplan van de 
partij ter goedkeuring voor. Wat ter bespreking voorligt is 
een eerlijke optie. Een keuze die is gegroeid vanuit een 
bezorgdheid voor de toekomst van de partij. Een partij 
die, gesteund door het goede resultaat van de verkiezin
gen van 13 juni jl., het Vlaams-nationalisme moet verze
keren van een goede toekomst in een nieuwe eeuw. Een 
partij die nood heeft aan een assertief, aan de noden van 
morgen aangepast communicatieproject en publicaties-
tramien. 

Precies daarom durven we blijvend rekenen op uw be
grip en steun. 

Namens het VU-partijbestuur, 

Patrik Vankrunkelsven, 
alg. voorzitter VU - verantwoordelijke uitgever Wy 

27 september 1999 

2 

CALIMERO 
Verleden week verscheen het nieuwste 

boek van de bekende Leuvense socioloog 

Luc Huysse. De professor heeft het daarin 

over De Opmars van de Calimero's. 

Volgens Huysse wentelen de burgers en 

de belangrijkste sectoren binnen de maat

schappij de schuld van alles wat misgaat 

op de schouders van de politici. Daardoor 

gedragen politici zich als opgejaagd wild 
en zijn ministers als het ware verplicht om 
bij het uitbreken van één of andere crisis 
ontslag te nemen, ook als de aanleiding 
tot de crisis niet bij de betrokken politicus 
ligt. 

In de plaats daarvan, aldus de socioloog, 
moeten de burger, de magistratuur, 
media en bedrijfsleiders medeverant

woordelijkheid opnemen. Hoe dat moet 
gebeuren, laat Huysse in het midden. 
Alleszins wemelt het in de maatschappij 
van Calimero's, van leidinggevende figu
ren die als het erop aankomt verstopper
tje spelen om op die manier anderen -
liefst de politici en de overheid - de kas
tanjes uit het vuur te laten halen. Huysse 
verwijst hierbij naar NCMV-topman Kris 

30 september 1999 



waarde Heer Hoofdredacteur. 

Vriend De Liedekerken, ik zou fouten maken mocht ik een en ander niet laten bezinken. 

Het lijkt mij, romantische ziel, niet meer dan normaal dat ik deze week de koekoek niet 

laat dampen. 

Uw uitgebluste. 
De Gele Geeraerts 

P.S.: Stem VDB 

• DOORDEWEEKS • 

Peeters, die van bij de aanvang van de 
dioxine-crisis niet enkel maatregelen, 
maar ook veel geld van de overheid eiste, 
zonder de verantwoordelijkheid van de 
eigen bedrijfssector in vraag te stellen. 
Volgens VU-volksvertegenwoordigers 
Geert Bourgeois en Karel Van Hoorebeke 

is niet Peeters, maar wel NMBS-topman 
Etienne Schouppe de 'Calimero van het 
jaar': „met vele lengtes voorsprong op an
deren." Schouppe wordt ervan verdacht 
de NMBS-jaarrekeningen frauduleus te 
hebben opgesmukt. De Brusselse onder
zoeksrechter/ean-C/aMi^e Leys heeft hem 
en gewezen financieel directeur Bernard 

De Closset in verdenking gesteld van vals
heid in geschrifte en oplichting. Vooral de 
Zweedse fiscus zou daarbij nadeel heb
ben ondervonden. De NMBS-topman zou 
ook een onderhoudscontract toegekend 
hebben aan een bedrijf waarvan hijzelf be
stuurder is. 

Bourgeois en Van Hoorebeke, „Ook de 
Belgische belastingbetaler dreigt te moe
ten opdraaien. Wil men de NMBS op
nieuw op het juiste spoor zetten, dan 
vraagt dit zin voor verantwoordelijkheid. 
Is Schouppe daar nog toe in staat?" 

AFREKENING? 

De voorzitter van de NMBS Michel Damar 

stelt zich geen vragen, maar eiste meteen 
dat Schouppe zou afgezet worden. 
Daarover zal de Raad van Bestuur van de 
NMBS op 1 oktober a.s. beslissen. 
Sommigen zien in de aansporing van 
Damar een afrekening. De Waalse socialist 
zou het gemunt hebben op de Vlaamse 
christen-democraat Schouppe. Vroeger 
dekten ze elkaar in, nu niet meer 
De NMBS is een krabbenmand van poli
tiek benoemden. De christen-democraten 
maken er de meerderheid uit, de Waalse 
socialisten volgen. En heel wat bestuur
ders hebben belangen in filialen waarmee 
de NMBS contracten afsluit. Het dossier 
Schouppe is een topje van de ijsberg. 

VERSTAATSEN? 

De federale regering weet dit. Ze wil 
Schouppe vleugellam maken door de au
tonomie van de NMBS aan banden te leg
gen. Daartoe is de tijd rijp, zo redeneert 
de paars-groene regering. Het imago van 
de spoorwegen ligt in duigen, omwille 
van de sociale spanningen, de stakingen 
en de verdenkingen van ftaude. Hoewel 
de overheid veruit de enige aandeelhou
der van de NMBS is, heeft de spoorweg
maatschappij het statuut van een au
tonoom overheidsbedrijf Het grootste 
nadeel daarvan is dat binnen de Raad van 
Bestuur van de NMBS een tweederde 
meerderheid nodig is om directieleden 
wandelen te sturen. 
Daarom wil de federale overheid het sta

tuut van de NMBS wijzigen. Ze wil meer 
controle over het beleid van de maat
schappij, haar zeg hebben bij aanbeste
dingen. Wordt daarmee het kind niet met 
het badwater weggegooid? De NMBS 
werkt met vierjarige beheerscontracten 
waarin de algemene lijnen van het bedrijf 
worden uitgestippeld. Op die manier kan 
de maatschappij autonoom en vooral op 
langere termijn werken. Wil de federale 
regering terug de ene hervorming na de 
andere doorvoeren? Heeft de NMBS niet 
vooral nood aan continuïteit? De federale 
regering wil de NMBS 'verstaatsen', zo 
verklaren de vakbonden. En bedoelt de 
federale regering met meer controle ook 
een grotere inbreng in de samenstelling 
van de Raad van Bestuur van de NMBS? 
Alleszins wordt het tijd dat het debat in 
het parlement gevoerd wordt. 

Vernieuwend 

Is het allemaal 

wel... 
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M inister van Buitenlandse Zaken Louis Micinel (PRL) hield 
een toespraak voor de Algemene Vergadering van de 

Verenigde Naties (VN). In New York bleek de minister vooral 
een geschil uit te vechten met staatssecretaris voor 

Ontwikkelingssamenwerking Eddy Boutmans (Agaiev). 

De groene 
stoorzender 

Het conflict tussen minister van 
Buitenlandse Zaken (PRL) Louis Michel en 
staatssecretaris voor Ontwlkkelings-
sannenwerking Eddy Boutmans (Agaiev) slui
mert reeds een tijdje. Er is de grenzeloze 
ambitie van Micliel. Hij wil de gescinledenis 
ingaan als de man die Wallonië uit de start
blokken hielp, het francofone België heeft 
gered en het Imago van dat land heeft op
gevijzeld. Daartoe probeert de PRL-voorman 
zoveel mogelijk collega's te 'overmeeste
ren', In het bijzonder de Vlaamse staatsse
cretaris van Ontwikkelingssamenwerking. 
Michel ziet zich nu reeds in de voetsporen 
treden van de legendarische ministers van 
Buitenlandse Zaken Pierre Harmei of Paui-
Henri Spaak. Het België van vandaag is niet 
meer te vergelijken met dat van na de 
Tweede Wereldoorlog. Dat beseft Michel 
ook, daarom richt hij zijn pijlen op Centraal-
Af rika. Op de jaarlijkse Algemene 
Vergadering van de Verenigde Naties ver
klaarde de vice-premier: „Wij Belgen heb
ben een Instinctieve interesse voor het lot 
van Centraal-Afrika. België moet zijn banden 
opnieuw aanhalen met de regio. Die banden 
vloeien voort uit de geschiedenis en de des
kundigheid ter zake " Michel denkt aan een 
'partnerschap voor Afrika', naar analogie 
met het stabiliteitspact in de Balkan. De 

vice-premier wil daarbij een meer dan actie
ve rol spelen De sociale, economische en 
democratische ontwikkeling van een door 
oorlogen en burgeroorlogen geplaagd 
Centraal-Afrika mag niet aan de Amerikanen, 
noch aan de buurlanden worden overgela
ten. 

Michel beseft dat hij zijn ambities slechts kan 
waarmaken Indien een coherent buitenlands 
beleid wordt gevoerd. Het steekt zijn ogen 
uit dat Nederland die weg bewandelt en al 
even actief als België In Centraal-Afrika wil 
optreden. Daarom staat de vice-premier 
erop 'inlandse' stoorzenders uit te schake
len De gedreven Waal is het vervelend 
groen geruis op het kabinet van staatssecre
taris Boutmans beu. De Vlaming moet naar 
de vice-premler luisteren, zo simpel is dat. 
Michel maakt handig gebruik van de wazige 
bevoegdheidsverdeling tussen een minister 
en een staatssecretaris. Een staatssecretaris 
Is zoals een minister lid van de regering, be
schikt over een kabinet en eigen bevoegd
heden, maar kan zich niet op een eigen ad
ministratie beroepen. Overigens Is zowel de 
staatssecretaris van Buitenlandse Handel als 
die van Ontwikkelingssamenwerking aan de 
minister van Buitenlandse Zaken 'verbon
den'. De vlce-premier aanziet zichzelf als de 
minister van Buitenlandse Zaken én van 

Buitenlandse Handel én van Ontwikkelings
samenwerking. Volgens Michel moet 
Boutmans zijn beleid afstemmen op dat van 
Buitenlandse Zaken. Temeer, daar Ont
wikkelingssamenwerking een budget heeft 
van 23 miljard fr., terwijl Buitenlandse Zaken 
slechts over 10 miljard fr beschikt. Michel 
weet dat hij het budget van 
Ontwikkelingssamenwerking niet kan veria-
gen. Met andere Europese landen beloofde 
België reeds 30 jaar geleden om 0,7% van 
het Binnenlands Product aan ontwikkelings
samenwerking te besteden. Op een paar na, 
zijn alle Westerse landen schandelijk in ge
breke gebleven. Zo ook dit land dat 0,36% 
van het BNP aan ontwikkelingssamenwer
king uitgeeft. 

Zal Boutmans naar de pijpen van Michel dan
sen? Ogenschijnlijk heeft de vice-premler 
een voetje voor. De vroegere /leos-adminis-
tratle (Algemeen Bestuur voor Ontwik
kelingssamenwerking), omgedoopt tot BTC 
(Belgische Technische Coöperatie), is een di
rectoraat-generaal van Buitenlandse Zaken 
geworden. Het BTC zal als een NV worden 
beheerd, wat betekent dat Ontwikkelings
samenwerking, zoals Michel uitdrukkelijk 
voorstaat, ook binnenlandse economische 
belangen kan dienen. Daar is de groene mi
nister het niet mee eens. Hij speelt hoog 
spel. ,,De deelname van de groenen is nood
zakelijk voor deze regering Anders moeten 
ze maar met de CVP regeren." 
Verhofstadt wacht andermaal de moeilijke 
taak twee kemphanen te verzoenen. Het 
staat in de sterren geschreven dat Michel 
een toontje lager zal moeten zingen. Indien 
hij zijn zin krijgt, dan zou dit Inhouden dat 
ook de staatssecretaris van Buitenlandse 
Handel Pierre Ctievalier (VLD) naar de vice-
premler moet luisteren. Als verhofstadt dit 
laat gebeuren, wordt bewezen dat niet hij 
maar Michel de werkelijke premier Is. 

(evdö 
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Europees onderzoek leert dat de 
inwoners van België het meeste 
belastingen betalen van de hele Europese 
Unie. Het minst belast zijn de inwoners 
van Groot-Brittannië. De Europese 
werkgeversorganisatie Unice vergeleek 
voor heel de EU het verschil tussen het 
bruto- en het nettoinkomen. De meeste 
Europeanen zien jaarlijks meer dan de 

helft van hun brutoloon via de een of 
andere weg terugvloeien naar de fiscus. 
Van het hele jaar dat een werknemer in 
België werkt, werkt hij in feite 8 

maanden voor de staat. In Groot-
Brittannië beginnen werknemers al na 
een dik halfjaar voor zichzelf te werken. 
Na België volgen Zweden, Duitsland en 
Denemarken. In het rijtje 'lage 
belastingen'passen onder meer 
Griekenland, Luxemburg en Spanje. De 
beperkte verslaggeving leerde ons niet of 
ook de BTW werd bijgerekend... 

• WETSTRAAT • 

•y 

r\ e paars-groen-gele Vlaamse regering-Dewael 
• ^ trekt volgend jaar 14 miljard fr. uit voor 

nieuwe beleidsmaatregelen. 5,2 miljard fr. gaat 
naar belastingsverlaging voor de laagste inkomens. 

Daarmee moeten de Franstalige partijen nog 
instemmen. 

Dewael fluit 
Vogels terug 

Maandag jl. las Vlaams minister-president 
Patrick Dewael (VLD) in het Vlaams par
lement de 'Verklaring van de Vlaamse re
gering betreffende de algemeen maat
schappelijke situatie en betreffende de 
krachtlijnen van de begroting 2000' voor. 
Aan die verklaring ging menig kritische 
noot van VU-voorzitter Patrik 

Vankrunkelsven vooraf In De Morgen (22 
september) hekelde hij de 'profilerings-
drang' van sommige Vlaams ministers 
„die vooral een toevallige treffer willen 
scoren. Er worden te veel losse signalen 
gegeven, terwijl de grote krachtlijnen van 
de regering niet naar buiten komen." 
Zo eiste de VU-voorzitter ernstige maatre
gelen tegen de verkeersonveiligheid en 
een samenhangend mobiliteitsplan. Het 
gaat inderdaad niet op om gratis busver
voer aan bepaalde bevolkingscategorieën 
te verlenen zonder een meeromvattend 
mobiliteitsbeleid uit te stippelen. Van
krunkelsven zei tevens erop te staan dat 

het door de vorige Vlaamse regering 
goedgekeurd decreet op de Ruimtelijke 
Ordening zou behouden blijven. Toen 
stemden de Vlaamse liberalen tegen het 
decreet. 

In het bijzonder was de VU-voorzitter ver
bolgen over de uitspraken van Vlaams mi
nister van Welzijn en Gezondheid Mieke 

Vogels (Agalev). Die zei geen defederalise-
ring van de gezondheidszorgen nodig te 
achten (DeMorgen 20 september). Vogels 
ging daarmee in tegen het Vlaams regeer
akkoord. Daarin staat dat de normering 
en de uitvoering van het gezondheidsbe
leid de gemeenschappen toekomt. 

GEEN PRIJS 

In bedekte termen droeg de VU-voorzitter 
Vlaams minister-president Dewael op om 
Vlaamse ministers die het regeerakkoord 
niet eerbiedigen, terug te fluiten. Dat is 
ook gebeurd. De minister-president zei in 
het Vlaams parlement dat de Vlaamse re-

De Vlaamse regering stelt de uitvoering van 
het decreet op de Ruimtelijke Ordening met 
zes maanden uit. In het decreet staat dat zon-
vervreemde woningen of bedrijven - bijv. een 
huis of fabriek in voorzien landbouwgebied -
onder bepaalde voorwaarden verbouwd of 
herbouwd moet worden. Dergelijke maatrege
len vragen van de gemeenten heel wat admi
nistratief en voorbereidend werk. Daarom 
wordt de uitvoering van het decreet uitge
steld. Voor VU&ID, SP en Agalev betekent afstel 
geen uitstel, de VLD zwijgt. 
Vlaams minister van Ambtenaren Zaken, 
Buitenlandse Handel, Monumentenzorg, Sport 
Binnenlandse Aangelegenheden Johan 
Sauwens (VU&lD) zal het decreet mee in goede 
banen leiden. Overigens ondersteunt de 
Vlaamse regering de visie van Sauwens In 
voorbereiding van de defederalisenng van de 
gemeente- en provinciewet, werkt hij nu reeds 
aan een nieuwe Gemeentewet. Aan de ge
meenten zal meer autonomie worden toege
kend, het decreet op de intercommunales 
wordt herschreven. 

Tevreden 
Ook Vlaams minister van Cultuur, Jeugd, 
Hulsvesting, Stedelijk Beleid en Brusselse 
Aangelegenheden Bert Anciaux {\fU&\D) kan te
vreden zijn, De Vlaamse regeringsleider Patrick 
Dewael (VLD) onderschreef expliciet de wens 
van Anclaux om de verzuiling binnen de cultu
rele sector drastisch in te dammen Er zullen 
cultuurcheques uitgeschreven worden om in
geslapen stadswijken nieuw leven in te blazen. 
Anciaux bekwam tevens dat er 2000 sociale 
woningen bijkomen. Het jeugdbeleid krijgt 200 
miljoen fr. extra, de kunsten 250 miljoen fr. 
Tot slot dit. zoals voorgestaan door VU-voorzit
ter Patrik Vankrunkelsven denkt de Vlaamse re
gering aan een geïntegreerd mobiliteitsbeleid. 
Gratis busvervoer voor 65-plussers wordt alvast 
gekoppeld aan het inlassen van meer trams en 
bussen. De Vlaamse regenng wil ook eindelijk 
de verkeersonveiligheid terugschroeven. De 
'zwarte punten' zullen bestreden worden, 
fietspaden worden veiliger en er zullen meer 
rotondes en doortochten aangelegd worden. 

