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HOE LANG BLIJFT VLAANDEREN 
SLIKKEN EN BETALEN? 

DE SCHANDE 
VAN KOMEN 
Van de Dlenöt voor Stedebouw van Bergen mag de Vlaanue 
ba^löéchooL van Komen haar gebouwen niet uitbreiden met 
een paviljoen. Eerder had het Komende ^chepenkollege ook 
al een negatief advie<) gegeven over de bouwaanvraag. 
Stedebouw Bergen voert "^tedebouwkundige redenen " aan, 
zonder verdere uitleg. De uitbreiding in <>neibouwmoduied 
zou zogezegd niet padden in de woonzone waarin de dchooL 
zich thand bevindt. Maar die woonzone paalt aan een 
indudtriezone, waarin voor alle mogelijke indudtriële 
bouwdtijlen wél bouwvergunningen afgeleverd werden. De 
dchool kijkt trouwend uit op een blinde witte fabriekd-
muur. 

D e Argo, die op t reed t als b o u w 
heer, gaa t in b e r o e p tegen de 
beslissing van Stedebou'w. Vol
gens schoold i rek teur Roger Bou-
teca is de beslissing polit iek ge-
inspi reerd . H e t Vlaamse school
tje in K o m e n heeft d r ingend 
n ieuwe ru imte nodig, en heeft 
d a a r volgens de ge ldende nor
m e n ook recht op . Bouteca ge-

KORTE GOLF 
MET lANGE ADEM 

Wl 
• ie even in het buitenland 
' vertoeft wordt er vlug ge-
konfronteerd met grote 
onwetendheid over de 

zelfstandige positie van Vlaande
ren binnen België. Onze inter
nationale bekendheid is inderdaad 
een zwart gat, ook al werd daar 
door de vorige Vlaamse regering 
onder toedoen van Johan Sau-
wens en Luc Van den Brande 
ernstig aan gewerkt. Het is onze 
hoop dat de huidige Vlaamse re
gering dat werk verder zet want 
van de federale regering mag op 
dat vlak weinig verwacht worden. 

Ook de Vlaamse scouts en gidsen 
die deze zomer op de wereldjam
boree in Dronten gekampeerd 
hebben zullen ondervonden heb
ben dat Vlamingen buitengaats on
vermijdelijk ,,Belgen " moeten zijn. 
Het wordt tijd dat het W K S M 
zich haar grote voortrekkers Van 
Haegendoren-Coppieters herin
nert, zij federaliseerden de pad
vinderij. Van Haegendoren liet 
zelfs bij de jamboree van 1937 in 
Bloemendaal de Nederlandse ko
ningin Wilhelmina de Vlaamse 

leeuwenvlag groeten bij een of
ficiële optocht. 

Nu dit land gefederaliseerd is en de 
regio's hun eigen parlement en 
regering hebben lijkt het nog even 
moeilijk als vroeger om in het 
buitenland als vol te worden aan
zien. Veel hangt echter van onszelf 
af. Elk individu, elke organisatie, 
die dat echt wil kan zich iden
tificeren als lid van de Vlaamse 
natie, zonder kompleksen, zonder 
remmingen. 

Dat bewijs wordt geleverd door de 
BRTN-zender Raiio Vlaanderen In
ternationaal die dit weekeinde zijn 
50-jarig bestaan vierde in haar 
gebouwen in het... Waalsbra
bantse Waver. 

De geschiedenis van de Wereld
omroep of de Vriendjchapdhode, zo
als de zender in de volksmond 
graag genoemd wordt, loopt een 
beetje gelijk met de evolutie die dit 
land de voorbije 50 jaar mee
maakte. 

Voor de oorlog richtte de We-
relddienst, een letterlijke vertaling 
van Service Mondial, zich haast uit-

w a a g t van mee r d a n 200 vier
kan t e m e t e r ex t ra ru imte . "Geef 
mij vijf miljoen frank en ik zet 
hier op eigen risiko egp school
g e b o u w neer", ve rk l aa rde Bou
teca in de pe rs . H e t Vlaams 
Blok toonde zich me teen bere id 
desgeval lend één miljoen frank 
bij te d ragen . 

H e t schooltje van K o m e n ken t 

sluitend op Belgisch Kongo, tij
dens de oorlogsjaren werd vanuit 
Londen uitgezonden, maar later 
werd de Wereldomroep een begrip 
in honderden families van Vlaamse 
zeelieden en missionarissen. Le
gendarisch waren de beroemde 
groeten-programma's naar Afrika 
en ,,de ligging van de Belgische 
zeeschepen". Vandaag is de zender 
de onmisbare gezel van duizenden 
Vlamingen wereldwijd woonach
tig-
Te weinig bekend bij het grote 
publiek overleefde de Wereldom
roep in de nok van de Flageytoren 
de krisisjaren van de radio. De 
jaren tachtig en begin negentig 
brachten echter nieuw leven. In 
1992 stopte Radio Quatre (de we
reldomroep van de RTBf) zijn uit
zendingen en kocht de BRTN de 
installaties in Waver over. De 
naam Wereldomroep werd reso
luut in Radio Vlaanderen Inter
nationaal veranderd. Via satellie
ten kunnen de eigen programma's 
van RVI nu met groot luister-
komfort wereldwijd gehoord -wor
den. Bovendien kan hij in het 
Engels, Frans, Duits, Spaans en 
Arabisch vertellen wat Vlaanderen 
is en wat het doet. 

Deze zomer is RVI aan zijn zesde 
decennium begonnen en werd de 
zender terecht tot kultureel am
bassadeur van Vlaanderen uitge-

Het dchooltje van Komen kent aL een bewogen gedchiedenuf. Op de foto 
uit 1979 manifedteren Vlamingen voor de oprichting van de jchooL 

al een be^wogen geschiedenis. In 
1979 vroegen 24 Vlaamse ou
ders de oprichting van de school 

roepen. 

Buitenstaanders kunnen het nut 
van RVI moeUijk inschatten, de 
hoge opkomst bij opendeur-dagen 
en de drukke korrespondentie met 
woorden van lof bewijzen echter 
de dubbele noodzaak: 

1. informatie en ontspanning voor 
Vlamingen in het buiten
land. (Na Nieuvv's en Aktueel 
zitten Vlamingen in Afrika van
avond op de 1.473ste ciflevering 
van Het (onvolprezen) Koe-
koekjmdt te wachten!) 

2. degelijke informatie en duiding 
over Vlaatideren in vreemde ta-

De BRTN .bewijst met haar vol
gehouden inspanning voor een ei
gen internationale zender dat de 
opènbire omroep van onschatbare 
waarde is om het profiel van 
Vlaanderen in het buitenland ge
stalte te geven. Daar kunnen re
geringen en andere overheidsdien
sten van leren. 

De Nederlandstalige en anders
talige redakties van Radio Vlaan
deren Internationaal zijn voor ons 
slechts stemmen in de ether, van
daag willen wij deze kollega's die 
zelden in de belangstelling komen 
een groet van dankbaarheid en 
vi'aardering sturen. 

Maurits Van Liedekerke 

k r ach t ens de facUiteitenw^etge-
ving. D e Frans ta l ige O n d e r 
wijsminister we ige rde . E r k w a 
m e n pro tes tbe tog ingen in Ko
m e n en Werv ik . E^n voor 
V laande ren v e r n e d e r e n d kom-
promis -werd gesloten: het vol
k o m e n wettel i jke schooltje 
"mocht" er v a n de Frans ta l igen 
komen , in ruil voor de om
s t reden a u t o w e g P e c q - A r m e n -
tières. In 1981 besliste de hui
dige PS-voorz i t t e r Biuquln, toen 
Frans ta l ig Onderwi jsminis te r , 
da t he t schooltje o p n i e u w dicht 
moest . Besche rmd d o o r h u n 
m o e d e r s moes ten de Vlaamse 
k leuters naa r h u n klasjes s tap
p e n o n d e r he t gehuil van kr i j 
sende, hys ter ische Frans ta l igen , 
door de R T B f "de heksen van 
K o m e n " genoemd. E r w e r d 
w e e r een voor V laande ren be
s c h a m e n d k o m p r o m i s gesloten: 
seder t 1981 betaal t de Vlaamse 
gemeenschap zelf de kos ten 
voor he t schooltje, omda t de 
Frans ta l igen dit \veder rechte-
lijk, en tot de dag van vandaag , 
weigeren . 

D e Vlaamse minis ter van O n 
derwijs Van den BoMche liet w e 
ten da t hl) deze w e e k bij de Argo 
en de provincie H e n e g o u w e n 
het dossier over de ge\veigerde 
bou^waan v r a a g zal opvreigen. 
Vlaams Blok, V L D en V U stel
d e n een interpel lat ie vaji de 
Vlaamse minis ter in het voor
ui tzicht . 

(Lee.) verder btz, 5) 
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DOORDEWEEKS 
• De akties van de 
Vlaamse overheid tegen het 
sluikstorten - De vervuiler 
betaalt - zijn geen onver
deeld sukses. In één jaar tijd 
werden slechts 49 PV's te
gen vervuilers uitgeschre
ven. De sensibUiseringsak-
tie op zich zou vî el haar 
vruchten afwerpen in het 
kjider van een mentaliteits
verandering. 

• De samenvk'erking tus
sen Sabena en Swissair zou 
de komende 3 jaren 1.000 
banen opleveren. Deze po
sitieve ontwikkeling is 
vooral te danken aan de 
groei van de inter-Europese 
vluchten. Sabena zal w^einig 
moeite hebben bij haar 
zoektocht naar geschikte 
•werknemers: vorig jaar ont
ving de maatschappij maar 
hefst 15.000 spontane sol
licitaties. 

• Vanaf midden 1996 zal 
de nieuw^e spelling officieel 
van kracht worden. Wie op 
tijd wil ingeoefend zijn zal 
zich in december de nieuwe 
Nederlandse WoordenHjst, 
beter gekend onder de 
naam 'Het Groene Boekje' 
kunnen aanschaffen. Goed 
voor jongen- en meisjescho-
len? 

• Vier Belgische parle
mentsleden, Vera Dua, Oli
vier Delewze, Mare Van Peel en 
Fdip De Coene zullen een reis 
maken naar Mururoa om 
aldaar te protesteren tegen 
de voorgenomen Franse 
kemproeven. O m diverse 
redenen kon binnen de VU 
zich niemand drie weken 
lang vrij maken. 

• De VU-vrouwen zullen 
dan weer wel deelnemen 
aan de vierde Wereldkon-
ferentie van de V N ovec de 
vrouw^. Nora Tommelein 
namens de F W en Anita 
Wellens-Burnal als afge
vaardigde van de VU-vrou
wen zullen in Peking met 
vrouwen uit de hele w^ereld 
debatteren over gelijkheid, 
onirwikkeling en vrede. 

• SpoordUig, het tijdschrift 
van het Vlaams Komitee 
Druivenstreek, neemt het 
niet dat van het ene miljard 
dat in 1991 beloofd werd 
voor het rollend investe
ringsfonds Vlabinvest, dat 
dient om sociale woningen 
te bouwen in de Vlaamse 
rand, volgens het Rekenhof 
in 1994 nog maar 0,4% (3,8 
miljoen) was benut. Het ko
mitee noemt dit in een brief 
aan Van den Brande een op
doffer. 

• De oorlog in ex-Joego
slavië -wordt door vrij^vel 
alle partijen erg smerig ge
speeld. Nu ook de Kroaten 
zich opnieuvi^ in de gevech
ten hebben gemengd sijpe
len er berichten door van 
grove schendingen van de 
mensenrechten. VN-solda-
ten vonden reeds meerdere 
massagraven met geëkse-
kuteerde burgers. Een op
lossing voor het konflikt, 
zelfs een gewone -wapen
stilstand, zijn niet voor 
morgen. 

PALEIS
REVOLUTIE (1) 
De strijd voor het voorzitter
schap van de VLD is de af
gelopen dagen goed op gang 
gekomen. De -vier belangrijkste 
kandidaten (Dewael, De Croo, 
Neytd en DaemJ) voeren binnen 
eigen rangen kampanje alsof het 
nationale verkiezingen betreft 
en schijnen een harde konkur-
rentiestrijd niet uit de weg te 
gaan. Voor oud-VLD-voorzit-
ster Annemie Neyts is Patrick 
De-wael alvast de spreek-woor-
delijke haar in de boter. 

De-wael heeft zich verzekerd 
van de steun van 52 grote en 
kleinere namen bij de liberalen. 
In de lijst ook de naam van zijn 
blau-we boezemvriend Gay Ver-
hofdtadt en dat ^vekt wrevel, ze
ker bij Neyts die -vroeger al eens 
plaats moest ruimen ten voor
dele van diezelfde Verhofstadt. 
Neyts zegt het niet met zoveel 
\voorden, maar opnieu-w voor
zitster worden zou een mooie 
revanche betekenen. Neyts mag 
zich wel verheugen in de steun 
van oud-parlementslid Jan De-
corte, een 'zeker niet-lid van de 
VLD'. 

Naast De-wael wordt ook Rik 
Daems gerekend tot de aan
hangers van Verhofstadt. Beide 
kandidaten kunnen op die ma
nier al zorgen voor een ver
deeldheid binnen het verrui-
mingsgezinde liberale kamp. 
Wie daar zeker niet toe hoort is 
Herman De Croo die ook nog 
enkele rekeningen met de vorige 
voorzitter te vereffenen heeft en 
de VLD nog het liefst opnieu-w 
omgetoverd zou zien tot de 
P W . 

Het -weekblad Knack kon in 
VLD-middens vernemen dat al
vast één VLD'er zijn veto stelt 
tegen De Croo. Wij citeren: 
„Gewezen Volksunie-voorzitter 
Jciak Gabriels, een verruimer van 
het eerdte uur, heeft er al mee ge

dreigd te zuilen opstappen aid De 
Croo de nieuwe VLD-aanvoerder 
wordt. Opmerkelijk: tot nog toe heeft 
niemand gepoogd de Limburger op 
andere gedachten te brengen." 
Einde citciat. 

PALEIS
REVOLUTIE (2) 
De jongste dagen doen ook de 

f eruchten de ronde dat er een 
oalitiewissel op til is. Door 

teveel spanningen tussen kris-
ten-demokraten en socialisten 
zouden laatstgenoemden de 
baan moeten ruimen voor de 
liberalen. In dat geval krijgt de 
'konstruktieve oppositie' van 
Andre' Denyd natuurlijk wel een 
heel andere bijklank. 

In de schaduw van de voor
zittersverkiezingen deed ook 
VLD'er/Warc Verwdghen zich op
vallen met zijn uitspraken in Het 
Laatdte Nieuwd: „Ik heb de indruk 
dat deze regering geen lang leven 
beschoren u. (...) Aangezien het 
vormen van een coalitie nog altijd 
begint met een gesprek tudden twee 
partijtenoren, is het voor de VLD 
heel belangrijk wie er op de voor-
zUterddtoel komt te zitten. De toe
komst van de VLD hangt van deze 
persoon af." 

PALEIS
REVOLUTIE (3) 
De Irakese president Saddam 
Hoessein moet met lede ogen 
toezien hoe zijn naaste getrou
wen naar Jordanië vluchten en 
daar politiek asiel aanvragen én 
krijgen. De vlucht van zijn naas
ten heeft -wel zware gevolgen 
voor de familie van de over
lopers die door de Iraakse ge
heime dienst systematisch ge-
lik-wideerd zou w^orden. 

Eén schoonzoon van de Iraakse 

Norhert De Batselier wenst nettere en diepgaandere debatten in het 
Vlaanu halfrond. Als de vos... 

leider heeft overigens cJ mee
gedeeld dat Irak ten tijde van 
zijn inval in Koe-weit niet ver af 
stond van het testen van een 
eerste atoombom. De Ameri
kaanse regering heeft inmiddels 
opdracht gegeven om een ge
plande militaire oefening samen 
met het Koe-weitse leger te ver
vroegen. Die vervroeging is er 
gekomen omdat militaire -waar
nemers vrezen dat Hoessein 
plannen maakt voor een nieuwe 
aanval op Koe-weit of Saoudi 
Arabië. 

Saddam Hoessein in betere dagen. Nu is de helft van zijn familie al 
gevlucht naar Jordanië. 

EUROPEADE 
De 32ste Europeade voor Eu
ropese Volkskultuur in het 
Spaanse Valencia is een vol
treffer ge-worden op kultureel 
vlak. Organisatorisch liep het 
gebeuren even-wel niet altijd 
even gesmeerd, al w âs dat 
hoofdzakelijk te wijten aan de 
relatieve desinteresse van de or
ganiserende stad en niet aan het 
werk van Mon De Clopper, stu-
-wende kracht achter het ge
beuren. Ook een ware diefstal-
lenplaag zorgde voor nogal -wat 
klachten van deelnemers. 

Die waren dit jaar met meer dan 
7.000, waarvan 1.000 uit de drie 
Baltische staten. Vlaanderen 
zond 500 zonen en dochters uit, 
waaronder ook VU-kamerlid 
Hugo Olaerts. Zoals ge-weten ne
men aan de Europeade geen 
staten, maar volkeren deel. Het 
festival moet op die manier een 
kulturele uitwisseling en een 
verbroedering tussen verschil
lende regio's mogelijk maken. 

Tijdens de -vier Europeade-da-
gen vertonen de deelnemende 
groepen zowel op straten en 
pleinen als tijdens speciale ma-

5 nifestaties hun kunnen. De op-
I tocht in traditionele kleder-
" dracht vormt daarbij één van de 

steeds weerkerende hoogtepun
ten. De 33ste uitgave van de 
Europeade zal gehouden -wor
den in Turijn. 

HORMONEN 
Zondag werd in Wechelder-
zande een herdenkingsplechtig
heid gehouden voor de ver
moorde dierenarts Karel Van 
Noppen. Tijdens de plechtigheid 
werd een smeedijzeren kruis 
met daarop de foto van de IVK-
veearts ingezegend door de pa
rochiepriester. Van Noppen 
-werd precies een half jaar ge
leden neergekogeld. Het onder
zoek naar de daders wordt ge
houden binnen het milieu van 
de hormonenmaffia, vooralsnog 
zonder enig tastbaar resultaat. 
De vermoorde veearts was een 
fervent tegenstander van het ge
bruik van groeihormonen m de 
vetmesterij. 

Op de bijeenkomst -werd op-
nieu^v gepleit voor een hardere 
aanpak van hormonenmisdrij
ven. De straffen zijn vorig jaar 
oktober al zwjiarder gemaakt, 
maar nog te veel vetmesters 
kunnen ongehinderd hun gang 
gaan. Vlak na de moord werden 
met veel branie ekstra middelen 
beloofd, maar ook dciar is nog 
niets van in huis gekomen. In De 
Morgen liet de verantwoorde
lijke voor de koördinatie van 
gerechtelijke akties in de vet
mesterij, weten dat hij voor een 
groot deel van zijn informatie 
moet doen op de kranten... Wie 
-wel over meer informatie zegt te 
beschikken is Karels broer. Flor 
Van Noppen, maar die geeft zijn 
ontdekkingen vooralsnog niet 
prijs. 

KRANT 
Het I Jzerbedevaartkomitee pu
bliceerde naar het voorbeeld 
van de suksesvoUe oorlogskran
ten de eerste editie van de IJ-
zerbedevaartkrant. In 12 bladzij
den geeft het komitee aan de 
hand van autentieke kranten
artikels en foto's een beeld van 
de geschiedenis van 75 jaar I J 
zerbedevaarten, van 1920 tot 
1995. De krant kost honderd 
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DOORDEWEEKS 
frank en zal te koop worden 
aangeboden op de IJzerbede
vaart van zondag a.s. Zij werd 
gedrukt op tienduizend exem
plaren. Snel wezen dus! 

In de eerste editie wordt o.m. 
aandacht geschonken cian de 
w^apenstilstand van I9I8, de fi
guur van Joe English, de suk-
sesvoUe en bijwijlen incident
rijke bedevaarten uit de jaren 
dertig, de eerste en tweede aan
slag op de Toren, de inwijding 
van de nieuwe IJzertoren. De 
eerste editie van de krant werd 
samengesteld door Carlos Van 
Lxjuwe en Dirk Demeurie. De 
eerste editie bevat een inleiding 
door Frans-Jos Verdoodt, di-
rekteur van het Archief- en Do-
kumentatiecentrum voor het 
Vlaams-nationalisme. 

Er 'wordt al een tweede editie in 
het vooruitzicht gesteld. Die zal 
verschijnen op zondag 25 au
gustus 1996, de 69ste IJzer
bedevaart. 

VOOR EEN 
PROPER DEBAT 
Norbert De BaUeLkr, voorzitter 

van het Vlaamse parlement, wil 
dat er in zijn halfrond propere 
en meer diepgaande debatten 
worden gevoerd. Roepen zou 
enkel nog mogen wanneer daar 
toestemming voor werd gege
ven. De parlementaire diskus-
sies die gehouden worden zullen 
zich daarenboven meer moeten 
toespitsen op het algemeen po
litiek belang en strikt lokale 
aangelegenheden moeten uit de 
debatten geweerd w^orden. Om 
één en ander in goede banen te 
leiden zal een beroep worden 
gedaan op de zgn. interrup-
tiemikrofoons, die naar believen 
uitgeschakeld kunnen ^vorden 
bijvoorbeeld als een interpel
latie te lang duurt. 

Het Nuuwdblad, dat de interne 
nota kon inkijken, meldde 
voorts dat De Batselier -werk wU 
maken van de afschaffing van 
de uitzendingen door Derden 
alsook van de regeringsmede
delingen. De voorzitter gaat er
van uit dat het de overheid is die 
moet informeren en dat dat niet 
kan bij monde van één minister. 
Tot slot wil De Batselier ook 
dat de verschillende parlemen
taire kommissies meer met 
hun werk op de voorgrond tre
den, dat zij meer kontakt on

derhouden met ekstemen en dat 
zij niet meer bijeenkomen op het 
ogenblik van een plenaire zit
ting. 

VU-fraktieleider Paul Van Grem-
bergen gaat ervan uit dat geen 
misbruik gemaakt zal worden 
van het systeem met de inter-
ruptiemikrofoons. Volgens hem 
zal de parlementsvoorzitter wel 
het woord moeten verlenen aan 
hen die daarom vragen. VLD en 
Vlaams Blok twijfelen daaraan, 
maar kunnen, net zoals de VU, 
hun opmerkingen over de nota 
kwijt in een vergadering tussen 
de frakties. 

De VLD reageert, bij monde 
van André Denyö, overigens fel 
tegen de samenwerking tussen 
parlementaire kommissies en 
eksternen. De mogelijkheid be
staat immers dat de verschil
lende belangengroepen op die 
manier een te grote invloed zou
den kunnen uitoefenen op het 
parlementair werk. 

Hoe De Batselier het trouwens 
gedcian zal krijgen om de par
tijpolitieke uitzendingen op de 
BRTN aan banden te leggen zal 
alleen hij weten. Die bevoegd
heid komt hem gewoonw^eg niet 
toe. 

CRACKS VAN 
KRAKERS 
De Gentse Rijksuniversiteit 
(RUG) gaat hard optreden te
gen komputerfreaks die via het 
netwerk van de universiteit 
trachten binnen te breken in 
databanken van industriële en 
militaire centra. De krakers 
maakten bij hun aktiviteiten ge
bruik van de persoonlijke pas
woorden van studenten en ver
schaften zich zo toegang tot 
Internet vanw^aaruit het kraken 
kon beginnen. 

De daders van de inbraakpo
gingen zijn nog niet gevat, maar 
als dat gebeurt lopen zij w^aar-
schijnlijk geen zware bestraf
fing op. Voor komputermisdrij-
ven bestaat in België nog geen 
sluitende wetgeving en daar
bovenop moet rekening gehou
den worden met de specificiteit 
van het 'misdrijf', dat grens
overschrijdend is. De RUG 
heeft inmiddels wel een regle
ment uitgevaardigd waarmee 
krakers-studenten, ook al zien 
zij hun •werk eerder als een 
sport, zonder meer uitgesloten 
kunnen worden van de kolle
ges. 

VOETBALBONT 
JVlet veel poeha zal vanavond 
het vernieuwde Heizelstadion 
in gebruik worden genomen. 
De officiële benaming luidt 
vanaf dan Koning Boudewijn^ta-
dwn, wat nog maar eens be
nadrukt hoezeer de voetbal
bond door de jaren heen is mee
gegroeid met de federahsering 
van België. Nuja, bondsvoor
zitter Michel D'Hooghe zal het 
worst wezen want hij heeft zijn 
droom toch maar fijntjes wer
kelijkheid zien %vorden. 

