
Om na te gaan of de Vlaamse Bewegmg nog een 
toekomst heeft, zette Ons Erfdeel volgende 
procedure op: }o Tollebeek, een historikus die 
aan de RU van Groningen werkt, mag in een 
uitdagend stuk illustreren dat hij vanuit zijn 
uitkijkpost in het hoge Nederlandse noorden 
maar een troebel zicht bewaart op de Vlaamse 
Beweging van vandaag. Vervolgens mogen daar 
enkele vooraanstaande getuigen kommentaar 
bij leveren. 

Tollebeek breit in hoog tempo de bekende 
klichees aan elkaar: "Het rechtsradikaal en 
antidemokratisch fundamentalisme", heimwee 
naar "de Vlaamse leiders uit het interbellum en -
de Tweede Wereldoorlog", het onafhankelijk 
Vlaanderen is een land "omgeven door prik
keldraad". Met dezelfde gretigheid hakt hij in 
op de Vlaamse regering en de kultuurfondsen. 

Geen 
doden

dans 
Daartegenover staan "de intellektuelen", "de 
jongeren" en de burgers. De eersten zoeken 
"zonder enige schroom in het buitenland" wat 
zij in Vlaanderen niet vinden, en beantwoorden 
"de afkeer van de 'eigendommelijken' in de 
Vlaamse beweging t.a.v deze openheid met 
afschuw". De jongeren staan evenzeer een 
"vaderlandloze" kuituur voor, en de burgers 
staan even sceptisch en onverschillig tegenover 
de Vlaamse kwestie als tegenover de overheid. 
Tot daar dit "pandemonium" van de Vlaamse 
beweging. In het gewijzigde politieke klimaat 
en de veranderde politieke strijd, zo besluit 
Tollebeek, lijkt "geen rol van betekenis meer 
weggelegd" voor de Vlaamse Beweging, die 
haar dodendans danst. 

Historikus Herman Balthazar levert als eerste 
weerwerk: hij definieert de Vlaamse beweging 
als "een vrije beweging van burgers, die boven 
en buiten de staatsvoering gestalte geeft aan een 
emancipatiestroom". Die "Civil Society" hoeft 
helemaal geen dodendans te dansen, zij heeft 
nog voldoende werk: "om twee eeuwen re
alisaties kwalitatief te verdiepen, om de kul-
turele eenheid met Nederland te versterken, om 
een gerespekteerd partner in een zo sterk 
mogelijk Europa te worden, om als kosmo
poliet maar niet zonder wortels van eigen taal 
en kuituur in een razendsnel wijzigend we
reldbeeld aanwezig te zijn". 
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Ethiopië: syntese van Afrika 

(Lees verder blz. 7) 

Wie gaat aan de nabestaanden van de 
28 Bende-slachtoffers uitleggen 

waarom de twee professoren hun on
derzoek hebben stopgezet? Wie durft ze 

\ gaan zeggen dat hij verantwoordelijk
heid draagt voor het beëindigen van hun 
taak? Want de opdracht van de heren 
FIjnaut en Verstraeten, nnet zoveel me-
dia-poeha aangekondigd, Is mislukt! Mis
lukt, omdat het 
Bende-dossier één 
grote puinhoop Is! 
Mislukt, omdat de 
prokureur-generaal 
van Bergen, dhr. Ge
orges Demanet, elk 
ernstig onderzoek 
onmogelijk heeft ge
maakt. 
De Leuvense profs 
kregen op 20 november 1995 de taak om 
,,het onderzoek naar het onderzoek" te 
beginnen, toen reeds leek die opdracht 
een onmogelijke zending, toch hoopte 
iedereen dat er enig licht zou stralen. 
Tenslotte ging het om een uitzonderlijke 
beslissing. 
Onmiddellijk na die datum rees er verzet, 
o m van het Hof van Verbreking dat met 
de schelding der machten kwam aan
zetten en met kon dulden dat ,,bui
tenstaanders" zich een weg zouden ba
nen door geheime dossiers. 
Deze reaktle voorspelde weinig goeas. 
Toch was er hoop omdat de zending 
door het hoogste gezag, de minister van 

Dit kan 
niet meer! 

Justitie, was uitgevaardigd, hij kon het 
ook zo fraai uitleggen. Er was overleg 
nodig tussen het kollege van prokureurs-
generaal en het Hof van Kassatle om de 
taak van de proffen te omschrijven. Vlug 
bleek: om hun opdracht te beknotten. 
Uiteindelijk mochten FIjnaut en Verstrae
ten „de wijze van onderzoek" naar de 
moorden aan de Bende toegeschreven 

ontleden en 
een opsom
ming maken 
van klachten 
die de nabe
staanden op 
het onder
zoek heb
ben Om dat 
mogelijk te 
maken werd 

zelfs een personeelsuitbreiding voor
zien. Was dit allemaal maar schijn? 
Wellicht, want de professoren vonden op 
hun weg tai van obstakels, vooral In de 
persoon van dhr, Demanet die zijn me
dewerkers verbod gaf met de proffen te 
praten. Ontmoedigd gaven de twee hun 
opdracht aan de minister terug Drie 
hoge magistraten zullen nu hun taak 
overnemen. Men mag nooit bij voorbaat 
wanhopen, maar hun eerdere betrok
kenheid bij het dossier voorspelt weinig 
goeds 

De Bergense substituut-prokureur-ge-
neraal Michaux Is de rechterhand van 
Demanet, hij wou het Bende-dossier per 

se In Bergen houden. De Brusselse eer-
ste-advokaat-generaal Pierre Morlet was 
van bij het begin gekant tegen de op
dracht van de twee proffen. De ad-
vokaat-generaal Christian Dufour (Cent) 
was adjunkt-kabinetschef bij minister 
Wathelet toen de zaak van Gent naar 
Charleroi werd versast. Kan er met deze 
drie beladen heren van enige objek-
tlvltelt sprake zijn? 
Dat de hoge gerechterlijke wereld de 
proffen niet graag zag komen Is be
grijpelijk, dat zij van het dossier één 
puinhoop maakte ontoelaatbaar! De ge
geven opdracht was vreemd maar leek in 
deze vreemde omstandigheden een be
grijpelijke daad, zeker ais de vermoedens 
juist zijn hoe er met het dossier reeds 
jaren wordt geknoeid. 
Bovendien stelt zich een aantal vragen 
omtrent de verantwoordelijkheid van de 
minister van Justitie, Stefaan De Clerck 
- Vanwaar zijn lankmoedigheid tegen
over magistraten die op zo'n schan
delijke wijze met dossiers omgaan? 
- Wat valt er te verbergen In Bergen? 
- Wie moet afgeschermd worden, wat 
moet geheim blijven? 
- Waarom werd er gewacht om de be
slissing van de professoren, reeds ge
kend op 6 maart j . i , pas voor het Paas-
weekemde mee te delen? 
- Waarom blijft men het dossier hard
nekkig In Charleroi houden? 
Op deze vragen (die het VU-kamerlld 
Geert Bourgeois naar minister De Clerck 