(evdc) 

De paars-groen-gele Vlaamse regering heeft de sprint naar een volgende staatshervorming 
ingezet Aangezien men tevens het gezonüheidsbeleid wil defederaliseren, 

zal ook een marathon worden gelopen. 

gering de intentie heeft om met de 
Franstaligen een gesprek op gang te bren
gen ,,over wrijvingspunten, niet over 
symbolen. De Vlaamse regeringspartijen 
engageren er zich toe op federaal vlak 
geen ander standpunt in te nemen dan 
op Vlaams niveau." Meteen weet Vogels 
dat de defederalisenng van het gezond
heidsbeleid op de agenda staat. Uiteraard 
moet daarover nog met de Franstaligen 
worden gepraat. 

Blijkbaar heeft de liberale familie reeds 
één en ander beslist. Het is een publiek 
geheim dat Vlaamse en Franstalige libera
len over de staatshervorming beraadsla
gen. Hoe anders kan de beslissing van de 
Vlaamse regering worden begrepen om 
nu reeds afcentiemen 
op de laagste inkomens toe te kennen? 
Dat punt staat op de agenda van de fede
rale staatshervormingsconferentie. In het 
jaar 2000 zal de Vlaamse regering 3,2 mil
jard fr. uitgeven voor afcentiemen. Dan 
moeten de Franstalige partijen met die 
maatregel instemmen. Merken we op dat 
de Vlaamse partijen tijdens de regerings
onderhandelingen ter zake een bedrag 
van 10 miljoen fr. voorzagen. Staat de 3,2 
miljard fr. voor het geld dat de Franse ge
meenschap nu reeds van het Waals én 
Brussels gewest kreeg? Dewael: „De 
Vlamingen zullen in ruil voor de afcentie
men geen enkele prijs betalen." 

SOCIALE ECONOMIE 
Met het toekennen van afcentiemen 

wordt een korting op de personenbelas

ting van de laagste inkomens uit arbeid 

verstaan. Op die manier worden 'werk

loosheidsvallen' vermeden. Met deze 

term wordt het fenomeen aangeduid 

waarbij menig laaggeschoolde werkzoe

kende verkiest om liever niet te gaan wer

ken, daar het verwachte loon nauwelijks 

of niet hoger ligt dan het vervangingsin-

komen. Overigens wil de Vlaamse rege

ring dat elke laaggeschoolde schoolverla

ter in het jaar 2000 de weg naar een job 

vindt. De Vlaamse regering plaveit die 

weg, onder meer met 'sociale economie'. 
Zo worden jongeren, middels 'startba
nen', aan het werk gezet voor het beheer 
van bossen, het onderhoud van infrast
ructuur of in lokale werkwinkels. Dat 
moet de jongere de kans bieden om ook 
nadien en zonder overheidssteun aan het 
werk te blijven. Terwijl ook bijv de werk
winkels op termijn zelfbedruipend moe
ten worden. Het principe is vergelijkbaar 
met de huidige kringloopcentra. Voorts 
blijft de Vlaamse regering de redenering 
aanhouden dat migrantenjongeren meer 
rechten en kansen op de arbeidsmarkt 
moeten krijgen, gekoppeld aan inburge
ringscontracten. Daarmee gaat de 
Vlaamse regering in tegen de federale re
gering die een versoepelde naturalisatie
procedure zonder bijkomende voorwaar
den goedkeurde. 

X)msmm ÊN^MIIIËU 
In de Vlaamse begroting, die niet zoals 
eerst gedacht een overgangsbegroting, 
maar een echte begroting is, wordt heel 
wat aandacht besteed aan onderwijs. Zo 
zal het lerarentekort in het secundair on
derwijs worden aangepakt. Zoals de VU 
tijdens de vorige legislatuur meerdere 
malen vroeg, wordt eindelijk een behoor
lijk bedrag van 2,1 miljard fr. uitgetrokken 
voor de herwaardering van schoolgebou
wen en infrastructuur. De universiteiten 
krijgen 200 miljoen fr. extra, de hoge
scholen kunnen op een gelijkaardig be
drag rekenen en de basisscholen op 450 
miljoen fr. Ook milieu is een prioriteit van 
de Vlaamse regering. Het gaat daarbij om 
de aankoop van duin-, bos- en natuurge
bied. Er wordt twee miljard fr. extra voor
zien om de bodemverontreiniging tegen 
te gaan. De Vlaamse regering stuurt ook 
een verwittiging naar de Boerenbond. 
„De regering wil de geïndustrialiseerde 
en de aan de veevoedersector verbonden 
landbouw heroriënteren in de richting 
van milieuvriendelijke en kwaliteitsvolle 
landbouw." 

(evdc) 
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D e VU&ID-fractie in het Vlaams parlement ziet het 

Vlaams regeerakkoord als een plan dat in zijn 

globaliteit moet worden uitgevoerd. Er zijn geen punten 

die meer of minder aandacht verdienen omdat ze van 

deze of gene partij zijn. Dat zei Paul Van Grembergen 

tijdens de voorstelling van de fractie in het Vlaams 

parlement. 

• WETSTRAAT • 

Zoals werd verwacht volgt Paul Van 

Grembergen zichzelf op als fractieleider 
van de VU in het Vlaams parlement. 
Etienne Van Vaerenbergh wordt onder
voorzitter en Kris Van Dijck krijgt de 
coördinerende rol van secretaris. In het 
Vlaams parlement verloopt de samenwer
king tussen VU en ID21 overigens goed. 
ID21-verkozene André-Emiel Bogaert 

wordt voorztter van de commissie 
Economische Zaken. 

De Nestor van de VU&ID-fractie kreeg de 
eer om de plannen voor de komende le
gislatuur uiteen te zetten. „Wij willen de 
dragers zijn van het volledige regeerak
koord en zullen niet gaan uitvlooien of 
programmapunten nu met rode, groene, 
blauwe of gele inkt zijn geschreven. Wij 
hebben onderhandeld en gediscussieerd 
over één plan voor Vlaanderen en dat wil
len wij nu ook ten "uitvoer brengen. 
Daarbij benadruk ik dat wij niet wensen 
te denken in 'verlies-' of 'winstpunten'." 
Een en ander wil niet zeggen dat de 
VU&ID-fractie haar eigen en andere man
datarissen vanaf nu wil vastschroeven in 
hun zetel. Het doen van voorstellen is 
vanzelfsprekend niet uitgesloten. Zeker 
niet wanneer ze in de beleidslijn van het 
Vlaams regeerakkoord liggen, maar ook 
niet wanneer ze compleet nieuw zijn. 
Voor echte nieuwigheden wenst de 
Vlaams-nationale fractie wel dat er eerst 
een discussie aan vooraf gaat. Van 
Grembergen sprak de hoop uit dat ook de 
Vlaamse regering zich in hetzelfde stra
mien zou kunnen inpassen: het uitvoeren 
van het regeerakkoord, dat een verbinte
nis met de Vlaamse bevolking inhoudt, 
moet worden nagestreefd. „Er mag geen 
sprake zijn van 'een SP-departement' of 
'een VU&ID-departement'. Neen: het 
moeten onafhankelijke departementen 
zijn met weliswaar een minister van deze 
of gene partij aan het hoofd." 

NIET NATRAPPEN 
Van Grembergen hoopt ook dat de huidi
ge coalitie er geen van natrappen wordt. 
Hij loofde het beleid van de vorige 10 
jaren in het besef dat dat in grote mate 
had bijgedragen aan de uitstekende finan
ciële situatie van 'Vlaanderen. „Het kost 
mij geen moeite om toe te geven dat de 
Vlaamse begrotingssituatie er zeker heeft 
toe bijgedragen dat heel België is opge
nomen in de Europese muntunie. Dat be
tekent niet dat wij het altijd eens waren 
met het vorige beleid. Het was soms zelfs 
iets te beperkend. Ook de stijl van de CVP 
lag mij niet altijd: hij was te triomferend, 
te arrogant. Maar nogmaals: dat was een 
kostuum en het is hem toch om de naak
te cijfers te doen." De fractieleider ver
wees daarbij ook naar de Luc 

Vandenbrande, de vorige Vlaamse minis
ter-president. „Velen spreken nu over 
hem als 'dat onhebbelijke Vlaamse kind'. 

maar dat is een onterechte, subjectieve 
benadering. Het blijft zo dat Vlaanderen 
nood heeft aan een eigen fiscaliteit, een 
eigen gezondheidsbeleid en, bv., een 
eigen ontwikkelingssamenwerking. 
Vandenbrande had misschien een stijl die 
een discussie over dit soort onderwerpen 
bemoeilijkte, maar dat was zeker niet de 
oorzaak van de impasse waarin het com
munautair debat was verzeild." 

kennen. Dat zou dwaas zijn en niet cor
rect: in die verenigingen is er veel vrijwil
lige inzet en idealisme. Ik hoop wel dat de 
christelijke organisaties meer los van de 
CVP zullen komen en de vroegere, haast 
koloniale toestanden zullen laten vallen. 
Dat kan, want de basis van deze organisa
ties is zeer pluralistisch." 
Over de dialoog tussen de Vlamingen en 
Franstaligen zei de VU&ID-fractieleider 

Als een man achter 
regeerakkoord 

Paul Van Grembergen: „Wij willen de dragers 

zijn van het volledige regeerakkoord en zul

len niet gaan uitvlooien of programn^apun-

ten nu met rode, groene, blauwe of gele 

inkt zijn geschreven." 

Om die te duiden verwees Van 
Grembergen naar de Waalse partijen, in 
de eerste plaats de PS, maar toch ook de 
PRL-FDF. Vooral de Waalse socialisten 
kampten met interne problemen en von
den in Vlaanderen een dankbare 'externe 
vijand'. Met het verspreiden van zo'n 
beeld van Vlaanderen slaagde de PS erin 
om in Wallonië haar machtspositie te 
handhaven. „Gaan we dan nu naar een 
charmepolitiek?" stelde het parlementslid 
uit Oost-Vlaanderen zelf de vraag. 
,,Waarom niet. Als een glimlach ertoe kan 
bijdragen dat de Walen zonder gezichts
verlies te lijden voor de eigen achterban 
mee aan tafel gaan zitten dan is dat posi
tief." 

DIALOOG 
Tijdens zijn uiteenzetting verwees Van 
Grembergen ook naar de 'perfide, soms 
diabolische strategie' van de CVP die nu -
'Het is hen al eens gelukt' - opnieuw een 
schooloorlog of een cultuurkamp wil ont
steken. „Dat betekent niet dat wij het 
puike werk van het christelijke midden
veld in Vlaanderen nu plots willen om

dat hij hoopte dat deze zou slagen. Hij 
vond tegelijk dat de Franstaligen in de 
Rand zich moesten gedragen als burgers 
van Vlaanderen. ,,Het gaat mij niet om 
hun persoonlijk taalgebruik, maar ik 
hoop dat zij de Vlaamse wetten en decre
ten zullen respecteren en ook als de 
hunne zullen beschouwen" luidde het. 
„Het zou bovendien een goede zaak zijn 
als Di Rupo zou beseffen dat de inmen
ging in de aangelegenheden van een an
dere deelstaat niet zomaar kan." Van 
Grembergen zag er ook geen graten in 
dat de CVP deel zou nemen aan de na
kende Intergouvernementele Conferentie 
over de staatshervorming. „Het is een 
project waarin Vlaanderen zijn toekomst 
verder uittekent en dan kan het draagvlak 
niet groot genoeg zijn. De CVP kan dan -
mede door haar inzichten en ervaring -
zeker een rol spelen in deze democrati
sche evolutie. Maar let wel: de CVP is als 
een inktvis met vele armen. Sommige 
groepen willen absoluut niet verder her
vormen, anderen zijn eerder pragmatisch 
ingesteld en wensen kleine aanpassingen, 
een derde groep bestaat uit pure confe-
deralisten. Wanneer we de CVP bij de be
sprekingen betrekken, krijgen die laat-
sten misschien meer kansen. Al blijft het 
natuurlijk de vraag of Luc Vandenbrande 

bv niet Herman Van Rompuy als 'waak

hond' naast zich zal krijgen." 

HISTORISCHE OPDRACHT VOOR VU 
Tijdens de vragenronde werd Van 
Grembergen ook geconfronteerd met de 
uitspraken van VU-ondervoorzitter Eric 

Defoort in het WB-blad Doorbraak. Moet 
VU&ID dan maar uit de regering stappen 
als er niet snel resultaten worden ge
boekt? „Toch niet" oordeelde de fi^ctie-
leider. „Het is een regering voor 
Vlaanderen en ik vind niet dat een partij 
als de VU zich van de verantwoordelijk
heid over de eigen deelstaat kan onttrek
ken. Zoiets kan niet afhankelijk worden 
gemaakt van een evolutie op federaal 
vlak. Een goed bestuur voor en van 
Vlaanderen is trouwens steeds één van de 
basisregels van de Vlaamse beweging ge
weest." En of de andere Vlaamse coalitie
partners hun woord wel zouden houden 
om constructief mee te werken aan een 
nieuwe hervorming? ,,Wij hebben aan ons 
ledencongres geen resultaatsverbintenis 
voorgesteld, wel gezegd dat er tenminste 
een nieuw gesprek zou komen. Als één 
van de partners zich daar niet aan zou 
houden, dan is dat niet volgens het re
geerakkoord. Je moet het alleszins probe
ren. Had de VU vroeger de stap naar het 
beleid niet durven zetten, dan stond 
"Vlaanderen nooit waar het nu staat. 
Wanneer je dan een gesprek kan aangaan 
waarbij je geen toegevingen hoeft te doen 
en waarbij de toekomst van Vlaanderen 
niet in gevaar komt dan is daaraan deel
nemen het minste wat VU&ID kan doen. 
Dat is een historische opdracht voor de 
VU." 

(gv) 

Paul Van 

Grembergen: 

"De nieuwe 

Vlaamse 

regering mag 

er geen van 

natrappen 
worden.' 

1 
Er zijn geen 

economische probiemen 
In zijn gelijknamig essay ontleedt Mare Eyskens de knelpunten van de hedendaagse mens en zijn 
samenleving. Hij heeft het vooral over de interactie van de politiek en de economie, met een cor
rigerend ethisch en sociaal sausje als boventoon. 
Even omwentelend als de Renaissance of de Verlichting is volgens Eyskens de netwerkmaatschap
pij (Internet, hoge mobiliteit, ...). Deze doet de ruimte op aarde verschrompelen tot een horizon
taal vlak, in tegenstelling tot het vroegere verticale autoritaire gezag waar veel kennis op beperk
te plaatsen was opgehoopt. Kennisverspreiding kent vandaag een ongebreidelde groei ledereen 
kan alles te weten komen, als hij maar de wegen tot de juiste informatie kent. 
De titel van het essay is op zijn minst uitdagend en nodigt uit tot reflectie 

Kristof Agache 
c» Er zijn geen economische problemen. Mark Eyskens. Ultg. Davidsfonds, Leuven. 112 biz., 695 fr. 
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D eze week brengt WIJ u het laatste deel van Bart 

Staes' reisverslag van zijn werkbezoek aan Kosova. 

Zoals het er nu naar uitziet zijn de Kosovaren dan 

misschien wel bevrijd van het Servische juk, maar 

dreigen zij gekoloniseerd te worden door de VN. 

Bart Staes: 
"Eenheid In 

verscheiden
heid' Is voor de 

Kosovaren de 
enige kans op 

verzoening." 
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Kosovd nu 

(Slot) 

6 

Een alert waarnemer vertelde me het vol
gende: „Eigenlijk worden de Kosovaren 
terug de Middeleeuwen ingedreven. Hoe 
zat de maatschappij toen in elkaar? Er 
waren de koningen die regeerden over 
hun onderdanen. Die koningen ontleen
den al hun macht aan God. Het was het 
model van een verticaal van boven naar 
onder gestructureerde maatschappij. Wat 
is de toestand nu in Kosova? De interna
tionale gemeenschap creëerde een nieu
we God: de VN en resolutie 1244 van de 
VN-Veiligheidsraad. De nieuwe koning is 
Bernard Kouchner. Hij ontleent al zijn 
macht aan de VN en kreeg de macht om 
van boven naar onderuit een nieuwe 
maatschappij uit te bouwen." 

VN BEPALEN DE WET 
Een en ander zal op zeer korte termijn lei
den tot serieuze problemen met de poli
tieke leiders en de intelligentsia in 
Kosova. Het is immers het land bij uitstek 
waar de bevolking erin slaagde ondanks 
een jarenlange repressie een goed wer
kende parallelle samenleving op te bou
wen Kosova kende een eigen (onder
gronds) onderwijssysteem met lagere, 
middelbare en hogescholen én een uni
versitair onderwijs. Het beschikte over 
een eigen administratie, een eigen rechts
stelsel, een eigen parlement, een eigen re
gering en een eigen president. Het orga
niseerde tot tweemaal toe, tegen de zin 
van Servië in, eigen presidents- en parle
mentsverkiezingen. Het Kosovaarse 
model is een model dat werkt van onder
uit naar bovenop. 

Uit mijn talrijke contacten met 
Kosovaarse vooraanstaanden bleek al 
gauw dat er alvast bij de intelligentsia een 
beginnend gevoelen leeft dat de VN 
Kosova aan het koloniseren zijn. Enkele 
voorbeelden maar: 

• Kouchner stelt een 'Interim Council' 
samen. Op vrij arbitraire wijze bepaalt 
hij de samenstelling van die Raad. Hij 
respecteert bijvoorbeeld niet de 
krachtsverhoudingen tussen de 
Albanese partijen en neemt ook een 
aantal zgn. onafliankelijken, zonder 
enige electorale machtsbasis, in de 
Raad op. Dat wekt wrevel. 

• Straks moeten de vele dorpen en ste
den bestuurd worden. De VN zal straks 
in alle dorpen eigen burgemeesters en 
administrateurs aanstellen. Er ver
schijnt binnenkort een oproep waarbij 
bestuurders (stads- en provincieambte
naren, stads- en gemeentesecretaris
sen, ...) uitgenodigd worden hun kan

didatuur te stellen tot detachering van
uit hun gemeente of provincie naar de 
VN De inplanting van deze vreemde 
personen in dorpen, steden en ge
meenten zal onvermijdelijk tot conflic
ten leiden. Waarom geen gebruik 
maken van de bestuurservaring van de 
lokale bevolking? 

vele wagens zorgen er zelfe voor heuse 
verkeersopstoppingen) maar van die aan
wezigheid merkt men niet veel op het 
platteland. 