In een interview met Knack mag 
deze bobo zich ongegeneerd uit
laten over de toekomstplannen 
van de KBVB {,,...het L) evident 
dat dit hui) een unitair hui) L).") en 
over de bouwsubsidies voor het 
nieuwe stadion. „Er waren lange 
en moeizame beóprekingen nodig 
voor we genoeg geld bijeeruprok-
keBen voor deze verbouwing. Daar
bij moet t Tribune II, die nog in goede 
dtaat ij, behouden blijven. (...) ai) ik 
van bij het begin vier nieuwe trihuned 
had gevraagd hadden wij het geld 
nooit lod gekregen. Nu er al drie van 
de vier dtaan, komt die vierde er ook 
wel" 

D a s politiek, meneer! 

STROOMT IJZER TUSSEN HET PRINSENVOLK? 

Het gebeurt niet vaak dat in de 
media met zoveel verwachting 
uitgekeken -wordt naar de I J 
zerbedevaart, deze Stentor uit 
het rijke Vlaamse heir. Daar is 
van 't jaar ook alle reden toe. 

Sedert enkele jaren nu poogt 
het IJzerbedevaartkomitee 
voorzichtig de I Jzerbedevaar-
•ten open te trekken voor een 
breder publiek dan de over
tuigde flaminganten, veelal 
van konservatieven huize. De 
traditionele slagwoorden 
Nooit meer oorlog. Zelfbe
stuur en Godsvrede, die voor 
veel hedendaagse jongeren 
wat oubollig in de oren klin
ken, v/erden hertaald in Vrede, 
Vrijheid en Verdraagzaam
heid. Hoewel het komitee in 
separatistische kringen hoge 
verwachtingen had gewekt 
door de oproep van voorzitter 
Vandenberghe van 1992 aan 
de Waalse vrienden om te 
scheiden, werd de optie voor 
separatisme door het IJzer
bedevaartkomitee nadien 
nooit als alleenzaligmakende 
gelicht. 

De radikale flaminganten die 
wel voor een onafhankelijke 
Vlaamse staat ijveren knar
setanden nog altijd. Andere 
spraakmakende Vlaamse ver
enigingen ais ANZ, de or
ganisator van het Vlaams-na
tionaal Zangfeest, Davids-
fonds en Vlaamse Volksbewe
ging pleiten intussen wél op 
één of andere wdjze voor de 
schrapping van België van de 
wereldkaart. Alaar de meer
derheid van het IJzerbede
vaartkomitee weigert nog 
steeds te volgen. Vooral deze 
grote en enkele minder be
langrijke frustraties zorgden 
ervoor dat een deel van het 
IJzerbedevaartkomitee kol-
lektief ontslag nam en als 
"Groep van Gent" druk pro
beerde uit te oefenen op de 

meerderheid bhjvers in het ko
mitee. 

Dit jaar werd in een ruimer 
kader van de traditionele 
Vlaamse beweging door 21 
Vlaamse vooraanstaanden een 
IJzerbedevaardersforum op
gericht. Dit forum zegt geen 
alternatief komitee te willen 
zijn, en stelt één grote eis: 
inspraak in het IJzerbede
vaartkomitee, waarvan men 
slechts lid kan worden op 
voordracht van de Raad van 
Beheer. Het klinkt toch wat 
h3rpokriet. Het Forum van 
Vlaamse onafhankelijkheids
strijders wil immers vooral in
spraak verkrijgen om ook het 
Komitee de separatistische 
w êg te laten inslaan. Het I J 
zerbedevaardersforum zou in
tussen zo'n 5.000 bedevaar
ders achter zich hebben. Het 
Forum riep begin augustus op 
om massaal aan de Bedevaart 
deel te nemen, op een waar
dige wijze, zonder ordever
storing of provokatie. Niet
temin kondigde het Forum aan 
dat het zijn S3Tnpatisanten heb
bedingetjes ter beschikking w l 
stellen als klevers, petjes, hals
doeken, ballonnen en pamflet
ten waarmee de inspraak-eis 
kracht kan worden bijgezet. 
Volgens 't Pallieterke, dat een 
vuLjt had verwacht van het 
Forum, draagt het hierdoor bij 
tot de banaluering van de be
devaart, en verspeelt het zo z'n 
geloofwaardigheid als waar
achtig alternatief voor het I J 
zerbedevaartkomitee. 

De Werkgroep Radikalisering 
IJzerbedevaart, een groep ul-
tra-radikalen rond het VNJ , 
riep op na de eucharistievie
ring de bedevaartweide te ver
laten en de Bedevaart verder 
te volgen vanop de rechter
oever van de IJzer. Vlaams 
Blok-voorzitter Karel Dillen 
schaarde zich achter deze op

roep tot ostentatieve broeder
twist en dchande bij het Prin-
denvolk. De Werkgroep houdt 
in de namiddag nog een I J 
zerwake, een soort alterna
tieve bedevaart aan het mo
nument van de Gebroeders 
van Raemdonck in Steen-
strate, -waar ex-Davidsfonds-
voorzitter Clem de Ridder onder 
het motto "Trouw aan het I J -
zertestament" een toespraak 
zal houden. 

Forum en Komitee hebben in
tussen zogezegde verzoe-
ningsgesprekken gevoerd, al 
werd dit door sommige Fo-
rum-w^oordvoerders ontkend. 
Komitee-voorzitter Vanden
berghe maakt echter gewag 
van dertien gesprekken, tal
loze telefoontjes, talrijke brie
ven, toevallige ontmoetingen 
en andere kontakten. Veel re
sultaat heeft al die moeite niet 
opgeleverd. De provinciale 
Ijzerbedevaartwerkgroepen 
West- en Oost-Vlaanderen 
werden intussen wel herop-
gestart. 

De strijd rond de IJzerbe
devaart wekte ook bij niet on
middellijk betrokkenen be
langstelling. De restanten van 
extreemlinks in Vlaanderen 
oordeelden het nuttig een be
zoek te brengen aan de toren 
in Diksmuide. Het Vlaams 
Blok oordeelde het nodig om 
luidruchtig te protesteren. 
Drie studenten van de KU 
Leuven hekelden in een vrije 
tribune in De Standaard het 
gebrek aan beleidsmaatrege
len tegen o.a. de ozonvergif-
tiging, de verkeersdoden, de 
krimpende openbare ruimte in 
Vlaanderen, ... en besloten: 
„Als binnenkort op de 68ste 
IJzerbedevaart weer de grote 
idealen "Vrijheid, Vrede, Ver
draagzaamheid" zullen weer
klinken, dan hopen ^vij dat de 
grote voorvechters van de 

Vlaamse ontvoogding zuUen 
beseffen waarom het in Vlaan
deren vandaag écht gaat." 

In De Morgen riep Wieland Vol-
koert, een politoloog-krimino-
loog die zichzelf omschrijft als 
"rode leeuw opgegroeid in een 
zw^art nest', zijn vrijzinnige 
vrienden, kameraden van het 
Vlaams A B W , militanten van 
de vredesbeweging, de bewe
ging voor de Derde Wereld, 
groene en rode demokraten, 
hand-in-hand-betogers, ... op 
om ook deel te nemen aan de 
IJzerbedevaart. Want: 
„Zichtbare aanwezigheid van 
progressieven op de IJzerbe
devaart is een manier om het 
Vlaams Blok in de navel te 
raken." 

De voorzitters van het liberale 
Willemsfonds en het socialis
tische Vermeylenfonds, Leo 
Ponteur en Roland Laridon, wil
len zondag die mogelijkheid 
w^eer eens niet benutten. Hoe-
w êl het paarse duo niet bekend 
staat als trouwe bedevaarder, 
mengden Ponteur en Laridon 
zich wel in de diskussie tussen 
Komitee en Forum. Zij heb
ben er te grote problemen mee 
om het IJzermonument, in 
1986 als Memoriaal van de 
Vlaamse ontvoogding meer
derheid tegen minderheid in 
de Vlaamse Raad "opgedron
gen", te zien als "een onmid
dellijk en vanzelfsprekend 
bindteken tussen alle Vlamin
gen." Vandenberghe be
treurde de deze keer aange
kondigde afwezigheid van 
Vermeylen- en Willemsfonds. 

Ook Liedbeth Li)t zal waar
schijnlijk afwezig blijven. De 
zangeres zou in levenden lijve 
op de Bedevaart twee Mau-
thausenliederen op muziek 
van Mikis Theodorakis en op 
tekst van een gewezen gevan
gene van het nazi-kamp ver
tolken. List zou bezweken zijn 

voor de druk van de "Stichting 
Vriendenkring Alauthausen", 
die, aldus de Gazet Van Ant
werpen, uit de media vernomen 
heeft dat "elk jaar ook Eu
ropese neo-nazi's afzakken 
naar Diksmuide". De liederen 
zullen zondag in ieder geval 
wél ten gehore gebracht wor
den, desnoods zonder de lij
felijke aanwezigheid van List. 

De joodse hoofdredakteur van 
het Belgüch-Idraèiituch Week
blad, Louw Davidd, vroeg zich in 
zijn blad af of de mensen van 
de Vriendenkring Mauthau
sen „niet hun ^vaa^dering 
(zouden) moeten uitdrukken 
voor de bedoeling van het I J 
zerbedevaartkomitee om de 
nazislachtoffers, joodse en 
niet-joodse, te betrekken in 
hun huldebetoon." En Davids 
hoopte dat Liesbeth List „geen 
overwinning (zal) bezorgen 
aan de radikale extremistische 
groepjes, die ontstemd zijn 
omdat de leiders van het I J 
zerbedevaartkomitee zich niet 
voor de extremistische kar 
hebben laten spannen." 

Wie naast honderden VU-mi-
litanten, vredesfietsers en par
tijpolitiek dakloze flamingan
ten zondag ook van de partij 
zal zijn op de linkeroever van 
de IJzer, is Pieter van der Wedt-
huizen. Deze Zuidafrikaanse 
kleurhng zal op de Bedevaart 
Die Stem komen vertolken, één 
van de twee Zuidafrikaanse 
volksliederen. Het IJzerbede
vaartkomitee plant naast deze 
"kleurlingen-stem" en Mau-
thausen-liederen, ook stem
mige liedjes van Samson & 
Gert, Willem Vermandere, 
Stef Bos, en een oecumenisch 
moment om ondanks de ex
terne druk te blijven getuigen 
van zijn vernieu-wings- en ver-
ruimingswil. De toespraak van 
de voorzitter blijft natuurhjk 
geheim tot zondag. (pdj) 
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VLAAMSE HEIR 
150 FOTO'S VAN STUDIO DAMN 

EEN KNIPOOG OP VLAAMSE BEWEGINGEN 
Voor vide reeds een tijdje lezer 
van ons weekblad is, is Studio 
Dann geen onbekende. Reeds 
meer dan 20 jaar is deze Brus
selse fotograaf alomtegenwoor
dig op de belangrijkste Vlaamse 
manifestaties. Uit een berg fo-
tomatarijial puurde Dann Cor-
tier 150 zwart/wit foto's en 
bracht ze samen onder de titel 
E^n knipoog op Vlaamse be
wegingen. Bij deze keuze legde 
Dann niet zozeer de nadruk op 
de manifestatie zelf maar wel op 
datgene wat hij „mooi, idyllisch, 
aangrijpend of historisch" vindt. 
Het vleugje humor is daarbij 
nooit ver weg. 

Om toch enige lijn in de keuze te 
leggen weerhield Dann 7 
tema's: Brussel, Studio V, Diks-
muide. Schaarbeek, Voeren, 
kul-tuur, ons volk. 

Gevraagd naar wat fotografie 
voor hem betekent antwoordt 
Cortier:,,In de eerste plciats een 
kwestie van observeren, goed 
uit je ogen kijken, eigenlijk op 
foto-jacht gaan. En pas dan een 
plaatje schieten." 

• E^n stilstaand voorwerp 
pak je wellicht anders aan dan 
een bew^egend iets... 

D. Cortier: „Rond een dtiUtaand 
voorwerp je kun eerdt driemaal lopen 
om dan de juitte invaUhoek te be
palen en rekening te houden met licht 

Konfrontatie in de straten van Schaarbeek. 

en omgeving. ld het een bewegend ietö 
dan moet je vooral kijken hoe het 
beweegt. Bij een épreker — en er zijn 
in Vlaanue beweging nogal wat 
dprekerd! — kijkje of die regelmatig 
naar het publiek kijkt of hij met de 
neud op zijn tekdt zit geplakt. Be
weegt hij zijn handen? Spreekt hij 
aan ? Eend je dit allemaal doorhebt 
weet je wanneer en hoe je hem moet 
hebben. En met welke lenj je de foto 
kunt maken." 

• Er zijn foto's en foto's... 

D. Cortier: „Het verdchil todden 
een foto en een goede, boeiende foto 
ligt hem donu 'm enkele centimetere 
of in tienden van een dekonde. 
Daarom moetje vaak dnel reageren 
op een gebeuren en heb je geen tijd 
voor veel voorbereiding. Dan moetje 
kunnen terugvallen op een goed ge
traind oog. In procenten uitgedrukt 
zou ik durven dtellen dat fotografie 
70% obdervatie én gevat reageren id, 
20% techniek, de resterende 10% ui 
het nodige geluk hebben." 

• En wellicht is geduld hebben 
voor een fotograaf ook een 
schone deugd? 

D. Cortier: „Inderdaad. Op de 
tentoonstelling zijn daar enkele 

z nwoie voorbeelden van. De FDF-
% affiche ,Bruxellou) mattre chez toi'L) 
% op zichzelf nauwelijkd een foto 
^̂  waard, ware het niet dat op hetzelfde 

ogenblik een vreemdeling in exo-
• • tuiche kledij langdliep. Of die keer op 

UIT HET LEVEN GEGREPEN /5 
KAARTJE. In Porto woont een meisje 
dat ongeneeslijk ziek is. Ze heet Sonia-
Christina Maglhaes-Semana en ondanks 
haar 7 jonge jaren heeft ze reeds een hele 
lijdenweg achter de rug. Het kind ver
zamelt postkaarten uit heel de w^ereld en 
vandaag bereikt ons haar vraag naar 
kaartjes uit Vlaanderen. Wie het meisje wil 
verbhjden kan haar een kaartje, liefst met 
een zicht op Vlaanderen, sturen. Sonia-
Christina w^oont in de Santa Lucian-streiat 
763-IA in 4200 Porto (Portugal). 

GSM. Zichzelf ernstig nemende lieden 
gebruiken greiag de draagbare telefoon, 
dat staat! Ook de steeds zorgelijk kijkende 
vice-premier Johan Vande Lanotte Ijiat 
zich graag tijdens zijn werk-vakantie fo
tograferen in shorts, naast de city bike 
maar mét GSM. 

J e kunt het zo krankzinnig niet bedenken: 
joggende mannen in de Brusselse Wa
rande maar mét GSM, zwremmende ka
binetschef tijdens de middagpauze maar 
mét GSM. De snelwegen van de in
formatie, -waar leiden ze ons heen? 

In Finland diende een bisschop zijn pas
toors een vermanende herderlijke brief te 
schrijven na klachten van gelovigen. Een 
bedienaar werd midden een begrafenis-
plechtigheid opgebeld. En m Italië, niet de 
oudste dochter van de Kerk wel de dichts-
bije, trok een streng katoliek tijdschrift 
scherp van leer tegen pastoors die hun 
draagbare mee in de biechtstoel nemen en 
de absolutie even uitstellen om vlug nog 
een kommunikatie af te werken. Met 
God? 

TANDEN. „Een 24-jarige vrouw uit Wad
denaar heeft gutermiddag haar tandartd gebeten 
en gedlagen. Ook koelde de vrouw haar woede op 
de inventaris in de behandelkamer De be
handeling van de vrouw was bijna afgelopen toen 
zij uit de dtoel vloog en de 52-jarige tandartd te 
lijf ging. De oorzaak van de woede-uitbardting id 

bij de politie nog niet bekend. De vrouw wordt 
vandaag door de politiek nader aan de tand 
gevoeld." 

- Gelezen in het Haarlems Dagblad, NL. 

% 
DANN. Elders op dit blad leest u meer 
over een tentoonstelling te Diksmuide met 
150 foto's van Danny Cortier. Het gaat 
daarbij om een selektie die deze Brusselse 
fotograaf maakte uit zijn bergen foto's die 
hij schoot op allerlei Vlaamse manifes
taties van de jongste 20 jaar. Zelf leerden 
wij Dann kennen o.m. tijdens de vele 
gevaarlijke Vlaamse betogingen in de stra
ten van het Schaarbeek van Roger Nols en 
in de holle wegen van de Voerstreek. 
Dann, zelf een overtuigde, riskeerde vaak 
zijn hachje en zijn toestel, o.m. tussen de 
poten van de aanstormende paarden van 
de gendarmerie. De rillingen lopen ons 
nog steeds over de bange rug wanneer wij 

aan die ogenblikken denken. 

De keuze van Dann is bijwijlen ook zeer 
humoristisch. Wedden dat hij in zijn se
lektie die prachtige shot van Wilfried 
Martens heeft zitten wanneer deze in een 
of andere verkiezingsnacht in de BRTN-
studio bedenkelijk in een glas pils kijkt? 
En dat het onderschrijft luidt:„Te diep in 
het glas gekeken?" 

De tentoonstelling gaan bekijken, mensen, 
't Is de moeite wsiard! 

HANDPALM. Het gerucht deed de 
ronde, eerst door de wandelgangen en wat 
later bereikte het de gevoelige oren in de 
perszeial. Aan wiens brein het ontsproten 
was kon niemand nog achterhalen, dat 

gaat zo met geruchten. Vanuit de Wet
straat huppelde het naar de „de 16", waar 
de eerste minister woont. Die barstte in 
een schater uit, wiste zich het hoge voor
hoofd en ging over tot de orde van de 
dag. 

Natuurlijk wist de minister van Lands
verdediging niet dat hij over de tongen 
reed. In de overtuiging dat zijn passie 
binnen de vier muren van zijn buro bleef 
wendde hij zich dagelijks een vrijle tot het 
scherm van zijn pc. Na eerst zijn sekretaris 
te hebben wandelen gestuurd knipte hij 
likkebaardend de 386sX/20 aan, viste de 
speciale schijf uit de onderste lade en 
toetste Top Secret. Een pretpark plooide 
voor zijn ogen open. lïen pretpark? 

Nee, de minister meende het! 

Er ontvouwde zich op het scherm een 
natuurgetrouw slagveld met in de nok de 
vlaggen van de strijdende partijen: links de 
Kroatische kleuren, rechts de Servisch-
Bosnische en daar tussenin de Bosnische. 
Middels het spel met de zenuwachtige 
muis diende de handige speler, en niemand 
tijfelde er aan dat de minister geen handige 
speler is, de hemelsblauwe VN-vleig te 
doen vernietigen door de strijdende par
tijen die op hun beurt ook zich zelf 
uitschakelden. 

„Net zoals op het terrein!" had de Franse 
minister van Defensie zijn koUega uit 
België verzekerd. De Fransman had de 
diskette van zijn koUega uit Italië en die 
van zijn Canadese evenknie. En die? Die 
had het schijlje uit Londen waar de Britse 
minister het onder het groene tapijt had 
toegestopt gekregen. Van een Nato-ge-
neraal die de Snelle Interventiemacht voor 
ex-Joegoslavië op poten diende te zetten. 

Dat gerucht doet de ronde... 

GROETEN. Vanwege 

RAsmus 

de BruddeLe grote markt toen een 
vendelzwaaier zijn leeuwevlag zo 
hoop gooide dat het de indruk gaf dat 
deze aan de toren van het dtadhuis 
hing. Louter geluk is men geneigd te 
zeggen, voor mij was het het re-
dultaat van veel obdervatie en groot 
geduld. Het zijn deze dingen die het 
beroep zo boeiend maken." 

Fotograaf Dann: „De nadruk 
ligt niet op de manifestatie zelf 
maar wel op datgene wat een bij 
de pinken zijnde fotograaf kon 
vastleggen." 

In de Vlaamse bew^eging zijn er 
slechts enkelen die de titel ,fo-
togréiaf van de Vlaamse bewe
ging' mogen dragen, Dann is 
deze van de jongste kwarteeuw. 
De tentoonstelling met zijn 
w^erk wordt georganiseerd i.s.m. 
het Archief en Museum van het 
Vlaams Leven te Brussel, zij 
wordt ingeleid door Vlaams 
parlementslid WUly Kuijpers op 
donderdag 24 augustus om 
18u.30 in het auditorium van de 
IJzertoren. Ze loopt tot en met 
11 november a.s. 

(mvl) 

cs> Een knipoog op Vlaamse 
bewegingen. 150 foto's van 
Studio Dann. Tot en met 11 
november, dagelijks toeganke
lijk in het auditorium van de 
IJzertoren te Diksmuide. 
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NU ZONDAG 27 AUGUSTUS 

OP NAAR DIKSMUIDE 
PiëteitövoL bewaar ik uit 1937 — mijn geboortejaar — 
geërfd-van-thuif, het veröLagboekje van de 18de IJzer
bedevaart. Het Ligt hier voor mij. Twee generaties lang trekt 
onze familie, öomd met een serie buitenlanders, naar onze 
vredestoren. Ook buiten de bedevaartsdag. Wanneer de 
grijze wolken in Vlaanderen laag hangen en de stilte door 
de zeewing hoorbaar is op de IJzervlakte, dringt de roep van 
de toren voor de Grote Vrede sterker door Onontkoombaar 
blijft de toren op onj en op zovele duizenden inwerken. Ook 
nu weer, zondag zullen wij opnieuw dezelfde weg inslaan, op 
naar Diksmuide. 

* Op 21 oogst 1937, de voor
avond van die bedevaartsdag, 
klonken „vanaf 7 uur 's avonds 
Vlaamsche liederen en interna
tionale muziek" rond de toren. 
Bloemen werden neergelegd te 
Waregem voor Amerikaanse ge
sneuvelden, in Zarren voor de 
Duitse, in leper voor de Ierse en 
de Engesle, in Tielt voor de 
Bretoense en de Franse. Diks
muide internationaal! De vre-
deswekroep vertrok naar vriend 
en vijand. Hij vond weerklank 
alom. „Anciens Combattants 
Wallons a leurs Camarades Fla-
mands" — „Deutsche KriegsteU-
nehmer " — „American Veterans" 
enz... Verzoenende sierlinten in 
vele talen aan de voet van „onze 
toren"! De nieuwe grafkamers 
van hoop-op-vrede werden er 
dat jaar inhuldigd. De Gebroe
ders van Raemdonck, Firmin 
Deprez, Frans Kusters, Joe En
glish enz... ontgroeiden hun 
dorp van daaruit tot algemene 
vredess3aTibolen. Over de 
staatsonwil en de haat heen die 
in 1946 en 1947 weer zouden 
toeslaan, hielden ze stand. Met 
de kracht van enkele intellek-
tuelen, onderwijzers en „petits 
vicaLres", kreeg de vredeswil en 
het rechtvaardigheidsgevoel 
van deze IJzerhelden voor zelf
bestuur vaste vorm. Prof. dr. 
Frans Daels, de toenmalige 
voorzitter, riep ministers — die 
hij nooit in Diksmuide zag! — op 
die volkstrouw om te zetten 
door zelfstandigheid toe te ken
nen aan Vlaanderen en Wal
lonië. (Hij vergat (?) er evenwel 
bij te zeggen dat dit door het 
parlement moest geschieden via 
een grondw^etsherziening!) 

Als symbool voor die intellek-
tuelen, werd in dat jaar een van 
de weinige Vljiamsgezinde of
ficieren, luitenant Juul de 
Winde uit het Brabantse 
Merchtem in de krypte bijgezet. 
Ook het indrukw^ekkende am
nestiepaneel vond vanaf toen 
zijn plaats, naast het,,Vloek aan 
den Oorlog'-paneel uit 1930. 
Samen — als een hoopvolle po-
sitief-anarchistische kreet — wa
ren ze gevormd uit honderden 
ingezonde (Belgische) frontde
koraties ! 

