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I ndien we de regeringsverklaring van het 

paars-groene kabinet 'juist' hebben gelezen, 

dan zijn alle communautaire twistpunten in 

dit land bespreekbaar in de federale Conferentie 

voor de Staatshervorming. Met een boutade zou 

men kunnen beweren dat meteen de hele regerings

ploeg in deze conferentie mag gaan zetelen. Want 

alle, zoniet vele dossiers die op de federale regerings

tafel liggen, zijn communautair geladen. Gaat het 

over het asielbeleid, het plan-0«fe//«xof het invoe

ren van snelrecht, de Franstalige en Vlaamse politici 

hebben er een fiindamenteel andere visie over. 

Intussen dreigt de minister-president van de 

Franse gemeenschap Hervé Hasquin (PRL) premier 

Verhofitadt af Hij 'moet' 2,4 miljard fr. krijgen 

voor het Franstalig onderwijs, zoniet draagt zijn re

gering niet meer bij tot de vermindering van de 

Belgische staatsschuld. 

Een angstig dier grijpt naar de keel. 

Hasquin beseft dat de Vlaamse regering almaar na

drukkelijker een eensgezind standpunt over com

munautaire kwesties inneemt. En zelfs de vakbon

den laten zich niet meer onbetuigd. De Raad van 

het Christelijk Onderwijzersverbond (GOV) stelt 

met ongenoegen vast „dat de federale regering alles 

in het werk stelt om te doen vergeten dat 

Vlaanderen reeds rien jaar lang te weinig geld krijgt 

voor zijn onderwijs." 

Tijdens een gemoedelijke perslunch heeft de 

VU-fractie van het federaal parlement duidelijk ge

maakt dat de aanwezigheid van de partij in de 

Vlaamse en niet in de federale regering geenszins 

een hinderpaal vormt. Integendeel, zo legde VU-

kamerlid Fons Borginon uit. 

„In tegenstelling tot CVP en Vlaams Blok 

hebben wij onze verantwoordelijkheid in 

Vlaanderen opgenomen. WHj willen immers de al

gemene belangen van de Vlaams bevolking verde

digen. Een goed beleid voor Vlaanderen is ook het 

referentiekader binnen het federale parlement. Vrij 

en ongebonden pleiten wij er voor het integraal-fe-

deralisme. Het gaat hierbij om Vlaanderen in 

Europa. Met dit VU-programma onderscheiden we 

ons duidelijk van de anderen. Op die manier is 

onze posirie comfortabel." 

De communautaire visie zal er worden ge

koppeld aan het streven naar een beter bestuur. Ten 

aanzien van delicate dossiers, zoals ethische kwes

ties of het wegwerken van de gevolgen van de re

pressie, staat de fraaie 'verdraagzaamheid' voor. 

Borginon legde ook sterk de nadruk op de 'posirie-

ve welzijnsstaat'. „Een aaieve welvaartsstaat is on

voldoende, de federale regering heeft te weinig oog 

voor het algemeen welzijn van de bevolking." 

(evdc) 
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Van mandenviecinter tot vredesapostel 16 

O ns weekblad begint deze week een 
driedelige reportage over Kongo. 

Een besclieiden reeks want 'onze man ter 
plaatse' diende zijn tocht, vanwege de oor
log, tot de provincie Katanga te beperken. 
België's koloniale verleden kwam door re
cente onthullingen over de moord op 
Patrice Lumumba plots weer in de belang
stelling, maar ook voor het huidige Kongo is 
er opnieuw aandacht. 
Een frontlijn snijdt het land middendoor. 
Aan weerszijden ervan liggen de rijkdom
men: aan de ene kant Katanga, aan de an-

leiding van een hoge ambtenaar van 
Buitenlandse Zaken, een andere met een 
ereconsul aan het hoofd. Hoe minder wa
pengekletter hoe gunstiger voor zaken 
doen. 

Toch is JefMaton er niet gerust in. Dat blijkt 
uit zijn opinieartikel 'Wachten op de win
naar' (De Standaard, 20 okt. jl.). Voor de 
Afhkakenner is de werkelijkheid in Kongo 

niet onrustbarend; zij is ijzingwekkend. 
Het zout in Kinshasa wordt verkocht per 
100 gram tegen duizelingwekkende prijzen. 

Zout in oude wonden 
dere zijde in Kasaï het letterlijk omstreden 
Mbujl-Mayl. Uit deze diamantstad puurt 
president Kabila de fondsen om zijn leger 
en dat van buitenlandse hulptroepen op de 
been te houden, deze moeten hem bevei
ligen tegen andere buitenlandse troepen 
die de rebellen steunen 

Reizigers stellen vast dat er ondanks deze 
toestand een lichte heropleving is. In 
Lubumbashi valt een aanzet tot georgani
seerde bedrijvigheid te noteren, in Mbuji-
Mayi gaat 's avonds weer de straatverlich
ting aan, het nachtelijke Kinshasa zou weer 
veilig zijn.. 

Deze hoopgevende berichten hebben de 
Kongolese president aangezet om twee 
missies uit België te ontvangen, een onder 

(...) Onze gesubsidieerde maïs komt in 
Kinshasa aan tegen een prijs die veel goed
koper is dan de lokale maïs." 
Het geldverkeer staat ten dienste van de 
burgeroorlog die Kabila moet voeren. In re-
bellengebied is het al niet beter, daar wordt 
20 dollar per leerling 'oorlogsbelasting' 
geëist. 

Ondertussen oogt het natuurlijk mooi om, 
nu het donker boven Midden-Afnka lang
zaam optrekt, opnieuw aandacht voor 
Kongo te hebben Maar economische zen
dingen zijn, hoe edelmoedig bedoeld ook, 
nooit vrijblijvend Bovendien is het afwach
ten hoe het vredesproces zal evolueren. Zo 
wil de zakenwereld dat België daarin een rol 
gaat spelen, tussen de 22 VN-waarnemers 

zitten trouwens vijf hoge Belgische militai
ren. Wellicht zullen zij in staat zijn om de 
weg te effenen voor een internationale 
vredesmacht, maar de vraag is of zij de strij
dende partijen zullen kunnen overtuigen 
'naar huis' terug te keren. Alle buren van 
Kongo zijn immers bij het conflict betrok
ken én geïnteresseerd in de brokken, als die 
vallen. 

Volgens Maton is een militaire tussenkomst 
om de burgeroorlog te beëindigen weinig 
zinvol, de buren van Kongo, allen lid van de 
VN, ,,willen geen pottenkijkers bij de ver
deling van Kongo". Die verdeling is voor 
Kinshasa onaanvaardbaar, dat wil eerst 

• vrede om vervolgens de eenheid van het 
land te herstellen. 

Zoals in alle sterk gecentraliseerde staten is 
ook voor Kongo de eenheid van het land 
een obsessie, ledereen weet nochtans dat 
dit onmetelijke land met zoveel verschillen
de volkeren, talen en culturen, onmogelijk 
vanuit één hoofdstad kan worden be
stuurd. Ooit werd, als voorbereiding op de 
onafhankelijkheid van 1960, een federale 
staatsvorm uitgetekend, maar de vanuit 
Brussel opgedrongen unitaire staat haalde 
het Op termijn waren de gevolgen catas
trofaal gebrek aan ervaring met de demo
cratie, geldstromen vanuit de rijke gewes
ten naar de hoofdstad, bevoordeling van 
eigen en benadeling van andere clans, cor

ruptie van hoog tot laag, de afscheiding 
van Katanga, de moord op Lumumba, het 
meeheulen met Mobutu. 
Deze zwarte reeks werd tien jaar geleden 
door België 'bekroond' met wellicht de 
meest dodelijke ingreep- het staken van de 
middelen voor onderwijs, landbouw en ge
zondheidszorg. Vandaag zijn analfabetisme, 
honger en ziekte weer massaal aanwezig. 
België is niet verantwoordelijk voor èl deze 
feilen, maar zijn betrokkenheid wordt dezer 
dagen op pijnlijke wijze bevestigd, de diepe 
wonden uit het verre koloniale verleden 
doen weer pijn. Opnieuw wordt aange
toond dat België (grotendeels) uit Kongo 
weg is, maar dat Kongo met uit België is. . 
De generaties van vandaag moeten ont
houden dat 'de besten onzer broeders' in 
Kongo grootse dingen hebben gedaan, zij 
moeten ook weten hoe Koning en Kapitaal 
zich onrechtmatig hebben verrijkt. Wil 
België met zijn Afnkaans verleden in het 
reine komen dat wordt het hoog tijd dat 
het samen met de EU en in overleg met 
Kongo aan een nieuwe eeuw begint. Op 
termijn zal dit ook voor Europa gunstig zijn, 
de hoge migraties naar het Westen kunnen 
met blijven duren Zij zijn nadelig voor beide 
partyen, want ook Afnka Is niet gediend 
met leegloop en ontheemding die voor zo
vele menselijke drama's zorgen 

Maurtts van Uedekerke 



Hoor, wie klopt daar nu weer kinderen 
De Sint krijgt nog amper de tijd om zijn ding te 

doen. Ook de kerstman moet immers wat heb

ben. De CVP-fractie in het Vlaams parlement 

vindt het allemaal een beetje van het goede te

veel en roept de Vlaamse regering op om mid

dels overleg met de distributie- en reclamesec

tor vrijwillig tot een sperperiode voor Sinten, 

kerstmannen en Paashazen te komen. De CVP-

motieven zijn o.a. de te hoge druk op finan

cieel minder begoede ouders en de verwarring 

die bij kinderen ontstaat: 'Verrek papa, 

Sinterklaas heeft lange oren!'. Ook gewezen 

VU-kamerlid Hugo Olaerts ijverde voor een 

sperperiode. In de Kamer willen onder meer 

Frieda Brepoels en Peter Vanvelthoven zijn 

werk verderzetten. 

Pfffffff ... 
„Hun verschijning aan de bevolking van Waals-Brabant 
gisteren was met meer of minder dan een regelrechte 
tnomftocht ( ) Vooral op Mathildes bevallige schouders 
rust een zware verantwoordelijl<heid zij is diegene die ons 
land weer één zal mal<en De vrouw die onze houterige 
pnns tot een charmante toel<omstige l<oning zal boetse
ren En het superwezen aan wiens glimlach en handdruk 
stilaan genezende krachten worden toegeschreven " 

Gelezen in een stuk redactioneel van Het Laatste Nieuws 
van vrijdag 29 oktober 1999. 

Een Boeing 767 met 217 inzit
tenden aan boord stort een half uur 
na opstijgen neer Het toestel van 
Egypt Air was onderweg van Los 
Angeles naar Kaïro. Geen van de pas
sagiers overleefde de ramp. 

'Uitgeverij Cuggenheimer', 
het jongste stukje scheldproza van 
Herman Brusselmans lag bij de ope
ning van de 63ste boekenbeurs niet in 
de rekken. De Antwerpse mode-ont
werpster Ann Demeulemeester pikte 
het niet dat Brusselmans haar naam te 
grabbel gooide in het boek. De auteur 
en zijn uitgever varen zonder twijfel 
wel bij dit zoveelste schandaal over 
zijn werk dat zij steevast bestempelen 
als fictie. 

De rijkste gemeente van 
Vlaanderen is Sint-Martens-Latem. De 
armste heet Mesen. De Latemnaren 
verdienen ongeveer het dubbele van 
de Mesenaren. 

Vivant, de themapartij van 
ondernemer Duchatelet zal ook deel
nemen aan de gemeenteraadsverkie
zingen. Alleen daar waar de partij vol
doende sterk is, zullen lijsten worden 
ingediend. 

Volgens Karel Rimanque, 
hoogleraar Grondwettelijk Recht aan 
de UIA, is zowat een Icwart van de 200 
grondwetartikels overbodig, niet nut
tig of verouderd. 

Het VRT-nieuws maakt er 
sinds kort een slechte gewoonte van 
om in te pikken op 'De XII werken van 
Vanoudenhoven'. Een en ander doet 
het ergste vermoeden met het oog op 
de komst van commerciële radio en 
de berichtgeving daarop. 

De woonkredieten zijn op
nieuw fors duurder geworden. Op 
amper 8 maanden tijd zijn de formules 
met een vaste rentevoet over 15 of 20 
jaar ruim 1.000 fr per maand duurder 
geworden. 

Volgens P-Magazine is prins 
Laurent niet voortgekomen uit het 
zaad van Albert ii, maar wel uit dat van 
een Spaanse edelman. Reden ook 
waarom Laurent alle vooruitzichten 
op de troon werden ontnomen door 
ook zijn zus (???) Astrid in aanmerking 
te laten komen. 

Prins Laurent is behoorlijk in 
zijn eer gekrenkt omdat hij geen op
slag heeft gekregen van de federale 
regering. 

• DOORDEWEEKS • 

RESPIJT 

De paars-groene federale regering dacht 
in geen tijd een 'evenwichtig' asielbeleid 
te kunnen uittekenen. De liberalen moch
ten op een massale en verplichte uitwij
zing van afgewezen asielzoekers rekenen. 
De groenen kregen de regularisatie van 
voorheen illegale vreemdelingen in de 
schoot geworpen. De socialisten hielden 
zich wijselijk op de achtergrond. Het asiel
vraagstuk brengt de verspreide achterban 
van de sociaal-democratie aan de opper
vlakte. 

Wat door de federale regering als een 
evenwichtig tweesporenbeleid werd voor
gesteld, evolueerde onverwacht tot een la
wine van interne en partijpolitieke me
ningsverschillen, geklungel, ondoordach
te en a-democratische wetgeving en bo
venal een diepe kloof tussen Noord en 
Zuid. Er worden serieuze vragen gesteld 
bij het 'leiderschap' van premier 
Verhofstadt. De beoordeling van minister 
van Binnenlandse Zaken Antoine 

Duquesne (PRL) valt vooralsnog negatie
ver uit. In de Wetstraat wordt overwogen 
de minister de laan uit te sturen. 
Voorlopig krijgt de Franstalige liberaal nog 
wat respijt. Niemand anders wou immers 
minister van Binnenlandse Zaken worden. 

LOPENDE BAND 

De woorden 'snel' en 'efficiënt' blijven 
Verhofstadt achtervolgen. Zijn minister 
van Binnenlandse Zaken raakte nauwe
lijks uit de startblokken. De uitwijzing van 
enkele tientallen Slovaakse zigeuners ver
liep onvoorbereid en dus stuntelig. 
Duquesne zat niet op dezelfde golflengte 

als de Vlaamse 'ondergeschikte' gemeen
tebesturen. Het uitwijzingsbeleid moest 
bovendien gepaard gaan met de reorgani
satie van diensten - de Dienst Vreemde

lingenzaken, het Hoog Commissariaat 

voor de Vluchtelingen - die het beleid mee 
uitstippelen. Dat vraagt om moeilijkheden 
en vertragingsmaneuvers. De Vlaamse li
beralen kregen het behoorlijk op de zenu
wen, het 'Vlaams Blok speelde op de libe
rale achterban in. Eerst waarnemend VLD-
voorzitter Karel De Gucht, nadien VLD-ka-
merfractieleider Hugo Coveliers zetten de 
regering onder druk om zonder omzien 
en doortastend het uitwijzingsbeleid op 
de sporen te zetten. Coveliers was zo on
betamelijk om 3.000 uitwijzingen per 
maand te eisen, alsof het om het aanma
ken van producten aan de lopende band 
gaat. 

SCHOONMOEDERS 

Men zet geen mensen het land uit op basis 
van op voorhand vooropgestelde cijfers. 
Het Antwerpse kamerlid had beter mogen 
weten. Een advocaat moet beseffen dat er 
nog zoiets bestaat als het recht van verde
diging. Aangepord door de groenen, floot 
premier Verhofstadt de fractieleider terug. 
De ecologisten wierpen bovendien de re-
gularisatieprocedure in de federale krab-
benmand. De aangekondigde procedure 
liep vertraging op. Naar verluidt had pre
mier Verhofstadt zijn minister van 
Binnenlandse Zaken ertoe aangezet om 
de regularisatie van mensen zonder papie
ren met een KB te regelen. Daarmee wilde 
de federale regering de wet van 1980 over 
het verblijf van vreemdelingen op Belgisch 
grondgebied wijzigen. In een arrest be-
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Ook VLD en 

SP strijden 

voor 

'de reine 

ziel van het 

kind'! 

paalde de Raad van State dat een wet niet 
door een KB kan gewijzigd worden. 
Vrijdag 29 oktober maakte de minister
raad bekend dat er een wetsontwerp ter 
zake in de Kamer van Volksvertegen
woordigers wordt ingediend. Of daarmee 
de rust in het federale kamp is terugge
keerd, valt te betwijfelen. Eerst en vooral 
maakt de Raad van State in een spoedad-
vies voorbehoud bij het wetsontwerp. Het 
rechtscollege vraagt zich af of de louter tij
delijke of de drie weken durende regulari-
satieperiode het grondwettelijk gelijk
heidsbeginsel niet schendt. Wat met die
genen die ook na de éénmalige regularisa-
tieperiode aan de bel trekken? Er zal o.m. 
daarover in de Kamer nog een heftig debat 
plaatsvinden. Temeer, daar de fractielei
ders van de meerderheidspartijen niet na
laten om zich soms tegen de regering in te 
'profileren'. Overigens heeft de Raad van 
State duidelijk gemaakt dat het éénmalig 
karakter van de regularisatieprocedure de 
regering tot een efficiënt asielbeleid 
dwingt. Vandaar dat de minister van 
Binnenlandse Zaken zal begeleid worden 
door een 'task-force' of een groep des
kundigen uit de verschillende betrokken 
diensten. Duquesne moet met andere 
woorden met schoonmoeders aan de 
hand lopen. Het worden spannende 
dagen voor de minister. 

CRISIS 

Van Verhofstadt wordt beweerd dat hij zijn 
regeringsploeg onvoldoende in het gareel 
houdt. Zijn partij en zijn ministers dreigen 
te vaak met een 'crisis'. Deze keer is het de 
beurt aan Justitieminister Mare Ver-

wilghen (VLD). Als zijn voornemen om het 
snelrecht in te voeren niet door de voltal
lige regering wordt gesteund, zal, zo be
weert Verwilghen, „ik daar mijn conclu
sies uit trekken. En dat zal gevolgen heb
ben voor de hele regering." 
Met het snelrecht wil Verwilghen misdadi
gers die op heterdaad betrapt worden of 
waartegen een sterke bewijslast bestaat 
binnen de vijf dagen na hun aanhouding 
voor de rechter brengen De groenen en 
de PS stellen zich daar vragen bij. Ze ver
wijzen naar de rechten van de verdedi
ging. Voor de PS, hoe onbegrijpelijk ook, 
kan het snelrecht enkel van toepassing 
zijn op misdadigers die op heterdaad be
trapt worden en dus niet op diegenen 
waartegen een sterke bewijslast bestaat. 
Ook de magistratuur staat op de rem. De 
magistraten vrezen dat er onvoldoende 
rechters zijn om zeven op zeven dagen te 
zetelen. De kritiek komt vooral van de 
Brusselse procureur des Konings Benoit 

Dejemeppe. Hij verwijst naar de nu reeds 
aanzienlijke gerechtelijke achterstand. Wat 
wil Dejemeppe? In feite eist hij dat de taal
wet wordt gewijzigd, zodat de Franstalige 
rechters geen behooriijk Nederiands meer 
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waarde Heer 
Hoofdredacteur. 
Vriend De Liedekerken, daar dampt mij de koekoek! Nu had ik 
voor Mathilde een ganse korf honingbijen venameld - voor hare 
honniemoon, weet ge wel - en toen ik die met hefde gegeven ge
schenk de vrijheid gaf, werd ik door twintig kepie's bestormd en 
in 't cachot gegooid. En dat terwijl de Coburgers toch moeten 
weten dat die beesten hunnen honing alleen maar kunnen krijgen 
als ze buitenshuis een bloemeke kunnen plukken! 
Het heeft mij doen besluiten dat het vorstendom niks voor mij is 
en daarom blijf ik mij toeleggen op mijn kandidatuurstelling voor 

het voorzitterschap van uw vrij ideerijke nationalisten. Het geval 
wil namelijk dat ik mits wat juiste tussenkomsten op de juiste 
wegen heb kunnen bekomen dat het openbaar vervoer op 4 de
cember - en ik vergis mij hoegenaamd niet van datum - volledig 
gratis is. Brussel is die dag te mijden als de pest - herinnert gij u 
hoe druk het was op de Witte Mars? - en daarom wil ik een 'Ronde 
van Vlaanderen' organiseren. 