stuurde) moet nu zeer vlug een ant
woord komen. Want Iedereen voelt aan 
hoe ondraaglijk de toestand geworden 
Is, De minister kan zich na zijn blunders 
(het Basken-echtpaar, zijn omstreden 
dienstbetoon-brief) met veel meer ver
oorloven. Bovendien dringt de tijd. 
De eerste aanslag dateert van midden 
1982, de Bende-kommissie van 1988, de 
verjarings-dag nadert met rasse schre
den. Bij de familieleden neemt verdriet 
vormen aan van een ,,onverwerkt ver
leden", bij de bevolking groeit het besef 
dat zij In een land leeft waar het niet 
mogelijk Is om de waarheid van bepaalde 
feiten te achterhalen Zij weten onder
hand dat de werkelijke macht niet bij de 
politici ligt die haar vertegenwoordigen 
maar In ontoegankelijke en muffe ce-
nakels van justitiepaleizen waar de waar
heid begraven ligt. 
Een demokratle kan met verdragen dat 
moorddosslers onopgelost blijven Om
wille van de demokratle, omwille van het 
leed van de getroffen families, omwille 
van het besef dat veiligheid en recht
vaardigheid loze begrippen geworden 
zijn 
Waar moet het eindigen wanneer een 
handvol heren-in-tabbaard hun goesting 
mogen doen, medewerkers spreekver
bod opleggen, minister en parlement 
bedriegen, hun wetten stellen? 
Dit kan niet meer blijven duren! 

Maurits van Liedekerke 



TV-loze zondag 
Vlaams volksvertegenwoordiger 
Johan Sauwens (VU) wil een TV-loze 
zondag. "Het ergert me mateloos", 
zei de ex-minister aan Het Laatste 
Nieuws, "dat de Vlaming gemiddeld 
drie uur per dag voor zijn TV zit. Eén 
dag per week zonder moet kunnen. 
De mensen zouden eindelijk wat tijd 

krijgen om te lezen, te praten, 
kortom te genieten van het leven. Ze 
zouden wat meer aandacht kunnen 
hebben voor hun gezin, familie, 
buren en vrienden." 
Sauwens kondigde aan dat hij dit 
voorstel op de agenda van de 
bevoegde kommissie zal zetten. 

De Croo 
Herman De Croo laat er in een Wumo-interview weinig twijfei 
over bestaan dat hij goed zit waar hij zit. aan het hoofd van de 
VLD Met i<rasse uitspraken veegt hij iedereen maar vooral 
voorganger Verhofstadtüe mantel uit. 
Een verschilpunt met Verhofstadt is alvast het volgende. "Ik 
zorg er ook voor dat er opnieuw VLD'ers In bestuursorganen 
van belangrijke Instellingen opgenomen worden Aan Cuy werd 
zelden gevraagd of hiJ een vertegenwoordiger bij Sabena. 
NMBS, Post of PTT wilde aanduiden; vandaag vraagt men ons 
dat wei De tweede partij van het land heeft recht om haar 
stem te laten weerklinken In de organisaties van de staat" 

• DOORDEWEEKS ^ 

»• De SP wil dat de overheid de 
tfoeten meer doorgedreven int. Ka
merlid Landuyt schat dat ongeveer de 
helft van wie tot een geldboete ver
oordeeld is, die niet betalen. De partij 
wil de boetes bovendien koppelen aan 
de ekonomische draagkracht (niet het 
inkomen!). 

Drie jaar lang reed een Spaanse 
blinde dagelijks 12 kilometer per auto 
door het Madrileense stadsverkeer. 
Aan één oog is hij volledig blind, en met 
zijn andere oog heeft een gezichts
vermogen van 10%, goed genoeg om 
vage silhouetten en bewegende vlek
ken te onderscheiden. Hij had van
zelfsprekend geen rijbewijs, en slaagde 
erin nooit een ongeluk te veroorza
ken. 

Sedert het ACV in '94 besliste 
dat wie aktief is bij het Vlaams Blok 
geen lid kan blijven van de kristelijke 
vakbond, werden er 97 onderzoeken 
tegen leden geopend, 38 uitgesloten 
ais lid, en 6 als militant. De nationale 
ACV-sekretaris Maddie Ceerts stelde 
dat de vakbond geen heksenjacht wil 
organiseren. 

Het Antwerpse SP-gemeente-
raadslid Wouters kreeg van de Raad 
van State gelijk: hij mag in Antwerpen 
blijven zetelen. Eerder had Binnen
landse Zaken geoordeeld dat hij fei
telijk in Borsbeek woont, bij zijn vrouw. 
En niet in het Antwerpse appartement 
waar hij zegde te wonen, zonder voed
sel in de koelkast en kleren in de kleer
kast. 

Op goede vrijdag wandelden 
Tak- en WB-miiitanten en sympatisan-
ten van het Brusselse Justitiepaleis 
naar de Wetstraat. Zij eisten amnestie, 
de herziening van het proces van Leo 
Vindevogel, en de splitsing van Justitie. 
Een afvaardiging werd ontvangen door 
een medewerker van federaal premier 
Detiaene. 

Jean-Marie Happart, senator 
en tweelingbroer van José, werd door 
de PS-afdeling van het arrondissement 
Verviers uit het bestuur gezet omdat 
hij zijn bijdragen aan de partij nooit 
heeft betaald. 

Nadat bekend raakte dat een 
Hiv-test van een Amerikaanse firma 
onbetrouwbaar zou zijn, zullen dui
zenden Europeanen opnieuw een alds-
test moeten ondergaan. In Europa 
werden meer dan 2 miljoen van de 
falende Hiv-tests verkocht. 

Vrijdag huldigt het Koerdisch 
parlement in ballingschap nieuwe 
kantoren in aan de Brusselse Louiza-
laan. Het pariement heeft zijn hoofd
kwartier in Den Haag. Dit betekent 
echter niet dat de Koerdische geko
zenen een zitting in Brussel uitsluiten. 
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SKINHEADS 
In een open brief aan de minister van 
Binnenlandse Zaken, het schepenkollege 
van Diksmuide en de bestendige depu
tatie van West-Vlaanderen vragen de 
Volksunie-jongeren, als organisator van 
de jaarlijkse vredesfietseling naar de IJ
zerbedevaart, om ditmaal preventief op te 
treden tegen skinheads en andere on-
demokratische en gewelddadige extreem
rechtse groeperingen. 
Op uitnodiging van bedenkelijke orga
nisaties die zich Vlaams-nationaal noe
men, vinden die ongenode gasten immers 
elk jaar zeer vlot de weg naar de IJ
zerbedevaart. Daar ontsieren ze de be
devaart rond de IJzertoren met geweld, 
het verkopen van neo-nazistische lektuur, 
racistische zelfklevers en insignes, het 
werven voor privé-milities. Volgens 
VUJO hebben ze daar niets verloren. 
Sterker: hun aanwezigheid zet de pa
cifistische en verdraagzame IJzerbede
vaart in een negatief daglicht. 
Omdat de vredesfietseling aan z'n twin
tigste editie toe is, plannen de VU-jon-
geren op de vooravond van de bedevaart 
een feest in het teken van verdraag
zaamheid en inter-nationalisme. 

