
Kogels 
voor 

Kenya 
V orige week onthulde de pers hoe 

FN Herstal al sedert '89 in het 
geheim de grootste 

munitiefabriek van Afrika aan het 
bouwen is in het Kenyaanse Eldoret. De 
fabriek zou jaarlijks een kleine 20 
miljoen kogels moeten produceren. Een 
deel daarvan is bestemd voor het 
Kenyaanse leger, een ander deel zou 
volgens een krant teruggekocht worden 
door FN. Deze vestzak-broekzak
operatie zou de Luikse wapenhandelaars 
toelaten wapenembargo's van België of 
andere westerse landen te omzeilen. 

Voor dit projekt peuterde FN een 
exportverzekering los bij de federale 
Delcredere-dienst. Bovendien leverden 
deze en de vorige federale regeringen 
voor elk van de deelkontrakten 
exportlicenties af. Sedert de VU uit de 
laatste regering Martens stapte in ' 91 , 
omwille van exportlicenties voor Waalse 
wapenkontrakten, werd de uitvoer van 
wapens en munitie 
gekommunautariseerd: Franstalige 
ministers uit de federale regering 
beslissen over de uitvoer van 
"Franstalige" wapens. 

Zoals men mocht verwachten, 
trokken VU en Agalev scherp van leer 
tegen deze "delokalisatie" van de 
Belgische wapenhandel. Enkele 
parlementsleden voelden de 
verantwoordelijke federale ministers aan 
de tand. 

Op vraag van senator Bourgeois 
(CVP) antwoordde minister Maystadt 
dat het kontrakt tussen FN en de 
Kenyaanse regering van november 1988 

dateert, en dat de produktie, enkel "voor 
Kenyaanse behoeften" bestemd is. 
Maystadt gaf wel toe dat "het eventuele 
produktieoverschot" overgenomen 
wordt "door een van de operatoren", 
lees FN. De Delcredere-dekking dateert 
van '88. Maar de vergunning voor de 
uitrusting met het oog op de 
kogelproduktie, dateert van december 
vorig jaar. Maystadt hanteerde het 
klassieke argument van de 
wapenhandelaars om die 
wapenvergunning goed te praten: "als 
wij ze niet goedgekeurd zouden hebben, 
zouden "ongetwijfeld buitenlandse 
konkurrerende bedrijven de plaats van 
het Belgisch bedrijf ingenomen hebben." 

Senator Anciaux (VU), die minister 
Derycke (SP) aan de tand voelde, 
oordeelde daarentegen dat het kontrakt 
haaks staat op het beleid van preventie 
van gewapende konflikten dat België 
zegt te belijden. Ergerlijk is bovendien 
dat Kenya geen toonbeeld van 
demokratie is. Anciaux stipte aan dat de 
fabriek eigenlijk eigendom is van 
president Arap Moi (foto)en twee vice-
presidenten. Zij schrikken volgens 
Anciaux niet terug voor een politieke 
moord meer of minder. De VU-senator 
vond het misdadig dat België blijft 
meespelen in de perfide 
bewapeningswedloop. 

(Vervolg op blz. 7} 
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Tachtigste 
Ronde van Vlaanderen 

W ij begrijpen de Vlaamse socialisten 
niet meer! Nog maar net lezen wij in 

het SP-ledenblad Doen (april '96) dat 
voor hen de échte problemen zijn: de 
modernisering van de Sociale Zekerheid 
en ,,het scheppen van meer l<ansen op 
werk voor meer mensen". De partij zegt 
dat ze daarvoor een mandaat heeft 
gekregen van de kie
zers en „dat vertrou
wen willen wij niet 
beschamen." 
Tot zover de woor
den, nu de daden. 
Door de Vlaamse re
gering (CVP en SP) 
werd met (wat bij 
ons heet) de sociale 
partners een banen
plan bedacht. Die overeenkomst be
oogt het scheppen van tewerkstelling In 
Vlaanderen door o.m. 1,5 miljard fr te 
besteden aan het verlagen van de loon
kost. 
De beslistheid waarmee alle partijen dit 
plan aanvaard hebben opent vooruit
zichten en de durf om de federale 
regering, nog steeds bevoegd voor die 
aangelegenheid, voor te zijn is een dui
delijk teken van moed. 
Edoch, enkele grote „scheppers van 
meer kansen op werk voor meer men
sen" zien dat zo niet zitten en vinden 

Walgelijk 
nummertje 

dat tewerkstelling in Vlaanderen beter 
gediend is vanuit de federale regehng. 
Mocht dit waar zijn dan zouden wij hun 
redenering nog een eindje kunnen vol
gen, maar Dehaene en Co blinken niet 
uit in verbeelding om de hoge werk
loosheid te bestrijden. 
Wat bezielt de Vlaamse socialisten om 

de eensge
zindheid van 
de Vlaamse 
partners te 
kelderen' 
Het Vlaamse 
plan voorziet 
een verla
ging van de 
vennoot
schapsbelas

ting en een vermindering van de loon
last, maar de Waalse socialisten hebben 
daar geen oren naar. Omdat deze twee 
elementen wellicht de enige wegen 
naar meer banen betekenen hebben 
ook de Vlaamse sociale partners zich 
akkoord verklaard. 
Eerste minister Dehaene, die zijn PS-
regeringsgenoten zo ver niet kan krij
gen, zit dus met een probleem. Hij 
moet, om zijn kabinet op de been te 
houden, dit Waalse veto aanvaarden. 
Vandaar het immobilisme van zijn re
gering. 

Vanuit deze patstelling, die zijn weer
slag op de deelstaten heeft, trok de 
Vlaamse regering de vastgelopen toe
stand open door dan maar zelf ini
tiatieven te nemen, mét goedkeuring 
van de SP-ministers. Maar via een niet te 
pruimen unitaire refleks sturen de so
cialisten Van den Brande en de SP-
ministers weer naar af. Om het kabinet-
Dehaene ter hulp te snellen? Om de PS 
te plezieren? Of om de dynamiek van de 
staatshervorming te blokkeren? 
Over deze laatste vraag willen wij het 
nog even hebben. Het socialistisch ver
zet kwam van SP'ers die gekend zijn om 
hun aversie tegen verdere federalise-
nng en tegen het toekennen van ho
mogene bevoegdheidspakketten aan 
de deelregehngen. 
Jef Sleeckx, Tobback jr., Robert Voor-
hamme maakten reeds naam door zich 
openlijk tegen de Schrikkelnota van de 
Vlaamse regering te keren. En onlangs 
kregen de SFIeden van de Kommissie 
Staatshervorming van het Vlaams Par
lement vanwege de Belgische Progres
sieve Socialisten (Sleeckx behoort tot 
het direktiekomitee) een ,,geaktuali-
seerde argumentatie tegen de fede
ralisering van gezondheidszorgen en 
kinderbijslag". Daahn staat o.m, te le
zen: ,,Wij zijn ervan overtuigd dat de 
grote meerderheid van de SP-kiezers de 

ganse Sociale Zekerheid Belgisch wil 
houden," Zij duidelijk ook! 
Dé grote zorg van deze socialisten is niet 
een goed bestuur voor Vlaanderen, wel 
hun vrees ,,om de Belgische staat ver
der uit te kleden," 
Wat moet er echter gebeuren om, zoals 
Doen schrijft, de SZ te moderniseren en 
meer banen te kreëren' Aan de deel
staten de gepaste instrumenten en 
middelen geven om dat waar te maken, 
meer bevoegdheden dus en een eigen 
fiskaliteit. En de politici om dit te ver
wezenlijken. Een eigen, samenhan
gend, aktief tewerkstellingsbeleid, als 
antwoord op de noden die zich vandaag 
in Vlaanderen aandienen, Dèt moet hun 
eerste bekommernis zijn! 
Want wat voor zin heeft het over een 
eigen parlement en een eigen volks
vertegenwoordiging te beschikken als 
voor zo'n beleid nog steeds moet aan
geklopt worden op de federale deur 
waarachter andere belangen spelen? 
In wiens dienst de SP'ers hun walgelijk 
nummertje ook hebben opgevoerd is 
bijkomstig, zij hebben de werkende en 
de werk-zoekende mens, die zij be
weren te verdedigen, een slechte dienst 
bewezen En de Vlaamse gemeenschap, 
die zij zeggen te vertegenwoordigen, In 
de steek gelaten! 

Maurlts van Liedekerke 



De lUst 
De indrukwekkende lijst van namen die 
volgens het kollege van sekretarissen-
generaal van de Vlaamse administratie 
in aanmerking komen voor de funktie 
van direkteur-generaal voor de 
Administratie Ruimtelijke Ordening en 
Huisvesting, telt welgeteld één naam. 
Het kollege moest vijf kandidaten 
beoordelen en rangschikken. Maar het 
weerhield slechts één kandidaat, een 

ambtenaar die vroeger al in opspraak 
kwam omwille van gefoefel met 
ruimtelijke ordening, en tegen wiens 
bevordering verzet rees bij VU, SP en 
Agalev. Het lijkt sterk op een provokatie 
nadat pas vorige week de ombudsman 
van de Vlaamse gemeenschap de 
ontaarde politiek van ruimtelijke 
ordening in Vlaanderen gehekeld had in 
zijn jaarverslag. 

Colen en het Blok 
Het kersverse Vlaams Blok-kamertid Alexandra Colen óoet van zich 
spreken. En met alleen in het Vlaams Blok, waar ze tegen de haren 
van Dewinter streek De reaktie bleef met uit de autontaire partij 
liet het ware gezicht zien, en legde haar eigen parlementslid met 
de fijnzinnigheid diktatortjes eigen een spreekverbod op Meteen 
reden voor De Morgen om Colen te interviewen De krant zette 
volgende zinnen van Colen op een rijtje Voor alle duidelijkheid 
wijzen we de lezer erop dat ze inhoudelijk los van elkaar staan 
„Om het Vlaams-nationalisme zou ik nooit in de politiek stappen. 
Een onafhankelijk Vlaanderen is puur hypotetisch. De IJzer
bedevaart Is evenmin mijn projekt Mijn vader heeft als kol-
laborateur steeds spijt gehad over zijn daden " 
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Karel Van Noppen zou wel eens 
niet de eerste veearts geweest kunnen 
zijn die vermoedelijl< om liet leven ge
bracht is door de hormonenmaffia. Al 
in maart '87, zo werd vorige week 
onthuld, kwam een veearts In ver
dachte omstandigheden om het leven. 
Het parket nam toen verdacht snel aan 
dat het om zelfmoord ging. De vrouw 
in kwestie werkte als veearts voor en
kele veebedrijven die later veroordeeld 
werden voor hun aandeel in een hor
monenzwendel. 

Vorige week werden de twee 
broers-zaakvoerders van de bouw- en 
baggerfirma De Nul aangehouden. Ze 
worden ervan beschuldigd een belas-
tinginspekteur omgekocht te hebben 
door hem een villa aan de kust kado te 
doen. 

De Standaard, Het Nieuwsblad 
en De Centenaar zijn overgeschakeld 
op de nieuwe spelling. De gevolgen 
zijn niet spektakulair: per bladzijde 
krijgt een vijftigtal woorden een nieuw 
uitzicht. 

Heel wat opleidings- en werk-
ervaringsprojekten voor langdurige en 
laaggeschoolde werklozen dreigen de 
deuren te moeten sluiten. De verkla
ring ligt bij het snoeimes dat het Eu
ropees Sociaal Fonds hanteerde: Vlaan
deren krijgt voor opleidingen zowat 
260 miljoen minder op een totaal van 
560 miljoen. 

De ngo OMS, een vereniging die 
zegde aktief te zijn op het terrein van 
de ontwikkelingssamenwerking en 
waar een witte pater achter schuilgaat, 
zette een geldkarrousel op waarmee 
het Abos voor tientallen miljoenen op
gelicht werd. Voor elke frank die een 
ngo inzamelt, legt in het systeem van 
de ngo-f inanciering het Abos drie over-
heidsfranken bij. Via omwegen sluisde 
de witte pater een deel van de sub
sidies die hij kreeg terug naar België, 
waar het als onderpand diende voor 
nieuwe subsidies. 

j- De Europese landbouwminis
ters willen Croot-Brittannië niet voor 
80% steunen bij de vernietiging van 
vier miljoen runderen die mogelijk be
smet zijn met de dolle koeienziekte. 
Het verbod op de export van Brits 
rundvlees wordt vooriopig gehand
haafd. 

Een Franse gangsterbende 
zorgde voor wildwesttoestanden in 
Kortrijk. Na een bankoverval in Frank
rijk werd één gangster gedood, en de 
tweede gewond. Deze gijzelde twee 
vrouwen die bevrijd werden na een 
interventie van het SIE-eskadron. Toen 
er aanwijzingen waren dat de gang
sters banden hadden met Algerijnse 
moslimintegristen werd er gevreesd 
voor wraakakties. 

NOTHOMB 
Met 23 stemmen op overschot heeft hij 
het gehaald, l'homme du passé, Charles-

Ferdinand Nothomb uit het Luxemburgse 
Habay-la-Neuve. Een Vlaams joernalist 
vergeleek de impakt van zijn verkiezing 
treffend met de opvolging van CYP-
voorzitter Van Hecke door Leo Tinde-

mans oiWlfried Martens. 

Het minieme verschil (0,1%) vî aarmee de 
gewezen voorzitter, minister en vice-pre
mier de gedoodverfde opvolgster van 
Deprez versloeg dreigt een kloof te slaan 
in Parti Social Chretien. Nothomb zal 
bijgevolg meteen de handen vol hebben 
om de eenheid van zijn partij te be
waren. 

Want het is alleen op die manier, als 
toonbeeld van stabiliteit, dat de PSC haar 
traditionele rol van regeringspartij kan 
behouden. Dat beseft Nothomb, maar dat 
beseft evenzeer Milquet. 

De Franstalige kristendemokraten behe
ren in het zog van de grote Vlaamse broer 
al decennialang méér portefeuilles en 
méér bevoegdheden dan waar zij volgens 
hun elektorale sterkte recht op hebben. 
Zij konden en kunnen daardoor méér 
mensen benoemen aan de top en in de 
benen van administraties, rechtbanken, 
ambassades, het leger, etc. 

Méér dan welke partij ook is het lot van 
de PSC daarom verbonden met rege
ringsdeelname, zoals men bij de Frans
talige socialisten laatdunkend zegt, "aan 
het handje van de CVP". Meteen is 
duidelijk dat de PSC van alle partijen het 
meest nadeel zou ondervinden van een 
verdere evolutie naar zelfbestuur van de 
deelstaten. Zo blijft deze Belgische be
schermheer en beschermeling de grootste 
pleitbezorger van een sterke federale 
staat. 

Nothomb, maar ook Milquet, hebben dit 
rekensommetje natuurlijk al lang ge
maakt. Ze zijn gedoemd om samen te 
werken. De grote skore van Milquet zal 
Nothomb dwingen om de partij intern 
sterker te vernieuwen dan hij eigenlijk 
wenst. 

ZEBRAPAD 

Sedert deze week gaan automobilisten 
steeds in de fout wanneer zij op het 
zebrapad een voetganger aanrijden. Dank 
zij een koninklijk besluit hebben voet
gangers op een zebrapad, en zelfs wan
neer zij "op het punt staan zich erop te 
begeven", steeds absolute voorrang op 
autobestuurders. Deze laatsten moeten 
bovendien steeds vertragen wanneer ze 
een zebrapad naderen. 

Het kb van staatssekretaris voor Vei
ligheid Jan Peeters is meer dan welkom. 
Vroeger werden voetgangers die op het 
zebrapad overhoop gereden werden im
mers al te vaak in het ongelijk gesteld. 
Nog in 1992 besliste het Hof van Kassatie 
dat het "aan de voetganger is te bewijzen 
dat de chauffeur hem kon hebben gezien 
en snelheid kon matigen." 

In een ministeriële brief vraagt Peeters de 
burgemeesters om maatregelen te treffen 
die de oversteekplaatsen beter beveili
gen. 

ELEKTRICITEIT 

In september '91 zorgde VU-staatsse-
kretaris Vic Anciaux in het Brussels 
hoofdstedelijk gewest voor een Europese 
primeur met een initiatief om het af
sluiten van de elektriciteit in te dijken. In 
gewijzigde vorm is deze ordonnantie in 
Brussel al van kracht sedert september 
'94. 
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Deze ordonnantie bepaalt dat de inter-

kommunales de levering van elektriciteit 

enkel nog kunnen schorsen na een be

slissing van de rechter. Tussen september 

'94 en november '95 werd in Brussel geen 

enkele schorsing uitgevoerd. Pas in de 

loop van december '95 werd in Brussel 

drie keer de elektriciteit afgesloten op 

bevel van de rechter. 

Indien een gebruiker betalingsmoeilijk

heden ondervindt, kan er wel een ver-

mogensbeperker van 6 ampère geplaatst 

worden. Met die vermogensbeperker kan 

de gebruiker nog steeds tegelijk een nor

male verlichting laten branden, een koel

kast met diepvriesvak laten draaien, een 

radio en rv-toestel laten spelen, en één 

van volgende toestellen gebruiken: een 

strijkijzer, een stofzuiger, of één keu

kentoestel (broodrooster, koffiezet,...). 

Zo'n vermogensbeperker laat de gebrui
ker dus toe om, mits wat organisatie, een 
betrekkelijk normaal leven te leiden. In 
december '95 waren er in Brussel 2.362 
vermogensbeperkers geplaatst. Dat aan
tal is de jongste jaren sterk gestegen 
(december '93: 736; december '94: 
1.428), wat volgens Anciaux wijst op een 
toename van de armoede in het Brussels 
gewest. 

Vic Anciaux speelt nu met de idee om een 
analoge ordonnantie voor te stellen voor 
een minimum levering van gas. Aangezien 
zo'n gasbeperker technisch moeilijker te 
plaatsen is, vergt dit nog nader onder
zoek, vooral op het vlak van de vei
ligheid. 

BANENPLAN 

De SP-fraktie in het Vlaams parlement 
verzet zicht tegen het banenplan dat de 
Vlaamse regering, waar de SP deel van 
uitmaakt, vorige week afsloot met de 

Geen gebruik 

materiaal van 

dolle koeien 

in kosmetika. 



Se non è vero... 
JL)e tema's voor deze rubriek lagen deze week echt 
voor het grijpen. Daar was 1 april niet vreemd aan. 
Ook Vlaamse verenigingen waagden zich aan een 
poging om de burger in de luren te leggen. De W B 
had het over een geheime vergadering van vak
bonden, ziekenfondsen en VBO in Poupehan, waar 
een plan uitgebroed werd om de steun voor een 
unitaire Sociale Zekerheid in Vlaanderen op te 
vijzelen. 
Alle Vlamingen konden daartoe op 1 april in de 
kantoren van vakbonden, VBO en federaal ge

organiseerde ziekenfondsen 20.000 frank per per
soon gaan ophalen. Goed gevonden van de W B , 
maar spijtig genoeg versterkt de vereniging met haar 
apnlvis de diepgewortelde overtuiging dat het de 
voorstanders van de splitsing van de SZ enkel om de 
centen te doen is. 
De prijs voor de meest originele aprilvis kennen we 
daarom toe aan het Taal Aktiekomttee. Tak-mi-
litanten busten in de faciliteitengemeenten Kraai-
nem, Sint-Genesius-Rode, Wezembeek-Oppem, 
Drogenbos en Wemmei brieven "van de adjunkt van 

de goeverneur Guy Desolre", de PS-waakhond in 
Vlaams-Brabant, waarin een nieuwe personenbe
lasting wordt aangekondigd. 
Deze "belasting" was echter uitsluitend van toe
passing op Nederlandsonkundige inwoners, en 
diende om de "integratie van de anderstaligen" in 
Vlaams-Brabant te stimuleren. De brief gaf de 
bestemmelingen nog een uitwijkmogelijkheid om 
aan de belasting te ontsnappen: indien ze slagen in 
de snelkursus Nederlands die de betrokken ge
meenten organiseren. 
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sociale partners. De Vlaamse socialisten 
hebben het vooral gemunt op de ver
laging van de vennootschapsbelasting, 
waarvoor anderhalf miljard is uitgetrok
ken. Zij vinden dit geen verlaging van de 
arbeidskosten, maar een lagere belasnng 
op de winst zonder dat dit effekt zal 
hebben op de werkgelegenheid. 