's Ochtends vertrek ik, vergezeld van Adam, Ludwina en mijn cam
pagneteam de 'GoGo-girls', vanuit Hasselt. Op de trein naar 
Antwerpen schenk ik gratis Hasseltse jenever. In Antwerpen scha
kelen wij over op een Bolleken Republikein, bestaande uit een 
Koninckske met daarin een beetje Smeets. Van daaruit zal de GG-

campagnecaravaan naar Leuven sporen, waarbij een bedrijfsbe
zoek aan de Stella niet zal ontbreken. Wij ontsporen daarna ver
der naar Gent en Brugge waar het tarwebier rijkelijk zal vloeien. 
En gezien het allemaal gratis is, kan Bob ook eens drinken! 

Uw vooruitziende, 
De Gele Geeraerts 

PS. Ik ben al lid van het beschermcomité van het 0V\; 
De Liedekerken. Kunt gij ervoor zorgen dat alle 
VU&ID-parlementairen dat ook worden? 

• DOORDEWEEKS • 

moeten leren. Op die manier zou de 'ach

terstand' weggewerkt worden. 

OBJECTIEF EN CONTROLEERBAAR 

Verhofstadt kijkt niet op het parlement 
neer zoals de vorige premier dat deed. Hét 
grote verschil tussen de huidige en vorige 
regeringsleider ligt ons inziens in de feite
lijke dossierkennis. Vooral op communau
tair vlak laat zich dat gevoelen. Hoe kon 
de premier de Franstalige partijen reeds 
tijdens de regringsonderhandelingen zon
der verpinken 2,4 miljard fr voor het 
Franstalig gemeenschapsonderwijs belo
ven? Verhofstadts machtshonger kan niet 
als enige verklaring gelden. 
De premier heeft de gevoeligheid van het 
dossier onderschat en had onvoldoende 
zicht op een hoe dan ook complexe mate
rie als de bijzondere financieringswet. 
Vandaar dat de hele kwestie, zo heeft de 
premier voorgesteld, zal bestudeerd wor
den. Voordien had Verhofstadt laten ver
staan het onderwij sdossier op de tafel van 
het overlegcomité van de federale en re
gionale regeringen te leggen. Het overleg
comité kwam woensdag 27 oktober bij
een. Maar, de premier heeft het niet aan
gedurfd knopen door te hakken. Natuur
lijk hoopt hij daarmee ook de gemoede
ren te bedaren. Diezelfde dag beslisten de 
vier meerderheidsfracties in het Vlaams 
parlement, middels een resolutie, dat de 
aanpassing van de onderwij sdotatie enkel 
via 'objectieve en controleerbare criteria' 
kan doorgevoerd worden. Uit het debat 
bleek dat daarmee de bevolkingscijfers 
worden bedoeld. De Vlaamse regering 
heeft zich, na niet mis te verstane waar
schuwingen van VU-voorzitter Patrik 

Vankrunkelsven en minister van staat 
Hugo Schiltz, op de lijn van de democrati
sche Vlaams-nationalisten geplaatst. 

CHANTAGE 

De woorden 'objectief' en 'controleer
baar' bieden Verhofstadt enige ruimte tot 
debat en een vergelijk. Hoewel. De pre
mier krijgt zijn eerder aan de Franstalige 
partijen toegezegde belofte om de haver
klap in het gezicht geslingerd. En de 
Franstaligen slaan hard, zeer hard. 
Het moet Verhofstadt pijn doen door de 
minister-president van de Franse gemeen
schap Hervé Hasquin (PRL) te worden ge
chanteerd. Die verklaarde zonder omwe
gen dat hij de 2,4 miljard fr. moet hebben. 
Zoniet zal zijn regering niet langer mee
werken aan de beperking van het over
heidstekort die de Europese Unie de lid
staten oplegt. 

De dreiging van Hasquin is buiten alle 
proporties, politiek bijzonder gevaarlijk 
en mateloos agressief. Zijn socialistische 
collega Robert Collignon (PS) ging eerder 
de emotionele tour op. „Als we die 2,4 

miljard fr. niet krijgen, als de wet niet 

wordt toegepast, wat is dan nog het be

lang van België?" 

ZAAL-F 

Tijdens de vorige legislatuur hadden in 
zaal-F van de Senaat informele gesprekken 
plaats over politieke vernieuwing. Eén van 
de drijvende krachten was Bert Anciaux 

(VU&ID). Negen jonge kamerleden, waar
onder Els Van Weert (VU&ID), willen die 
gesprekken nu in de Kamer overdoen. Ze 
hopen daarmee het vertrouwen van de be
volking in de instellingen te herstellen. 
De 'negen' vragen Kamervoorzitter 
Herman De Croo (VLD) om alsnog een 
commissie 'Politieke Vernieuwing' in het 
leven te roepen. Premier Verhofstadt was 
dat van plan, maar een concreet initiatief 
bleef uit. 

Discussie 
illegalen duurt 

voort. 

iv I let Mathilde zal België redden. Het koninkrijk valt of 
' ^ staat bij verzoening tussen de gemeenschappen, tn 
de Kamer van Volksvertegenwoordigers weigerden de 

Franstaligen en de SP om het VU-voorstel tot collectief 
eerherstel nog maar in overweging te nemen. Het debat 

mag niet eens worden gevoerd. 

Niet Mathilde zal 
België redden 

Het koningshuis blijft in de belangstelling 
staan. In Het Laatste Nieuws (29 oktober) 
schreef redactrice Ellen Richardson dat jonk
vrouw Mathilde ons land weer één zal maken. 
Ze noemde de jonkvrouw een 'superwezen', 
aan wiens, hou je vast, ,,glimlach en hand
druk stilaan genezende krachten worden toe
geschreven " 

Langzamerhand maken de media het ko
ningshuis belachelijk. Er is nu ook het gerucht 
dat prins Laurent een 'bastaardkind' zou zijn. 
De prins zelf steekt zijn ontgoocheling niet 
onder stoelen of banken. Niet vanwege de 
beschuldiging, wel omdat hij geen geld krijgt. 
Zijn zus Astrid, van wie mag worden verwacht 
dat niet zij maar prins Filip de troon zal op
volgen, krijgt wel 11 miljoen fr. van de volks
vertegenwoordigers. De getrouwde, 'oerde
gelijke' en fel katholieke Astrid is voor het Hof 
blijkbaar veel belangrijker dan vrijbuiter 
Laurent. De prins zegt dat hij voor de 'ge
westen' werkt en dat hij het geld niet bij 
voorbaat van het federale parlement hoeft. 
De sympathie van de bevolking voor het ko
ningshuis is tijdelijk en vooral persoonsge
bonden. De hardste fans zien in Mathilde en 
Filip hun eigen leven (terug) passeren. Er is 
de herinnering aan de eigen ontluikende ro
mance, de blijde verwachting van een kind. 

Het optrekken van de dotaties voor de leden 
van de koninklijke familie is een heel ander 
verhaal. Dat Filip zijn 'dotatie' ziet verdubbe
len tot een slordige 52 miljoen fr. steekt 
velen de ogen uit, Vlaams parlementslid Jan 
Loones (VU): „Nu reeds jaarlijks bijna 32 mil
joen fr. opstrijken en nog geen koning zijn. Is 
een wel bijzonder gunstig vooruitzicht," 
De hele, meestal weinig ter zake doende en 
stilaan kolderieke heisa rond het koningshuis 
- de politieke rol van de monarchie is een 
veel belangrijkere kwestie - verhevigt het 
conflict tussen de gemeenschappen. Het 
verwijt van de Luikse professor Francis Balace 
dat de zaak-Delphine op een complot van 
Vlaamse separatisten neerkomt, blijft nazin
deren, in De Morgen (30 oktober) sloegen 
zowel de fijnzinnige Franstalige Brusselse 
journalist Jacques De Decker als de gemoe
delijke, maar onwrikbare Waalse republikein 
José Fontaine spijkers met koppen. Beiden 
zien in de complottheorie een bewijs van een 
gebrek aan elementaire kennis over 
Vlaanderen. Fontaine: „Jammer genoeg 
snappen ze in Wallonië bitter weinig van 
Vlaanderen, ze maken geen onderscheid tus
sen democratisch nationalisme en het 
Vlaams Blok," 
Daaraan zal Mathilde niets veranderen. Het is 

van de politici uit de onderscheiden gemeen
schappen dat begrip en erkenning van en 
voor voor eikaars verleden en toekomstver
wachtingen wordt gevraagd. En zonder een 
integere verwerking van het verleden blijft 
een positieve samenwerking in de toekomst 
uit. Daarvoor hebben de Franstalige partijen 
blijkbaar gekozen, In de Kamer van 
Volksvertegenwoordigers weigerden ze om 
het voorstel van de VU-fractie tot het invoe
ren van collectief eerherstel in overweging te 
nemen. De meeste SP-kamerieden onder
steunden de Franstalige visie. De VU-fractie 
maakte nochtans duidelijk dat het hier niet 
om amnestie, zijnde de algemene kwijtschel
ding van schuld en boete, gaat, ,,Met ons 
voorstel pleiten wij voor een pragmatische 
benadering van het repressiedossier. 
Algemeen eerherstel is bovendien een selec
tief middel. Het wist voor de toekomst wel de 
boete uit, maar laat de schuldvraag over het 
verleden open. Het schakelt m.a.w. de nog 
steeds nawerkende gevolgen van de repres
sie voorgoed uit. Op die manier brengt het 
herstel in burgerrechten, vermijdt het dat de 
veroordeling vermeld wordt op uittreksels uit 
het strafregister of op attesten van achtens
waardigheid ten behoeve van kinderen en 
kleinkinderen." 

Stond dit alles letterlijk In de toelichting van 
het wetsvoorstel, de Franstalige partijen had
den het zo niet begrepen, PS-fractieleider 
Claude Eerdekens zei gekant te zijn tegen 
een wetsvoorstel „dat amnestie inhoudt," 
De man die een paar jaar geleden voor aan
hechting van Wallonië en Brussel bij Frankrijk 
pleitte, riep uit dat „zij die het land hebben 
verraden geen recht hebben op vergevings
gezindheid." 

Daniel BacQuelaine (PRL-FDF) beweerde 
onder luid applaus dat alleen al het praten 
over zo'n voorstel „een smet is op het bla
zoen van dit parlement." 

(evdc) 
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D e parlementaire dioxinecommissie heeft 

André Destickere, West-Vlaams keuringshoofd bij 

het IVK, ondervraagd. Die veranderde zijn getuigenis 

van dag op dag. 

• WETSTRAAT • 

Ondervoor

zitter van de 

dloxlne-

commlssle 

Annemie van 

de Casteele: 

„Destickere 

vergat zQn 

agenda mee te 

brengen." 

Het zou een boeiende dag worden voor 
de parlementairen van de dioxinecom
missie, die woensdag 27 oktober. Toen 
kwam de ondervraging van de West-
Vlaamse keurder van het Instituut voor 

Veterinaire Keuring (IVK) André 

Destickere aan de beurt. De flamboyante 
West-Vlaming is geen onbesproken man. 
Hij cumuleerde zijn job van ambtenaar 
met die van expert voor veevoeders bij 
diverse verzekeringsmaatschappijen. De 

wet van 1994 liet dat toe, maar onder 
voorwaarden. Zo mocht Detickere geen 
expertises uitvoeren in eigen keurkring, 
noch in bedrijven die hij als IVK-ambte-
naar controleerde. Aan die voorwaarde 
hield de man zich niet. Destickere stond 
aan het hoofd van keurkring West-
Vlaanderen. Op 3 maart 1999 stuurde 
verzekeraar AGF-De Schelde Destickere 
als 'expert' naar kweker en voederprodu
cent De Brabander in Roeselaere. Het 
bedrijf aasde toen reeds op schadever
goeding, de kuikens vielen er van hun 
stokje, men vermoedde een miljoenen-
verlies ten gevolge van wat zowat drie 
maanden later als een gezondheidsramp 
zou worden omschreven. Zolang de ei

genlijke oorzaak niet op anderen kon 
worden afgewenteld, mocht De 
Brabander naar een schadevergoeding 
fluiten. Daarom ging Destickere, die al 
begin maart weet had van de aanwezig
heid van een 'zeer toxische stof', op zoek 
naar de ware oorzaak. Midden maart 
wordt duidelijk dat deze bij vetsmelterij 
Verkest ligt. Destickere laat een tussen
persoon naar het ministerie van 
Landbouw bellen. Een wakkere dame van 
het ministerie legt Verkest het vuur aan 

houding - belangrijker dan de volksge
zondheid? 

Daarover werd Destickere grondig onder
vraagd in de dioxinecommissie. Hij 
schopte als een wilde om zich heen, stel
de zich arrogant en zelfverzekerd op. „Ik 
heb me strikt aan de deontologie gehou
den. Ik zal nooit toegeven dat er belan
genvermenging in het spel was. En omdat 
het om levende dieren ging, heb ik niet 
Volksgezondheid, maar Landbouw op de 
hoogte gebracht." Bij hoog en bij laag be-

Destickere had 
zich vergist 

de schenen. Eind maart bekent Verkest 
dat hij iUegale mengelingen van vetten 
aan Huys Voeders en De Brabander had 
geleverd. 

ARROGANT 

De vraag rees waarom Destickere had na
gelaten in maart Volksgezondheid in te 
lichten en waarom hij niet zelf, schriftelijk 
en ofiicieel, de verantwoordelijken van 
Landbouw informeerde. Op dat moment 
komt de belangenvermenging om de 
hoek kijken. Heeft Destickere als 'expert' 
en niet als keurder van het IVK, ressorte
rend onder Volksgezondheid, gehandeld? 
Waren economische belangen - de scha
devergoeding, een voorlopige geheim-

Hoe veilig is 
het Nederlands? 

In Nederland zette de minister van Onderwijs 
Loek Hermans de deur op een kier voor het 
aanbieden van hoger onderwijs in een andere 
taal dan het Nederlands, In feite het Engels. 
Het zou hier wel degelijk om basisopleidingen 
gaan, bijv. deze van burgerlijk ingenieur. 
Vooralsnog is het gebruikelijk dat In een ande
re taal wordt onderwezen wanneer een bui
tenlandse gastdocent over de vloer komt, aan 
buitenlandse studenten les wordt gegeven of 
een specifieke opleiding daartoe noopt. 
Vlaams VU&ID parlementslid Dirk De Cock 
noemt het voornemen van de Nederlandse 
minister,,ronduit gevaarlijk " En volgens hem 
gaat het om een maatregel die ook 
Vlaanderen aanbelangt „Minister Hermans 
ontneemt het Nederlands het prestige dat het 
nodig heeft om als volwaardig taal van 21 mil
joen burgers binnen de Europese Unie te wor
den aanzien Dergelijke verregaande beslissin
gen kunnen daarom niet unilateraal worden 
genomen De kwestie moet binnen de 
Taalunie worden besproken " 

Het parlementslid vroeg zich ook af of de 
Vlaamse regering dezelfde weg wil inslaan 
Alleszins vroeg de Vlaamse Hogeschoienraaü 
meer 'soepelheid' ter zake. 
Vlaams minister van Onderwijs Marleen 
Vanderpoorten (VLD) bevestigde, noch ont
kende dat er overleg met haar Nederlandse 
collega zou worden gepleegd. „Vonge week 
was ik nog aanwezig op een colloquium waar 
het onderwerp aan bod kwam. Er zijn twee 
standpunten. Sommige vrezen voor de cultu
rele eigenheid. Anderen leggen de nadruk op 
de toenemende tnternationalisenng en het 
belang van het Engels als taal voor weten
schap " 

Ook over eventuele plannen in Vlaanderen 
blies de minister warm en koud ,,ln 
Vlaanderen zijn er geen concrete plannen om 
de bestaande decreten te wijzigen." Maar, zo 
voegde de minister eraan toe- „het onder
werp zal wel In de bevoegde adviesorganen 
besproken worden." 

(evdc) 

weerde Destickere dat hij Etienne 

Cobbaert van de Inspectie-Generaal 
Grondstoffen (DG4) van het ministerie 
van Landbouw op 22 maart bij hem thuis 
een verslag met alle nodige gegevens had 
overhandigd. Cobbaert had dit voordien 
in alle toonaarden ontkend en verklaarde 
dat hij pas een maand later, op 22 april, 
via een verslag, door Destickere werd in
gelicht. 

Ondervoorzitter van de dioxinecommis
sie Annemie Van de Casteele (VU): 
„Destickere had zich behoorlijk voorbe
reid. Maar als het er op aankwam op pre
cieze vragen over concrete data te ant
woorden, dan zei hij dat hij zijn agenda 
niet bijhad. Het is duidelijk dat Destickere 
hoopte van alle schuld vrijgepleit te wor
den omdat hij Landbouw via een tussen
persoon telefonisch had ingelicht." 

MEINEED 

In de dioxinecommissie werd beslist 
Cobbaert met Destickere te confronteren. 
Dat haalde niets uit. De leden van de 
commissie dreigden ermee dat één van 
beiden voor meineed zou beschuldigd 
worden. Er werd tevens beslist om de te

lefoongesprekken van beiden na te gaan. 
Van toen af werd allicht de 'tam-tam' in 
gang gezet. Heeft iemand Destickere ge
alarmeerd? Alleszins stuurde hij donder
dag rond 12 uur in de middag een fax 
naar de dioxinecommissie waarin stond 
dat hij zich 'waarschijnlijk' van datum had 
vergist. Op die manier kan Destickere niet 
meer voor meineed worden veroordeeld. 
Al blijft één en ander hoogst onduidelijk. 
Zo telefoneerde Destickere op 21 april 
naar Cobbaert en maakte hij melding van 
de aanwezigheid van dioxine. In een - on-
afgewerkt - verslag dat Cobbaert van 
Destickere op 22 april kreeg, is dan weer 
geen sprake van dioxine. 
Kortom, Destickere zal de komende 
weken nog aan de tand gevoeld worden. 
Temeer, daar het eigenlijk de veearts uit 
West-Vlaanderen was die via een geza
menlijke vriend toenmalig VLD-vootzitter 
Guy Verhofstadt op 30 mei over de hele 
zaak inlichtte. Met het ber^ichte rapport 
trok VerhoÉstadt naar toenmalig premier 
Dehaene. Van toen af ging de bal werke
lijk aan het rollen, want ook de media 
kregen via één of ander lek het rapport in 
handen. Het vermoeden rijst dat 
Destickere wraak wou nemen op toenma
lig minister van Volksgezondheid Marcel 

Colla (SP). Colla had Destickere op 17 
mei verboden nog langer zijn job van 
ambtenaar met dat van expert te cumule
ren. Destickere beweerde alvast in de 
commissie dat hij niet kon aanvaarden dat 
Colla weigerde om de besmetting met 
dioxine kenbaar te maken en dat de mi
nister al op 28 april van de besmetting op 
de hoogte werd gebracht. „Daar deed de 
slimmerik niets mee." Uft het relaas van 
Destickere kwam bovendien andermaal 
de vete tussen Landbouw en 
Volksgezondheid aan de oppervlakte. 
„Wij (van Volksgezondheid, red.), waren 
de chi-chi-boys van Landbouw." Wordt 
vervolgd. 

(evdc) 

Iedere Belg vanaf 12 jaar beschikt over een 
identiteitskaart. Wie 12 jaar is moet tot aan 
zijn 21ste verjaardag om de vijf jaar zijn iden
titeitskaart laten vernieuwen. Vanaf 21 jaar 
moet dat om de tien jaar gebeuren. De wet 
zegt niets over de maximumleeftijd. Daar
door moeten ook hoogbejaarden om de tien 
jaar een nieuwe identiteitskaart aanvragen. 
Dat zorgt voor problemen. Sommige hoog
bejaarden raken niet meer tot in het ge
meentehuis. Het Lierse stadsbestuur stuurt 
een ambtenaar ter plaatse, maar sommigen 
horen de bel niet meer of durven niet open
doen. Het stadsbestuur heeft daarover een 
brief geschreven naar minister van Binnen
landse Zaken Antoine Duqtiesne (PRL). 

Wet is wet 
•Vlaams VU-volksvertegenwoordiger Karel 

Van Hoorebeke wou van de minister weten 
of hij in een oplossing voorziet. Die zou erin 
kunnen bestaan de geldigheidsdatum van de 
identiteitskaarten van hoogbejaarde perso
nen te verlengen. Daar wou de anders bij
zonder onbesliste minister niet van weten. 
Deze keer riep hij in de Kamer uit: „De wet 
is de wet." 