DEZELFDE HOOP 
" De in 1937 getoondichte , ,IJ-
zerpsalm", de „Mauthausenlie-
deren" en het ,,Gebed voor het 
Vaderland" ontstonden uit de
zelfde hoop. De vrome muzikale 
gedragenheid van Arthur Meu-
lemans. Gaston Feremans en 
Mikis Theodorakis vertolkt dat 
gevoelen. Tenminste voor wie 
echt luisteren wil nacir het leed 
van alle oorlogsdoden. Het 
Mauthausendrama heeft de
zelfde staatsnationalistische 

w^ortels als die van de kampen 
aan de Orne, in Auvours, op 
Cézembre of in Breendonk I + 
II... Of dichterbij in de tijd, in de 
kampen van de ex-Sovjetunie of 
van de Balkan... 

* Op 22 augustus 1948 fietste ik 
voor het eerst met vader en de 
grotere broers naar Diksmuide. 
Het (zeer dunne) programma
boekje met slechts één reklame 
achterop (van de moedige 
Drukkerij Van Mierlo-Proost!), 
werd ,,ingeleid met een nieuw^e 
naoorlogse proclamatie tot alle 
Vlamingen"! Ze heeft in geen 
enkel woord aan betekenis ver
loren. ,,Wij staan hier op een 
dodenveld. Hoe schrijnend de 
werkelijkheid van dit puin ook 
weze, in het aanschijn van de 
dood passen geen uitroepingen, 
geen gebaren, geen goed- of 
afkeuringen. Het Comité ver
oordeelt elke vorm van pro-
vokatie, uit welke richting ze 
ook komen moge en verzoekt 
élke bedevaarder zich waardig 
te gedragen." 

Zij die menen om vanuit een of 
ander forum de 68de IJzer
bedevaart te moeten kleuren of 
een schaudw te bezorgen met 
protestpetjes, ballonnen en 
spandoeken, ontgaat de heilige 
horizont van dit dodenveld... Zij 
die op de rechteroever (sic) wil
len blijven staan, missen de hel
dere ogen én de open handen 
om „de anderen" aan de over
kant — op de linkeroever — in de 
ogen te kijken en te groeten... 
Zo verstomt bij hen onze te-
rugge'wonnen taal tot slechts 
kreten en verdachtmakingen. 
Zij missen de kracht van de 
godsvrede om de woorden
voor-de-toekomst, die zich in 
Diksmuide nog steeds uit het 
frontgebeuren kristaliseren, te 
uiten. 

WERELDWIJD 
" Het Fronters-zelfbestuur-ide-
aal kreeg voor het eerst na 21 
mei 1995 echte vorm in een 
soeverein Vlaams parlement. 
Vleiamse ministers vinden aar
zelend de •weg naar Diksmuide. 
De internationale waarde van 
Diksmuide vraagt nog steeds 
om invulling. E^n Japanse vre-
despaal, verrezen uit de eerste 
atoom-asse, staat verankerd in 
de klei van de IJzervlakte. 28 
zenders op onze beeldbuis kun
nen — mits een goede media-
aanpak — de Blauwvoet als een 
vredesvogel laten klapwieken 
over de hele wereld. Zowel in de 
Stille Zuidzee als in de Balkan 
kunnen de Zuidnederlandse 
woorden van Willem Verman-
dere of het voorbeeld van Dom 
Modest van Assche en Herman 
van de Reeck de wereld ont
moeten, opdat de waanzin van 

Op de Bedevaart van 1948 WOÖ het puin nog zeer zichtbaar 
aanwezig. 

de oorlog ophoude. Daarvoor 
staan de bijbelse woorden: 
,,Nooit meer oorlog!" profetisch 
in vier (Europese) talen me-
taalvast op de voet van de toren. 
Voor sommigen zijn die er blijk
baar te veel! Zo-wel omwille van 
de inhoud als omwille van de 
„andere" drie talen! 
* Het Frontersideaal bewege 

ons verder; het is alles behalve 
ingevuld. Er zijn niet alleen in 
de aktualiteit Komen en de on-
voldragenheid van Brussel-
Hoofdstad, maar ook de vele 
onvereffende rekeningen uit het 
verleden en een pijnlijk-grote 
werkloosheid. Er is onze Ne-
derlands-kulturele opdracht. 
Onze volkswil heeft nog steeds 

meer te maken met slijmreeksen 
op TV dan met het Festival van 
Vlaanderen... Alaar de Geest 
van het Frontersideaal heeft nu 
méér groeikansen dan ooit te 
voren. Binnen en buiten een 
Europa-zonder-staatsgrenzen; 
vanuit een Taalunie die ons 
bindt; met een volk dat nog 
nooit zoveel welvaart kende... 
Vanuit deze kansen kunnen we 
beter dan ooit tevoren het drie
sleutelbegrip van de Fronters: 
,,Vrede, vrijheid en verdraag
zaamheid!" invullen en uitdra
gen. 

Wie de zelfgenoegzaamheid Vcin 
het eigen gelijk in gemillime
terde gedachten koestert, voelt 
de ruimte van de wereld rond de 
toren van 30.000 gesneuvelde 
Vlamingen niet. Wie via Vrije 
TrihunM ,,zijn" vereniging -weg
houdt aan de IJzer, ondergraaft 
de meerderheidsbeslissing van 
de Vlaamse Raad uit 1986, die 
onze vredestoren verhief tot hét 
memoriaal van Vlaanderen. Zo 
biedt hij de gelegenheid cian 
,,anderen" om nog wat minder 
demokratisch te zijn... 

Redenen dus te over, beste le
zers, om in deze „broedertwist"-
tijd \vél de weg naar Diksmuide 
in te slcian. 

Willy fióiijpers, 

Vlaams 
Volksvertegenwoordiger 

VU-erö Michiel Capoen en Willy Kuijperj op de brej voor de Vlaanue 
dchooikinderen van Komen. 

DE SCHANDE VAN KOMEN 
(Vervolg van bic 1) 

Het partijbestuur van de Volks
unie verspreidde maandag een 
mededeling (zie verder in dit 
blad) ^vaarin het zich ergert aan 
de weigering van de dienst Ste-
debou-w. Voor de VU is deze 
zaak geen bagatel. „Het gaat 
over de manier w^aarop twee 
volkeren binnen eenzelfde staat 
met elkaar samenleven. De Vla
mingen hebben zich steeds be
reid getoond om in dit land op 
een eerlijke en loyale manier, als 
twee voWassen volkeren, met 
elkaar om te gaan. Ook de VU is 
van mening dat dit zo moet 
blijven. Het is echter niet de 
eerste keer dat de Franstaligen 
met dezelfde houding aanne
men. Zij weigeren reeds jaren 
hun wettelijke verplichting na te 
leven inzake de financiering van 
het onderwijs in de facilitei
tengemeente Komen." 

VU-voorzitter Bert Anciaux 
spitte ook het bussendossier 
Van Hooi boven, en de rel rond 
de financiering van "Carrefour" 
door de Franse gemeenschap. 
„Het lijkt wel", aldus Anciaux, 
„of de Franstaligen bepaalde 
\vetten maar respekteren indien 
het hun past. Een eerlijke en 
loyale samenwerking met Wal
lonië, op basis van gelijkheid en 
wederzijds respekt, blijft ons 
streefdoel. We zijn echter geen 
"onnozelaars". Ook Wallonië 
moet het spel eerlijk spelen. Dit 
kan een test zijn voor CoUignon 
en co. Wanneer zij niet bereid 
blijken in dit dossier de regels te 
volgen, zal de VU de pleit
bezorger zijn om de financiering 

van het Franstalig onderwijs in 
de Vlaamse faciliteitengemeen
ten stop te zetten." De Federatie 
van Vlaamje Vrouwengroepen 
( F W ) formuleerde een gelijk
aardige eis. De W B was min
der afwachtend, en pleit nu al 
voor de stopzetting van de sub
sidiëring van eht Franstalig on
derwijs in de Vlaamse facili
teitengemeenten. 

225MIUOEN 
Ondanks de Franstalige wei
gering om het Vlaamse schooltje 
in Komen tegen alle wettelijke 
regels m te financieren, betaalt 
Vlaanderen immers -wél voor 
Franstalig onderwijs in de 
Vlaamse gemeenten met faci-
hteiten voor Franstaligen. Vorig 
jaar gaf Vlaanderen hiervoor 
225 miljoen frank uit, becijferde 
de Financieel Ekonomuche Tijd. 
Tegenover het Vlaamse school

tje in Komen, staan tien Frans
talige basisscholen in Vlaande
ren: twee in Ronse, Sint-Ge-
nesius-Rode en Wezembeek-
Oppem, één in Kraainem, 
Wemmei, DUbeek en Linke
beek. 
Buiten deze scholen in de fa
ciliteitengemeenten subsidieert 
Vlaanderen bovendien vier 
Franstalige scholen voor bui
tengewoon onderwijs, voor 
zieke kinderen (twee in De 
Haan, één in Koksijde, één in 
Sint-Pieters-Leeuw). Sedert de 
Franstalige meerderheid in Voe
ren de Franstalige basisschool 
daar privatiseerde, ontvangt ze 
geen Vlaamse subsidies meer. 
Deze Franstalige school in 
Vlaanderen wordt, eveneens te
gen de taalwetgeving, betaald 
door een vzw die geld ontvangt 
van de Franse gemeenschap. 

(Pdj) 
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LANDÜIT 
„DE ZIEL VAN EEN VLAAMSE NON" 

EBOIA-VIRUS: MOLOKAI IN HET KWADRAAT 
Dokter William T. CIOM reiöde in 1960, even voor het 
uitroepen van de„indépendance", ab dokteren tolk meteen 
groep overwegend VLmnue mi)t)ionaruf<)en door het toen
malig BelgLfch Kongo. Na de onafhankelijkheid waj hij 
lange tijd werkzaam in het algemeen ziekenhui,) van 
K'uuhoöa, waar hij weldra ab enig chirurg zou overblijven. 
Toch verloor dokter William T. Clo^e er voorgoed zijn hart 
aan Afrika. En toen in 1976 in het katolieke mb-
^ieziekenhuu van Yambuku hetgevreade EboUi-viru^ voor 
het eerét toesloeg, waj hij hoofd van het groot,)te Zaïrese 
ziekenhui) en verantwoordelijk voor de di)tributie van 
medische hulpmiddelen. Dokter Clvde, vader van film-
aktrice Glenn Clode (o.m. bekend van Fatal Attraction) 
zag er de Zaïrese Fatal Attraction voor ogen. Hij 
stelde zijn ^vedervaren te boek. Ebola. A Documentary 
Novel of ltd Fir<)t Explojion is in een licht ge-
aktualiseerde versie via de Nederlandse schrijver 
J a n de Har tog ook in ons taalgebied bekend als 
Zuster Veronica. Het drama van Yambuku (1993). 

D
okter William T. Close, 
„BUI" voor de vrienden, 
was al lang terug in Ame
rika, toen de dramatische 

gebeurtenissen rond het,,killer-
virus" hem bleven achtervolgen. 
In 1987 deed hij een onderzoek 
in België en Zaïre naaf de af
komst van de zusters die hij in 
de loop der jaren in de streek 
van Kikwit en Yambuku ont
moette. Zijn dokumentatie be
slaat ruim 2000 blz., en daaruit 
puurde hij zijn prestigieus werk 
Ebola. A Documentary Novel of It,) 
FLr,)t Exploéwn, dat thans -werd 
uitgegeven te New York (uit
geverij. Ivy). 

ZUSTER VERONICA 
Dokter Bill Close: „Een Bel
gische vriend waarschuwde mij dat 
het onmogelijk waj om in de ziel van 
een Vlaanue non te kijken maar dat 
bleek mee te vallen. Het verhaal over 
één dergroot,>te gruweb van deze tijd 
wordt weergegeven en verteld door de 
ogen van zuóter Veronica, een 
Vlaanue non die op de miööie van 
Yambuku Ut) gaf en een kleine 
landbouwkoöperatie leidde. Haar 
toewijding en haar onverzettelijkheid 
maakten een grote indruk op mij 
toen ik haar leerde kennen. Met 
name tijdend het uitbreken van de 
Ebola-epidemie in 1976, met haar 
verdchrikkelijke en dodelijke gevol
gen, hield zij het hoofd koel en 
deuude nergerui voor terug." 

Dokter Bill Close hield er aan 
de vvrare identiteit van de 
Vlaamse zuster Veronica zorg
vuldig geheim te houden omdat 
hij beloofde haar privacy te be
schermen. Zuster Veronica leeft 
nog en de bewondering van 
dokter Close voor de Vlaamse 
zusters is enorm groot. Ook 
schrijver J a n de Hartog res-
pekteerde de privacy van deze 
Vlaamse zuster, die in het spoor 
van pater Damiaan werkte, 
maar \vellicht nooit op enige 
zaligverklaring zal moeten re
kenen. Iets wat ze overigens ook 
nooit zou wensen. Onze me
dewerker Lieven Demedts kent 
de identiteit van deze merk-
Wciardige vrouw, maar uit haar 
omgeving zijn er alvast meer
dere unieke getuigenissen be
waard gebleven die het Zaïrese 
drama pas echt ten volle schet
sen. 

HET EBOIA-VIRUS 
Lieven Demedts; „De eer,)te 
Ebola-gevallen in Yambuku dateren 
uit 1976. Dokter William Clvde wad 

daar toen werkzaam. Men dprak 
toen nog niet van het Ebola-vwud 
maar van het mydterieuze „killer-
virus ". Dokter Clode wad de eerdte die 
naar Yambuku trok om er de nood
hulp te koördineren. Het virud kreeg 
later de naam Ebola-virud, een 
dorpje bij de rivier waarnaar het 
virus in latere jaren werd ge-
naemd." 

Het Ebola-virus is duidelijk nog 
erger en gevaarlijker dan het 
beter bekende HlV-virus waar
aan de verschrikkelijke naam 
Aids is verbonden. Dragers van 
het HIV-virus kunnen nog jaren 
leven vooraleer ze, soms ok-
kasioneel, sterven aan wrat wij 
Aids of de paarse pest noemen. 

Geheimzinnige en dodelijke vlrusden uit de donkere oerwouden van 
Afrika zijn niet zelden dtof voor films en boeken. Dejongdte 'ui de rij 
was "Outbreak " met Dus tin Hoffman. 

Sterven aan Aids is een pro
bleem van kombinatie met an
dere ziekten. Wie drager is van 
het HlV-virus heeft geen \veer-
standsvermogen meer. Als je 
dan in lengte van jaren geen 
gevaarlijke ziekte opdoet zoals 

William T. Cbde haalde de informatie voor zijn boek over het Ebola-
virus bij de Vlaamse missiezuster Genoveva, lid van de Zusterd van 
het H. Hart. 

bv. longontsteking, is dat nog 
geen drama. Het Ebola-virus is 
echter ongenadig. Wie met 
Ebola besmet wordt sterft bin
nen de tien dagen. Rottend 
bloed komt uit alle lichaams
openingen gespoten. Er bestaat 
geen vaccin tegen, geen me
dicijn, niets... Men heeft ge
woon geen kans en ook dat is 
buitengewoon erg. 

Dokter Close: „Het enige dat we 
vermoedden wad dat het virus af
komstig was uit het oerwoud. Verder 
wisten we helemaal nietd. Je moest 
het opnemen tegen een volstrekt on
zichtbare tegenstanden Artden rrwes-
ten 'ui de meedt onmogelijke om-
dtandigheden werken, tussen bloeden 
zwart braaksel" 

PROJEKT KIKWIT 
Reeds in 1976, jaar waarin het 
„killer-virus" voor het eerst van 
zich liet horen in Yambuku en 
Kikwit organiseerde de Oost-
rozebeekse Missiebond een 
Broederlijk Delen-projekt rond 
,,Kikwit". Het streefdoel be
stond er in 150.000 fr. op te 
halen en daar lukte de Mis
siebond op een paar duizend 
frank na, nog in ook. Waarom 
Kikwit? 

Toenmalig medewerker van het 
driemaandelijks tijdschrift Mis-
sienieuws Lieven Demedtd: „Het 
projekt werd niet zomaar toe
vallig gekozen. Veel West-
vlaamse zusters waren in die 
omgeving ^verkzaam, onder hen 
heel wat Oostrozebeekse zus
ters. ,,Het hemdeke gaat nader 
dan het rokske," schreef men in 
Missienieuws. Men ^wist dat er 
zware nood was maar van het 
Ebola-virus was nog geen 
sprake. ,,Zij varen er wel mee en 

ffi wij leven soberder in de geest 
o van de veertigdagentijd," 
& schreef de toenmalige pastoor 

André Vergauwe, pastoor van 
één der Rozebeekse parochies 
in Misdienieuwd. De pastoor van 
de Ginste had redenen om mee 
voor het projekt Kikvvnit te kie

zen. Zuster Aline Tack, van de 
kleine wijk de Ginste, was in 
1947 naar dat gebied vertrok
ken. Begin 1976 was zij te Oost-
rozebeke en daar vertelde ze 
over haar taak als ziekenver-
zorgster en kraamvrouwver
pleegster te Kikw^it. Over het 
gevreesde ,,killer-virus" werd 
nog maar in vrij bedekte termen 
gesproken. „De grote behoefte 
in Kikwit is w^ater en maniok. Er 
zijn daar uitgestrekte maniok-
velden. Maniok wordt eerst ge
plant en dan geoogst in de rivier. 
Vrouwen en kinderen doen dit 
zware werk, zelfs zwangere 
vrouwen ziet men optrekken 
naar de velden, met hun kind op 
de rug." 

Voor dokter Close telden de 

f etuigenissen en die zouden er 
omen. I5en deel van het Mis-

sienieuws-archief is in zijn bezit 
en is van onschatbare waarde 
voor de eerste bevindingen rond 
het Ebola-virus. 

MISSIENIEUWS 
Het driemaandelijks tijdschrift 
Misdienieuwd verscheen voor het 
eerst in 1969 en bereikte ook 
buiten Oostrozebeke heel wat 
lezers. Wijlen minister Daniël 
Coens verzorgde zelfs een paar 
bijdragen voor dit blad. Maar 
Missienieuws bevatte enkele 
merkw^aardige getuigenissen 
rond de eerste gebeurtenissen in 
Kik^vit. Missienieuws van juni 
1976 meldt over Kikwit: ,,de 
mensen hebben af te rekenen 
met het w^ater. In de rivieren 
wassen ze zich en doen daarna 
eenvoudig hun was, daarna ne
men ze dat voor drinkw^ater, wat 
natuurlijk veel ziekten veroor
zaakt." Een eerste, prille ge
tuigenis uit Ebola. Andere ge
tuigenissen volgen: „Help, wij 
smeken om medikamenten. 
Mensen vallen hier als de vUe-
gen." In de vele brieven uit 
Zaïre volgen tal van drama
tische getuigenissen. Er komt 
heel wat hulp uit West-Vlaan
deren maar niemand beseft op 
dat ogenblik de ernst van de 
zaak. In het januarinummer van 
1977 getuigt een Oostroze
beekse missiezuster van haar 
hoop: „Gelukkig dat de Heer 
ons spaart voor ziekten want 
medikamenten zijn raar te vin
den. Een besmetting zoals het 't 
geval was in Yambuku, zou ook 
in Kinshasa niet te verhelpen 
zijn. Ik heb geloofd in uw liefde 
zonder grenzen." Maar niet ie
dere zuster heeft evenveel ge
luk. Dokter Close getuigt hoe 
een priester een Vlaamse zuster 
in haar laatste uren bijstond en 
haar de laatste sakramenten toe
diende: „Zoals bij alle Ebola-
slachtoffers kwam het bloed op 
het laatste moment uit haar 
ogen. Dat is een heel tragisch 
gezicht. Ik heb het al Vciak ge
zegd: zij huilde bloed. De pries
ter veegde met zijn zakdoek 
haar gezicht schoon. Even later, 
zonder erbij na te denken, 
veegde hij met hetzelfde doekje 
ook zijn eigen gezicht schoon. 
Een paar dagen later was de 
priester ook dood." 

Het beeld van deze dramatische 
gebeurtenissen heeft dokter 
Close nooit meer losgelaten. „Ik 
moest dit Ebola-verhaal vertel
len. Niet de dorre cijfers en 
feiten. Ik wilde het menselijk 
verhaal vertellen van artsen die 
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LMDÜIT 
soms in h u n radeloosheid niet 
mee r we ten •wat ze doen ." 

THE HOT ZONE 
Vader Close, -wiens doch te r to t 
he t k ru im van Ho l lywood w o r d t 
gerekend , wee t w a a r o v e r hij 
p raa t . Fi lms en boeken over 
geheimzinnige en dodeli jke vi
russen uit de d o n k e r e oe rwou
den van Afrika liggen aan de 
basis van evenveel t rü lers . E e n 
HoUywood-fi lm Outbreak, met 
Dus t in Hoffman laat zien hoe 
d o o r fouten bij de behande l ing 
v a n een besmet te a a p ui t Afrika, 
verschr ikkel i jke v i russen de V S 
bedre igen . A n o t h e r fatal a t t rac
t ion? 

E e n Oos trozebeekse miss iona
ris: „Het u verschrikkelijk. Aidti, 
dat kennen ze inttuöen maar het 
Ebola-viriu, dat kan ook plots toe
slaan in 3e Westerse wereld en pas 
dan wordt het écht aktiuiliteit. Als 
het aan de eigen achterdeur staat 
bedeft men pas de erndt, zoaL nu bij 
Ai2s. Maar weed gerudt: Ebola kan 
de dreiging van de toekomdt zijn. En 
die verhalen over de gesel Gods, en de 
straf voor zondige kontakten meteen 
aap of zoiets, dat klopt niet. Er 
bedtaan toch ook verhalen over sek
suele kontakten met schapen, geiten 
of varkens, ook in Europa. Dat zal 
wel ook al eeuwen geleden gebeurd 
zijn, zonder straffe Gods. Vanwaar 
het Aidsvirud of het Ebolavirw) 
kofut, wij weten het ook niet. Het kan 
zelfs gewoon in een laboratorium zij 
midgegaan. Denk aan de mixo-
matose bij de Europese konijnen..." 
D o k t e r Close: "We weten nog zo 
weinig van Ebola. Het id nu (1995) 
voor de derde keer gekomen en ge
lukkig weer verdwenen. Er is nog 
geen behandeling of genezing voor 
gevonden. Het virus leeft in een gadt, 
een aap, vlieg of ander dier. Waar het 
zich in het oerwoud verschuilt is 
onbekend. Het enige wat we kennen 
zijn de verschrikkelijke gevolgen 
wanneer het virud toeslaat." 
D e schrijver R icha rd P res ton 
heeft in he t boek The hot zone een 
goed beeld gegeven van het ge-
vjiar. In deze popula i r we t en -
schappehjke triller, een bestsel
ler in de VSA, schrijft P res ton 
over een o n b e k e n d mons te rach
tig diertje da t het op de mens 
heeft voorz ien . E^n m o o r d e n d e 
s t r ing p ro te ïnen da t zichzelf wil 
ve rdubbe len met he t b e k e n d e 
d ramat i sche gevolg. Vader 
Close ken t u i t e raa rd Ho l lywood 
en hij ken t de film Fatal At
traction die zijn doch te r to t 
Olympische hoogten b rach t . 
Hij zag de film Outbreak en hij 
las het boek The hot zone. 
D o k t e r Close: „AL je mij vraagt 
of het Ebola-virus op vandaag het 
grootste probleem is, nee, hoe af
schuwelijk de gevolgen ook zijn. 
Oude ziekten au malaria, mazelen, 
rivierblindheid, hepatitü en vooral 
Aids zijn nog grotere vijanden." 

hAAMA YEMO 
In augus tus 1994 b r a c h t dok te r 
WUliam Close op u i tnodig ing 
van p remie r Kengo W a D o n d o 
nogmaals een bezoek aan het 
groots te z iekenhuis van Zaï re . 
H e t z iekenhuis luistert naa r de 
nsiam Mama Yemo, n a a r de moe
de r van M o b u t u . H a a r bors t 
beeld staat er op de b innen
plaats . Oo i t een p rach t ig zie
kenhuis , m a a r nu een medische 
ru ïne . Zijn ontgoochel ing w a s 
groot . , ,De ^vesterse were ld 
heeft zich massaal van dit land 
afgekeerd. Hol lywoodfl lms 
s chudden ons w a k k e r m a a r de 
manie r -waarop ze -virussen be
nade ren -wijst mee r op de hit te 
d a n op he t l icht ." 
E e n Oos trozebeekse zuster: 
„Dokter Close heeft gelijk, Zaïre zit 
totaal aan de grond. De toestand is 

dramatisch en er gebeurt niets. Aids 
wad geen straf van God, het wad de 
mend die zichzelf strafte. Hetzelfde 
zal gebeuren nut Ebola. Alleen we
ten we niet waar en wanneer, maar 
we weten dat het erger zal zijn. 
Namen, feiten en toestanden noemen 
heeft geen zin. Wij hebben de hel 
gezien." 