De SP-fraktie klaagt ook aan dat Vlaan
deren voor zo'n verlaging van de ven
nootschapsbelasting met bevoegd is. De 
Vlaamse regering moet daarvoor nog de 
goedkeuring krijgen van de federale re
gering Ze beschuldigen de Vlaamse re
gering ervan eerder bekommerd te zijn 
om de uitbreiding van haar pohtieke 
bevoegdheden dan om de werkloosheid. 
Het IS de oude aversie van de socialisten 
tegen het streven naar meer Vlaams zelf
bestuur, een vooroordeel dat ook be
paalde jonge Turken uit de partij (Voor-
hamme en Tobback jr) moeilijk van zich 
kunnen afzetten. 

In de mededeling van het VU-partijbe-
stuur (zie verder) doet Bert Anciaux het 
socialistisch fraktieverzet af als een uni
taire reflex, de uiting van een onvoor
stelbare ijver om zich te profileren. De 
VU zet de Vlaamse besluitvaardigheid op 
het vlak van de bestrijding van de werk
loosheid m schril kontrast tot het im
mobilisme op federaal vlak. Voor de VU is 
het daarom zonneklaar "het verwerven 
van meer bevoegdheden, ook op het vlak 
van de fiskahteit, sociale zekerheid en 
werkgelegenheid, zou kunnen leiden tot 
een aktief en koherent tewerkstellings
beleid en tot een vermindering van de 
werkloosheid in Vlaanderen." 

Vlaams minister van Ekonomie Ene Van 

Rompuy (CVP) sloot uit dat de Vlaamse 
regering wat de veralging van de ven
nootschapsbelasting betreft, op haar stap
pen zou terugkeren. Hij sloot met uit dat 
er meer geld naar werkgelegenheid 
vloeit. 

UKKEL-LINKEBEEK 
De Brusselse gemeente Ukkel en de 
Vlaamse randgemeente met faciliteiten 
voor Franstahgen Linkebeek hebben een 
"samenwerkingsakkoord" gesloten. Uk
kel is een van de meest verfranste ge
meenten uit het hoofdstedelijk gewest. 
Linkebeek is een van de meest verfranste 
randgemeenten. 

Chrtsttan Van Eyken, de burgemeester 
van Linkebeek die als enige Franstalige 
ook verkozen werd als Vlaams volks
vertegenwoordiger, verklaarde dat hij de 
grens tussen beide gemeenten met be
schouwde als een grens tussen gemeen
schappen. De gemeenten willen samen
werken op het vlak van onderwijs, re-

kreatie, openbare werken, brandweer, 
ekonomie, etc. 

Het samenwerkingsakkoord is een pro-
vokatie- het is volgens Vlaams minister 
Peeters (SP) in strijd met de taalwetgeving 
omdat het gemeenschapsmateries betreft 
over de taaigrensgebieden heen. Peeters 
vroeg de goeverneur van Vlaams-Brabant 
het akkoord te onderzoeken en indien 
nodig te schorsen. Als goeverneur De-

wttte dit met doet, zal Peeters het zelf 
doen. 

FRANS 
Het gaat achteruit met de kennis van het 
Frans in Vlaanderen. Tachtig procent van 

de leerlingen van het Vlaams sekundair 
onderwijs haalt voor de taal van Molière 
slechts een voldoende. Volgens de in-
spektie die tot deze vaststelling kwam, 
schort er heel wat aan de wijze waarop de 
lessen Frans gegeven worden teveel ex 
cathedra, weinig wisselwerking tussen 
leerlingen en leerkrachten, weinig ge
bruik van audiovisuele middelen. 

Vreemd genoeg worden er voor de lessen 
Engels in Vlaanderen wél meer gebruik 
gemaakt van nieuwe onderwijsmetoden 
die de nadruk leggen op interakne en 
kommumkane. Het studiepeil van het 
Engels ligt in Vlaanderen dan ook mer
kelijk hoger. 

Een verklaring voor het verschijnsel ligt 
met voor de hand Kleeft er aan het Frans 
een grotere oubolhgheid dan aan het 
Engels' Zijn de leerkrachten Frans kon-
servatiever dan de leerkrachten Engels' 
Zijn ze minder gemotiveerd' Zijn de 
leerlingen misschien minder gemoti
veerd, wat dan weer gevolgen heeft voor 
de motivatie van de leerkrachten' 

Een privé-vereniging plant voor de zomer nog de uitgave 
van een Flanders Press Review, een Franstalig en 

Engelstalig persoverzicht van Vlaamse persartil<elen ten 
behoeve van de buitenlandse korrespondenten in België. 

Regelmatig wordt er steen en been ge
klaagd over het slechte beeld van Vlaan
deren in het buitenland Daar zijn ver
schillende redenen voor, zoals een ver
snipperd Vlaams optreden in het bui
tenland (een euvel waar de regering Van 
den Brande II, die alle buitenlandse be
voegdheden bij de minister-president 
koncentreert, aan verhelpt), federale en 
belgicistische tegenwerking, een gebrek 
aan Vlaams lef en zelfbewustzijn ten over
staan van vreemden, een gebrek aan 
Vlaamse bevoegdheden om zélf het 
Vlaams buitenlands beleid gestalte te ge
ven (bvb in de Europese Unie), etc 
Er is nog een belangrijke verklaring het 
gebrek aan kennis van het Nederlands van 
de vele (bijna 900) buitenlandse korres
pondenten aktief in België Deze kor
respondenten zijn hier in de eerste plaats 
gestationeerd voor de EU en de Navo, 
maar de meesten onder hen doen daar 
ook nog België bij Voor dit deel van hun 
job baseren zij zich overwegend op de 
Franstalige pers 
Deze gegevens waren al langer bekend 
Gewezen EU-woordvoerder Culdo Naets, 
die al sedert '62 temidden de EU-kor-

respondenten leeft, noemt de Vlaamse 
realiteit voor buitenlandse korresponden
ten de dark side of the moon De vzw 
Perssplegelheeft zich tot doel gesteld het 
beeld van Vlaanderen in het buitenland 
wat bij te stellen Zij wil een Engelstalig en 
Franstalig persoverzicht van de Vlaamse 
pers uitgeven en verspreiden bij de bui
tenlandse korrespondenten (en later mis
schien bij de grote groep van buiten
landse geïnteresseerden in België) 
We meldden vroeger al dat ook de 
Vlaamse regering met zo'n idee speelde, 
het initiatief van Persspiegel heeft daar 
mets mee te maken Al gaf woordvoerder 
Enk Bruyland wel toe financiële onder
steuning van de Vlaamse overheid te zul
len aanvaarden indien de pnvé-sektor 
(zeg maar de persbedrijven) met onvol
doende geld over de brug zou komen 
Eerst en vooral echter liet Persspiegel een 
enquête uitvoeren bij de buitenlandse 
korrespondenten, om na te gaan of er een 
markt is voor een overzicht van de 
Vlaamse pers 

Enkele opvallende cijfers uit de enquête 
60% van de buitenlandse korresponden
ten bericht nooit over de regio's van onze 

federatie, de buitenlandse joernalisten 
verblijven gemiddeld vier jaar in België, ze 
spreken gemiddeld drie talen maar bijna 
allemaal Frans (99%) en Engels (88%) 
Slechts 14% van de buitenlandse kor
respondenten spreekt Nederlands Hoe 
langer een korrespondent in België ver
blijft, hoe groter de kans dat hij Ne
derlands kent Maar er zijn frappante uit-
zondenngen, halsstarnge Nederlandsta
lige "dienstweigeraars" met een anciën
niteit van meer meer dan 15 jaar België 
Voor hun berichtgeving over België of 
Vlaanderen doet 85% regelmatig een be
roep op de Franstalige geschreven pers, 
72% op de Franstalige radio of televisie, 
39% op Franstalige persoonlijke kontak
ten, 14% op Nederlandstalige persoonlijke 
kontakten 10% op de Vlaamse geschre
ven pers, en 8% op de Vlaamse radio of 
tv 
Van de buitenlandse korrespondenten 
leest 86% regelmatig Le Soir, 10% re
gelmatig De Standaard Volgens Greet 
Merckxvan Persspiegel geldt Le Soir als de 
Belgische Pravda voor de buitenlandse 
korrespondenten Slechts 1% van hen 
leest nooit deze Franstalige Brusselse 
krant Aan Franstalige zijde volgt La Libre 
met 49%, aan Vlaamse zijde De Morgen 
met 7% Minstens 66% leest nooit een 
Vlaamse krant Van de buitenlandse kor
respondenten zegt 85% behoefte te heb
ben (en nog eens 12% misschien behoefte 
te hebben) aan een Engelstalig of Frans
talig overzicht uit de Vlaamse pers 
Als Persspiegel de financiering via spon-
sonng helemaal rond krijgt (nog met alle 
Vlaamse persbedrijven zegden formeel 
financiële steun toe), komt er nog voor de 
zomer een Flanders Press Review elke 
week acht bladzijden met Engelse en 
Franse vertalingen van Vlaams persartikels 
en -kommentaren, om te beginnen met 
een oplage van 500 exemplaren Op hoop 
van zegel 

cpdi) 
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stof tot spreken 

Met alle taalperikelen in dit land is men 
soms geneigd te vergeten dat België ook 
nog Duitstaligen telt. Dat ook zij niet 
immuun zijn voor diskriminaties inzake 
taalgebruik moge blijken uit een vraag 
van senator Chantraine (PSC) die 
vaststelde dat bij de examens voor de 
magistratuur inbreuken waren gepleegd 
op de regels m.b.t. de taal waarin het 

examen was opgesteld. Drie kandidaten 
die Duits als voorkeurtaai hadden 

opgegeven, kregen een Franstalig 
examenformulier, waarop zij in het Duits 
mochten antwoorden. Het gebruik van 
woordenboeken was hen niet toegestaan. 
De drie slaagden niet en dienden klacht 
in, maar kregen te horen dat zij hun 
diploma ook in het Frans hadden gehaald. 
Minister De Clerck zal de 
examenkommissie vragen een nieuw 
examen, dit keer in het Duits, 
te organiseren. 

Fons 

Borginon: 'VU 

niet met dit 

Europa.' 

• WETSTRAAT • 

Eén dag voor in Turijn de Intergoevemementele 
l<onferentie een aanvang zou nennen, zette 

Fons Borginon de VU-ideeën rond Europa nogmaals 
uiteen. De VU l<an zictn niet verzoenen met Inet 

liuidige Europa, maar dat mag er niet toe ieiden dat 
de Viaams-nationalisten een 'Eurofobe' partij 

vormen. 

VU niet Eurofoob 
„De komende jaren zullen uitwijzen," 

aldus VU-kamerlid Fons Borginon, „of 

wij in de 21ste eeuw in een volwaardige 

demokratie zullen leven dan wel of wij 

verder afglijden naar een soort techno-

kratische diktatuur. De Volksunie wil, als 

partij die ijvert voor een zelfstandig 

Vlaanderen in een federaal Europa van 

volkeren en regio's, zeker niet verglijden 

tot een eurofobe partij." 

Toch is de VU niet blind voor de tekorten 

die van het huidige Europa een onding 
maken. Borginon somde er vier op: 

het veiligheidstekort, of de onmacht en 

vaandelvlucht van Europa op het vlak 

van buitenlandse politiek; 
het sociaal tekort of de onmacht van 
Europa er voor te zorgen dat het 

hyper-ekonomische denken op een de-

mokratische en sociale manier gekor-
rigeerd wordt; 

het demokratisch tekort of het feit dat 
in Europa zeer belangrijke beslissingen 
steeds meer overgelaten worden aan 
ondemokratische instellingen; 
de weigering in Europa het regionale 

feit te erkennen en daaraan gekoppeld 
de hele subsidiariteitsdiskussie. 

Fons Borginon: „Ieder van die vier te

korten is op zichzelf een debat en een 

afwijzing van de huidige Europese kon-

struktie waard. De kombinatie ervan is 

gewoon angstaanjagend. Het ergste wat 

de komende maanden kan gebeuren is het 

tot stand komen van de Europese Mo

netaire Unie zonder sociale korrekties, 

tegelijkertijd met een ondoordachte uit

breiding, en zonder realisatie van het 

Europees federaal politiek systeem. Een 

dergelijke kolossale macht zonder tegen

macht kan niet anders dan ten onder 

gaan." 

W mMmmWmmm %M^G mmwÊmmm^Gm 

Ontgoocheling In het halfrond van de Kamer 
tijdens de donderdagnamiddagzltting. Wat 
een eerste minl-debat moest worden, be
doeld om de kontrole van de volksverte-
genwoordigeing op de regering te verster
ken, liep uit op een sisser van formaat. Eens 
te meer ridikullseerde premier Dehane de rol 
van het parlement en stuurde hij de in-
terpellanten wandelen met een hautain 
'nuts'. Nochtans had Hugo Olaerts ge
vraagd om opklaring van het mistgordijn dat 
de eerste minister eerder had opgetrokken 
over de mogelijkheid om nog dit jaar de 3%-
norm te halen. 
Geert Bourgeois vroeg aan Stefaan De 
Clerck, minister van Justitie, wat hij van plan 
was te doen In de zaak van de gewestplannen 
die door een paplerversnipperaar werden 
gehaald. Het vernietigen van processtukken 
IS immers strafbaar. 
De Kamer debatteerde, op de valreep, over 

de Intergoevemementele Conferentie. Fons 
Borginon, van wie de tussenkomst op al-
gemen waardering kon rekenen, uitte de 
bekommernis over het lot van de Vlaamse 
regio binnen de Europese mastodont. 
Bij de bespreking van het evaluatieverslag 
over de onverkwikkelijke geschiedenis van de 
Vaste Comités van Toezicht op de Politie- en 
Inlichtingendiensten noemde Karel van 
Hoorebeice man (en PS-vrouw) en paard. Hij 
eiste onder meer dat de afzettingsprocedure 
die ooit tegen sommige leden werd ingezet, 
zou worden afgewerkt. Op een interpellatie 
van Van Hoorebeke over het nutteloze 
voortbestaan van de Belgische Dienst voor 
Buitenlandse Handel kwam een ontgooche
lend antwoord van minister Maystadt die 
blijft zweren bij het voortbestaan van deze 
overbodige Instelling. 

Koen van Calmere 
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'Bijzonder kritisch volgen van de evo
luties binnen Europa' luidde Borginons 
waarschuwing, zeker voor wie begaan is 
met het projekt Vlaanderen in Europa. 
De VU-fraktie in de Kamer keurde het 
memorandum van het parlement rond dit 
onderwerp niet goed omdat het onvol
doende borg kon staan voor meer Eu
ropese demokratie. „Voor de VU moet de 

lat hoger gelegd worden." besloot het 
kamerlid zijn tussenkomst. 

KOMITES P & I 

]an Loones gaf afgelopen week in de 
Senaat zijn visie op de werking van de 
vaste komités van toezicht op de politie-
en inlichtingendiensten, de zgn. komités 
P & I. Die zijn een 5-tal jaren geleden 
opgericht na de bevindingen van de par
lementaire 'Bendekommissie'. De komi
tés gingen van start in 1994, maar veel 
resultaten heeft dat nog niet veel op
geleverd. „Integendeel." zegt Loones, 
„Het dossier van de komités biedt op

nieuw een ontstellende illustratie van hoe 

een instelling op alle mogelijk vlakken kan 

mis lopen. Het is een Belgisch verhaal op 

zijn best. Wat in de pers werd uitgespit 

over de werking van de komités grenst aan 

het onvoorstelbare." 

De v u gaf, bij monde van haar senator, 
een aantal aanbevelingen rond de wer
king van de komités. Daartoe dient in de 
eerste plaats hun opdracht opnieuw ge
definieerd te worden. Het is aan het 
parlement om hierbij het initiatief in 
handen te nemen. 

Jan Loones: „Daarbij moet steeds in het 

oog gehouden worden dat de aktiviteiten 

van de toezichtskomités in het verlengde 

liggen van het toezicht van de wetgever op 

de uitvoerende macht. De VU kan zich tot 

slot aansluiten bij de goedgekeurde aan

bevelingen tot fusie van beide komités." 

vu-senator 

Jan Loones 

kwam tussen 

over de 

komités P & i. 

PLEZIERVAART 

Loones had eerder ook al een vraag 
gesteld over het al dan niet verplicht zijn 
van een brevet voor de pleziervaart op 
zee. „De normen die zijn opgenomen in de 

ontwerp-besluiten zijn veel strenger dan in 

Nederland, terwijl Engeland geen der

gelijk examen voorschrijft. Wat zijn de 

plannen in verband met een verplicht 

brevet voor de pleziervaartf", vroeg hij 
aan Daerden, minister van Vervoer. Deze 
liet weten dat de administratie aan een 
koninklijk besluit aan het werken is. Het 
is immers onlogisch dat pleziervaarders 
voor de binnenwateren wél over een 
brevet moeten beschikken, en zij die op 
zee varen er geen zouden moeten hebben. 
Loones vroeg Daerden wel rekening te 
houden met de de heersende reglemen
tering in onze buurlanden en ook te 
voorzien in een overgangsregeling. 



V orige week keurde het Vlaams parlement het 

nieuw landschapsdekreet goed. Dat kan een 

effektief landschapsbeheer mogelijk maken. Hiermee WZmmm-
I I I f ö / i^^tam-

plaatst de VU vanuit de oppositie de kroon op haar 

dynamisch monumenten- en landschapsbeleid 

in de vorige legislatuur. 

OPINIE • 

Dit nieuwe dekreet heeft maand op 
maand twintig jaar op zich laten wachten. 
De eerste gemiste kans dateert al van de 
jaren '70. Toen werd de voor zijn tijd 
vooruitstrevende wet van 1931 'hou-

voering voorziet het nieuwe landschaps
dekreet eveneens een financiële regeling. 
Instandhoudings- en onderhoudswerken 
worden voortaan door het Vlaamse Ge
west voor 40% betoelaagd. 