VERZEKERD? 
Eén op twintig auto's, zo'n 4%, is niet 
verzekerd, becijferde VU-kamerlid Hugo 

Olaerts. Dat aantal stijgt onrustbarend. 
De verzekeringnemers betalen intussen 
meer en meer premies en belastingen. 
Maar dreigen niettemin in de kou te 
blijven staan wanneer ze op een on
verzekerde autobestuurder botsen. Vol
gens Olaerts wordt er veel te laks ge-
kontroleerd. 

Het Genkse kamerlid ziet twee oplos
singen: een verplicht verzekeringsbewijs 
op het voertuig (op de voorruit bvb, zoals 
in Frankrijk); een meldingsplicht van de 
verzekeraars die de wijzigingen aan de 

Dienst Inverkeerstelling moeten door
geven. Olaerts zal hierover de bevoegde 
minister interpelleren en zijn voorstellen 
verder konkretiseren. 

HEMELTERGENDE 
MAGISTRATEN 
De Kamer zal na het paasreces dan toch 
een onderzoekskommissie opstarten naar 
de fouten in het gerechtelijk onderzoek 
inzake de Bende van Nijvel. Tien jaar 
geleden vielen 28 doden bij een reeks 
bloedige aanslagen die aan deze Bende 
toegeschreven worden. De daders lopen 
nog steeds op vrije voeten. De verjaardag 
van het bende-terrorisme vormde de aan
leiding om een nieuw onderzoek te eisen, 
eigenlijk een onderzoek van de fouten in 
het onderzoek. Twee professoren werden 
daarmee belast. 

De plotse wending kwam er vorige week 
na het verslag dat de professoren Fijnaut 

en Verstraeten uitbrachten over de mis
lukking van de onderzoeksopdracht die 
minister De Clerck (CVP) hen had toe
vertrouwd. Het duo botste van bij de start 
op de grootste onwil en tegenwerking van 
de hoogste parketmagistratuur, vooral in 
Bergen. De proffen gaven er de brui aan. 
De Clerck stelde in hun plaats drie hoge 
magistraten aan om het onderzoek van de 
professoren verder te zetten. De drie 
hebben in het verleden al bewezen in het 
dossier van de Bende niet in de eerste 
plaats het onderzoek te willen dienen. 
Om de blamage nog te vergroten, blijkt 
het bendedossier vandaag een bende. En 
toen De Clerck zich daar in Bergen per
soonlijk van ging vergewissen, werd hij 
voorgelogen door het parket-generaal. 
De hemeltergende houding van de te
genwerkende magistraten, vooral van de 
Bergense prokureur-generaal Demanet, 

kan niet streng genoeg veroordeeld wor
den. Deze laatste reageerde als volgt op 
de beschuldiging van openlijke tegen
werking en het bedriegen van zijn voog

dijminister: "Ik heb de indruk dat men 
zich in Brussel de laatste maanden meer 
om details bekommert dan om het ont
maskeren van de Bende". Wil hij dat eens 
gaan uitleggen aan de nabestaanden van 
de 28 doden? 

Maar ook De Clerck blundert, na de zaak 
van de Basken en zijn dienstbetoon-
briefje om een lopende rechtszaak te 
beïnvloeden, nu al voor de derde keer. 
Kan een minister van Justitie die zich 
door de magistratuur zo als een vod laat 
behandelen in funktie blijven? Is het in 
een rechtsstaat te verantwoorden dat ma
gistraten hun onbekwaamheid mogen 
blijven verbergen achter hun onaantast
baarheid? 

UNIOP 
Het Hof van Kassatie heeft gewezen vice-
premier Guy Coëme schuldig bevonden 
aan korruptie en fraude in de Uniop-
affaire. Hij werd veroordeeld tot een 
gevangenisstraf van twee jaar met uitstel, 
en verliest vijf jaar lang zijn politieke 
rechten. De voornaamste andere mede-
betichten werden ook veroordeeld tot 
celstraffen met uitstel. Camille Javeau 

van Uniop moet zelfs een jaar effektief 
zitten. 

Coëme vindt dat hij als zondebok dienst 
doet. Hij zegt dat hem niet meer ten laste 
kan gelegd worden dan zovele andere 
politici van zijn generatie. Dit klopt. Ook 
Busquin, vandaag PS-voorzitter, zou voor 
juist dezelfde feiten als Coëme veroor
deeld worden, moesten die in zijn geval 
niet toevallig al verjaard zijn. En talrijke 
andere socialisten vraten in de wilde jaren 
tachtig dezelfde of gelijkaardige malafide 
praktijken uit. 

Het was trouwens in zowat alle tra
ditionele partijen de gewoonte om te 
ritselen via het intussen afgeschafte sys
teem van giften. Giften van bedrijven, 
architekten, aannemers, zelfstandigen. 

Vrouwe 

Justltia wordt 

zeer 

vakkundig 

blind 

gehouden. 



Se non è vero... 
l i e t banenplan dat de roomsrode Vlaamse regering 
goedkeurde bevat o.m. een verlaging van de ven-
ootschapsbelasting voor bedrijven die aanwervingen 
doen. Daarvoor trok de Vlaamse regering anderhalf 
miljard frank uit. Het voorstel stuitte aanvankelijk 
op tegenstand van de SP-fraktie, maar die moest 
bakzeil halen. 

Brussels Ekonomieminister Chabert (CVP) stelde 
dat hij het Vlaams voorstel niet zal tegenhouden. 
Maar zoals verwacht kon worden, verzetten de 

Franstaligen zich wel tegen het Vlaamse voornemen 
om de venootschapsbelasting te verlagen. Raken aan 
de vennootschapsbelasting is "onaanvaardbaar", liet 
de Waalse Tewerkstellingsminister Van Cauwen-
berghe (PS) weten. Waals minister-president Col-
lignon (PS) zag er een bevoegdheidskonflikt in met 
de federale overheid, en een belangenkonflikt met 
de andere gewesten. 
Hij vroeg Financieminister Maystadt zich tegen het 
plan om de Vlaamse bedrijven "cadeaus" te geven te 
verzetten. De Vlaamse regering van haar kant erkent 

dat over het banenplan overlegd moet worden met 
de federale overheid en de andere gewesten. 
Collignon verzette zich ook tegen het voornemen 
van de Vlaamse steden en gemeenten om "het 
evenwicht in het Gemeentekrediet" te herzien. Dit 
"evenwicht" ziet er momenteel als volgt uit: de 
Vlaamse gemeenten bezitten 36% van de aandelen, 
de Waalse 44%, en de Brusselse 19. Het even
wichtsgevoel van de Waalse minister-president be
looft legendarisch te worden. 