De enige manier om de inwoners van 
Kosova meer te betrekken in de herop
bouw van hun land is de organisatie van 
verkiezingen. OVSE-bronnen spreken van 
verkiezingen over achttien maanden of 
zelfs later. ledere politieke leider die ik in 
Kosova sprak, wil dat de verkiezingen 
sneller worden georganiseerd. Men 
spreekt over verkiezingen uiterlijk in de 
herfst van het jaar 2000. Iedereen wil dat 
die verkiezingen op een behoorlijke ma-

OnafhankelUkheid 
gevraagd 

• Binnenkort wordt de TV en radio weer 
opgestart. Via de EBU, de European 

Broadcasting Union, zullen buiten
landse journalisten aangeworven wor
den om de radio- en TV-programma's 
in goede banen te leiden. Nochtans be
schikken de Albanezen over eigen 
waardevolle krachten. De VN-adminis-
tratie zal ook op arbitraire wijze bepa
len in welke talen de Albanese radio en 
TV zullen uitzenden. Sommige bron
nen spreken van uitzendingen die voor 
1/3 in het Albanees, 1/3 in het Servisch 
en 1/3 in het Turks zullen verlopen. Als 
dit waar is, is dit een heuse provocatie 
van de Albanese bevolking. Al bij al 
telde Kosova reeds voor de oorlog 
meer dan 90 % Albaneestaligen! 

• Nu reeds worden vragen gesteld bij de 
ontplooiing van bepaalde initiatieven. 
Zo werd er blijkbaar door één of ande
re organisatie een colloquium georga
niseerd over het seksueel misbruik van 
vrouwen tijdens de oorlog. Kostprijs 
100.000 $'. Nogal wat mensen vragen 
zich af of dit nu al moet. De prioriteiten 
liggen volgens hen elders: papier, pot
loden, schoolboeken, krijt,... 

VERKIEZINGEN 
Hoe dan ook: mijn gesprekspartners heb
ben het gevoel dat de VN over Kosova 
heen rolt. Bovendien wordt de VN admi
nistratie nu reeds ervaren als een zeer 
trage en logge bureaucratie die er niet in 
slaagt de beloofde hulp op een snelle 
wijze ter plaatse te krijgen. 
Zo kwam de distributie van bakstenen, 
pannenlatten en dakpannen slechts vanaf 
22 augustus op gang. Bij het begin van 
het nieuwe schooljaar was er totaal geen 
zicht op het herstel van de schoolgebou
wen. 

De aanwezigheid van de internationale 
gemeenschap in Prishtiné is massaal (de 

Kosovè wil 

onafhankelDkheld. 
Noch min, 

noch meer. 

nier worden voorbereid. Politieke partij
en moeten de kans en de middelen krij
gen zich behoorlijk te organiseren. Er 
moet een kieswetgeving tot stand worden 
gebracht. Men moet ook de kiezers gaan 
registreren. 

Dit alles moet met bekwame spoed ge
beuren. Kosova zal niet aanvaarden dat de 
internationale gemeenschap de organisa
tie van verkiezingen op de lange baan 
schuift. 

DE OPLOSSING? 
Geen enkele Albanese Kosovaar zal aan
vaarden dat na het verstrijken van het in
ternationaal protectoraat Kosova een op
lossing wordt opgedrongen waarbij het 
op één of andere wijze bestuurlijk en po
litiek aan Servië wordt vastgekoppeld. 
Ook de cantonisering van Kosova is voor 
de Albanezen onbespreekbaar. 
Kosova wil onafhankelijkheid, noch min 
noch meer Alle politieke gesprekspart
ners benadrukten dat in een onafhanke
lijk Kosova de rechten van alle minderhe
den ten volle gerespecteerd zullen wor

den, dit zowel op politiek, sociaal, econo
misch, cultureel, taalkundig als religieus 
gebied. 

Indien de internationale gemeenschap 
met deze politieke realiteit geen rekening 
houdt, hoef je geen groot ziener te zijn 
om een toenemende spanning tussen het 
Kosovaarse volk en de internationale ge
meenschap te voorspellen. Van de opti
mistische, hoopvolle en dankbare sfeer 
die er nu in Kosova heerst, zal er dan niets 
meer overblijven. Kosova is ondanks de 
jarenlange Servische repressie een re
spectvolle en zelfbewuste natie gewor
den, daarin gesterkt door de ontberingen 
die moord, martelingen, intimidatie, eth-
nische zuiveringen en gedwongen vlucht 
teweeg brachten. 

OPROEP AAN DE VLAMINGEN 
'Eenheid in verscheidenheid' is voor een 
overgrote meerderheid van de Kosovaren 
de enige kans op verzoening. Het interna
tionale protectoraat moet iedereen be
schermen. De rechten van de mensen, de 
families en het volk moeten volledig ge
vrijwaard worden. Er is een absolute 
nood aan totale demilitarisering van alle 
betrokken partijen. Alleen zo kan Kosova 
een voorbeeld worden voor de democra
tisering van het hele Balkangebied 
Vlaanderen en zijn inwoners wacht een 
geweldige taak. Zij kunnen nu hun soli
dariteit tonen met een volk dat jarenlang 
werd verdrukt en zijn gehele samenleving 
en infrastructuur moet heropbouwen. 
Los van de officiële hulp kunnen indivi
duen en organisaties zeer concrete hulp 
verlenen. Waarom zouden scholen geen 
Kosova-projecten opstarten en het peter
schap van Kosovaarse opnemen scholen? 
Solidariteitsacties kunnen geld opleveren 
dat zonder enige administratieve romp
slomp ter beschikking wordt gesteld voor 
de aankoop van papier, schrijfgerief en 
krijt. Steden en dorpen kunnen op zoek 
gaan naar zusterdorpen en -steden. Er 
kunnen verbroederings-projecten wor
den opgezet. En wellicht kunnen de 
Vlaamse en Franstalige ministers van 
Cultuur en Onderwijs onderling gecoörd
ineerde cuhuur- en onderwijsprojecten 
opzetten die gericht zijn op Kosova en 
aantonen dat twee volkeren, die het op 
het eerste zicht moeilijk hebben om 
samen te leven, toch geweldloos kunnen 
samenwerken mits een politieke onder-
handehng? 

Er is veel werk aan de winkel. Of met de 
woorden van de 
Kosovaarse romancier 
Nairn Frashëri: 

„Werk, werk, dag en 

nacht om een klein 

beetje licht te zien" ... 

Bart Staes 
Lid van het Europees parlement 
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VU wil met ID21 
naar gemeente

en provincieraadsverkiezingen 

De regionale VU-lcrant 

Het VU-partijbestuur en de VU-fractiele-
den kwamen op 24 en 25 september in 
Blankenberge samen op het jaarlijkse par-
tijbestuursweekend. 

Op deze vergadertweedaagse kwam de 
VU o.a. tot het besluit dat de huidige 
Belgisch federale staatsstructuur een blij
vende rem is op de sociale, economische, 
democratische en culturele ontwikkeling 
van Vlaanderen. 

België verhindert daarenboven ook de 
mogelijkheid tot genereuze en resultaat
gerichte solidariteit tussen welvarende re
gio's en regio's die het moeilijk hebben 
Omwille van deze redenen, ijvert de VU 
op korte termijn voor een confederale 
herinrichting van de Belgische staat, op 
weg naar een oplossing ervan m een 
Europese regionale constructie. De VU 
acht de Conferentie voor de staatshervor-
mmg het uitgelezen gespreksforum om 

het Belgische immobilisme te doorbreken 
en een goed bestuur in de deelstaten mo
gelijk te maken. De VU vmdt de deelname 
van de CVP aan deze Conferentie een 
wijze beslissing omdat hiermee het draag
vlak van de Conferentie wordt verbreed. 
Doordat de staatsvormende wil van de VU 
in functie staat van sociale, economische, 
democratische, culturele en algemene 
welzijnsbetrachtingen, is er voor haar een 
onverbreekbare band tussen haar staats-
hervormend streven en de krachtiijnen 
van haar maatschappijmodel De VU op
teert fundamenteel voor een modern toe
komstgericht beleid dat steeds opnieuw 
heilige huisjes wil herbekijken in functie 
van de feiten en noden van vandaag en 
morgen Daarom wil ze broeikast zijn van 
alle ideeën tot verbetering van de samen
leving 
De VU wil bovenal een aanbodpartij zijn 

en wil op basis van haar programma, 
waarden en profiel, radicaal Vlaams, cul
tureel-progressief en centrum-econo
misch, de politieke en maatschappelijke 
vernieuwing verder uitdragen en hier-' 
rond werven 

MEERWAARDE 

Met betrekking tot de alliantie VU&ID 
steh de VU, na de nodige analyses, vast 
dat VU&ID tijdens de verkiezingen een 
duidelijke meerwaarde had. Het partijbe
stuur van de VU uit daarom de wil om 
met de gemeente- en provincieraadsver
kiezingen gezamenlijke VU&ID-lijsten in 
te dienen. Die lijsten kunnen de nodige 
ruimte geven om, naast VU'ers en 
ID2rers, ook andere onafhankelijken, 
verruimers en vernieuwers op deze lokale 
lijsten te integreren Op die manier wil de 
VU samen met ID21 de spil blijven van de 

politieke vernieuwing. Er werden ook 
voorstellen geformuleerd voor verdere en 
intensere structurele samenwerking met 
het oog op een grotere slagkracht van 
VU&ID De VU wil hierover de komende 
weken graag met ID21 overleg plegen en 
het besluit voorleggen aan de VU-partij-
raad 

WEEKBLAD WIJ 

Het partijbestuur en de VU-fracties heb
ben zich beraden over de communicatie
strategie van de partij. Zij stellen voor om 
in de plaats van het Vlaams-nationaal 
weekblad WIJ nieuwe vormen van com
municatie met kaderleden, leden en pu
bliek te ontwikkelen. Daarvoor wordt ge
bruik gemaakt van een nieuwsbrief een 
ledenblad, de website en de uitgave van 
politieke dossiers De redactieleden wor
den hierbij volledig ingeschakeld 7 

Afdelingsbestuursverkiezingen 
'Laat de leeuw in Je los' 

Dit najaar gaan in heel Vlaanderen be-
stuursverkiezingen door WIJ brengt de 
data- en de plaatsen waar deze worden 
gehouden Als aan de stemming een 
randactiviteit is gekoppeld, wordt deze 
ook vermeld 

Afdeling Overijse 
Arr Halle-Vilvoorde 
Wanneer' Vr 22 okt, van 19 tot 21u.30 
Waar? CC Den Blank, lokaal 
Info Reinhilde Raspoet - Jan voet 

Afdeling Lokeren 
Arr Sint-Niklaas - Dendermonde 
Wanneer? Zo 24 okt Van 10 tot I3u 
Waar' Pontweg 65 Tel 09/348 38 92 
Info Stefan Walgraeve - Jan-Pieter Maes 

Afdeling Aalst 
Arr Aalst-Oudenaarde 
Wanneer' Za 23 okt, van 17 tot 20u 
Waar' vu-secretariaat, Albert 
Lienaertstraat 17A 
InfO' 0477/29.42 15 - Herwig Van 
Wllderode - Hugo De Bruecker 
Randactiviteit Bart Staes spreekt over 
Kosovè, om 20u 

Afdeling Burst-Bambaigge-Aalgem 
Arr Aaist-Oudenaarde 
Wanneer' Zo 24 okt, van 10 tot 12u 
Waar' De Schuur, Popuiierenstraat 23, 
9420 Aaigem' 053/62 32 80 
Info Rudy Van Droogenbroeck (053/62 68 99) 
- Patnck verbestel (053/62 73 89). 
Randactiviteit Praatcafé 

Afdeling VU-Noorderkempen 
Arr Turnhout 
Wanneer' Zo. 24 okt Van 10 tot 13u 
Waar' Café de Boskant, Lilsedijk 
(op het einde), Beerse 
InfO: Jan Vosselman - Joris Frederickx 
(014/61 58.67) - Kiara Hertogs 
Randactiviteit Herfstwandeling in de 
Schrieken en de Epelaar te Beerse, o I v 
natuurglds Vertrek om 14u aan café De 
Boskant 

Afdeling Kalmthout 
Arr. Antwerpen 
Wanneer' Di 26 okt,. Van I9u 30 tot 
22u30 
Waar' Taverne Zwarte Hond 
Info Peter Putseys 

Afdeling Westerio 
Arr Turnhout 
Wanneer' Vr. 29 okt, van 20 tot 22u 
Waar' Taverne 't Abdijke, Tongerlodorp i 
teTongerlo, 014/54 92 40 
Info Jeff Biesemans 

Afdeling Gent-Centaim-Zuld 
Arr Gent-Eekio 
Wanneer' Wo 3 nov Van 18 tot 21 u 
Waar' Arr Secretanaat VU-Gent-Eekio, 
Bennesteeg 2, 09/223 70 98 
Info Clem Sleurs 

. Voor meer Info kunt u terecht bij 
Plet De Zaeger, Algemeen Secretariaat 
tel. 02/219.49.30. 
Epost: piet.dezaeqer(a)voiksunie be 
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Band met 
de partij 

8 

Er wordt aan gedacht om WIJ de bons te 
geven. Leest het Dagelijks Bestuur van de 
VU dit Vlaams Nationaal Weekblad wel? Ik 
wel, en om eerlijk te zijn is dit zowat mijn 
enige band met de partij, waarvoor ik 
reeds mijn hele leven stem. Ik lees WIJ, 
omdat ik géén kranten lees, er is er toch 
geen die de VU-idee weergeeft. Ik lees WIJ 
omdat er een goeie variatie in de artikels 
zit, af en toe zelfe een sterke serie, en 
omdat er steeds aandacht aan de diverse 
vormen van cultuur wordt geschonken. 
Is het misschien omdat de VU-topmensen 
nog weinig of niets voor het geschreven 
woord voelen?; en moet ik de beslissing 
om WIJ te laten verdwijnen in deze con
text zien? Of is het nog erger, kan de hui
dige VU-top misschien zo slecht het ge
schreven woord hanteren, dat ze vindt 
dat WIJ maar moet worden opgedoekt, 
omdat zij er zelf geen gebruik van maakt. 
Ik denk met heimwee terug aan diegenen 
die wél konden schrijven en in WIJ publi
ceerden; Frans Van der Eist, Hugo Schiltz, 
Maurits Van Haegendoren, Coppieters, 
Willy Kuijpers, om er maar enkelen te 
noemen. Vandaag kan ik hun artikelen er 
nog steeds op naslaan, terwijl de enkele 
vage woorden uitgesproken in een televi
sie-interview zo vluchtig en iel zijn als een 
veest (vergeef me), en ergens in een ar
chief terechtkomen om er misschien voor 
'het journaal van de eeuw' terug te wor
den uitgehaald. 

Walter A.P. Soethoudt, 
Antwerpen 

Domme dingen 
'Vlaanderen Morgen' heeft opgehouden 
te bestaan, en als WIJ nu óók nog gaat ver
dwijnen, heeft het democratisch Vlaams-
nationalisme geen enkele spreekbuis 
meer 

Wat dan met ons? 

De kranten maken melding van 'andere 
communicatiemiddelen'. Gaan we genoe
gen moeten nemen met het braaf pa
rochieblaadje dat De Toekomst is? Of via 
de websites? Krijgen de huidige abonnees 
die géén computer hebben, er dan een ca
deau? 

Als het ditmaal wéér over de centen gaat: 
er zijn toch een aantal parlementairen 
méér, dus méér inkomsten. Het zou zielig 
zijn en ongeloofwaardig, het op die toer 
te verantwoorden. 

De Volksunie blijft WIJ nodig hebben. Het 
is een blad dat het midden houdt tussen 

een klassiek partijblad en een Vlaams opi
nieblad. Jongens toch, waar willen we 
naartoe? Wat met niet-VU-leden die een 
abonnement hebben? Gaan we ons hele
maal in ons hemd zetten naar de buiten
wereld toe? 

Ik hoop dat de Partijraad, wanneer dit aan 
de orde komt, géén domme dingen goed
keurt! 

Klara Hertogs, 
Himhout 

Handelswaarde 
Hopelijk krijg je deze brief nog geplaatst 
voor het weekblad WIJ wordt opgedoekt. 
Desinvesteren terzake zou op termijn de 
Volksunie meer kunnen kosten aan 'han
delswaarde' dan men er nu moet in in
vesteren. 

Bart Haers 

En wat met mii? 
Diegenen in de VU die menen het recht 
aan hun kant te hebben om mij de weke
lijkse informatie van WIJ te ontnemen, 
vergissen zich. 

Zou het Dagelijks Bestuur zich niet beter 
de moeite getroosten, vooraleer het tot 
dergelijke 'lichtzinnige beslissing (?)' 
overgaat, eerst de lezers van WIJ te bevra
gen? De VU spreekt toch steeds over inte
grale democratie, waarom dan niet eerst 
'mijn mening' gevraagd' 
Nooit aan gedacht dat de prijs voor dit 
blad gemakkelijk met de helft mag ver
hoogd worden? 

Reeds vanaf mijn zestiende (ik heb nu de 
jeugdige leeftijd van 41 jaar), lees ik elke 
week zeer getrouw mijn weekblad, eerst 
thuis bij vader Fik. Na mijn trouwdag nam 
ikzelf (hoewel ik nog niet politiek actief 
was) een abonnement op WIJ. Ik kon 
'mijn weekblad' niet missen. 
Ik lees WIJ nu dus al 25 jaar. 't Wordt dus 
tijd om mij een bedankingsbrie^e toe te 
sturen, beste dames en heren van het 
Dagelijks Bestuur van de partij, die mijn 
hart heeft gestolen! 