Positieve landscliapsbescherming 
dende bescherming van monumenten en 
landschappen' geëvalueerd. Landbouw-
ekonomische motieven zorgden er echter 
voor dat deze evaluatie enkel tot re
sultaten leidde voor de monumenten en 
de stads- en dorpsgezichten. 
Vandaag hebben alle sektoren echter de 
waarde van landschapsbescherming- en 
beheer begrepen. De steeds groter wor
dende druk op de open ruimte, evenals 
het dynamische landschapsbeleid van de 
jongste jaren, hebben het landschappelijk 
waardebesef ongetwijfeld aangescherpt. 
Werd de historisch gegroeide landschap
pelijke verscheidenheid de voorbije de
cennia immers niet al te zeer omgevormd 
tot een uniforme ruimte? Het is zover 
gekomen dat borden langs de autowegen 
ons moeten herinneren aan de kenmer
kende ruimtelijke eigenschappen die een 
gebied zijn eigen uitzicht gaven. 
Nochtans maakt het historisch gegroeide 
landschap deel uit van ons Vlaams erf
goed. Het landschappelijk erfgoed heeft 
niet alleen een kultuurhistorische dimen
sie, maar is ook van belang op natuur
wetenschappelijk gebied én is bovendien 
een bron van inspiratie en schoonheids
beleving. Het behoud van deze waarden 
veronderstelt echter een landschapsbe
heer dat de dynamiek van een landschap 
begeleidt. Een als landschap beschermd 
heidegebied degenereert bij gebrek aan 
beheer tot een loofbos. 
Het nieuwe landschapsdekreet reikt het 
beheersinstrument aan om in het alge
meen belang de natuurwetenschappe
lijke, historische, estetische of sociaal-
kulturele waarden van het Vlaamse land
schap in haar rijke verscheidenheid te 
bewaren. Voortaan veronderstelt een be
scherming als landschap - via een be-
heerskomraissie - een aktieve betrok
kenheid van alle gebruikers van dit land
schap bij het beheer ervan. Deze be-
heerskommissie krijgt als opdracht bin
nen twee jaar voor het betrokken land
schap een beheersplan uit te werken. 
Omwille van het algemeen belang van een 
positief beheer voorziet het nieuwe land
schapsdekreet hiervoor zelfs een betoe
laging van 80% (met een maximum van 
800.000 fr.). Eenmaal het beheersplan, 
dat met de respektieve beheersdoelstel
lingen op een positieve wijze moet re
aliseren, door de bevoegde minister is 
goedgekeurd, kan het in uitvoering ge
steld worden. Voor de effektieve uit-

Voor maatregelen die landschapsherstel 
nastreven bedraagt de premie evenveel, 
maar het Vlaams Gewest vraagt wel een 
responsabiliserende tussenkomst van 
provincie en gemeente. Het dekreet on
derstreept tegelijk het belang van voor
lichting en onderzoek rond het land
schappelijk erfgoed evenals zijn bele
vingswaarde via een (kultuurtoeristische) 
ontsluiting. Voor dergelijke inspanningen 
voorziet het een bijdrage van 20% va-
wege het Vlaams Gewest. 
Dankzij haar kulturele bewogenheid én 

volharding heeft de het Vlaamse par
lement, onder niet-aflatende druk van de 
VU, met dit nieuwe landschapsdekreet 
gezorgd voor het sluitstuk op een rijk 
instrumentarium om de Vlaamse open 
ruimte op een geïntegreerde wijze te 
beheren als Vlaams erfgoed-in-ontwik
keling. Het was wachten op dit nieuwe 
beleidsinstrument om op mikro-schaal 
de kultuurwaarden van ons landschap
pelijk erfgoed op een efficiënte wijze te 
kunnen beheren. 
Het nieuwe instrument mag dan al ont

worpen zijn, het is nu aan de Vlaamse 
regering om het ook op een gepaste wijze 
te gebruiken. Het positieve landschaps
beheer dient logistiek en budgettair on
dersteund te worden vanuit de Vlaamse 
administratie. Enkel op die manier kan 
Vlaanderen werk maken van een po
sitieve landschapsbescherming. 

Johan Sauwens, 

Vlaams volksvertegenwoordiger 

Uitvoerders van grote werken en arche
ologen verdedigen andere belangen. Niet 
zelden hoort men hoe zij hopeloos over
hoop liggen als weer eens landschappen, 
oude gebouwen, ruïnes of grondvesten 
omgewoeld of gesloopt worden. Arche
ologen komen altijd te laat, want bij de 
eerste - doorgaans feestelijke spadestaak 
- is de pret er voor hen reeds af. 

Anders is het gegaan bij de gigantische 
graafwerken die er nodig waren voor de 
aanleg van de HST tussen Parijs, RIjsel en 
Calais; daarbij werd over een lengte van 
450 km en een breedte van 70 meter de 
bodem blootgelegd en deskundig uit
gevlooid. 

Over deze operatie, waarbij ongeveer 
3.000 hektaren grond werden omge
woeld, verscheen In het jongste jaarboek 
De Franse Nederlanden/Les Pays-Bas Fran-
gaiseen merkwaardig artikel. (Uitg.: Stich
ting Ons Erfdeel) 

4' ACH ZO • 

relden elkaar ontmoeten en aanvaarden 
samen te werken: het hoge snelheids-
transport en het archeologisch onder
zoek." Want, schrijft Gallens- „De bodem 
Is één archief. Wie daar aankomt, stuit 
onverbiddelijk op een of andere herin-
nenng en dreigt die te vernielen," Te veel 
verdoken verleden werd de jongste eeuw 
Inderdaad door grote werken vernietigd, 
tal van voorbeelden zijn gekend. 

Om dat bij de HST-werken te voorkomen 
sloten eind 1989 ingenieurs van de Franse 
Spoorwegmaatschappij een akkoord met 
archeologen, over het bedrag dat aan het 
onderzoek zou gespendeerd worden en 
over de manier van werken. 390 miljoen 
fr, werden uitgetrokken, om de 2,7 km 
werden sites voor onderzoek aangeduid, 
meer dan 3.000 mensen werden aan
geworven om de klus te klaren. 

Snuffelaar 
van Het Noorden 

Auteur Is meneer Jean Gallens, gewezen 
direkteurvan de FuretduNordln RIJsel, Dit 
haast-grootwarenhuls voor boek en plaat 
Is, zoals de naam het zelf zegt, een waar 
paradijs voor de snuffelaar. De grootste 
snuffelaar is meneer Gallens zelf, zeker 
wat verleden en toekomst van zijn ge
liefde Noorden - het Vlaanderen onder en 
de boven de grens - betreft. 
De auteur maakt zich terecht blij om het 
wonder dat zich heeft voltrokken In de 
velden van zijn geliefde Noorden, zijn 
artikel Is dan ook één lofzang op deze 
vooraf goed geplande en nuttige samen
werking, 
,,Drieduizend hektaren geheugen In de 
open lucht. Daarvoor moesten twee we-

ls het de moeite waard geweest om zoiets 
op touw te zetten?, vraagt de auteur zich 
af. Ja, want van de ene opgraving naar de 
andere verdrongen de tijdperken elkaar 
Hier werd vroeg-PaleothIcum ontbloot, 
daar Neolithicum, ergens anders het 
Bronzen of het IJzeren tijdperk, dan Gallo-
Romelns of Middeleeuws, 
Zovele vondsten, zoveel vraagtekens. 
Voor welk opperhoofd uit de Bronzen tijd 
was de grafheuvel van Tréthun bestemd? 
Wie was de vrouw die reeds 3500 jaar In 
een graf van Fresnes-les-Montauban rust? 
Kortom, de grootste archeologische werf 
ter wereld, het grootste aantal raadsels op 
één hoop! 
En Is er ook nog de westelijke arm van de 

HST van Rijsel naar Brussel, Over de grens 
met Henegouwen ontmoet het projekt de 
regionallsenng van België, en het valt op 
dat de informatie over de graafwerken 
daar plots schaarser wordt Het entoe-
slasme van de auteur maakt plaats voor 
nauwelijks uitgesproken twijfel. Leest men 
tussen de regels dat men hier minder 
Inschikkelijk voor zo'n projekt is' Het 
schijnbaar moeiteloze overleg In Frankrijk 
maakt in België plaats voor,, de nood
gedwongen zeer snelle opgravlngswer-
ken langs het 72 km lange trajekt,,," 

Over het trajekt in Vlaanderen is de auteur 
nog voorzichtiger ,,Weldra zullen ook 
technici en oudheidkundigen van het In
stituut voor Monumenten en i.andschap-
pen van de Vlaamse Gemeenschap in aktie 
treden bij de aanleg van de HST-Oost, die 
ons naar Limburg en Luik zal lelden " 
Over de werken in de buurt rond Halle is 
het Instituut voor het Acheologisch Pa
trimonium wel duidelijk Machines heb
ben archeologisch onderzoek onmogelijk 
gemaakt, dus beton erover Voor de ver
dere loop, richting Brussel en Luik zal er 
wel begeleiding zijn Beweert een stem 
aan de telefoon van het Instituut te 
Asse, 
Dat hopen we mét meneer Gallens die zijn 
verwondering Is één zin omschrijft als 
,,een fantastisch weddenschap van tech
nici en archeologen die voor een korte, 
beperkte periode samenwerken om het 
„geheugen" van onze Noorderstreken te 
laten overleven " 

Dit kan alleen maar uit de pen van een 
liefhebbende snuffelaar vloeien, want al
hoewel van Franse nationaliteit is Gallens 
toch kind gebleven van een Vlaamse fa
milie die vier generaties geleden vanuit 
Geluveld naar Frankrijk uitweek. En nu in 
Gent woont, die andere historische stad In 
het Noorden, 

R.Asmus 



M et een wel biezonder luxueus uitgegeven 

jaarverslag deelde Jan Goorden, 

ombudsman van de Vlaamse gemeenschap, vorige 

week punten uit aan de Vlaamse regering en 

administratie. Haalden sommige departementen hun 

buis van vorig jaar in, anderen zoals Ruimtelijke 

Ordening blijven grossieren in bisjaren 

als ware er niets aan de hand. 

• AKTUEEL • 

Jan Goorden 

ken. Zijn materiaal haalt hij bij ons allen: 
burgers die verdwaald zijn in het ad
ministratieve doolhof, die klachten heb
ben over de Vlaamse administratie, die 
dossiers willen inkijken maar dat niet 
mogen. 

gebrekkige voorlichting, een ondoorzich
tige regelgeving vatbaar voor interpre
tatie en merkwaardige inkonsekwenties in 

de besluitvorming. „Bij deze merkwaar

dige besluitvorming kon vaak aangetoond 

worden dat politieke tussenkomsten aan 

in de RO, niet in het minst door politici. 
Goorden hoopt, meer kan hij niet doen, 
alleszins dat de plannen van Baldewijns 

om alles neer te halen wat niet wettelijk 
was opgebouwd ook daadwerkelijk uit
gevoerd zullen worden. Bijzonder ver-

RO Wingewest van dienstbetoon 
Eén keer per jaar - bij de voorstelling van 
zijn jaarverslag - staat Jan Goorden, om
budsman van de Vlaamse Gemeenschap, 
in het middelpunt van de belangstelling. 
Die dag krijgt de man de kans om de 
Vlaamse politici en de administratie de 
mantel uit te vegen in het bijzijn van de 
voltallige pers. Goorden mag dat omdat 
hij in teorie strikt onafhankelijk kan wer-

Dit jaar haalde de ombudsman, opnieuw, 
scherp uit naar het dienstbetoon van de 
politici. Vooral het departement Ruim
telijke Ordening viel daarbij in de prijzen: 
„Bij de klachten zaten echte drama's. De 

RO is het laatste wingewest van politiek 

dienstbetoon." Goorden maakte in dat 
verband gewag van 'onbehoorlijk be
stuur'. Aan de basis daarvan liggen een 

de basis ervan lagen. Het is echter achteraf 

zo goed als onmogelijk om dit onom

stotelijk te bewijzen hoewel meer dan 

voldoende aanwijzingen ervoor voorhan

den waren." 

GESJOEMEL 

Om het met de woorden van 'de burger' 

te zeggen: er wordt heel wat gesjoemeld 

10 jaar politieke campagnes, een huurling 
i/eAte/f vangt aan met een irriterend hoofd
stuk over de studententijd van de auteur. 
Irriterend omdat Inet gesctireven lijl<t door 
een oude oma die bij de verinalen over een 
haar meisjestijd maar niet konkreet wil 
worden. Irriterend ook omdat Wim Schamp 
zichzelf lijkt te willen bevestigen door te 
benadrukken met wat voor belangrijke 
mensen hij toch maar fijntjes in de linkse 
aktie heeft gezeten. Dat die linkse 'helden' 
van toen nu allemaal - zonder ook maar iets 
wezenlijk veranderd te hebben - mee
draaien in datzelfde systeem waartegen ze 
toen zo tekeer gingen, vergeet de auteur 
erbij te vertellen Waarom hij zelf plots met 
meer in de trotskistische heilsboodschap 
geloofde, komt de lezer ook al met te 
weten Feit is dat Schamp om de goede 
zaak te dienen in de reklamesektor ging 
werken. Over hoofdzakelijk zijn politieke 
kampanjes schreef hij een nu een boek 

NAHE VOETEN-WERK 

Van een reklamemaker met zoveel ervaring 
en goede dingen als Annemie Brusseltmag 
je dan minstens verwachten dat het boek 
goed geschreven is. Maar onze verwach
tingen waren te hoog. Soms overstijgt het 
taalgebruik van Schamp geenszins dat van 
een heel gemiddeld doktersromannetje. 
Bij momenten bedroevend, bij momenten 
hilarisch bievoorbeeld als hij het heeft over 
de kampanje Frankle goes to Brussels, die 
de gelijknamige Vandenbroucke aan zijn 
eerste kamerzitje helpt. Na een kampan-
jedag komen Wim en Frank aan bij de 
ondergelopen woning van de reklameman. 
Vandenbroucke toont zich een moedig 
loodgieter. Wij citeren-,,Gelukkig voor hem 
(Vandenbroucke/gv) had hij zijn broeks
pijpen opgerold, want hij stond tot over 
zijn schoenen In het water (...) Wel vroeg 
hij mij of hij niet een paar droge sokken 
mocht lenen. Ik was bijna vergeten dat hij al 
een uur in doorweekte sokken rondliep" 
doet Schamp het relaas. „Die anekdotes 
tekenen Vandenbroucke ten voeten uit" 

M iet een goed georchestreerde mediakampanje - hoe 
kan het ook anders - werd vorige week een boek 

voorgesteld over 10 jaar politieke kampanjes. Van een 
reklamemaker met het kaliber van Wim Schamp hadden we 

toch net iets meer verwacht. 

voegt hij er nog aan toe... 
Dat wisselend nivo, waardoor ook zijn kam
panjes getekend worden, weet Schamp 
een dikke 330 biz. aan te houden. Soms 
bevatten zijn beschrijvingen zoveel over
bodig geleuter dat je je bij momenten 
afvraagt of kernachtige slogans als 'De 
mensen willen gezond verstand' en 'De 
partij van de burger' wel echt uit Schamps 
eigen koker komen, of dat hij ze alleen 
maar met veel poeha moest verkopen. 
Want verkopen kan hij ongetwijfeld; als 
alleen al maar de mensen die in het na

menregister vermeld staan zijn boek ko
pen, IS de uitgever uit de kosten. Of ze in 
het verhaal dan een funktie hebben of 
met 

ZOALS HET GING? 

Schamp doorspekt zijn verhaal met ont
zettend veel details die hij, naar wij ver
onderstellen, allemaal geput heeft uit het 
eigen geheugen. Soms laat dat hem wel 
eens in de steek, bv. wanneer hij stelt dat 
Jaak Gabriels ontslag nam als voorzitter van 
de VU om zich achter Verhofstadtte scha
ren samen met Stefan Ector die hij de 
funktie van VU-partijsekretaris toebe
deelde. Twee keer onjuist. Gabriels was op 
dat moment geen voorzitter meer, Ector is 
nooit sekretaris geweest. 
Dat alles, samen met de speldeprikken naar 
diverse mensen met wie hij ooit heeft 
samengewerkt, maakt dat 10 jaar politieke 
campagnes moet genomen worden voor 
wat het waard is: een boek van een re
klameman dat eerder erop gericht lijkt een 
grote oplage te halen dan wel een (ge
populariseerd) inzicht te geven in de po
litieke marketing. Nee, dan was het boek 
van de door Schamp zo bekritiseerde Fons 
Van Dyck over de SP-kampanje tijdens het 
Agustaschandaal, toch iets beter geschre
ven en iets beklijvender... 

(gv) 
c» 10 jaar politieke campagnes: een huur

ling vertelt Wim Schamp, Ultg. Hade-
wijch - Antwerpen, 1996, 536 biz, 790 
fr 

makelijk in dit kader was een vraag van 
Vlaams volksvertegenwoordiger John 

Taylor (CVP) die vond dat de man in de 
straat meer schuld had aan deze gang van 
zaken dan de politikus in kwestie: laatst
genoemde werd immers gevraagd 'een 
goed woordje' te doen... 
Tot wat zo een goed woordje kan leiden 
moge blijken uit het relaas van een jong 
echtpaar dat een boerderijtje koopt en 
daarvoor een lening aangaat. Bij aankoop 
verzekerden zowel de burgemeester als 
de notaris dat het 'een koopje' was. Bij 
aanvatting van de verbouwingswerken 
stortte een deel van de woning in wat 
maakte dat het gebouw heropgericht 
moest worden. Probleem, want daarvoor 
is een bouwvergunning nodig, die het 
echtpaar niet krijgt. Het koppel trok 
inmiddels naar de rechtbank. „Als het 

echtpaar verliest, dreigen zij geruïneerd te 

worden. Noch de notaris, noch de bur

gemeester kunnen zich de gedane beloftes 

herinneren.", besluit het jaarverslag cy
nisch. 

NAAMBEKENDHEID 

Goorden pleitte ook voor strengere maat
regelen voor top-ambtenaren bij wie on
wettelijke praktijken of grove nalatig
heden kunnen aangetoond worden. 
„Soms zijn de dingen die in de pers 

geschreven worden ook waar.", richtte 
Goorden zich tot Van den Bossche, mi
nister van Ambtenarenzaken. Een sneer 
was er ook naar de ministers die al hun 
dossiers zelf willen ondertekenen, daar
mee hun naambekendheid weliswaar ver
groten, maar tegelijk zorgen voor een 
aanzienlijke vertraging in de afhandeling 
ervan. Het departement Onderwijs lijkt 
zijn zaakjes iets beter onder kontrole te 
hebben dan vorig jaar het geval was. 
Voor het overige niet veel nieuws onder 
de zon: van de 8.200 oproepen die bin
nenkwamen hadden er nog veel niet 
beantwoorde telefoons of brieven als on
derwerp en een groot gedeelte ging over 
federale materies. De Vlamingen begrij
pen er niet veel van, maar de voorbeelden 
die ze voorgeschoteld krijgen, zijn dan 
ook niet altijd even duidelijk. 