Ik d e n k aan de Apocalyps , aan 
p a k w e g Kei th H a r i n g . Wij Wes 
ter l ingen leven alleen ve rde r 
met b e k e n d e n a m e n en begr ip 
pen . In het n a w o o r d van P re s 
ton's Hot Zone zegt de au teu r : 
, ,God is in the details", w a a r o p 
de u i tgever an twoord t : , ,God is 
in the s t ruc tu re" . Ik d e n k aan 
professor Leo Apostel , aan -wie 
ik ooit een onbegrijpelijk w e r k 
over de s t r u k t u u r van he t be 
s taan afleverde en weet : he t zit 
s t ruk turee l fout. Gis te ren nog 
-was het Aids, v a n d a a g Ebola en 
m o r g e n zorgt een minuskuu l 
insekt met een ande re exot ische 
n a a m voor een m o o r d e n d e 
ziekte. E n hoe v e r k o o p je da t 
alles? Missch ien met een klin
k e n d e titel „Vader van actr ice 
Glenn Close eer t Wes tv laamse 
zus ters" . 

MOLOKAI 
Zuster Veronica: „Zij zullen het 
gelezen hebben en zeggen, wij hebben 
het niet geweten. Wat in Afrika 
gebeurt blijkt ons niet te raken. 
Maar daar gaat een kontinent en 
een reeks kuituren verloren. Dat doet 
pijn. De kinderen die in de wreedste 
omstandigheden sterven, in bloed en 
drek. Molokai in het kwadraat. Als 
ik weet dat ik dit kan verhelpen door 
mijn naam vrij te geven dan doe ik 
het. Ben ik binnen honderd jaar 
zalig of heilig verklaard. Hypokriet. 
Ik wil nooit zalig of heilig verklaard 
worden, Damiaan vloekt nu ook. 
Dat moesten ze weten in het Va-
tikaan." 

Waarbi j de laatste v raag . 

— , ,Aids? H e t k o n d o o m ? " 

Zuster Veronica; „AL het regent, 
dan neem je toch ook een paraplu... 
Of wordt een mens nat omdat God 
het zo gewild heeft? God heeft gewild 
dat wij ons weten te beschermen 
tegen de regen. In Afrika vindt nun 
dat logLch maar het geloof gebiedt 
het tegendeel Het kondoom helpt 
tegen Aids, helaas L er nog geen 
paraplu tegen het Ebola-virus maar 
aL men die paraplu morgen uitvindt, 
dan gebiedt ons geweten om die te 
gebruiken." 

Ik be rg he t archief van Mid-
sienieuws op . Sommige ,,front-
b r ieven" zijn te ha rd . M a a r ik 
besef: -we moe ten m e k a a r een 
ge^veten schoppen . K o m op te 
gen kanker , onze beschavings-
ziekte, is lovens-waardig. K o m 
op tegen Aids is aktueel . K o m 
op tegen Ebo la is het motief v a n 
de toekomst . Wie zwijgt is me
deplicht ig. 

L. D e m e d t s 

ZUSTER 
GENOVEVA/ 
VERONICA 
D e merk-waardige Vlaamse 
zus ter Veronica ui t het boek 
van dr. Wül i am T. Close is in 
-werkelijkheid zus te r Gen-
oveva, de 65-jarige Annie 
Ghyseb rech t s van de Zus te r s 
van het H . H a r t van M a r i a in 
Schi lde. Zij w a s deze zomer 
met vakant ie in V laande ren 
m a a r -wou aan de pers haa r 
identi tei t niet vrij geven. D a t 
moch t pas w a n n e e r zij veilig 
en wel op het vl iegtuig zat da t 
hij vor ige -week opnieu-w naa r 
haa r missiepost in Binga 
(Zai re ) vloog. 

MET ZICHT OP KAAP DE GOEDE HOOP 

AFRIKANERS OP DE BRES 
VOOR HUN MOEDERTAAL 
STELLENBOSCH — Recente voorételLen van de Zntd-
afrikaatue étaaUomroep om de Afrikaaneitalige uit
zendingen terug te schroeven, hebben bij kuLtuurbewu^te 
Afrikaner,) de vreej aangewakkerd dat hun taal op termijn 
zat degraderen tot een tweederangétaaL Onze medewerker 
in Zuid-Afrika dprak met Johan Combrink, profeöéor in 
de Afrikaanse Taalkunde aan de Universiteit van Stel-
lenboöch, over de plaatd van het Afrikaand in het nieuwe 
Zuid-Afrika. 

D
e 55-jarige C o m b r i n k is 
voorz i t te r van de Taai
kommiss ie van de Zu id -
afr ikaanse Akademie voor 

W e t e n s c h a p en Kuns t en is ak-
tief in allerlei kul ture le vereni 
gingen. 

J o h a n Combrink: „Ik vrees dat 
er een nwgelijkheid bestaat dat het 
Afrikaand een tweederangstaal 
wordt. Bij politieke besprekuigen L 
dat reeds zo. De afgelopen sessie 
verliepen de toespraken in het par
lement voor 18 procent in het EngeL 
en voor 3 tot 4 procent in het 
Afrikaand. De rest geschiedde in 
verscheidene Afrika-talen." 

TWEE POLEN 
C o m b r i n k o n d e r k e n t da t het 
Afrikaans v o o r sommigen een 
negat ieve bi jklank heeft. „Het 
Afrikaner-nationalume was opge
bouwd rond twee polen: kleur en taal 
Wat taal heeft verenigd, heeft kleur 

gescheiden. En wat kleur heeft ver
enigd, heeft taal gedcheiden. Nu L er 
een verbetering merkbaar. De kleu-
renschetdsUjn wordt flauwer.' 

C o m b r i n k hoop t da t alle Afri-
kaans ta l igen e lkaar nu zullen 
v inden, ongeach t h u n poli t ieke 
of godsdiens t ige over tuiging. 
„Het gaat om het Afrikaand aL 
kommunikatiemiddeL Er moet een 
nieuwe strategie worden ontwikkeld 
om de Afrikaanse taal te bevrijden 
van haar stigma. Het geeft een 
bepaalde allure aan onze taal aL 
toonaangevende leiders, zoaL NeLon 
Mandela en Cyril Ramaphosa, 
openbare toespraken houden in het 
Afrikaand buiten het parlement" 

• Is d e strijd voor het b e h o u d 
van het Afrikaans niet s terk 
v e r w e v e n m e t e e n aJBkeer v o o r 
de andere Afrika-talen e n het 
Enge l s? 

J . Combrink: „Ond doel is het 
voortbestaan van de Afrikaanse taal 
met het behoud van haarfunkties. Ik 
ben nooit tegen het EngeL geweedt. 
Ik ben wel gekant tegen dominantie 
door één taal Het kan niet dat er 
enkeleen EngeL verslag beschikbaar 
u van de AfbakeningskommLsie 
van Belville; met het flauwe ekskuud 
van de tijdsdruk. ZoaL D i e B u r g e r 

terecht heeft opgemerkt, spreekt 66 
procent van de inwoners van Belville 
Afrikaans. AL je dud tijdsdruk wil 
voorkomen, kies je best de taal van de 
grootste kommunikatie. Hier L dit 
duidelijk het Afrikaans. Bovendien 
beheerst het overgrote deel van de 
EngeLtaligen in en rond Belville het 
Afrikaand goed. 

Van Afr ikaanse zijde w a s de 
strijd nooit pe r sé tegen de 
Afrika-talen gericht . Als )e kijkt 
naa r de g rammat ika - en woor 
d e n b o e k e n die voor deze talen 
bes taan , dan m e r k je het g ro te 
aandee l van Afrikaanstal ige au
teurs daar in . E r -waren na tuu r 
lijk ook Bri t ten en Dui t se r s , 
m a a r de Afr ikaanse t aa lkund i 
gen h e b b e n een geweldige bij
d rage geleverd tot de kodifikatie 
van de Afrika-talen. AJs -we wil
len samenleven m dit land, d a n 
moeten -we mekaa r s ta len zoveel 
mogelijk kennen . Zoveel talen 
als je kent , zoveel kee r ben je 
m e n s ! " 

VERENGELSING 
• D i e strijd v o o r het Afri
kaans is toch vooral gericht 
tegen het oprukkende E n 
gels? 

J . Combrink: „Ja, maar dan niet 
zozeer tegen het EngeL aL zodanig, 
wel tegen het EngeL aL imperi-
alidtLche taai AL een taal die door 
enkele honderden mensen wordt op
gedrongen aL dé taal van Zuid-
Afrika. Er L geen vereniging van 
imperialuten, maar er heerst wel een 
denkklimaat in bepaalde kringen: 
Kom laat ons maak alles EngeL, 
dan krij ons één algemene taal en 
dud één natie. 

O p die man ie r -werk je juist 
verwi jder ing, -wrij-ving en twis t 
in de hand . " 

• Waarom bent u eigenlijk z o 
gehecht aan die taal? 

J . Combrink: „Eend je bent op
gevoed in het Afrikaand, zit je met 
een waardensteLel waaraan je niet 
meer kan tornen. Op dat steLel kan 
je hoogstens een extra bovenbouw 
zetten. Je kan enkel in je moedertaal 
volledig mens zijn. Ik heb vijf jaar 

EngeL gestudeerd en heb in Londen 
gewoond. AL het echter om ge-
voeLuitdrukkingen gaat, kan ik het 
EngeL niet zo vlot gebruiken aL het 
Afrikaand. Er u maar één volledige 
uitlevingstaal voor mij en dat geldt 
ook voor andere Afrikaaiuspreken-
den." 

DRIE GROEPEN 
• Er bestaat e e n G e m e n e b e s t 
v o o r Engels ta l ige staten en een 
Franse al l iantie . Zie t u in d e 
toekomst samen-werkingsver
banden tot stand k o m e n m e t 
N e d e r l a n d en Vlaanderen o m -
-wille van d e taaiverwant
schap? 

J . Combrink: „Ik hoop dat van 
harte. Waarom zou Zuid-Afrika 
niet aandluiten hij de Nederlandse 
Taalunie en het Algemeen Neder
lands Verbond? Ik ben ook fervent 
voorstander van een leerstoel Afri
kaanse taalkunde, geschiedenL en 
kuituur in België' of Nederland. M'n 
voorkeur gaat daarbij uit naar Leu
ven. We zouden van jullie kunnen 
leren, vooral wat de taaLtrijd in 
België betreft. Eerst de politiek links 
laten liggen en de aandacht vestigen 
op taaien kuituur. AL je nu probeert 
politiek op je benen te blijven staan, 
loopje het gevaar de Afrikaanse taal 
te verliezen." ••> 

• H o e m o e t e n Afrikaansta-
l igen reageren op de voorste l 
l en van d e s taatsomroep o m 
minder in he t Afrikaans uit te 
zenden en o p de po lemiek rond 
he t gebruik van het Afrikaans 
als voertaal aan de Univer 
siteit van Ste l l enbosch? 

J . Combrink: „De Afrikcw.ru-
taligen hebben nooit één front ge
vormd. Er waren altijd verdelende 

faktoren, soms diep verdelende fak-
toren. Momenteel zijn erdrie groepen 
Afrikaarutaligen. De zwijgende 
meerderheid denkt dat alled vanzelf 
in orde zal komen: Ik mag geen 
geraad maken, ik moet vriendelijk 
blijven, anders gooi ik mij in het 
kamp van de oude taaivechters, de 
patriotten. Het kost veel moeite om 
deze personen te bewegen. Dan u er 
de tweede grootste groep. Haar kin
deren zitten op een EngeLe school 
Ze gaan ervan uit dat EngeL de 
toekomstige taal van het land wordt. 
De taalhewuste Afrikaandtaligen 
zijn op het ogenblik in de minderheid. 
Ze willen echter strategieën ont
wikkelen en van zich laten horen aL 
hun moedertaal in het gedrang 
komt.' 

Fil ip Vandenbroeke 

zondag 3 september 1995 

Doe mee aan de 15 de Gordel 
Wandelen en fietsen 

dé fBloso klassieker 
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De Gordel, Dorpsstraat - 1640 Sint-Genesius-Rode 
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30.000 SCOUTS ERVAREN DE WERELD ALS HUN DORP: 

VLAMINGEN TEVREDEN NA IS*'» JAMBOREE 
De {'ierjaarUjL)e öcout,)ervarlng van vreedzaam éamen-
Leven, ongeacht reLigieuze, politieke, raciale, .teköuele en 
kultureU veröchdlen zit erop. De Jamboreanen van 
Dronten (NL) zetten gedurende tien dagen het öcout-
öideaal van wereldbroeder^chap, de oude droom van stichter 
Baden Powell, om in de praktijk. Van Zuid-Afrika tot 
IJsland, van Japan tot Mexico, overal weerklinkt het
zelfde:,,Onvergetelijk, fantodtiich, enig, uniek". Ook onze 
Vlaanue Moutö en gidden ervaren dat een verdraagzame 
samenleving kan. De tékommerciële aanpak van Scouting 
Nederland namen ze er daarvoor graag bij, al zien ze het 
liever anders. En de voorstelling van het Belgisch kon-
tingent lijkt eerder op een „Belgenmop", om het op zijn 
Hollands te zeggen. 

V
oor één keer is Dronten in 
Flevoland het centrum van 
de wereld. 25.000 scouts en 
gidsen uit 169 landen cian-

gevuld met vijfduizend Neder
landse en Vlaamse vrijwilligers, 
voor het grootste deel zelf 
scouts of oud-scouts. De or
ganisatie lijkt af. Aan alles is 
gedacht. Zelfs een hospitaal, 
tandartskabLnet, brandweer
post en een eigen politiecel ont
breken niet. Als journalist of 
bezoeker kom je er niet zomaar 
in. Het 300 hektare grote do
mein is afgezet en aan de toe
gangen wordt ;e grondig ge-
kontroleerd. Zelfs de bagage 
\vordt nagekeken. Schengen is 
duidelijk nog niet van toepas
sing voor wereldscouting. Daar 
zitten de Amerikanen voor iets 
tussen. Ze houden zich aan 
strenge morele kodes: geen al-
kohol, geen drugs, geen seks. 
Geen enkele Amerikaan mag 
het domein verlaten zonder be
geleiding. Sommige delegaties 
schrappen een bezoek aan Am
sterdam. Ze vinden het een 
,,verderfelijke stad". Scouting 
Nederland ziet onder druk af 
van kondoomautomaten in de 
publieke zones. 

MET HANDEN EN 
VOETEN 
Enkele dagen een Jamboree 
mee beleven kan je op twee 
manieren. Of je hangt de toerist 
uit, zoals er dagelijks duizenden 
rondlopen. En hiervoor bijna 
vijfhonderd frank neertellen. 
Tot ergernis van de scouts en 
gidsen. Aan Vljiamse tenten val
len dan ook de bordjes op ,.Ver
boden te voeden". Of hoe men 
humoristisch toch zijn ongenoe
gen kan uiten. 
Of je probeert de leefwereld van 
14-18 jarigen binnen te treden 
en je hart van oud-scout te laten 
spreken. J e zet al het orga
nisatorische en kommerciële 
aan de kant en plaatst het sa
menwerken aa.n wereldbroeder
schap centraal. Want daar gaat 
het om, 14 tot IS-jarigen laten 
ervaren dat samenleven kan. Is-
raëheten en Palestij nen die sa
men feesten, Grieken en Ma-
cedoniërs die samen eten. Een 
Serv die bij de Kroaten langs 
loopt en er afstandelijk maar 
beleefd wordt geholpen. Hoe 
moeilijk het ook is. ,,We pro
beren hier de oorlog uit onze 
gedachten te zetten, ook al we
ten we dat bij onze terugkeer 
het wapengekletter nog niet zal 
uitgestorven zijn. We mijden 
officiële kontakten. Maar een 
Servische scout of gids die bij 
ons om een badge of een stempel 
komt helpen we wel" zegt Lidija 
Pozaic uit Zagreb. 

Vrolijkheid en beleefdheid val
len anders wel op. ledereen 
groet hier (bijna) iedereen. Aan 
sociaal kontakt geen tekort, al 
gebeurt dit meestal in het En
gels. Of met handen en voeten. 
Van Babelse spraakverwarring 
IS hier geen sprake. 

Onze indrukken worden beves
tigd door enkele Vlaamse scouts 
en gidsen die we onder de 
Vlaamse Leeuw onmoeten in 
subkamp 'Pegasus'. Lotte en 
Sander Loones uit Oostduin-
kerke, Nele Janssens en Luc 
Crabbe uit Aalst en Dieter Ver-
degem uit De Panne. 

„E^n jamboree moet je zelf ma
ken. Er wordt je een kader 
aangereikt van aktiviteiten, 
maar kontakten moet jezelf leg
gen. Door bij andere kontin-
genten te gaan eten, leg je de 
beste kontakten" weet Sander 
die de avonden het gezelligst 
vindt als de toeristen naar huis 
zijn. „Zo ontdekten ŵ e aan tafel 
dat de Chinezen niet zo braaf 
zijn als ze er uit zien" vult zus 
Lotte aan. 

„De kookkultuur op deze jam
boree heeft iets speciaals. Alle 
dagen krijgt iedereen het zelfde 
basispakket voedsel, maar elk 
volk kookt z'n potje op een 
andere manier. Sommigen snap-

\ Uiiiiiuic jcouttt en gidjen vinden even tijd voor een babbel, om daarna 
weer internationale kontakten te leggen. 

pen niet dat wij onze aard
appelen schillen en in water 
koken" vertelt Nele. 

Een jamboree-kookboekje met 
handige tips is een hulp om een 
eetbaar maal te serveren. Want 
koken gebeurt nog steeds in de 
eigen leefkringen, zij het tijdens 
deze jamboree op gas in plaats 
van op hout. Onze pannekoe-
ken vallen in tegenstelling tot 
gekookte aardappelen wel in de 
smaak van de wereld. „Pan-
nekoeken en frieten, we konden 
het niet laten", lacht Dieter. 

Dat verdraagzaamheid centraal 
staat, daar zijn allen het over 
eens. Nele weet het treffend te 
tiperen: „Racisten worden op 
een jamboree zeker verdraag
zaam." zegt ze kordaat. „Spijtig 
dat racisten niet op jamboree 
korrien" vult ze onmiddellijk 
aan. 

Het strenge imago die de jam-

NEDERLAND VERWALUBIET 
SCOUTING 
Wailibi-Flevo, dochteronder
neming van Wallibi-Waver, 
ligt naast het wereldjambo
reeterrein. Op zich niet ab
normaal. Dat je echter een 
toegangskaartje Wallibi kan 
kopen, gekombineerd met een 
bezoek Jian de jamboree, is 
voor Scouting Vlaanderen 
niet te begrijpen. 

„De Nederlandse koopmans
geest zal er voor iets tus
senzitten. Alaar voor ons Vla
mingen kan dit eigenlijk met. 
Heel het kommerciële opzet 
rond de jamboree gaat voor 
ons toch te ver." Koen Broos, 
Vlaams PR-verantwoorde-
lijke is niet te spreken over de 
duizenden bezoekers die da
gelijks de jamboree aandoen. 
Tussen 10 en 17 uur zijn ze 
welkom. Liefst met zoveel 
mogelijk. Heel Nederland 
maakt trouwens promotie 
voor dit wereldkamp. „Beleef 
'n w^ereldse dag op de we
reldjamboree", luidt de slo
gan. 

Dat de scouts en gidsen tij
dens de bezoekuren elke kon-
sumptie drie keer zo duur 
dienen te betalen doet de deur 
dicht. Niet te verwonderen 
dat Sander Loones vindt dat 
de jamboree eigenlijk maar 's 
avonds begint. 

Voor Scouting Nederland is 
de jamboree nu eenmaal een 
promotiestunt om haar be
weging aan nieuvs^e leden te 
helpen. Dat steken ze ook niet 
onder stoelen of banken. Ne
derlandse scouts vinden aan 
de reklame en massale spon
soring niets abnormaals. 
„Olympische Spelen worden 
toch ook gesponsord. J e kan 
toch niet verwachten dat de 
overheid alles financiert" is 
een vciak gehoorde opmer
king. 

Handel en kommercie zit Ne
derlanders al eeuwen in het 
bloed. Zelf scouts kunnen dit 
niet ontkennen. 

(mas) 

boree heeft weten ze te rela
tiveren, al vindt Luc die vier jaar 
terug Korea meemaakte dat het 
toch w êl vî at van het goede 
teveel is. „Wie niet kan ver-
gehjken weet niet beter, maar 
onder andere dat gedoe rond het 
al of niet roken, moet dat nu 
wel?" Rookverbod is er op het 
hele terrein. Hier en daar zijn er 
rookhoekjes. „Eigenlijk heeft 
dat nog een positieve kant. Daar 
ontmoeten de verschillende kui
turen en volkeren elkaar" weten 
Dieter en Sander. „ J e leert in de 
rookhoeken veel mensen ken
nen, ook als je niet rookt." 

VLAANDEREN 
Slapen en leven doen de Jam
boreanen per kontingent of sub-
kontingent. Zo leeft Scouting 
Vlaanderen per veertig met één 
leider per tien givers (= gidsen-
verkenners). Om te leven en te 
slapen zijn we Vlamingen. Maar 
om ons aan de wereld voor te 
stellen zijn we dan weer „Bel
gen", wereldscouting herkent 
immers alleen maar landen. J e 
kunt het U niet voorstellen, zo'n 
„Belgendag" op jamboree. Geen 
enkele Vlaamse kontingentlei-
der die er zich goed bij voelt. 
„Zo'n dag is een kompromis. 
Gemakkellijk is het niet om met 
de Franstalige scouts tot een 
oplossing te komen. Ze zijn zo 
Belgisch gezind," weet Frank 
Remi uit Hasselt. 

Federale loyauteit is ver te zoe
ken bij de Waalse scouts. Een 
Waalse Haan wLUen ze niet hij
sen. Daarom mag er officieel op 
het Belgisch hoofdk^vartier ook 
geen Vlciamse Leeuw wappe
ren. In de subkampen is dat 
anders. Een gids heeft tijdens de 
optocht van het Belgisch kon
tingent een Vlaamse Leeu^w 
over hciar uniform gedrappeerd. 
,,lk mag hem niet laten w^ap-
peren. De Walen willen dat niet. 
We kunnen hier toch geen ruzie 
maken," vertelt Sofie Deprez uit 
Hasselt. 

De Vlamingen hebben allemaal 
wel een Vlaamse Leeuw op hun 
uniform genaaid. En het 
Vlaamse luik van de Belgische 
ambassade legt duidelijk de link 
naar de federale staatsstruktuur 
met o.m. de voorstelling van het 
Vlaamse Parlement. Dat de Vla

mingen er dé Humo-poster met 
Albert-11 op zijn moto tentoon
stellen, begrijpen de meeste 
Franstaligen niet. Maar het is 
een onderdeel van het kom
promis. „Waarom dat 
Vlaamse?" vraagt een Luikse 
gidsenleidster zich af, „We zijn 
toch allen Belgen en royalis-
ten! "zegt ze fier. Scouting in 
Vlaanderen en Wallonië is dui
delijk iets anders. Niet alleen 
wat de visie op België betreft. 
Scouting Vlaanderen lijkt 
volkser dan bij de buren. Dui
delijk minder elitair. 

BRABANCONNE 

Een lied kiezen om als „Belgisch 
kontingent" samen te zingen 
•was geen sinekure. Het belof
telied waar God en Jezus voor
komen, ligt moeilijk voor de 
Federatie Open Scouts (FOS = 
pluralistisch). Een volksdeuntje 
dat de Vlamingen zowel als de 
Walen kennen, vindt men niet. 
Het Belgisch kompromis is dan 
maar het federaal volkslied. 
Eerst in het Frans uit volle 
borst, dan in het Nederlands, 
allemaal met een spiekbriefje. 
Hoe zielig en kunstmatig. Een 
echte Belgenmop. Misschien 
moet -wereldscouting naar de 
toekomst toe toch wat meer 
rekening houden met plaatse
lijke situaties. De wereld bestaat 
niet alleen uit landen en naties, 
maar ook uit volkeren. Al is het 
tiperend voor Scouting Vlaan
deren. Niemand voelt zich echt 
goed op de „Belgendag", maar 
er lang over diskussiëren of er 
ruzie over maken, daar hebben 
ze ook geen zin in. „Eigenlijk 
liggen onze gasten daar allemaal 
niet wakker van. De rode draad 
doorheen hun interesses is ver
draagzaamheid en de schrik 
voor het opkomend racisme" 
vertelt één van de verantw^oor-
delijken. 