De minister had het over een eenvoudige 
procedure. „Zo eenvoudig is die procedure 
niet", antwoordde Karel van Hoorebeke. Hij 
kon niet aanvaarden dat de minister niet 
eens een wijziging van de wet in overweging 
wil nemen 

(evdc) 
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E en vliegtuig landt in Lubumbashi, aan boord de 

Vlaming Mark Vandommele. In de mijnsteden 

van Katanga wil hij zien wat er blijft van de eertijds zo 

welvarende provincie. Hij ontdekt dat 'Lubum' her en der 

aan een opfrisbeurt is begonnen maar dat in de 

mijnsteden miserie troef is. Tot de laatste dag graaiden 

de baronnen van Mobutu er de kassa's leeg. 

En toen kwam de oorlog... 

• LANDUIT • 

Na een stipte vlucht vanuit Johannesburg 
- wat een verrassing - strijkt de nieuwe Air 
Congo neer op het sobere, wat armtierige 
vhegveld van de Katangese hoofdstad 
Lubumbashi. 

Het vhegtuig was volgeboekt: enkele mis
sionarissen, Franse ingenieurs en technici 
werkzaam in de mijnen, Kongolese artsen 
en andere hooggeschoolden die voor een 
korte vakantie even naar huis terugkeren 
vanuit Zuid-Afrika, Afrikaanse en 
Kongolese zakenlui. Vier ambtenaren ver
zekeren de dienst: passencontrole, ge
zondheidsdienst, migratie, resideren-
den... 

Het gaat wat langzaam, maar correct. Je 
zoekt je een weg. Gelukkig is er de pro-
cuur van de paters Salesianen. De bijde
handse Kongolese directeur neemt ons 
mee, hij wil wel voor een goede afhande
ling zorgen. 

Buiten wachten ons enkele Vlaamse mis
sionarissen: broeder Louis, Franciscaan; 
zuster Lucie, Salesiaanse. Er is ook een 
delegatie van Precad, een Katangese niet-
gouvernementele organisatie, gegroeid 
}4t het jyerk. vaja bwdpr Louis. Bî iten, 
rond de luchthaven, niet de drukte van 
andere Afrikaanse luchthavens. Enkel fa
milieleden en vrienden van komende en 
vertrekkende passagiers. Ons vliegtuig zet 
zijn tocht immers verder naar Kinshasa. 
Veel burgervluchten zijn er niet, een paar 
keer per week richting hoofdstad, een 
keer naar Johannesburg. 
Ooit was het hier anders, levendiger. 
Kongo, Zaire, en nu weer Kongo. 

DE TOVENAARS ZIJN DAAR... 
Bij de Franciscanen is een ontmoeting 
met Limburgse missionarissen gepland. 
Van overal uit Katanga zijn ze komen op
dagen. Wat dat kost zuüen we snel onder
vinden. Het zijn geen jonge mensen 
meer, de zusters, broeders en paters. Het 
lijkt veeleer een reünie voor de derde 
leeftijd-en ouder... 

Een bejaarde broeder komt me meteen 
waarschuwen: „Welkom... maar pas op 
voor de tovenaars! Ze zijn heel actief, heb
ben veel macht, loop ze niet voor de voe
ten!" 

Er wordt gelachen en gegekt. „Daar is ie 
weer, met zijn tovenaars..." Maar nog 
later, en vaak onder vier ogen, wordt de 
waarschuwing bevestigd: de 'tovenaars' 
zijn erg actief Je kan er beter goed mee 
staan. Witte magie, zwarte magie. Sta 
goed met de witte magie, dan kan je goed 
werken, dan krijg je de dorpen mee, dan 
doen de mensen mee. Het is een radio
grafie van de situatie: een maatschappij in 
ontbinding, bijna radeloze mensen die in 
hun overlevingsdrang alles proberen: 
baat het niet, het schaadt niet. Na de kerk
dienst naar de fetisjman, na de fetisjman 
naar de nieuwe profeet of profetes, een 
andere kerk proberen misschien. 

De Vlaamse missionarissen - en er zijn er 
nog heel wat in Katanga - hebben er mee 
leren leven. Ze hebben reeds zoveel mee
gemaakt: voor de onafhankelijkheid, de 
Katangese afscheuring, de hereniging, 
Mobutu, en nu Kabila. Hun Oost-
Europese collega's hebben het er veel 
moeilijker mee. Ze hebben een minder 
lange ervaring, hooguit tien, vijftien jaar. 
Ze hebben ook geen traditie in Afrikaanse 
missies. En ze slepen een negentiende-
eeuwse theologie mee, elke cultuur die 
hen vreemd is, is des duivels; elk regime 
dat niet Westers-liberaal is, is communis
tisch. Vele Vlaamse missionarissen fron
sen bezorgd als hun Poolse of Kroatische 
confraters ter sprake komen: „Afrika is 
Afrika, Kongo is Kongo. Laten we hun ei
genheid niet wegnemen, het is vaak het 

moet betalen. Want de school zelf moet 
nog altijd zorgen voor het loon van de 
leerkrachten, voor de werkingskosten, 
voor het schoolmateriaal. En het jaarlijks 
gezinsinkomen, zelfs in de mijnsteden, is 
voor velen niet eens tweehonderd dollar. 
Het mag niet lang meer duren, of Kabila 
verliest al zijn moeizaam opgebouwd kre
diet. Want het moet gezegd: Kongo, en 
zeker Katanga, is van aanschijn veran-
dercf. Lubumbashi is opgefrist: de post, 
de banken, de hotels, het station. De 

Een oorlog telt 
enkel verliezers 

enige wat hen na al die jaren nog rest. 
Laten we vooral positief blijven." 
Het valt hen niet altijd mee, maar afscheid 
nemen van Kongo en van de mensen, 
weggaan? „Neen, hier zijn we thuis, hier 
willen we ook sterven. Wat kunnen we in 
godsnaam nog in Vlaanderen gaan doen? 
In de weg lopen in een wereld die voor 
velen nog vreemder is dan deze 
Katangese wereld..." 

OORLOCSBELASTINC 
„Kabila, hij gaf ons hoop... Maar die oor
log is er gewoon teveel aan. Voor ieder
een. Voor de gewone dorpeling, voor de 
gewone soldaat, voor het land, maar ook 
voor de betrokken landen. Niemand 
wordt hier beter van. Tenzij een enkeling, 
een roofridder, een huurling. Die worden 
tot 20.000 dollar per maand betaald... En 
uiteraard de wapenhandelaars. Elke dag 
wordt hier voor minstens een miljoen 
dollar verschoten. Vernieling, verwoes
ting van dorpen, het doden van mensen." 
Wat ook de oorzaak mag zijn - de politie
ke onhandigheid waarmee Kabila de op
positie negeerde die onder Mobutu was 
gegroeid, de volharding waarmee het 
Rwandese regime van Kagame elke Hutu 
op Kongolees grondgebied blijft achter
volgen, de bemoeizucht en de machts-
drang van Museveni in de regio - de oor
log treft vooral de gewone mensen, ook 
ver van het front. Elke provincie moet zijn 
steentje bijdragen in deze burgeroorlog. 
In Katanga bedacht de gouverneur dat „al 
wie school loopt ouders heeft die kunnen 
betalen", en dus wordt een 'nationale 
oorlogsbelasting' van twintig dollar per 
leerling geheven. Een zware belasting 
voor wie reeds tachtig dollar schoolgeld 

*i? ni Vndhf^ots"? •"•"'' ""SC'" '•' • 
brede lanen worden weer onderhouden, 

er is zelfe - een door de ooriog stopgezet
te actie- een poging om het wegdek te 
herstellen. In de stad en in uitbreiding 
naar andere mijnsteden zorgen vinnige 
Japanse minibusjes, gekocht in de 
Golfstaten en ingevoerd via Dar es Salaam 
(Tanzania) en Zambia voor een goedlo
pend geprivatiseerd openbaar vervoer. 
Kabila gebruikte zelfs de taal als krediet
basis. Het leger spreekt Swahili (voertaal 
bij de Balunda) en Tshiluba (voertaal bij 
de Baluba) in Katanga. Geen Mobutistisch 
bezettingsleger meer van enkel Lingala 

sprekende Noord-Kongolezen. Niet zo 
vreemd eigenlijk, Kabila is immers zelf af
komstig uit het Balubagebied van Noord-
Katanga. Bovendien is het leger opnieuw 
gedisciplineerd. Bij de talrijke wegver
sperringen -barrages- die we langs moe
ten op onze tocht door de provincie blij
ven de (meeste) militairen correct. Er 
worden geen mensen meer afgeperst, 
geen dwangsommen meer opgelegd. Een 
controle van de wagen, een controle van 
vooral mijn reiskoffer - elke vreemde 
blanke en zeker een met Belgisch pas
poort, kan wapens voor de overkant 
smokkelen - verloopt correct. 
Missionarissen hebben vaak nog een voet
je voor, ze hoeven zelden echt controle te 
ondergaan. Al kan het wel eens spannen, 
als er een paar nieuwe commandanten 
komen, als de vijand te dichtbij is. Of op 
het eind van de maand als de soldij op is, 
en de soldaat een 'bijdrage voor de oor
log' eist. Veel is het niet, een sigaret de 
man, een paar franken voor de cbai 

(thee), of een scapulier, een medaille, of 
een rozenkrans voor wie vreest binnen de 
week naar het front te moeten. Toch blijft 

iedereen op zijn hoede. Vandaag worden 

de soldaten nog betaald - tot 200 dollar 

per maand, meer dan het jaarinkomen 

van vele Kongolezen. Maar wat als de oor

log blijft duren? De ooriog duurt te lang, 

vergt teveel. 

DE MISREKENING VAN RAUTENBACH 
Katanga, dat is nog steeds de mijnprovin-
cie: Lubumbashi, Kolwezi, Tenke, Luena, 
Likasi. Toen Kabila zijn zegetocht door 
Kongo hield en het Mobutisme wegveeg-
de volgden in zijn spoor buitenlandse 
geïnteresseerden Met wat steun viel wel
licht een graantje mee te pikken. Een 
graantje? Kom nou, minstens een hele 
silo! Zo dacht ook B. Rautenbach, een 
Duitse Zimbabwaan. Voor een appel en 
een ei kocht hij de mijnen van Kolwezi. 
Maar de gouden appel die hem in de 
schoot viel bleek al snel door wormen uit
gehold. Er was de jongste jaren nog wel 
geïnvesteerd in modernisering, maar he
laas, de door Krupp geïnstalleerde kilo-
meterlange ertsband - waarbij onderweg 
al vrij veel overbodige materie werd weg
gezuiverd - ligt bij gebrek aan onderdelen 
en aan voldoende bekwaam personeel 
stil. De baronnen van het Mobutu-regime 
hebben tot de laatste dag de mijnkassa's 
geplunderd. En tot overmaat van ramp 
werden de Baluba-Kasaïens, zegge de 
meest ervaren en bestgeschoolden, uit de 
provincie verdreven. 

Het mijngebied heeft veel weg van een 
Russische situatie: mijnwerkers zijn al 
maanden niet meer betaald en hebben 
weinig uitzicht op verandering. Ze wor
den gepaaid met betaling in natura: een 
zak maïsmeel, olie, vis. Rautenbach laat 
het allemaal aanvoeren uit Zimbabwe en 
Zuid-Afiika... 

Ooit was er een tijd dat de mijnen zelf 
voedsel heten verbouwen voor hun arbei
ders. Vandaag proberen de mijnwerkers 
hun vroegere bloementuintjes tot kleine 
maïsveldjes en maniokaanplantingen om 
te schakelen... 

Mark Vandommele 

Een 
drukbeklante 
watertap, 
het werv van 
broeder Louis 
(Precad). 

Volgende week: 
Een buis voor de Bakanja 

Op zoek naar 
het nieuwe 

Kongo 
(1) 

i 
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O p zondagnamiddag 14 november a.s. houdt het 

OW een tweede feestmeeting onder het motto 

'Vlaanderen, staat in Europa'. Plaats van afspraak: het 

auditorium 2000 van de Heizelpaleizen in Brussel 

• SAMENLEVING • 

WB-voorzltter 
Ivan Mertens 

verwacht 
minstens 2000 
aanwezigen op 

de tweede 
feestmeeting 
van het OW. 
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Vorige week lichtten de organisatoren van 
de tweede OW-feestmeeting tijdens een 
persbijeeniiomst het gebeuren nader toe. 
WB-voorzitter Ivan Mertens verwachtte 
toen al dat er die dag in het auditorium 
2000 van de Brusselse Heizelpaleizen 
'een schrijnend tekort' aan plaatsen zou 
zijn. Er worden zo'n 2.000 aanwezigen 
verwacht. Dat deze tweede meeting zich 
kan verheugen in een grotere belangstel
ling dan de vorige kan alvast blijken uit 
het groeiend aantal leden van het be-
schermcomité. Werden er vorig jaar nog 
255 mensen bereid gevonden om de 
doelstellingen moreel en financieel te 

steunen, dit jaar zijn er dat al ruim 500. 
Liefst vier ministers in functie betuigden 
hun steun. Jaak Gabriels is de enige fe
derale excellentie, de andere drie - Bert 

Anciaux, Johan Sauwens en Marleen 

Vanderpoorten • zetelen in de Vlaamse re
gering. Haast vanzelfsprekend heeft ook 
het gros van de VU&ID-parlementsleden 
al zijn steun betuigd. In de - nog verre van 
volledige lijst - stonden ook de namen 
van Margriet Hermans en André-Emiel 

geen uit de sociale organisaties. Voor het 
overige valt het op dat noch Luc Van den 

Brande noch Patrick Dewael al in de lijst 
voorkomen. De volledige lijst is pas be
kend op 14 november. Mertens voegde 
daaraan toe dat het potentieel veel groter 
is, maar dat veel mecenassen anoniem 
wensen te blijven. Nogal wat kandidaten 
verwachten fikse tegenwind wanneer zij 
de doelstellingen van het OW openlijk 
zouden onderschrijven. Dat die vrees niet 

Met alle Vlamingen, 
maar zonder Dewael? 
Bogaert. Beide Vlaamse volksvertegen
woordigers zijn verkozenen van ID21. In 
zo'n lijst is ook altijd kijken naar opval
lende afwezigen: haast geen namen uit 
het artistieke milieu en ook weinig tot 

Vlaanderen Mijn volk. 

Vlaanderen Mijn staat 

Vlaanderen Staat in Europa/Stem in de wereld 

Zijn de thema's van de 2de editie van de Feest-/Meeting van het OW. 

Vlaanderen-Staat in Europa 
Zondag 14 november 1999 

Toespraak door de voorzitter van het Overlegcentrum van Vlaamse Verenigingen. 

Met medewerking van diverse binnen en buitenlandse personen en groepen. 

Auditorium 2000 (Heizelpaleizen-Brussel) 
Aanvang 14u30 (deuren open vanaf 13u30) 

Informatie & reservatie: 

tel: 03-248 63 43 

fax: 03-248 16 05 

Rek.nr.: 436-6202111-87 

Kijk ook op onze webstek: 

www.vlaanderen.org/staat 

e-post: staat@vlaanderen.org 

"Vlaanderen-Staat in Europa" wordt georganiseerd door het Overlegcentrum van Vlaamse Verenigingen (OW), 
dat meer dan 60 Vlaamse Verenigingen overkoepelt met een totaal van meer dan 800.000 leden. 

geheel onterecht is bleek vorig jaar: toen 
kregen Dekkers, procureur-generaal bij 
het Hof van Beroep in Antwerpen en 
Janssens, de eerste voorzitter van datzelf
de Hof, na hun 'outing' de wind van 
voren vanuit o.m. Franstalig België. 

VOLK, STAAT & STEM 
Mertens lichtte ook kort de drie thema's 

van dit jaar toe. Een eerste is 'Vlaanderen 

mijn volk', waarbij wordt gezocht naar 

een mogelijkheid om de identiteitsbele

ving van de Vlaming aan te wakkeren. In 

het gedeehe 'Vlaanderen mijn staat' 

wordt daar - aan de hand van concrete ge

tuigenissen - verder op ingegaan. De mee

ting wordt afgesloten met bedenkingen 

bij 'Vlaanderen, staat in Europa' en 

Hans De Beider 
secretaris
generaal van 
vergadering van 
de Regio's 
In het Poolse Wroclaw werd Hans De Beloer 
door het Bureau van de VRE (Vergadering 
van de Regio's van Europa) unaniem aange
steld tot secretaris-generaal van deze, meer 
dan 280 leden tellende beweging, die alle re
gio's van het Europese continent verenigt. 
Van de oorspronkelijke 32 belangstellenden 
voor deze functie, bleven er tenslotte 5 
over: een Fransman uit de Elzas, een Brit uit 
West-Sussex en De Belder die het uiteindelijk 
haalde. 
De Algemene Vergadering van de VRE te 
Lyon (2 en 3 december 1999) zal deze una
nieme Bureau-beslissing nog bekrachtigen. 
De VRE is te Straatsburg gevestigd, maar 
heeft haar belangrijkste politieke sectie In 
Brussel. Tussen de regio's die lid zijn van het 
Bureau en die aan De Belder hun steun 
gaven, was er ook Wallonlé. De Belder was 
vroeger diplomaat Volksunie-senator en 
eerste directeur-generaal van de Vlaams 
Dienst voor de Buitenlandse Handel. Zijn 
nieuw mandaat zal formeel beginnen op 10 
januari 2000, toevallig zijn 62ste verjaardag. 

'Vlaanderen, stem in de wereld'. „We zul
len op een eigen wijze, met stijl en voor
naamheid, onze boodschap brengen aan 
allen die het willen horen. Het is voor
waar een feest om 'Waming te zijn. het is 
nog fijner om dit met overtuiging en 
brede steun op de feestmeeting te kun
nen verkondigen" besloot Mertens. 
Toon Roosens vertegenwoordigde, als re
dacteur van het tijdschrift Meervoud, tij
dens de voorstelling de 'linkse' strekking 
binnen de Vlaamse beweging. Hij verde
digde de stelling dat een autonoom 
Vlaanderen de democratie slechts ten 
goede zal komen. Dat Vlaanderen moet, 
vanzelfsprekend, ook een stem krijgen in 
Europa, maar meer nog in de wereld. Het 
huidige Europa is, steeds volgens 
Roossens, immers geen toonbeeld van de
mocratie. 

OW-voorzitter Matthias Storme nam -
ook al in persoonlijke naam - het laatste 
woord. Hij stelde dat de meeting geen 
'anti-Costa'-gebeuren zal worden. „Van 
die vergadering hopen wij veel resultaten, 
maar we verwachten er weinig." Storme 
stelde ook dat de meeting vooral bedoeld 
is om aan de buitenwereld te tonen dat ef 
binnen de Vlaamse beweging alleszins 
één streven is: dat naar meer autonomie. 
„Vlaanderen moet even onafhankelijk 
worden als andere staten in Europa." De 
concrete invulling van dat Vlaanderen, de 
maatschappelijke keuzes die het gaat 
maken, laat de Gentenaar over aan de de
mocratie. Verkiezingen zullen beslissen 
welke weg het uitgaat. „De Vlaamse be
weging nodigt alle Vlamingen uit om, on
geacht hun nadere overtuiging, binnen 
deze krijtlijnen verder invulling te geven 
aan de Vlaamse autonomie en zich daar
voor te engageren, elk volgens de eigen 
overtuiging en vermogen" besloot hij. 
Over de concrete invulling van het pro
gramma bleven de drie sprekers bijzon
der vaag. Dat was mede te wijten aan het 
feit dat er met verschillende personen 
nog gesprekken gaande zijn. Meer dan 
'het zal een verrassing zijn' konden ze 
daarover niet kwijt. 

(gv) 

De manifestatie van 14 november 
begint om 14u.30 maar de 
deuren gaan reeds een uur 
vroeger open. Plaats van 
afspraak: Auditorium 2000 van 
de Brusselse Heizelpaleizen. 
Toegangskaarten kosten 250 Jr., 
maar W-leden en WIJ-lezers 
kunnen op het algemeen VU-
secretariaat kaarten kopen aan 
100 fr p.p. U stort per kaart 100 
frank op rekening 
435-0271521-01 van de Volksunie 
met vermelding '... kaart(en) 
OW-meeting'. 
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r\ it najaar gaan in lieel Viaanderen bestuursverl<iezingen door. WiJ brengt 
• ^ de data en de piaatsen waar deze worden geliouden. Ais aan de 

stemming een randactiviteit is gei<oppeid, wordt deze ooi< vermeid. De regionale vu-krant 

Afdeling: Duisburg, Moorsel en 
Tervuren 
Arr.: Leuven 

Wanneer? Do. 4 nov, van 20 tot 21u. 
Waar? Bovenzaal herberg Den Engel, 
Kerkstraat te Tervuren 
Info: Toon Mestdagh 
Afdeling: Zutendaal (+ Opglabbeek) 
Arr.: Limburg 

Wanneer? Vr. 5 nov, van 8 tot lOu. 
Waar? P/a Harry en Edwin Vanherf, 
Linkesstraat 2B te Zutendaal. 
Info: Edwin Vanherf (089/61.10.08) 
Afdehng: Zaventem 
Arr.: Halle-Vilvoorde 
Wanneer? Vr. 5 nov., van ? tot ? 
Waar? Zaventem, VU-lokaal, Stationstraat 
125. 