Herman Hermans, 
VU-gemeenteraadsIid Arendonk 

Erfgoed 

vu-top wil 
nieuwe vormen 

van communicatie 
Als allerlaatste punt van het partijbe-
stuursweekeinde te Blankenberge 
dienden de nog aanwezigen leden 
zich uit te spreken over 'de communi
catiestrategie van de partij' Deze 
strategie wil 'nieuwe vormen van 
communicatie met kaderieden, leden 
en publiek' ontwikkelen, deze zuilen 
bestaan uit 'een nieuwsbrief, een le
denblad, de website en de uitgave 
van politieke dossiers' In deze com
municatiestrategie past de uitgave 
van het weekblad WIJ met langer 
meer. Het voorstel, waarvan het af
schaffen van het weekblad het enige 
welomschreven onderdeel is, werd 
krachtig en met verve door leden van 
het Dagelijks Bestuur verdedigd 

De vergadering aanvaardde met 
grote meerderheid het voorstel, het 
afstoten van het weekblad WIJ in
cluis 14 leden steunden het voor
stel, 3 met, 5 onthielden zich. Het 
aangenomen voorstel zal op de par
tijraad van zaterdag 9 oktober a s. ter 
stemming worden gelegd 

REACTIES 
De redactie mocht ondertussen tal 
van schriftelijke en mondelinge reac
ties ontvangen, zij dankt de lezers 
daarvoor. De gewoonte getrouw 
worden hun meningen gepubliceerd, 
plaatsruimte verplicht echter de brie
ven in te korten. 

Als jarenlang trouwe lezer van WIJ, vin

den wij deze beslissing om WIJ af te schaf

fen een grote vergissing. 

Ten eerste heeft de Volksunie en ID21 

niet zozeer nood aan een partijblad, maar 

vooral aan een opinieblad dat het Vlaams-
nationale gedachtengoed bewaart en ac
tualiseert naar de toekomst én alert en 
waakzaam toetst aan de politieke stand 
van zaken. 

Veeleer dan een 'spreekbuis' van het par
tijbestuur, zou WIJ een klankbord van de 
basis moeten zijn, die de top mede-inspi-
reert en, waar nodig, controleert en... te
recht wijst. Het weekblad WIJ is, tot op ze
kere hoogte en met uiterst beperkte mid
delen, daarin geslaagd. 
Vervolgens stellen wij vast dat de impact 
van een weekblad zoveel sterker is dan de 
invloed van een maandblad. 
Eeriijk gezegd, wij kijken het maandblad 
De Toekomst nauwelijks in, omdat het 
dadelijk verdwijnt in de stapel van (voor
al te kleurrijke) maandbladen die in onze 
postbus vallen. Teveel om goed te zijn. 
Op het ritme van een weekblad is men ge
steld, want het klopt net snel genoeg! Het 
ritme van een maandblad klopt te traag 
en vergeet men. Zo kijken wij elke week 
belangstellend uit naar WIJ, om de be
langrijkste artikels te lezen. 
Wij prijzen ons zalig dat WIJ zelf geen 
kleurendruk heeft en aldus een gelukkige 
uitzondering wordt op de (almaar 
schreeuwerige) regel! 
Tenslotte prijzen wij u en alle lezers ge
lukkig met de doordachte journalistieke 
pen, die niet alleen graag op het radio
persoverzicht beluisterd wordt, maar ook 
zeer gewaardeerd wordt door collega's 
uit andere kranten en weekbladen. 
En om de volledige waarheid te zeggen, 
partijbladen leest en gelooft niemand, 
omdat men weet dat zij in feite propagan-
dafolders zijn. Een weekblad met een kri
tische functie is dan ook - en ook vooral 
voor de partij! - zoveel belangrijker, 
omdat het de wekelijkse schakel betekent 
tussen de basis en de top, én tussen de 
partij en Vlaanderen. 
Daarom is het ons inziens noodzakelijk 
om alle krachten en geld te bundelen in 
één weekblad, dat hierdoor nog meer 
vormend en inspirerend opinieblad kan 
worden van een partij die tot plicht heeft 
het Vlaams-nationale erfgoed niet in han
den te laten van het Vlaams Blok! 

Harold Van de Perre, 
Dendermonde 

Protest 
Wij willen een hevig protest laten horen 

tegen het voornemen WIJ te laten ver

dwijnen. 

Jan Strynckx, 
Zele 

Kredietwaardig 
Elk blad, dus ook WIJ, is voor verbeterin
gen vatbaar. Dat weet zijn hoofdredac
teur, de ook buiten de partij gewaardeer
de journalist Maurits Van Liedekerke, 
beter dan wie ook. Hij en zijn medewer
kers verrichten week na week een klein 
mirakel; ze slagen erin op markante wijze 
een brug te zijn tussen de vroegere en 
huidige generatie van Vlaams-nationalis
ten, Bovendien zit het weekblad vol inte
ressante culturele en andere informatie, 
waardoor het méér is dan een partijblad. 
Zo een blad geeft een partij grote krediet
waardigheid. Het is de beste vorm van 
'public relations' die een politieke forma
tie zich kan dromen. 

Jaak Dreesen 

Dialogeren 
Het is meer dan ooit de plicht van een 
partij om haar aanhang in te lichten over 
haar inzichten en standpunten. Daarom is 
het belangrijk dat een partij haar publiek 
zo vlug mogelijk informeert. 
Een dagelijkse bron zou ideaal zijn, een 
wekelijkse het minimum. 
De Volksunie gaat met haar tijd mee en 
wie over een computer en veel tijd be
schikt kan zo heel wat te weten komen. 
Maar niet iedereen heeft of wenst zo een 
tuig in huis en wat is er nu handiger dan 
een gedrukte tekst die je overal mee kunt 
nemen en op alle plaatsen kunt lezen? 
Daarom moet een bestaand weekblad blij
ven. Er een maandblad van maken zou 
hetzelfde betekenen als wat de dagbladen 
doen: vervlakken en vervagen, want een 
maand na de feiten moet ge niet meer 
met een opinie afkomen. 
Is 35 frank te veel? 'De Standaard', als 
dagblad, kost evenveel, en 'Humo' als 
weekblad kost 70 frank. Dus als het 
schoentje daar wringt, mag het Volksunie
weekblad gerust wat meer kosten. >• 
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OOST-VLAANDEREN 
Za. 1 Okt. SINT-NIKLAAS: 

Tentoonstelling Jan Van houtte. 
Vooropening om 20u. met openingswoord 
door Lieven Dehandscliutter en inleiding 
door Erll< Verstraete. Open van 1 t/m 17 
okt. Dagelijks van 14 tot I9u. 

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

Zo. 3 Okt. CENT: Visbuffet in de 
Basisschool Sint-Paulus, Smidsestraat 76 
Cent (bij St.-Pietersstation). Om 12u. 
Inschrijven vóór 27/9 door storting op rek. 
068-2077640-24 van VU-Cent-Centrum-
Zuld. Deelname: 550 fr, -12j. 295 fr Rond 
15u. bekendmaking resultaat wandelzoek
tocht 1999. InfO: Roger Roels, 
09/222.72.57. 

WO. 6 Okt. OUDENAARDE: 
Provinciale voordracht van FVV. 'Welk 
vlees hebben we in de kuip' door prof. 
Hubert De Brabander. Om 20u. in 't Stad 
Cent, Stationsstraat 68 te Oudenaarde. 
Inkom gratis. InfO: FVV, 09/223.38.83. 

Vr. 8 Okt. DESTELBERCEN: Mossel
en vtsfeest 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.; vu-Deselbergen-
Heusden i.s.m. dr J. Goossenaertskring. 

Zo. 10 Okt. ERPE-MERE: Eetfestijn 
van VU-Erpe-Mere. van 11u.30 tot 18u. in 
SInt-Janshof, Keerstraat 218 te Ottergem. 
Keuze uit kalkoenfilet of warme zalm. (400 
fr), kinderen: 200 fr. 

zo. 10 okt. LAARNE: 4de Eetfestijn 
van VU-Laarne-Kalken. Warme beenhesp 
met groentenkrans en frieten. Van 11u.30 
tot 14u. in zaal Breughel, Kalkendorp 28. 
Deelname: 375 fr, kinderen (-12j.) 200 fr, 
-5j. gratis. 

DO. 14 okt. DEINZE: Zaal Cario (ro
tonde Petegem-kerk) om I4u.30: Herman 
Maes en Jacques de Bruycker verklaren de 
voornamen en de familienamen van de 
leden. Org.: WVC. info: Willy Lowie, 
09/386.67.47. 

Za. 16 okt. EVERCEM: Fuif van 
VUJO-Evergem in Jeugdhuis Tentakel 
(Wippelgemdorp 12). Speciale gast is 
Vincent Van Quïckenborne. Info: Kerste 
van Grembergen (09/344.95.06). 

za. 16 okt. OUDENAARDE: VU- en 
FVV-Oudenaarde bezoeken Amsterdam en 
het Vlaams huis 'De Brakke Grond'. 

Deelname met de bus kost 700 fr. 
Inschrijven en info bij Jacques Vander 
Haeghen, tel. 055/31.29.94. 

Dl. 19 Okt. NINOVE: Voordracht 
over 'De bende van Baekelandt'. Om 
14U.30 in Buurthuis te Pollare, Hoogstraat 
204. Org.: VVVC-Ninove; Info: René 
Martens, 054/33.43.47. 

' Za. 23 okt. DENDERLEEUW: 3de 
gezellige hespendegustatie (10 verschil
lende soorten hesp). Vanaf 18u. in 
Parochaal Centrum, Sint-Antoniusstraat te 
Iddergem. Org.: VU-Croot-Denderieeuw. 

Za. 23 Okt. NEVELE: Herfstfeest 
van vu-Nevele met mosselfestijn en 
warme beenhest. Vanaf I9u.30 in zaal 
Novy, Markt te Nevele. Deelname: 500 fr 
(aperitief inbegrepen). Gastspreker: Patrik 
Vankrunkelsven. Inschrijven vóór 18/10 bij 
Michel Roelens, tel. 09/371.62.68, fax 
09/371.46.06. 

WEST-VLAANDEREN 
za. 2 okt. lEPER: Tg.v. Trein-Tram-

Busdag 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 voor
verkoopprijzen. Meer info: Jano Braem 
(057/20.24.68) Of Kristlen Devlieger 
(057/20.25.37). Org. Wl. 

zo. 3 Okt. IZECEM: Wandeling In 
Sint-Martens-Latem o.l.v. M. & I. Vernim-
men-Dierickx-Visschers. Vertrek om I4u. 
aan het Vlaams Huls Izegem. Org.: 
Wandelclub Vlaams huls. 

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

Dl. 12 Okt. IZECEM: 
Kookdemonstratie Ter Marel door wouter 
Vandennest. Om 20u. in Ter Marel. Org.: 
FW-lzegem. Meer info: Renata Blondeel, 
051/30.48.08. 

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

WO. 13 Okt. BRUCCE: Dhr 
Vandenbraembussche, ombudsman van de 
stad Brugge, spreeukt over zijn taak als 
bemiddelaar Om 15u. in de Magdalenazaal, 
Violierstraat 7. Deuren vanaf 14u. Na de 
activiteit is er koffietafel voor wie dit 
wenst. Org.: VWC-Brugge-Noord. 

WO. 13 Okt. KORTRIJK: Provinciale 
voordracht van FVV. 'Welk vlees hebben 
we in de kuip' door Bart Staes. Om 20u. in 
West Flandria, Graaf Gwijde van 
Namenstraat 7 te Kortrijk. Inkom gratis. 
InfO: FVV 09/223.38.83. 

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

zo. 17 Okt. ZWEVECEM: Jaariijks le-
denfeest van de Vlaamse Klub Groot 
Zwevegem in zaal Boldershof, Harel-
beekstraat 25. Welkom vanaf l lu.30. Om 
12U.30 tafelrede door Annemie Van de 

Casteele. Eetmaal vanaf 13u. Deelname 
400 fr, - lOj. gratis. Inschrijven vóór 14/10 
bij Erik Maes, 056/75.65.57. 

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

Dl. 19 Okt. BRUCCE: Over dames, 
juffrouwen en grootjuffrouwen. Tocht 
door Brugge met als thema het vrouwelij
ke aspect. Samenkomst om 14u.30 parking 
Katelijnepoort. Duur: 2 uur Deelname: 
leden 50 fr, niet-leden 100 fr Org.: VWG-
Brugge-Noord. 

WO. 20 okt. lEPER: Wilfried Beele 
sprekt over familiekunde en de familiena
men. Om I5u. in de zaal van ziekenfonds 
Westflandria te leper Org.: Wl. 

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

zo. 24 okt. DEERLIJK: 
Mosselfestijn (of varkenshaasje). Vanaf 
l lu.30 in d'lefte. Hoogstraat 122 te 
Deertijk. Org.: VU-lc Dien Deeriijk. Info: 
056/71.47.86 of 71.76.41. 

Di. 26 Okt. IZECEM: 20ste fiets
tocht. Vertrek m 14u. bij het beeld 'Het 
Paar', Korenmarkt; Org.: WVC-Fietsclub. 

WO. 27 Okt. BRUCCE: Roger Beelen 
over ,,Hongarije". Om 15u. in de 
Magdalenazaal, Violierstraat 7. Deuren 
vanaf 14u. Na de activiteit is er koffietafel 
voor wie dit wenst. Org.: WVG-Brugge-
Noord. 

VLAAMS-BRABANT 
za. 2 Okt. LENNIK: Jaariijks 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: Jaariijks 
eetfestijn. Van 17u.30 In zaal Ons Huis, 
Vroenenbosstraat la te Dworp. Menu: 
pensen, speciale schotel, biefstuk, wijnen 
biere, desserten. Ook op 3/10 van llu.30 
tot I6u. Org.: VU-Croot-Beersel. 

za. 9 Okt. TIELT-WINCE: 3de fami
liequiz van VU-Tielt-Winge. Thema: 
Algemene kennis. Ploegen van min. 5 pers. 
Om 20u. in zaal 't Jongensschool te TIelt. 
Info en inschrijving: Marcel Smekens 
(016/63.16.29) en Claudine Costrop 
(016/50.19.66). 

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

'Welk vlees hebben we in de kuip' door 
Flor Van Noppen. Om 20u. in CC Den Blank, 
Begijnhof 11 te Overijse. Inkom gratis, 
info: FVV, 09/223.38.83. 

LIMBURG 
Zo. 3 Okt. CENK: Herdenking van 

het Limburgs Offer voor Vlaanderen. Om 
14U.30 mis in de kerk paters Dominikanen, 
Rozenkranslaan, Genk-Termien. Om I6u. 
Samenzijn met koffietafel in feestzaal 
Elysee, Koeriostraat 19 te Genk. Deelname 
koffietafel: 400 fr Inschrijven en info: R. 
Vanheusden (011/21.13.88). 

Bij het uitbrengen van het verkiezingspro
gramma was 'dialoog' heel belangrijk. 
Maar hoe kunt ge met een partij dialoge
ren als die zelf, slechts maandelijks, eens 
spreekt? 

Bladzijden over sport, film, muziek, cul
tuur, TV en media zijn overbodig in een 
politiek weekblad. Elk dagblad besteedt 
daar nu meer dan voldoende aandacht 
aan. Laat deze plaats liever open voor le-
zersbrieven en gesprekken met 
Volksunie-mensen, het zal de dialoog 
zeker geen kwaad doen. 
Samenvattend een praktisch voorbeeld: 
na het lezen van de dagbladen over de 
kwestie of Bert Anciaux al dan niet minis
ter werd, had ik een eerder negatief oor
deel over de Volksunie. Tot ik uw week
blad las en door de heldere en veelzijdige 
artikels terug mijn vertrouwen kreeg. 
Spijtig genoeg had uw weekblad geen 
plaats voor de dialoog met de lezers, maar 
wel voor de Ronde van Frankrijk. 

Tot slot: ik ken een Volksunie-verkozene 
die in het Vlaams parlement zetelt en die 
op donderdagavond WIJ al bij het oud pa
pier gooit, maar ik ken ook lezers van WIJ 
die hun weekblad doorgeven aan andere 
leeslustigen en tenslotte dat beduimeld 
exemplaar zorgvuldig bewaren in een 
map. 

Mark Lenaerts, 
Antwerpen 

Broodnodig 
Ik vernam de plannen van het Dagelijks 
Bestuur om met WIJ te stoppen. 
Eer men dergelijke beslissing neemt, 
moet men duidelijk vastleggen wat men 
in de plaats zal brengen. Persoonlijk zie ik 
geen communicatiemiddel dat een week
blad kan vervangen. In de dagbladpers 
komen onze ideeën niet genoeg aan bod. 
Een weekblad door eigen mensen opge

steld blijft broodnodig en een noodzaak. 

Daarom dring ik aan om alleszins WIJ te 

behouden. Verbeteren kan steeds en bij

komende middelen daartoe zijn er ook 

als men ziet hoeveel geld er besteed 

wordt aan de verkiezingscampagne. 

Maurice Passchyn, 

Meise 

Romantiek 
Dat het blad WIJ binnenkon zal verdwij
nen is zeer spijtig. Eerst Vlaanderen 
Morgen, dan AKVS-Schriften, Broeder
band, nu WIJ, Wordt alles dan vervangen 
door dorre dossiers, die niemand leest? 
Volgens de voorzitter zijn jullie 'romanti
ci'! 