VERDRAAGZAAMHEID 

De scouts zelf lappen de kom-
munautaire problemen aan hun 
laars. Op het bezinningsmo
ment tijdens de ,,Belgendag" 
staat verdraagzaamheid cen
traal. Geen taaltwisten of ander 
gehakketak, maar deugddoende 
jeugdige vreugde en massa's lol. 
Bart Stas, hoofdverantwoorde
lijke van ,,alle Belgen " is dui
delijk in zijn boodschap:,,Vrede 
en broederlijkheid beginnen bij 
ieder van ons. Die boodschap 
moeten we uitdragen, ook na de 
jamboree in ons eigen land. 
Werken aan een menswaardig 
bestaan voor asielzoekers, 
vluchtelingen en andere minder 
fortuinlijke medemensen. Blij
ven oefenen om kleine zaken te 
veranderen, om zo een betere 
wereld te krijgen. Baden Po\vell 
indachtig." Massaal applaus van 
de ruim tweeduizend deelne
mers uit België. 

Het afscheid valt velen met zo
veel nieu-we vrienden en liefdes 
zw^aar. Het laatste kampvuur. 
Allen scharen ze zich dicht bij 
elkaar erom heen. Er klinkt gi
taarmuziek. Handjes worden 
vastgehouden. In het schijnsel 
van het vuur zien allen er ge
lukkig uit. Vrede overheerst. 
Voor een nieuwe generatie be
gint nu de toekomst. 

Mik Stas. 
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HET PARTIJBESTUUR 
DEELT MEE 
N a afloop van het par t i jbes tuur 
van de Volksunie w e r d vol
gende pe r smedede l ing ver
spreid: 

H e t par t i jbes tuur van de Volks
unie e rger t zich aan de wei
ger ing van een b o u w v e r g u n 
ning voor het Vlaamse schooltje 
in Komen . Nie t alleen nemen de 
Frans ta l igen h u n ve ran twoor 
delijkheid voor de f inanciering 
van deze school niet op, maa r ze 
boycot ten nu ook, zogenaamd 
om s t e d e b o u w k u n d i g e redenen , 
de ve rde re u i tbre id ing van de 
school. 

Voor sommigen lijkt dit mis
schien een bagatel , een b u r e n 
ruzie de moei te niet w^aard om te 
reageren . H e t is echter funda
mente le r dan dat . H e t gaa t over 
de manie r w a a r o p twee vol
ke ren b innen eenzelfde s taat 
me t e lkaar samenleven. 

D e Vlamingen hebben zich 
s teeds bere id ge toond om in dit 
land op een eerlijke en loyale 
manie r , als twee volwassen vol
ke ren me t e lkaar om te gaan . 
O o k de V U is van men ing da t 
dit zo moet blijven. H e t is echer 
niet de eerste kee r da t de F r a n s 
tal igen me t dezelfde h o u d i n g 
a a n n e m e n . Zij we ige ren reeds 
ja ren h u n wettel i jke verpl ich
t ing n a te leven inzake de fi
nanc ie r ing van het onderwijs in 
de facil i tei tengemeente Komen . 

O o k het bussendossier , waarb i j 
de Vlaamse bussenfabr ikan t 
Van Hoo i ten onrech te een kon -
t r ak t voor de b o u w van Tec-
bussen aan zijn neus voorbij zag 
gaan, w a s een il lustratie van een 
W a a l s geb rek aan respek t voor 
de spelregels inzake aanbes te 
d ingen . D e z e o rde r w e r d een 
Vlaams bedrijf niet gegund . D e 

Het O.C.M.W. Antwerpen heeft 
een ruim aanbod van tewerk
stelling als volgt: 
- in haar ziekenhuizen, voor 
haar dienst thuisverpleging, 
R.V.T.-insteilingen en Bejaarden
instellingen (voltijds of deel
tijds): 
VERPLEEGKUNDIGEN A1 
VERPLEEGKUNDIGEN A2 
ZIEKENHUISASSISTENTEN 
Sollicitatiebrief met CV. kan U 
sturen aan: 
Mevr. Wuyts, 
Inspectrice-Nursing, O.C.M.W. 

I Antwerpen 
g Lange Gasthuisstraat 39 te 
I 2000 Antwerpen. 

rel r o n d de financiering van 
"Carrefour" door de F ranse Ge
m e e n s c h a p ligt ook nog fris in 
het geheugen . 

H e t lijkt wel of de Frans ta l igen 
bepaa lde we t t en m a a r respek-
te ren indien het h u n past . E^n 
eerlijke en loyale s a m e n w e r k i n g 
met Wallonië, op basis van ge
lijkheid en wederzi jds respekt , 
blijft ons streefdoel. W e zijn 
ech te r geen "onnozelaars". O o k 
Wal lonië moet het spel eerlijk 
spelen. Di t k a n een test zijn 
voor CoUignon en co. W a n n e e r 
zij niet bere id blijken in dit 
dossier de regels te volgen, zal 
de V U de p le i tbezorger zijn om 
de financiering van het frans-
talig onderwijs in de Vlaamse 
faci l i tei tengemeenten s top te 
zet ten. 

WEsr-
VUVVNDEREN 

A U G U S T U S 
Wo. 23 BRUGGE: Waardig leven 
tot het einde. Voordracht in de 
Magdalenazaal, Violierstraat 7, om 
14u. Nadien koffietafel. Org.: 
VWG-Brugge . 

S E P T E M B E R 
Wo. 13 I Z E G E M : Natuurwande
ling. Vertrek om 13u.30 aan de 
Ommegangstraat 5. Deelname 60 
fr. Meebrengen: schaar en plas-
tiekzak. Org.: Vlanajo. 
Wo. 27 IZEGEM: Vlanajo ver
wenavond. Om 19u.30 in de Stui-
venbergstraat 99. Inkom 50 fr. 
Org.: Vlanajo. 

UMBURG^ 
A U G U S T U S 

Zo. 27 T E S S E N D E R L O - H A M : 
Naar IJzerbedevaart met Kanton
nale VU-werkgroep. Deelname 400 
fr. (inkom inbegr.). Info en in
schrijven: 013/67.16.41 (sekretari-
aat), 013/66.68.37 (Jaak Boelaers) 
of 013/66.86.37 (Eddy Volders). 

Zo. 27 MAASEIK: Ijzerbede
vaartwerkgroep gewest Maaseik 
legt bussen in naar Diksmuide. 
Prijs: volw. 300 fr., -I2j. gratis, 
studenten 100 fr. Inschrijven en 
info bi) de leden van de IJzer-
bedevaartwerkgroep of bij Wilfried 
Rosiers (86.35.38). 

Zo. 27 B I L Z E N : Het verbond 
VOS legt een bus in naar Diks
muide, met aansluitend bezoek aan 
Veurne (met gids). Prijs: 440 fr. + 
erkenningsteken 160 fr. Inschrijven 
bij VOS-leden of bij Theo Bes-
semans (089/41.17.61). 

Hotel De Stokerij 
OUDENBURG 
o 059/26.8330 of 26.82.97 

Op wonderbare V'utvangdtl 

Tien Morten VL) wenj ik U te 
bereiden gedurende een Midweek of 
extra lang WE. 
3 overnachtingen in 
Gastronomisch half pension, 
gratu fietsen en routes etc... 
6.500 BEF per persoon 
De Baas zelf aan hetfornius 

Jan e3 IngrS 

i 
i 
j 

Aan. alle levetugenieter^ 

en gastronomen 

Groen en Stilte laan 2 

8460 Weggestoken en 

toch niet ver weg. 

M DE REGIO 
Z O N D A G 

1 O K T O B E R '95 
l l u - 1 8 u 

VU-FAMILIEDAG 
TE ANTWERPEN 
(Zuiderdokken) 
Programma 

• een aperit iefkoncert 
m e t Flanders' Recorder 
Q u a r t e t Vier op 'n rij 

• een gezellige b a r b e c u e 
met D e M u s i k e r s 

• een spe t t e rend op t reden 
van Bart Van Den Bo<)<tcbe 

en verder... 

• een verjaardagsge-
schenk voor breedden-
k e n d Vlaanderen. . . 

• doo r lopend k inde ran ima
tie met k inde r show Kanajo, 
poppenka^ t thea t e r D e n 
Adjoen en luchtkas te len 

• poli t ieke akt ie en debat 
ten r o n d pacifisme, w a p e n 
hande l en rech tvaard ige 
oor log in he t k a d e r van de 
Vlaamse Vredesweek 
m.m.v. o.a. he t F o r u m voor 
Vredesakt ie , Burgerd iens t 
voor de J e u g d , e.a. 

• hu ld ig ing van mil i tanten 
en leden 

H poli t ieke toespraak van 
VU-voorz i t t e r Ber t Anci-

ui oe ran, d... 

• een wande l ing langs d e 
Sche lde 

• een bezoek aan A n t w e r 
pen Min ia tuu r s t ad , he t M u 
seum voor Schone Kuns t en 
o f h e t M U H K A 

• een grote kleding-inza-
melaktie voor een projekt 
v a n he t Vlaams In terna t i 
onaal C e n t r u m 

en nog veel meer... 

H o u deze d ag alvast vri j . 
O p zondag 1 ok tobe r w o r d t 
he t gezellig in A n t w e r p e n . 
In de volgende W I J / T o e -
koms t leest u er alles over. 

VU VRAAGT DAT WEST-VLAANDEREN 
GEEN FRANSE PRODUKTEN 
MEER KOOPT 

In een brief aan de Bes tendige 
Depu ta t i e van de provincie 
Wes t -Vlaande ren en aan de 
voorz i t te r van de Prov inc ie raad 
v raag t Wilfried Vandaele , frak-
tievoorzitter van de Volksunie, 
da t de provincie geen F r a n s e 
p r o d u k t e n mee r zou a a n k o p e n . 

Di t als symbolisch pro tes t tegen 
de door Frankr i jk gep lande 
ke rnp roeven in de Stille O c e 
aan . D e Volksunie k a n t zich 

NA BEDEVAART 
BASIS 
ONTMOET TOP 
O p I J z e r b e d e v a a r t d a g w o r d t 
vanaf 12 u u r een groot Vlaams 
Volksfeest georganiseerd o n d e r 
he t t ema , ,Top on tmoe t basis" . 
D i t in de ru ime V O V O - h a l l e 
gelegen tegenover de bede-
vciartsweide aan de Bloemmo-
lenkaai te D iksmuide . 

Tegen demokra t i sche prijzen 
kan m e n er l ekker genie ten v a n 
pare lend gers tena t of t in te lende 
fr isdrank. Tevens kan ui tge
bre id gegeten w o r d e n van lams-
kotelet en vleesspies, voorz ien 
van verschi l lende soor ten 
g roen ten en sausen en afge
w e r k t met aa rdappe len . Licht-
ve r t ee rba re k o u d e schotels w o r 
den eveneens opgediend . 

Cen t raa l ogenbl ik van deze in
stuif •wordt beshst de toesp raak 
van VU-voorz i t t e r Ber t Anci-
aux . U i t e r aa rd k a n men in een 
gezellige, vr iendschappel i jke 
sfeer V U - m a n d a t a r i s s e n en be
s tuurs leden on tmoe ten . l ïen 
w a a r treffen tussen par t i j top en 
mil i tanten dus . 

D a a r n a a s t w e r d ook gedach t 
aan Vlaams muzikaal amuse 
men t en animat ie met J u m p i e 
en Car l . 

Bonnet jes voor zowel spijs als 
d r a n k k u n n e n reeds voor aan
v a n g van de bedevaa r t b e k o m e n 
w o r d e n (vanaf 10 uu r ) , dit om 
het w a c h t e n na de bedevaa r t te 
bepe rken . D e vooraf ve rkoch te 
mêialtijden w o r d e n voorbehou
den . 

NA DE GORDEL 
WELKOM BIJ VU-OVERIJSE 

B e k o m m e r d om het Vlaamse 
imago van d e Gorde l o p n i e u w te 
b e n a d r u k k e n nodigt het V U -
b e s t u u r van de afdeling O v e r -
ijse s amen met de Vlaamse J o n 
geren alle V U - l e d e n en sym-
pat i san ten uit, op een gezellige 
babbe l op z o n d a g 3 sep tember 
e.k. 

Inde rdaad , n a een ve rmoe iende 
wande l - of fietstocht kan m e n 

VLAAMS-BRABANT 

A U G U S T U S 

Zo. 27 LENNIK: Met de bus naar 
IJzerbedevaart. Vertrek Alarkt-
Lennik om 8u.05. Vertrek Diks
muide 16u. Prijs bus: 300 fr. In
schrijven bij 02/532.16.23, Fons 
Van den Bossche 02/532.42.61. 
Org. Ijzerbedevaartwerkgroep Pa-

bij ons te rech t om zijn dors t te 
lessen en zijn h o n g e r te stillen 
met een verfr issende geuze of 
kr iek, en een bo t e rham met 
plat te kaas , radijsjes en uitjes. 

Wij v e r w a c h t e n allen z o n d e r 
fout, op deze Gorde ldag aan de 
Wate rmolen , F i tnesscen t rum 
( tegenover de rijkswacht) op 
he t Stat ionsplein . 

Reinhi lde Raspoet 

jottenland. 
Zo. 27 DIEST: Met IJzerbede-
vaartkomitee Diest naar Diks
muide en bezoek aan Veurne. Ver
trek Molenstede kerk 7u., Diest 
Grote Markt (kaai) 7u.I0. Reissom 
400 fr., -14j. 150 fr Info: Maurits 
Sels, Parklaan 5, 3290 Diest 
(013/31.23.66). 

tegen elk gebru ik van ke rn 
w a p e n s . Vandaele wijst e r o p da t 
de aangekond igde p roeven — 
u i tge rekend in he t j aa r da t het 
b o m b a r d e m e n t op Hiroshima en 
Nagasak i w o r d t h e r d a c h t — w e 
reldwijd op t egenkan t ing stui
ten. O o k in ons land sp raken 
verschi l lende overheden , van 
laag tot hoog, zich uit tegfen he t 
F ranse initiatief. 

D e Volksunie w e n s t da t de p r o 
vincie Wes t -Vlaande ren zich 
aanslui t bij dit p ro tes t en geen 
F r a n s e p r o d u k t e n mee r aan
koopt . 

Wilfr ied Vandaele: „ Wij schrij
ven nu een brief naar de Deputatie en 
naar de voorzitter van de Provin
cieraad, omdat het geen zin heeft om 
te wachten tot de volgende zitting van 
de Provincieraad, die er pas eind 
september komt." 

Deze week m 

Re\ onder de ^ y ^ o m s t 
naüstenbex;^aart»^^3tiser 

vandeUxerbed^; Jfomemone, 
aandehand . tn ,P .j^^e 
een evokatie van wal i 

Het ongeval duurt soms maar één 
sekonde Voorde 

zwaargewonden en voor hun 
omgeving begint nadien vaak een 
lange penode van wederopbouw 
Tussen hoop en ontmoediging 
verhalen over revalidatie, deze 

week in Knack. 

Met plezier voor de klas 
Het onderwijs één en al malaise? 
Mis. Gemotiveerde leerkrachten, 

ze bestaan nog. Vijf 
getuigenissen, deze week in 

Weekend Knack. 

En verder: 
Belgen in de Zuidslavische 
oorlog - De verkoop van het 
Blauwe Fabnekje - Gesprek 

met teatermaker Alain Plate! -
Louise Bougeois in het Musée 
d'Art Moderne - Voetbal: de 

knsis bij Anderlecht - Tennis: 
de zaken van Steffi Graf -

Wereld Bosnië, Irak, 
Duitsland, Burundi. 

Knack 
+ WEEKEND KNACK 

+ TELE KNACK + TALENT " 

ELKE WOENSDAG TE KOOP 
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ü i ï DE REGIO 
HERMAN ''KETJE'' DAELMAN OVERLEDEN. IN MEMORIAM PROF. VINCENT EVRARD 

Op maandag 7 augustus over
leed in Aalst op 68-jarige leeftijd 
Herman Daeleman. Bij de Aal-
stenaars zal hij vooral worden 
herinnerd als een hulpvaardige 
en humoristische persoonlijk
heid. Hij was een man die met 
zi)n spitsvondige uitspraken en 
de hem zo typerende warme 
menselijkheid bij eenieder een 
glimlach om de mond kon to
veren. Zijn humor werd hem 
ingegeven door een kritische 
kijk op het leven en een ont
wapenende eerlijkheid. Niet ie
dereen beschikte altijd over 
evenveel humor om zijn grollen 
in dank af te nemen. Sarkas-
tische opmerkingen in VU-krin-
gen deden vaak menig jongere 
de wenkbrauwen fronsen. 

Herman w âs een aktief man, die 
zich echter het liefst bescheiden 
op de achtergrond hield. Van in 
het begin was hij steeds politiek 
aktief binnen één partij, de 

AUGUSTUS -' i 

Zo. 27 SINT-GILLIS-WAAS: 
Met de A. Verbruggenkring 
naar Diksmuide met daarna be
zoek aan Gent. Opstapplaatsen: 
Kerk Meerdonk 7u., Kerk De 
Klinge, 7u.l0, Hoek E^ckberg 
7u.l5, Kerk Sint-Gillis, 7u.20, 
Dries St.Pauwels 7u.30, Lich
ten Kemzeke, 7u.40 en Dries 
Sinaa 8u.05. Info en inschrijven: 
Romain De Grave, 770.70.62. 

SEPTEMBER 

Zo. 3 LEDE: Barbecue aan het 
Donkmeer, in de hovingen van 
de voorzitter. Donklaan te 
Overmere, vanaf 12u.30. Deel
name: 400 fr., -12j. 200 fr. Org.: 
vu-Lede. 

Vr. 22 DEINZE: Jaarlijks fa
miliefeest van VU-Deinze, in 
Volkskring, Alarkt. Meer info 
volgt. 

Volksunie, wat in een karna-
valstad als Aalst geen vanzelf
sprekendheid is. Nooit werkte 
hij op het voorplan. Hij steunde 
liever anderen in hun Vlaam-
snationale strijd. 

Daelman zal in de ajuinstad 
steeds onverbrekelijk verbon
den blijven met het Stedelijk 
Feestkomitee, waar hij zich als 
VU-afgevaardigde tot vorig jaar 
achter de schermen als een 
goedgemutste werker ontpopte 
bij de organisatie van het kar-
navalgebeuren en de jaarbeurs. 
Begin dit jaar hield hij het er om 
gezondheidsredenen voor beke
ken. 

Herman w âs ook een graag ge
ziene gast in de toneelwereld. 
Bij het Vlaamsgezinde toneel
gezelschap De Schakel nam hij 

vooral komische roUen voor zijn 
rekening. Het was ook via De 
Schakel dat hij zijn akt als 
"Ketje" op de kop tikte. "Op een 
bepaald moment nodigden we 
Renaat Grassin, de geestelijke 
vader van "het Ketje" uit. Zo 
kwam Herman met hem in kon-
takt. Het klikte. Van wijlen 
Grassin kreeg hij de teksten van 
een groot aantal sketches en 
konférences," herinnert Tuur 
Van den BruUe van De Schakel 
zich. 

Talloze keren kroop Daeleman 
in de huid van het olijke Brus-
sela^rtje met het hart op de 
tong. Zo wist hij ooit de Den-
dermondse gevangenen te laten 
zingen van "wij gaan nog niet 
naar huis, bijlange niet, bijlange 
niet." 

(mas) 

IN MEMORIAM LUT BERLAEN 

Tijdens een ontroerende en in
drukwekkende rouwplechtig-
heid namen we op 5 augustus 
afscheid van Lut Berlaen uit 
Zulte. Honderden familieleden, 
vrienden, buren en Volksunie
leden vergezelden haar op haar 
laatste tocht. 

Van haar ouders. Geert en Ma
ria Berlaen-De Waele, had ze 
haar rotsvaste Vlaams-nationale 
overtuiging geërfd. Ofschoon ze 
reeds door een zware ziekte was 
getroffen nam ze zowel in 1991 
als in 1994 een onverkiesbare 
plaats in op de provincieraads-
lijst van de VU. Dit jaar was zij 
te zw^ak om nog cian de ver
kiezingen deel te nemen, maar 
op haar uitdrukkelijk verzoek 
was haar broer, J o Berlaen, 
bereid om in haar plaats VU-
kandidaat té zijn. 

Lut werd geboren op 22 april 
1953 en was dus amper 42 jaar 
jong, toen ze op 1 augustus 
overleed. Ze was oud-verbond-
leidster van de Chirojeugd, ka-
derlid van de VU, kathechiste 

van de parochie, lid F W , be
diende van de gemeentelijke bi-
blioteek en lid van de volks
dansgroep Harlekijn. 

De Volksunie ,van Gent-Eeklo 
zal die sterke en moedige vrouw 
missen. Aan haar man, dr. hist. 
Walter Baeten, aan haar drie 
kinderen, aan haar moeder en 
aan gans haar familie betuigen 
•we onze oprechte deelneming. 
Wij zullen m haar geest verder 
werken voor haar en ons 
Vlaams-nationaal ideaal. 

(avo) 

Op 5 juli 1995 overleed te Gent
brugge op 98-jarige leeftijd 
prof.dr. Vincent Evrard. Met 
hem verdwijnt een van de be
langrijke figuren uit de Vlaamse 
beweging m het Gentse. Deze 
gewezen hoogleraar aan de 
RUG had een groot aandeel in 
de vernederlandsing van het 
apotekersberoep. Tot op hoge 
leeftijd was de oorlogsvrijwil
liger 14-18 en trou-we VOS een 
hardnekkig ,,w^andelaar" in 
Voeren. 

Op verzoek van de unanieme 

gemeenteraad, en na aandrin
gen van de deken van Ledeberg, 
aanvaardde hij tijdens de jong
ste ^vereldoorlog het ambt van 
burgemeester. Daarvoor werd 
hij na de oorlog z-waar mis
handeld en vernederd. Hij werd 
nochtans in eer hersteld en tot 
voorzitter van de Gentbrugse 
G O O verkozen. De Gentbrugse 
Volksunie biedt aan zijn na
bestaanden haar oprechte deel
neming aan. 

(ovo) 

NIEUW VUJO-BESTUUR 
IN ARR. ANTWERPEN 

Zopas werd in het arrondis
sement Antwerpen een nieu-w 
bestuur van de Volksunie-Jon
geren samengesteld. Arrondis
sementeel VUJO-voorzitter 
wordt Mark Andries (Borger
hout), terwijl Bart Desmaretz 
(Schoten) de taak van sekre-
taris voor zijn rekening neemt. 
Frank Vercauteren (Lint) blijft 
zich als penningmeester over de 
kas ontfermen. Andere be
stuursleden zijn Veerle Bettens, 
Maarten De Baer en Jaak Van 
Praet (Antwerpen), Peter Bur-
sens en Wim Kempenaers (Wil
rijk), Philip Maenhout (Hobo
ken), Kris Didden (Ekeren), 
Koen Desmarets en Alberik 
Luyckx (Schoten), Bart Wa-

DIAMANTEN BRUILOFT TE GENT 

Op 20 juli j.1. vierden Robert en 
Olga De Geyter-De Riemaec-
ker te Gent hun diamanten brui
loft, in aanwezigheid van de 
voltallige famihe en talrijke 
vrienden en strijdgenoten. 

De Volksunie van Gent-Eeklo 
biedt aan die trou-we Vlaams-

nationale familie, die zoovel 
voor, tijdens, als na de oorlog 
haar sporen heeft verdiend in de 
Vlaamse beweging, haar op
rechte gelukwensen aan en 
wenst hen nog veel gelukkige en 
gezonde jaren. 

(ovo) 

terloos (Zoersel), Effi Sanders 
(Boom) en Peter Putseys 
(Kalmthout). 

De Antwerpse VUJO'e rs heb
ben aangekondigd dat ze bin
nenkort zullen doen wat de Bel
gische Senaat naliet: proteste
ren tegen de Franse kernproe
ven in de StUle Zuidzee. Wie 
meer wil weten over de ak-
tiviteiten 

c» VUJO-Antiverpen: BartDej-
mareU, uL 03/658.57.05. 

ANTWERPEN 

AUGUSTUS 
Zo. 27 WOMMELGEM: Naar 
Diksmuide met de autobus. Deel
name 350 fr. Opstapplaatsen: 
Wommelgem kerk 7u.30, PITA, 
hoek Herentalsebaan-Autolei 
7u.40, Edegem-Drie Eiken 7u.50, 
Kerklein Elsdonk 8u. Info: Karel de 
Gryse (449.82.72) en Ward Her-
bosch (353.68.94). 