(gv) 
De Vlaamse ombudsman, Boudewijn-
laan 30,1210 Brussel, tel. 02/507.50.70 
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De verantwoordelijkheid 
van Jeugdleiders 

Hoe ver reikt de verantwoordelijkheid 
van jeugdleiders? Het is een vraag die 
misschien nog meer leeft bij ouders van 
geëngageerde jongeren dan bij de jeugd
leiders zelf. Alhoewel, recente processen 
en veroordelingen leren dat de schrik er 
in zit. 
In Brugge werd een groep padvinders 
tijdens een dropping aangereden. In Al
ken hingen de scouts een touw over de 
openbare weg ter voorbereiding van een 
spel, een motorrijder vond er de dood. 
Ouders, nationale jeugdverenigingen, 
jeugdleiders worden achtervolgd met 
burgerlijke en strafrechtelijke aanspra
kelijkheid. Wordt het einde van het be
langeloos jeugdengagement ingeluid? 
VU-senator Bert Anciaux diende een 
wetsvoorstel in om de aansprakelijkheid 
van jeugdleiders duidelijker te omschrij
ven. Zo wordt de strafrechtelijke aan
sprakelijkheid beoordeeld op basis van 
het gebrek aan voorzichtigheid. Wat be
tekent echter die 'voorzichtigheid'? Het 
wetsvoorstel bepaalt dat jeugdleiders in 
de toekomst moeten voldoen aan de 
organisatie- en toezichtsplicht. De leiding 
moet bij de voorbereiding van de ak-
tiviteiten voldoende aandacht hebben 
voor mogelijke gevaren en konkrete 
voorzorgen nemen, zoals van een redelijk 
mens mag verwacht worden. Daarbij 
moet nauwlettend gezorgd worden dat 
leden zichzelf niet in gevaar brengen. 
Deze omschrijving zal wellicht via pre
cedenten een eigen interpretatie gaan 
leiden, maar heeft wel het voordeel dat de 
algemene term 'onvoorzichtigheid' meer 
geduid wordt en rekening houdt met de 

specifieke rol die jeugdbewegingen in 
onze samenleving vervullen. 
Er blijft echter nog steeds de burgerlijke 
aansprakelijkheid. Elke jeugdleider is ver
antwoordelijk voor de kinderen onder 
zijn toezicht. Ook wanneer die leider een 
onopzettelijke fout maakt. Hier vraagt 
het wetsvoorstel dat personen, andere 
dan ouders of onderwijzers, die onbe
zoldigd en op vrijwillige basis toezicht 
uitoefenen op minderjarige kinderen in 

het kader van jeugdverenigingen enkel 
aansprakelijk zijn voor hun opzettelijke 
of zware fout. 
Dit wetsvoorstel moet een kans krijgen. 
Jeugdleiders moeten weliswaar bewust en 
voorzichtig aan hun plichten voldoen, 
maar hun vrijwillig engagement verdient 
m de huidige maatschappelijke kontekst 
van voortschrijdende individualisering 
alle waardering en ondersteuning. 

Koen T'Sijen 

Kogeis v( 
(Vervolg van biz. 1) 

De minister van Buitenlandse 
Zaken putte zich uit in 
verontschuldigingen: hij en 
Maystadt krijgen de zwarte piet 
toegespeeld, terwijl het gros van 
de beslissingen door hun 
voorgangers genomen waren. 
toen de oude wetgeving inzake 
wapenhandel nog van kracht was. 
Voorts schermde Derycke met 
een onderscheid tussen de 
"civiele" en de militaire schijf van 
het kontrakt. 

Sterker nog: hij probeerde 
de kritiek op het diktatoriale 
regime van Kenya, dat België met 
de FN-fabriek lijkt te steunen, op 
volgende manier te weerleggen: 
"Wij mogen niet uit het oog 
verliezen dat, wanneer er zich 

)or Kenya 
moeilijkheden voordoen in 
Centraal-Afrika, wij altijd een 
beroep moeten doen op de 
medewerking van Kenya om onze 
landgenoten te kunnen bijstaan". 

Maar hij moest toegeven: 
"als een Vlaams bedrijf mij 
vandaag zou vragen een 
wapenfabriek naar Afrika te 
mogen exporteren, dan zou ik dit 
weigeren". Volgens Anciaux gaf 
Derycke daar PSC-vice-premier 
"een morele oorvijg" mee. 

Dezelfde mening was Pax 
Christi toegedaan. De 
vredesorganisatie bestempelde de 
Kenyaanse exportlicentie voor 
FN als een "kaakslag voor 
eenieder die zich inzet voor 
vrede". 

De regionale vu-krant 

Geslaagde 
muzikale 

brunch te 
Wommelgem 

in de late namiddag verlieten de laatsten van de 
70 aanwezigen de prachtige salons van het 
Lantaarnhof, nadat zij er van 10u.l5 aanwezig 
waren voor de Musica-Brunch van de Vlaamse 
Kring Jan Puimège. 

BasbaritonAlexander Bratkowskl en Guldo Dom-
helm, gitaar, brachten prachtige Russische, Oe
kraïense en Vlaamse liederen ten gehore voor 
een dankbaar publiek. Kamerlid Fons Borginon en 
familie, Clara Govaert en plaatselijke VU-man-
datarlssen waren present om in het teken van 15 
jaar Rodenbachfonds en 10 jaar Vlaamse Kring-
Wommelgem mee te komen vieren. Vele vnen-
den uit omliggende gemeenten waren naar 
Wommelgem afgezakt maar in naam van dhr en 
mevr. Soethoudt (80-jarigen) uit Westerio wil ik 
allen nog eens hartelijk „dank u" zeggen. 

Verheugend was ook de aanwezigheid van dhr. 
en mevr. Puimège-Van Eschbroeck, de ouders 
van Jan. Dat alle aanwezigen bij het betreden van 
de salons een doosje pralines kregen aange
boden, was dan weer dankzij de man en de vrouw 
waar we nooit tevergeefs beroep op doen: dhr. 
en mevr Caluwe van de pralinen Demandé. De 
paaseieren vlogen zelfs al rond voor de be
stuursleden en de van Westerio komende trouwe 
leden 

Ook dank voor de uitgebreide brunch waarbij nu 
eens werkelijk alles op het bord kwam. 

Ook dank aan Frank Seberechts die als direkteur 
van het Rodenbachfonds de feestredenaar was. 

Ward Herbosch 
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VUJO-aktie voor 
kleurrijk Europa 

Op de vooravond van de Intergoever-
nementele Konferentie (IGC) te Turijn 
hielden VU-jongeren een aktie voor een 
Europa in verscheidenheid. 
„Europa: eenheid in verscheidenheid" 
heet het, de Brusselse Euro-wijk zal het 
geweten hebben! 

Reeds in het Verdrag van Maastricht was 
afgesproken om dat verdrag in 1996 te 
evalueren en zo nodig te herzien. Toen 
ging men er nog van uit dat bij deze 
herzieningen een bijkomende grote stap 
naar Europese eenmaking zou worden 
gezet. Het liep echter allemaal anders, in 
de plaats van Euroforie kwam Euros
cepsis! 

DEMOKRATISCH TEKORT 

Daar waar de Europese gedachte jaren
lang iedereen positief stemde, bleek plots 
- met de referenda rond Maastricht - dat 
er bij een groot deel van de bevolking een 
groter wantrouwen heerste. 

Voor de Europese instellingen bleek het 
een startsein om haar public-relations te 
hervormen en via allerhande kanalen nog 
meer uitleg te geven over haar werking en 
haar voordelen. Velen dachten zo Europa 

dichter bij de bevolking te brengen. 

Reeds jaren wordt terecht gejammerd 
over het tekort aan demokratie in de 
Europese besluitvorming. Waar de Unie 
als basisvoorwaarden voor toetreding eist 
dat een lidstaat een demokratie is, negeert 
ze zelf al te vaak deze spelregels. 

De niet-betrokkenheid van de nationale 
parlementen geldt des te meer voor de 
regionale parlementen. De - vaak al be
perkte - bevoegdheden van deelstaten, 
regio's, gewesten, gemeenschappen,... 
worden zonder schaamte door nationale 
regeringsleden via een Brusselse omweg 
uitgehold. De adviserende rol van het 
Komitee van de Regio's kan daar voor
alsnog geen voldoening geven. 

DE ANDERE WEG 

VUJO: „Als integraal federalisten besef

fen we maar al te goed dat diverse pro

blemen een supranationale aanpak be

hoeven. Onze houding was dan ook steeds 

gematigd positief Wij wensten echter 

nooit een „carte blanche" te geven. Be

slissingen moeten gedragen worden door 

een ruime consensus. Wie kunnen hier

voor beter zorgen dan rechtstreeks ver-

kozenenf Eenmaal een beslissing geno

men, moet men zich verantwoorden voor 

de ingeslagen weg. Ook hier vervullen de 

rechtstreeks verkozenen hun taak: zij die

nen zich immers aan de beslissing van de 

kiezer te onderwerpen." 

Voor de Volksuniejongeren dient de Eu
ropese besluitvorming vanuit demokra-
tisch oogpunt hervormd te worden. Juist 
door het geregelde kontakt met de kiezer 
verkrijgt een mandataris zijn legitimiteit. 
Het is onaanvaardbaar dat een recht
streeks verkozen Europees Parlement on
dergeschikt is aan afgevaardigden van 
regeringen. 

De Volksuniejongeren ijveren voor het 
installeren van een werkelijk parlemen
tair regime. Daarbij opteren zij voor een 
tweekamerstelsel, waarbij het huidige Eu
ropees Parlement de vertegenwoordiger 
wordt van de bevolking en een tweede 
kamer de afspiegeling is van de regionale 
verscheidenheid in de Unie. 

MEER STEM 

Veel lidstaten miskennen nog steeds het 
regionale feit, terwijl andere lidstaten 
(hoewel zelf gefederaliseerd) de macht 
van het federale niveau wensen te be
stendigen of weer uit te breiden. Voor de 
Volksuniejongeren is het onaanvaardbaar 
dat de „trage" lidstaten diegene die ver
dergaan tegenhouden. De trage lidstaten 
houden zo een status-quo in stand dat in 
diverse lidstaten reeds achterhaald is. In 
bepaalde gevallen betekent dit een re
gelrechte aanslag op grondwettelijke be
voegdheidsverdelingen. 

Voor de Volksuniejongeren moet de aan

wezigheid van regionale overheden op 

korte termijn een feit zijn. Waar op lan

gere termijn een evolutie van Raad en 

Komitee der Regio's naar een Senaat der 

Regio's (de tweede kamer) moet leiden, 
dient de Raad nu reeds de deelgebieden 
als volwaardige gesprekspartner te er
kennen wanneer hun beleidsterreinen 
aan bod komen. 

Bovendien dienen lidstaten de mogelijk
heid te krijgen om, bij gewogen stem
mingen, het „gewicht" van hun stemmen 
onder hun regio's op te sphtsen.- Dff 
Volksuniejongeren zijn verheugd dat ook 
in andere Vlaamse partijen (w.o. de VLD) 
deze idee opgang maakt. Denemarken 

beschikt met zijn 5 miljoen inwoners over 
3 stemmen binnen de Raad. Waarom zou 
Vlaanderen dan niet over 3 van de 5 
Belgische stemmen kunnen beschikken? 

VEEL W^RK AAN DE WINKEL 

De Volksunie|ongeren zijn zich terdege 
bewust van de verscheidenheid aan pro
blemen waarop de Unie antwoorden zal 
dienen te formuleren: de werkloosheid, 
het verslechteren van het milieu, de rol 

VU OP RADIO EN TV 
c Donderdag 16 april net na de 

avonduitzending van Al<tueel (Radio 1, 
19U.20) loopt de politiel<e tribune van de 
Volksunie. 

Dinsdag 30 april om 23u.30 is er 
een programma van de Vlaams-nationale 
Omroepstichting op TV1-BRTN. 

OOST-VLAANDEREN 
%• Vr. 5 april BELSELE-WAAS: Na re-

pressie-kruisweg (18u.50) om 20u. in CC 
DE Klavers, St.Andriesstraat: Bormsevoka-
tie. iVlet Nationaal Vlaams Teater. Kaarten 
via vzw Bormskomitee (03/776.59.45). 

H za. 13 april AAIGEM: Eetfestijn 
van VU-Burst-Bambrugge-Aaigem. Van 
18U.50 tot 22u. in zaal Torengalm, Dorp te 
Aaigem. Ook op 14/4 van 11u.30 tot 15u. 
info: Jan De Vuyst (053/62.32.80). 

V za. 13 april EVEiïCEIM: Knutsel-
namiddag voor kinderen van 3 tot 12j. rond 
alles wat met de paashaas te maken heeft 
(eieren beschilderen, tekeningen maken, 
knippen, plakken...). Van 14 tot 18u. in de 
polyvalente zaal van de gemeenteschool, 
Kapellestraat 73. inkom gratis. Org.: VUJO-
Evergem. 

H za. 13 april NiNOVE: vu-Groot Ni-
nove-etentje. In zaal Ter Kloppers, Aar
deweg 96 te Outer Van 18 tot 22u. Ook op 
14/4van11u.20tOt14u.30. 

IC Zo. 14 april NiEUWERKERKEN: 
Volksunie-Lentefeest met uitgebreid koud 
buffet. Doorlopend van 11u.30 tot 15u. In 
zaal Volkskring, Dorpsplein ISa. Kaartenen 
info: Herwig Van Wilderode 
(053/77.03.11). Org.: VU-Aalst/ Hofstade/ 
Erembodegem-Centrum/ Cijzegem/ Nieu
werkerken/ Moorsel/ Herdersem. 

fê Dl. 16 april NiNOVE: Vergadering 
van VWC-Ninove in Buurthuis De Pallieter, 
Smid Lambrechtstraat te Outer, om 
14U.30. IVIet uiteenztting door Danny Si
mons over het nieuwe dekreet voor ver
enigingen van gepensioneerden, moge
lijkheid tot vragen stellen, gezellig samen
zijn. Inschrijven bij bestuursleden. 

9 DO. 18 april HEUSDEN: vu-praat-
café: Walter Demeyere spreekt met Bert 
Anciaux. In café Vriendenkring te Heusden, 
Steenvoordestraat (overkant school). 
Geen uur vermeld. Org. en info: VU-Des-
telbergen-Heusden. 

A' za. 20 april SINT-AIUANDSBERC: 
Lentefeest in het Dienstencentrum aan de 
Antwerpsesteenweg. Met gekookte ham, 
groenten en fruit. Aanvang: 20u. Deel
name: 400 fr, met gratis aperitief. Gast
spreker: Paul Van Grembergen. Org.:VU-
Slnt-Amandsberg. 

# Dl. 23 april CENT: Debat over „Eu
ropa van de Volkeren" met Willy Kuijpers 
en ,.Vlaamse Identiteit in Europa" met 
prof. Erik Defoort. Het publiek debatteert 
mee! Om 20u. in de bovenzaal van Taverne 
Bridge, St.Baafsplein 21. Org.: Goosse-
naertskring i.s.m. de drie VU-afdelingen 
van Cent-stad. 

W vr. 26 april CENT: vu-Gent-EekIo 
nodigt uit op feestmaaltijd ter ere van Ere-
senator Oswald Van Ooteghem als dank 

voor zijn trouwe inzet. Om I9u.30 in zaal 
Drie Koningen, Hundelgemsestwg 656 te 
Merelbeke. Gastspreker: Guido Van In. 
Deelname: 650 fr Inschrijven vóór 17/4 bij 
vu-Gent-EekIo, Bennesteeg 2, 9000 Cent. 

za. 27 april DEINZE: Familie-uit
stap naar Voeren, per autobus. Vertrek 
Deinze-station om 7u.30. Geleide bezoe
ken en maaltijden inbegrepen: 1.300 of 
1.500 fr (kinderen resp. 600 of 875 fr). 
Info bij IVIaurice Waelkens, Pachthofstr 17, 
tel. 386.34.15. Org.: Coossenaertskring 
Deinze. 

Zo. 28 april LAARNE-KALKEN: 
Jaarlijkse gezinsuitstap naar het oude Bra
bantse Land van Edingen, voor leden en 
sympatisanten van VU-Laarne-Kalken. In
schrijven en info: Frank Van Imschoot, 
09/369.50.45. 

WEST-VLAANDEREN 
Do. 11 april iZECEIM: Plantljnzaal 

openbare bib. om 20u.: De kunstenaars
kolonies van Latem en Worpswede. Voor
dracht met dia's door Erik Vandewalle. 
Toegang 50 fr, abo's gratis. Org.: VSVK. 

vr. 12 april IZECEIU: Vlaams Huis 
vanaf 20u.: tweede kaarting. Ook op 14/4 
vanaf I0u. Org.: Kaartersclub De Vlaamse 
Vrienden. 

za. 13 april IZECEM: Org. van ge
leid bezoek {14u.30) aan tentoonstelling 
,,Sint-lvlartens-Latem - Worpswede 1880-
1914, twee kunstenaarskolonies', in het 
museum van Deinze en de Leiestreek. Info: 
Erik Vandewallel (051/30.26.70). Org.: 
VSVK. 

^ za. 13 april ROESELARE: Mead 
DaV ,,1<ènnismaking met Ierland". In 't Laag 
Plafond, Noordstraat 211. Vanaf 14u.: 
Ierse pub, tentoonstelling leriand-viaan-
deren, Ierse produkten en infostand toe
risme. Vanaf 18u. Iers aperitieven. Vanaf 
19U.30 mis inschrijving voor 15/4 Ierse 
stew -I-11ers bierteje. Jam-sessie. Kostprijs 
450 fn info: Cijs & Greet 051/24.84,98. 
Org.: VCLD-FVK-Rodenbachrking. 

ZO. 14 april BRUCCE: vuJO-arr 
Brugge organiseert een fietstocht door
heen de Brugse regio (40 km). Vertrek om 
14u. aan restaurant 't Leitje in Ver-As-
sebroek. info: Zeger Collier (050/82.38.87 
na 18U.30 of 02/519.86.50 kantooruren). 

~ zo. 14 april IZECEM: Vlaams Huls, 
om 13U.30: verzamelen voor wandeling te 
Wildenburg. Org.: Wandelclub Vlaams 
Huis. 

$ Dl. 16 april IZECEIM: De Drie Ge
zellen om 15u.: Bea Dewalsche over ,,De 
Gouden Eeuw van de Vlaamse Primitie
ven". Org.: VVVG-lzegem. 

9 Dl. 16 april IZECEM: De Drie Ce 
zeilen om 20u.: aromaterapie in de huis-
apoteek. Org.: FVV-lzegem. 

Dl. 16 april BRUCCE: Namiddag-
Uitstap van VWG-Brugge-Centrum naar 
Veurne. Met bezoek aan het Int. Museum 
voor Brood & Banket, Suikerbakkerij en 
iJsbereiding ,,Waelter Plaetinck. Verzame
len om 13U.15 aan de voorkant station 
Brugge. Vertrek om I3u.30. Deelname: 
bus-finkom-ngids: 300 fr Terug rond 19u. 

9 WO. 17 april IZECEM: V-Club voor 
kinderen: afwerken bloempot en origami-
kaarten. Om 13u.30 in de Ommegangstraat 
5. Inkom 70 fr, meebrengen: lijm, schaar 
en stiften. Org.: Vlanajo vzw. 

P WO. 17 april OOSTENDE: Vege
tarisch koken door mevr Annie Vanhee. 
Om 20u. in Trefcentrum, Aartshertog
straat 4. Ook op 24/4. Deelname: 1.000 fr 
voor 2 lessen (kooklessen en maaltijden 
inbegr) Vooraf inschrijven! Org.: FVK-Ro-
denbachfonds Oostende. 