Carlos Van Louwe, 
Koksijde 

VU&ID 
op TV 

De Vlaams-Nationale Omroep-

stichting (VNOS) brengt op (jlns-

dag 5 oktober a.s. een program

ma dat volle(Jig gewij(j is aan de 

dioxinecrisis. Annemie Van de 

Casteele (Kamer), Bart Staes 

(Europees pariement) en Flor Van 

Noppen (ID-I<andidaat bij de jong

ste verkiezingen) zuilen hieraan 

hun medewerl<ing verienen. De 

uitzending begint onmiddellijk na 

het TV1-laatavondjournaai. 

vr. 8 Okt. CENK: Om 15u. In de 
Slagmolen, spreekbeurt door auteur Jaak 
Smets, over zijn boek 'Van Dyndikalist tot 
Nationaal-socialist'. Toegang vrij. Org.: 
SMF-Limburg. 

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

^ANTWERPEN 
^ Ma. 4 Okt. KALMTHOUT: 

Voordracht met diavoorstelling door Ingrid 
en Nicole over hun wereldreis per fiets. 
Om 20u. in de aula, Gitok 1, i 
Vogelzangstraat 8. Org.: FW-Kalmthout. 

vr. 8 Okt. KALMTHOUT: vu-avond 
met buffet. Vanaf 19u.30 met aperitief. 
Deelname 700 r p.p. In de Parochiezaal van 
Helde-Kalmthout. NIet-eters welkom vanaf 
22u. Inschrijven vóór 5/10 bij Koen Schiltz 
(666.86.81) of Karin Dekeulener 
(666.25.40). 

za. 9 Okt. WOMMELCEM: Optreden 
'Alughana', Roch, techno en folk. Zaal St-
Jozef, Dahliastraat 23. 'Pré-chill-out ' om 
20U.30. Aanvang om 21u.30 After-party JH 
Wommel. Org;: KK Jan Puimège. 

' Za. 9 okt. BORCERHOUT: Kring 
voor Vlaamse Volksontwikkeling neemt 
deel aan de 4de festival van de 
Werelddans. Om 20u. in Hof ter Lo. Kaarten 
aan 200 fr wk (tot 5/10) bij Jan De 
Scheerder, 03/236.45.40, ter plaatse: 300 
fr 

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

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

Vr. 15 okt. BORCERHOUT: Kring 
voor Vlaamse Volksontwikkeling neemt 
deel aan Guido Cezelle-Muziekavond. Om 
20u. In het DIstrictshuit van Deurne. 
Kaarten wk. 250 fr, -18j. en H-3pas 200 fr, 
optel. 03.360.45.01. De avond zelf: 300 en 
250 fr 

WO. 20 Okt. TURNHOUT: Jaak 
Peeters over 'Europa ja, Europa neen!'. Om 
20u. in De Warande, Keldercafé. Toegang 
gratis. Org.: Vlaamse Kring Turnhout. Info: 
Klara Hertogs, 014/72.45.79. 

zo. 24 Okt. BORCERHOUT: Om 
14U.30 in het Districtshuis: Kring voor 
Vlaamse Volksontwikkeling neemt deel aan 
Afscheidsconcert Muziekaal ensemble 
Veraldi. Inkomkaarten (reservatie verplicht 
- 300 fr) tel. 03/213.21.52. 

Ma. 25 okt. EDECEM: Provinciale 
voordracht van FVV. 'Welk vlees hebben 
we in de kuip' door Flor van Noppen. Om 
20u. in Het Elzenhof, Kerkplein 3 te 
Edegem. Inkom gratis, info: FVV, 
09/223.38.83. 
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Colf-oorloq in Kortrijk 

In het ADVN 
In het ADVN te Antwerpen werd een tentoonstelling gehouden. 'Voor Vlaanderen en de 
Vrede 80 jaar VOS'. Op de officiële opening waren o.m volksvertegenwoordiger Frieda 

Brepoels en voorzitter van het IJzerbedevaartcomité Lionel Vandenherghe aanwezig. Er 
werd een verwelkomingswoord uitgesproken door dr. Hugo Tbibaut, algemeen voorzit
ter van VOS Toespraken werden gehouden door prof. dr Eric Ponette en dr Frans-Jos 

Verdoodt. 

De expo liep ondertussen ten einde en werd vervangen door werken van Ludwig Goris 

over Anton van Wilderode De portretten van Van Wilderode en de landschappen geïns
pireerd op zijn poëzie zijn uitgevoerd in pastel, houtskool, potlood en kaligrafie 
De tentoonstelling grijpt plaats in het Auditorium Emiel Paternoster in de gebouwen van 
het ADVN, Lange Leemstraat 26 in Antwerpen. De tentoonstelling is dagelijks geopend 
van 10 tot l6u. en loopt tot 10 oktober a.s. De toegang is gratis. 

Jozef Renme overiecien 
Vorige week donderdag overleed in BniggeJozefRemue. Bij deze wenst de Volksunie van 

het arrondissement Brugge zijn medeleven te betuigen aan Jozefs zoon Benedikt. Jozef 

was sinds jaar en dag een ware VU-militant 

Ondanks zijn wankele gezondheid bleef Jozef de voorbije jaren de arrondissementele en 
groot-Brugse vergaderingen volgen, op alle acties was hi) aanwezig en het was hem een 
hele eer de kieslijsten van de Volksunie te mogen vervolledigen Toen het hem op het 

laatste wel echt moeilijk werd en zijn omgeving dat ook besefte, beet hij van zich af: 

,,De vrienden van de Volksunie, die pakt niemand van mij af!" 

Jozef, we zullen je instemmend gemompel en de oprechte glimlach op je gezicht missen. 

Rouwadres: Sint-Annaplein 19, 8000 Brugge 

Pascal Ennaert, Arr. voorzitter 
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Het kunstwerk 'De Golf' van de Brusselaar Olivier Strebelle dat op 11 juli 1998 al op de 
schouwburg van Kortrijk moest staan, ligt nog altijd op plaatsing te wachten De oppo
sitiepartijen Agalev, SP, VLD en Volksunie hebben dan maar op een mooie zaterdagna
middag een Golf-oorlog ontketend Er werd op het hellend vlak plaats genomen door de 
oppositieleden met hun regenscherm en N\]-tTjaak Domez opende de waterlans Hilda 

Douchy-Comeyne (VU) hekelde de gespannen verhouding tussen de nv Strukton De 

Meyer, de bouwer van zowel de parking als het plein en de eerste erfpachthouder, de nv 
Ladeuze die exploitant van de parking is en de huidige erfpachthouder is, en de BBL die 
op de parking een verregaande hypotheek heeft Dit is het zoveelste dossier dat de CVP-
meerderheid naar de duivel hielp, stelde Hilda Douchy-Comeyne. Zeker een geslaagde 
actie van de verzamelde oppositie-partijen die de start van het politieke jaar wat ludieke 
kleur gaven. 

Wevako 

WIJ ZIJN DE 
GOEDKOOPSTE!!! 

Fotokopiepapier 

aan een voordelige prijs? 

Minimum afname 100.000 vel. 

70 BEF de 500 vel + BTW 21%. 

U vindt een betere prijs? 

Wij betalen het verschil terug! 

Info/bestellen: 

09/340.60.50 

V'jJIüüiil'i 

www.volksonle.be 

Afhalen van palinggerechten mogeli|k 

Openingsuren van maandag tot en met donderdag 

12 uur tot 14 30 uu r - 18 uur tot 21 30 uur 

Zaterdag 18 uur tot 22 uur 

Zondag 12 uur 21 30 uur 

Verlofperiode de maand december 

VU&ID 
VOOR DE VERNIEUWING 
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nze Friese medewerker ging in Caerdydd, de 

hoofdstad van Cymru, de sfeer snuiven. Hij 

wou wel eens weten hoe het er, na de installatie van de 

Assembly for Wales, aan toegaat. Hier zijn verhaal 

Caerdydd/Cardiff leeft. Met de nieuwe 
Assembly for Wales en het nieuwe rugby-
stadion hangt er een gevoel van opwin
ding en verandering in de hoofdstad van 
Cymru. De huisvesting en bouw van 
Assembly en deelregering zorgen voor een 
ware metamorfose van de voorheen deso
late Cardiff Docks. Onder bouwers en 
stadsplanners geldt het gebied inmiddels, 
naast de 'nieuwe' Duitse hoofdstad, als 
één van de spannendste projecten in 
Europa. Dankzij assemblee, deelregering, 
media en andere organisaties trekken 
steeds meer jongeren uit het noorden van 
Wales als zelfbewuste yuppies naar Cardifï, 
waar ze luidkeels hun plek opeisen in 
eigen taal. 

CYMRAKrS 
Deze opvallende demografische ontwikke
ling heeft in Zuid-Wales positieve gevolgen 
voor het onderwijs. Elk schooljaar, ook 
deze herfst, openen in de regio rond 
Cardiff gemiddeld twee nieuwe 
Welshtalige scholen. 

De stijlvolle Victoriaanse wijk Treganna op 
de westoever van de Taff is in vier jaar tijd 
grotendeels overgenomen door deze zo
genaamde Cymraki's, zoals de mondige 
en zelfbewuste Welstalige jongeren in de 
hoofdstad worden genoemd. In de fameu
ze Halfway Pub aan de Cathedral Road 
wordt hoofdzakelijk Welsh gesproken en 
omdat de pubs nog steeds vroeg sluiten 's 
avonds is Cardiff ook al verrijkt met een 
aantal Welshtalige clubs. Taxichauffeurs, 
zelf veelal Punjabi's, Pakistani's en 
Somali's doopten deze nieuwe klanten
kring liefdevol 'Cymraki's' (Cymraeg = 

Welsh). Velen van hen leerden, vaak van 
hun kinderen die Welsh krijgen op school, 
net genoeg Cymraeg om de Cymraki's vei
lig naar huis of naar Maes Awr (Vliegveld) 
te kunnen brengen. 

CATATONIA 

Het opvallende succes van uit Wales af
komstige bands als Manie Street 

Preachers, Super Furry Animals en 
Catatonia dragen in belangrijke mate bij 
tot het nieuwe zelfvertrouwen van de 
Welshtalige jeugd. „Every day I wake up I 

thank the Lord I'm Welsh!", zingt 
Catatonia-zangeres Cerys Matthews op de 
bejubelde straalschijf International 

Velvet. Het krachtige nummer bezorgt veel 
Welshtalige jongeren kippevel. De Heer 
danken dat je Welsh bent is een enigszins 
revolutionaire gedachte, en goed voor het 
zelfvertrouwen. Nog maar kort geleden 
waren het verarmde en vervuilde Wales en 
het achteruithollende en perspectiefloze 
Welsh allesbehalve iets om trots op te zijn, 
maar die tijd lijkt met het nieuwe millen
nium in zicht, definitief voorbij. 
Cerys, een paar jaar geleden nog straat
zangeres, is inmiddels een echte celebrity, 

die haar afkomst en culturele achtergrond 

geenszins verloochent. Integendeel, ieder 
artikel over Catatonia in de Engelse of 
Amerikaanse pers maakt verbaasd gewag 
van het feit dat de bandleden altijd Welsh 
met elkaar spreken. Op het podium wor
den Engels en Welsh afgewisseld. 

TRYWERYN 

De Engelstalige Manie Street Preachers 
zijn cultureel en politiek zo Welshgezind 
dat ze dit voorjaar weigerden om voor de 
koningin te spelen. De Preachers namen 

De succesvolle bands uit Wales - en in min
dere mate uit Schotland - zijn verreweg de 
interessantste ontwikkeling in de Britse 
muziekindustrie van de laatste jaren en 
hebben het image van Wales en Cardiff 
dusdanig verbeterd dat de Welsh Tourist 

De Cymraki's 
rukken op 

onlangs het initiatief om het door het wa
terbedrijf van Liverpool verdronken 
Noordwelshe dorp Tryweryn te herden
ken met een door henzelf te betalen 
kunstwerk. Tryweryn lag in een vallei die 
in de jaren zestig achteloos van de kaart 
werd geveegd ondanks het feit dat prak
tisch iedereen in Wales tegen was. De 
kwestie leidde toen tot het besef dat de 
belangen van Wales niet veilig waren (zijn) 
in Londen. Dat Wales al in 1999 een eigen 
Assembly en deelregering zou hebben zou 
toen door weinigen zijn geloofd. 

Board tegenwoordig toeristen trekt met 
de slogan 'Cool Cymru'' 

TE VEEL SAESNEC 

Wie denkt dat, evenals de Catalanen, de 
Welshmen de strijd voor eigen taal en cul
tuur hebben gewonnen, heeft het echter 
bij het verkeerde eind. De invloedrijke 
taalbeweging Cymdeithas Yr laith (Welsh 

Language Society) hield bij hoeveel Welsh 
er gesproken wordt in de Assembly 
schrok en protesteerde hevig. Niet meer 
dan een schamele 9 procent! Een teleur-

FLIK Viert laatste 
maal feest 

Flandriatik Ikastolentzat betekent letter
lijk vertaald „Vanuit Vlaanderen voor de 
scholen". Maar de organisatie staat beter 
bekend onder de naam „Vlaams steunco
mité voor Baskische scholen". Op 16 ok
tober viert het comité reeds voor de 24ste 
keer zijn jaarlijkse Vlaams-Baskische feest
avond, een aangename mix van folkmu
ziek, dans en gastronomie. 
Meteen vormt de manifestatie van 16 ok
tober het orgelpunt van een kwarteeuw 
Vlaams-Baskische solidariteit, want FLIK 
zet een punt achter de grote feestavon
den. De organisatie richtte zich voorname
lijk op de fondsenwerving voor de 
Baskische schooltjes in Frans-Baskenland 
en aangezien de grootste nood daar is ge
lenigd werd besloten in schoonheid te 
eindigen. Overigens is de beslissing niet 
ingegeven door enige vorm van defaitis
me. Integendeel: de opkomst zat in de lift. 
De jongste jaren zorgden zo'n driehon
derd sympathisanten telkens voor een 
bomvolle Ruiterhal. 

De opbrengst van de fondsenwerving, 
waarvan de inkomsten van het FLIK-feest 
slechts een bescheiden deel uitmaken, 
gaat dit jaar naar een nieuw op te richten 

Baskischtalig college. Een zeer belangrijk 
project aangezien dit derde college in 
Noord-Baskenland ook jongeren uit het 
binnenland (m n. uit de provincies 
Beherea-Naffaroa en Zuberoa) in staat zal 
stellen Baskischtalig onderwijs te volgen 
in hun eigen streek. De twee reeds be
staande colleges (Kambo en Ziburu) be
vinden zich immers beide in de kustpro
vincie Lapurdi (Labourd). 
Net omdat FLIK in schoonheid wil eindi
gen zal het slotfeest ook het mooiste pro
gramma van alle edities brengen. 
Volgende week brengen we u het volledi
ge programma. U krijgt dan ook meer in
formatie over de aandelen die FLIK dit jaar 
verkoopt. Middels een interview met FLIK-
bezieler Ludo Docx blikken terug op de 23 
vorige edities Vlaams-Baskische feesten. 

(pdz) 

stellend cijfer. Tegen de achtei^ond dat 
één op de vijf inwoners van Cymru Welsh 
spreekt hadden de taaistrijders, die de 
Assembly-members uiterst kritisch volgen, 
meer verwacht. Ook parlementariërs van 
de grote nationalistische partij Plaid 

Cymru (VU-partner in de EVA) zi)n door 
de taalbeweging meermaals betrapt op het 
bezigen van Saesneg (Engels). 
Tegenover de winst in het zuiden van 
Wales, waar de taal duidelijk in opmars is, 
staan situaties van een ongemakkelijke sta
tus quo en achteruitgang in het noorden. 
Homogeen en natuuriijk Welshtalige ge
meenschappen zijn er steeds minder 
Overal leven Engelsen. En als het er te veel 
worden staan al gauw het Welshtalige ka
rakter van verenigingsleven en school 
onder druk. Cymdeithas Yr laith eist dat 
elk nieuw plan van projectontwikkelaars 
en overheid wordt onderworpen aan een 
zogenaamde taaieffect-rapportage „Voor 
het milieu geldt zon rapportage als van
zelfsprekend. In Wales zijn taal en culuiur 
net zo'n wezenlijk onderdeel als het land
schap", stelt de taalbeweging. 

Onno P. Falkena 

De Manie 
Street 
Preachers 
weigerden om 
voor de Britse 
koningin te 
zingen! 
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Vlaams-Baskische 
feestavond 

Zaterdag 16 oktober 1999 om 20 uur 
Ruiterhal van de Hemelhoeve - Brasschaat 

Tafelreservatie voor de 24ste Baskenavond 

Wij (naam) 

(adres) 

reserveren een tafel voor (aantal) personen 

Wij brengen dit goed volk mee en zouden graag met hen 
aan tafel zitten 

Wij reserveren nu al toegangskaarten en storten 
X 200 fr op rekening 404-1040711-50 van Vlaams 

Steuncomité Baskische Scholen - 2020 Antwerpen. 

Dit formulier terugsturen naar of faxen naar: 
IVlieke en Jan Verbist - Begoniastraat 4 - 2222 Itegem 
Tel& Fax 015/24.64.50 
Of e-mailen naar plet.de.zaeger@planetinternet be 
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I edereen kent hem, maar toch was er het hoek 

'Uilenspiegel, de wereld op zijn kop' nodig om ons 

de onvermoede aspecten van de Uilenspiegeltraditie te 

leren kennen. Door specialisten die de vele aspecten van 

het verhaal bestudeerden aan het woord te laten, wordt 

ons op vlotte manier een stand van zaken inzake het 

Uilenspiegelonderzoek voorgeschoteld. Bijna hapklaar 

TUI Uilenspiegel 

werd steeds 
weer 

herschreven 

ten behoeve 

van een 

bepaald 
publiek. 
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Schrijft Charles de Coster dat niemand 
weet waar en wanneer Tijl Uilenspiegel 

zijn laatste lied zong, dan weten we ook 
niet waar zijn wieg stond. Het gaat daarbij 
niet om de discussie over de Duitse oor
sprong van de schalk, want die staat zo 
ongeveer vast, maar wel over de vraag of 
hij een volkse figuur mag heten, dan wel 
het product is van de verbeelding van één 
man. 