Info: Bob Maes, 02/720.18.59 
Afdeling: Herent-Veltem-Wiaksele 
Arr.: Leuven 
Wanneer? Vr. 5 nov., van 19u.30 tot 21u. 
Waar? Parochiezaal Winksele, 
Heidstraat 3. 

Info- Michiel Eeriingen, 016/29.15.76 
Randactiviteit: Samen met de afdelings
bestuursverkiezingen: korte herdenking 
William Vanhorenbeeck en Roger 
Overloop. Receptie aangeboden door Jos 
Bex en een debat met Patrik 
Vankrunkelsven 
Afdeling: Vilvoorde 
Arr Halle-Vilvoorde 
Wanneer? Za. 6 nov, van 12 tot I4u. 
Waar? Cultureel Centrum Koningslo, 
Streekbaan 185 

Info- Nora Tommelein, 075/35/98/46 
Randactiviteit: Haantjeskermis, van 
Ilu30tot20u 
Afdeling- Asse 
Arr. Halle-Vilvoorde 
Wanneer' Za 6 nov, van 19 tot 22u. 
Waar? Dafé De Wijndruif 
Gentseesteenweg 2, Asse-Krokegem 
Info. Peter Verbiest 
Afdeling: Lint 
Arr. Antwerpen 

Wanneer' Zat. 6 nov, van 10 tot I4u. 
Waar' Ontmoetingscentrum De Witte 
Merel, Liersesteenweg 25 te Lint 
Info: Frank Vercauteren 
Randactiviteit: Gezellig samenzijn, 
voorzien van koffie en broodjes. 

Afdeling: De Panne-Adinkerke 
Arr.:OVD 

Wanneer? Za. 6 nov, van 16 tot 19u. 

Waar? Zaal De Korre, Koninklijke Baan 7 
in De Panne 

Info: Noël De Gryse, 058/41.44.06. 

Afdeling: Koksijde-Oostduinkerke-
Nieuwpoort 
Arr.: OVD 

Wanneer? Zo. 7 nov, van lOu.30 tot 12u.30 

Waar' 't Sluddertsje, Dorpstraat 38, 
Oostduinkerke-dorp 

Info: André Cavyn (058/51.23.64) of 

Hilde Laheye (0476/229.839). 
Randactiviteit- Gezellige babbel met 
drink aangeboden door Jan Loones. 
Afdeling: Borsbeek 
Arr.: Antwerpen 

Wanneer? Ma. 8 nov, van 17 tot 19u. 
Waar' Karel Van Hauwaert, 

Herentalsebaan 123 te Borsbeek, 
03/321 65.87. 
Info: Walter Kiebooms 

Afdeling- Essen 

Arr.: Antwerpen 

Wanneer? Ma. 8 nov., van 18 tot 20u. 

Waar' Café De Vlaamse Leeuw, 

St.Jansstraat 67 

Info- Tom Bevers, 03/667 31.78, e-post: 

beverst^volksunie.be 
Afdeling. Lier 
Arr: Antwerpen 

Wanneer? Di. 9 nov, van 20u.30 tot ?'? 
Waar? VNC, Berlarij te Lier 
Afdeling: Zoersel 

Arr.: Antwerpen 

Wanneer' Di. 9 nov, van 10 tot 21u. 

Waar' Café De Wandeling, R. 

Delbekestraat 175 te Zoersel 
Afdeling Mechelen 
Arr - Antwerpen 

Wanneer? Do. 11 nov, vanaf 15u 

Waar? Taverne-restaurant Theater, 
Veemarkt, Mechelen-centrum. 

Info. Mare Hendrickx, 0495/10,17.27) 
Randactiviteit- Gezellig samenzijn met 

hapje en drankje 

Afdeling- Borgerhout 

Arr.- Antwerpen 

Wanneer? Za. 13 nov, van 14 tot I6u 

Waar' Taverne De Mugge, Dr Van de 

Perrelei te Borgerhout 

Info Jan de Scheerder (03/236.45 40). 

Afdeling: Kontich 
Arr.: Antwerpen 

Wanneer? Za. 13 nov, van 10 tot 12u. 

Waar? Zaal d'Ekster, Ooststatiestraat 1 te 
Kontich 
Afdeling: Arr. Antwerpen 
Arr.: Antwerpen 

Wanneer? Vr. 19 nov, om 20u. 

Waar? CC Berchem, Driekoningenstraat 
126 te Berchem 

Info: Josée De Greef 03288.58.80 
Afdeling: Nijlen 
Arr.: Antwerpen 
Wanneer? 20 en 21 nov. 

Waar? Tijdens Restaurantdagen 
Info: VU-Nijlen 

Randactiviteit- Restaurantdagen 
Afdeling: Kampenhout 
Arr: Halle-Vilvoorde 

Wanneer? Zo. 21 nov, van 18 tot 21u.30 

Waar? Riant (Fauna Flora), Visserijlaan te 
Berg-Kampenhout 

Info: Roger SwiUen, 015/65.55.51) 
Afdeling- Brasschaat 
Arr.: Antwerpen 

Wanneer? Di. 23 nov, van 20 tot 23u 

Waar' Oude Pastorij, Brasschaat 
Afdeling: Berlaar 
Arr.: Antwerpen 

Wanneer? Za 27 nov, tijdens jaarlijks 
etentje. 

Waar? Zaal Rubens, Dorpsstraat 4. 

Info Walter Luyten, 03/482.1193 en A 

Bellens, 03/482 3131 

Randactiviteit- Jaarlijks etentje. 
Afdeling. Gavere 
Arr.: Gent-Eeklo 

Wanneer? Zo. 28 nov, van lOu 30 tot 
12U.30 

Waar? Café De Rooigem, Baaigemstraat 

183 te Gvere 
Info: 09/384 79.47 - Mark De Langhe 

ü Voor meer info kunt u terecht bij 

Piet De Zaeger, Algemeen 

Secretariaat, tel. 02/219.4930. 

Epost: piet dezaeger(n'volksunie be 

VU-voorzitters
verkiezingen: 

doe mee! 
De verkiezing van de nieuwe VU-afdellngsbesturen draait zo 
stilaan op volle toeren En wat u ook al wist Is dat, traditie
getrouw, na al die lokale verkiezingen ook een nieuwe na
tionaal voorzitter wordt verkozen Deze keer gaat dat voor 
het eerst een beetje anders. Het is met meer aan de partij
raad, maar aan alle [ 

tijden | nieuwe 
Nieuwe] 

vu-leden om een 
nieuwe voorzitter 
te verkiezen U bent 
geïnteresseerd zegt vu-,oi,,!,ttersvtrt,,z,ng zooo 

u ' Dat komt goed uit want nog tot midden november kan 
u zich kandidaat stellen voor deze functie Iedereen die tien 
vu-leden uit het eigen arrondissement en nog eens telkens 
tien uit twee andere arrondissementen achter zich kan 
scharen, mag meedoen Denkt u deze 'XXX werken van de 
toekomstig VU-voorzitter' probleemloos te kunnen klaren, 
dan ncht u zich met uw voornemen tot de algemeen se-
cretans die u dan de nodige papieren zal bezorgen Eén 
keer u die heeft laten invullen stuurt u die tegen 15 no
vember (poststempel als bewijs) aangetekend terug naar 
diezelfde aftredend algemeen secretans U mag ze hem 
ook tot uiterlijk 16 november zelf gaan overhandigen. 
Vergeet dan met uw ontvangstbewijs te vragen 
U wil geen voorzitter worden, maar wel bepalen wie dat 
wordt•? Ook goed, en bovendien veel gemakkelijker Was u 
vóór 12 oktober jl al VU-lid dan bent u stemgerechtigd 
Tegen 20 december ontvangen al die VU-leden een schrij
ven met daann een stembiljet U krijgt dan enkele dagen de 
tijd om een en ander te overdenken Uiterlijk op 10 januan 
van de nieuwe eeuw (poststempel) of 14 januan (tot 14u 
tegen ontvangstbewijs) moet uw geldige stem binnen zijn 
Of u zich kan informeren'' Vanzelfsprekend De kandidaten 
zullen zich uitgebreid met hun 'Toekomstproject' aan u 
voorstellen Wil u het liever van henzelf horen dan kan u 
vast een avond vrijhouden om naar een van de regionale 
bijeenkomsten te gaan waar de kandidaten (kandidaat^) 
zich aan u voorstellen 
Tel Ik mee' Uw stem vanzelfsprekend wel, het tellen van de 
stemmen gebeurt evenwel in een kleinere groep In de 
voormiddag van zaterdag 15 januan worden de stemmen 
geteld, zodat de nieuwe voorzitter tijdens een bijeenkomst 
van de VU-partijraad m da namiddag al een vat kan aanste
ken En voor wie daaraan mocht twijfelen het tellen van de 
stemmen gebeurt onder het neutrale toezicht van een des
kundige verkiezingscommissie 
VU-voorzittersverkiezingen'' Daaraan moet je zeker mee-
doeni 

Meer Info, een kopie van de partljststuten of een 
verkiezingsreglement? VU-partljsecretarlaat, 
Barrikadenpleln 12, 1000 Brussel, tel. 02/219.49.30, 
fax 02/217.35.10, e-post: voorzltter.2000@volksunle.lx 
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Een merkwaardig 
Brugge-boek 

Voor een volgelopen gotische zaal in het 
Brugse stadhuis presenteerde een fiere 
uitgever Lannoo zijn jongste publicatie 
'Brugge, de geschiedenis van een 
Europese stad'. 

'In Vlaanderen' hadden de auteurs er 
graag aan toegevoegd maar dat viel voor 
de uitgever wat te lang uit. 
Als er één entiteit is die beschermd en ge
koesterd dient te worden voor het vol
gend millennium, dan is het wel de stad 
Brugge. Zoals alle andere steden in 
Vlaanderen. Een stad is immers dé plaats 
waar het menselijk samenleven zich in-
tensifieert, waar het sociale leven inge
wikkelder, maar ook vaak interessanter 
wordt, een vruchtbare voedingsbodem 
voor kunst en cultuur. 
Brugge is bovendien een veelzijdige stad 
met een bijzonder rijk verleden. Een on
uitputtelijke bron voor historisch onder
zoek. Een dankbaar onderwerp dus voor 
een 'bijna-alles' omvattend naslagwerk 
dat bovendien bijzonder vlot leest. 
De auteurs. Mare Ryckaert, André 

Vandewalle, Jan D 'Hondt, Noél Geirnaert 

en Ludo Vandamme brengen opvallend 

Zeger Vandersteene 
ontvangt 

Torenwachtersprijs 
Op 27 november 1999 om 15u reikt de dr Jozef 
Coossenaertskring Gentbrugge-Ledeberg de 12de Toren
wachtersprijs uit aan de internationaal bekende tenor 
Zeger Vandersteene uit Gent. 
Sedert 1985 gaat de Torenwachtersprijs jaarlijks (op 1993 
en 1994 na) naar wie zich sociaal-cultureel verdienstelijk 
heeft gemaakt voor Vlaanderen en heeft bijgedragen tot 
de uitstraling ervan in het buitenland. 
In het verleden ontvingen JefDemedts, Ada Deprez, Tine 
Ruysschaert, Rudolf Werthen, Jo De Meyere, Enka 
Pauwels, Peter Ritzen, Nolle Versyp, Eric Defoort, Ronald 
Ergo en Dirk Brosse de Torenwachtersprijs. 
Zeger Vandersteene krijgt de 12de Torenwachtersprijs 
voor zijn verdiensten op het gebied van de lyhsche 
kunst 

Tijdens de overhandiging verzorgt C Cooremans de lau
datio waarna de laureaat het geheel muzikaal opluistert 
Tot slot biedt eresenator Oswald Van Ooteghem een re
ceptie aan 

De plechtige uitreiking van de 12de Torenwachtersprijs 
heeft plaats in de trouwzaal van het Dienstencentrum, 
Braemkasteelstraat te Gentbrugge ledereen is van harte 
welkom, de toegang is gratis. 

Info: Lieve Robert-Bogaert, Weverboslaan 26 te 

9050 Gentbrugge, tel. 091231.19.41. 
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nieuwe inzichten in de geschiedenis van 
één van de mooiste steden van Europa. 
Met de nadruk op de Vlaamse en 
Europese betekenis van de rol die de stad 
door de eeuwen heen speelde, willen de 
vijf een positieve bijdrage leveren aan de 
beeldvorming van het wereldwijd beken
de Brugge. 

De structuur van het boek is vrij origineel. 
De 8 hoofdstukken die elk een belangrij
ke periode behandelen worden opgeluis
terd met kaderteksten, die het geheel op 
een pittige manier kruiden. Niet minder 
dan 230 afbeeldingen van het huidige 
Brugge, afgewisseld met oude documen
ten, kleuren de historische wandeling. 
Naast de geciteerde auteurs werd een 
twintigtal specialisten als gastauteur be
reid gevonden telkens één bepaald aspect 
van het historisch verhaal toe te lichten. 
Ondermeer daardoor wordt dit weten
schappelijk bpek bevattelijk voor een 
ruim publiek. Voeg daar de uitzonderlijke 
fotografie van Hugo Maertens aan toe en 
je hebt een parel van een kunstboek. 
Dat wij de bijdragen over de jongste 30 
jaar wat kritischer benaderen mag de pret 

niet bederven. Voor het overige moeten 

de wetenschappelijke critici hun werk 

nog doen. In afwachting kunnen we de 

lectuur ervan alleen maar aanbevelen. 

Jean-Marie Bogaert, 

gemeenteraadslid 

^ Brugge, de geschiedenis van een 

Europese stad. Mare Ryckaert, 

André Vandewalle, Jan 

D'Hondt, Noël Geirnaert, Ludo 

Vandamme. Uitg. Lannoo, Tielt, 

1999, 224 blz.., gebonden in 

vollinnen band met stofomslag. 

Wie het boek bestelt vóór 31 

jan. 2000 betaalt slechts 1.980 

fr., daarna 2.450fr. 

vu-Buizingen actief 
VU-Buizingen is een actieve VU-afdeling 
en dat vraagt ook de nodige financiële 
middelen. Onlangs ging de 31ste pensen-
kermis door, hier de uitslag van de tom
bola's die werden gehouden. 
Voorverkoop kaarten: 2013 - 2046 - 2067 

- 2089 - 2115 - 2141 - 2157 - 2173 -
2194 - 2207 - 2240 - 2266 - 2287 - 2303 
- 2324 - 2344 - 2368 - 2386 - 2416 -
2450 - 2465 - 2479 - 2495 - 2512 - 2530 

- 2551 - 2587 - 2601 - 2627 - 2649. 
Uitslag Steunboek: Ward Belsack, Francy 
Mosselmans, M.J. Dekegel, Dirk Wauters, 
Andrien De Nayer, Sylvia Cauberghs, 
Yolande Meurisse, Monique Muylaert, Ed. 
Dehandschutter, Pol BiUiau, Els Pauls, 
Willy Bellemans, Joanna DeviUé, Michel 
Vermeersch, Cyriel Stroolens, Merckx-
Kestemont, Julien Pauwels, Guido 

Vanbelle, Willy Picalausa, Frans 
Vanvolsem, René Vanderhaegen, Jos 
Guldentops, Maurice Serkeyn, Reinhilde 
Raspoet, Jozef Matton, Frank Comelis, 
Steens-Dannau, Hugo Langbeen, Herman 
Van Autgaerden, Victor Devis, Kapper 
Geert, Mon Vanden Berghen, Lemmens-
Hofinans, Daniël Demesmaeker, Coiffeur 
Georges, Catherine Corneille, Hubert 
Sergeant, Hugo Stroobants. 
Al deze prijzen kunnen afgehaald worden 
bij Juut Denaeyer, Kornijkveld 7 te 
Buizingen (tel. 02/3356.30.25). 

Het VU-bestuur en de mandatarissen dan
ken van harte alle schenkers van prijzen, 
de vele medewerkers en zeker het grote 
aantal bezoekers aan het 31ste eetfestijn 
van VU-Buizingen. 

LUC versteylen als royalist 
Op 23-24 oktober publiceerde Gazet van Antwerpen een gedicht 
van Lm Versteylen. Onder de titel 'Vergeven en vergeten' trekt de 
groene pater alle schuiijes met de meest tranerige clichés open. 
Een confrater van de pater vond de monarchistische liefdesver
klaring iets té en richt via WIJ 'een Bede tot Versteylen'. Maar 
eerst laten wij u meegenieten van de tricolore ontboezeming. 

Vergeven en vergeten 

Wij zijn bedroefd om wat zovelen heeft vermaakt 
het gaat om iets van meer dan dertig jaar geleden 
ineens werd het opnieuw tot hevig nieuws gemaakt 
de media daarmee zijn hogelijk tevreden: 

een goede mare zelden in het nieuws geraakt 

waarom juist nu weer opgehaald dit ver verleden 

juist nu het hof voor prinsenfeest wordt opgemaakt? 

Heeft het sinds Marche-les-dames al niet genoeg geleden? 

Gij ons beproefd gelouterd rustig koningspaar 

wij hebben door dit voorval echt met u te doen 

moet zelfs aan koningen niet veel worden vergeven? 

Laat het toch feest zijn voor het prille prinsenpaar 
het mediamisbaar heeft niemand meer vandoen 

laat ons vergeten wat al zolang is vergeven. 

BEDE TOT VERSTEYLEN 

Jouw sormet 'Vergeven en vergeten' in GvA lijkt me hoogst actu

eel, en dit niet alleen i.v.m. het Delphine-verhaal. Je mag dit son

net terecht cadeau doen aan Albert en Paola. Die zullen ook zeer 
tevreden zijn met jouw uitspraak: „Ik ben blij dat we in een ko
ninkrijk leven, want ons vorstenhuis is één van de beste in de we
reld "(GvA, 27 okt. jl.). Vermits je nu ook bij de genodigden hoort 
op het prinselijke verlovingsfeest, zou je hen dan bij die gelegen
heid ook geen gunst durven vragen? Zou je de koning niet kun
nen inspireren tot een geste om iets anders, uit 'een nog vérder 
verleden' (om je sonnet te parafraseren) te helpen 'Vergeven en 
vergeten', m.a.w. om amnestie te verlenen? Zou het kroonprinse-
lijk huwelijk daarvoor geen ideale gelegenheid zijn? Niet alleen 
'ons beproefd gelouterd rustig koningspaar' uit jouw sonnet heeft 
recht op amnestie, maar ook alle getroffenen van de onrechtvaar
dige Belgische repressie. En hier gaat het om feiten van iets méér 
dan 50 jaar geleden! Bij Albert gaat het om iets van maar een goeie 
30 jaar terug. Desnoods vraag je het hem 'op je sloefen'... 
Deed de pas zaligverklaarde Ward Poppe dat ook niet 'op zijn 
sloefen', toen hij - in de taal van zijn tijd - aan zijn franskiljonse 
kerkelijke overheid vroeg 'Anders te Gaan Leven'? Hij deed dat 
vanuit de bekommernis dat 'de tweede helft der leuze AW-WK 
niet zou wegvallen' (zie M. Van Haute, CSSR, 'Het inneriijk leven 
van Priester Poppe, blz 86). Want Poppe was zeker niet die brave 
piëtist, zoals men hem ons graag heeft afgeschilderd in het verle
den, maar én Vlaamsgezind, én sociaal, én groen 'avant la lettre'. 
Zouden we dankzij een gulle amnestie, nu eens eindelijk niet wat 
'Blijer en Beter Gaan Leven', met z'n allen, in dit 'koninkrijk' der 
Belgen, de 'gelijklievenden' inbegrepen?... 