SEPTEMBER 
Wc. 27 MORTSEL: Jurgen Con-
standt spreekt over de Sociale Ze
kerheid. Om 20u.l5 in zaal Atrium, 
St. Bernadettestraat (Hof van 
Rieth). Org. FW-Mortsel. 

Brugge bezoeken is ook 
kennis maken met het 

Vlaams 
Ontmoetingscentrum 

^ D e Gulden Spoor 

rechtover uitgang parking 

't Zand 22 Brugge 
tel. 050-34.30.82 

• dranken * restaurant 
* snacks * zaal voor 50 pers 

^ DEVRIESE ^ 
woonveriichtinQ 

baron ruzettelaan 78 
8310 brugge 4 

^aan brugge-oostkamp^ 
y 050 35 74 04 , ' 

WOONIDEE 
Cecile Moonen 

Interieur Decoratrice 

Wi| hebben hart en tyd voor U 

Gordi|nen en Overgordyen 

De beste merken, maken en plaatsen 

Overtrekken van zetels en stoelen 

20 laar ervaring 

Advies voor uw interieur 

Woonidee, Stationstraat 16, 
9280 LEBBEKE 
Tel 052/411573 

TAVERNE-RESTAURANT 
NV JAN BREYDEL 
Brugsesteenweg 108 - 8460 OUDENBURG 
Telefoon 059/26.82.97 
Telefax 059/26.89.35 dinsdag gesloten 

Het enige restaurant uit de streek dat durft zijn verse vis 
te tonen (zie toonbank ingang) 

Specialiteiten: Visfondue 10 soorten 
Visassortiment 7 soorten 
Senegalees Stoofpotje 
Hoevekip Valentine Thonart + l<reeft. 

. „ , Brugge 
1 0 k m Ooslerrde 

De Haan 

Brood- en 
banketbakkerij 

R. DE BEULE 
Heirbaan 53 
2070 BURCHT 
Tel.: 03/252.70.98 

SPECIALITEIT 
VAN ALLE 

GELEGENHEIDSGEBAK 

Kostuums naar 
maat 

TeL: 03/231.35.83 

U bent van iiarte well<om bij 

Karel Van Den Berghe 
B.V.BA 

VLOER en MUURTEGELS 

- Steeds ruime l<ortingen 
- Kwaliteitsprodul<ten 
— Uitstel<ende service 
— Keuze uit meer dan 600 soorten 

GEhfTSESTEENWEG 377 
9300 AAI^ 
(200 m voor de Vijfhuizen) 
Tel. 053/70.06.64 

Het ^alingliutó 
Sedert 1910 

JAN PAUWELS-DE BRAUWER 
Oude Brugstraat 16,9200 Schoonaarde 

TeL 052-42.32.46 

Wel<elijl<se rustdag vrijdag tot zaterdag 18 uur 
Jaarlijl<s verlof december De familiezaak met traditie 

41^ WOENSDAG 23 AUGUSTUS 1995 



SPORT 
MISSCHIEN EEN TOPTRAINER 

ZEKER GEEN TOPKLUB 
„Het ideaalbeeld van de voetbaltrainer die zijn dpeleró niet 
alleen technldch en taktuch schoolt, maar hen ook normen 
en waarden bijbrengt, ii vervaagd. 

Ik wilde een trainer zijn die niet alleen voetbal doceert, 
maar ook pedagoog Li. Maar voetballers accepteren geen 
trainer die hen goede manieren en respect voor de medemeru 
probeert bij te brengen. Ik wilde voetballers leren hoe zlj 
zich moeten gedragen tegenover hun ploegmaten, de faru), 
de pers, gewone meruien." 

H 
erbert Neumann, de oe
fenmeester is een stukje 
van zijn idealisme kwijt
geraakt. 

,,Ik heb ervaren dat voetballers 
zon trainer niet dulden. Zij be
schouwen hem als een politie
agent, een indringer en sluiten 
zich voor hem af. Ik leefde een 
tijdlang in de veronderstelling 
dat je als trainer niet kunt kor-
rigeren wat verkeerd is gegaan 
in de eerste twintig jaar in het 
leven van een voetballer. Heb
ben de opvoeders gefaald dan 
staat de trainer machteloos. 
Thuis, op school, in de samen
leving wordt de voetballer ge
vormd. De trainer kan hem 
hooguit nog een beetje bijstu
ren. 

Wie probeert de harde voet
balwereld humaner te maken, 
wordt voor gek verklaard en 
weggehoond. Die vaststelling 
heeft mij veranderd. Ik heb een 
idejial moeten inleveren. Ik wijs 
een speler op zaken die be
langrijk zijn voor de hygiëne, op 
het verschil tussen wit en rood 
vlees en leg hem uit wat er 
gebeurt als hij spaghetti of cho
cola eet. Dat doe ik een paar 
keer, snapt hij 't dan nog niet, of 
wil hij 't niet begrijpen dan 
houdt het op en voel ik mij niet 
langer verantwoordelijk." 

ANGST 
„De angst neemt toe in onze 
maatschappij die daardoor ver
hardt. En dat weerspiegelt zich 
in het voetbal. De agressie 
neemt toe, niet alleen de fysieke 
maar zeer zeker ook de verbale 
agressie. Het egoïsme groeit, 
door de angst, de angst voor 
ziekte, de angst voor minder 
sociale zekerheid, de angst voor 
onvoldoende erkenning. Angst 
is het motief om gewelddadig te 
handelen en daarom het groot
ste probleem waar de wereld op 
dit moment mee worstelt." 

„In de opleiding krijgen tech
niek en kreativiteit de prioriteit, 
ledere trainer weet de weg te
rug te vinden. Defensief spelen 
kan iedereen, van nature. Of
fensief voetbal heeft een veel 
hogere moeilijkheidsgraad." 

„ J e mag je handelsmerk nooit 
verloochenen, ook al ga je een 
paar keer per jaar op je gezicht, 
met het nationale elftal of met 
een klub in een Europees be
kertoernooi." 

„Nu ik ouder ben, vraag ik me 
af of ik nog wel wril participeren 
in een meiatschappij -waarin 
voetbal zaligmakend is en groter 
wordt gemaakt dan politiek en 
religie. Ik zal nog meer een 
kleine wereld in een grote we
reld willen scheppen om me in 
het gezelschap van familie, 
vrienden en kennissen te kun
nen beschermen tegen de waan-
zin. 

Het stond allemaal te lezen in De 

Volkdkrant van zaterdag 8 ok
tober 1994. De toen 41-jarige 
trainer van Vitesse Arnhem 
legde zijn hart en zijn gemoed 
bloot in een interview met Jaap 
Visser. Misschien hadden de be
stuurders — voor zover die funk-
tieomschrijving op hen van toe
passing kan zijn — van Ander-
lecht er goed aan gedaan deze 
bijdrage en een andere die op 17 
december van hetzelfde jaar in 
NRC HandeUblad verscheen aan
dachtig door te nemen vooraleer 
zij eind vorig seizoen richting 
Arnhem afzakten om Herbert 
Neumann, de leerling van de zo 
bewonderde Hennes Weiswei-
Ier te kontrakteren. Zij zouden 
zich dan vorige week niet on
sterfelijk belachelijk hebben 
hoeven maken. Alhoewel. In het 
voetbalcirkus worden dezer da
gen bij voorkeur gekke num
mers opgevoerd. 

Let wel: we willen de verde
diging van Neumann niet op
nemen. De man kan gewoon 
niet beoordeeld worden. Noch 
in de ene noch in de andere 
richting. En dat is toch wel het 
toppunt van absurditeit. 

ZOENOFFER 
Vast staat voor ons evenwel 
dat... men had het kunnen we
ten. De Duitse Grundlichkeit, 
de discipline, de intellektuele 
eerlijkheid van een trainer als 
Neumann zouden onmogelijk 
kunnen verzoend -worden met 
de „zeer eigen bedrijfskultuur" 
(!?!) van het Astridpark. Bij 
Anderlecht geldt maar één en-

Raymond GoethaU, de Merlijn. van de voetballerij, zal er voor nweten 
vanavond ietwat rijker worden. Daarvoor moet gewonnen worden tegen 

zorgen dat Ijljzeif en Anderlecht 
FerencvarOfi. 

kele norm: de financiële. Na de 
thuisnederlaag tegen Ferencva-
ros daverde het stadion op zijn 
grondvesten. 150 miljoen dreig
den verloren te gaan. Zo'n ver
lies -was een zoenoffer waard. 

En vermits Neumann maar niet 
begreep dat voorzitter Vanden 
Stock — die tijdens de krisis zelf 
geen enkele keer op de voor
grond trad — voor alles gehecht 
blijft aan volgzame en z-wijg-
zame loontrekkers die zich liefst 
ook nog kritiekloze gedachten-
kronkels laten voorschrijven, 
^vas de beslissing gauw geno
men. Enkel de uitvoering van 
het scenario liep uit de hand. De 
arme zoon van de voorzitter, 
baas van de profliga en sekre-
taris-generaal en ondervoorzit

ter van de klub, vernam het 
nieuws van het televisiescherm. 
Enkele uren eerder had hij de 
pers nog zegezeker verteld dat 
een ontslag van Neumann door 
geen levende ziel in Anderlecht 
werd overwogen. Dat de klub 
wel degehjk een beleid voerde 
op lange termijn en een be-wuste 
trainerskeuze had gemaakt. 

TOVENAAR 
We zijn veel ge-woon geraakt en 
we maken ons al lang geen 
illusies meer maar desondanks. 
Dit Anderlecht kan de gewone 
man niet meer beroeren. Men 
mag dan nog zo uitdagend 
schermen met het aantal abon
nementen, de kloof tussen de 
klub en haar achterban was 

LOOPWONDER 
Haile Gebrselassie loopt niet. 
Hij vliegt. Zijn 5000 meter in 
Zurich schenen van een an
dere planeet. Die kleine Ethi
opiër met zijn lange benen en 
zijn korte lijf vol longen. Zelfs 
Walt Disney zou de snelste 
man ter wereld zo niet hebben 
kunnen of durven bedenken. 
Wat Haile allemaal uit zijn 
kleine lichaam vermag te ha
len. 
Gebrselassie koestert één 
grote droom. In Atlanta de 
5.000 en de 10.000 meter win
nen. Precies zoals Lasse Viren 
en A^roeth Yifter hem dat 
voordeden. Vier jaar later in 
Sydney -wil hij daar dan nog 
graag de marathon bovenop 
-winnen. De kleine Ethiopiër 
-wordt dus gedreven door grote 
prestatiehonger. De atletiek, 
de topsport, is voor de zoon 
van een boer het middel tot 
sociale en menselijke zelfver
heffing. Een motivatie die bij 
de meeste Europese adeten 
ontbreekt. 

Op de wereldkampioenschap
pen in Goteborg gingen onze 
landgenoten nog maar eens de 
mist in. Er waren finaleplaat
sen zonder toekomstperspek-
tieven voor Lieve Siegers en 
Alarleen Renders. Sprinter 
Patrick Stevens ontgoochelde 
niet helemaal maar kon dui
delijk geen vier wedstrijden op 
korte termijn aan. Hoog
springster Natalja Jonckheere 
geraakte niet over 1.90 meter. 
De druk bleek te groot. Groot 
zijn in grote omstandigheden 
is inderdaad maar weinigen 
gegeven. In zoverre zelfs dat 
WUfried Meert, sekretaris-ge-
neraal van de Belgische at-
letiekbond, stelde dat funda
mentele ingrepen zich opdrin
gen. Voortgaan op de inge
slagen weg schijnt zinloos. Hij 
pleit voor het binnenhalen van 
Oosteuropese trainers. Hun 
planmatige en sterk georga
niseerde aanpak zou voor een 
mentaliteitsverandering kun
nen zorgen. Door de veran

deringen in het Oostblok zou
den meerdere trainers werk
loos geworden zijn en tegen 
redehjke voorwaarden kunnen 
worden overgehaald om hun 
geluk bij ons te komen be
proeven. Zij zouden het be
staande begeleidingssysteem 
kunnen vernieuwen en de op
komende lichting junioren mo
gen voorbereiden met het oog 
op Sydney 2000. 

Omtrent Atlanta 1996 maakt 
niemand zich blijkbaar nog il
lusies. Het spreekt vanzelf dat 
het Belgisch Olympisch Ko-
mitee mee zal moeten instaan 
voor de financiering. Maar dat 
kan in de huidige omstandig
heden geen probleem meer 
zijn. De enorme goudklomp 
van de Olympische Spelen 
-wordt in almaar minder stuk
ken verdeeld en de lAAF, de 
internationale atletiekbond, 
kan maar niet genoeg krijgen. 
Het komt er dus op aan ,,mee " 
te zijn. 

nooit groter. Dit bleek ook al uit 
de resultaten van de enquête die 
de Gazet van Antwerpen in de
cember 1993 liet uitvoeren. In 
volgorde moesten de klubs van 
eerste klasse de belangrijkheids-
faktoren aanduiden voor de 
leefbaarheid van hun vereni
ging. Bij Anderlecht -werd er 
met om gelogen. 1. Pubhciteit. 
2. Seats en loges. 3. Hoofd
sponsor. 4. Tickets. De lezer 
begrijpt dat uitschakeling voor 
de Champions League in de 
gegeven omstandigheden bijna 
dodelijk is. Daarom de w^an-
hoopspoging, de ultieme in
greep, de terugkeer van de 
meester-tovenaar van 71). Ray
mond Goethals werd al onmid
dellijk na de thuisnederlaag te
gen de Hongaarse landskam
pioen benaderd. Nog voor de 
kompetitiematch tegen Charle
roi dus... Het wil wat zeggen en 
het vertelt alles over de ge
loofwaardigheid van officiële 
verklaringen. 

Anderlecht ligt duidelijk in een 
knoop met zichzelf. Het schijnt 
wel geschrokken van de eigen 
beslissingen. Jarenlang werden 
de sportieve belangen opgeof
ferd. Seizoen na seizoen -werden 
de betere spelers verkocht en 
niet afdoende vervangen. De 
kwalitatieve afbouw duurt al 
jaren maar de pers -wordt wel 
verondersteld het tegenoverge
stelde te verkondigen. Het ge
tuigt van onverholen misprijzen 
en bedenkelijke zelfgenoeg
zaamheid. Denk vooral niet dat 
we ons zullen verheugen wan
neer op het einde van dit seizoen 
de vrij%vel zeker uittredende 
landskampioen in Boedapest fi
naal onderuit gaat. Integendeel. 
Enkel en aUeen al voor de 
BRTN en de aantrekkings
kracht van de Champioens Lea
gue hopen -we dat Anderlecht en 
Ra3miond Goethals op Ferenc-
varos een klein wonder kunnen 
verrichten. Maar zover zijn we 
nog niet. 

Flandrien 
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DUBRAVKA UGRESIC 

DE AGRESSIEVE LEUGENAARS 
Doorheen de eeuwen is Vlaan
deren -wel eens meer het slag
veld van Kuropa geweest. Ons 
onderbe-wustzijn is onvermijde
lijk gestaald door eeuwig ^veer-
kerende oorlogen en bezettin
gen. Geen wonder dan ook dat 
beelden uit de Balkan zo ver
rassend herkenbaar op ons net
vlies blijven hangen. Alleen wat 
sprankels hoop, geloof en ver-
%vachting durven ons doen dro
men dat we deze keer wel van 
die eeuwige weerkeer zullen ge
spaard blijven. 

Maar hoe ijdel is hoop, hoe 
vermetel het geloof dat wij aan 
een onafwendbaar lot kunnen 
ontsnappen? Vraag het aan de 
Kroatische schrijfster Du-
bravka Ugresic. fiaar oorlog is 
écht, de onze lezen wij op wand
tapijten en schilderijen. Of in 
geschiedenisboeken. En als die 
oorlog dan al niet bestaat, dan 
hebben we nog... videospelle
tjes. 

PRINS EUGEEN 

Onlangs ontmoetten wij prins 
Eugeen van Savoye-Carignan 
( 1663-1736) op een schilderij in 
het Oudenaardse Stadhuis. De 
Oostenrijkse staatsman en veld
heer heeft er zopas een deugd-

Op een dag rijden van bij ond woedt oorlog, moorden buren elkaar 
uit... 

TUSSEN SARAJEVO EN SARAJEVO 

EEN WAANZINNIGE EEUW 
Het einde van een eeuw, en in 
dit geval zelfs van een mil-
lenium, nodigt blijkbaar uit tot 
een reflektie over de situatie 
van de mensheid en de wijze 
waarop zij daar beland is. In 
het Angelsaksische taalgebied 
publiceerde de marxistische 
historikus Eric Hobsbawm 
onlangs een indrukwekkend 
en eigenzinnig overzicht van 
de geschiedenis van deze 
eeuw. Voor ons hgt het boek 
D e w^aanzinnige twintigste 
eeuw. Oorlog en vrede van 
1914 tot 1994 van de filosoof 
en pubUcist Mark Heirman. 
De titel verwijst ongetwijfeld 
naar het beroemde •werk van 
Barbare Tuchman De waan
zinnige veertiende eeuw. Maar in 
zijn uiteenzetting grijpt de au
teur regelmatig ook naar ander 
werk van deze historika te
rug. 

STRIJD 
In de visie van Hobsbawm en 
van Heirman begint en eindigt 
deze eeuw in Sarajevo. Daar
tussen bevinden zich een aan
tal konflikten, waarvan de 
zwaarste ongetwijfeld de Eer
ste en de Tweede Wereldoor
log zijn. Maar verder waren er 
de oorlogen in Korea, Vietnam 
en Afghanistan, de revoluties 
in de Sovjetunie, China, Iran 
en Cuba. Er was de Koude 
Oorlog en de bewapenings
wedloop. Hitler, Stalin, Mao, 
Pol Pot, Franco en vele an
deren maakten hun opwach
ting. Het boek is echter niet 
opgevat als een droge opsom
ming van de feiten van deze 
eeuw. Wie een beschrijving 
verwacht van het verloop van 

de diverse perioden van oorlog 
en vrede in deze eeuw, zal naar 
andere Uteratuur moeten grij
pen. Heirman tracht integen
deel de krachtUjnen van deze 
eeuw^ te achterhaJen en te ver
klaren vanuit een aantal feiten 
en verworvenheden uit de vo
rige eeuwen. Hij gaat daarbij 
vrij ver terug, tot zelfs in de 
middeleeuwen. Als filosoof is 
hij ongetwijfeld thuis in de 
verschillende leerstelsels en 
ideeën die hun invloed hebben 
gehad. Ook voor wie niet zo 

f oed thuis is op het gladde 
losofische ijs, schrijft de au

teur zeer bevattelijk. Hij be
schrijft deze eeuw als de eeuw 
van de moderniteit en van de 
strijd daartegen. Hij baseert 
zich op een indrukwekkende 
stapel historische, politieke en 
filosofische geschriften om de 
strijd aan te tonen ,,van en 
tegen de democratie en de mo
derniteit, de rivaliteit tussen de 
liberale en de socialistische de
mocratie, de permanente span
ning tussen de Verlichting en 
romantiek en de verschillende 
uitgangspunten van de poh-
tieke revoluties van de 18de 
eeuw, de sociale revoluties van 
de 19de eeuw en de culturele 
revoluties van de 20ste 

WAARSCHUWING 
Heirman blijft uiteraard lang 
stil staan bij de aanloop tot de 
Tweede Wereldoorlog en bij 
het antisemitisme van Hitler. 
Maar ook de jaren zestig krij
gen heel wat aandacht, waarbij 
de „culturele revolutie", en 
niet alleen de Chinese, centraal 
staat. Geschiedschrijving 

<* m 9' 

wordt altijd iets riskanter 
naarmate men dichter bij de 
dag van vandaag komt, maar 
de auteur slaagt er evenwel in 
de evolutie van de jaren tachtig 
en negentig aannemeUjk in te 
schatten. Ondanks alles lijkt 
hij niet pessimistisch over de 
toekomst, maar het hele boek 
komt als een waarschuwing 
over. Hij is ervan overtuigd dat 
de twintigste eeuw^ ondanks de 
vele oorlogen, ondanks Hiros
hima en Auschwitz, tegelijk de 
grootste stap meebracht die de 
mens ooit gezet heeft op het 
pad naar een humanitair en 
meer vredevolle wereld. Hij 
stelt bovendien vjist dat de 
demokratie een waarborg is 
voor de meest vreedzame wijze 
van samenleven. Even terecht 
wijst hij er op dat twee echte 
demokratieën elkaar nog nooit 
de oorlog verklaard hebben. 
Voor de volgende jaren voor
spelt hij een toenemende 
krachtmeting tussen het mo
demisme en het religieus of 
messiaans fundamentalisme. 

De 'waanzinnige twintigste 
eeuw^ is een vlot geschreven 
boek, dat op een bevattelijke 
wijze inzicht geeft Ln de evo
lutie van deze eeuw. Het is 
bijzonder geschikt om als basis 
te dienen voor verdere studie 
van de hedendaagse geschie
denis en politiek. 

F. Seberechts 

c& De waanzinnige twintigste 
eeuw. Oorlog en vrede van 1914 
tot 1994. Mark Heirman. Uitg. 
Hadewifch, Antwerpen/Baurn; 
1995. 239 bic, 790 fr. 

doende revanche genomen op 
de Franse Zonnekoning, Lo-
dewijk de Veertiende, die het 
rijke Oudenaarde definitief 
wilde toevoegen aan de Franse 
kroon. Ze zijn in Oudenaarde 
terecht fier op prins Eugene, 
die op 11 juh (!) 1708 in de 
Zuidelijke " Nederlanden de 
overwinning bevocht op Louis 
Quatorze. Het moet de zoeke 
smaak van druiven geweest zijn 
want de prins van Savoye had 
voordien zijn diensten aange
boden aan de Zonnekoning 
maar werd brutaalweg afgewe
zen w^egens zijn onaanzienlijk 
voorkomen. De prins, gekrenkt 
in zijn eer, ging toen maar in 
dienst bij de Oostenrijkers en 
zou de Fransen in latere jaren 
met veel plezier lik op stuk 
geven. 

Heeft de neus van Cleopatra de 
geschiedenis bepaald, dan moet 
de neus van prins Eugeen Ou
denaarde behoed hebben van 
een definitieve verfransing. 
Overigens was de prins zowat 
de „redder des vaderlands", 
want een kleine tien jciar later 
voegde hij, bij de zoveelste 
„Türkenkriege", een beslis
sende overwinning tegen de 
Turken toe aan zijn militair 
palmares. In 1717 zou hij zelfs 
Belgrado (ex-Joegoslavië) op 
de Islam veroveren.Deze over
winning van de Kristelijk-
Avondlandse troepen had dus
danige weerklank, letterlijk, dat 
ze vanuit Midden-Europa, van 
dorp tot dorp, van kerktoren tot 
kerktoren werd gesignaleerd. In 
die jaren hadden klokken de 
funktie van een fax. 

MOSLIMDREIGING 

Oorlogen en veldslsigen zijn 
steeds een spel geweest van be
wuste of toevallige bondgenoot
schappen, al naargelang het 
deze of gene partij goed uit
kwam. Wat w^einig gew^eten is, is 
het feit dat Lodewijk de Veer
tiende overigens uit wjis op een 
bondgenootschap met de Mos
lim-Turken om de Middeneu-
ropese volkeren te versmachten 
onder een „broederlijke" om
helzing. Opvallend is dan toch 
ook dat Europa, tot in onze 
gewesten en zelfs een eind 
•weegs naar de Atlantische kus
ten toe, de voorbije twintig eeu-
^ven steeds te doen had met een 
oprukkende Islam, — en om
gekeerd; in tijden van kruis
tochten had de Islam met onze 
expansiedrift te maken. E^n 
verhaal dat reeds begon in de 
8ste eeuw toen het Europees-
Frankisch Leger van Karel 
Martel, anno 731 nabij Poitiers 
de Muzelmannen wist te ver
slaan. 

Het hjkt intussen wel een eeu-
•wig herhalen. Mengsels van 
eng-nationalisme en godsdienst-
fanatisme vormen opnieu^w de 
ingrediënten voor een tragische 
Balkanburgeroorlog. Een ,,ei
gen volk eerst" in toegepaste 
militaire •wetenschappen. En 
dat voert ons naar het boek van 
de Kroatische schrijfster Du-
bravka Ugresic, De cultuur van 
leugens. 