• DOORDEWEEKS • 

zelfs partikulieren, waar dan wel eens wat 
tegenover stond. Het lijdt echter geen 
twijfel dat wie zich aan zulke praktijken 
schuldig maakte, wei degelijk wist dat hij 
of zij over de schreef ging. Daarom is het 
eigenlijk een veeg teken dat alleen de 
politiek nog vrij jonge Coëme (hij is nog 
geen vijftig) er nu zwaar voor gestraft 
wordt. Want de straf, vooral dan de 
ontzetting uit de burgerrechten die deel
name aan de volgende verkiezingen uit
sluit, lijkt wel een politiek doodvonnis. 
In een onmiddellijke reaktie kondigde 
Coëme aan in ieder geval in beroep te 
gaan bij het Europees Hof voor de Rech
ten van de Mens in Straatsburg. Hij stelde 
een uitgebreide perskonferentie in het 
vooruitzicht voor vorige dinsdag, te laat 
evenwel voor deze uitgave. Overigens is 
Coëme nog niet aan het einde van zijn 
lijden. De Agusta- en Dassault-affaires 
moeten immers nog voor de rechter ko
men. 

VU-voorzitter Bert Anciaux liet weten dat 
volgens hem Coëme ook uit zijn huidige 
funktie van parlementslid ontheven moet 
worden. "Het parlement kan geen ver
oordeelden in zijn midden dulden", aldus 
de VU-senator. Volgens Anciaux zal door 
de uitspraak van het Hof de geloof
waardigheid van de politiek toenemen. 

iLAUWHELMEN 
Volgens een brief van VN-sekretaris-ge-
neraal Boutros Boutros-Gali waaruit De 

Standaard citeerde, betekende de Bel
gische beslissing om zijn blauwhelmen uit 
Ruanda terug te trekken, zo goed als het 
einde van de VN-missie van '94 in dat 
land. Op 7 april werden er tien Belgische 
blauwhelmen afgeslacht, waarna toen
malig Buitèhlandminister Willy Claes 

Boutros-Gali meldde dat de Belgische 
regering haar blauwhelmen zo snel mo
gelijk terug te trekken. 
Hierop schreef Boutros-Gali aan de voor
zitter van de Veiligheidsraad dat "de 
verdere uitoefening door Unamir van zijn 
mandaat, onhoudbaar zal worden", tenzij 
het Belgisch kontingent door een ge
lijkwaardig vervangen wordt. Dat lukte 
blijkbaar niet; op 21 april beshste de 
Veiligheidsraad zich uit Ruanda terug te 
trekken, op zo'n 270 militairen na. 
Ruanda-kenner prof Reyntjens bestem
pelde de Belgische beslissing als "een 
paniekbeslissing, ingegeven door de 
moord op de tien blauwhelmen, die wel
licht aan honderdduizenden het leven 
heeft gekost." Volgens Reyntjens heeft de 
Belgische terugtrekking immers minstens 
de bestrijding van de genocide onmo
gelijk gemaakt. 

Minder dan een maand na zijn aantreden 
m Oost-Slavonië slaakt VN-kommandant 
Schoups alarm. Volgens Gazet Van Ant

werpen dringt de Belgische generaal aan 
op méér geld en méér middelen. In een 
nota aan de VN schreef hij: "Zonder 
méér steun voor het mandaat, heb ik de 
indruk dat we willen mislukken. Als we 
nu mislukken, wordt het wellicht de 
laatste keer dat zo'n VN-operatie nog 
ooit gepland wordt." 
Wie het rijtje overloopt van de VN-
operaties van de jongste jaren, stelt in
derdaad vast dat er weinig reden tot 
tevredenheid bestaat. Wanneer men de 
taal van Schoups beluistert, komt men tot 
de vaststelling dat de VN ook in de 

Baranja met vuur aan het spelen is. Het 
lijkt wel niet mogelijk lessen te trekken uit 
het verleden. 

Humor In de 
Vlaamse 
Beweging. 
Tentoonstelling 

Inde ib 83i%2in 

iJzertoren. 

iTofessor De Schouwer schreef een boek over Agaiev in 
de veranderende demokratie. 

«IBW 
"Politieke moed". Daarvan getuigde vol
gens de uitgever de groene partij Agaiev, 
omdat ze prof. De Schouwer bereid ge
vonden tiad om over Inaar een boek te 
schrijven. Wij zijn kritiscî er: eerst iezen, 
dan oordeien. Wel, dat boekje van De-
schouwer IS eerder boeiend dan moedig. 
Niet in de laatste plaats omdat het over 
meer gaat dan over Agaiev. 

Deschouwer poogt op de drempel van de 
21ste eeuw de ingrijpende veranderingen 
In de westerse samenleving te vatten. Hij 
gaat dieper in op enkele nauw met elkaar 
verbonden verschijnselen die hij verder 
nodig heeft om de uitdagingen voor een 
politieke partij als Agaiev (maar ook an
dere) te omschrijven. Want meer dan de 
andere politieke partijen kent Agaiev een 
elektoraat dat beïnvloed werd door de 
maatschappelijke veranderingen: „De 
Groenen inspireren zich aan de verva
gende grenzen en rekruteren uit die 
groep voor wie de grenzen van de tra
ditionele samenleving minder relevant 
geworden zijn. De Groenen rekruteren uit 
tiet meest geïndividualiseerde segment 
van de samenleving. (..)," een sociale 
basis die „zelf geen duidelijke grenzen" 
heeft, aldus Deschouwer. 

Dat verklaart waarom Agaiev door de 
struktuur van traditionele massapartijen 
te imiteren, volgens Deschouwer een wr-
tuele realiteit naioeg. Een vergissing, Aga
iev kan uit haar aard nooit een massapartij 
worden. De groenen slagen er bij elke 
verkiezing slechts in de helft van hun 
potentieel aan zich te binden. De kloof 
tussen klespotentieel en kiespercentage is 

bij geen enkele andere partij zo groot. 
Daarom ging Agaiev onder de deskundige 
begeleiding van Deschouwer op zoek naar 
de "echte" realiteit: een struktuur voor 
een partij op de drempel van de 21ste 
eeuw. De politieke partij van vandaag 
steunt op drie pijlers: de traditionele le
denbeweging, de centrale partij-organi
satie (partijleiding en centrale administra
tie) en "de partij in de staat" (het netwerk 
van frakties en regeringen en al wat daar 
mee samenhangt aan overheidssteun en 
betaalde medewerkers). Vooral deze laat
ste twee pijlers hebben de jongste jaren 
aan belang gewonnen. 