Een 'volkslievende' confrater 

(Naam en adres op de redactie bekend) 
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Opnieuw 
wisselmeerderheid 

in Lint 
• UIT DE REGIO • 

Nadat eerder deze maand tijdens de ge
meenteraad van 11 oktober een wissel
meerderheid ontstond tussen meerder
heidspartij Agalev en de oppositiepartijen 
VLD, SP, VI. Blok en Volksunie, waarbij het 
rooi - en onteigeningsplan van het ge
meentebestuur Lint over de Zeven-
huizenstraat verworpen werd, ontstond er 
op de gemeenteraad van 25 oktober 1999 
opnieuw een alternatieve meerderheid. 
Dit maal was de aanduiding van een nieu
we bestuurder in de intercommunale IKA 
(Investeringsintercommunale voor de ge
meenten van de Kempen en het 
Antwerpse) de aanleiding voor nieuwe 
strubbelingen binnen de meerderheids
partijen. 

Schepen J?. Hellemam had immers te ken
nen gegeven af te zien van zijn mandaat 
van bestuurder bij IKA. Het gemeentebe
stuur droeg daarop mevrouw L. Dierckx, 

raadslid uit de meerderheid, voor als nieu

we besnjurder van de intercommunale ter 
vervanging van de heer R. Hellemans. 
De gemeenteraad, die volgens de nieuwe 
gemeentewet bevoegd is voor de aandui
ding van haar vertegenwoordigers in de 
intercommunales, besliste er bij geheime 
stemming echter anders over. Niet raads
lid L. Dierckx van de meerderheid, maar 
wel Volksunieraadslid Rik Vercauteren van 
de oppositie werd als bestuurder van IKA 
aangeduid. 

VU-raadslid R. Verauteren kreeg 9 bolle
tjes achter zijn naam rood gekleurd tegen 
slechts 8 bolletjes voor L. Dierckx. 
Duidelijk was dat één iemand van de 
meerderheid de VU-kandidaat had ge
steund. Of dit te maken heeft met de 
Nieuwe Politieke Cultuur om de oppositie 
meer te betrekken bij het beleid valt ech
ter te betwijfelen. Ons lijkt het veelal een 
politieke afrekening binnen de coalitie. 
Het terugfluiten van de meerderheid door 

één van haar leden is niet bevorderlijk om 
de interne spanning, die reeds lange tijd 
binnen deze coalitie sluimert, te doen ver
minderen. 

Dit zoveelste incident bewijst dat deze co
alitie als los zand aan elkaar hangt. 
Eén jaar voor de verkiezingen is het dui
delijk dat een aantal leden van de meer
derheid reeds een andere richting uitkijkt. 
Kan een gemeentebestuur in dergelijke 
omstandigheden nog goed werk verrich
ten? 

De komende maanden zuilen moeten be
wijzen hoe sterk deze coalitie nog in haar 
schoenen staat. 

Eén ding is al wel duidelijk, vanaf heden 
zal VU-raadsIid Rik Vercauteren de ge
meente Lint vertegenwoordigen in de in
tercommunale IKA. Tot spijt van wie dit 
benijdt. 

O. Valgaerts, 
gemeenteraadslid 

Het duo 
Etxamendi en Larralde 

Het 24ste feest van het Vlaams Steuncomité voor Baskische Scholen 
w/as een succes. Met een recordaantal aanwezigen en een mooi mu
zikaal programma werd een punt gezet achter deze mooie traditie 
van Vlaams-Baskische solidariteitsmanifestaties Of toch niet? 
Volgend jaar reist het FLIK-comIté naar Baskenland op uitnodiging 
van de ikastola-beweging, de oudercomités die achter de 
Baskischtalige scholen staan. 

HAAL MEER UIT 

Uit de vele inzendingen voor de gratis toegangskaarten 
naar de boekenbeurs werden volgende gelukkigen uit
geloot. Zij ontvingen reeds hun inkomkaarten- Erik 
Platteeuw, Izegem; Jos Goris, Hove; Anita & Daniël 
Daelmin-Snissaert, Centbrugge; Vranken-Janssen, 
Lanaken; Dries De Smet, Kessel-Lo; Godfried Van Maele, 
Pittem; Frank Bombeke, Cent; Paul Vanden Dorpe, 
Kortenberg; Albert en Liliane Lepeer-Delaere, Kortrijk, 
Dirk Vanholme, Menen; Karel Sterckx, Boortmeerbeek; 
Roel Falkena, Beetstersweach (Fryslên), Amedee Kegels-
Lannoey, Verrebroek; Veerie Remy, Erembodegem, Kurt 
Himpe, Izegem. 

OOST-VLAANDEREN 
Za. 6 nov. HERZELE: Volksunie-

Eetfestijn. Vanaf 19u. In zaal Da Vinci te 
Ressegem. Ook op 7/11 vanaf 11u.30. 
Deelname 400 fr. (soep + hoofdgerecht). 
Org.: VU-Croot-Herzele. 

Za. 13 nov. CENTBRUCCE: Sóe 
Fototentoonstelling van de Gentse vrije 
Amateurfotografen. Tot 21 nov. In de poly
valente zaal van het Dienstencentrum van 
Centbrugge, Braemkasteelstraat 35-45. 
Opening op 13/11 om I5u., gevolgd door 
receptie en gezellig praatcafé. Toegang 
gratis. Open van 10 tot 17u. Org.: Dr. 
Goossenaertskring. 

Dl. 16 nov. NINOVE: Pannen
koekenslag o.l.v. Marcel Van Den Broeck. 
Om 14U.30 in buurthuis De Pallieter, Smid 
Lambrechtstraat te Outer Org.: VWG-
Ninove. 

WEST-VLAANDEREN 
DO. 4 nov. BRUGGE: Harold Van de 

Perre over 'Vlaamse kunst in Sint-
Petersburg'. Om 15u. in De Gulden Spoor, 
't Zand 22 te Brugge. Org.: Informative 
vzw. 

za. 6 nov. lEPER: Vlaamse 
Vrouwen leper organiseren het 'Feest van 
Sint-Maarten'. Op bezoek bij vrienden, ken
nissen, familieleden van VVI-leden. 
Bijdrage: 80 fr per kind. Van 14 tot 18u. 
Ook op 7/11 van 14 tot I7u. Na deze uren 
gaat Sint-Maarten op bezoek In de leperse 
deelgemeenten en Zonnebeke. 

Ma. 8 nov. ROESELARE: Videofilm 
over 'Meykenos', door dhr J. Scharpé. Om 
14U.30 in Parochiaal Centrum, 
Kattenstraat 29. Org.: vvvc-Roeselare 
i.S.m. VCLD. 

Dl. 9 nov. IZEGEM: 'Te voet naar 
Rome' door André en Simonne Simoens-
Staeilens. Om 20u. ion De Drie Gezellen. 
Info bij Renata Blondeel (051/30.48.08). 
Org.: FW-lzegem. 

WO. 10 nov. BRUGGE: Mark Delrue 
over 'Brandglaskunst'. Om 15u. in de 
Magdalenazaal, Violierstraat 7. Deuren om 
I4u. Na de activiteit is er koffietafel voor 
wie dit wenst.org.: VWC-Brugge-Zuid. 

vr. 19 nov. MOORSLEDE: Gespreks-
avond met Geert Bourgeois. Om 20u. in 
zaal St.-Jozef te Slijps-Kapelle. Org.: VU-
Moorslede-Ledegem. 

WO. 24 nov. BRUGGE: Jan 
Manssens over 'De situatie in Noord-
leriand'. Om I5u. in de Magdalenazaal, 
Violierstraat 7. Deuren om 14u. Na de acti
viteit is er koffietafel voor wie dit 
wenst.org.: WVC-Brugge-Zuld. 

WO. 29 dec. IZEGEM: Kerststallen-
tocht met FVV-lzegem. Meer info bij 
Renata Blondeel (051/30.48.08). 

LIMBURG 
vr 12 nov. GENK: Om 15u. in De 

Slagmolen: video-projectie op groot 
scherm over 'De ondergang van de 
Wilhelm Custloff in Januari 1945'. Toegang 
vrij, ook voor niet-leden. Org.: SMF-
limburg. 

Vr. 19 nov. MAASEIK: Guido 
Hellemans brengt Gezette dichterbij. Met 
diareeks en voordracht. Om 20u. in de 
Stedelijke Openbare Bibliotheek, Bleumer-
straat te Maaseik. Org.: IJzerbedevaart-
comité i.S.m. DF-WB-VWC. 

vr. 19 nov. TONCERLO (Westerio): 
Om 15u. in 't Abdijke: video-projectie op 
groot scherm over 'De ondergang van de 
Wilhelm Custloff in januari 1945'. Toegang 
vrij, ook voor niet-leden. Org.: SMF-
Limburg. 

VLAAMS-BRABANT 
za. 6 nov. AFFLIGEM: Eetfestijn 

van VU-Affligem-Teralfene. Van 18 tot 21u. 
in Taverne Schettenberg. Ook op 7/11 van 
11u.30tot 15U. 

Za. 6 nov. VILVOORDE: Haantjes-
kermis van VU-Vilvoorde-Peutie. Van 
l lu.30 tot 22u. in het Cultureel Centrum 
van Koninglo (nieuwe locatie!), 
Streekbaan.. 

Do. 11 nov. SINT-PIETERS-LEEUW: 
vu-campagne op de jaarmarkt: Sterkere en 
betere gemeenten In de 21ste eeuw. 

Samenkomst om lOu. aan parking Cotoma 
(centrum). Org.: VU-Halle-Vilvoorde. 

Vr. 12 nov. MACHELEN: Berdeldig. 
Ontmoetingsavond met als thema 
'Bretagne'. Voorzien van Bretoense dran
ken, spijzen en muziek. Vanaf 20u. in zaal 
Nova, Keri<laan 19 te Machelen. Org.: VU-
Machelen. 

za. 13 nov. KRAAINEM: Uilen
spiegel. 2de-hands boekenmarkt. In Ge
meenschapscentrum De Lijsterbes, Lijster-
bessenbomenlaan 6 te Kraainem. Van 10 
tot I6u. Ook op zo. 14/11 van 9 tot I3u. 
Gratis inkom. Info en inschrijving: 
02/720.69.84. 

za. 27 nov. LENNIK: VU-campagne 
op de jaarmarkt: Sterkere en betere ge
meenten in de 21ste eeuw. Samenkomst 
om lOu. aan Markt nr 15. Org.: VU-Halle-
Vilvoorde. 

ANTWERPEN 
za. 6 nov. BORGERHOUT: Bezoek 

aan tentoonstelling Jos Speybrouck, in het 
Bormshuis, Volkstraat 30. Samenkomst om 
14u. Org.: Vlaamse kring voor volksontwik
keling. Info: Jan De Scheerder 
03/236.45.40. 

za. 6 nov. KONTICH: Ouiz-avondje 
in zaal De Wilg, ingang 
Witvrouwenveldstraat 1 te Kontich. 
Ploegen van max. 6 personen, deelname 
500 fr per ploeg. Aanvang om 20u. Info: 
Julienne Cools, 03/457.27.79. Org.: 
Vlaamse Kring Kontich. 

Ma. 8 nov. EDEGEM: Voordracht 
door ex-steriournalist bij De Standaard en 
nu medewerker van Frits Bolkestein, Derk 
Jan Epping. Om 20u. in zaal Elzenhof, 
Kerkplein te Edegem. Org.: Culturele Kring 
Edegem. 

WO. 10 nov. WOMMELCEM: 1899-
1999: Cezelle(g) kaas-, vlees- en wijn-
avond, met muzikale omlijsting. Vanaf I9u. 
in Home St.Jozef, Kallement 1 te Wom-
metgem. Kaas: 400 fr, vleesschotel 300 fr 
Info: Ward Herbosch, 03/353.68.94. Org.: 
KK Jan Puimège. 

Zo. 14 nov. HOBOKEN: Ontbijt-
gesprek over de problemen binnen de 
voedselindustrie en het dopinggebruik. 
Gastsprekers zijn Flor Van Noppen en Chris 
Cossens. Inleiding door Bart Staes. 

Aanvang om 9u.30 in zaal Moretus, 
Berkenrodelei te Hoboken. Deelnameprijs: 
250 fr, ontbijt inbegrepen. Inschrijven op 
tel. 288.58.80 (kantooruren) of op tel. 
288.04.73. Org. VU-Hoboken. 

WO. 17 nov. RIJMENAM: 
Dioxinekwestie: het topje van de ijsberg? 
Info- en debatavond m.m.v. Jaak Van 
Assche (VU) en medewerkers van 
Boerenbond, BBL, VUB. Moderator is Hugo 
Van den Broeck. Om 20u. in St.Maartens-
berg te Rijmenam. Org.: vu-Bonheiden-
Rijmenam. 

WO. 24 nov. TURNHOUT: Lieven 
Dehandschutter over 'Nicolaas, de onbe
kende sint'. Om 20u. in De Warande, 
Keldercafé. Toegang gratis. Info: Klara 
Hertogs, 014/72.45.79. Org.: Vlaamse 
Kring Turnhout. 

Do. 25 nov. BERCHEM: Gezelle-
avond. Om 20u. in CC te Berchem. Gast
sprekers: Prof. Marcel Janssens en Chantal 
de Waele. inkom 200 fr, wk. 150 fr 
Kaarten bij Monique (230.77.59 - na 18u.) 
of bij Paula (321.73.60). Org.: FW-
Berchem. 

Za. 27 nov. BERLAAR: VU-eetfes-
tijn met bestuursverkiezing te Beriaar 
Vanaf 19u. in zaal Rubens. Deelname 900 
fr. info: Walter Luyten (03/482.11.93) en 
A. Bellens (03.482.31.31). Org.: VU-Bertaar 

Za. 27 nov. BERGHEM: Jaariijkse 
quiz met Bob Bolsens. Start om 20u. In het 
CC, Driekoningenstraat 126. info: Thea van 
Gelder 03/321.19.86. Org. Vlaamse Kring 
Berchem. 

DO. 2 dec. BERCHEM: Bezoek ten
toonstelling 'EIck zijn waerom'. Afspraak 
om 13U.30 aan het Musem voor Schone 
Kunsten. Inkom: 200 fr -i- 150 fr. audio-
gids. Seintje geven als u meegaat. Org.: 
FW-Berchem. 

Za. 18 dec. BORGERHOUT: Hulde 
Wim De Meyer Om 15u. misviering in OLV-
Ter Sneeuw (Laar-Borgerhout). Nadien re
ceptie en tentoonstelling in zaal Reuzen-
poort, Reuzenpoortstraat te Borgerhout. 
Org.: Vlaamse Kring voor Volksontwik
keling. 
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sterkere en betere 
gemeenten in 2000 

• UIT DE REGIO • 

Van september tot december voert de 

Volksunie van het arrondissement Halle-

Vilvoorde onder leiding van Vlaams volks

vertegenwoordiger Etienne Van 

Vaerenbergh actie op de jaarmarkten van 

Kampenhout, Schepdaal, Liedekerke, 

Dilbeek, Asse, Temat, Dworp, Vilvoorde, 

St.-Pieters-Leeuw, Hoeilaart, Overijse, 

Lennik en Halle. Met een folder en een 

ballonnetjesactie wil de Volksunie de aan

dacht van de jaarmarktbezoekers op de 

gemeenteraadsverkiezingen van oktober 

2000 trekken.. 

Onze foto toont v.l.n.r. Ernest Vankelecom 

(Lennik), Marcel Herremans (Lennik), Cuy 

Uyttersprot (Affiigem), Jef Croonenberghs 

(Beersel) en Viaams volksvertegenwoordiger 

Etienne Van Vaerenbergh In gesprek met 

Ring-TV. 

TIEN AANDACHTSPUNTEN 

De VU-boodschap bevat 10 punten: we 

zetten ze even op een rij, want ze kunnen 

ook in andere delen van Vlaanderen ge

bruikt worden. 

1. De gemeente is een open huis; 

2. Het OCMW: een open deur voor ie

dereen; 

3. Een hart voor cultuur; 

4. Een gemeente waar ouderen thuis 

zijn; 

5. Het onveiligheidsgevoel wegnemen; 

6. Meer doen voor groen; 

7. Het verkeer ontspoort; 

8. Voor een gemeentelijk pluralistisch 

onderwijs; 

9. Een jeugdbeleid voor alle jongeren; 

10. Een Vlaamse gemeente. 

Op deze data zal de ploeg volgende mark

ten aandoen: 

- 11 november om lOu. te St.-Pieters-

Leeuw, parking Coloma. 

- 19 november om lOu. te Hoeilaart, 

kerkplein. 

- 25 november te Overijse om lOu., aan 

de kerk. 

- 27 november te Lennik, om lOu. op de 

markt. 

- 9 december te Halle, om lOu. aan het 

stadhuis. 

Wie tijd en zin heeft kan de bezoekende 

ploeg een hand toesteken bij dit schitte

rend miitantenwerk. 

"" De gratis folder 'Sterkere en bete

re gemeenten in 2000' kan gratis 

aangevraagd worden bij Vlaams 

volksvertegenwoordiger Etienne 

Van Vaerenbergh, ta.v. Guy 

Uyttersprot, Regentlaan 43-44, 

1011 Brussel, tel. 02/552.93.13, 

fax 02/552.93.63. 

Nieuwe Vlaamse partij in Frans-Vlaanderen 
In Zuid-Vlaanderen dient zich een nieuwe 
Vlaamse politieke partij aan en luistert naar 
de naam 'Union du Peuple Flamand -
Vlaamse Volks Vereniging' (UDPF - VW). 
Sedert de teloorgang van de Vlaams 
Federalistische Partij (VFP), enkele Jaren ge
leden, was het partijpolitiek erg stil In de 
Franse Westhoek. Toch werden er de afgelo
pen jaren vele Vlaamsgezinde initiatieven 
genomen op cultureel, toeristisch en culinair 
vlak. Deze nieuwe Vlaamse golf moest op 
een dag zeker uitmonden In de oprichting 
van een nieuwe politieke formatie. 
Aan de basis van de UDPF-WV liggen ex-mi-
lltanten van de vroegere VFP en enkele nieu
we mensen. De nieuwe partij heeft een basis 
in Rijsel. Militanten van de UDFP stellen dan 
ook met het nodige plezier vast dat hun par
tij wellicht één van de enige is in Frankrijk 
waarvan de zetel zich niet in Parijs bevindt. 
BIJ de kantonale verkiezingen van maart '99 

schoof de UDPF in het kanton Rijsel-Oost de 
kandidatuur van Patrice Peroon naar voren. 
In deze kiesomschrijving van een goede 
24.000 kiesgerechtigde Inwoners behaalde 
de UDPF-VWmet haar slogan 'La Flandre en 
avant' {Vlaanderen vooruit) een goede 400 
stemmen of 2% van het totaal aantal uitge
brachte stemmen. 
De UDPF komt op voor meer Vlaamse auto
nomie In Frankrijk en wil Vlaanderen er een 
duidelijker gezicht geven. Hiervoor wenst 
men op sociaal, economisch, cultureel en po
litiek vlak de banden met Vlaanderen In 
België steviger aan te halen. „Nous voulons 
vivre, travalller et decider en Flandre" (Wij 
nillen leven, werken en beslissen in 
Vlaanderen) is één van de vele slogans waar
aan de partij haar programma wenst op te 
hangen. 
Het UDPF-hoofdbestuur bestaat uit een ze
vental leden onder voorzitterschap van 

Patrick Olivier, een veertigjarige restaurant-
uitbater uit RIJsel. De partij telt ongeveer 
honderd leden. BIJ de komende Franse ge
meenteraadsverkiezingen van maart 2000 
hoopt men enkele populaire leden van de 
partij via kartellijsten te laten verkiezen. 
In het maatschappelijk veld zijn de militanten 
van de nieuwe Vlaamse partij erg actief aan
wezig op allerhande Vlaamse volksfeesten in 
de Franse Westhoek, de braderij van Rijsel, 
enz. Ze waren ook duidelijk zichtbaar aanwe
zig op de jongste IJzerbedevaart. In de plaat
selijke pers kwam de UDPF reeds geregeld 
tussen met rechtzettingen om de negatieve 
berichtgeving over Vlaanderen in België te 
verbeteren. 
Als volksnationalisten onderhouden deze 
Vlaamse nationalisten goede contacten met 
andere volksnationale minderheden in 
Frankrijk, vnl. met de Bretoenen, omdat 
deze de dichtsbije volksnationale buren zijn. 

De UDPF overweegt haar kandidatuur voor 
toetreding tot de Europese Vrije Alliantie te 
stellen. 
De partij verspreidt een tweetalige nieuws
brief 'Flandre en avant - Vlaanderen vooruit' 
waarin allerlei nieuwtjes over Vlaanderen 
verschijnen. Verder bestaat er nog een ken
nismakingsmap. Als nieuwe Vlaamse partij 
kan de UDPF-VW alle steun uit Vlaanderen 
gebruiken. Dit kan gaan over geldelijke 
steun, materiaal (papier textiel), het nemen 
van een steunabonnement, het geven van 
praktische tips, tot het brengen van een ver-
broederingsbezoek met een VU-afdeling aan 
de UDPF In RIJsel of in de Franse Westhoek. 