MILAN MILISIC 

Ugresic •wordt niet op handen 
gedragen, noch door Serven 
noch door Kroaten. Er zijn re

denen te over. Radovan Ka
radzic, leider van de Bosnische 
Serviërs, \vordt door haar on-
om^wonden omschreven als een 
oorlogsmisdadiger die voor een 
internationaal tribunaal terecht 
moet staan. Maar anderzijds 
maakt de schrijfster ook komaf 
met de simpele z^wart-w^it-re-
denering als zouden alle Ser
viërs de slechterikken zijn en 
alle Kroaten de goeden. Ugresic 
hekelt de burgeroorlog, ze he
kelt het godsdienstfundamenta-
lisme en maakt misplaatst na
tionalisme gelijk met de grond. 
In één van de essays uit Cultuur 
Vcin leugens heeft ze het zelfs 
over een absurde verkoop van 
blikjes met ,,pure Kroatische 
lucht". Het fanatisme en de 
domme blindheid van de krijgs
heren maakt haar woest. Ze 
haalt het voorbeeld aan van 
haar volksgenoten, Kroaten, die 
sedert een paar jaar manifest 
•weigeren slivovitsj te drinken 
omdat deze drank gebrou^wen 
wordt in de voorsteden van Bel
grado en dus Servisch is. De 
w^aanzin van de oorlog illu
streert ze verder met het voor
beeld van de Servische dichter 
Milan Milisic. Toen de Serven 
-de Kroatische stad Dubrovnik 
bombardeerden werd de Ser
vische dichter Aülisic, die er 
resideerde, één der allereerste 
slachtoffers... 

Ugresic, die in een vorig bestaan 
romans, novellen en vooral ook 
kinderboeken schreef, w^ordt 
getroffen door het lot van de 
Servische dichter die door zijn 
eigen volk wordt doodgemaakt. 
Maar is Karadzic ook geen Ser
vische dichter? Zij zucht: ,,Ja, 
hij heeft zelfs een gedicht ge
schreven over Sarajevo", maar 
ze voegt er cian toe dat Hitler 
tenslotte ook schilderijen heeft 
gemaakt. En was keizer Nero 
ook niet die dichter die Rome in 
brand stak? 

OOG OM OOG 
Wie het •werk van Dubravka 
Ugresic leest kan er niet on
deruit dat hier een getormen
teerde kunstenares aan het 
woord is. De lezer moet vooral 
begrijpen dat zij een zekere nos
talgie heeft naar de zekerheden-
van-toen. Het kommunisme van 
veldmaarschalk Tito mocht dan 
al een asgrijsgrauwe bedoening 
zijn, er vloeide geen bloed, er 
•was nog iets van ruimte voor 
kunst en kuituur. „Toen ik een 
kind -was en school liep was 
Joegoslavië een land dat be
stond uit zes republieken, zes 
nationaliteiten, twee autonome 
gebieden, enkele minderheden, 
drie religieuze gemeenschappen 
en nog eens zoveel taalgebieden. 
Het -was een smeltkroes, een 
verrijking. De verscheidenheid 
maakte alles boeiend." 

Ugresic bijt ook naar de in
telligentsia die alles zo dom'weg 
het eskaleren. Stond er bij en 
keek er naar. Vooral de media 
moeten het ontgelden. Aasgie
ren van de pers hebben alles 
opgeklopt. Het meest banale in
cident -werd •wereldnieuws en 
bijna wereldbrand. ,,Deze bur
geroorlog begon bij de aars van 
een Servische boer, zekere Mar-
tino'vic. Men vond hem met een 
fles in zijn achterwerk. Hij was 
verkracht en dat moest gewro
ken -worden. Alles eskaleerde in 
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een oog om oog, tand om tand. 
Terwijl er toch rechtbanken be
staan om dit soort van bees-
tigheden te bestraffen. Het leek 
wel Voeren met een dolge
draaide forellenkweker die in 
paniek gaat schieten. Dubravka 
Ugresic gaat tenslotte nog ver
der en stelt dat dit oorlogs
waanzin IS, ontketend door 
mannen die niets beters om han
den hebben. En waarbij vooral 
de vrouwen het eerste slacht
offer worden. ,,Vrouwen, als 
voorspel bij het eigenlijke ge
vecht". Ugresic weet waarover 
ze praat. De leugen is de motor 
van de oorlog, racisme de trek
ker van het pistool. Terecht 
houdt de schrijfster haar hart 
vast voor het eskalerend geweld 
en het blinde nationalisme. Laat 
medio '96 die dolgedraaide Rus 
Zjirinowski de verkiezingen 
•winneen en daarna een bond
genootschap sluiten met Rad
ovan Karadzic en ŵ e kunnen 
opnieu'w met Europees vuur-
•werk beginnen. 

Het nieu^vste boek van Du-
bravak Ugresic zou, ons inziens, 
verplicht leesvoer moeten zijn 
voor diegenen die een gezond 
volksnationalisme, demokra-
tisch en met respekt voor de 
ander, verwarren met Blut und 
Boden-teorieën die ŵ e uit an
dere verhalen kennen. 

L. Demedts 

c^De Cultuur van Leugens. Du
bravka Ugresic. Uitg. Nijgh en 
Van DUmar I Singel 262, Ant
werpen, 269 blz., 799 fr. 

WAZIGE PORTREHEN 

EEN SCHEVE BAIANS 
Op het einde van deze twin
tigste eeuw blijken een aantal 
instellingen die lange tijd on
aantastbaar gewaand v^rerden 
op hun grondvesten te wan
kelen. Ook de katolieke Kerk 
ontsnapt niet aan deze tendens. 
België scheen een tijdlang im
muun te zijn. Maar in de voor
bije jaren ^verden ŵ e gekon-
fronteerd met scherpe kritieken 
rond het bezoek van paus J o 
hannes Paulus II aan ons land 
en vernamen we de spektaku-
laire akties van enkele priesters 
o.w. Rik Devillé. Velen pro
testeerden tegen de benoeming 
van de Naamse bisschop mgr. 
Léonad en tegen de wegzending 
van mgr. Gaülot, de bisschop 
van Evreux. Tenslotte waren er 
de omstreden zaligverklaring 
van Pater Damiaan en de kom-
motie over eenzelfde procedure 
voor koning Boudewijn. 

CENTER PARCS 

Onlangs verscheen over de kri-
sis in de Kerk het boek Le pape. 
Comb ten de divuioru)?, van de 
Franse auteur Constance Co-
lonna-Cesari. In het Nederlands 
werd het boek op de markt 
gebracht met de titel De stoot
troepen van de paus. In zestie 
portretten tracht de auteur een 
beeld te schetsen van de huidige 
situatie van de Kerk op mon
diaal vlak. Het zeventiende por
tret, dat van Karol Wojtyla 
loopt onvermijdelijk als een 

Monseigneur Marclnkud wordt geportretteerd in "De stoottroepen van 
de pauö ". 

rode draad doorheen het boek. 
Het merendeel van de perso
nages die ten tonele gebracht 
worden zijn kardinalen: Agos-
tino Casaroli, Casimir-Paul 
Marcinkus, Jean-Alarie Lusti-
ger, Joseph Ratzinger, Bernar-
din Gantin, Alfonos Lopez Tru-
jülo, Angelo Felici en John 
O Connor. Verder •worden de 
figuren besproken van de bis
schoppen Marcel Lefebvre, 
Carlo-Maria Martini, Jean-
Louis Tauran en Marian Oles. 
Nog drie andere priesters pas

seren de revue: de primaat van 
de Grieks-katolieken M3Toslav 
Ivan Lubatchivsky, de Haïti-
aanse president Jean-Bertrand 
Aristide en de algemeen overste 
van de jezuïeten Peter-Hans 
Kolvenbach. Eén leek vervol
ledigt het rijtje: Piet Derksen, 
de Center Pares miljardair en 
medestichter van de charisma
tische beweging. 

De auteur gaat uit van het 
standpunt dat de huidige paus 
zijn pontifikaat heeft opge
bouwd rondom de strategie van 

VAN RIDDERS EN KOLONISTEN 
Met De boótaardprind en De grote 
overdteek bracht uitgeverij 
Ploegdina recent twee beklij
vende "historische" jeugdro-
mans op de boekenmarkt. De 
bodtaardprins is het mooi ge
schreven debuut van ElLiaheth 
Wein, die zich baseerde op de 
Arthur-legende. Het is nochtans 
vooral een psychologische 
jeugdroman, de ridderroman-
tiek en -avonturen blijven op de 
achtergrond. Het boek verhéialt 
hoe Medraut, de oudste zoon 
van koning Artos van Engeland, 
in alle opzichten de meest ideale 
troonopvolger zou zijn. Hij is 
sterk, bekwaam, intelligent, 
moedig. Maar hij is een bas
taardkind. Daarom wordt z'n 
jongere halfbroer Lleu êiange-
wezen als prins van Engeland. 
Lleu is zwak van gezondheid en 
lichaam, kan niet met wapens 
overweg, is bang in het donker 
en onwetend over staatszaken. 

Hoewel Medraut zich onder
danig naar de wensen van z'n 
vader schikt, en aanvaardt de 
raadgever en opvoeder van z'n 
pleegbroer en toekomstige ko
ning te worden, heeft hij het er 
soms moeilijk mee dat zijn toe
komst op de achtergrond be
paald %verd door een misstap 
van z'n vader. Wanneer djm 
Medrauts pleegmoeder Mor-
gause, de verraderlijke zuster 
van koning Artos, de zwakke 
momenten van Medraut handig 
uitbuit, slaagt ze erin Medraut 
te overtuigen Lleu te ontvoeren. 
Met de gijzeling willen Medraut 
en Morgause Artos dvringen 
zijn kroon en rijk aan Medraut 

na te laten in plaats van éian 
Lleu. Tijdens de ontvoering 
moet Medraut echter vaststellen 
dat Lleu helemaal niet zo zwak 
en dom is als hij dacht. Medraut 
had gehoopt hem te kunnen 
breken, maar het tegenoverge
stelde gebeurt. Lleu blijkt tot 
grote daden in staat. Hij toont 
zich moedig in moeilijke om
standigheden, en bewijst dat hij 
zijn geboorterecht waard is. 
Medraut wordt uiteindelijk ge
dwongen te kiezen tussen goed 
en kwaad, en maakt de goede 
keuze. 

Het verhaal, mooi geïllustreerd 
door Annette Fienieg, is op
gevat als één lange brief van 
Medraut aan zijn pleegmoeder. 
Daaruit bhjkt hoe moeilijk het is 
voor Medraut om zich van de 
slechte invloed van Morgause te 
onttrekken. Medraut houdt van 
zijn moeder, de zuster van zijn 
vader, maar hij hciat haar te
gelijk. We menen dat deze psy
chologische evenwichtsoefe
ning, gebed in een achtergrond 
van incest en psychologische en 
fysische verminking, pas kan 
begrepen en gewaardeerd wor
den door lezers vanaf een jaar of 
veertien. 

TORQUE 

De grote overdteek is voor een veel 
jonger publiek ook al te ge
nieten. Michael Morpargo schreef 
opnieuw een rechtlijnige roman 
met alle basiselementen erin 
waar kinderen van houden: 
spanning, emotie, witte vrien
den en zwarte vijanden, en ui
teraard een gelukkige afloop. 

De Grote Overdteek: een jeugd-
verhaai over de emigratie van 
arnie Ieren naar Amerika. 

Het verhaal begint in het Ier
land van de vorige eeuw, waar 
armoede, honger en Engels ge-
w^eld schering en inslag •waren. 
Sean en Anne slagen er dankzij 
een goeie Engelse soldaat in hun 
vader achterna te reizen naar 
Amerika. Hun moeder, die te 
verzwakt is om de verre reis te 
overleven, blijft achter om te 
sterven. 

Op The Pelican, een overvol 
schip met Ierse emigranten, ko
men ze in aanrakjng met schur
ken en dieven, maar ook met 
goede mensen. Ze proberen al
lemaal de reis te overleven. Sean 
en Anne hebben een speciale 
talisman mee, de torque, een 
gouden ketting die getuigt van 

hun edele afkomst en al meer 
dan duizend jaar van generatie 
op generatie doorgegeven werd. 
Deze torque wordt gedurende 
de ganse reis het doel van schur
ken en dieven, maar brengt hen 
tevens geluk w^anneer alles lijkt 
tegen te slaan. 

Wanneer het duo het Ameri
kaanse vasteland als enige over
levenden bereikt, begint een 
lange zoektocht naar hun vader, 
die zich in de Groene Vallei in 
Califomië zou gevestigd heb
ben. Maar vooraleer ze die val
lei intrekken, beleefden ze nog 
spannende avonturen. In Bos
ton stellen ze al meteen vast dat 
de kansen in het Beloofde Land 
van Amerika toch niet zo voor 
het grijpen liggen als in Ierland 
gedacht wordt. Sean en Anne 
trekken naar de broer van en
kele goede kennissen, die op de 
Ohio vaart met een stoomboot. 
De volgende etappe verloopt in 
een karavaan van kolonisten 
richting Westen, en uiteindelijk 
belandt het duo bij een oude 
Ierse goudzoeker. UiteindeUjk 
belanden Sean en Anne toch in 
de Groene Vallei waar hen een 
aangename maar voorspelbare 
verrassing wacht. De Grote Over
dteek werd knap geïllustreerd 
met tekeningen van René Pul
lens. 

(Pdj) 
c» De bodtaardprind. Eüxabetb 
E. Wein. Uitg. Ploegdma, Am
sterdam, 1995, 222 blx, 700 fr. 

c* De grote oversteek. Michael 
Morpurgo. Uitg. Ploegdma, Am-
dUrdam, 1995, 229 blz, 698 fr. 

^ 

een hernieuwde evangelisatie
beweging, die onvermijdehjk 
moest ingaan tegen een aantal 
principes van het Tweede Va-
tikaans koncUie. Zij beschrijft 
de restauratiepogingen van de 
paus en zijn helpers en de 
krachten die deze tegenwerken. 
Wie echter hoopt een dieper 
inzicht te krijgen in het reilen en 
zeilen van de top van de ka
tolieke Kerk, komt nogal be
drogen uit. De portretten zijn 
eerder schematisch opgevat en 
het ontbreekt de uiteenzetting 

; aan diepgang en samenhang. 
We vernemen links en rechts 

< w ât over gekonkel en gema-
I nipuleer omtrent bepaalde per-
I sonen of dossiers. Maar wan-
£ neer het interessant wordt, geeft 

de auteur telkens verstek. Zo 
slaagt zij er bijvoorbeeld niet in 
de rol van mgr. Marcinkus in de 
zaak van de Banco Ambrosiano 
en van de P2-loge bevredigend 
te verklaren. De tegenstellingen 
tussen de lokale kerkelijke ge
zagsdragers in Haïti en priester
president Aristide krijgen 
slechts enkele regels in de nau-
\vehjks tien bladzijden tellende 
tekst over de figuur. 

KOFFIDIK 

Ook de andere hoofdrolspelers 
•worden niet uitgesproken ge
profileerd. Het is wellicht niet 
makkelijk het hele onderwerp in 
nauwelijks tweehonderd blad
zijden te bevatten, maar dan 
moet naar een andere oplossing 
(meer bladzijden?) gezocht 
worden. Ergerlijk is ook dat er 
soms storende fouten in het 
boek voorkomen, en dat niet 
alleen voor •wat de schrijfwijze 
van sommige namen betreft. Zo 
schrijft de auteur dat het Rus-
sicum-instituut in 1929 in Rome 
•werd ,,opgericht om tijdens de 
koude oorlog de opleiding van 
priesters uit de USSR te kun
nen blijven verzekeren ". Ofwel 
heeft de auteur er geen benul 
van wat met de term „koude 
oorlog ' wordt aangeduid, of an
ders betreft het hier een staaltje 
van de Voorzienigheid dat met 
ons beperkt verstand en zwakke 
geloof niet kan worden bevat. 
Verder lezen we ook: „We 
schrijven 1940, onder het pon
tifikaat van Pius XI..." Eugenio 
Pacelli volgde op 2 maart 1939 
zijn voorganger op als Pius XII! 
E^n en ander doet de geloof
waardigheid van het •werk geen 
goed. 

Het besluit van het boek telt 
w^elgeteld drie bladzijden, en is 
in feite een mengeling van een 
beknopte inhoud en koffiedik 
kijken. Iemand die regelmatig 
de bladzijden met kerkelijk en 
godsdienstig nieu'w doorneemt 
in de dagbladen, en daaren
boven op Kerk en Leven of We
reldwijd geabonneerd is, kan zon
der moeite een boeiender en 
inhoudsvoller boek schrijven. 
De stoottroepen van de paus is 
waardeloos voor •wie iets meer 
•wil vernemen over de top en de 
werking van het instituut Kerk 
op het einde van de twintigste 
eeu^w. 

F. Seberechts 

c» De stoottroepen van de paus. 
Constance Colonna-CesarL 
Uitg. Balans, AmsterdamJKri-
tak, Antwerpen. 1995, 201 blx., 
698fr. 
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MENGELWIK 

EEN EIGENZINNIGE 
SELEKTIE 
ZATERDAG 26 AUGUSTUS 

OLD GRINGO 
Historisch drama (1989) naar Gringo Viejo van Carlos Fuentes, 
met Jane Fonda en Gregory Peck. Harriet Winslo is haar saaie 
leventje als onderwijzeres beu en aanvéiardt een job als 
goevernante op de hacienda van een rijke Mexikaanse familie... 
(TV 1, om 20u.25) 

PETER STUYVESANT: 
TRAVEL ODYSSEY 
Verslag van de boeiende reis die zes jongelui, winnaars van een 
Peter Stuyvesant-promotie-aktie, in oktober '94 met een 
Cataiina-watervliegtuig in Zuid-Amerika maakten. Ingrid De 
Voss reisde mee en geeft kommentaar. (Ka 2, om 21u.) 

THE BRIDGE ON THE RIVER KWAI 
Fascinerende oorlogsfilm van David Lean (1957). De kamp-
kommandant vraagt de krijgsgevangen kolonel en zijn man
schappen om de bouw van de strategische brug te su
perviseren. Deze sterke film over de zinloosheid van de oorlog 
won 7 Oscars. (TV 2, om 21u.20) 
ZONDAG 27 AUGUSTUS 

BEFORE IT'S TOO LATE 
Australische natuurdokumentaire uit 1992 -waarin speciale 
aandacht wordt besteed aan miheubehoud en aan de manier 
waarop mensen over de hele w^ereld in hun eigen land 
bedreigde dier- en plantesoorten trachten te beschermen. (TV 
2, om 19u.50) 
WOENSDAG 30 AUGUSTUS 

DIEN BIEN PHU 
Oorlogsfilm (1991) met Donald Pleasance. 1954. Na negen 
jaar oorlog is de val van Frankrijks laatste bolwerk in Indo-
China Bien Bien Phu onafwendbaar. De manschappen be
schikken er amper over de middelen om zich te verdedigen en 
in Parijs is men al lang niet meer geïnteresseerd in een 
overwinning. Deze strijd zou later herdoopt worden in „de 
vuüe oorlog". Samen met deze veldslag ging ook Frankrijks 
koloniale invloed in Azië verloren. (TV 2, om 22u.05) 

Nick Nolte en Bernard Woodruff in The Prince of Tide<*, een 
film van en met Barbra Streisand. Zondag 27 aiigiu)ttu, om 
21iL.45opVTM. 

D O N D E R D A G 31 AUGUSTUS 

BITE THE BULLIT 
Uitstekende western van Richard Brooks (1975). Aan het 
begin van deze eeuw wordt een grootscheepse paarden-
wedstrijd een heus mediagebeuren. De wedstrijd duurt dagen, 
loopt over de bergen en door de ^voestijn, in koude, hitte. 
Onder die druk komen de geheime motivaties van de deel
nemers naar boven. Met Gene Hackman en James Cobum. 
(TV 2, om 22u.) 
VRIJDAG 1 SEPTEMBER 

THE BODYGUARD 
Triller (1992) met Kevin Costner en Withney Houston. E^n 
koele professionele lijfwacht moet een populaire zangeres 
beschermen. Houston maakt een goed debuut, de muziek is 
leuk. Het scenario lag reeds 15 jaar in de lade van Kasdan en 
was aanvankelijk bedoeld voor Steve McQueen. (VTM, om 
21u.) 

BABY DOLL 
Meesterlijke erotische komedie van Elia Kazan (1956) met 
Carroll Baker, Karl Alalden en Eli Wallach. Het weekblad Tune 
noemde de fihn de smerigste Amerikaanse prent ooit gemaakt 
en de film werd door de kerk in de ban geslagen. (TV 2, om 
22u.40) 
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OPGAVE 46 
HORIZONTAAL 

4. Hoe bestaat 't: je naar be
neden begeven en tegelijk 
omhooggeian (8) 

5. Dit is de rondetijd van de 
snelste wijzer (3, 6) 

6. Nauwelijks meer dan 1 (6) 

7. Vergelding (4) 

8. Van deze munt zitten er 
zowat duizend in een 20-
frank-stuk (4) 

9. Thuis (4) 

12. Eigenlijk een tweelingnagel 
(4) 

13. Denkbeeld (4) 

14. Onschuldige misleiding {J~) 

15. Ze is ge^vend haar -woning 
te versjou%ven (4) 

16. Rotzooi (5) 

17. Dit is wat er overgeschoten 
is (7) 

20. Aangename plekjes in een 
onaangename omgeving 
(5) 

21. J e naam staat niet onder je 
brief (10) 

22. Naaldwerk waaraan géén 
lap stof te pas komt (3) 

VERTIKAAL 

1. Muizegeluidje (8) 

2. Gerechtelijke tuin? (10) 

3. Bediende deze legendari
sche schalk zich van een 
gebruiksvoorwerp dat voor 
roofvogels bestemd had 
kunnen zijp? (3, 12) 

4. Genezend (3, 2, 9) 

5. Dit spoor blijft tenslotte 
over (10) 

10. Geeft nog heel -wat gesjouw 
tijdens de vakantie (6) 

11. De funktie van water op 
dorstige dagen (4, 4) 

15. Kommando om ter plaatse 
overeind te blijven (3) 

18. Eigenlijk liever niet (4) 

19. Vermaning (3) 

OPLOSSING 
OPGAVE 45 
Horizontaal: 3. blinddoek; 7. 
weldra; 9. uk; 10. bar; 12. on
tijdig; 13. meerdere; 14. brits; 
16. deun; 18. gepoederd; 19. 
S.U.; 20. tronen. 

Vertikaal: 1. uitvoerig; 2. voor
oordelen; 3. boksring; 4. dubde; 
5. kwetst; 6. brug; 8. lade; 11. 
menens; 15. stro; 17. spion. 

Uit de juiste inzendingen werd 
Yati Coppens, Witte Molen
straat 12 te 8900 leper, geloot. 
Zij mag binnenkort haar prijs 
thuis verwachten. 

De gele briefliaarten met de 
oplossingen van opgave 46 
w^orden verwacht ten laatste 
op maandag 4 september, op 
ons adres: Barrikadenplein 12 
te 1000 Brussel. 

SATERDAG 

AHASVERUS 

„Gespannen dfeer op Gentse 
bondentnarkt" 

Samson te koop? 

© 

Zetduivel: 

Een veiligheidsplasje 
voor kinderen 

^ 

Na de Neumann 
de old man 

© 

Nu weten we w^aarom 
er in Diksmuide 
twee torens zijn! 

© 

Schone broers dat die 
Saddam heeft 

© 

"Russen ontdekken 
stuiverroman" 
bij gebrek aan roebels? 

© 

Indonesië-Nederland: 
Jan Pronkt niet meer 

© 

Halfbroers: "Saddammen 
toffe jongens zijn!" 

© 

Zelduivel: 

Ander lecht- Ferenchaos 

© 
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De redaktie ontvangt graag 
brieven van lezers. Naam
loze, scheid- en smaadbrie-
ven gaan de scheurmand in. 
De andere publiceert zij, 
naargelang er plaats is. 

De redaktie behoudt zich 
het recht voor brieven in te 
korten en persklaar te ma
ken. 

Brieven worden onderte
kend met naam en plaats 
van herkomst, tenzij de 
schrijver verzoekt initialen 
te gebruiken. 

NVDR 
In W I J / D e Toekomst van 19 
juli j .1. brachten wij het artikel 
Apologie voor de poUtieiu, ge
schreven door Hugo Schiltz. 
Wij vroegen de lezers, die dat 
wensten, om een konunen-
taar. 