STEDELIJKE CULTUUR 
Dat Uilenspiegel geplaatst kan worden in 
de traditie van moraliserende verhalen en 
anders dan de ridderverhalen bij uitstek 
in de stedelijke cultuur past, kan verras
sen, maar ligt eindelijk wel een beetje 
voor de hand. 

De auteurs Jozef Janssens en Eric de 

Bruyn geven aan hoe zich in de steden 
van de late middeleeuwen een nieuwe 
cultuur ontwikkelde, een waar de betrok
kenheid tot het geschreven woord veel 
groter was dan in vroegere tijden. 
Rekenen en schrijven was niet langer het 
uitsluitende voorrecht van de clerus, 
maar werd een noodzakelijk instrument 
voor de stedelijke cultuur. De dolle frat
sen van Uilenspiegel verwijzen daar overi
gens onophoudelijk naar, al was het maar 
omdat hebzucht en domheid, twee on
deugden die de schelm tracht uit te bui
ten zich in de stad veruiterlijken in ken
nis, gevatheid, kunde. Als Uilenspiegel 
ambachtslui van allerlei slag, priesters, 
zelfs (roof-) ridders ontmoet en met hen 
in problemen komt, dan zijn dat ook de 
figuren die het stedelijke landschap be
volken. De boerenkinkel, de dorper vindt 
ook in deze context een begin van beeld
vorming. 

Voor wie de fratsen van Uilenspiegel niet 
goed kent wordt in dit boek een overzicht 
van de oorspronkelijke histories, 95 of 96 
in aantal, gegeven. Dat komt omdat de 

laatste historie in feite een herhaling is 
van de voorlaatste en het epitaaf, het graf
schrift, nog eens herhaalt. In de eerste 
Nederiandse druk vindt men maar 46 his
tories, omdat de uitgever er nogal wat 
heeft samengevoegd, al heeft hij er ook 
nog een aan toegevoegd, namelijk het 
nogal knullige verhaaltje van de jonge 
Uilenspiegel die een ridder aan de praat 
houdt over de afwezigheid van zijn ou
ders. Vandaag zijn wel meer van die ver
halen lullig of scabreus, maar dat ligt aan 
de verschuivingen inzake waarden en 

betekenis hanteren, maar eerder een 
ander symbool kiezen voor het tegenge
stelde. Die dubbelzinnigheid, het hante
ren ook van de ironie en de satire maken 
het bijzonder moeilijk altijd de juiste be
tekenis te vatten. 

Men moet de samenstellers van dit boek 
prijzen om de inspanning die geleverd 
werd die betekenissen doorheen de eeu
wen zo scherp mogelijk onder de aan
dacht te brengen. De uil en de spiegel, die 
in de illustraties zo'n belangrijke rol heb
ben gespeeld, zouden in de negentiende 

Elk zijn 
Uilenspiegel 

normen in de samenleving. Toch zou dit 
verhaal gedurende eeuwen op een zekere 
belangstelling kunnen blijven rekenen, zij 
het dat steeds andere groepen werden 
aangesproken. Van volksboek over prent 
tot kinderboek, dat was de held of schurk 
beschoren. Met als resultaat dat de kin
derboekenuilenspiegel maar een flauw af
kooksel is van de schalk, die zich wat 
graag tot de grootste boevenstreken en 
schelmerijen leende. Een oplichter en be
drieger die de stedelijke moraal negatief 
illustreerde, als een spiegel, werd geleide
lijk aan, onder druk van diezelfde burge
rij, een nar en grappenmaker die niet 
schadelijk meer kon zijn. 

KAARS, BRIL, UIL... 
Uilenspiegel, wordt steeds in verband ge
bracht met de uil, de spiegel en het ge
zegde: wat baten kaars en bril, als de uil 
niet zien en wil. De uil was in de 
Middeleeuwen een complex symbool, al 
was het maar omdat de vroede geestelij
ken er een gewoonte van hadden ge
maakt een ding steeds op verschillende 
manieren te benaderen, van het meest de 
letterlijke tot de meest gezochte en elkaar 
tegensprekende metaforische betekenis
sen. Wij zijn gewoon de dingen eenduidig 
te benaderen en als we al een overdrach
telijke betekenis aan een dier meegeven, 
dan zal men daarbij zelden een dubbele 

Tine Ruysschaert als 'Alma Mahler' 
Alma Mahler \s één van de meest fascinerende vrouwen van deze eeuw. in één van zijn brieven aan 
Aima scfirijft Custav Mahler. „Je tiebt voortaan maar één ding te doen: mij gelul<kig mal<en". 
Daarmee vraagt iiij de ambitieuze Alma om al tiaar persoonlijice plannen te laten varen (ook het 
componeren) en hem te huwen. Maar Alma was niet alleen de echtgenote van Gustav Mahler, zij 
was ook minnares en muze van andere beroemde mannen. 
Het leven van Alma Mahler heeft zich in steeds wisselende decors afgespeeld na Wenen kwam 
Parijs, Italië en Amerika en werd beschreven door Frangolse Lalande 
In vertaling en regie van Herman Verschelden speelt Tine Ruysschaert üeie theatermonoloog van 
8 oktober a.s. op verschillende plaatsen tn Vlaanderen. Alle inlichtingen: 09/282.44.62 

eeuw een nieuwe betekenis krijgen. Maar 
toch zit er een zekere traditie, ondanks 
het afzwakken van de histories, in het 
voorhouden van een spiegel. Of de uil 
dan symbool staat voor wijsheid of zoals 
Uilenspiegel het geboefte vertegenwoor
digt, heeft wel degelijk belang voor de 
cultuurhistoricus, maar wellicht minder 
voor de lezers. Het belang schuift o.m. in 
het feit dat op de grafsteen vsin Jacob van 

Maerlant een uil en een spiegel zouden 
gestaan hebben en tot op de dag van van
daag in nogal wat hout- en kopergravures 
te vinden zijn. In dit werk wordt dat ver
haal uitgebreid gebracht, het geeft nog 
meer smaak aan de grote historie van Tijl 
Uilenspiegel. 

VLAAMSE BIJBEL 
In 1867 verscheen van Charles de Coster 
een 'Légende d'Ulenspiegel et de Lamme 
Goedzak' waarin Tijl niet enkel fratsen
maker is, maar vooral vrijheidstrijder en 
geus. Deze Tijl gaat de strijd tegen de ver
drukking aan, hij is een anarchist en vrij
zinnig. De Coster schreef de legende in 
een archaiserend Frans, doorspekt met 
Vlaamse woorden, waardoor zijn boek 
zich niet gemakkelijk in het Nederiands 
laat vertalen. Toch vormt de taal een be
langrijk en aantrekkelijk deel van het 
werk, zoals de auteur ook het klassieke 
Uilenspiegelverhaal een eigen karakter 
geeft, door het in de zestiende eeuwse 
strijd tegen Filips II te plaatsen. Verder 
zijn er de typische figuren, Tijl, Lamme en 
Nele, die het verhaal reliëf geven Vic 

Nachtergaele legt heel omstandig uit hoe 
Charles de Coster van de Tijl Uilenspiegel 
van de verwaterde traditie, opnieuw een 
boeiend personage heeft gemaakt. 
Toch zou dit werk geen groot succes wor
den tijdens het leven van de auteur, die in 
feite niets anders gedaan heeft dan wat 
Cervantes met Don Quichote en Goethe 

met Faust deed. Dat in dit werk Tijl een 
schelm blijft, belet niet dat hij vooral de 

vrijheidsstrijder bij uitstek is geworden, 
de man die op zijn borst de asse van 
Claes, zijn vader, draagt. 
In Nederlandse vertalingen, bewerkingen 
meest, werd Uilenspiegel opnieuw vooral 
een brave knul zonder veel jus in de 
aders. Het is dan ook het besluit dat men 
moet trekken uit dit boek, dat Tijl 
Uilenspiegel steeds weer herschreven 
wordt ten behoeve van een bepaald pu
bliek, om een bepaalde boodschap te 
brengen. Dat Tijl ook de Vlaamse bewe
ging ten dienste heeft gestaan, behoeft 
dan ook geen betoog, maar men kan zich 
afvragen of de vrijheidsheld van Charles 
de Coster, al is het boek in het Frans ge
schreven, niet de beste pleitbezorger had 
kunnen zijn. Dat er een Tijl werd opge
voerd ten tijde van de Franse bezetting 
behoeft niet te verrassen en de variante 
schijnt nog best leesbaar. De Tijl die de 
wapens opneemt voor de Duitse bezetter, 
bij de SS nog wel, daar kan men alleen 
maar van gruwen, al komt het ons vooral 
tekenend voor de verschuiving van het 
vrijheidsideaal tijdens de jaren dertig en 
veertig. Zou er echt geen Tijl Uilenspiegel 
geweest zijn die vocht aan de zijde van 
het verzet? Dit boek maakt er geen mel
ding van, maar het zou best gekund heb
ben. In elk geval, ook Hugo Claus heeft 
zich aan een Uilenspiegel gewaagd en er 
een vrij scherpe satire van gemaakt, allicht 
juist omwille van de melige figuur die 
Uilenspiegel was geworden. 
Als Tijl Uilenspiegel ons in zovele smaken 
wordt geserveerd, als zijn schelmenstre-
ken in zovele vormen tot ons zijn geko
men, dan krijgen we het wel eens moei
lijk om in het archetype van de schalk, van 
de vrijheidsstrijder, nog iets te erkennen. 
Niet zozeer de aanpassing aan nieuwe tij
den stoort ons daarbij, wel het feit dat de 
Uilenspiegeltraditie een zo zwak figuur 
heeft opgeleverd, dat zelfs kinderen er 
nog nauwelijks van willen. Misschien dat 
er vandaag opnieuw ruimte is voor een 
nieuwe legende, juist omdat de bevrij
ding van het individu zo ver is doorgedre
ven, dat enkele guitenstreken wel weer 
charme kunnen krijgen, terwijl er vast wel 
nieuwe denkbaar zijn, typisch voor deze 
tijd. We laten het graag aan de lezer er een 
paar te bedenken. Maar zoals de beste 
versies laten zien, liggen meligheid en 
zoutloosheid steeds om de hoek te wach
ten. Laten we dus maar met volle teugen 
genieten van de legende van Tijl 
Uilenspiegel. 

Bart Haers 

^ Uilenspiegel, de wereld op zijn 

kop. Jozef Janssens (red.) Uitg. 

Davidsfonds/Clauwaert, Leuven; 

1999. 212 blz., 980 Jr. 
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Jan Vanriet ontwerpt 
Boekenbeursaffiche 

Op de jaarlijkse persvoorstelling, ter gele
genheid van 'Vers voor de Pers', heeft de 
Vereniging ter Bevordering van het 

Vlaamse Boekwezen (VBVB) bekendge
maakt dat de 51-jarige Antwerpenaar/an 
Vanriet de hele aankleding van de ko
mende Boekenweek zal verzorgen: affi
che, uitnodigingen, 'Het Boek in Vlaan
deren', 'De Boekenbeurs voor Vlaan
deren'. Deze laatste gaat door onder het 
thema: 'Bericht aan de reizigers. Over de 
toekomst van de 20ste eeuw.' Hiervoor 
werd de mosterd bij de Vlaamse dichter 
Jan van Mijlen gehaald. 
Op de Boekenbeurs zullen zes eminente 
sprekers het hebben over wat hen bezig
houdt, in het licht van het afsluiten van de 
eeuw en het binnentreden van een nieuw 

323.722 
voor 

Anton 
Op de kop af 323.722 mensen be
zochten in Antwerpen de tentoonstel
ling 'Van Dyck 1599-1641' Van dit 
enorme aantal kwam 62% van de be
zoekers uit België (50% 
Nederlandstalig, 12% Franstalig), 10% 
uit Nederland, 10% uit Duitsland, 9% 
uit Frankrijk, 3% uit Groot-Brittannië, 
2% uit Italië, 1% uit de Verenigde 
Staten en Canada, 1% uit Spanje en 
Portugal, 0,5% uit Japan, 0,4% uit 
Zwitserland en Oostenrijk, 0,4% uit 
Luxemburg, 0,3% uit Oost-Europa, 
0,2% uit Scandinavië, 0,2% uit China 
en Korea, en tenslotte 0,2% uit de rest 
van de wereld. 

Er waren gemiddeld 22.000 bezoekers 
per week met een piek tot 27 en zelfs 
30.000 de laatste week. Ook de bui
tenlandse pers kwam kijken, het in
formatieblad Toerisme Vlaanderen die 
de bovenstaande cijfers publiceerde, 
hielde de persknipsels hij 
„A celui que l'on a appelé 'Ie Mozart 
de la peiture', tant la virtuosité lui est 
venu dès la prime jeunesse, et qui fut 
Ie plus italien des peintres flamands et 
Ie plus flamand des portraitistes ang
lais, sa ville natale rend aujourd'hui 
un hommage sans precedent." 
(Uit Le nouvel Observateur). 

millennium. Dat worden de 'Toespraken 
van de Eeuw' over politiek, cultuur, lite
ratuur, wetenschap, filosofie en waarden
beleving. 

In ziül Architectura van het beursgebouw 
zal een tentoonstelling lopen onder titel 
'De twintigste eeuw in strips', samenge
steld door Kris de Saeger, en op 7 no
vember modereert Mark Schaevers een 
gesprek over het 'fin-de-siècle in de lette
ren'. Erik Spinoy is moderator m een ge
sprek over de 'literaire canon'. In Het 
Boek in Vlaanderen - dat vanaf half okto
ber in de boekhandel ligt - kiezen Jef 

Geeraerts, Brigitte Raskin en Miguel 

Declercq hun drie boeken van de eeuw. 
Op de persconferentie werd ook aan
dacht gevraagd voor het project 
'Voorlezen, het leukste kwartiertje van de 
dag' een actie van de Werkgroep 

Kinderboeken van de Vlaamse Uitgevers

vereniging, die op 20 oktober a.s. zijn 
begin (en tegelijk hoogtepunt) kent op 
het 'Voorleesfeest' in de Bottelarij, de 
voormalige Bellevue-brouwerii van 
Molenbeek. Alle kinderen en jongeren 
van 4 tot 12 jaar zijn uitgenodigd. 
Het najaar in Vlaanderen staat dus weer 
in het teken van het boek, en zo hoort het 
ook! 

Memos 

Blikvanger van de maand is ons aller 
Rocco Granata, de Vlaamse Italiaan. 
Jawel, van 'Marina', één der wereldhits 
van I960. Maar ook van vele liedjes voor 
anderen en ontdekker van Sarah Bettens 

en haar groep The Choice, naast Soulsister 

en Clouseau. 

Zelf had Granata in al die jaren een mu-
ziekuitgeveri) en produceerde hij plaatjes, 
gaf her en der optredens weg en genoot 
er telkens zichtbaar van als men hem 
vroeg om te komen zingen. Met zijn mu-
ziekshow 'Buona sera, mijn Vlaanderen' 
trad hij vorig najaar op in de telkens weer 
volgelopen Ancienne Belgique. De gloed
nieuwe opnamestudio in het huis leverde 
een zeer degelijke captatie die nu op 
straalplaatje bij CNR is verschenen. 
Onomwonden venelt Rocco in het inlei
dende 'Straniero', de vreemdenling, en 
aansluitend in 'de grote verhuis' hoe hij 
hier belandde en de aanpassing verliep. 
Hoe het zuiderse optimisme weer de bo
venhand op de heimwee kreeg, toen 
vader gitaar speelde en 'Che sara' het ant
woord op de toekomstplannen... 
Een zeer aansprekende intro situeert de 
zanger en breekt sfeerscheppend alle ijs 
voor wat komen zal. En dat is een kleine 
twintigtal liedjes, afgewisseld door inti-
mistische juweeltjes en ook zijn versie van 
'L'italiano' en 'Ti amo', twee zuiderse vol
treffers die door het publiek ten volle 
worden gesmaakt. In 'Noordzeestrand' 
zingt Rocco voor een muisstille zaal zijn 
liefde voor zijn tweede vaderiand uit 
Vanzelfsprekend vergeet hij zijn eigen 
'Buona notte bambino' niet en zijn on
vergetelijke 'Marina' evenmin! Aan
sluitend volgt op een wat verrassende 

Het woord aan de IJzer 
Onder de titel 'De Stem Van Diksmuide' 
heeft het IJzerbedevaartcomité de toe
spraken van voorzitter Lionel Vaden-

berghe gebundeld. Vandenberghe is sinds 
1989 voorzkter, tijd dus om terug te blik
ken op 10 jaar bewogen geschiedenis. 
Wat tevens gebeurt aan de hand van talrij
ke, soms spraakmakende foto's. 
Het boek is puik uitgegeven, bij iedere be
devaart van 1989 tot 1998 wordt ingegaan 
op een aantal markante feiten zoals het 
protest op de rechteroever in 1995, de 
rellen in 1996 en de boycotactie in 1997. 
Ook wordt aandacht besteed aan de acti
viteiten van het Comité gedurende het 
jaar. Denken we daarbij aan de 11-no-
vember herdenkingen en vooral aan de 
restauratie van het patrimonium en de in
richting van het museum. Tot slot wordt 
ook een overzicht gegeven van de meest 
ophefinakende perscommentaren. Daar-
uft kan afjgeleid worden dat • onafgezien 

van 't Pallieterke • de Vlaamse media 
Vandenberghe en het Comité steeds een 
hart onder de riem staken. 
In een voorwoord benadrukt gewezen 
Comitévoorzitter/ozefCoene dat tijdens 
de bedevaarten de tradftie steeds werd 
gerespecteerd en tegelijk naar aanslufting 
werd gezocht met moderne thema's die 
leven in Vlaanderen en in de brede sa
menleving. Van meet af aan maakte men 
zowel gebruik van de traditionele termen 
Godsvrede, Zelfbestuur en Pacifisme als 
van de modernere termen Verdraagzaam
heid, Vrijheid en Vrede. 
Het is een bijzondere interessante oefe
ning om eens na te gaan hoe gedurende 
de voorbije tien jaar deze termen werden 
ingevuld. Alleszins valt daarbij op dat 
Vandenberghe en zijn Comité zelden van 
de sinds 1989 uitgestippelde lijn afweken. 