4 Do. 18 april BRUCCE: Dhr Mark 
Adriaen over Ex-Voto's: waar komen zij 
voor en de produktie-ateliers in Vlaan
deren. Om 15u. in De Gulden Spoor, 't Zand 
22. Org.: informativa. 



van de Unie in de nieuwe wereldorde, het 
helpen ontwikkelen van arme regio's 
(ook buiten Europa), Op geen van deze 
problemen kan de Urne momenteel ech 
ter een doeltreffende reaktie geven 

Verlamd door haar eigen immobilisme 
slaagt de Unie in met veel meer dan het 
uitgeven van mooie brochuren en het 
opzetten van mediakampagnes om de 
„Euro" te propageren 

Het lijkt erop dat de Unie de trappers 

kwi)t raakte Het kontakt met de wer

kelijkheid moet dringend hersteld wor

den 

Voor de Volksuniejongeren dienen der 
gelijke hervormingen vóór alles te ge 
beuren Het is waarschijnlijk de beste weg 
om het vertrouwen van de mensen m 
Europa te herstellen, nl door hen terug te 
laten meebeslissen over de Europese toe 
komst Het zijn immers zij die Europa 
zullen moeten waarmaken 

» Vr. 19 april IZECEM: Organisatie 
van een vrouwenweekin in de Kempen van 
19 tym 21 april Org FVV Izegem 

zo. 21 april LEDECEM Vanaf 
11u 30 arr VU-Lentefeest in Feestzaal Cy
cloon st Pietersstraat 11 n a v 30 jaar vu-
Ledegem Toespraak door Bert Anciaux 
Kaarten feestmenu (500 fr kinderen 250 
fr) bij alle bestuursleden Gratis kinder
opvang 

WO. 2a april IZECEM: Kookles sa
menstellen feestmenu Om I9u in de 
keuken patersklooster Roeselarestraat te 
Izegem Deelname op de avond zelf te 
bepalen Meebrengen bord bestek en 
glas Org Vlanajovzw 

WO. 24 april BRUGGE: Kursus EHBO 
voor WVC Edukatieven Om I5u de Mag-
dalenazaal Violierstraat 7 Nadien koffie 
tafel Samenkomst om I4u 

vr. 26 april TIELT: Om 20u in De 
Scene van het CC Cildhof Bertje komt zo 
Algemeen voorzitter Bert Anciaux oog m 
oog met de Tieltse jeugd over het uit-
gangsleven drugsproblematiek week 
endverkeer Inkom gratis Org VU-Tielt 

Dl. 7 mei KORTRIJK: Om 20u Ih 
Trefcentrum West-Flandria Graaf Gwijde 
van Namenstraat 7 Gespreksavond met 
volksvertegenwoordiger Geert Bourgeois 
over Mijn ervaringen na één jaar par
lement Met de VU van federalisme naar 
confederalisme Org VU-Kortrijk 

WO. 8 mei IZEGEM- v-ciub voor 
kinderen Om 13u 30 in de Ommgegangs 
traat 5 Tema wolschilderij Meebrengen 
lijm schaar restjes wol Inkom 70 fr Org 
Vlanajo 

i VLliA MS - BRABANT 
m DO. 4 april HERENT: Electrabel ver

ankerd, de gemeenten geketend Info-
avond over de intercommunale Om 20u 
in Rozenhof Dorpsplein 11 Veltem-Bei-
sem Org vu-Herent i s m VU-arr Leuven 
en Dosfel 

t Vr. 12 april AARSCHOT: info-avond 
Verdwenen kinderen met Willy Kuijpe-

res Om 20u in Gasthusstraat 24 Gratis 
toegang Org Vlaamse Jongeren Aar
schot infof PaulSpruyt Schaluin 109 bus 
3, 3200 Aarschot (016/57 18 63) 

9 za. 13 april SINT-MARTENS-BO-
DECEM- 16de Pannenkoekenfestijn en Bo
terhammen op zijn Pajots vanaf I8u in 
Trefcentrum Solleveld Ook op 14 april van 
15 tot 20u Org VU-St-Martens-Bode-
gem 

# ZO. 14 april DIECEM: Jaarlijks spa-
gettifestijnvanVU-afd Diegem Van 12 tot 
20u in zaal Gildehuis Kosterstraat 1 (ach
ter de kerk) 

€ Vr. 19 april HEEIMBEEK: Algemene 
VU-kwis (politiek muziek wetenschap 
puzzels fotoreeks film & video ) onder 
presentatie van alg voorzitter Bert An
ciaux Om 20u m Refter Familia Fr Ve-
kemansstraat 131 Ploegen van max 5 
personen Aantal ploegen beperkt tot 251 
Deelname 400 fr vóór 15/4 daarna 500 fr 
(rek nr 428-4053551-51) Talrijke prijzen 

# Vr. 26 april LAI\IDEN: Praatavond 
met Etienne van Vaerenbergh, Vlaams 
volksvertegenwoordiger rond het 10-
puntenprogramma voor Vlaamse staats
vorming Café Agnus (zaaltje Populieren-
hof) Slachthuisplein 1 te Landen Org VU-
distrikt Tienen i s m Dosfel 

• Vr.26aprilNIEISE:Vanaf20u inde 
kultuurzaal De BIrre stationsstraat te Wol-
vertem Gespreksavond met Jaak Vande-
meulebroucke Hormonen zei u?' Org 
VU-Meise-Wolvertem-Oppem inkom gra
tis 

• za. 27 april CRIIMBERCEN: Jaarlijks 
lente-etentje van VU-Cnmbergen Vanaf 
17u 30 in sporthal De Singel te Strom-
beek-Bever Ook op 28/4 van l l u 30 tot 
15u Info en inschrijving Annemie De-
doncker (02/267 37 93) 

LIMBURG 
" vr. 19 april HASSELT: Gespreks

avond met prof Ene Defoort over Pro
gressieve kreten Een visie op het he
dendaags nationalisme gedacht vanuit 

Hersens op z n Vlaams Om 20u in de 
bovenzaal van De Brouwerij Ridder Port 
mansstraat2 Inkom 100 fr Org Vlaamse 
Kring-Hasselt/VU Hasselt Info Frank lls-
broux (011/27 35 50) 

zo. 28 april HASSELT: De Vlaamse 
Kring Hasselt gaat naar het Zangfeest in 
Flanders Expo te Gent Kaarten tegen 400 
of 600 fr kunnen besteld worden evenals 
inschrijven voor bus (tot 30 maart) bij 
Frank llsbroux (011/27 35 50) of Lieve Van 
Hoof-Ledegen (011/21 07 98) 

Zo 12 mei HASSELT Bezoek aan 
de Japanse Tuin te Hasselt om 15u onder 
deskundige leiding van een gids Deel
name 100 fr Inschrijven Frank llsbroux 
(011/27 35 30) t/m 1 mei Org Vlaamse 
Kring Hasselt/VU-Hasselt 

ANTWERPEN 
it 2^. 13 april WOMMELQEM: 13de 

Plantenruildag Vanaf I4u bij Ward en 
Sonja Herbosch-Maldoy Kastanjelaan 4 
Info 353 68 94 Org KKJanPuimège 

za. 13 april EDECEM. Om 17u in 
Drie Eiken viering 20 jaar bestaan van FVV 
met etentje Prijs 500 fr p p inschrijven 
Hilde De Wit (03/449 17 66) Of José Pop 
pelaars (03/449 79 01) 

zo. 14 april IVIECHELEN: 3de pan-
nenkoekenfestijn afdeling Mechelen Van 
15 tot 19u in zaal Rerum Novarum te 
Muizen-dorp Org VU-Mechelen 

Dl. 16 april BRASSCHAAT- Het ont
staan van de VU in het Antwerpse tussen 
1945 en 1965 met speciale aandacht voor 
Hypolie Paelinckx Door lic geschiedenis 
Bart De Wever Om 20u in D Oude Pastorie 
Miksebaan te Brasschaat Org vu-Bras 
schaat 

>̂  za. 20 april EDEGEM: Kaartavond 
m Drie Eiken om 20u 15 Inschrijven op 
voorhand Org VNSE 

za. 20 april BERCHEM: Bezoek met 
gids aan de tentoonstelling Paul Van Os 
tayen 100 in het AMVC, Minderbroeders
straat 22 te Antwerpen Start 10u 30 
Bijdrage 100 fr Org Vlaamse Kring Ber-
chem 

€ zo. 21 april EDEGEM: Om lOu in 
Drie Eiken gesprek met mandatarissen 
met Brunch Inschrijven bij Fons Delbaen 
(02/440 32 16) voor 18/4 Deelname 150 
frp p Org VU Edegem 

m zo. 21 april EDEGEM: Wandeling 
Gistel-Berlaar (± 8 km) Bijeenkomst aan 
Drie Eiken om 13u 30 Org VNSE 

€ Dl. 23aprllAI\ITWERPEN: Noord-
lerland van oorlog naar vrede' Vor
mingsavond met Bart Staes (medewerker 
Eurofraktie) Om 20u in lokaal R 231 van 
de UFSIA Rodestraat 14 Org VUJO-arr 
Antwerpen en VUJO-UA 

^ vr. 26 april EDEGEM: Om 20u in 
Drie Eiken diavoorstelling over Nepal 
Org Kulturele Kring 

m Dl. 30 april HEIDE-KALMTHOUT: 
Vlaamse onafhankelijkheid voordelen en 
gevaren voordrachtavond met debat, om 
20u 15 m de zaal van taverne Cambuus 
Heidestatieplem 10 Toegang 100 fr info 
666 58 55 Org VVB-Kalmthout 

m za. 11 mei KESSEL: DF-afdeling 
gaat op tweedaagse trip naar Zuid- (of 
Frans)Vlaanderen info en gids Waiter Luy-
ten 

# za. 25 mei WOMMELGEM Met de 
bus naar Mariekerke om er te wandelen en 
lekkere paling te eten Vertrek om 9u 30 
aan de kerk van Wommelgem Met wan
deling, paling smullen boottocht op de 
Schelde inschrijven aan 550 fr p p (alles 
inbegr) tot 15/5bij Ward Herbosch 
(03/353 68 94) Org KK Jan Pui-
mège/Reisciub Tyrol 

Werkgelegenheid 
prioritair 

Na afloop van het VU partijbestuur ver
spreidde VU-voorzitter Bert Anciaux vol
gende persmededeling 

Op Vlaams niveau zijn regenng werkgevers 
en werknemers enn geslaagd tot een ak
koord te komen over een banenplan Zij 
raakten het onder meer eens over de be 
steding van 1 5 miljard aan een verlaging van 
de loonkost Hierover moeten onderhan
delingen gevoerd worden met de federale 
overheid Ook de SP-ministers in de Vlaamse 
regenng steunden dit initiatief 
De inkt van het akkoord is nog met droog of 
een aantal SP-parlementsleden meent op de 
rem te moeten staan Ze willen deze kon-
struktieve bijdrage aan nieuwe werkgele
genheid smoren in een unitaire reflex In een 
onvoorstelbare ijver om zich te profileren 
zetten deze parlementsleden de uitvoering 
van een akkoord waarvan de uitgangspun
ten kunnen rekenen op een brede Vlaamse 
konsensus op de helling 
De Vlaamse besluitvaardigheid staat in schnl 
kontrast met het immobilisme van de fe
derale regenng om iets fundamenteel te 

doen aan de hoge werkloosheid Vlaanderen 
IS wel in staat een dynamisch en eensgezind 
ekonomisch beleid uit te stippelen met per-
spektief op nieuwe tewerkstelling Alleen 
ontbreken tot op heden de nodige instru
menten Het verwerven van meer bevoegd
heden ook op het vlak van fiskaliteit sociale 
zekerheid en werkgelegenheid zou bijge
volg kunnen leiden tot een aktief en ko-
herent tewerkstellingsbeleid en tot een ver-
mindenng van de werkloosheid in Vlaan
deren Is het nu met precies datgene wat de 
SP zogenaamd als toppnoriteit stelt"? Of 
hecht ze toch meer belang aan de goed 
keunng van PS-kopstukken'' 
Voor de VU blijft de strukturele aanpak van de 
werkloosheid priontair Dit akkoord kan re 
kenen op een brede steun in Vlaanderen en 
moet hoe dan ook uitgevoerd worden Er 
staat te veel op het spel om hierrond een 
unitair gedikteerde komedie op te voeren in 
het Vlaams Parlement De Vlaamse dynamiek 
mag met gebroken worden De tijd is voorbij 
dat ieder Vlaams akkoord een federale zegen 
moet krijgen 

15 Jaar FVK-
Rodenbachfonds 

In 1996 bestaat FVK-Rodenbachfonds 15 
jaar Om dit feit op een gepaste wijze te 
vieren organiseert het fonds een aka-
demische zitting rond het tema „Vlaamse 
identiteit" Dit onderwerp wordt vanuit 
verschillende invalshoeken benaderd, 
met name vanuit een historisch luik, een 
sociaal-ekonomisch luik met daaraan ge
koppeld de positie van Vlaanderen m 
Europa en de politieke aktuahteit 
Volgende sprekers nemen deel aan dit 
colloquium joernahst Mark Reynebeau, 
Europarlementslid Jaak Vandemeule 
broucke en professor KUB Mare Swyn-
gedouw (politieke aktuahteit). 

Na de referaten van de diverse sprekers 
wordt een debat voorzien onder leiding 
van Frans-Jos Verdoodt 
De verwelkoming en inleiding gebeurt 
door Hugo Van der Cruyssen, nationaal 
voorzitter FVK Rodenbachfonds Het ge
heel wordt afgesloten met een slottoe
spraak en een receptie 
Dit initiatief gaat door op zaterdag 27 
april 1996 vanaf 14u in de Bibhoteek- en 
Tenierszolder van de Sint-Pietersabdij, 
Sint-Pietersplem te Gent 

c» Inschrijven voor 22 apnl 1996 tel 

091223 77.42, fax 091223.71.87. 

Amnestie: 
met recht en rede! 

Het Taalaktiekomitee en de W B roepen 
alle Vlamingen die bereid zijn om on
danks alles met te zwijgen over amnestie 
op om deel te nemen aan het amnestie-
initiatief Oproep voor recht en rede Deze 
aktie gaat door op Goede Vrijdag 5 april, 
om 14 u 30 aan het Justitiepaleis, Pou-
laertplein te Brussel 

Vanaf de trappen van het Justitiepaleis 
willen de initiatiefnemers m een stille 
optocht naar de Wetstraat wandelen 
Daarmee geven Tak en W B een duidelijk 
signaal aan de politieke en rechterlijke 
macht in dit land dat zij niet akkoord 
gaan "met de polrtieke uitspraak in de 
herziening van het proces-Laplasse" 

Beide verenigingen zullen verder de her
ziening eisen van het proces Vindevogel 
ZIJ blijven tevens onverkort opkomen 
voor amnestie, dat "een eis voor sociale 
rechtvaardigheid is en blijft", "een op 
roep voor recht en rede" 
Het duidelijke en radikale pleidooi voor 
amnestie moet volgens W B en Tak alle 
oprechte Vlaams-nationalisten en men
sen van goede wil kunnen binden, en zal 
daarom uitsluitend doorgaan achter de 
leeuwevlag Partijpolitieke kentekens en 
andere slogans zijn met toegestaan Ver
dere inlichtingen bij Bart De Valck (tel 
02/687 58 61) of Gutdo Moons (tel 
09/355 82.46). 

9 



Na de hernieuwing van de bestuursstrul<-
turen in de Volksunie, van hoog tot laag, 
was het tijd om de adressenlijst van VU-
mandatarissen, partij-diensten, parle-
mentsfrakties, kaderleden en VU-organi
saties aan te passen. 

Dat is nu gebeurd in een nieuwe uitgave 
„De VU in 1996". De brochure, 74 biz dik. 

De vu in 1996 
ligt klaar op het algemeen VU-sekretariaat 
en kan er gratis aangevraagd worden. 
Onvolkomenheden, wijzigingen, aanvul-
ligen worden graag genoteerd door Guido 
de Backer op het Algemeen Sekretariaat. 
Tel: 02/219.49.50 of fax: 02/217.35.10. 
De gele VU-gids is een onmisbaar in
strument voor VU-kaderleden, nu aan
vragen dus! 

DEZE WEEK IN 

• AANBEVOLEN HUIZEN ^ 

Knack 
ZIEKE KOEIEN 

De wetenschappelijke, economische, landbouwtechnische en 
politieke achtergronden bij de dolle-koeienziekte. 

MULTIMEDIA 
Een consumentvriendelijke gids bij de nieuwste trends op het 

vlak van informatica en telecommunicatie. 

JANE BIRKIN 
Deze week in Weekend Knack: interview met Jane Birkin over 

Serse Gainsboura en haar nieuwe CD. 

SERIE "ONTDEK FRANKRIJK" 
deze week: Riviera 

KNACK MET WEEKEND KNACK, TELE KNACK 
EN VACATURE, NU TE KOOP! 

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 * rcsaurant 
* snacks * zaal voor 50 pers. 

^ DEVRIESE ^ 
woonverllchting 

baron ruzettelaan 78 
8310 brugge 4 

<baan brugge-oostkamp, 
^v 050 35 74 04 ,^ 

WOONIDEE 
Cecile Moonen 

Interieur Decoratrice 

Wij hebben hart en tijd voor U 

Gordijnen en Overgordijen 

De beste merl<en, maken en plaatsen 

20 jaar ervaring 

Advies voor uw interieur 

Woonidee, Stationstraat 16, 
9280 LEBBEKE 

Tel. 052/41.15.73 

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 

1ökrn9fti*"<»« 
DeHaan . 

Hoevekip Valentine Thonart + kreeft. 

Brood- en 
banketbakkerij 

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

SPECIALITEIT 

VAN ALLE 

GELEGENHEIDSGEBAK 

Kostuums 
naar maat 

^ - \ HERENKLEDING 

f Vermees 
, / Steenhouwersvest. 52 

^ - ^ ANTWERPEN 

TeL: 03/231.35.83 

U bent van harte well<om bij 

Karel Van Den Berghe 
B.V.BA 
VLOER en MUURTEGELS 

— Steeds ruime l<ortingen 
— Kwaliteitsproduicten 
— Uitstekende service 
— Keuze uit meer dan 600 soorten 

GENTSESTEENWEG 377 
9300 A A I ^ 
(200 m voor de Vijffiuizen) 
Tel. 053/70.06.64 

Sedert 191 o 
JAN PAUWELS-DE BRAUWER 

Oude Brugstraat 16,9200 Schoonaarde 
TeL 052-42.32.46 

Wekelijkse rustdag vrijdag tot zaterdag 18 uur 
Jaarlijks verlof december De familiezaak met traditie 

• • 
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Fijne midweek superweekend 

3 Nachten 

Luxe kamer, stilte gratis, 

3x gastronomisch 

half pensioen, bierdegustatie, 

Normandische pannekoek 

met koffie, 

tevens fietsen ter beschikking etc... 

6.500 fr. per persoon 

de laatste dag uw kamer 

tot IS.OOu. 

HETSEN 

G 

R 

A 

T 

I 

S 

10 Km van 

Brugge & 

Oostende 

Misschien het mooiste hotel in Vlaanderen 

Knip me uit -
fles champagne 

Love Arrangement 1 Nacht 

Luxe kamer met dubbele 

whirlpool, 

Aperitief, Gastro-menu, 

champagne op 

de kamer, lekker lang slapen, 

kamer tot 15.00u. 