LUC van den Weygaert 

Info: UDPF-VW, Boite postale 

1060 in F-59011 Lille-cedex. 

Tel. 00.33.3/20.04.44.44. 
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WIJ ZIJN DE 
GOEDKOOPSTE!!! 

Fotokopiepapier 

aan een voordelige prijs? 

Minimum afname 100.000 vei. 

70 BEF de 500 vei -HBTW21%. 

U vindt een betere prijs? 

Wij betalen het verschil terug! 

Info/bestellen: 

09/340.60.50 
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www.wlksaiil9.be 
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Afhalen van palinggerechten mogelijk 

Openingsuren v.Tn maandag tot en met donderdag 

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

Zaterdag: 18 uur tot 22 uur 

Zondag 12 uur 21 30 uur 

Verlofperiode de maand december 
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De neergang van Beveren dateert niet van 
gisteren. De sympathiekste club van het 
Waasland kan de touwtjes al lang niet 
meer aan elkaar knopen. Er meldden zich 
geen geldschieters en een verleden alleen 
volstaat vandaag niet meer. Er werd naar 
hele en halve mirakeloplossingen ge
zocht. Italiaanse injecties zouden het tij 
doen keren. Spelers en geld van het 
Apennijns schiereiland zouden de club en 
stuk van haar aanzien terug geven. Het 
heeft nog altijd niet mogen zijn en de toe
stand werd zo erg dat trainer Gzil ten lan
gen leste besloot zelf op te stappen. 
Vandaag schijnt niemand te weten hoe 
het moet aflopen. Maar één vaststelling 
dringt zich op en niet enkel in Beveren. 
Heel veel heil moet van participaties van 
buitenlandse clubs niet verwacht worden. 
Niemand is bereid in het bikkelharde za
kelijke klimaat dat vandaag over het voet
bal hangt voor Sint-Niklaas te spelen. 
Clubs tellen op het einde van de rit alleen 
hun eigen centen. In Antwerpen moet en 
zal men in deze nog veel ervaring op
doen. Manchester United schijnt inder
daad zo rijk dat Antwerp er onmogelijk 
slecht kan bij varen. Maar het gaat op de 
Bosuil niet om een financiële maar om 
een sportieve samenwerking. Spelers 
worden uitgeleend en daarna zien we 
wel. Overigens, dat Antwerp momenteel 
behoorlijk boert in 'tweede' klasse dankt 
het vooral aan het verbeterd transferbe-
leid op de binnenlandse spelersmarkt. 
Beerschot moet nog ondervinden hoever 
de bereidheid van Ajax gaat wanneer de 
omstandigheden daartoe uitnodigen 
Voorlopig houdt/05 Verhaegen nog altijd 
de vinger op de knip. Het verstandige be
leid van Germinal wordt op het Kiel ge
woon voortgezet. Maar we willen zien wat 
er gebeurt wanneer de druk toeneemt. 
Wanneer de Metropool om 'meer' 
schreeuwt, ook die dag zal komen. 

GOEDE SIER 

Geel likt zijn wonden. Het omhoog geval
len clubje uit de Kempen zit in zak en as. 
Voorzitter Keersmaekers stapte alvast op. 
Hij zag geen uitweg meer. Hij stoorde 
zich aan het gebrek aan ernst in en rond 
de dub. Hij verweet de spelers dat ze niet 
tot het uiterste gingen. Hij verweet de na
tionale voetbalwereld dat Geel als eerste 
klasse club nooit ernstig werd genomen. 
Het kan allemaal waar zijn en het staat 
buiten twijfel dat Vic Keersmaekers een 
gerespecteerd en toegewijd voorzitter 
was die met bewonderenswaardige eer
lijkheid zijn club leidde. Dat de man ge
dreven wordt door hogere idealen - hij 
zou een getuige van Jehova zijn - zal daar 
wel niet vreemd aan geweest zijn. Het ver
klaart ook waarom hij zich stoorde aan de 
inderdaad vaak bedenkelijke mentaliteit 
van zogeheten profvoetballers. Het belet 
evenwel niet dat Geel een 'specifiek' geval 

A lles wijst erop dat Beveren en Geel uit de hoogste 

voetbalklasse zullen tuimelen. De bestaansbasis 

van beide clubs is te smal Voor Beveren is hij dat 

geworden, voor Geel is hij dat wellicht altijd al geweest. 

Verbroedering is zichzelf voorbij gelopen. Dat gebeurt wel 

vaker en er is ook niets op tegen. Op voorwaarde dat 

men realist genoeg blijft om te aanvaarden. 

• SPORT • 

is dat door voorstanders van inkrimping 
van het aantal eerste klasse clubs met 
graagte zal worden naar voor geschoven. 
Geel moest in geen tijd zijn stadion pro
beren aan te passen aan de minimale nor
men van eerste klasse voetbal. Het moest 
ook spelers proberen kopen die de club 
een overlevingskans op het hoogste ni
veau zouden waarborgen. Een onmogelij
ke opgave en dat blijkt almaar duidelijker 
De beperkte verbouwingswerken aan het 
stadion kostten al veertig miljoen... Laat 
staan de uitbouw van de spelersgroep. 
Dit kan natuurlijk niet voorkomen dat 
Keersmaekers overschot van gelijk heeft 
wanneer hij bedenkingen uit tegenover 
clubs die met een paar honderden mil-

Anderlecht al dan niet doorstoomt naar 
de achtste finales van de Uefacup 
Daarvan hangt voor ons voetbal veel af 
België moet op de rankings van het 
Europese bekervoetbal absoluut hoger op 
om nog te kunnen meetellen. En wel zo 
snel mogelijk. Vermits Club Brugge en 
Lierse vrij simpel werden uitgeschakeld 
door tegenstanders die binnen hun mo
gelijkheden werden ingeschat, blijft (of 
moeten we inmiddels al over 'bleef' spre
ken) enkel Anderlecht over om de op
waardering te forceren. Een lange 
Europese campagne van de Brusselaars, 
die inmiddels ook alleen aan de leiding 
staan in de nationale competitie, zou vel 
ten goede kunnen veranderen. ~— 

Zware opdrachten 
joenen en nog meer schulden goede sier 

maken in ons topvoetbal. Voor een eerlijk 

man moet dat inderdaad moeilijk zijn om 

te begrijpen. ..*1ïam inoofi 

IS DE REDDING NABIJ? 

Wanneer de lezer dit onder ogen krijgt is 

de beslissing gevallen. Dan weten we of 

Het voortdurend evoluerende Europese 
voetbal, waarover we het bij gelegenheid 
nog eens uitgebreid zullen hebben, leidt 
momented de aandacht af van de natio
nale ploeg. Robert Waseige staat nochtans 
voor zwaarwichtige beslissingen Hij zal 
op korte termijn moeten duidelijk maken 
waar hij met jongens als Scifo, Nilis en 

Degryse naar toe wil. De druk groeit van
uit verschillende richtingen. Erwin 

Vandenbergh en Jan Ceulemans hebben 
daaromtrent een duidelijke mening: laat 
ze thuis, zegden ze in Humo. Daar zullen 
ze niemand kwaad doen en zeker de 
ploeggeest niet ondermijnen want daar
voor schijnen ze, als we de insiders moe
ten geloven, alle drie borg te staan en dat 
kan natuurlijk nooit de bedoehng zijn. We 
zijn benieuwd welke kant het uitgaat. Of 
Waseige inderdaad een heldere, welom
schreven visie heeft, dan wel of hij mee-
drijft op de stroom van gebeurtenissen en 
stemmingswisselingen zal nu spoedig blij
ken. Binnenkort spelen de Rode Duivels 
tegen Italië. Dat Waseige zich opmake om 
klare wijn te schenken en de dubbelzin
nigheid waarin zijn voorganger zo uit
blonk voorgoed uitsluit. 

Olympos 

Beveren-

tralner stanny 

Gzil besliste 

ultelndeiUk zelf 

om op te 

stappen. 
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Voor de tweede maai in zyn carrière won 
Luc Van Llerde de Ironman. Zijn succes in 
Kona was een halve verrassing. Van Lierde 
had er dit jaar nog niet zoveei van gebal<-
i<en. Hij spral( zelf van een i<wal<i<eijaar. 
Eigenliji< wilde hij de afgelopen maanden 
schitteren In de kwarttriatlon. De 
Olympische afstand troi< hem aan 
in Sydney zou hij graag op het podium 
staan. Maar de afstand tussen de i<wart- en 
de hele tnatlon is groot: 4 l<m zwemmen, 
180 l<m fietsen en dan een marathon 
lopen. Het vergt een speciale voorbereiding 
en een speciale instelling. Van Lierde had al
tijd ai idasse zat, hij wist zijn inspanningen 
te doseren en zijn tactisch (wedstrijd)in
zicht stond buiten twijfel. De West-Vlaming 
schijnt dan ool< een geboren tnationatieet. 
De triatlon over de volle afstand, 
in Hawaï zou hij 1,5 miljoen prijzengeld 
hebben opgestrel<en. Dat is niet niks maar 
triatlonspecialisten werken wel maanden
lang naar één piek. Net als wielrenners en 
zwemmers zijn zij 'slaven' van hun sport. Zij 
leven er voor en worden er maar zelden rijk 
van. Succes hangt bovendien af van details. 
De geringste kwetsuur kan fataal zijn. 
Tegenslagen (een lekke band bijvoorbeeld) 
wegen vaak zwaar door bij de eindafreke-

Mensen en feiten 
Deze laatste gelooft dat Van Lierde nog 'tij
dig' naar de kwarttnatlon zal kunnen over
schakelen om in Sydney met enige kans op 
succes van start te gaan We mogen het 
hopen En de sponsors ook. Want na het 
succes in de ironman zullen die weer volop 
aanwezig zijn! 

GEDREVEN 

De dood van Ene Wauters schokte de 
sportwereld. Dat de Mechelse topruiter uit 
eigen beweging uit het leven stapte maak
te het nog erger voor familie en vrienden. 
Oordelen is ongepast en begrijpen onmo
gelijk 

Eric Wauters was een gedre'ven en ambiti
euze sportman en organisator Hij had het 
niet breed in zijn jeugd en wilde meer voor 
zichzelf en de zijnen. Hij was een strijder die 
rekende en cijferde. Hij zal alles groot en 
spande iedereen voor zijn kar wanneer de 
omstandigheden daartoe uitnodigden. Hij 
was geen koorknaap. Zijn uitstraling was 
groot Ene Wauters was een begenadigd 
ruiter die zichzelf en zijn ideeën bnijant kon 
verkopen Hij was In de jumpingwereid een 
monument. Op en naast het paard 

(Olympos) 

Luc Van Lierde 

ning. Bij de wissels (overschakelen van 
zwemmen naar fietsen en van fietsen naar 
lopen) kan over winst of verlies beslist wor
den. Wie met bezeten is van zijn sport, wie 
niet steunt op een vasthoudend karakter is 
kansloos. Triatlonspeclalisten staan hooguit 
een paar keer per jaar in de belangstelling. 
De overige maanden wordt gedreven ge
traind in volstrekte anonimiteit. Precies 
daarom verdient Van Lierde onze grootste 
waardenng Ook zijn belgeleiders, en zeker 
trainer Jan Olbrecht, delen in het succes. 

4 november 1999 
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De naam Jack Poels zal bij weinig 
Vlamingen een belletje doen rinkelen. 
Behalve misschien in Limburg, want daar 
is de zanger van Rowwen Hèze (spreek 
uit: 'hijs'), Nederlands meest bekende 
Limburgse muziekformatie, zeker een 
graag gehoorde gast. Temeer daar ze 
hem daar ook beter zullen begrijpen, 
want lang voor het Friese De Kast een be
grip werd in Nederland, liet de band 
onder het motto "t Is een kwestie van ge
duld voor heel Holland Limburgs lult!' al 
liedjes in het Limburgs op haar luiste
raars los. Rowwen Hèze is zonder twijfel 
ook de enige Nederiandstalige muziek
groep die er prat op kan gaan America te 
hebben veroverd. Het plaatsje ligt nabij 
Horst, enkele kilometers ten westen van 
Venlo. Daar is Poels geboren en daar 
woont hij ook nog altijd. Ofschoon de 
band ook daarvoor al enige bekendheid 
genoot, kwam de echte doorbraak er pas 
in 1992. Hits als 'Bestel Mar' - een dron
kemanslied van de betere soort deden 
het voorjaar - en de daarmee gepaard 
gaande carnavalsfeesten - in heel 
Nederland ontploffen. Enkele maanden 
later stond Rowwen Hèze op het grote 
Pinkpop-podium in Landgraaf. Poels en 
de zijnen brengen een mengeling van 
luisterliederen en het betere, snellere 
folkwerk, met Zuiderse invloeden. Soms 
doet het werk denken aan dat van de 
meer bekende folkgroep The Pogues. De 
teksten van Poels zijn sinds enige tijd ge
bundeld in 'Alles wat ik schreef' en het 
lijdt weinig twijfel dat enkele van die tek
sten zullen gaan behoren tot het 'klassie
ke' Nederlandstalige kleinkunstrepertoi-
re. Zoals wijlen Wint Sonneveld 'Het 
dorp' prachtig neerzette en Johan 

Verminnen al zingend 'Brussel' heeft ge
schilderd, beschikt ook Poels over de 
gave om raak, en zonder franjes te type
ren. Voor wie Rowwen Hèze nog niet 
ontdekt heeft, of voor wie nu eindelijk 
eens rustig wil navlooien over wat Poels 
het allemaal heeft, is dit zeker een aanra
der. Poels wordt op de flaptekst om
schreven als 'volksdichter van de 
Nederlandse popmuziek' en dat is zeker 
geen overdrijving. De onderstaande tekst 
komt uit 'Boem', een straalschijf uit 
1991. Het is een bloedmooi lied dat 
meer dan één begrafenisplechtigheid zal 
opvrolijken. 

Alles wat 
ze schreven 

• BOEKEN • 

TWIEJE WURD 

't Durp is stil 't liekt verloate 
't rimpelt in 't oavendlicht 
hugstes 'n paar minse proate 
deure dreie langzaam dicht 

't durp is muuj 't is verslage 
't durp dat verloor vandaag 
verloor mier dan 't kos verdrage 
't waas teveul wat 't zaag 

heej stong midde in 't leave 
alles wat 'ie zei en doch 
doar gin genne weg an neave 
heej haj aan twieje wurd genog 

't durp woar ie waas geboare 
dat bouwde 'ie met elke stien 
dat durp het vandaag verloare 
't durp is vandaag allien 

J3Ck Poels 

vur iederien din os is v e u ^ ^ l m •"* ^ ^ -

vur iederien din alles het gegeave 

enne gojje mins blieft altied leave^- ^ - C 

'ne leave lang dè moeiste kleur 
gerimpeld in 't oavendlicht 
dat bield dat kos vur iewig deure "' 
de zon, de wind in zien gezicht 

't durp mot opnjj begirme 

't wil allein mar troest en tied 

't durp blieft vurluupig binne 

't durp is zichzelf kwiet 

VAN DE VELDE & VERMEULEN 
Niet alleen de teksten van Poels liggen dit 
jaar op de schappen van de boekenbeurs. 
Ook Wannes Van de Velde en Bram 

Vermeulen verschenen in 1999 in boek
vorm. 'De klank van de stad' geeft een 
overzicht van ruim 30 jaar zingen met een 
Antwerps accent. „Ik ben beginnen zin
gen uit onmacht" schrijft Van de Velde in 
het voorwoord. „Het was de tijd van de 
grote sloop. Men leek te hebben gezwo
ren dat alles wat aan het vroegere 
Antwerpen herinnerde voorgoed moest 
verdwijnen om plaats te ruimen voor een 
vage vooruitgangsgedachte.Het was alsof 
men zich schaamde voor het historische 
beeld van de stad." Het was tegelijk het 
uitgangspunt van 'Lied van de Neus' en, 
daarna, 'Het lied van de Lange Wapper'. 
,,Mijn 'liekes' sloegen aan, en toen was ik 
vertrokken." schrijft hij nog. Toen Van de 
Velde ruim twintig jaren zingen erop had 
zitten, ontmoette hij Walter Heynen, in 
1995 overleden, maar toen nog student 
aan het Conservatorium. En wat blijkt? 
Volksliederen konden hen beiden interes
seren. Van de Velde is in het Antwerps dia
lect - ,,Een blueszanger zingt niet in het 
Engels van Oxford en dat The Dubüners 
uit Dublin komen hoeven ze er eigenlijk 
niet bij te zeggen." - over 'de' stad blijven 
zingen. De 120 teksten in het boek zijn -
haast vanzelfsprekend - niet in het dialect 

Bram Vermeulen 

opgenomen, maar wel in een stijl die „het 
ritme en de kleur van het dialect weer
geeft, maar wat schrijfwijze betreft zoc 
dicht mogelijk bij het standaard 
Nederlands aanleunt". Opdat ze Wannes 
Van de Velde ook in Rotterdam zouden 
begrijpen... 

„Ik nader het punt waarin ik al mijn the
ma's gedekt hebt" zegt dan weer Bram 

Vermeulen in zijn nawoord bij de tweede, 
herziene en uitgebreide druk van 
'Onvolledig werk', de liedjesteksten van 
één van Neerlands betere zangers. „Ik 
kan bijna het nieuwe uit het oude samen
stellen. Als dat helemal kan is het onvol
ledig werk volledig. Hoewel de kans dan 
groot is dat ik dan met opzet onderwer
pen zoek waar ik nog nooit over schreef 
Ken uzelf." voegt hij eraan toe. 

(gv) 

«5> AUes wat ik schreef. Liedteksten 

van Rowwen Hèze. Jack Poels. 

Uitgegeven door Asjoburo-Hans 

Kusters Music. Verspreid in België 

door Uitg. Westland • Schoten. 

1999. 96 blz., ong. 360fr. (19,5Jl.} 

°» De klank van de stad. Wannes 

Van de Velde. Uitg. Houtekiet • 

Antwerpen. 1999.188 blz., 495fr. 

c» Onvolledig werk. Bram 

Vermeulen. Uitg. Houtekiet • 

Antwerpen. 1999 389 blz., 595 fr. 

Eén laar Van Straaten 

ZATERDAG 
1 JANUARI 

c» Uit: Peter's zeurkalender 2000, een scheurkalender met ledere dag een 
nieuwe prent van Peter van Straaten. Uitg. De Hanmonie - Amsterdam. 1999. 
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D e hedendaagse letteren worden gekenmerkt door 

een beschrijving van het recente en minder 

recente verleden. De zoektocht naar identiteit is de 

ultieme drijfveer. De mei '68-generatie zou het daar 

bijzonder moeilijk mee hebben. 

RohertAnker 

Vrouwenzand 
/ i i i ï i i 

• BOEKEN • 

De mei '68 generatie worstelt met de be
oordeling van de door opvoeding meege
kregen traditionele waarden, de in de stu
dententijd bejubelde anarchistisch denk
beelden en de huidige mix van individu
alisme, postmodernisme, materialisme en 
conservatief reveil. 

VROUWENZAND 

Ook in Vrouwenzandvnn de Nederlandse 
auteur Robert Anker staat de zoektocht 
naar identiteit en in zekere zin de verwer
king van een verleden centraal. Het is 
Ankers eerste, maar daarom niet minder 
ambitieuze roman. Met behulp van liefet 
566 blz. wordt eerst het tijdsbeeld van de 
babyboomers opgeroepen om te evolu
eren van de idyllische jeugd in de jaren 
1950 en '60 naar het links engagement 
van de jaren '70. Een decennium later 
ruilt het hoofdpersonage, de 
Amsterdamse advocaat Paul Masereeuw, 

het engagement in voor plat opportunis
me en dubieus geldgewin. Dat plaatst 
hem voor meerdere morele dilemma's. 
Moet een huidige 'bevriende' drugshan
delaar uit de gevangenis worden gehou
den of wordt de jeugdvriend opgeofferd? 
Steeds nadrukkelijker ontglipt de werke
lijkheid het hoofdpersonage en steeds 
prangender onstaat het besef door ande
ren en andermans denkbeelden te wor
den geleefd. Anker vertek het nu eens 
meeslepend, dan weer hortend en sto
tend. Het is een uiterst persoonlijke 
roman met pittige details, rake en her
kenbare beschrijvingen, waarbij tijds
beeld, streekroman en familieroman niet 
zelden in elkaar overvloeien. Af en toe 
gUjdt Anker uit, waardoor het ritme ver
stoord wordt. De zwakke plot doet ver
moeden dat Anker nog niet de romancier 
is die hij zou willen zijn. 