Hoe ziet die nieuwe Agalev-struktuur er nu 
uit? Wel, het is grosso modo een doorslag 
van de VU-struktuur: een dagelijks be
stuur (bij de VU vijf leden, bij Agaiev 
slechts een politiek en een administratief 
sekretaris), een Partijbestuur (idem voor 
de VU) en een Politieke Raad (bij de VU-
Partijraad). Zoals in de VU-struktuur ligt bij 
Agaiev het zwaartepunt bij de Politieke 
Raad. De VU-Partijraad, in hoofdzaak op 
arrondissementele basis samengesteld, 
verkiest en kontroleert het dagelijks be
stuur (voorzitter, ondervoorzitters, sekre
taris, penningmeester) en (gedeeltelijk) 
het partijbestuur. Zo doet ook de Politieke 
Raad van Agaiev. in het boek van professor 
Deschouwer, van wie we aannemen dat hij 
dit weet, leest men niet waar Agaiev die 
mosterd haalde. Zoiets gewoon toegeven 
was nochtans pas ware politieke moed 
geweest! 

Aan de andere kant moeten we zelf toe
geven dat Agaiev aan de VU-struktuur iets 

origineels heeft toegevoegd. Als eerste 
partij heeft Agaiev de inzichten over het 
gewijzigde machtsevenwicht in de he
dendaagse politieke partijen in haar struk
tuur verwerkt. 
Wat origineel is in de Agalev-struktuur, en 
waan/an de andere part:ijen en ook de VU 
nog wat kunnen leren, is het onderscheid 
tussen "vrijwilligers" en "professionelen" 
Dit onderscheid gaat bij Agaiev terug op 
een al jarenlang aanslepend twistpunt Er 
bestond bij de groenen steeds grote ach
terdocht tegen de macht van de "pro
fessionelen" in de partij, die 'traditionele" 
middelen (moeten) gebruiken om elek-
toraal sukses, en dus macht, te boeken 
(bvb. persoonlijke populariteit nastreven, 
geldverslindende kampagnes opzetten, 
etc) De diskussle over het rotatieprin
cipe, waardoor pariementsleden slechts 
een beperkt aantal jaren de groenen in de 
pariementen mogen vertegenwoordigen, 
kan men terugvoeren tot die grote ach
terdocht. 
Bij Agaiev heeft men nu statutair bepaald 
dat de vrijwilligers in het Partijbestuur 
nooit in de minderheid gesteld kunnen 
worden. Vergelijk dit even met de sa
menstelling van het huidige partijbestuur 
van de Volksunie: van de 22 leden met 
stemrecht zijn er 14 professioneel (se
nator, kamerild, Vlaams volksvertegen
woordiger, Europariementslld, Brussels 
pariementslld, fraktlemedewerker of par
lementair sekretaris) met politiek bezig, 
en nog twee vooral beroepsmatig po-
lltlkus (als burgemeester of schepen). 
De vrijwilligers, zowel de militanten waar 
de VU mee groot werd als de jonge krach
ten die vandaag voor de partij militeren 
zonder dat hun broodwinning en/an af
hangt. Zijn vandaag aan de top van de vu 
veruit in de mindertieid. VU-ers zijn noch
tans ook dikwijls achterdochtige Vlamin
gen. 

(PdJ) 

o» De wortels van de demokratie. Kris 
De schouwer. HadewUch. Antwer
pen. 1996,133 biz, 595 fr. 



stof tot spreken 

Onder het kopje 'Goed om weten' 
adverteerde Vlaams 
volksvertegenwoordiger Eddy Schuermans 
(CVP) in De Weekkrant Hasselt. Tussen 
een hotel dat uitpakt met een 
'champagne-paasbrunch' en een 
feestzalenkomplex met een nieuwe air
conditioning, laat hij weten dat hij info 

verschaft over de adoptiepremie. Sinds 1 
januari 1993 hebben adoptanten - onder 
bepaalde voorwaarden - immers recht op 
een premie. Het Vlaams parlementslid dat 

daarmee volkomen belangeloos - 'Meneer, 
zo een advertentie, weet gij wat dat kost?' 
- opkomt voor het gezin, breekt daarmee 
zijn hoofd zelfs over federale tema's. 
Echt goed om weten is dat elke adoptie
ouder zich, ook zonder de hulp van 
Schuermans, gewoon kan wenden tot het 
kinderbijslagfonds. Daar wordt hij of zij 
verder geholpen door vakkundige 
ambtenaren. 

Karel 
Van Hoorebeke 

^ WETSTRAAT • 

D e VU-fraktie in de Kamer stemde tegen de 
plannen van Vande Lanotte rond het 

uitwijzingsbeleid. 

Vluchten 
kan niet meer! 

„De Volksunie zal tegen dit wetsontwerp 

stemmen. Niet omdat de VU er voor

stander van zou zijn dat Vlaanderen zijn 

grenzen zomaar voor iedereen open zet. 

We/ omdat zij ervan overtuigd is dat dit 

ontwerp de deur ook sluit voor echte 

politieke vluchtelingen. Vluchten kan niet 

meer! Het asielrecht wordt aangetast, ook 

voor mensen die vluchten omwille van 

politieke, godsdienstige of etnische re

denen, omwille van de vervolging door 

regimes of machtsgroepen." 

Dit verklaarde Karel Van Hoorebeke op 
witte donderdag in de Kamer naar aan
leiding van de eindstemming over het 
wetsontwerp over de asielzoekers van 
minister Vande Lanotte. 

BIJGESCHAAFD 

Kern van zijn betoog was dat de asiel
procedure wordt misbruikt om de mi-
gratiestop te handhaven en niet om ver
volgde mensen nieuwe kansen te geven. 
„Het zou ons inziens beter zijn om een 

duidelijk onderscheid te maken tussen een 

asielwetgeving enerzijds en het in be

dwang houden van een migratie-beweging 

anderzijds. Het gaat om verschillende za

ken. Laat er ons dan ook klare wijn in 

schenken. 