4.950 fr. per persoon. 

Hotel De Stokery Oudenburg 
Tel. 059/26.83.80 Fax 059/26.89.35 

Bel voor folder maar,wees er vlug bq !!! 

ZAKENKANTOOR 

MARTENS-DE KEGEL 

N.V. 

BRUSSELSTRAAT 61 
9400 NINOVE 
054/33.43.47 

uwapptmgwxjiaeclorü 

GELDPLMTSINGEN 

LENINGEN 

VERZEKERINGEN 



T tien jaar geleden verscheen in WIJ een 

artikelenreeks over Vlaamse pulp, de 

volksliteratuur die gepleegd werd door John 

Flanders, Ivanov, Abraham Hans en vele anderen. 

De auteur van die reeks liet enkele blinde vlekken op 

de kaart van het Vlaamse pulplandschap open, dat 

maken wij vandaag goed. 

• K U L T U U R T J E • 

De wondere 
wereld 

van Wolfgang 
Aalst mag dan nooit zo belangrijk zijn 
geweest als Brussel, Antwerpen of Gent 
inzake de publikatie van „kleine for
maten", toch mag de stad van Dirk Mar
tens, Daens en Louis Paul Boon niet 
vergeten worden in een studie over de 
populaire lektuur in Vlaanderen. 
Bekend zijn o.m. de reeksen Tick Nick-

romans en de Vria-bibliotheek, respek-
tievelijk uitgegeven door A. en P. Van den 
Abeele, beide reeksen richtten zich tot 
een ouder publiek en dateren uit de 
periode juist voor WO II. 

WOLFGANG 

En dan was er ook de reeks De Wolfkes, 

duidelijk voor een jonger publiek ge
schreven. De auteur was ene Wolfgang, 
nog steeds woonachtig te Aalst. 
Wolfgang was het pseudoniem van een 
prille debutant die in werkelijkheid Al
fred Muylaert heet en geboren werd te 
Herdersem op 18 maart 1927. Muylaert 
was amper 17 jaar oud toen drukker
uitgever Marcel Van Nuffel (toen ge
vestigd in de Heilig Hart Parochie te 
Aalst) hem de kans van zijn leven gaf. 
Onder de naam Wolfgang mocht hij in de 
geest van de Vlaamse Filmpjes - toen nog 
niet wederopgestart - in 1944 elke week 
een boekje schrijven en publiceren in de 
reeks De Wolfkes. En dat was het einde 
niet, vermits naast De Wolfkes ook nog de 
serie Roelant Rootman van stapel liep en 
voor jonge meisjes de serie De Roodkapjes 

was voorzien. 

De Wolfkes moet een zeker sukses hebben 
gekend; de oplage schommelde tussen de 
2 tot 3.000 exemplaren en van sommige 
nummers verschenen zelfs herdrukken. 
Toch werden alle drie de reeksen voor
tijdig onderbroken omdat er snel on
enigheid rees tussen de drukker-uitgever 
en de verschillende distributeurs. Omdat 
de uitgever met verschillende verdelers 
werkte ontstond er snel een kluwen van 
agentschappen die elkaar het licht in de 
ogen niet gunden. Ondanks zijn prille 
leeftijd en het sukses voelde Wolfgang 
zich niet geroepen de speelbal te worden 
van de diverse partijen. Toen hem de kans 
werd geboden om in dienst te treden bij 
de Bank van Brussel greep hij die ook met 
beide handen en zette een punt achter de 
martelgang van Wolfgang. 

Het bloed kruipt echter waar het niet 
lopen kan en ondanks zijn drukke loop
baan als onderdirekteur bij de bank greep 
Muylaert toch weer naar de pen. Eerder 
toevallig beweert hij, omdat hij voor de 
vuist weg wat verhaaltjes vertelde voor 
zijn kinderen bij het slapengaan. Het 
resulteerde in een reeks jeugdboeken, 
uitgegeven bij Altiora te Averbode. 

JOS SPEYBROUCK 

Van kindsbeen af was Muylaert ook ge
boeid door toneel dat hij regelmatig 
volgde in amateurkringen. Ook daar wa
ren verleiding en bekoring erg groot en 
dat resulteerde in een reeks ernstige stuk
ken en blijspelen. Niet onaardig ove
rigens vermits een komedie als Oom 

Edward is gevaarlijk meer dan 150 op
voeringen mocht beleven gekend. Er zijn 
stukken van Hugo Claus die het met 
minder moeten doen! 
Jeugdboeken, toneel, hoorspelen, tot en 
met televisiespelen... Muylaert heeft het 
allemaal meegemaakt, niet slecht voor 
een man die begon met pure pulp voor 
zijn leeftijdgenoten. 

Het is te betreuren dat De Wolfkes een 
kortstondig bestaan kenden. De reeks 
had nochtans alles mee: een fraai logo, 
ontworpen door Jos Speybrouck (1891-
1956), leraar te Kortrijk en te Doornik en 
bekend om zijn grafische verheerlijking 
van Vlaanderen, zijn ontelbare prent-
kaarten en religieuze illustraties o.a. voor 
het veel gebruikte Volksmisboek van de 
abdij van Affligem. Illustraties, voor de 
vele vaak boeiende verhalen waarin het 
avontuur met een grote A hoogtij vierde, 
werden geleverd door ene Ren. 
Lezers die zich de drie reeksen herinneren 
kunnen ons helpen om onze bibliogra
fische nota's te vervolledigen. Van De 
Wolfkes verschenen 19 nummers, van 
Roeland Rootman misschien 6, wellicht 
meer; en van De Roodkapjes? 
Wie ons op onze zoektoch wil helpen 
neemt kontakt op met de redaktie van 
WIJ. 

Bart Bakeroot, Patrick De Ridder 
c» Patrick De Ridder is de auteur van "65 

Jaar Vlaamse Filmpjes", een volledige 
lijst van alle verschenen titels sedert 
1930. Uitg. De Onzichtbare Dader, 
MagdaUnastwg. 47,1000 Brussel. 
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schoonschrift-parels 
In westerio 

Nog tot zondag 14 april heeft in tiet kuitureei 
centrum te Westerio een uitzonderlijke ten
toonstelling over kalligrafie plaats. De ma
nifestatie kadert in dejaarlijkse Grote Prijs die 
de VW van deze Kempische gemeente uit
schrijft. Sinds 1989 is deze verbonden aan 
kalligrafie, de kunst van het mooie, sierlijke 
schrift; een discipline die de jongste jaren 
een ware heropleving meemaakt. Voor de 
4de uitgave was aan de prijs de aardige som 
van 100.000 fr. verbonden. 
De vernieuwde belangstelling voor kalligrafie 
is sinds het begin van de jaren tachtig uit de 
Angelsaksische wereld overgewaaid en heeft 
ondertussen heel Europa bereikt. Bij ons is 
deze interessegolf o.m. te danken aan de 
bezige vereniging Kalligrafia (onder voor
zitterschap van Joke van den Brandt) en de 
Vlaamse Vereniging ter Bevordering van de 
Kalligrafie (Rerum Novarumlaan 160, 2170 
Merksem. De Grote Prijs voor Kalligrafie is een 
unicum in Europa, vandaar ook de vele in
ternationale inzendingen. 
De prijs '96 werd toegekend aan Maria-Paula 
Guisson (Antwerpen) voor een spiraal-vormig 
uitgeschreven gedicht van R.M. Rilke met als 
beginregel: Ich Lebe mein Leben in wach-
senden Ringen, die sich über die Dingen 
ziehn. 

Tussen de 22 geselekteerde bijdragen be
vinden zich 11 inzendingen uit Vlaanderen, 7 
uit Duitsland, 2 uit Nederland, uit Noorwegen 
en Zwitserland eik 1. 
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Lieve Comil, Deinze 

Omdat deze tentoonstelling enig is raden wij 
een bezoekje ten zeerste aan, aan de expo én 
aan Westerio, tot nader orde „De Parel van 
de Kempen". 

(mvl) 
c» Kalilgrafle-prijs van Westerio. Tot 14 april In 

tiet gemeentehuis-kuitureei centrum van 
Westerio. Gesloten op Paasdag. Katalogus 
52 biz. 580 fr. Info: 014/54 75 75. 
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Kleine Paul. Crijsgroene hardsteen uit Namen. Oscar Jespers (1932). 

risscopie van 
mile Verhaeren 

De Antwerpse fotokring Iris heeft voor de 
seizoententoonstelling 1996 in het Emile 
Verhaerenmuseum te Sint-Amands een fo-
toprojekt uitgewerkt rond Ennile Verhaeren 
Een tiental fotografen van de vereniging liet 
zich inspireren door verzen van de Frans
talige dichter uit Sint-Amands. Het merk
waardige resultaat wordt tijdens dit toe
ristische seizoen In het Scheldedorp ge
toond Het zijn hoogst eigenzinnige inter
pretaties bij versregels uit diverse gedichten 
van Verhaeren De verzen zullen in de oor
spronkelijke versie en in Nederlandse ver
taling bij de foto's worden aangebracht Ook 
de katalogus die bij de tentoonstelling hoort 
zal de teksten van Verhaeren vermelden 
zodat men een overzicht krijgt van het hele 
oeuvre van Emile Verhaeren gaande van de 
eerste bundel ,,Les Flamandes" tot ,,Les Alles 
rouges de la guerre", die pas na de dood van 
Verhaeren verscheen 

Naast de seizoententoonstelling Is uiteraard 
ook de permanente tentoonstelling rond 
leven en werk van Emile Verhaeren te kijk in 
het museum Later op het jaar wordt nog de 
honderdste verjaardag herdacht van de eer
ste dichtbundel liefdesgedichten van Ver
haeren, „Les Heures Claires" De jonge 
Vlaamse komponist Jan Van Landeghem 
komponeerde bij een selektie uit deze ge
dichten een liederencyclus ,,Les Heures Clai-

Crafmonument van Emile Verhaeren in 
Slnt-Amands-aan-de-Schelde 

res". Het is een opdracht van Filharmonisch 
orkest van Vlaanderen. De kreatie, met 90 
uitvoerders, heeft plaats, in het raam van het 
Festival van Vlaanderen, te Bornem op 12 
september 1996. 

cs> Irisscopte van Etntle Verhaeren. Provinciaal 
Museum Emile Verhaeren, Kaai 22 te 2890 
Stnt-Amands-aan-de-Schelde. 052/33.32.56. 

Open tot 27 oktober 1996, op zaterdag, zondag 
en feestdagen en bovendien van 1 juk tot 15 
september 1996 ook in de week, behalve op 
maandag en vrijdag, en dit telkens van 12 tot 
19u. Groepsbezoeken na afspraak. Toegang gra
tis. 

I n de Brusselse Galerij van de KB (Grote Markt) is 

een tentoonstelling te bezichtigen van een selektie 

uit het oeuvre van een zestal belangrijke 

beeldhouwers van bij ons: Fernand Debonnaires, 

George Grard, Oscar Jespers, Charles Leplae, 

Henri Puvrez en Antoine Vriens. 

4- KULTUUR 4-

Beelden van 
Innerlijke stilte 

Er werd bewust gekozen uit de produktie 
van de jaren rond 1940. Toen voltrok zich 
in de kunst van enkele landen in Europa 
een duidelijk streven naar een diepere 
menselijkheid. Kritikus Paul Haesaerts 
vatte deze tendens onder de term „ani
misme". 

Tot dusver werden alleen Grard en Leplae 
tot de uitgesproken animistische beeld
houwers gerekend, hun werk wordt in 
deze tentoonstelling gekonfronteerd met 
het oeuvre van anderen. Zo ontdekt men 
opnieuw de kunstige vaardigheid van 
Antoine Vriens (Vorst 1902-Ukkel 1987), 
dat zich kenmerkt door een grote zacht
heid en natuurlijkheid in gebaar en ana
tomie, kalme uitdrukking, eenvoud en 
evenwicht. 

Een zelfde herontdekking is ook het 
oeuvre van Fernand Debonnaires (Sint-
Gillis 1907). Naast opdrachten voor mo
numenten kenmerkt zijn vrij werk zich 
meestal door kleine formaten, in een 
plastische zuiverheid en versobering, die 
een voelbare innerlijkheid evokeren. Zijn 
vrouwelijke naakten in brons zijn schit
terende werkjes. 

Jespers en Puvrez, die ooit tot het fer-
ventste avant-gardisme van dit land be
hoorden, zullen zich in de beschouwde 
jaren - in naam van het humanisme -
terugplooien op hun traditie. 

In de eerste zaal en de rotonde van de 
galerij wordt de aandacht van de be
zoeker getrokken door de vooral Latijnse, 
zinnelijke kunst van Georges Grard 
(Doornik 1901-Koksijde 1984) en de 
reeds genoemde Debonnaires. Hun in-
timistische, vrouwelijke figuren, volledig 
verzonken in zelfbeschouwing, zijn een 
spontane greep uit de natuur. De tweede 
zaal bevat vooral de voornamere en ge
reserveerdere kunst van Charles Leplae 
(Leuven 1903-Brussel 1961), die even
eens sereniteit en verstilling zoekt, maar 
duidelijk meer weemoedige tederheid en 
individualiteit in zijn sculpturen uit
straalt. 

De beelden in de derde zaal illustreren het 
duidelijkst de rol van een ingetoomde, 
strenge en eenvoudige opbouw als uit
drukking van gewilde bezonkenheid. Het 
statische karakter van deze sculpturen en 
hun sobere vormgeving leggen het hoofd-
aksent op vredige rust en beschouwende 
innerlijkheid. 

Dirk Stappaerts 

c» De innerlijke stilte. De animistische 

tendens in de sculptuur rond 1940. 

KB-galerij, Grote Markt 19, Brussel. 

Tot 14 april 1996. Van dinsdag tot 

zondag, van 11 tot 18u. Gratis. 
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Met Tuinstijlen van David Stevens heeft 
uitgeverij Lannoo een pracht van een 
standaardwerk op de markt gebracht. 
David Stevens is in Groot-Brittannië een 
van de suksesvolste tuinarchitekten. Hi] 
won meermaals goud voor zijn ontwer
pen en werd in 1993 de eerste gast
hoogleraar Tuinontwerpen aan de uni
versiteit van Middlesex. 
Het boek, met als ondertitel „De in
spiratiebron voor tuinmatenalen en or
namenten", is een unieke en praktische 
gids voor een suksesvoUe aanleg van uw 
tuin. Van de eerste spade tot het vol
maakte eindresultaat, en gebruik makend 
van alle denkbare tuinmaterialen die te
genwoordig verkrijgbaar zijn, loodst deze 
uitgave u door het verfraaiingswerk. 
De inhoud bevat zes grote delen: het 
grondvlak; grenzen en afscheidingen; 
overkoepelende elementen; grote tuin-
elementen; ornamenten, tuinmeubilair 

Tuinstijlen 
en speciale effekten en restauratie en 
onderhoud. Elk van deze delen is dan nog 
eens onderverdeeld in verschillende on
derwerpen. 

De overzichtelijke indeling maakt het 
mogelijk zowel prijs als duurzaamheid en 
gebruiksvriendelijkheid met elkaar te ver
gelijken en ze geeft adviezen voor bij
passend materiaalgebruik. 
De uitgave bevat 250 kleurenfoto's en 69 
situatieschetsen in kleur. Het is een uit
gave die zowel voor de tuinspecialist als 
voor de liefhebber een bron van inspiratie 
is en die dus met in hun boekenkast mag 
ontbreken. 

(hdl) 

c& Tuinstijlen. De inspiratiebron voor 

tuinmaterialen en ornamenten. David 

Stevens. Uitg. Lannoo, Tielt, 1996. 

240 X 260 mm., gebonden met stof

omslag, 191 bh., 1.095 fr. 



Het gebeurde in Londen. 

In 1912 geeft een zeeman het dagboek 
van een spoorloos verdwenen lid van de 
Londense society aan een jonge joernalist. 
Deze besluit om het leven van de man te 
rekonstrueren en stelt vast dat er achter 
de puriteinse fagade een gruwelijke waar
heid schuilgaat. 

In De laatste reis verhaalt Rudy Soetewey 

het leven van een vermogend Londens 
zakenman die een dagboek schreef onder 
de schuilnaam Victor Pierson. Hierin 
vertelt Victor aan zijn overleden vrouw 
hoe hij, op weg naar Amerika, Marsha 
Carey ontmoet. 

Victor, die in zijn jeugdjaren moeilijke 
momenten beleefde - zijn moeder 
pleegde zelfmoord, hij werd gepest op het 
internaat - neemt de zaak van zijn vader 
over en maakt er een florissant bedrijf 
van. Alle beslissingen die hij treft slagen 
en binnen de kortste keren is Victor een 
welstellend zakenman. Hij leert Mary, 
zijn vrouw, kennen en is gelukkig, zeer 
gelukkig... tot zij, vijf jaar na hun hu
welijk, een beroerte krijgt en sterft. Hij 
verkoopt zijn zaak en besluit met de boot 
naar Amerika te vertrekken. 
Parallel met het verhaal van Victor vertelt 
de auteur dat van Marsha. Zij is de 
dochter van een bankdirekteur die failliet 
gaat en er weer bovenop komt dankzij de 
hulp van familie. Zij wordt verliefd op 
Anthony, een jonge architekt, die na hun 
huwelijk enkel aan zichzelf denkt en haar 
bruidschat opgebruikt om carrière te ma
ken. Als Anthony er een vriendin op 
nahoudt besluit Marsha er ook het hare 
van te nemen. Zij ontmoet een kun
stenaar met wie ze gaat samenwonen. Er 
volgt een gevangenisstraf voor de kun
stenaar en geldgebrek voor Marsha. Na 
de dood van haar geliefde rest haar niets 
meer. Haar broer koopt haar een ticket 
voor de boot naar Amerika. Zo brengt het 
noodlot haar bij Victor Pierson. 
Het is donderdag. Marsha weet geen 
uitweg meer en staat op het punt over 
boord te springen als Victor haar nog net 
kan vastgrijpen en tegenhouden. Hieruit 
groeit een eigenaardige relatie tussen 
twee mensen die het niet meer zien zitten. 
Beiden zitten zo in de put dat zij besluiten 
om samen een einde aan hun leven te 
maken, samen zullen ze in de de La-
bradorstroom springen, een ijzig-koude 
stroming in de oceaan die van de Noord
pool komt... 

De laatste reis is een verhaal vol ne-
gentiende-eeuwse romantiek en met tal 
van bizarre personages. De auteur weet 
de lezer mee te slepen in een spannende 
geschiedenis met veel onverwachte wen
dingen en een zeer verrassende ontkno
ping. Wij lazen het boek in één ruk uit, en 
genoten er 's anderendaags nog van. 
Nagenieten noemt men dat. Hoed af voor 

• BOEKEN • 

de schrijver van dit boek. Als Rudy Soe
tewey nog boeken schrijft, mag hij er 
zeker van zijn, met ons heeft hij er lezers 
bijgevonden! 