FRANKRIJK OP ZIJN KOP" 

Is de Nederiandse auteur Robert Anker 
hoe dan ook een verteller, een kind van 
zijn tijd, die geestig uit de hoek kan 
komen, dan rekent de 40-jarige Michel 

Houellebecq in zijn intussen beruchte 
roman Elementaire deeltjes (Les particu-
les élémentaires) genadeloos en bijzon
der ironisch af met de 'achtenzestigers'. 
„Ik stel me voor dat ik zal sterven zo gauw 
mijn boek af is en dus de reacties van an
deren niet meer hoef mee te maken." 
Elementaire deeltjes onüokte een golf van 
- niet eens literaire - kritiek. De roman gaf 
aanleiding tot oeverloze, nu eens interes
sante, dan weer vervelende, soms klein-
zielige debatten. Het was alsof politiek en 
maatschappelijk Frankrijk ontwaakte. Dat 
had zo zijn redenen. Houellebecq vertelt 
het niet bepaald opfleurende leven van 
twee halfbroers die afeonderiijk opgroei
en, op dezelfde school terechtkomen, 
maar nadien elk hun eigen weg gaan, om 
dan toch de degens te kruisen. De ene, 

Michel Djerzinski, brengt het tot een suc
cesvol moleculair bioloog, die een nieu
we 'klooningtechniek' ontwikkelt en 
daarmee de wereld zal veranderen. 
Michel is allesbehalve gelukkig, wel apat
hisch, en vertoont een stellig gebrek aan 
emotionele intelligentie. Zijn halfbroer 
Bruno Clément is zonder meer een zie-
lenpoot, oversekst en niet in staat tot het 
krijgen, laat staan het geven van liefde. 
Met zijn ruim over de toonbank rollende 
roman geeft de rellenschoppende auteur 
de tonaangevende intellectuelen een flin
ke schop tegen de kont. In feite leidt het 
verhaal tot verwarring, want 
Houellebecqs beschouwingen, noch 
voorspellingen vallen onder één noemer 
te plaatsen. Daarmee begeeft de auteur 

nader inzien kan het personage het sim
pel geluk niet aan. Er is vooral het on
vermogen om twijfels, gedachten en 
handelingen, ook al klinken of zijn ze 
niet sympathiek, aan de partner bekend 
te maken. Dat leidt tot gewetenswroe
ging, eenzaamheid en de drang tot 
vluchten. Voortdurend, en begeleid door 
allerlei bespiegeUngen en overpeinzin
gen, vertelt het hoofdpersonage hoe hij 
afscheid zal nemen van vrouw en kind. 
Dat doet hij uiteindelijk niet. Zonder 
ook maar iets over zijn oorspronkelijke 
bedoelingen te vertellen, schuift de 
vader probleemloos de stoel onder de 
gemoedelijke tafel. Het is een vorm van 
lafheid dat de mannelijke soort ken
merkt. 

Afrekening met 
achtenzestigers 

zich op het pad van het a<orrecte den
ken. Hij doet dat badinerend en toch re
lativerend. Zo is de Fransman niet be
paald een vrouwenhater, wel integendeel, 
maar wijst hij de moeder met de vinger, 
die het enkel buitenshuis zocht zodat de 
twee halfbroers een ongelukkige jeugd 
kenden, wat hun verdere leven zou bepa
len. De auteur verzet zich bovendien 
tegen porno en stelt de generatie van mei 
'68 verantwoordelijk voor de uitspattin
gen - denk aan kinderporno - van de hui
dige maatschappij. Daardoor wordt hij in 
de reactionaire hoek geplaatst. Maar, ook 
conservatief Frankrijk bleek 'geschokt' 
door de vele sekspassages. De auteur is 
alles behalve een puritein, is van mening 
dat er te weinig van de grond wordt ge
gaan en ziet precies daarin een verklaring 
voor het 'buitensporige'. Kortom, terwijl 
half inteUectueel Frankrijk zich onledig 
hield met commentaren en berispingen, 
laafde HoueUebecq zich aan de lichame
lijke geneugtes. Uiteindelijk is zijn roman 
vooral een sciencefiction verhaal: „Ik ben 
een voorstander van de genetische verbe
tering van de soort." 

INTIMITEIT 

Of dat de intimiteit tussen mensen zal 
bevorderen, is zeer de vraag. Intimiteit is 
de naam van de meesterlijke novelle van 
de nog jonge, maar uiterst beloftevolle 
Schotse auteur Hanif Kureischi. De no
velle leest als een trein, al ben je geneigd 
om het even opzij te leggen, want in al 
zijn vertellende eenvoud is het verhaal 
van de jonge vader schokkend eeriijk. De 
hoofdpersoon beslist om zijn vrouw en 
twee kinderen te verlaten. Op het eerste 
zicht heeft hij daar geen reden toe. Bij 

DERTIGERS 

Dertigers schijnen het niet makkelijk te 
hebben. Zeker niet diegene die in de stad 
wonen. Het onvermogen om daar een 
vaste partner te vinden is een thema die 
zeker bij vrouwelijke romanciers een vast 
gegeven vormt. Zo ook bij Jaël Hedaja. 

Deze Israëlische woont in het moderne 
Tel-Aviv De kuststad is in geen opzichten 
te vergelijken met de rest van Israël, tot 
ergernis van Joodse ftindamentalisten. De 
strijd om de modemiteft is niet het cen
trale onderwerp van Hedaja's boeiende 
roman De beschikbare man was verlegen. 

Maar het is duidelijk dat de auteur geen 
morele taboes ontziet. Met een subtiele 
en soepele pen beschrijft ze de behoefte 
van stedelijke dertigers om een paar te 
vormen. En vooral de angst om daarin 
niet te slagen. In beslissende momenten 
laat een mens het al eens afweten. 
Een man voor één nacht van de Duitse 
zvAturJilKaroly ademt dezelfde sfeer uit. 
Al ligt het uitgangspunt elders. Het hoofd
personage, Elisabeth, heeft al een vent ge
vonden, maar wil er nog een: voor één 
nacht. Dat valt niet al te best mee. Ze 
moet niet weten van macho's en moe
derskindjes. De zoektocht eindigt waar 
het toe\'al begint. Een greep uit het aUe-
daagse leven, overgoten met een aange
name scheut zelfspot. 
De Frangaise Marie Desplechin gooit het 
in Zonder mij min of meer over dezelfde 
boeg. Al worden hier bijtende, ironische, 
soms wrede teksten afgewisseld met 
warme, tedere beschrijvingen. Hoe dan 
ook, deze keer kruisen twee vrouwen het 
pad. De olijke, weinig verantwoordelijke 
zwerfster Olivia leert een gescheiden 
moeder met twee kinderen kennen. 

Beiden hebben weinig gemeen, tenzij dat 
de ene bij de andere oppas is. Tot die laat
ste vraagt om bij moeder en kinderen 
samen te wonen. Wat volgt is een soms hi
larisch verhaal van tegenpolen, die elkaar 
mettertijd vinden. Het boek ging als zoete 
broodjes over de toonbank. 
We eindigen met een gewone, recht voor 
de raapse love-story Waarom met?Jack en 
Amy leren elkaar kennen op een feest, in 
hartje Londen. Dat leidt tot een spranke
lend, uitbundig en ongewoon optimis
tisch liefdesverhaal. In Heb mij lief pen
den de auteurs/o«e Lioyd en Emlyn Rees, 

hoofdstuk na hoofdstuk, hun ervaringen 
over de ontluikende liefde neer. 
Naarmate het boek vorderde groeide de 
romance om uiteindelijk in een huwelijk 
te eindigen. 
Wie doet hen na.' 

(evdc) 
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AMERICAN PIE 
De filmcritici zijn meestal iets ouder dan het doorsnee publiek 
dat deze dagen de cinema bezoekt, dat zie je zeer dikwijls aan de 
negatieve filmbesprekingen van films die het aan de kassa erg 
goed blijken te doen bij jongeren die, overwegend, lak hebben 
aan besprekingen. Met 'American Pie' is er ook zoiets aan de 
hand. Bij de filmcritici van New York, Los Angeles, Chicago en 
Washington waren er samen 16 pro-stemmen, 8 tegen en 20 on
besliste. 

'American Pie' is dan ook niet veel meer dan een platvloerse seks-
klucht, die-gezien vanuit een mannelijk standpunt - om de hete 
brij van adolescentie draait. De dialogen lijken gestolen in een 
bruin studentencafé, waar alle mannelijke gesprekken draaien 

NIEUW IN DE BIOS 
om vrouwenborsten en de omvang daarvan. 
Dan het verhaal: Jim wordt door zijn ouders betrapt terwijl hij 
zich, al kijkend naar een pornofilm, masturbeert. Later willen 
vier studentjes hun maagdelijkheid verliezen en vanzelfsprekend 
stellen ze alles in het werk om daarin zo snel mogelijk te slagen. 
Wie van vulgaire hilariteit houdt, komt hier zeker aan zijn trek
ken. Alhoewel (*l/2) 

FILMSMUSEUM AIMTWERPEIM/BRUSSEL 
Europalia, het jaarlijkse internationale kunstenfestival, staat 

deze keer in het teken van Hongarije. Dit betekent dat ook de 

filmliefhebber een overzicht van Hongaarse films uit de jaren '60 

tot '90 krijgt aangeboden Enkele meesterwerkjes, waaronder 

ook sommige niet eerder in Belgié uitgebrachte titels, zijn in 

Brussel en Antwerpen te zien. In de Sinjorenstad kan je gaan kif 

ken naar werk van regisseur Miklasjancso. Die is vertegenwoor

digd met'De hopelozen'(1965), 'Rodepsalm'(1971), 'Hongaarse 

rapsodie' (1978), 'Allegro barbaro' (1978). Voorts zijn er ook en

kele films van Marta Meszaros te zien alsook prenten van Gyorgy 

Feher en Istvan Szabo. Tot slot biedt Antwerpen 123 minuten uit 

de beste Hongaarse animatiefilms. Brussel heeft een nog meer 

uitgebreid programma. Voor meer informatie wenden liefhebbers 

zich tot de verschillende filmmusea. 

Willem Sneer 

• MEDIA • 

^•'^=^ The Nutty Professor Amerikaanse komedie 
uit 1996 van Tom Shadyac met Eddie Murphy, Janda 
Pinkett en James Coburn Professor Klump is een 
ongelofelijke knoeier Hij voert experimenten uit 
met een wondermiddel dat de structuur van het 
menselijk lichaam moet kunnen wijzigen En dat 
loopt serieus verkeerd. Zat. 6 nov., VT4 om 2lu.05 

"«ö—i Homecoming Drie kinderen worden door 
hun wanhopige, alleenstaande moeder op de parking 
van een winkelcentrum achtergelaten Ze besluiten 
naar hun grootmoeder te trekken, maar ook daar zijn 
ze aanvankelijk met welkom Amerikaans avonturen-
drama van Mark Jean uit 1996, met Bonnie Bedella 
en Anne Bancroft. Zon. 7 nov., VTM, om 21u.40 

^ö£=i' Starman in 1977 werd het ruimteveer 
Voyager II gelanceerd met een uitnodiging voor bui
tenlandse wezens om de aarde te bezoeken In 1984 
gaat een ruimteschip op die uitnodiging in. 
Amerikaanse science-fictionfilm van John Carpenter 
uit 1984 met Jeff Bridges, Karen Allen en Charles 
Martin Smith Maan. 8 nov,, Ned. 2 om 20u,30 

^sr=i/ Play Misty For Me Amenkaanse film van en 
met Clint Eastwood uit 1971 Sinds zijn meisje naar 
een andere stad verhuisde, voelt Dave Garland zich 
eenzaam Dave is de presentator van een ongelooflijk 
populair verzoekprogramma op de radio Hij heeft tal 
van vrouwelijke fans en eentje van hen, Evelyn 
(Jessica Walter), telefoneert hem geregeld om het 
plaatje 'Misty' aan te vragen DIns. 9 nov., BBC 1 om 
1U.10 

Raphael Fejto en 
Caspard Manesse in 
Louis Maiie's 
meesterwerk 'Au 
revoir les enfants'. 
Woens. 10 nov., 
Canvas om 20u.55 

^•=0= '̂ Everyone says I love you Amerikaanse mu
ziekfilm van Woody Allen uit 1996 waarin een beeld 
wordt geschetst van de liefdes en verlovingen van 
een Amenkaanse familie In de stijl van de musicals 
uit de jaren dertig Allen kan het niet laten nogmaals 
het vergrootglas te zetten op de njke burger en meer 
bepaald op de 'society'-vrouwen. Met Woody Allen, 
Drew Barn/more, Goldie Haw, Julia Roberts e a Dond. 
11 nov., Ned. 3 om 20u.20 

s^^ The Celluloid Closet Documentaire film van 
Robert Epstein en Jeffrey Fnedman uit 1995 over ho
moseksualiteit in (Amenkaanse) films. De prent bevat 
meer dan 100 clips uit grote Hollywoodfilms, -waaruit 
de merkwaardige relatie blijkt tussen de filmfabriek 
en de 'anders' geaarden Vrij. 12 nov., Ned. 5 om 
Ou.19 

Bedenkingen bij 
een Biijde intrede 

Met een beetje geluk kunt u op dit ei
genste moment (donderdag 4 november 
1999) nog rechtstreeks getuige zijn van 
de zgn. Blijde Intrede in Vlaams-Brabant. 
De verliefde bakvissen Filip en Mathilde 

genaamd zullen zich al handenschud
dend een weg banen door de in Leuven 
aanwezige menigte. De VRT zendt het ge
beuren rechtstreeks uit. De uitzending 
vanuit Brugge (op maandag 25 oktober 
jl.) kon rekenen op gemiddeld 280.000 
kijkers wat gezien het vroege uitzenduur 
bepaald indrukwekkend is. Ter vergelij
king- heel VT4 - weliswaar gericht op een 
andere doelgroep - haalt er zelden zoveel 
in prime time. Het feit dat Vlaams-Brabant 
aan de beurt is in de herfstvakantie zal 
waarschijnlijk voor nog meer kijklustigen 
zorgen, zowel langs het parcoufs als voor 
de buis. 

De VRT, die de uitzendingen zegt te be
schouwen als 'een dienst aan het pu
bliek', zond de Blijde Intrede van Waals-
Brabant niet uit. Op 13 november, als en
kele zorgvuldig gekozen medemensen te 
gast zijn op het grote verlovingsfeest, is 
het Huis van Vertrouwen opnieuw van de 
partij en brengt het Jan Becaus, Stef 

Wauters en Sabine De Vos in stelling om 
het publiek van dienst te zijn. 
We raden u alvast aan om - als u de tijd en 
de mogelijkheden heeft natuurlijk - zeker 
één keer naar het verslag van zo'n Blijde 
Intrede te kijken. Maar zet niet uw gewo
ne bril op. Denk dus eens niet aan het pi
kante ondergoed dat Mathilde mogelijks 
draagt of aan de verkeerde kapper die 
Filip ongetwijfeld heeft, maar let eens op 
de mensen rondom het prinsenpaar. 
Maak er, in familiekring bv, een sport van 
om zoveel mogelijk agenten in burger op 
te sporen. Die staan meestal achter het 
publiek en zorgen ervoor dat mensen met 
een andere mening - republikeinen bv, 
maar ook mensen die Jan Bucqoy heten -
die helemaal voor zichzelf houden. Dat 
publiek komt voor een groot gedeelte 
spontaan opdagen - de scholen zijn op 
vier november gesloten, weet u nog -
maar wordt in al zijn vriendelijke sponta
niteit gefnuikt door nadars. En, opnieuw, 
door agenten. ledere dertig meter staat er 
immers één geüniformeerde politieman. 
Familietip: maakt u de huiselijke kwis 
spannend door aan uniformen minder 
punten toe te kennen dan aan agenten in 
burger. De hoogste score is voor een 
agent van de interventie-eenheid. Die 
staan op loopafstand van het parcours 
verdekt opgesteld om, in geval van 'onre
gelmatigheid', onmiddellijk tussen te 
komen. 

Ftiip en MaWilde. de Blijde Intrede bestaat niet uit één en al spontaniteit, 
maar Is een goed voorbereid 'spektalcel' 

Indien u geschenken heeft voor het toe
komstige vorstenpaar dan worden die 
waarschijnlijk niet door henzelf aangeno
men. Zeker niet wanneer ze niet verpakt 
zijn in doorzichtig papier Een of andere 
onverlaat zou er immers wel eens een 
paar zweetsokken van een Voorpost-mili

tant kunnen hebben ingestoken. Of erger. 
Let u goed op: ook officiële geschenken 
zijn niet verpakt in een papier dat een 
grapje kan doen vermoeden. En dan is 
het goed mogelijk dat zelfs officiële ge
schenken op voorhand worden afgewe
zen. Niet omdat ze niet met veel liefde ge
geven zijn, wel omdat ze niet in het pro
gramma passen Let er trouwens op dat 
ook officiële geschenken haast nooft 
overhandigd worden. Je zal daar in 
Leuven als prinses maar een halve dag 
moeten staan met een bak Stella in je 
handen! 

Naast de hoogwaardigheidsbekleders -
die allemaal met het zweet in hun handen 
staan - zijn er natuurlijk ook de mensen 
die zich op zo'n dag in het zweet moeten 
werken, bv de keukenhulpjes van het res
taurant waarin het hoog bezoek een maal
tijd tot zich zal nemen. Vanzelfsprekend 
wordt dat personeel 'gescreend' en be
schikt de veiligheidsdienst van het paleis 
op voorhand over een lijst met namen. Er 
is dan maar beter geen haar in de boter! 
Ook van de pers wordt verwacht dat ze 
enkele regels in acht neemt. Zo werd haar 
gevraagd - volgens Het Nieuwsblad - om 
het paar niet langs achter in beeld te 
brengen. Het valt trouwens op hoe be-
houdsgezind en vriendelijk die pers is 

voor het Hof in vergelijking met, om maar 

iets te zeggen, Eliane Lieckendael, toch 

iemand die in persoonlijke naam uitdruk

kelijk erom vroeg niet gefilmd te worden 

Maken we, tot slot, nog deze bedenking: 
zou de VRT, als dienst aan het publiek en 
wars van alle Mathilde-prullaria er niet 
ook goed aan doen om minstens een 
beetje aandacht te besteden aan die men
sen en groeperingen in de samenleving 
die, op basis van rationele argumenten, 
de monarchie minder genegen zijn? 
ü Maar niet getreurd: ook WIJ heeft een 
goed bericht voor Mathilde en Filip. Sinds 
27 oktober is er in Vlaanderen immers 
opnieuw een Taaltelefoon actief Deze 
dienst werd lange tijd aangeboden, maar 
werd wegens een chronisch tekort aan 
middelen ook weer opgedoekt. De taaite
lefoon wil, volgens de mededeling, „op 
een systematische, efficiënte en klantge
richte wijze taaiadvies aan de burger ver
schaffen. Daarmee wil de overheid bijdra
gen aan een beter gebruik van de stan
daardtaal in Vlaanderen." Het advies is 
gratis. Jongelui die menen in de 
Taaltelefoon een handige huiswerkmaker 
te hebben gevonden, zullen hun geluk 
evenwel elders moeten beproeven. Ook 
op internet zijn de meest gestelde vragen 
- en de deskundige antwoorden erop - te 
bekijken. De taaltelefoon is tegen zonaal 
tarief iedere werkdag tussen 9u. en 12u. 
te bereiken op het nummer 078/15.20.25. 
Op woensdagen ook tussen I4u. en I6u. 
De internetsite kent het adres http://taal-
telefoon.vlaanderen.be 
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Papierrommei 
De regering wil de papierrommei drastiscfi 
verminderen en wil ook Pesparen 
waar kan Een typiscli voorbeeld van on
nodige papierrommei en inningsonkosten 
IS de 'Heffing op afvalwater' die iedereen 
zopas kreeg (WIJ, 28 okt. j l . - 'De VMM-
computer snapt het niet meer'). Het ware 

toch véél eenvoudiger om de prijs van het 
waterverbruik te verhogen met 25 fr per 
kubieke meter De waterleverancier kan 
dit bedrag doorstorten naar de Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM) die instaat voor 
de waterzuivenng. 