Vanuit de grote ijver om de migratie
stroom in te dijken snijdt men de vlucht-
mogelijkheden voor echte vluchtelingen 
af." 
Sluitsluk van het ontwerp is de mo

gelijkheid om vreemdehngen voor on
bepaalde tijd in een gesloten centrum met 
gevangenisregime op te sluiten met als 
enige tenlastenlegging dat zij niet over de 
juiste papieren beschikken. Daarnaast 
worden, door de vervoermaatschappijen 
nieuwe strenge voorwaarden op te leg
gen, de mogelijke vluchtwegen voor kan-
didaat-vluchtelingen de facto afgesloten. 
Het ontwerp stuitte de voorbije maanden 
dan ook op een golf van kritiek, o.m. van 
de bisschoppen. Alleen bij het Vlaams 
Blok oogstte de minister luid applaus. De 
rechts-extremisten waren niet weinig te
vreden dat hun 70-puntenprogramma 
voor een stukje door het beleid werd 
overgenomen. Vande Lanotte mocht dan 
aanvankelijk ook op hun volledige steun 
rekenen. 

Uiteindelijk werd het ontwerp door de 
meerderheid op enkele punten licht bij
geschaafd. Te weinig echter om het aan
vaardbaar te maken en de toets van 
rechtvaardigheid te kunnen doorstaan. 
Genoeg echter om de minister van de 
bedenkelijke Vlaams Bloksteun te „be
vrijden". 

MENSEN 

Tijdens de openbare zitting schetste Karel 
Van Hoorebeke het denkkader van waar
uit de VU - als demokratische nati
onalisten - het vluchtelingenprobleem 
benadert. 

De Volksunie wil het recht op 

vanuit de Kamer 
Karel van Hoorebeke nam de voor

bije week heel wat werk op zijn Gentse 
schouders. Hij verdedige het, eerlijke maar 
genuanceerde, VU-standpunt ten aanzien 
van de nieuwe vreemdelingenwet. Verder 
interpelleerde hij minister van Ekonomische 
Zaken dl Rupo over het Electrabel-dossier, 
Tenslotte voelde hij minister van Landsver
dediging aan de tand over het gebruik van 
anti-persoonsmijnen bij oefeningen door 
het Belgisch leger. Uit het antwoord van de 
minister bleek dat het uiteindelijk slechts om 

taktlsche oefeningen „op de stafkaart" te 
gaan. 

Fons Borginon wilde tijdens het vra
genuurtje te weten komen waarom de weg-
kontroles op de garagistenplaten werden 
opgeschort. Hij interpelleerde de minister 
van Ambtenarenzaken Flahaut over de hoge 
lonen van de Europese ambtenaren, 

Ceert Bourgeois kwam terug op 
het brief-Incident van minister van Justitie 
Declercq die niet ophoudt de ene flater na de 
andere op te stapelen.,. 
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politiek asiel vrijwaren. Dit recht is im
mers essentieel voor een demokratische 
samenleving. Het onderscheid tussen po
litieke en ekonomische vluchtelingen is 
daarom essentieel. 

Het vluchtelingenprobleem is 
voor de VU een reëel maar tegelijk een 
relatief probleem in vergelijking met wat 
zich in Azië en Afrika in vluchtelin
genkampen afspeelt. De Europese Unie 
kan echter onmogelijk haar deuren voor 
een onbeperkte immigratiestroom open
zetten. 

Ü De VU bekijkt het vraagstuk niet 
als een probleem van cijfers maar als een 
probleem van dagelijkse levensstrijd van 
gewone mensen die op zoek zijn naar een 
beter bestaan. 

„Laten we daarbij de eigen Vlaamse ge

schiedenis niet vergeten. Laten we goed 

onthouden dat Vlaanderen niet altijd zo 

rijk en welvarend is geweest als vandaag, 

maar dat nog midden de vorige eeuw de 

hongersnood hier hard toesloeg. Migratie 

was de enige uitweg die duizenden Vla

mingen toen als mogelijkheid zagen om te 

overleven." 

S Het ontbreekt momenteel aan 
een beleid dat de achterliggende oor
zaken wegneemt. Er moet werk worden 
gemaakt van ontwikkelingssamenwer
king, eerlijke handelsrelaties, stopzetten 
van de wapenhandel... 

De Konventie van Geneve kwam 
tot stand in Koude Oorlogsperiode en 
biedt geen antwoord op de realiteit van 
mensen die het slachtoffer zijn van oor
logsomstandigheden of van verdrukking 
als gemeenschap of volk. 

De kwaliteit van de asielpro
cedure is in dit land beneden alles. De 
betrokken diensten zijn bemand met tij-
deiijken en contractueel personeel. Een
vormige rechtspraak is ver te zoeken en 
hangt af van de taalrol die men kiest. 

• De VU is akkoord met het feit dat 
er aan een toegangsbeleid ook een luik 
verwijderingsbeleid moet worden gekop
peld. Wij stellen daar echter strenge hu
manitaire eisen voor waarbij een dui
delijke gedragscode wordt vastgelegd. 

RARE SP 

Van Hoorebeke verweet de SP door dit 
ontwerp het programma van extreem
rechts te legitimeren. „De SP heeft haar 

mond vol over de noodzakelijke grens

overschrijdende solidariteit tussen Vlaan

deren en Wallonië. Daarom blokkeert zij 

het dossier Federalisering Sociale Zeker

heid. Maar tegelijk is precies de SP van

daag de kampioen om internationale so

lidariteit onmogelijk te maken met men

sen die op zoek gaan naar een beter 

betsaan, met mensen die op de vlucht zijn 

voor onmenselijke regimes en politieke 

vervolging. Tussen Vlaanderen en Wal

lonië mag er voor de SP zelfs geen „open 

grens" worden getrokken, maar tussen 

Europa en de rest van de wereld moet een 

hoge muur worden gebouwd waar zelfs 

echte politieke vluchtelingen haast niet 

meer over geraken." 

Er zijn echter ook punten in het ontwerp 
die de VU-fraktie kon steunen. Het ver
snellen van de procedures komt iedereen 
ten goede. Ook het feit dat vluchtelingen 
tijdens de ontvankelijkheidsprocedure 
(ong. 2,5 maanden) in een open op
vangcentrum moeten verblijven kan vele 
problemen voorkomen. 
Detail in dit alles. Toen de VU-fraktie een 
amendement indiende dat een einde zou 
maken aan het bestaande misbruik om 
systematisch voor de Franstalige pro
cedures te kiezen (die duurt langer en is 
vaak soepeler) stemde het VB tegen dit 
amendement! 

Koen Van Caimere 



i n de Senaat werd een debat gehouden over de 

IGC. De meeste senatoren toonden zich 

daarbij van hun meest Belgische zijde. Voor hen 

moet Europa er geen van volkeren worden, des te 

meer een van staten. 