KARNAVAL IN LONDEN 

Domino is het romandebuut van de Ca
nadees Ross King. Het is briljant, zoals 
zijn uitgever vanaf de eerste bladzijden 
opmerkte. De auteur, een nauwelijks 34-
jarige literatuurwetenschapper die in 
Londen woont, beschrijft het achttiende 
eeuwse Londen, Venetië en Bath. De 
hoofdpersonen bewegen zich in de we
reld van de opera, de schilderkunst en het 
society-leven. De titel verwi|st naar de 
lange, breed uitwaaierende en meestal 
zwarte mantel met kap, het geschikte 
kledingstuk om zich te verbergen of an
ders voor te doen dan men is. Dat vormt 
het centrale tema uit deze bloedstollende 
roman. 

De naïeve buitenjongen George Cautley 
tracht in Londen aan de bak te komen als 
portretschilder. Op een bal ontmoet hij 
twee personen die zijn leven richting 

zullen geven: de mooie en geheimzinnige 
lady Beauclair, en de vooraanstaande por
tretschilder Endymion Starker. Cautley 
belooft het portret van Lady Beauclair te 
schilderen. Tijdens het poseren vertelt ze 
Cautley de lotgevallen van Tristano, een 
beroemd Italiaans kastraat. Via Starker, 
die Cautley als leerling aanwerft, ont
moet hij ook Eleanora, de maïtresse van 
Starker. Om een speelschuld aan Starker 
af te lossen schildert Cautley ook haar 
portret. Eleanora vertelt haar eigen tra
gisch levensverhaal. 

Cautley wordt door iedereen in de luren 
gelegd. Naarmate de portretten en de 
levensverhalen vorderen, rijpt ook bij de 
hoofdfiguur dit besef. Alleen hij ziet niet 
hoe achter de fraai geschilderde maskers 
een afstotelijke realiteit schuilgaat. De 
waarheid en de liefde die de jongeman zo 
gretig nastreeft, bestaan niet. Hij wordt 
gebruikt voor spelletjes waarvan hij de 
gevolgen niet beseft. Cautley vlucht naar 
Bath, waar hem hetzelfde lot wacht als 
Tristano. 
Ross King voert de lezer van gemaskerde 

bals naar schitterende operazalen, van 
gore zolderkamers naar wufte slaapver
trekken, van de rijkste paleizen naar de 
ongemakkelijkste postkoetsen. Doorheen 
die schitterende fresko's van Londen en 
Venetië ontmoeten we de kompomst 
Handel en maken we kennis met de 
stellingen van de toenmalige en vroegere 
filosofen over schijn en werkeli|kheid. 

(hdl/pdj) 
c» De laatste rets. Rudy Soetewey. Uitg. 

Manteau, Antwerpen, 1996. 264 blz., 

795 fr. 

c» Domino. Ross King. Uitg. Anthos 

(Westland, Schoten), 461 blz, 990 fr. 

^s ^Mai-iiiiif' ^B ^ ^ ^ ^ BK ^ B ^S^B^ V ^ ^ H F ^ ^ ^ ^ MB H ^ M ^ B ^^^^^ ^R ^B ^K 

Vijftig jaar na zijn verschijnen heeft Die
renboerderij, misschien wel beter bekend 
onder de Engelse titel Animal Farm van 
George Orwell nog niets van zijn zeg
gingskracht verloren. Het Is de openings
zin van de flap van een persverse her
uitgave waar we achter staan. Dit bitter 
sprookje voor volwassenen gaat over de 
pervertering van een ideaal, waarvoor de 
geschiedenis van de Sovjet-Unie na de 
oktoberrevolutie van 1917 model stond. 
Het sprookje verhaalt hoe de dieren op 
een boerderij het heft In eigen handen 
nemen, en de mensen die hen uitbuiten 
van de boerderij verjagen. Maar al gauw 
blijkt dat In de klasse der dieren de varkens 
voor zichzelf een bijzondere plaats be
dacht hebben; wanneer het revolutio
naire basisbeginsel "alle dieren zijn gelijk" 
uiteindelijk de toevoeging krijgt "maar 
sommige dieren zijn meer gelijk dan an
dere dieren", kreeg de uitbuiting ook for
meel een ander gezicht. 
Animal Farm werd na verloop van jaren 
een reusachtig sukses; het werd In meer 
dan zeventig talen vertaald. Maar George 
Orwell vond In de jaren veertig maar met 
veel moeite een uitgever bereid om het 
op de markt te brengen. De scherpe 
kritiek op bondgenoot Stalln-Rusland 
vond toen in de Engelse Intellektuele krin
gen geen genade. 

#c%Fdr 

./I^^V//^ïi; 

Orwell: "Intellektuele lafheid Is de ergste 
vijand waarmee een schrijver of uitgever kan 
worden gekonfronteerd." 

In deze nieuwe uitgave werd ook Orwells 
niet eerder gepubliceerde voonwoord bij 
Dierenboerderij opgenomen Wanneer 
men abstraktle maakt van Stalln, het toen
malige Rusland en de houding van de 

Engelse Intellektuele goegemeente te
genover die bondgenoot, is dit voor
woord tot vandaag aktueel Hienn schreef 
Orwell dat met de schnk voor rechts
vervolging, maar de schrik voor de pu
blieke opinie redakteuren en uitgevers 
ertoe aanzet om over bepaalde onder
werpen mets te schrijven of publiceren 
"Intellektuele lafheid Is in dit land de 
ergste vijand waarmee een schrijver of 
een joernalist kan worden gekonfron
teerd", aldus de schrijver die (vooral post-
huum, hij overieed in '50) ook roem ver
gaarde met z'n toekomstvisie die uit 1948 
dateert, de verfilmde roman 1984. 
Nog twee citaten uit het voorwoord zin
deren tot vandaag na- "Het sinistere aan 
de censuur op pers en boeken in Engeland 
Is dat ze voornamelijk vrijwillig wordt uit
geoefend"; "Maar hoeveel van het huidige 
afglijden In de nchting van fascistische 
denkwijzen valt terug te voeren op het 
'antlfascisme' van de afgelopen tien jaar 
en het gebrek aan skrupules dat dit heeft 
meegebracht?" 

Voor het feestelijk karakter van deze bij
zondere uitgave zorgen niet In de laatste 
plaats de schitterende tekeningen van 
Ralph Steadman. 

(Pdj) 
c& Dierenboerderij. George Orwell. Uitg. 

Arbeiderspers, 1996, 189 blz, 799 fr 
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NIXON 
Oliver Stone regisseerde en schreef mee aan Nixon. Dit 190 

minuten durende vehikel, over een Amerikaanse president die over 

de hele wereld tijdens de Viëtnamoorlog als „moordenaar" werd 

bestempeld is niet echt goed, maar heeft een schitterende Anthony 

Hopkins (Richard M. Nixon), de voor een Oscar genominieerde 

}oan Allen (Pat Nixon) en Bob Hoskins (]. Edgar Hoover) als grote 

troeven. We zien hoe de president die de grootmeester van de 

manipulatie kan worden genoemd, zelf het slachtoffer wordt van 

de grootste manipulator aller tijden:]. Edgar Hoover. Stone, die in 

zijn films steeds diep inging op de trauma's en obsessies die de 

Amerikaanse droom veroorzaakt, leverde met Nixon een film af 

die veel Amerikanen hem niet in dank afnamen. Bewijs daarvoor 

NIEUW IN DE BIOS 

zijn de povere resultaten aan de kassa. Gehoopt wordt nu dat de 

rest van de wereld weigeld in het laatje wil brengen. (**) 

ANTON IA 
Antonia is de Oscarwinnende film van Marleen Gorris. Het geld 

voor dit bijna-sprookje kwam uit Vlaanderen, Groot-Brittannië en 

Nederland. Een sprookje, omdat de sterke vrouw, Antonia (Wil-

leke van Ammelrooy), iets te idealistische is getekend, maar vele 

vrouwen zullen er voor vallen. 

Vrouwen, omdat voor vele mannen Antonia teveel de femi

nistische toer opgaat. Dat gebeurde bewust, in Cannes bv. waren 

enkel vrouwelijke aankopers en joernalisten op de eerste vertoning 

toegelaten. Sterke vertolkingen van Van Ammelrooy, Els Dot-

termans, Marina De Graaf en ]an Decleir. (**) 

CUTTHROAT ISLAND 

Alhoewel Cutthroat Island van Renny Harlin een ongelooflijk 

sterke Geena Davis in de hoofdrol heeft, is deze film zeker geen die-

moet-ik-zien-film geworden. Het eerder banale zeeroversver

haaltje, met heel wat aktie, stunts om u tegen te zeggen, en het 

lekker zwart en witte van degoeien en de slechten, is enkel geschikt 

voor kijkers tot zestien jaar. (*) 

Willem Sneer 

MEDIALANDSCHAP • 

'ïfe=# Never on Sunday Een wereldvreemde in-
tellektueel valt voor de charmes van een levenslustig 
hoertje. Regisseur Jules Dassin maal<te er in 1960 een 
ode van aan hoofdrolspeelster Melina Mercouri. De 
film l<reeg een Oscar voor de titelsong van Manos 
Hadijakis en wordt ook uitgezonden op Arte, woens
dag om 23u 25 Zat. 6 april, VTM om 23u.l5 

'&=# Tl'adlng Places Een rijke kerel wisselt van 
plaats met een arme drommel, of een zoveelste 
variatie op The Prince and The Pauper. Eddie Murphy 
en Dan Aykroyd houden er flink de vaart in In deze 
gekke komedie van John Landis uit 1985, maar het zijn 
de oudjes Don Ameche en Ralph Bellamy die de show 
stelen. Zon. 7 april. Kanaal 2 om 20u.30 

1fe=# Husbands and Wives Knappe film van Woody 
Allen uit 1992 die perfekt aansluit op het bestaande 
oeuvre. Centraal staan opnieuw de neuroses van zijn 
eigen milieu, ditmaal hoofdzakelijk in de huwelijks-
sfeer. En alweer bewijst Allen zijn meesterschap in het 
oproepen van trieste wijheden, via scherpe obser
vaties en rake one-liners. Met naast Allen ook MIa 
Farrow, Sydney Pollack, Judy Davis en Liam Neeson. 
Maan. 8 april, BBC 2 om 23U.35 

Ife-^ The private life of plants David Attenbo-
rough spendeerde 5 miljoen pond en drie jaar aan de 
opnames van deze schitterende natuurserie over de 
plantenwereld. Dat de Engelsen goed zijn in dit soort 
werk werd al vaker bewezen, maar wat nu getoond 
wordt is ongelooflijk mooi. Ook in het wetenschap
pelijk magazine Alle Vijf op TV1 staan planten in de 
belangstelling DIns. 9 april, TV 2 om 20U.35 

'ïfe^ True Confessions Mooie rekonstruktie van de 
jaren vijftig, waarbij regisseur Ulu Crosbard tegen heel 
wat aantrapt: de pornowereld van toen, intriges 
binnen de kerkelijke hiërarchie, korrupte bouwpro
motoren, enz. De Niro en Duvall spelen levensgetrouw 
twee broers: de ene een harde politieman, de andere 
een machtsgeile katolieke bisschop. Woens. 10 
april, BBC 1 om ou.30 

1fe=# Stalin Tema-avond over het bewind van Stalln 
en hoe de Westerse intelligentsia zich door de diktator 
liet verblinden. Meto.m. eenteruglbikophetKongres 
van Sovjetrussische schrijvers dat in 1934 In Moskou 
werd gehouden en waarop de Europese kulturele elite 
een kritiekloze eregast was. Dond. 11 april, Arte 
vanaf 20u.45 

Juliette Binoche en 
Jeremy Irons in de 
sensuele film Damage, 
vru. 12 april. 
TV 1 om 23U.50 

Er zijn geen 
verliezers 

De inkt van de vorige WIJ was nog niet 
droog of daar kondigde ook Gaby Eey-

aerts haar ontslag aan bij de nieuwsdienst 
van VTM. Zij is na Luc De Leersnyder de 
tweede figuur uit de VTM-top die de deur 
van Medialaan 1 definitief achter zich 
dicht zal slaan. Eerder was ook de twee
ling Mike Verdrengh en Guido Depraetere 

al op een zijspoor geplaatst. Feyaerts, die 
een niet geringe verdienste heeft in het 
opkrikken van VTM's infoprogramma's, 
zal, om kontinuïteitsredenen, de nieuws
dienst nog tot eind juni leiden. 

Ook de Vlaamse produktiehuizen, die tot 
voor kort een soort van eksklusiviteits-
kontrakt moesten ondertekenen met 
VTM, roeren hun staart. IDTV, vmjacky 

Dewaele alias Zaki, gaat voortaan ook in 
zee met ¥14. Bij de recente program

mawijziging op VTM-Kanaal 2 waren 
enkele programma's van IDTV, waar
onder Rock Rapport en Zaki, uit het 
schema verdwenen tot niet geringe on
vrede van de makers. 
Met VT4 schijnt alles overigens naar 
wens te verlopen, ondanks een verlies van 
575 miljoen fr. De verliezen worden 
volledig toegeschreven aan het moeilijke 
opstarten van het station. De kommotie 
omtrent de al dan niet legale manier 
waarop de zender op de kabel kwam, 
schrikte ook de adverteerders af, die in 
eerste instantie niet toehapten. Nu zou
den ze dat wel in voldoende mate doen. 
Volgens een bericht in het Belang van 

Limburg zou VT4 15% van de rekla-
mekoek mogen opeten, de beide VTM-
kanalen de overige 85%. 
Ook de tandem Filmnet-Supersport ziet 

Zaki naar VT4? 

alleen maar zonneschijn, ondanks het 
ontslag van 12 personeelsleden. Van de 
beoogde 300.000 abonnees heeft de be
taaltelevisie er voorlopig slechts 185.000 
gevonden. Of Filmnet-Supersport haar 
voortbestaan zal laten afhangen van een 
referendum is vooralsnog niet zeker... 
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Er was een tijd dat we reikhalzend 
uitkeken naar de dag dat Urbanus 
weer eens op TV was Met zijn 
volkse humor en bekkentrekkerij 
bracht hij steevast een schaterlach 
in de huiskamer. Het was de tijd dat 
hij met 'Een bakse vol met stro' en 
de filmpjes over de fnet-etende 
apostelen (katoliek) Vlaanderen 
nog een ferme trap onder de gor
del wist te geven. 

Nog voor er gelijknamige TV-pro-
gramma's bestonden werd her en 
der al gevraagd: 'Kan dit?'. Wij 
behoorden tot de Vlamingen voor 
wie het allemaal kon. Meer nog: we 
kregen er niet genoeg van. Nu, een 
dik decennium later, hebben we 
dat wel. Eén van de redenen daar
voor heet 'RIR', Reglement Is Re
glement. 

Urbanus mag met zijn nieuwste TV-
programma dan wel behoorlijke 
kijkcijfers halen, wat vooral de 
VTM-top zal plezieren, inhoudelijk 
stelt het geheel zoveel voor dat wij 
de 'Niks Voor Niks Show' nog als 
een 'aangenaam programma' zou
den durven bestempelen. RIR 
loopt al mis van bij het begin als de 
glitterende gastheer uitroept dat 
'we gaan lachen'. Als er evenwel 
één ding was dat we niet deden, 
was het dat wel. 

Waarom niet? Bievoorbeeld om
dat ook dit programma weer een 
ongekende BV-dlarree Is. Dit keer 

waren Ceena Lisa, Tanja Cloeck, 
Kamagurka en - God beware ons -
Arthur uitgenodigd. Ze moesten 
aan een wieltje draaien opdat een 
namaakhand een belletje zou doen 
rinkelen. Bij ons rinkelde het alvast 
omdat een soortgelijk procédé 
vroeger al eens toegepast werd 
door Michel Pollet in zijn filmkwis 
'Cinemanie'. Ook het werken met 
de vertragende kamera om het 
publiek in beeld te brengen is hem 
al enkele keren voorgedaan, maar 
dan wel konsekwenter. 

Deze hoogwaardige vorm van ont
spanning weet de man bijna drie 
kwartier lang vol te houden, ge
lukkig - en we zeggen het niet 
dikwijls - onderbroken door re-
klame. Dat er adverteerders be
staan die hun produkten met deze 
programma's, niet alleen RIR is ver
bazingwekkend flauw, geasso
cieerd wensen te zien en daar nog 
voor betalen ook, blijft ons in hoge 
mate verwonderen. 

We zien er een bewijs in dat een 

Rampzalig Irritante 
Rommel 

Dit alles om er maar op te wijzen 
dat Urbanus het warm water ook 
dit keer niet heeft uitgevonden. 
Waar hij helaas wel een patent op 
lijkt te hebben genomen zijn he
meltergend flauwe TV-pro-
gramma's. De twee deelnemende 
teams heetten bv. 'Flier' en 'Fluit', 
de spelletjes tussendoor dragen 
namen als 'Hersenloze fruitpers-
en kommunikatiespel', de vragen 
die de kandidaten dienen te be
antwoorden komen uit de kate-
gorieën 'Seksuologische weer
praatjes' en 'Postnumerische we
tenschappen'. Ochotochotochot, 
wat hebben we gelachen! 

RIR, vrijdag 29 maart 1996, VTM 

echte kommerciële omroep, wat 
VTM nu toch onomwonden wil 
worden, vulsel tussen reklame-
blokken produceert. Kijkers die 
daar alles over willen weten kijken 
één keer in de twee weken naar het 
uitstekende 'Medialand' dat op de
zelfde tijd bij de Vara loopt op 
Ned3. 
En wat Urbanus zelf betreft: dat hij 
eindelijk eens werk maakt van dat
gene wat hij ons al in zijn vorige 
programma beloofde 'Genoeg ge
lachen, nu humor'. 

Krik 



OCMW Brussel 
Dat het met het respekt voor de 
Vlamingen in Brussel erg gesteld is, 
wordtvan langsom duidelijker Van de 
taalwetgeving lijken sommige Frans
talige Brusselaars, ook overheidsdien
sten, zich mets aan te trekken 

Zelf maakte ik het volgende mee Wie 
in het Brussels OCMW-ziekenhuis 

Brugmann opgenomen moet wor
den, dient een opnemingsvordenng 
te kunnen voorleggen Dit is een be
wijs dat een voorschot gestort werd 
dat achteraf in mindenng gebracht 
wordt van de ziekenhuiskosten 

Een bewijs van de storting van dit 
voorschot moet men bekomen op de 
sociale dienst van het OCMW, Hoog
straat te Brussel 

Tot mijn grote verbazing was het met 
mogelijk op deze Sociale Dienst van 
het OCMW een Nederlandstalig attest 
te verkrijgen De verantwoordelijke 
van de dienst kon mij met eens in het 
Nederlands te woord staan 

Aangezien ik zei geen Frans te spre
ken, vroeg hij me wel of ik soms 
Engels sprak Uiteindelijk heb ik me 
moeten tevreden stellen met een 

Franstalig "Requisitoire hospitalisa
tion", omdat Ik dit formulier als hart
patiënt broodnodig had 

Hoelang nog zullen de Vlaamse po
litici dulden dat de Vlamingen in de 
officieel tweetalige hoofdstad Brussel 
op zo'n vernederende wijze behan
deld worden? 

Culdo Dosogne, 
Brussel 

• W E D E R W O O R D • 

Vlaams Blok <i> 
Als demokraat en Vlaams-nationalist 
houd ik mij intensief op de hoogte van 
wat er reilt en zeilt binnen het brede 
spectrum van de Vlaamse beweging. De 
verschillende meningen en stellingen zijn 
steeds weer uitdagingen tot reflektie en 
standpuntbepaling. 