Of is dit weeral sluw georganiseerd om de 
bevolking de schijn te geven dat alles en 
ook het water goedkoop is' Maar wacht, 

achteraf zullen wij nog eens fiks betalen 
voor het reinigen ervan. Op het ogenblik 
dat de mensen vergeten zijn wat zij al 
voor het water betaalden. Een telefoon 
met een ambtenaar van de Vlaamse 
Milieumaatschappij bevestigde dat dit zo 
was 

De bevolking laat zich om de tuin leiden 
door menigvuldige gespreide belastingen, 

omdat de overheid schrik heeft van alles 
ineens aan te rekenen Intussen kost het 
opmaken, verzenden en beheer véél ver
spild geld dat voor het werkelijk doel of de 
waterzuivering zou kunnen gebruikt wor
den. 

W. Degheldere, 
Bmgge 

• WEDERWOORD • 

Het debat (1) 
Mag ik zo vrij zijn om mij, na het lezen van 
het uitgebreid antwoord van Bert Anciaux 
(WIJ, 28 okt. jl.), op de stelling van Chris 
Vandenbroeke en het Anciaux-effect op de 
verkiezingsuitslag, in deze discussie te 
mengen? 

De situatie, zoals zij door Bert Anciaux 
wordt geschetst, vergelijk ik graag met de 
situatie van de Duitse Groenen en de 
'Fundi's' in hun partij. Misschien hebt u 
ook de vurige debatten van het congres van 
de Duitse Groenen gevolgd ten tijde van de 
Kosovocrisis. De Fundi's verstoorden hier 
de toespraken met oorverdovende fluit
concerten en smeten ook nog een zakje 
rode verf tegen het oor van Joschka 
Fischer. Bij de stemming kreeg minister 
Fischer het vertrouwen van de meerder
heid van de congresgangers. Hierna dankte 
hij iedereen met de woorden: „Ik zal mijn 
best doen om uit te voeren wat de meer
derheid mij heeft opgedragen te doen, 
maar ik zal nog meer mijn best doen om de 
wensen van de 'fluiters' te vervuUen." 
Ik kan u wel verteUen dat Joschka Fischer 
de populairste minister van Duitsland is, 
en niet alleen bij de Groenen. Ik vind het 
dan ook 'hemelsmooi' dat iemand die zo 
gemolesteerd werd, zonder haat en wrok 
met iedereen wil verderwerken aan de uit
bouw van een betere maatschappij. 
Anderzijds geloof ik niet dat Chris 
Vandenbroeke de mens Anciaux heeft wil
len kwetsen door het verkiezingssucces 
een naam te geven. Ik zou het een eer vin
den mocht mijn naam verbonden worden 
met allerlei successen, liever dan met al
lerlei ziekten en syndromen. 

Hugo van Ransbeeck, 
Dendermonde 

Het debat (2) 
Volksvertegenwoordiger Vandenbroeke 
geeft een wel heel eenzijdige analyse van 
de verkiezings-resultaten Op zijn minst 
behandelt ze slechts een deel van de ana
lyse die het partijbestuur in de partijraad 
bracht. 

Het succes van de Senaatslijst maakt dui
delijk dat Bert Anciaux niet alleen verant
woordelijk is voor het aantrekken van de 
progressieve kiezers die VU&ID blijkbaar 
in grote getale heeft. De programmatori-
sche verandering die de VU tijdens het 
jongste decennium op congressen doorge
voerd heeft, kon er nooit komen met 
enkel die ene stem van Anciaux, maar wel 
dankzij de grote groep nieuwe geënga-
geerden die zich, mede door Anciaux, tot 
de democratische Vlaams-nationalisten 
aangetrokken voelt. Het is duidelijk dat 
deze groep in belangrijke mate mee het 
progressieve imago van de partij invuU, tot 
spijt van wie het benijdt. 
Kan deze programmatorische verandering 

bovendien, samengaand met een herposi
tionering op het politieke terrein, niet een 
belangrijke oorzaak zijn van het feit dat de 
VU bij de jongste verkiezingen de meest 
vlottende kiezer had? Op deze vraag kan of 
wil Vandenbroeke geen antwoord geven. 
Het is evenwel duidelijk dat de VU zowel 
intern als naar imago de grootste vernieu
wing heeft doorgevoerd van alle partijen. 
Vandenbroeke heeft gelijk wanneer hij 
stelt dat de jongere VU-kiezers een mobie
ler stemgedrag vertonen dan de oudere. 
Ligt dit echter aan de leeftijd van die kie
zers of is het eerder generatie-gebonden? 
Opnieuw hebben we op deze vraag geen 
gestaafd antwoord gekregen. Nochtans 
zou dit tot heel andere conclusies kunnen 
leiden dan deze van Vandenbroeke. 
De ouderen zuUen in de toekomst inder
daad een steeds grotere fractie vormen van 
het totale kiezerscorps. Laat het evenwel 
duidelijk zijn dat de kiezers die nu geen 
vijfendertig zijn samen met zij die nog te 
jong zijn om nu al te gaan kiezen in 2015 
het overgrote deel van de kiezers zuUen 
uitmaken. Hieraan gaan de conclusies van 
Vandenbroeke voorbij. 
Het is duidelijk dat een aantal mandataris
sen, waaronder Vandenbroeke, het moei
lijk heeft met de progressievere koers die 
de partij al enige tijd vaart en haar progres
sief imago bij een deel van de kiezers. 
Wat daaraan kan verhelpen is niet meteen 
duidelijk. Gekleurde analyses in geen 
geval. Wat misschien kan helpen is het 
broodnodige inzicht dat de VU niet op 
twee pijlers steunt, maar dat ons volks-na-
tionalisme en sociaal-democratisch pro
gramma een en hetzelfde zijn, dat het een 
voortvloeit uit het ander en onlosmakelijk 
met eUcaar verbonden is. Enkel als de VU 
die boodschap kan uitdragen is er een toe
komst weggelegd voor een democratische, 
rond volks-nationalisme gebouwde, partij. 

Bjom De Sutter 
Guido Poppelier 

Costa 
De Vlaamse onderhandelaars van de Costa 
hebben de Franstaligen al van voor de 
aanvang verzekerd dat er aan de transfer-
gelden niet wordt geraakt. Waarom eisen 
ze evenwel ter compensatie geen 
Franstalige solidariteit op een vlak waar 
Vlaanderen zwak staat en in het defensief? 
In het centrum van het land gaat een lang 
verfransingsproces onverstoord verder dat 
voor de Franstaligen, met de hulp van voor 
het Frans kiezende migranten en eurocra-
ten, als op wieltjes loopt en war 
Vlamingen niet tegenop kunnen. Noch 
met deelmaatregelen waarvoor telkens 
zwaar moet worden 'betaald', noch met 
dure schoolse en culturele projecten. 
De Franstalige politici die zeer geteld zijn 
op de integriteit van Waals-Brabant en op 
hun positie in Brussel, zouden uit weder

kerige solidariteit kunnen meewerken aan 
echte tweetaligheid in Brussel, aan Vlaams 
medezeggenschap in de Brusselse sche-
pencoUeges en verder hun taaigenoten 
aanzetten het Nederlandstalig karakter van 
de Rand daadwerkelijk te respecteren. 
Waarom verdedigen onze politici niet kor
dater de Vlaamse belangen, nu ze wegens 
grote Vlaamse transfers in een sterke on
derhandelingspositie zitten? En trouwens, 
kan het voortbestaan van het land op ets 
anders bestaan dan op een wederzijds 
contract van solidariteft en respect voor el-
kaars gevoeligheden? 

Joost Ballegeer, 
Kortrijk 

Naschrift van de redactie: Wij delen de 
bezorgdheid van de WIJ-lezer in ver
band met de tweetaligheid in Brussel. 
Het is alvast bemoedigend dat deze 
discussie niet binnen de Brusselse 
Costa, maar wel op federaal niveau zal 

worden besproken. Beweren dat de 
Vlaamse onderhandelaars nu reeds 
van plan zijn om niet over transfers te 
onderhandelen, is voorbarig. VU-voor-
zitter Patrik Vankrunkelsven heeft tij
dens de openingszitting van de federa
le Costa verklaard: „Ik ben van oor
deel dat er meer eenvoudige en klaar
dere vormen van solidariteit bestaan, 
zoals bijv. in Duitsland." Hij voegde 
daaraan toe dat dit voor velen, lees de 
Franstalige partijen, een brug te ver is. 
„Solidariteit behoeft echter ook cor
rectheid. De solidariteit die in de fi
nancieringswet verankerd zit, is in 
Vlaanderen maar aanvaardbaar als de 
spelregels daaromtrent correct wor
den gehanteerd." 

Tot slot: ook in het communautaire 
luik van het Vlaams regeerakkoord 
wordt de klemtoon gelegd op „objec
tief verantwoorde solidariteit tussen 
personen en tussen de deelgebieden." 
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Na WO I startte in Vlaanderen door het 
Nooit meer Oorlog-denken met Vlaams-
nationale, anti-militaristische, pacifisti
sche en moreel-godsdienstige motieven 
een actie tegen de gewapende dienst
plicht. Deze is nu afgeschaft. En de bur
gerdienst - die er pas na WO II kwam -
ook Vandaag vormen 'onze' beroepssol
daten een Navo-onderdeel van wat men 
durft te heten: het Europese vredesleger. 

DOORGEZONDEN 

Twee boeken rond het leven van dienst

weigeraars liggen op onze leestafel: 

1. 'Het leven van een moeder', 120 blz., 

onder redactie van familielid Jos 

Bouveroux, is de familiekroniek van 

Vincent Loyens ("Vlijtingen, 1907 - neer

geschoten op 2 april 1939) en Maria 

Simmon die in 1943 hertrouwde met 

August Vanhumbeeck ("Geetbets, 1905 -

fLommel, 1992), dienstweigeraar en 

overtuigd pacifist. 

2. 'Spiessens De namen van de waar

heid', 689 blz., dooTjan van Elzen, is uit

gegeven door Willy Cobbaut in de 

'Boekenactie Alternatief' en bij hem te 

verkrijgen. 995 fr. (-1- 180 fr. verzendings

kosten). Adres: 'Twelfpenninckhuis', 

Bosstraat 2 te 9310 Baardegem. Of bij 

Stan Spiessens, Gennepstraat 18 te 3545 

Zelem-Halen, tel. 013/61.14.79. 

De dienstweigeraars Gust Vanhumbeeck 
en Rik Spiessens wilden priester worden 
maar werden tijdens hun opleiding 'door
gezonden' - zoals dat toen heette - om
wille van hun volksnationaal- en vredes-
ideaal. Willy Kuijpers las het boek over 
Rik en praatte met Stan over die tijd en 
hun leven. Ook Stan was dienstweigeraar 
en trok dezelfde levenslijn als zijn broer 
Rik. 

MANDENVLECHTERS 

Als zevende en voorlaatste kind werd Rik 
geboren in het mandenmakersgezin van 
Hypoliet en Blondine Spiessens-

Weymans. Rik was slechts 6 jaar als zijn 
moeder overlijdt op 14 augustus 1920. Zo 
wordt hij samen met broer Stan opge
voed bij tante Stina Weymans en 
Constant Peeters in hun landbouwersge
zin te Puurs. Dit wordt met 14 kinderen 
zijn tweede thuis. 

Aan de overkant van de Schelde leeft een 
vernieuwende en inspirerende priester 
Edward Poppe. Het pacifistisch ideaal 
'Nooit meer Oorlog' leeft er volop na de 
verschrikkelijke Ijzerslag. De internatio
nale soberheids- en natuurbeweging 
groeit ook door in de Vlaamse beweging 
die van dorp tot dorp uitgedragen wordt 
door de Frontsoldaten. Ook Lodetvijk 

Dosfel, Wies Moens, dr A. Borms e.a. be
geesteren deze families. 
Vanaf 1930 besluiten Rik en Stan om niet-
roker, geheelonthouder en vegetariër te 

I n de Vlaamse beweging hebben velen een rol 

gespeeld, onder meer de dienstweigeraars. 

Een van hen is de Klein-Brabander Rik Spiessens, een 

beetje tragisch maar bevlogen personage. 

Nu er een boek over hem is verschenen belicht 

Willy Kuijpers deze edelmoedige, groothartige maar 

allesbehalve 'brave' man. 

• UITSMIJTER • 

worden Tijdens de fietstochten naar 
Diksmuide groeit hun dienstweigerings
ideaal. Maar Rik wilde priester worden. In 
1932 trekt hij hiervoor naar de 
Salesiaanse opleiding in het Oost-Vlaamse 
St -Denijs-Westrem. Op 8 september 1934 
moet hij zich aanbieden voor de dienst
plicht bij het Belgisch leger. Hij legt die 
oproep naast zich neer Zo zal hij tussen 
1935 en 1940 voor een 25-tal maanden in 
6 verschillende staatsgevangenissen opge
sloten worden... 

Samen met broer Stan en Gust 

Vanhumbeeck behoort hij tot de bekend-
sten van de dienstweigeraars in 

Europa te voet pelgrimeren. Eerst tussen 
februari en augustus 1950 naar Rome, 
4.500 km! En later, van juni 1951 tot juni 
1952, langsheen Lourdes en Fatima op
nieuw naar Rome (7.400 km). Rik wilde 
ook naar Palestina trekken, maar op 8 
juni 1958 overlijdt Martha Danneels. 
Zowel het bisdom Gent als Luik én de 
abdij van Averbode weigeren Rik om er 
priesterstudies te laten aanvatten. Hij 
volgt dan tot juni 1961 de 'opleiding voor 
late roepingen' bij de Minderbroeders te 
Rekem. Hij treedt op 15 augustus 1961 in 
bij de Vlaamse Kapucijnen te Edingen en 
vertrekt op 31 augustus 1963 naar Brugge 

Van mandenvlechter 
tot vredesapostel 

Vlaanderen. Jozef Pelsmakers, Lode 

Bonten, Joris de Leeuw waren de eersten. 
In totaal zouden (bij mijn weten) 32 
Vlamingen hiervoor zwaar bestraft wor
den. In 1938 pleitte dr Frans Daels na
mens het IJzerbedevaartcomité voor een 
officieel dienstweigeraarsstatuut. 

Vanhumbeeck, de pacifistische seminarist, 
zou net zoals Rik Spiessens door de ker
kelijke overheid doorgezonden worden. 
Zowel thuis als in het dorp wordt het 
voor Rik Spiessens een pijnlijke terug
keer. Hij wordt opgevangen door zijn ko
zijn Karel Peeters in Brasschaat maar geeft 
niet op. Hij trekt rond met/om Kennis, 

Willem de Roover (Betekom) e .a. voor de 
'Ijzerstichting'. Wat later komt hij als col
lectant en opvoeder terecht in het 'Ivo 
Cornelishuis' te Mechelen en bij Gust 
Vanhumbeeck te Weelde in diens 
'Jongenstehuis'. 

PELGRIM 

Op het einde van de 2de WO wonen de 
gebroeders Spiessens buiten St.-Niklaas 
op het WKS-domein 'Puytvoet' en bele
ven er in de buurt de repressiegruwelen. 
Gust Vanhumbeeck zal voor 4 V2 jaar op
gesloten worden. De broers Spiessens on
derhouden intussen zijn tuin en steunen 
zijn familie. 

Tijdens de 2de WO is Rik heilmasseur in 
het Hygiënisch Gesticht Van den Broeck 
te Antwerpen en leert er de jonge patiënt 
Martha Danneels uit Oostende kennen. 
Op 15 februari 1947 huwen ze en gaan 
wonen in de buurt van St.-Niklaas in een 
stukgeslagen repressiehuis van vrienden 
dat ze herstellen tot 'Rustoord Vrede'. 
Lode Van Dyck - dienstweigeraar maar 
ook Oostfronter! - duikt er, zoals zovelen, 
onder Zijn zus - ingetreden bij het H.-
Graf te Turnhout - ging tijdens jongste 
IJzerbedevaart meer de eucharistieviering 
voor 
Samen met Martha zal Rik doorheen "West

en Izegem voor verdere opleiding. Maar 
Frater Marcelliaan (die hij intussen 
werd) wordt er ook niet aanvaard voor de 
priesterwijding. 

EDOARDO 

Op 24 juli 1965 verlaat Rik het Izegems 
klooster Intussen had hij ook de 
'Gemeenschap van de Ark' met Lea en 
André Provo (Mortsel) leren kennen. 
Deze fabrikanten van houten speelgoed 
zetten zich naar het voorbeeld van 
Ghandi en Lanzo del Vasto geweldloos in 

voor de vrede. Te voet trokken ze vanuit 
Amerika naar Moskou. In november 1966 
zal Lea Provo naar Bihar (Indië) afreizen, 
om er zich tot bij haar overiijden in 1997 
in te zetten voor de kastelozen. Ook zij 
beïnvloedden Rik. 

Maar het priesterschap bleef hij voor ogen 
houden. Nu wordt het Antoine Chevrier -

de Edward Poppe uit Lyon - die Rik aan
trekt. Hij wil het leven van de 'Priesters 
van het Prado' in een tot volksschool om
gebouwde danszaal in Lyon delen. Maar 
ook daar wordt hij voor het priesterschap 
afgewezen, hetzelfde gebeurt in het bis
dom Orleans. Na verdere sociaal-evangeli
sche omzwervingen belandt Rik begin 
1968 bij de Kapucijnen in het Italiaanse 
Bologna. Vanuit het klooster in Fidenza 
(Parma) gaat hij onder zijn nieuwe kloos
ternaam Edoardo (verwijzend naar Ward 

Poppe) met een aanstekelijk optimisme-
meestal per fiets - circusmensen, eenza
men, zieken en ouderen opzoeken. In 
zijn 'Vlaams' tuintje kweekte hij tot zijn 
84 jaar gezonde, onbespoten groenten. 
Met een groot hart deelde hij deze uit, het 
waren telkens zijn kleine gaven bij zijn 
doorvoelde vredeswoorden... 

Willy Kuijpers 

Dienst
weigeraar 
Rik Spiessens 
werd omwille 
van z|Jn 
volksnatlonaal 
Ideaal 

'doorgezonden' 
tijdens z(|n 
priester
opleiding. 
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Q tan Spiessens weet dat zijn broer Rik geen braaf manneice 
^ was, maar een zoeker naar grote zekerheden. 

Geen braaf manneke 
Stan Spiessens „Het was Riks wens om op zijn 
85ste een weerspiegeling van zijn gevuld leven 
neergepend te zien. Samen met de schrijver 
heeft hij er een tiental jaren rond gewerkt op 
basis van zijn dagboek Het is een kroniek gewor
den van zijn leven en met brede verdediging van 
wat er leefde in die jaren Voor een aantal lezers 
te breed, want Rik drijft als eenvoudige, evange-
lisch-levende volksjongen weg tussen vele cita
ten en stellingnamen " 

Een volksjongen uit Vlaanderen met een 
idealistische visie in een internationale di
mensie... 

Stan Spiessens „in onze pleegfamilie leerden en 
beleefden we wat een kleine en een brede ge
meenschap betekende Ons lichaam boetseer
den we als het ware in soberheid en in dienst
vaardigheid voor dit ideaal Rik en ik waren ook 
lid van een turnknng Je kan zelfs zeggen dat we 
allebei acrobatisch waren Daarenboven kregen 
we door de onderdrukking de liefde voor ons 
volk en voor de vrede mee De staat België met 
zijn verfransing was zo kunstmatig en stond zo 
ver van ons af Ook in de symbolen Tijdens een 
turntomool in Wemmei weigerden we op te 

staan voor de Brabangonne Je kan je indenken 
wat dat in die tijd veroorzaakte. Met ons vredes-
ideaal omspanden we de ganse wereld in een 
grote droom. Voor velen leek dit een utopie " 

Was je broer een wereldvreemde idealist? 
Stan Spiessens. „Hij was vooral een diepvrome, 
goedlachse gast. Zeker kan je hem als 'een spe
ciale' betitelen. Wellicht ongeschikt voor normaal 
groepsleven Hij was rusteloos en steeds vol ver
wachtingen Een zoeker met grote zekerheden 
voor wie 'het trekken' een verslaving werd, zoals 
bij een renner het fietsen Maar zijn levensdraad 
bleef steeds dezelfde Vlaanderen + de Wereld; 
vegetariër + vredesmens en zijn apostolaat " 

Rik treedt niet uit het boek als een braaf 
manneke, maar hij wordt wel sterk als 'het 
goedvoorbeeld' ingekapseld... 

Stan Spiessens ,,Met een der grote voorgangers 
uit onze jeugd, pnester Poppe heeft men ook 
die fout gemaakt Men wilde hem - onder in
vloed van kardinaal Meraer, schijnt het - verko
pen als een braaf pastoorke In onze familie kun
nen wij wel buigen in alle vnendeiijkheid maar 
uiteindelijk zetten we onze wil en onze overtui
ging door" 

4 november 1999 