• EUROPA 4 

Senaat voor 
unitair Europa 

De Intergouvernementele Conferentie 

(IGC) is gestart. Zij heeft een jaar de tijd 
om een nieuwe versie van het verdrag van 
Maastricht voor te bereiden. Alle „goe-
vernementen" schrijven hiertoe een me
morandum bijeen met standpunten en 
desiderata. Teoretisch biedt dit een kans 
om een zwenking te maken naar een 
Europa der Volkeren toe of tenminste om 
wat meer ruimte te scheppen voor de 
gewesten en zelfs voor... de staten, voor
alsnog de laatste borstwering tegen de 
naderbij komende Europese smeltkroes. 
Op 20 en 21 maart 1996 hield de Bel
gische Senaat zich met het Belgische ont
werp van memorandum bezig. Senator 
Bert Anciaux diende een tiental amen
dementen in die de bovenvermelde rich
ting uitgaan. Het loont de moeite, er even 
bij stil te staan. 

WEINIG TAALZORC 

Tegen zijn eis dat het Nederlands, het 
Frans en het Duits volwaardige werktalen 
moeten blijven binnen de Europese m-
stellingen, had niemand iets in te bren
gen. Dit is dan ook een minimum, een 
minimum waaraan de regering zelf niet 
gedacht had. Toch hebben de zes Waalse 
„liberalen" zich over dit amendement 
onthouden. Het Nederlands zal er teveel 
aan geweest zijn. 

Anders verliep het zijn voorstel dat „de 
vrijwaring van het Nederlands, het Frans, 

•ĵ  het Duits en de andere officiële werktalen 
via het interne marktbeleid (produktie-
etikettering!), het mediabeleid en het 
onderwijsbeleid van de EU verdragrech
telijk verzekerd dienen te worden". Ver
worpen met 36 tegen, 21 stemmen voor 
en 8 onthoudingen! De kristen-demo-
kraten en de socialisten, Vlaamse zowel 
ais Waalse, stemden tegen (partijtucht?). 
Ecolo, Agalev en VLD stonden aan de 
zijde van VU en VB. 

Steun voor zgn. regionale of minder
heidstalen werd eveneens verworpen; in 
weerwil van het door de EU gesteunde 
„Commitee for lesser used languages". 
Ditmaal stond de VU helemaal alleen. De 
medestanders van het laatstgenoemde 
amendement onthielden zich. 
Even slecht verging het zijn amendement 
strekkende om alle bepalingen inzake 
kuituur en burgerschap van de Unie (vrij 
verkeer, aktief en passief stemrecht bij 
gemeenteraads- en Europese verkiezin
gen) te behouden onder de zaken die 
eenparigheid vanwege het Ministersko-
mitee vereisen. 

Wij willen niet op alle slakken zout leg
gen; wel waarschuwen tegen wat ons te 
wachten staat. De meerderheid van de 
Belgische senatoren (teoretisch dus van 
België's bevolking) wenst tegenover Eu
ropa niet verder te gaan dan het vast
houden aan Nederlands, Frans en Duits 
als werktalen; niet eens voor verder strek
kende aktiviteiten. 

LEMMINGSDRIFT 

Voor strukturele hervormingen die de 
Europese verscheidenheid minimaal tot 
haar recht doen komen, hebben ze nog 
vee! minder oog. 

De vier amendementen van senator An
ciaux die strekten tot opwaardering van 
het bloedloze Komitee der Regio's wer
den met 57 stemmen tegen 8 (VU en VB) 
verworpen. Het huidige komitee is een 
karikatuur. Naast enkele afgevaardigden 

van echte gewesten (Vlaanderen, Cata-
lonië) zetelen daarin burgemeesters en 
regeringsambtenaren i.p.v. rechtstreeks 
verkozenen. 

Wij weten nu duidelijk dat praktisch de 
hele Belgische politieke wereld gekant is 
tegen (of tenminste geen belang stelt in) 
een oprecht gefederalizeerd Europa en 
dus een unitair Europa nastreeft. Het 
gelijkt wel op een groepszelfmoord ten 
bate van het gouden kalf waarvoor men 
Europa houdt. 

Een Belgische identiteit als rem op zoveel 
lemmingsdrift is natuurlijk onbestaande. 
Maar dat bij de Vlaamse kleurpartijen, na 
zoveel staatshervorming, nog niet méér 
zelfbewustzijn of inzicht in de noodzaak 
van een federaal opgebouwde wereld 
aanwezig is, zou toch de ogen moeten 
openen van al wie niet wil terecht komen 
in een Europese eenheidsbrij, waar Bel
gen noch Vlamingen een vinger in de pap 
zullen hebben. 

Dat de Groenen zich aan nationalitei-
tenvraagstukken niet gelegen laten, is al 
lang bekend. Dat ze zover gaan hiervoor 
hun eigen standpunten over kleinscha
ligheid te verloochenen, is nu duidelijk 
gebleken. 

Verontrustend moge ook heten dat de 
door de regering opgestelde ontwerptekst 
geen enkele federalistische tendens bevat, 
eerder integendeel, want zij wil haar 
vetorecht laten vallen, zelfs inzake kui
tuur (wat eigenlijk nooit tot de bevoegd
heid van de EU had mogen behoren). Wie 
het nog niet wist weet het nu: België biedt 
Vlaanderen geen bescherming voor het 
behoudt van zijn kuituur binnen een 
ééngemaakt Europa. 

Dit is dan ook de verklaring waarom de 
VU tegen het geheel van dit verderfelijke 
memorandum heeft gestemd. 

Karel Jansegers 

vu-senator 

Anciaux kreeg 

niet veel 

steun In zijn 

voorstellen 

voor Europa. 

Onterecht. 

• OPINIE • 

De Vlaamse regering is blijkbaar gezwicht 
voor Electrabel, bij het lezen van het 
beknopte verslag van de vergadering van 
het Vlaamse parlement van dinsdag 26 
maart j.l. l<omen we tot even onthutsende 
als ergerlijke vaststellingen 
De heer Ward Beysen (VLD) stelt vast dat 
er onder 15,000 werknemers in de elek-
tnciteitssektor in België slechts 4.508 Vla
mingen zijn. Hij denkt blijkbaar daar wat 
aan te kunnen verhelpen door het Elec-
trabel-monopolie te bestendigen, maar 
dan niet tè lang. Voor de burger, aldus 
Beysen, is het belangrijk dat hij de best 
mogelijke dienstverlening krijgt aan een 
aanvaardbare prijs De VLD wil dus duidelijk 
met de laagst-mogelijke prijs voor de 
dienstverlening... en Is misschien méér 
bezorgd om de bedrijfsresultaten van het 
monopoliebedrijf Electrabel Overigens 
maakt de heer Beysen zich wel even be
zorgd over de duurtijd van de nieuwe 
kontrakten, al lijken ze hem financieel een 
goede zaak Enkele universitaire studies 
zouden de achtbare spreker uit deze waan 
kunnen helpen, maar het lijkt mij on
waarschijnlijk dat hij het energiedossier 
door neutrale experts wil laten uit
vlooien. 