(evdc) 

jazz-versie van Toots Thielemans' 'Blue-
sette' op de accordeon. De titel van de 
show bezingt eveneens 'zijn' Vlaanderen 
waar hij de liefde vond en waar hij ook 
wil blijven 

Het zeer kleurrijk palet aan omli)stende 
instrumenten houdt het boeiend door
heen de 23 nummers en je hoort de eer
lijkheid en de 'roots' van Rocco m zijn 
zingen door. Met Chris Peeters aan de gi
taar en als orkestleider kon het ook niet 
anders. Kortom- een aanrader voor de tal-
njke liefhebbers 
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Met een optreden op 2 oktober a.s. in het 

cultureel centrum van Roeselare begint 

Rocco Granata aan een tweede rondreis 

door Vlaanderen, tot en met 7 december 

Sergius 

ROCCO Granata, 
de kleine 
Italiaan die 
Vlaming werd... 

HAAL MEER 

5 gratis 
'Stemmen van Diksmuicie' 

WIJ schenkt 5 exemplaren van het boek 'De Stenn van 

Diksmuicie'. Stuur daarvoor een gele briefkaart naar 

onze redactie, Barrikadenplein 12, 1000 Brussel, voor 

vrijdag 8 oktober a.s Het boek kost 450 f r , bevat 64 

biz en is te bestellen via het telefoonnummer: 

051/50.02.86. 

30 september 1999 



KADOSH 
'Kadosh' wordt meer dan waarschijnlijk de openingsfilm van het 

Filmfestival van Gent (5/16 oktober). Deze prent van Amos Gitaï is een co

productie tussen Israel, Frankrijk en Italië en zat dit jaar in de officiële 

competitie van het Festival van Cannes. Het is daar ook dat, bij de voor

stelling van zijn film 'Esther' tijdens de Semaine de la Critique, Gitai voor 

het eerst werd opgemerkt. 'Kadosh', het Hebreeuwse woord voor heilig/sa

craal, van zijn kant kon in Cannes rekenen op kritieken variërend van 

'gewoon goed' tot 'heelgoed'. 

De film vertelt het verhaal van twee vrouwen die in de gesloten en claus

trofobische wereld van Mea Shearim leven, de ultra-orthodoxe wijk van 

Jeruzalem. Gitai kijkt hier met kritische ogen naar en laat duidelijk zien 

dat de wetten die daar worden gemaakt, uitgedacht en neergeschreven 

^^sni ' The Indian Runner Amerikaanse film van 
Sean Penn uit 1991. Nebraska 1968 Joe Roberts 
heeft de familieranch moeten verkopen en komt nu 
aan de kost als politieman. Dan gebeuren er twee 
dingen die op korte tijd zijn leven zullen veranderen: 
na een achtervolging schiet hij uit zelfverdediging 
een man neer en zijn broer Franck, van wie hij in zijn 
kinderjaren onafscheidelijk was, keert verwilderd 
terug uit Vietnam.. Zat. 2 okt., TV1 om 23U.30 

Two much Amenkaanse komedie van 
Fernando Trueba uit 1996. Wanneer Art Dodge, een 
kunsthandelaar van bedenkelijk allooi, in de armen valt 
van de rijke maffia-weduwe Betty, laat hij zich haar 
trouwplannen welgevallen Tot hij Liz, de intellectuele 
zus van Betty, tegen het lijf loopt en meteen spijt 
krijgt van zijn jawoord. Zon. 3 okt., VT4 onn 20u.15 

Julia Roberts in 
'Sleeping with the 
Enemy'. Ma. 4 oict.. 
Kanaal 2 om 20u.55 

^•<^=^ A life for a life De zwakbegaafde Stefan 
woont als volwassen man nog steeds bij zijn moeder 
Als op een dag een jong meisje wordt vermoord, is hij 
al gauw een makkelijke verdachte en wordt gearres
teerd. Stefan bekent schuld om gauw opnieuw bij zijn 
moeder te kunnen zijn. Brits filmdrama uit 1998 van 
Stephen Whittaker. Dins. 5 okt., Ned. 1 om 22u.52 

'-'srsv Kolya Praag 1988. De virtuoze cellist Frantisek 
krijgt na een banale ruzie verbod om nog naar het 
buitenland te reizen Een vriend raadt hem aan een 
schijnhuwelijk te sluiten. Het plan wordt uitgevoerd, 
maar Frantisek weet niet dat zijn Russische bruid een 
minnaar en een vijfjarig zoontje, Kolya, heeft. 
Hartverwarmende Tsjechische film van Jan Sverak, in 
1996 terecht bekroond met een oscar voor de beste 
buitenlandse film. Wc. 6 okt.. Canvas om 20u.55 

^^srri-' Quiz Show Amerikaanse film van Robert 
Redford uit 1994. intelligente reconstructie van een 
schandaal uit de jaren vijftig, rond een populaire te
levisiequiz, de steeds terugkerende winnaar, een 
echte volksheld, kregen de vragen vooraf doorge
speeld om zo een minder telegenieke kandidaat ge
makkelijk te kunnen elimineren. Amenka leerde met 
ontzetting dat de lichtbak ook kan liegen. Don. 7 okt., 
VT4 om 21u. 

^-Mf^ Flirting with disaster Amerikaanse romanti
sche komedie uit 1996 van David 0. Russell Yuppie 
Mel Cplin houdt van zijn vrouw Nancy en hun pasge
boren baby maar heeft het gevoel dat er een leemte 
in zijn leven is. Wat hij mist. Is te weten wie de twee 
mensen zijn die hem op deze wereld gezet hebben: 
zijn biologische ouders. Inventieve en bij momenten 
hilarische roadmovie met een scherp acterende cast. 
Vrij. 8 okt., TV1 om21u.35 
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NIEUW IN DE BIOS 
zijn door mannen, terwijl de vrouwen enkel de taak toegewezen krijgen 

om zich te vermenigvuldigen, zodat het systeem in werking kan blijven. 

Het sterke en controversiële Kadosh is tegelijkertijd het derde deel in een 

trilogie die Gitaï heeft gewijd aan het moderne Israel Ze hadden in Gent 

zeker een minder goede opener kunnen kiezen. (***) 

SLAM 
'Slam' is een film van Mare levin, die voor het eerst aan de Amerikaanse 

filmpers werd voorgesteld in januari 1998. Waarom hij er zo lang over 

deed om tot hier te geraken is een raadsel, want het is een schitterende 

film. Levin, die reeds documentaires draaide over jeugdbendes, hetgevan-

genisleven, de CIA en jeugdjustitie, heeft met 'Slam' een speelfilm gemaakt 

die is gebaseerd op de verhalen die hij van gevangenen te horen kreeg. Een 

deel van de acteurs zijn overigens voormalige gevangenen. Alles begint in 

Washington, in een wijk die 'Dodge City' wordt genoemd. Het is een heus 

oorlogsgebied waar straatbenden elkaar naar het leven staan. Daar komt 

Ray Joshua in de gevangenis terecht op beschuldiging van moord op een 

dealer. Ray is onschuldig dus kan hij dat ook pleiten, maar als hij verliest 

levert hem dat minstens 10 jaar op. Hij kan zijn vrienden verraden en 

vrijuit gaan, of hij kan schuldig pleiten en twee jaar krijgen. Voor allerlei 

redenen pleit zijn advocaat voor deze laatste oplossing. 

Dit verhaal verlegt op meesterlijke wijze de grenzen tussen speelfilm en 

documentaire. Mare Levin logenstraft het gegeven als zou een blanke geen 

films over een zwart getto kunnen draaien. (****) 

WUlem Sneer 

• iVIEDiA • 

Ditjes en datjes 
Vanaf 1 oktober is in België vergelij

kende reclame toegestaan. Tot op heden 
was het verboden te verwijzen naar pro
ducten van concurrenten om de eigen 
koopwaar in het zonnetje te zetten. 
België is het eerste land in de EU dat een 
Europese richtlijn ook zal omzetten. 
Tegen april 2000 moet in de hele 
Europese Unie vergelijkende reclame 
kunnen. Zomaar vergelijken kan niet; de 
gegevens moeten objectief controleerbaar 
zijn en reclamejongens moeten er tegelijk 
op letten gelijkaardige producten met el
kaar te vergelijken. 

Mediadeskundige prof. Hans Ver-

straeten zei vorige week in het nieuws
magazine 'Ter Zake' dat met het Veronica-

programma 'Big Brother' (niet te zien op 
de Vlaamse kabel) 'het einde nu wel be
reikt' was. In 'Big Brother' is te zien hoe 
een tiental Nederlanders gedurende 100 
dagen het met elkaar moeten rooien in 
een prefabwoning. Ze worden volledig 
van de buitenwereld afgesloten en in elke 

hoek van de woning staat een camera. Ze 
hebben geen enkele privacy. De deelne
mers worden begeleid door een psycho
loog. Om de zoveel tijd stuurt de groep 
één iemand naar huis. Wie het het langste 
uithoudt kan met bijna 4,5 miljoen fr. 
gaan lopen. De deelnemers zelf zouden, 
volgens de krant De Morgen, bepaald niet 
tevreden zijn met het contract dat ze voor 
hun deelname moesten tekenen. Eén van 
hen had het over een 'wurgcontract'. Na 
de eerste aflevering zakten de kijkcijfers 
overigens spectaculair. 

Op VTM wordt sinds vorige week da
gelijks, na het middag- en het laatavond-
journaal, een gedicht uitgezonden. Het 
initiatief komt van Promedia, uitgever van 
de Gouden Gids. Ook daarin worden lege 
ruimtes met gedichten opgefleurd. 

Twee prostituees zijn veroordeeld 
voor het maken van reclame in de 'con-
tactwijzer' van de krant Het Laatste 

Nieuws. Sinds april 1995 staat daarop een 
straf van maximaal één jaar cel en 

Cari Huybrechts gaat voor de VRT het 
programma 'Radio Romeo' maken. Het zal de 
mensen achter de kleine advertenties belich
ten. Benieuwd of daar ook de 'contactwijzer' 

van Het Laatste Nieuws onder valt. 

200.000 fr. boete. Het is de eerste veroor
deling. De dames krijgen, volgens het 
Belang van Limburg, opschorting van 
straf'als ze zich gedragen'. Steeds volgens 
het Belang wil het gerecht ook Het Laatste 
Nieuws, als uitgever, aanpakken. 

Voorafgaand aan 'TV6' - zowat het 
enige alternatief voor de naar meer
waarde zoekende voetbalhater - liep 
het programmaatje 'Blind Date', een 
koppelprogramma annex reisbu
reau. Met een half oog zagen we 
een jong stel dat elkaar kopje onder 
aan het duwen was in een zwem
bad. De show, waahn kandidaten 
voor hen uitgekozen antwoorden 
mogen geven op al evenzeer voor 
hen uitgekozen vragen, is goed voor 
pakweg 800 000 kijkers. Het is ooit 
anders geweest. De grote shows -
type 'Wedden dat' en 
'Soundmixshow' - scoren ook al niet 
meer als voorheen. Beiden haalden 
respectievelijk 669.000 en 722.000 
kijkers. Dat is, gezien de kosten aan 
zo'n programma's, erg weinig. Het 
moppenprogramma 'HT&D', dat bij 
wijze van spreken voor niets wordt 
gemaakt, stak in de week van 13 tot 
19 september beide programma's 
moeiteloos voorbij. Uit een lezens
waardig artikel in Vrij Nederland van 
enkele weken geleden valt overigens 
af te leiden dat de neergang van dat 
soort televisie algemeen is. De 
shows die in de jaren '80 het mooie 
weer maakten, lokken geen kijkers 
meer en presentatoren als Hennie 
Hulsman en Peter-Jan Rens, die 
toen ontzettend populair waren, 
kunnen hun kunstjes nu haast ner
gens meer kwijt. 

Die shows, waarin auto's werden 
weggegeven als waren het carna-

valscaramellen, staan in schnl con
trast met programma's als 'TV6', 
waarin de glitter ver te zoeken is. 
Luc Alloo voorziet dit jaar een mix 
die wat doet denken aan BNN van 
Bart De Graaff (zondagavond, 
Nederland). De knipoog is in hoge 
mate aanwezig, de (ongewild?) rela
tiverende blik ook al. Alloo's eerste 
gaste was Tanja Dexters, een gewe
zen miss-België die nu bloot gaat. 

en een 'Regenmededeling' op zich 
afgevuurd. Betty Mellaerts was dan 
weer de hoofdgaste in 'Nieuwe 
Woensdag'. Op de commerciële te
levisie mocht ze zich uitlaten over de 
ledigheid en overbodigheid van pro
gramma's als 'Hete kussen uit Salou' 
en over de droefheid van sommige 
weddenschappen in 'Wedden dat'. 
Zoals ook wij kon ze er niet bij dat ie
mand tientallen jaren van zijn leven 

Prettig gestoord 
TVS, woensdag 22 september 1999, VTl\̂  

Tanja heeft, zoals wij konden aflei
den uit het begeleidende dlamaterl-
aal een extreem hoog 'Fijne 
Vleeswaren'-gehalte. Alloo zat met 
haar op de bank en viel daarna met 
haar uit de zetel. Alles gebeurde 
onder de noemer 'Alles kan heter', 
•i/an een even groot nonsens-gehal-
te Is de wekelijkse 'TV6-Tour' waarin 
6 BV's zich te buiten gaan aan de 
meest ridicule sportieve opdrach
ten. Deze keer moesten ze de wa
terfiets op. Stefaan De Clerck won 
de race zodat verondersteld mag 
worden dat de CVP-ieden massaal op 
hem zullen stemmen. 
Met de onvermijdelijke Joyce De 
Troch maakte Alloo het onderdeel 
'De zelfde versnelling', waarin hij 
een kleine wagen vakkundig een vij
ver inreed. Daarna kreeg de kijker 
achtereenvolgens een 'Notenkwis' 

doorbrengt met het blazen van 
muntjes in glazen potjes. Om dan in 
een TV-show finaal door de mand te 
vallen. 

Jean-Pierre Van Rossem klopt - zo
lang het nog blijft duren - de laatste 
centen uit zijn al te grote bekend
heid. 'Père Jean-Pierre' is nu nog 
'in', maar zijn kunstje blijft hoe dan 
ook niet duren. Iets wat wij overi
gens ook hopen van Mare Eyskens. 
Die kreeg, in het laatste programma
onderdeel, het bezoek van Jan Hoet 
De gewezen premier schildert. 
Duiven, in wolken. En hij heeft dat 
helemaal zelf geleerd. 
Na het bekijken van TV6 was ons 
hoofd helemaal leeg. Er zat zelfs 
geen ergernis In. Dat Is een niet ge
ringe verdlenstel 

Krik 
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Niet meer eenzaam 
De reactie van Mady Vermeulen (WIJ, 
2 sept. j l ) over de heisa rond Filip en 
Mathilde verdient de nodige steun. 
Lezeres Vermeulen slaat nagels met kop
pen waar zij zegt dat de mediagel<te er 
toe leidt dat een deel van dit Belgenland 

zich niet herkent en doodgezwegen 
wordt. 
Mathilde is voor het koningshuis een ge
schenk uit de hemel, zoveel is zeker. 
Fillp was bij het merendeel van de Hof-
liefhebbers reeds afgeschreven als kandi
daat-koning. Hiervoor werd zelfs de 
grondwet gewijzigd waardoor Astrid zon

der problemen de troon kon erven. 
Maar nu is het tij gekeerd. Filip is er in ge
slaagd door de keuze van Mathilde weer 
op de eerste rij te staan om de troon te 
erven Mady Vermeulen denkt dat de 
heisa nu overgewaaid is. ik vrees naarma
te 4 december nadert, heel die gekte juist 
nog gaat toenemen! 

Gelukkig voor Mady hoeft zij zich niet 
meer eenzaam te voelen! 

Jef Eggermont, 
Wilrük 

• WEDERWOORD • 

Wezenbeek 
Als Bob Wezenbeek (Wederwoord, 23 
sept. jl.) schrijft dat ik samen met enkele 
andere comitéleden hem ben gaan vragen 
om voorzitter te worden van het 
IJzerbedevaartcomité is dit onjuist. 
Hopelijk beseffen Bob Wezenbeek - en 
mogelijks nog anderen - dat dergelijke 
onjuiste informatie, kwetsende insinu
aties over personen binnen de eigen ver
eniging, en andere halve waarheden of af
rekeningen via lezersbrieven en Vrije 
Tribunes, enorm schadelijk zijn voor de 
vereniging waarvan men zelf deel uit
maakt en in het geval van Wezenbeek zelfs 
ondervoorzitter is. 

Dirk Demeurie, 
Alg. Secretaris Uzerbedevaartcomité 

Onbetrouwbaar 
De administratie van de Vlaamse regering 
gaat alles beter doen dan vroeger. In 
dure, veelkleurige folders die de aanslag
biljetten voor de onroerende voorheffing 
(of gewoon gezegd de 'grondbelasting') 
vergezellen die een tweetal weken ver
stuurd werden naar de belastingplichti
gen wordt er bij herhaling op gewezen 
dat elke eigenaar die recht heeft op een 
vermindering, die ook automatisch zal 
krijgen. Met andere woorden; ze hoeft 
dus niet meer aangevraagd te worden! In 
mijn geval was die vermindering zonne
klaar met een kadastraal inkomen van 
27.300. Dus goed onder de 30.000 wat 
recht geeft op een vermindering van 25 
procent zou men denken. Ik kreeg die 
vermindering trouwens al jaren maar on
danks dure beloften en nog duurdere fol
ders van overheidswege is mijn 'vermin
dering' dit jaar er weer mooi bijgeteld in 
plaats van afgetrokken. 