Trouw aan de stelregel (zie 
raster-kadertje) hebben wij 
enkele brieven van onjuisthe
den ontdaan, zonder echter 
aan de inhoud te wijzigen. 

APOLOGIE (1) 
Hugo Schiltz maakt het zich in 
zijn Apologie voor de politicus wel 
erg gemakkelijk. Buiten zijn ad-
vokatenkantoor oefent hij het 
edel ambt van politieker uit. Hij 
vindt dat een politicus (ook hij 
dus) djiarvoor onderbetaald 
wordt en door het publiek wei
nig gewaardeerd. Om te tonen 
dat hij niet heiliger is dan de 
paus bekent hij tijdens zijn mi-
nistrabele periode politieke be
noemingen te hebben gedaan. 

Hoofdschuldige voor het a-po
litiek gedrag is volgens Schiltz 
de pers die soms 't een en 't 
ander aan het licht brengt. Niet 
de politieke ,,klasse" die regel
matig -wegens dubieuze prak
tijken en belangenvermenging 
in de pers komt. Ondertussen 
was Schiltz verschillende keren 
vice-premier en vinAnbverpen W 
kon hl) schepen worden. 

Maria De Smet, 
Merksem 

APOLOGIE (2) 
Dat Schiltz, als politieker, de 
verdediging wenst op te nemen 
van zichzelf is zijn goed recht. 
Hierbij worden, voor wie het 
politieke reilen en zeilen een 
beetje volgt, op een nogal ge
makkelijke manier een aantal 
deuren ingetrapt. 

Schiltz gaat te licht over de 
w^ijdvertakte grote en kleine 
korruptie, de plaag van de ku-
mul en de belangenvermenging. 
Enkele recente voorbeelden ? 
Delcrobc, de Van Velthoven-dy-
nastie, het Kelchtermans-ge-
sjoemel rond open ruimten, de 
politieke benoemingen, de on-
doorzichteli)ke en vetbetaalde 
kumuls van allerlei partijmen
sen in wel of niet, gedeeltelijk of 
geheel geprivatiseerde over
heidsinstellingen, intercommu
nales... 

Heeft Schiltz alle kontakt ver
loren met de gevoelens van de 
gewone kiezer? Zijn machte
loosheid, zijn gebrek aan echte 

inspraak, het ontbreken van 
werkelijke informatie, zijn on
bewuste allergie voor schijnhei
ligheid (luister naar mijn \voor-
den...)? Het is de taak van de 
oppositie deze gevoelens te ver
dedigen. Maar ook zij schiet te 
kort en voelt zich, tussen de 
verkiezingen, meestal verheven 
boven de gewone sterveling. 
Het is dan wel gemakkelijk de 
media, die een gedeelte van deze 
taak overneemt, verwijten te 
maken. Waar zou de demokra-
tie zonder pers staan? De be
volking had waarschijnlijk nooit 
wat vernomen over Agusta, de 
hormonenz^vendel, het bhjvend 
gesjoemel met de ge\vestplan-
nen en open ruimten, het Op-
grimbie-dossier en de tussen
komst van het hof, de chantage 
van de Boerenbond i.v.m. het 
JVLAP, de onduidelijkheid rond 
het HST-tracé... 

Het is al te gemakkelijk het zg. 
spook van de anti-politiek in te 
roepen, precies of de anti-po
litiek geen vorm van politiek is. 
Schiltz vergeet hierbij dat de 
VU in een bepaalde periode van 
haar bestaan hier ook van ge
profiteerd heeft, evenals Agalev 
en anderen. 

Als politiek, en daarin wil ik 
Schiltz volgen, een edele en 
dienstbare job is aan de ge
meenschap heeft elke manda
taris, van hoog tot laag een 
voorbeeldfunktie. Wil men de 
toekomst van de demokratie 
echt veilig stellen moeten die
genen die dat beschamen er 
onherroepelijk uit. Juridische 
trukjes, seponeringen of door
zichtige afdekmaneuvers door 
hogere bestuursinstanties of 
magistratuur om toch maar te 
kunnen aanbhjven zullen te
recht bij de kiezer de allergie 
alleen maar doen toenemen. 
Stellen dat dit alles ook gebeurt 
in de privésektor betekent het 
zg. edele politieke ambt ver
lagen tot de keiharde zakelijke 
wereld waar alleen de sterksten 
en handigsten overleven. 

Roger Vanthillo, 
Brasschaat 

APOLOGIE (3) 
Ik kan Hugo Schiltz -wel volgen 
in zijn apologie. Zo kan ik er 
inkomen dat in een aantal ge
vallen niet alle politici in het 
parlement moeten aanwezig 
zijn. Toch is het mij al op- K O ^ ^ E N 
gevallen dat bv. bij een be
spreking van de begrotingen — 
een saaie bedoening maar mis
schien wel de belangrijkste taak 
van de gekozenen — het ab
senteïsme even groot is! 

SMAGGHE 
In uw blad (WIJ , 26 juli j.1.) 
staat vermeld dat dhr. Smagghe 
(ex-Agalev) onbekend bleek te 
zijn. In andere provincies mis
schien, maar niet in Brabant. 

Wij kennen hem als sympatiek 
en beleefd man, en dat hij aan
dacht krijgt in de kranten en dat 
ook jullie er aandacht aan be
steden bewijst nogmaals dat hij 
misschien niet zo onbekend 
blijkt te zijn. Ondanks het feit 
dat Agalev er niet aan meedeed 
om mensen bekend te maken 
heeft het toch een bericht ge
plaatst om dhr. Smagghe zwart 
te maken, waar dhr. Smagghe 
op gereageerd heeft om zich te 
verdedigen en daartoe heeft hij 
het volste recht. 

Ik ben teleurgesteld in jullie 
blad. Een goeie les om aan uw 
prietkrant geen geld meer te 
verspillen. 

Ervvin Van Den Heule, 
Denderleeuw 

Red. Het is maar de vraag of 
dhr. Van Den Heule sowieso 
geld zou kunnen verspillen aan 
W I J . We vonden hem niet te
rug In ons abonnementenbe
stand. 

LIESBETH LIST 
Nadat er enkele ^veken groei
ende kritiek was van het Vlaams 
Blok e.a. extreem-rechtse groe
pen, is er nu ook zvi^are kritiek 
uit Franstalig-joodse hoek op 
het brengen van de Mauthau-
sen-liederen door Liesbeth List 
op de komende Bedevaart. 

Deze laatsten hebben — anno 
1995 — dus nog steeds niet de 
ware betekenis van de Bede
vaart door. Pijnhjk jammer is 
dat. 

Wellicht haakt Liesbeth List 
af 

Laten we hopen dat het Ko-
mitee toch nog de Mauthausen-
liederen programmeert als aan
klacht tegen alle geweld, tegen 
alle kampen tijdens en na de 
oorlog, in Vlaanderen en waar 
ook ter w^ereld. Op een pa
cifistische manifestatie als de 
IJzerbedevaart zijn deze zeker 
op hun plaats. 

E Ostijn, 
Waregem 

Ik neem aan dat de bezoldiging 
van de parlementariërs ver ten 
achter blijft op de verdiensten in 
vrije beroepen en de bedrijfs
wereld. Maar er is een maar... 

Is er geen parlementariër die 
voorzitter is van de Raad van 
bestuur van het Gemeentekre
diet aan 3.000.000 fr. per jaar? 
Om wat te doen? 

En w£is er geen parlementariër 
voorzitter van de Raad van de 
bestuur van de Antwerpse Wa
terwerken? En hoeveel van die 
gevallen zijn er niet! Wanneer 
doet men daar iets aan? 

W. Janssens, 
Antwerpen 

Deze brief is bedoeld voor alle 
Vlaamse parlementsleden en 
een reaktie op een schandelijk 
Vlaams verzuim dat weer in de 
belangstelling is gekomen, na
melijk ons Vlaanis schooltje in 
Komen. 

U bent gekozen in ons Vléiams 
parlement, en -wordt als dus
danig verondersteld uw volk te 
vertegenwoordigen. 

Daarom eis ik als Vlaming, door 
U in ons parlement vertegen
woordigd, dat U dit schandelijk 
Vlaams verzuim onmiddeUijk 
rechtzet. 

Als Wallonië blijft -weigeren 
(wat het al jaren doet) deze 
Vlaamse school in Komen te 
betalen, dan eis ik dat het 
Vlaams parlement alle subsidies 
voor het Franstalig onderwijs in 
de faciliteiten-gemeenten on
middellijk stopzet. 

Ook moet Vlaanderen onmid

dellijk het illegaal betalen van 
het Franstalig onderwijs in de 
Voerstreek onmiddellijk stop
zetten. 

Ik hoop dat op deze zoveelste 
Waalse provokatie over alle par-
tijgrenzen heen een waardig 
maar krachtig Vlaams antwoord 
wordt gegeven. 

Als deze stappen niet genomen 
worden, dan zou dit enkel be
wijzen dat dit Vlaams parlement 
kracht noch macht heeft... 

Wim Peeters, 
Turnhout 

VAN GERVEN 
Onder het mom van ,,Een
dracht door inspraak" zaait de 
Da-vidsfonds-voorzitter Lieven 
Van Gerven een nooit geziene 
tweedracht in de Vlaamse be
weging. Als buitenstaander 
poogt Van Gerven e.a. (o.a. de 
heren De Roover en Jambon) 
z'n wil op te dringen aan een 
I Jzerbedevaartkomitee dat mo
del staat voor een open de-
mokratische vereniging, -waar 
het Da-vidsfonds en vooral z'n 
voorzitter een voorbeeld kun
nen aan nemen. 

Erg is dat! 

Ik ben zwa^r ontgoocheld in het 
Davidsfonds. Voor mij zou Van 
Gerven beter opstappen als Da-
vidsfonds-voorzitter, en niet Li
onel Vandenberghe, als voor
zitter van het komitee. 

A. Bru3mooghe, 
Kortrijk 

ONAANVAARD
BAAR 
Op zaterdag 15 juli bezocht 
mijn zoon met twee Tsjechische 
-vrienden Brugge. Rond de mid
dag betaalden zij om deel te 
nemen aan een bootrondvaart. 

De gids legde alles uit in ver
schillende talen, behalve Ne
derlands. Bij de opmerking van 
mijn zoon (16 jaar) -waarom hij 
geen Nederlands sprak, -wist de 
man te antwoorden dat het dan 
te veel talen werden. Aüjn zoon 
drong verder aan om Neder
landstalige uitleg te krijgen. 
Hierop antwoordde de gids: 
„Bent gij soms van het Vlaams 
Blok?". 

Deze opmerking vind ik totaal 
onduldbaar. 

Van den Broeck, 
Merksem 

SCONE(l) 
In ,,Uit het leven gegrepen 
(WIJ , 19 juli j.1.) vraagt R. 
Asmus of het Engelse woord 
een Nederlands -woord is. 

Het Engelse woord ,,scone" 
komt (volgens de Grote Web
ster) inderdaad van het mid-
delnederlandse woord ,,scoon-

brood(t)", dat destijds „wit 
brood" betekende. 

H . Festraets, 
Kampenhout 

SCONE (2) 
De herkomst van het Engelse 
woordje „scone " is volgens mij 
erg duidelijk. 

1. Scone = small sof cake of 
flour, oatmeal of barbey-meat 
baked quickly and eaten but
tered (perh. from M Dutch of 
M L Germ) = fine bread. 

Cfr. ,,The Oxford Reference 
Dictionary". 

2. Scone = round cake of weat or 
barbey-meat bakend on a 
griddle, quadrant-shaped sec
tion of this XVI (scon, Douglas) 
origin Scottish perh. shortening 
of M L Germ „Schonbrot", M 
Dutch ,,Schoonbroot" = fine 
bread. 

Uit „The Oxford Dictionary of 
Enghsh Etymology". 

Sooi Pockelé, 
Essen 
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*^ HOTEL BOTANIEK*** - Brugge 
Sfeervol hotel in een lÖde eeims smaakvol 
gerestaureerd herenhuis, (ielegen in een rustier 
straal op enkele luiiiuteD van de Burg en het 
Marktplein, l v, ideaal iiit^ogspunt om deze 
historische stad te ontdekken. Alle kamer* hehben 
pm^ hadkamer met bad of douehe. ue, telefoon, 
klokradio en TV. Lift 
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, "IJÏÏSMJTER 
VROUWEN IN DE VOLKSUNIE/2: 

ER IS NIET VEEL VERANDERD 
Dat flamingantume en feniinLtme hand in hand konden 
gaan mocht blijken uit het kommentaar dat gegeven werd 
bij de officiële opening van het Jaar van de Vrouw (1975). 
Al kwam bij die mix wat knutselwerk kijken... De auteur 
vroeg zich af hoe het kwam dat er in het Bruödebe 
Egmontpaleii zoveel Bruödebe vrouwen waren. „Miödchien 
ook omdat de opening om 11 uur '<i morgenó plaats greep en 
dat elke 'gewone' vrouw dan aan 't werk i), en dat men in 
het BruöéeUe meer vrouwen heeft die niet-gewoon zijn, die 
ook wcuiréchijnlijk meer tijd hebben om op zo'n receptie-
mauguratie te komen en op deze wijze aan 'vrou
wenemancipatie' te doen, deeb uit overtuiging — zonder 
twijfel — deeb ook omdat het 'in' b." 

'^^VOLKSÜ^^ 

T
ijdens dat J aa r van de 
Vrouw verschijnt ook in 
W I J opnieuw een aparte 
vrouwenrubriek, WIJ, trou

wen. Bij lektuur blijkt vooral dat 
heel veel eisen van toen, hoe 
krachtdadig ook, geen of toch 
heel weinig zoden aan de dijk 
hebben gezet. Ook toen waren 
er meer vrouwen dan mannen 
werkloos, ook toen waren de 
vrouwen ondervertegenwoor
digd in de politiek, ook toen 
moest het 'zwakke' geslacht na 
een dagtaak nog zorgen voor de 
kinderen, ... „ Voor al haar ijveruj, 
opofferend, volgehouden en geduldig 
werk, krijg de huuvrouw weinig lof: 
'men' titelt haar integendeel voor aU 
de kUtétante die elke morgen op het 
hoekje eindeloze gesprekken voert, 
aL> de in dtoffoj uitgedoste en met 
ragebol uitgeruste netheidsmaniak, 
als het domme gansje dat zelfs van de 
kookpot uiteindelijk geen verstand 
heeft, want als Piet wil, kookt hij 
beter (...) En dan maar sakkeren 
dat de meisjes en de vrouwen een 
betaalde job willen... en het bui
tenshuis gaan zoeken." 

MET Z'N TWEE! 
Na de peirlementaire verkiezin
gen van maart 1974 krijgt Nelly 
Maes een vrouw aan haar zijde: 
Georgette De Kegel verkozen als 
tweede op de kamerlijst van het 
arrondissement Aalst met msiar 
liefst 2.692 voorkeurstemmen, 
wat meer was dan sommige van 
haar mannelijke koUega-verko-
zenen. De Kegel zou zich later 
ook op doen vallen door het 
grote aantal abonnementen dat 
zij voor W I J wist te werven. Bij 
de parlementaire verkiezingen 
van april '77 verdubbelt zij haar 
stemmenaantal, nogmaals als 
tweede op de lijst, maar door het 
verschuiven van een zetel naar 
het arrondissement Oude
naarde kan zij niet aan een 
tweede mandaat beginnen. 
Nelly Maes moet opnieuw^ 
solo. 

Met de gemeenteraadsverkie
zingen van '7^ in het voor
uitzicht worden in vrouwelijke 
VU-kringen opnieuw alle zeüen 
bijgezet: er moeten meer vrou
wen op de gemeenteraadslijsten 
vi^ant „zij leven elke dag tussen de 
dagjesmensen, komen in kringen 
waar mannen zich dikwijL niet 
laten zien, weten soms beter de 
gewoon-menselijke noden, kunnen ' 
belangstelling opbrengen voor wat in 
de "grote"politiek dikwijL vergeten 
wordt. " In de weken voorafgaand 
aan de verkiezingen krijgen 
vrou'welijke VXJ-kandidaten op-
nieu^v extra veel aandacht. Dit 
keer met meer sukses dan in 
1970. 'De vrouwen gingen erop 
vooruit' titelt 'WIJ , vrouwen' 
de week na de stembusslag. 

Het relatief goede resultaat mag 
echter niet de aanleiding zijn 
van een stopzetten van verdere 
emancipatiepogingen. Ge
vraagd of de Vlaamse vrouwen 
toch niet zeer vooruitstrevend 
zijn in vergelijking met bv. de 
Afrikaanse geeft feministe Hilda 
Uytterhoeven onomwonden toe 
dat de toestand in Vlaanderen 
honderd keer beter is dan in 
pakweg Soedan, „maar ook bij 
ons is de man nog al te dikwijL 
verwaand, en duwt hij de vrouw in 
een hoek." Enkele jaren later ver-
d^vijnt de vrouw^enrubriek in 
W I J definitief, maar... er is nog 
werk aan de •winkel zo zal blij
ken. 

ZWARTE ZONDAG 
November heeft iets met zwarte 
zondagen. Voor de VU-vrou-
wen was het de 8ste in 1981: 
geen enkele vrouw rechtstreeks 
verkozen! Enig lichtpunt w ŝis 
de koöptatie van Nelly Maes tot 
senator. 

In het voorjaar van 1982, een 
klein half jaar voor de gemeen
teraadsverkiezingen, slaan de 
VU-vrouwen de handen met 
hernieu^wde moed in elkaar en 
richten een nieuwe VU-vrou-
wenwerkgroep op. Eerste kon-
krete aktie is een Lente-ont
moeting in april vi'aarop de de 
vrouwen de VU verwijten een 
,selektieve mannenklub' te zijn. 
Zij uiten de wens dat een mi-
nimumvertegenwoordigmg van 
vrouwen in de diverse bestuurs
organen in de statuten zou op
genomen worden. Die eis valt 
binnen de, overwegend man
nelijke, VU-top niet in dove
mansoren en midden jaren '80 
worden kwota van 25% gehan
teerd met het oog op een ini-
nimumaanwezigheid van vrou
wen, mannen en jongeren in de 
verschillende bestuursraden. 
Evenwel met de vermelding 
"voor zover er voGoende kandidaten 
zijn"... 

DE DREMPEL OVER 
Voor de gemeenteraadsverkie
zingen krijgen de vrouwen een 
steuntje in de rug van de Na
tionale vrouwenraad die een 
Stem I^(7«M'-kampanje, de zo
veelste in de rij, op het getou^v 
zet waarin benadrukt wordt dat 
man en vrou^v samen voor een 
beter beleid moeten zorgen. Aan 
de verkiezingen houden de VU-
vrou-wen 96 raadsleden over op 
een totaal van 745 verkozenen, 
net geen 13%. Met Rosa Lerrwut 
krijgen zij er in Wervik zelfs een 
eerste schepen bij. Lernout 
wordt later de eerste en voor
alsnog enige vrouw^elijke VU-
burgemeester. 

Haar verkiezing en latere bur-

De vier vrouwelijke, verkozenen op het nationale vlak: (vLiir e3 vbno) Nelly Macs (71-..), Georgette De 
Kegel (74-77), Frieda BrepoeL (87-91), Annemie Van de CasteeU (95-..) 

gemeesterschap geeft aan dat de 
vrouwen in de politiek al een 
lange weg hebben afgelegd. 
Rosa Lernout geeft dat in '84 
ook grif toe: „Jaren terug konden 
de vrouwen zich verschuilen achter 
het feit dat de kansen voor mannen 
en vrouwen niet dezelfde waren, 
maar nu is de maatschappij dermate 
geëvolueerd dat de kansen voor man
nen en vrouwen, alvast in ons land, 
kwasi gelijk zijn. (...) Maar niet 
zozeer het gebrek aan tijd houdt hen 
van de politieke bedrijvigheid weg, 
maar vooral de schrik om het forum 
te betreden en te mislukken. (...) Nu 
is het enkel aan de vrouwen om de 
drempel te overschrijden, wel wetend 
dat er in de politiek geen voor
keurbehandeling bestaat omdat je 
vrouw bent. (...) Door statutaire 
bepalingen is het voor de vrouwen 
gemakkelijker op het VU-politieke 
toneel te verschijnen wat in feite een 
diskriminatie is tegenover de man
nen. " Tot besluit roept zij dan 
ook op voor een nog grotere 
deelname van vrouwen in de 
politiek. 

DE MAAT IS VOL 
In '85 ^vordt opnieu-w alleen 
Nelly Maes verkozen, geen an
dere VU-vrou^v, al is dat mo
gelijk ook te wijten aan het 
algemeen stemmenverlies van 
de VU. Op de nationale VU-
vrouwendag in februari '86 zijn 
er opvallend veel deelneemsters 
met al even veel krasse uit
spraken, „(...) de taal die ge
sproken werd was een teken dat de 
maat, althans voor de VU-vrouwen 
vol is. (...) Zowat 36% van de 
Volksunieleden zijn vrouwen, (...) 

maar op het beleidsniveau van de VU 
zijn die nergens terug te vinden, noch 
in het partijbestuur, noch in de 
afdelingsorganen. (...) Vandaag de 
dag is de invloed van de VU-vrouwen 
in de eigen partij niet groter dan 50 
jaar geleden het geval was in het 
Vlaams-nationalisme." Men leze 
er het 39 bladzijden tellend 
boek/if 'Vrouwen in de Vlaamse 
Beweging 1919-1945' op na. 

Ook toenmalig voorzitter Vic 
Anciaux ontsnapt niet aan de 
scherpe pen van Hilda Uyt
terhoeven wanneer zij hem he
kelt voor zijn slottoespraak: 
„Maar toen hij het woord offer
vaardigheid in de mond nam, wer
den alleen maar wenkbrauwen ge
fronst. (...) Wat dat betreft, moet 
hij, beter dan wie ook weten, dat de 
vrouwen van Vlaams-natwnalisti-
sche strekking al 50 jaar offeren, 
maar ook met vaardigheid wachten. 
Op Godot?" 

VERRUIMEN MET 
VROUWEN 
In de aanloop naar de parle
mentsverkiezingen van 1987 
gaat de partij er na een ver
ruiming van uit dat minstens 3 
(Maes, Frieda Brepoels en An
nemie Van de Casteele) en mo
gelijk zelfs 6 vrouwen een na-
tionjial zitje zullen veroveren. 
De voorspellingen bleken iets te 
hoog gegrepen, maar voor het 
eerst sinds jaren heeft Nelly 
opnieuw een partner in de 
strijd: Frieda Brepoels, met 
haar 32 jaar de jongste van de 
kamerfraktie. Zij zal blijven ze
telen tot de 1991, de verkie
zingen waarbij alle demokra-

4 ^ 

tische partijen zwaar verliezen. 
Brepoels is nu gedeputeerde in 
de Limburgse provincieraad. 

Na de verkiezingen van mei '95 
mocht Annemie Van de Casteele 
voor de eerste keer een plaatsje 
innemen in de groenfluwelen 
zetels van de Kamer, waar zij de 
VU-fraktie voorzit. Maar ook 
dat heeft bloed, zweet en tranen 
gekost. In maart '91 lezen we 
Van de Casteele nog zeggen: 
„ Tot vandaag zijn de vrouwen in de 
politiek volledig afwezig of onvol
doende aanwezig om een reële im-
pakt te kunnen hebben op de be
slissingen. Waar ze aanwezig zijn, 
worden ze geduld, maar zeker niet 
gesteund (...) zeldzame uitzonde
ringen niet te na gesproken. Laten 
wij eerlijk zijn, de vrouwen worden in 
de politieke vertegenwoordiging 
maar toegelaten wanneer er voor de 
mannen genoeg stoeltjes zijn..." 

Ter afronding citeren we nog
maals uit 'De afwezige vrouw' 
van Linda Dewin. Daarin wordt 
oud-VU-vTouwenvoorzitster 
Nora Tommelein aan het ^voord 
gelaten: „Onder het voorzitterschap 
van Bert Anciaux U) het feit dat 
vrouwen recht hebben op een even
redige vertegenwoordiging vanzelf
sprekend. (...) dat mee door het 
aantreden van een jongere generatie 
die dat als een uitgemaakte zaak 
beschouwt. (...) En zelfs nu met een 
VU-leiding die wel oor heeft naar 
vrouwelijke verzuchtingen, is het 
dikwijL niet makkelijk." Mis
schien IS er dus nog niet zo 
verschrikkelijk veel veranderd. 

Geert Vranken 
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