Uw weekblad behoort ook tot mijn vaste 
lektuur. Ik erger mij met snel aan stand
punten die de mijne met zijn of aan 
standpunten die slechts ingegeven zijn 
door het partijpolitieke spel dat in dit 
land gespeeld wordt. Nochtans stoorde 
mij het hoofdartikel van Maurits Van 
Liedekerke (WIJ, 21 maart j.1.) boven
matig. Waarom toch weer opnieuw be
klemtonen wat de verschillen zijn (ik weet 
het, ze zijn er wel) tussen het Vlaams Blok 
en de Volksunie? 

Waarom eens met een eerlijke poging 
doen om aan te tonen waarin zij elkaar 
wél vinden? Zowel in de Volksunie als m 
het Vlaams Blok zijn er mensen - mi-
htanten en mandatarissen - die wél bereid 
zijn te zoeken naar wat bindt en met naar 
wat scheidt. Ik herinner mij ter zake de 
uitspraak van het jonge VU-Vlaams par
lementslid Kris Van Dijck voor een volle 
zaak tijdens een voordracht van de W B 
die duidelijk zijn bereidheid tot kon-
struktieve dialoog en samenwerking met 
onder stoelen of banken stak. 

Waarom toch telkens weer de hatelijk
heden over zgn. onverdraagzaamheid, 
anti-demokratie en konservatisme? U 
hanteert hier een jargon dat de vijanden 
van elke vorm van het Vlaams-natio-
nahsme tout-court dagelijks in de mond 
nemen. De Volksunie zou toch beter 
moeten weten! Is de Volksunie vergeten 
hoe ZIJ m haar beginjaren en nog lang 
daarna door de politieke tegenstanders 
werd verketterd en beschimpt en woor
den in de mond kreeg gelegd die de partij 
nooit had uitgesproken met de betekenis 
die de tegenstanders eraan gaven? 

Waarom nu diezelfde taktiek? U schrijft 
het zelf dat een zgn. cordon sanitaire een 
tegenovergesteld effekt heeft. Doe er dan 
toch zelf met langer aan mee! De ge
loofwaardigheid van de Volksunie zal er 
wel bij varen. 

Paul Meeus, 
Turnhout 

Red. Het was het Vlaams Blok-kamerhd 
Alexandra Celen zelf die in De Volks

krant heeft geschreven dat haar partij 
„een konservatieve partij" is. Wat het 
cordon sanitaire betreft verwijzen wij 
naar wat VU-Vlaams parlementslid Her
man Lauwers daarover schreef (WIJ, 11 
jan. j.1.). I.v.m. de beginjaren van de 
Volksunie dient erop gewezen dat de VU 
toen geïsoleerd werd om haar staats-
hervormend programma, bij het Vlaams 
Blok gaat het om etiek en om de de-
mokratie zelf. 

Diskussie, graag 
In december publiceerde VUJO het ma
nifest „Voor een kleurrijke Volksunie". 
N.a.v. dit dokument werden we in meer
dere arrondissementen en lokale afde
lingen uitgenodigd voor een open en 
konstruktieve diskussie. 

Lezer RA. uit Lichtervelde kiest met voor 
de dialoog maar voor een chagrijnig 
briei^c (WIJ, 28 We vmden het spijtig dat 
P.A. uit Lichtervelde de dialoog met 
VUJO blijkbaar met wil aangaan. Het 
plaatst zijn uidatingen als „mensen die 
niet meer welkom zijn" en „een deel van 
de basis als overtolhg beschouwen" na
tuurlijk in ander daglicht. 

Bovendien volstond een periode van drie 
maanden met voor het daadwerkelijk 
lezen van ons dokument. Hierdoor weet 
P.A. met dat we op sociaal-ekonomisch 
vlak juist pleiten voor een realistische en 
pragmatische koers. Het is met eerlijk ons 

te verwijten „heil te zoeken in een al

gemene 32-uren week". 

De lezer verwijt ons verder meer wakker 
te liggen van samenlevingskontrakten en 
de cannabis-diskussie dan van Vlaamse 
kwesties. Wat wordt precies bedoeld met 
Vlaamse kwesties' Voor ons is het kon
federaal 1 O-puntenprogramma net zoals 
bijvoorbeeld het problematisch drugbe
leid van de huidige overheid een kwestie 
in het belang van Vlaanderen. 

WIJ weten met hoeveel jongeren we de 
jongste jaren verloren aan het Vlaams 
Blok (wetenschappelijke studies sugge
reren nochtans dat het VU-verlies aan het 
Vlaams Blok van de jongste jaren zeer 
mimem is). Wij weten wel dat u met hoeft 
te wanhopen. Onze aktiviteitsgraad staat 
voldoende hoog. Wat ons vooral hoopvol 
stemt is dat we steeds meer jongeren 
aantrekken die helemaal met zijn op
gegroeid met het Vlaams-nationahsme en 
voor wie de ideeën rond integraal-fe-
derahsme en zelfbestuur vroeger hele
maal geen evidentie waren. 

WIJ hebben heel veel respekt voor mi
litanten van het eerste uur. Een partij die 
geen rekening houdt met haar verleden 
heeft geen toekomst. Maar een partij met 
militanten die met willen praten over wat 
het demokratisch Vlaams-nationalisme in 
1996 moet zijn is eveneens ten dode 
opgeschreven. Gelukkig hebben we over 
ons manifest met veel jonge en minder 
jonge mensen uit onze partij kunnen 
diskussieren. Helaas nog met met lezer 
RA. uit Lichtervelde. 

Sigurd Vangermeersch, 

VUJO-voorzitter 

Jeugdleiders 
„Jeugdleider moet geen superman zijn", 
een veelzeggende krantekop (Het 
Nieuwsblad, 29 maart j.l.). Als leider en 

M«t "dé gids" in de liand reist u onbezorgd en goedicoop 
door heei Vlaanderen Valcantieland! Dé gids 

Vlaanderen Vakantieland 96 u 

kost slechts 165,- fr. (verzending inbegrepen), ü vindt er fILLE 
informatie over korte en voordelige vakanties in eigen land! 

Bellen om te bestellen: 0900/240.98 (6,o5 BEF P» 20/40 sec.) 

groepsleider van een scoutsgroep draag ik 
net zoals andere duizenden jongeren op 
elke aktiviteit die georganiseerd wordt 
een zware verantwoordelijkheid. 

Een jeugdleider zorgt elke week voor een 
begeleide en voorbereide aktiviteit, zodat 
dmzenden kinderen en jongeren op een 
zinvolle manier hun vrije tijd kunnen 
beleven. Als tijdens een aktiviteit een 
onvoorziene gebeurtenis leidt tot zware 
gevolgen voor de leden of derden, wordt 
niet enkel de jeugdleider, zijn jeugdgroep 
maar ook de volledige jeugdbeweging 
(Scouts, Chiro, KSA...) meegesleurd. 
Krantekoppen in de aard van „Dood in 
scoutstouwen" zijn zeker geen positieve 
reklame. 

Voor de vele jongeren die zich engageren 
IS dit wetsvoorstel - rekening houdend 
met de voorgestelde organisatie- en toe-
zichtsphcht - een stimulans om het no
bele werk met zin voor verantwoorde
lijkheid verder te zetten. VU-voorzitter 
Bert Anciaux laat door het mdienen van 
zijn wetsvoorstel zien dat hij zelf ooit 
jeugdleider is geweest en deze proble
matiek dus degelijk kent. 

Kurt Himpe, 
Izegem 

Vlaams Blok "> 
In het hoofdartikel Luidop durven spre

ken (WIJ, 21 maart j.1.) staat een be
langrijk element dat i.v.m. het Vlaams 
Blok zelden aan bod komt. Met name 
haar publieke keuze al dan met voor de 
parlementaire demokratie, die partij is 
daarover zeer onduidelijk. 

Waarschijnlijk is ze daar geen voorstander 
van, net zoals zij geen belang hecht aan 
toezichts- en adviesorganen. Kontrole en 
toezicht zijn nochtans essentiële onder
delen van de demokratie. Bij mijn weten 
maakt het Vlaams Blok, op de BRTN na, 
daar nergens gebruik van. In het verleden 
heeft ZIJ herhaaldelijk haar afkeer voor 
dergelijke adviesstrukturen uitgespro
ken. 

Naam en adres bij 
de redaküe bekend 

PS De redaktie ontvangt graag bneven van lezers 
Naamloze, scheld- en smaadbrieven gaan de scheur
mand in De redaktie behoudt zich het recht voor 
brieven in te korten en persklaar te maken Brieven 
worden voluit ondertekend, tenzij de schrijver ver
zoekt initialen te gebruiken 
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o p Paaszondag wordt de 80ste Ronde van 

Vlaanderen gereden, een feesteditie die 

alle Vlaamse harten sneller (dan gewoonlijk) zal 

doen slaan. Zeker dat van Briek Schotte; deze laatste 

Flandrien krijgt in zijn geboortedorp Kanegem 

een standbeeld. 

• U I T S M I J T E R • 

Flandriens zUii nu standbeelden 

De Ronde van Vlaanderen komt uit het 
brein van sportjoernaiist Karel Steyaert 
(Torhout 1882), beter gekend als Karel 
van Wijnendaele. Een uitzonderlijk man 
die na lager onderwijs notarisklerk werd 
en... wielrenner. In 1909 debuteerde hij 
als joernalist in Onze Kampioenen met 
een reportage over renner Cyriel Van 
Hauwaert die hij omschreef als een 
Leeuw van Vlaanderen. Van Hauwaert 
die later een eigen fietsmerk op de markt 
bracht kreeg in Moorslede een monu
ment. 

„HEREN, VERTREKT!" 

In 1912 richtte Steyaert Sportwereld op, 
het eerste grote Vlaamse sportblad. Een 
jaar later organiseerde hij de eerste Ronde 
van Vlaanderen, een rit van 370 km. lang. 
Onmiddellijk maakte die wedstrijd zeer 
grote indruk 
op de Euro
pese sport
wereld. In 
zijn boek La 

fabuleuse 

histoire des Classiques en des Chantpi-

onats du Monde schrijft Pierre Chany:,, 
Une épreuve extrêmement pénible, même 
pour les rudes routiers de l'époque, qui 
empruntait de parcours tapissés de pavés. 
Des pavés uses aux angles par Ie charroi, 
qui faisaient songer a des chapeaux de 
cures." 

De eerste winnaar was Pol Deman uit 
Rekkem, hij zat 12 uur en 3 minuten op 
de fiets en reed aan een gemiddelde 
snelheid van 30,705 km per uur. Later 
werd er, dankzij betere wegen, kortere 
afstand en lichtere fietsen, sneller ge
reden. Een vergelijking: in 1971 legde de 
Nederlander Evert Dolman de afstand 
van 268 km in 6 u.12' af aan een ge
middelde van 43,226 km/u. 
Pol Deman werd een held. Niet alleen 
omdat hij tal van grote koersen had 
gewonnen maar vooral omdat hij tijdens 
de Grote Oorlog door de spionagedienst 
was opgevorderd. Deze kon een goed 
fietser gebruiken om geheime dokumen-
ten naar Nederland te brengen. Veertien 
keer reed Deman over en weer, dan werd 
hij door de Duitsers aangehouden en ter 
dood veroordeeld. Gelukkig voor hem 
kwam de wapenstilstand op tijd. 
In 1920 kwamen enkele Fransen naar de 
Ronde kijken en twee jaar later stuurden 
ze twee renners. In 1923 won de Zwitser 
Heiri Suter als eerste buitenlander en in 
'49, '50 en '51 won Fiorenzi Magni, het 
zou hem de naam „il Leone delle Fi-
andre" opleveren! Toch bleef de Ronde 
een haast ekskluzieve Vlaamse aange
legenheid, Vlaamse renners spannen nog 
steeds de kroon in het aantal overwin
ningen al is dat met de internationa-
lisermg van de wielersport danig aan het 
veranderen. 

In de jaren twintig leidde Karel Steyaert 
zijn eigen groep Vlaamse wielrenners die 
vooral in Frankrijk zegebloemen plukten 
en er vlug de naam Flandriens kregen. 
Steyaert was een vader voor hen, hij 
verlangde niet alleen sportieve inzet maar 
wees ze de weg op de maatschappelijke 
ladder, hij wilde ,heren' van hen maken. 
Bij elke start riep hij ze toe: „Heren, 
vertrekt!" 

In Sportwereld zag hij een middel tot 
verheffing van de Vlaamse volksmensen, 
via de sportjoernalistiek wou hij hen 
opvoeden en vooral leren lezen. Zijn 
vriend pater Callewaert steunde hem 
daarin. Sportwereld groeide ook uit tot 
een Vlaamsgezind medium, het ijverde 
mee voor de vernederlandsing van de 
Gentse universiteit en zette zich her
haaldelijk af tegen de Franstalige leiding 

dat de Ronde zich warmde! 't Is uit het 

staal harer sterke kunde dat we de beelden 

kapten van een heerlijk verleden dat de 

zekerste waarborg is voor hare toekomst." 

(1940) 

„De Ronde van Vlaanderen is een sym

boliek sportbeeld van Vlaamse herwor-

van de Belgische Wielrijdersbond. Sport
wereld kreeg ook een letterkundige bij
lage waarin gekende Vlaamse auteurs 
publiceerden. 

RASFIERHEID 

Het proza van Van Wijnendaele werd 
graag gelezen, hij voerde een gezwollen 
stijl waarbij beschrijvingen van het land
schap even belangrijk waren als van het 
sportgebeuren. Renners waren „baandui-
vels" op een „stalen ros", niet zelden 
openden artikels met fraaie zinnen als: 
„De dag stond op in ijzig blauw en 
rilde..." of „Als doolaards liepen zij langs 
de wegen, onder een gruwelijken hemel 
vol hagel, sneeuw en regen, vechtende 
tegen den bruischenden wind op." 
Joernalist Rik Van Wallegehem die hét 
boek over de Ronde schreef verzamelde 
een hele lijst met stijlbloempjes zoals er 
vandaag geen meer worden gemaakt. 
Enkele voorbeelden: Hilaire smeet zijn 

kloefen af {hi] ging aan de haal), krabeulen 

(wroeten), godsklop (genadeslag), in de 

smisse der beproevingen wordt het ka

rakter gestaald, fiskadijntjes (verwaande 
kereltjes)... 

Van Wijnendaele zag zijn Ronde ook als 
een onderdeel van de Vlaamse herop
standing. „De Ronde van Vlaanderen is 

geworden de koers van ons eigen ras en 

onze eigen gouw: het is ons nationaal 

Criterium, waar al wat Vlaanderen aan 

schoone, frissche krachten op dat gebied 

bezit zich tegen elkaar komt opstellen en 

meten tegen de enkele Waalsche en uit-

heemsche renners, van wie het als een 

waagstuk mag worden aanzien onze jon

gens in hun sterkte, in hun vesting te 

komen aantasten." (1931) 
„'tisaan de vlamme dervolkshegeestering 

ding en Vlaamse rasfierheid. Met de Flan

driens zijn wij de wereld rond gaan ver

konden: dat het Vlaamse volk wel stel

selmatig werd verbasterd maar daarom 

nog niet een verachterd volk was." 

(1960) 

In 1930 haalde Sportwereld 130.000 
exemplaren, in 1938 werd het met Het 

Nieuwsblad samengesmolten waar Van 
Wijnendaele tot aan zijn dood in 1961 de 
sportrubriek leidde. In 1964 kreeg hij in 
de Ronde van Vlaanderenstraat boven op 
de Kwareraont een monument. 
Toen tijdens WO II de Belgische Wiel
rijdersbond gesplitst werd aanvaardde 
Steyaert het voorzitterschap van het 
Vlaams Sportkomitee, er was ook een 
Waalse tegenhanger. Dat werd later als 
een vorm van koUaboratie beschouwd, al 
had hij tijdens de bezetting geweigerd zijn 
artikelen aan de Verwaltung te onder
werpen. Maar dat laatste maakte geen 
indruk op hen die na de oorlog grote kuis 
hielden, terwijl de voorzitter van het 
Waals Sportkomitee met rust gelaten 
werd. De Ronde van Vlaanderen groeide 
uit tot het belangrijkste sportevenement 
van Vlaanderen en werd later via de TV 
een van de meest bekeken wielerklas
siekers. In 1985 werd de BRTN-repor-
tage internationaal bekroond, boven de 
Olimpische Spelen (ABC) en de Golf 
Open (BBC). 

FLANDRIEN-WEEKEND 

Op de vooravond van de Ronde wordt in 
Kanegem, het geboortedorp van Briek 
Schotte, het beeld De Flandrien onthuld. 
Het werd door Jef Claerhout gemaakt 
naar het beeld van Schotte, de laatste 
Flandrien. Een koereur, zwoegend over 
kasseien, scherend langs prikkeldraad. 

Toen Schotte het voorontwerp zag riep 
hij uit:„'t Is ikke! Klakke, tube op de rug, 
ne wroetere." Schotte was geen sierlijk 
renner, maar „Ne mens zit op zijne velo 
zoals hij gemakkelijk zit. Maar schoon of 
lelijk: zere rijden, dat is al wat telt." 
En de kampioenen komen om snel te 

rijden en om 
af te zien, 
want ook al 
is de afstand 
vandaag tot 

± 270 km te
ruggebracht, het blijft zwoegen over de 
moeilijkste kasseiwegen. Ook de berg-
zone met een klimpercentage van 15% 
blijft een zware dobber, om niet de spre
ken van de Muur van Geraardsbergen, 
die onverbiddelijke dooddoener op nau
welijks 16 km van de eindstreep. 
De gedachte dateert reeds van toen Johan 
Sauwens Vlaams minister was om ergens 
langs het Ronde-parkoers een Centrum 

Ronde van Vlaanderen op te richten. Het 
voorstel is nu overgenomen door een vzw 
bestaande uit de provincie Oost-Vlaan-
deren en de VUM. De bedoeling is een 
centrum uit te bouwen dat naast museum 
ook ruimte biedt voor horeca, toerisme, 
studiedagen en kulturele manifestaties. 
De viering n.a.v de 80ste Ronde speek 
zich af in Kanegem en begint op vrijdag 5 
april als om 17u.30 De Flandrien wordt 
onthuld en het boekje De Flandriens en 

Briek Schotte wordt voorgesteld. Zater
dag start om 14u. een dorpskermis stijl-
1930. Om 16u. wordt de drietalige (N-F-
I) dichtbundel De Ronde van Vlaanderen 

gepresenteerd in de St.-Bavokerk, waarna 
Mare Stassijns oude wielergloriën inter
viewt. Op zondag begroet de Ronde rond 
12u.l5 het monument, de renners heb
ben dan nog zo'n 180 km voor het 
stuur... 

(mvl) 

c» De Flandriens en Briek Schotte. Rik 

Van Walleghem. Uitg. De Roede van 

Tielt. 20 blz. lOOfr. 

c» De Ronde van Vlaanderen. Willie Ver-

hegghe. Uitg. Poëziecentrum, Gent 

1996. 70 blz. 498fr. 

c» Centrum Ronde van Vlaanderen vzw, 

Pac Het Zuid, Woodrow Wilsonplein 

3 te 9000 Gent 091267.71.29. 

Briek Schotte 
nu, en als 
wroetere. 
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