Ik reageerde onmiddellijk met telefoon
tjes (van het kastje naar de muur) en met 
een brief naar Aalst waarop ik prompt ant
woord kreeg. Neen, niet dat het voor hen 
ook zo klaar is als een klontje dat iemand 
met het vernoemde kadastraal inkomen 
inderdaad automatisch de normale ver
mindering krijgt maar met het gekende 
liedje 'dat men het zal onderzoeken' (wat 
dat ook moge wezen!) en met de waar
schuwing dat ik alles moet betalen binnen 
twee maanden want dat er anders verwij-
lintresten volgen. Met andere woorden: 
men zal waarschijnlijk meer dan twee 
maanden nodig hebben om te zien wat 
een debiel kan zien, namelijk: 27.300 is 
minder dan 30.000! 

Ik heb natuurlijk ook weer de pech de 
enige te zijn die dit overkomt... 
Hierbij wil ik de Vlaamse overheid geluk 
wensen met haar onbetrouwbare recla
mefolder en haar even onbetrouwbaar 
'nieuw' beheer. 

Mady Vermeulen, 
Heusden-Zolder 

Het geld van de 
Coburgs 
Er komen totnogtoe weinig reacties op de 
melding dat onze geÜefde sociaalvoelen
de vorst Boudewijn ongeveer 12 miljard 
(!) heeft nagelaten (Knack, nr 38), veilig 
belegd in het verre buitenland zodat er 
geen roerende voorheffing diende be
taald. Wat een opbrengst en besparing 
voor het land mocht de Bijzondere 
Belastings Inspectie (BBI) deze rekenin
gen uitpluizen! 

Wie beweerde ook weer dat het voor
beeld van bovenaf diende te komen? De 
dwaas, hij dwaalde. 

Nu wanen we ons terug in de middeleeu
wen, wanneer wij, op onze kosten, de 
'blijde' intrede van Filip en Mathilde in de 
10 provincies moeten vieren. 

Roland Putseys, 
Heide-Kalmthout 

Onverbeterlillce 
leiders 
Politieke leiders zijn zoals overal in de we
reld de schuld van wrijvingen tussen vol
keren of volksgroepen. De bewijzen lig
gen te rapen en zijn verbazingwekkend. 
Als er een andere en verstandige politieke 
leider komt gaat plots alles véél beter. 
Niet de grote massa gewone mannen, 
vrouwen, kinderen en ouderen willen 
oorlog of ruzie. Alleen enkele heethoof
den die naar macht streven en er in slagen 
een groep goedgelovigen of betrokkenen 
op te hitsen en mee te sleuren voor hun 
eigen belang. Eventueel doen zij dat om
gekeerd met een misleidend charme-
offensief (WIJ - 23 sept. jl. - Echte ver
zoening). Het doel is altijd hetzelfde. 
Persoonlijke macht behouden en verster
ken. 

Gewoon omdat zij bij een eventuele split
sing een flink deel van hun politieke en 
economische macht verliezen. Die komt 
hoofdzakelijke uit twee taalgemeenschap
pen. De financiële middelen worden ook 
gesplitst en vallen minder uit per gewest. 
De centrale of federale regering kan niet 
meer met zoveel geld spelen en gefoefel 
bij kleine marges valt weg. 
Zoals de 187 miljard fr. die als overdracht 
voor 80 % naar Wallonië en voor 20 % naar 
Brussel gaan om daar de overdadige nood 
te lenigen. Willen de Vlamingen daar ver
andering in brengen dan kan dit niet en 
dreigt de eenheidsstaat onregeerbaar te 

worden. Alhoewel, op het ogenblik van 
beslissingen die boven de twee gemeen
schappen staan, hebben de Vlaamse en 
Waalse partijen elkaar nodig. Daarna 
maken zij over alles en nog wat ruzie. 

Willy Degheldere, 
Brugge 

Pour les 
flamands... 
In augustus ontving ik een eentalig Franse 
brief van mijn ASLK-kantoor in 
Anderlecht, waar ik al 20 jaar lang alle 
verrichtingen in het Nederlands heb ge
daan. 

Mijn klacht kreeg het vooraf gekende re
sultaat: een telefoontje om kwart voor 
tien 's anderendaags, met het gekende 
sony-verhaal van de geknipte excuustr-
uus, la Flamande de service, zoals dat in 
de tweetalige region capitale hoeft. De di
rectrice zal waarschijnlijk zelf niet bij 
machte geweest zijn een 'antwcx)rd' in 
het Nederlands te formuleren. 

Eddie Favoreel, 
1070 Brussel 

PS. de redactie ontvangt graag 
brieven van lezers. Naamloze, 
scheld- en smaadbrieven gaan de 
scheurmand in. De redactie be
houdt zich het recht voor brieven 
in te korten en persklaar te 
maken. Brieven worden voluit on
dertekend, tenzij de schrijver ver
zoekt initialen te gebruiken. 

vu-Herent ontvangt WM 
Naar jaariijkse gewoonte organiseeri 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 panelge-
sprek op het programma. Het gespreks
thema behandelt de kartelvorming op ge
meentelijk niveau. Na een inleiding van 
de WM-voorzitter, Etienne Van 

Vaerenbergh verwoorden drie mandata
rissen hun lokale ervaringen tijdens een 
panelgesprek: 

- De Hoogleedse burgemeester, Jean-

Pierre Pillaert, verwierf met zijn 

Kartellijst in één klap de absolute meer
derheid en verwees tijdens de voorbije 
twee legislaturen de CVP naar de opposi-
tiebanken. 

- 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 Zuttendaalse gemeente
raad. Als fi'actieleider staat hij met zijn 
groep in voor het oppositiewerk (onder 
voorbehoud). 

De nodige tijd om tijdens een gespreks-
en discussieronde de zaal aan bod te laten 

komen is voorzien. Er is mogelijkheid om 
te middagmalen. Vooraf inschrijven is 
noodzakelijk. 

Tijdens het namiddaggedeelte plannen 
we twee rondleidingen in de gemeente 
Herent. Jos Bex en Wdly Knijpers zijn 
onze gidsen tijdens een bezoek aan het 
Herents OCMW en de ingrijpende HST-
werken 

De WM-startdag wordt afgesloten met 
een kleine receptie aangeboden door de 
Herentse Volksunieafdeling. Vlaams mi
nister van Binnenlandse aangelegenhe
den, Johan Sauwens werd gevraagd om 
een slotrede te houden. 

Meer info: WM-secretaris Wim 
Jaques: tel. 02/219.49.30 of 
0477/57.69.12, fax 02/127.35-10 of 
e-post vvm@volksunie.be h 
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Davidsfonds-vooTZiner Fernand Van-

hemelryck vat zijn werk aan met een over
zicht van de geschiedenis van de hekseri). 
Al in de klassieke oudheid bestond het ge
loof in dames(!) die er minder nobele be
doelingen op nahielden en over speciale 
gaven beschikten waardoor ze konden 
vliegen en zich onstoffelijk maken Ze 
konden de gedaante aannemen van vo
gels en werden in staat geacht om man
nen om te toveren tot kikkers, schapen en 
bevers. Officieel werden ze veroordeeld, 
maar aan het keizerlijk hof werden ze 
toch gedoogd. 

TUSSEN DROOM EN WERKELIJKHEID 
Met de opkomst van het christendom 
werden de heidense rituelen voorgesteld 
als uitingen van het kwaad. De afgoden-
cultus en magische praktijken werden 
veroordeeld, wie zich eraan te buiten ging 
riskeerde de doodstraf Toch was het niet 
zo dat alle fantastische verhalen zomaar 
werden geloofd. Ook tijdens de 
Germaans-Frankische periode - een tijd 
waarin de mensen nochtans opgroeiden 
met het geloof in het bestaan van o.a. 
elfen en kabouters - konden personen die 
een kookketel naar een heksenvergade-
ring brachten bestraft worden. Karel de 

Grote wilde de heidense praktijken, zoals 
de betovering van gewassen en dieren, 
met wortel en tak uitroeien en bepaalde 
dat wie zich eraan te buiten ging behan
deld moest worden zoals moordenaars, 
gifmengers en dieven. Wie beloofde zijn 
leven te beteren, mocht evenwel op meer 
begrip rekenen. Ook de katholieke kerk 
was niet mild voor hekserij. Dat beteken
de echter niet dat ze aanvankelijk veel ge
loof hechtte aan de talloze verhalen die 
de ronde deden. De priesters werd aan
geraden om de christenen te doen inzien 
dat vliegende vrouwen toch vooral een 
product waren van de rijke menselijke 
fantasie. 

Die vrij nuchtere houding veranderde 
vreemd genoeg. In de 13de eeuw achtte 
de kerk het bestaan en de effectiviteit van 
hekserij niet meer onmogelijk. In dezelf
de periode wijzigde ook de houding t.o.v 
personen die zich met de duivel inlieten: 
niet de duivel had hen verieid, maar zij 
hadden zich doelbewust met hem ingela
ten. Met de toenemende aandacht voor 
hekserij, groeide bovendien het geloof 
erin. 

HEKSENHAMER 
In onze gewesten kwam de echte heksen
vervolging relatief laat op gang. Het 
waren vooral de ketters die werden be
straft, tovenaars werden eerder gezien als 
een soort van onschuldige idioten. Daar 
kwam verandering in met de verschijning 
van de zgn. 'Heksenhamer' (i486), een 
boek waarin zowat alles over hekserij 
werd gebundeld en waarvan de invloed 

F et is een misverstand te veronderstellen dat de 

hekserij vooral een product van de 

Middeleeuwen is. En het is al even onjuist dat de meeste 

heksen tijdens die 'donkere' jaren werden terechtgesteld. 

Dat blijkt uit 'Het gevecht met de duivel', een boek over 

heksen in Vlaanderen. 

• UITSMIJTER • 

groot was. Een en ander kan niet los wor
den gezien van de tijdsgeest- de macht 
van de kerk was, o.i.v het humanisme, ta
nende en de auteurs en lezers van de 
'Heksenhamer' hoopten op de terugkeer 
naar een rustige, geordende maat
schappij. 

In de Nederlanden werd de Heksenhamer 
op meer scepticisme onthaald en het 
duurde nog tot de I6de en de 17de eeuw 
vooraleer er sprake was van een min of 
meer georganiseerde heksenjacht. 
Hekserij werd onder Filips II een misdrijf 
tegen zowel de goddelijke als de tijdelijke 

beul soms wel een handje helpen ... Veel 
vrouwen overleden tijdens deze wrede 
vorm van ondervraging. Ook wie niet be
kende, liep toch kans schuldig te worden 
bevonden: de rechter oordeelde in zo'n 
geval wel eens dat de duivel geholpen 
had bij het zwijgen. Soms kwam het zelfs 
voor dat de verdachten op den duur zelf 
gingen geloven in hun schuld. 
Een bekentenis leidde dan weer niet, 
zoals algemeen wordt verondersteld, au
tomatisch tot de dood. Ook verbanning, 
geseling of een geldboete behoorden tot 
de mogelijkheden. Daarbij dient overi-

Satans pijlen 
vorst en dus ten zeerste te mijden. Een 
eerste hoogtepunt in de vervolging kwam 
er onder het bewind van Albrecht en 
Isabella. 

Ondanks pogingen van het centrale gezag 
om enige structuur in de vervolging te 
krijgen leidde een en ander niet zelden 
tot heuse lynchpartijen, waarbij de be
wijsvoering een lachertje was en de rech
ten van de verdediging onbestaande. De 
opleiding van de - vaak plaatselijke - rech
ters was te beperkt en er werd niet altijd 
een beroep gedaan op hoger opgeleide 
magistraten. Dat speelde zeker in het na
deel van de vermeende satanskinderen: 
vaak was een gerucht voldoende om een 
concurrent of iemand aan wie men een 
hekel had de mond te snoeren. Letterlijk 
en figuuriijk. Soms werd druk van de rod
dels zo zwaar dat sommige 'verdachten' 
zichzelf gingen aangeven in de hoop zo te 
worden vrijgepleit van alle schuld. 

MARTELEN 
Vanhemelryck, gaat daarbij, zonder te ver
vallen in droge theorievorming, ruim in 
op het verdere verloop van het onder
zoek. Daarbij spreekt vooral de tortuur 
tot de (ziekelijke?) verbeelding. De folte
ring kwam er pas wanneer men op grond 
van het vooronderzoek, de ondervraging 
van de verdachte en het geoiigenverhoor 
niet overtuigd was van iemands onschuld. 
Gezien een veroordeling slechts kon ge
beuren op basis van een bekentenis wer
den forsere middelen aangewend. Het 
probleem van deze foltering - en de be
kentenissen die er meestal uit voortvloei
den - was het feit dat het geloof in hekse
rij slechts toenam. „Hier zagen de inqui
siteurs hun vermoedens en theorieën be
vestigd worden onder de pijnen van de 
foltering." luidt het. 

Tijdens dit 'onderzoek' werd ook steevast 
op zoek gegaan naar een of ander duivel-
steken op het lichaam van de beschuldig
de. Daarbij werden wratten, littekens en 
kwetsuren zorgvuldig onderzocht. 
Werden er geen gevonden, dan wilde de 

gens te worden opgemerkt dat er in (het 
huidige!) Vlaanderen sterke regionale ver
schillen waren inzake de aanpak van pro
ces en strafmaat. In het totaal belandden 
in 'Vlaanderen goed 250 heksen op de 
brandstapel, een straf die overigens niet 
uitsluitend voor hen was voorzien. Wie de 
talloze anekdotes in 'Het gevecht met de 
duivel' erop naleest kan niet anders dan 
besluiten dat de veroordeling en de uit
voering van de straf bijzonder bruut en 
wreed was. 

PIJLEN VAN SATAN 
De misdrijven waarvoor de heksen wer
den vervolgd waren zeer verscheiden van 
aard. Godslastering, haast vanzelfspre
kend, maar ook bv. kindermoord. Voor dit 
laatste vergrijp waren vooral de vroed
vrouwen een gemakkelijk slachtoffer. 
Onder slechte hygiënische omstandighe
den kinderen ter wereld helpen brengen 
was geen sinecure en de grote kinder
sterfte die daarvan het gevolg was, werd 
nogal eens toegeschreven aan hogere, 
duistere machten. Voorts werd hen de 
vergiftiging van mens en dier aangewre
ven, alsook de manipulatie van het weer. 
Opvallend is ook dat nogal wat vrouwen 
ervan verdacht werden sexuele betrekkin
gen te hebben (gehad) met de duivel. Een 
geprikkelde fantasie van de rechters, sug
gestieve vragen en de tortuur leidden 
vaak tot bekentenissen in die zin. 
Wie waren nu die (hoofdzakelijk) vrou
wen die het meeste kans liepen om voor 
heks te worden aanzien? Meestal waren ze 
niet bijster kapitaalkrachtig: de verkoop 
van hun bezittingen volstond althans zel
den om de kosten van het proces te dek
ken. Dat was een geluk bij een ongeluk: 
omdat de overheid er geld aan toe moest 
steken werd er niet altijd even actief ver
volgd. Vaak waren de vrouwen weduwe -
slechts weinig heksen waren alleenstaand 
- en in veel gevallen kenden ze in de tijd 
voor hun proces een relatief normaal so
ciaal leven. Wie uit een achtenswaardige 
familie kwam, liep niettemin beduidend 

minder risico om voor hekserij op de 
strafbank te belanden. Mensen die leden 
aan bv. epilepsie of schizofrenie, toen nog 
niet erkend als een ziekte, maakten dan 
weer wel deel uit van een risicogroep. 
Voor de ouderen vormden seniliteit en 
dementie eenzelfde gevaar. Dat mannen 
minder gevaar liepen voor hekserij te 
worden beschuldigd had dan weer te 
maken met een latent, soms ook zeer uit
gesproken anti-feminisme: de vrouw 
werd gezien als een minderwaardig 
schepsel dat niet de kracht had te weer
staan aan de talloze verlokkingen van de 
duivel. Een demonoloog bestond erin de 
zeven belangrijkste vrouwelijke gebreken 
die tot hekserij leidden op een rijtje te 
zetten: lichtgelovig, nieuwsgierig, gemak
kelijk beïnvloedbaar, boosaardig, 
wraaklustig, neiging tot wanhoop en bab
belziek. De samensteller van dU lijstje 
heette/efln Bodin (begin 17de eeuw). Hij 
voegde er nog aan toe dat mannen meer 
hersenen hadden dan vrouwen, die hij 
omschreef als 'pijlen van Satan'. 
De laatste vrouw die in Vlaanderen de be
denkelijke eer had om als heks te worden 
verbrand was Martha van Weiteren, een 
weduwe die zich te buiten was gegaan 
aan toverkunst. Deze 'pijl van Satan' werd 
terechtgesteld op 23 oktober 1684, korte 
tijd nadat ze was bevallen. 
Fernand Vanhemelryck wist met 'Het ge
vecht met de duivel' het boeiende aan het 
informatieve te koppelen en is erin ge
slaagd een knappe samenvatting te geven 
van het ontstaan, de 'bloei' en het ver
dwijnen van de heksenvervolging in 
Vlaanderen. 

(gv) 

=* Het gevecht met de duivel. 

Fernand Vanhemelryck. Uitg. 

Davidsfonds - Leuven. 1999. 

358 bh., 980 fr. 

Op zat 9 okt. a.s. gaat er in de 

Lakenhallen van leper een collo

quium door onder het motto 

'Tussen goden en duivels. Over re

ligie en heksenvervolging.' Meer 

info: Davidsfonds, Blijde Inkoms-

straat 79-81, 3000 Leuven. 
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