De heer John Taylor (CVP) zegt uitdruk
kelijk dat het met de bedoeling is de 
belangen van Electrabel te verdedigen 
Ook hij verklaart op te komen voor de 
belangen van de verbruikers, wat hem 

Een grondige externe ontleding van het 
energiedossier zou tot een vernieuwde dy
namiek kunnen leiden én de chantage rond 
Telenet wegwerken. 

ondertussen met belet samen met de 
meerderheid door de kmeen te gaan voor 
Electrabel, Als dan de minister-president 
stelt dat de statutenwijziging moet ver
antwoord worden door een grondige ont
leding van de budgettaire en financiële 
gevolgen, haast de heer Taylor zich te 
vragen of de gemeenten deze grondige 
analyse zelf mogen doen, dan wel of ze 
hiertoe een extern bureau moeten in
schakelen. Nogmaals' mij lijkt het dat ook 

de heer Taylor het energiedossier met 
door neutrale experts wil laten evalu
eren. 
Het zou Vlaanderen en haar minister-
president sieren, mocht dit probleem los 
van Europese inmenging kunnen opge
lost worden. Een grondige externe ont
leding van het energiedossier zou tot een 
vernieuwde dynamiek kunnen leiden en 
misschien de chantage rond Telenet-
Vlaanderen wegwerken Het meest ern
stige voorstel m deze zaak is door de 
Vereniging van Vlaamse Steden en Ge
meenten geformuleerd- een studiesin-
dikaat moet de gemeentelijke ekonoml-
sche belangen nader onderzoeken en de 
gemeenten deskundig en objektief advies 
verlenen Tot zolang moet er een mo
ratorium in de dossiers Electrabel en Te
lenet door alle partyen gerespekteerd 
worden Het zou andermaal een kaakslag 
voor de demokratie zijn, mocht de ,,ho
gere overheid" dit eenvoudig, klaar 
standpunt met kunnen delen' 

ing. waiter Caethoven 
Voorzitter Vlaamse Energie 

luiaatschapij 
Groep NiJlen 



Brussel 

zorgenkind bij 
iconfederatie. 

i> 

sedert 1970 
De Volksunie zegt nu de stap te zetten van 
een federaal verband naar een konfe
deraal verband. De partij komt tot de 
vaststelling dat het Belgische federale 
pacifikatiemodel gefaald heeft. Men kan 
er zich over verwonderen dat de partij er 
zo lang heeft overgezet om tot dit besluit 
te komen. Maar het is alleszins een po
sitieve stap voorwaarts: de meeste andere 
Vlaamse partijen zijn nog steeds steke
blind. 

Het Verbond van Vlaams Overheidsper

soneel (WO) herinnert er aan dat het 

reeds vele jaren geleden er heeft op 

gewezen dat België in feite reeds sinds 

1970 een konfederatie is; toen werd 

immers aan de franstalige partijen een 

(paritaire) vertegenwoordiging verzekerd 

op het niveau van de Belgische regering 

wat hen ingevolge het stelsel van be

slissing bij koncensus een vetorecht ver

leende, zodoende dat zelfs één enkele, 

zelfs de kleinste, de macht heeft elke 

beslissing te blokkeren. Dientengevolge 

heeft de frankofonie, zowel de franstalige 

Brusselaars als de Walen, elke beslissing 

tot opheffing van de Vlaamse diskri-

minatie kunnen doen betalen door een 

evenwaardige Vlaamse toegeving. 

Weliswaar werd eenzelfde macht ver

leend aan de Vlaamse leden in de Brus

selse Gewestregering maar op dit niveau 

heeft dit voor de Brusselse Vlamingen 

niets opgeleverd omdat die Vlaamse mi

nisters in die regering, integendeel van 

wat de franstalige ministers uitspoken in 

de Belgische regering, van deze macht 

geen gebruik durven maken of het niet 

mogen van hun partijen. 

Het is dan ook niet verwonderlijk dat de 

franstalige partijen die zogezegde over

stap naar het konfederalisme, die ook in 

de nota van minister-president Van den 

Brande, maar sterk afgezwakt, is terug te 

vinden met de grootste energie afwijzen. 

Laat ons er ook op wijzen dat dit ve

torecht op het federale niveau nergens in 

een federaal bestel is terug te vinden. Het 

is dan ook hoofdzakelijk aan deze kon-

federale regeling te wijten dat het Bel

gische niveau volledig vierkant draait. 

Zulke regehng is immers helemaal in

efficiënt. 

Wil een Belgisch verband nog enige kans 
op slagen hebben, dan moeten de 
Vlaamse en de Franse gemeenschap in
derdaad tezamen beslissen wat zij nog 
tezamen willen doen, en onder welke 
voorwaarden, zoals de Volksunie nu 

O p dinsdag 27 februari stelde de Volksunie haar 

Tienpuntenprogramma voor Vlaamse 

Staatsvorming voor. Maar nieuws verdwijnt even 

snel uit de media als het gekomen is, daarom grijpt 

WIJ terug naar het plan via de mening van enkele 

politieke waarnemers. 

• OPINIE • 

voorstelt en zoals het W O reeds vele 
jaren geleden heeft gevraagd. 

Het is uiteraard niet onwaarschijnlijk dat 
zulke overeenkomst niet meer kan bereikt 
worden. De Coudenberggroep is allicht 
ook tot dit besluit gekomen daar ze hel en 
verdoemenis blaast ingeval België uit
eenvalt. Alleen Brussel zou daarbij win
nen, stelt deze groep. Om te beginnen is 
de logika van de standpunten van deze 
groep wel erg zoek. Of hij nu zoals 
voorheen ijverde voor een unitair Bel
gisch staatsbestel, of zoals nu voor een 
federaalj hij zou de eerste moeten zijn om 
de afschaffing te eisen van het franstalige 

Brussel en Natie 
Het Tienpuntenprogramma van de VU 
nodigt uit tot een konstruktieve dialoog. 
Wat nooit het geval zou zijn voor een 
Waalse nationalistische partij als AGIR. 
Het voorwoord van het Tienpuntenpro
gramma beschouwt de „Volkeren en Re
gio's (...) als natuurlijke samenstellende 
delen." 

„Natuur" lijkt mij hier niet aangewezen: 
een menselijke samenleving kan niet na
tuurlijk zijn. De Fransman Paul Thibaud 
sprak, op een bijeenkomst van linkse 
tijdschriften in Amsterdam, van een 
„kunstmatige natie". Deze ontstaat op 

Het Tienpuntenplan 
(anders) bekeken 

Eind februari pakte de VU uit met 
haar Tienpuntenprogramma voor 
Vlaamse Staatsvorming. Dit is een 
belangrijk dokument waarin de 
Belgische federale staat via het 
konfederaal model wordt afge
bouwd. Voor dit plan vertrok de 
Volksunie vanuit de teksten die op 
de kongressen van Leuven (1992) 
en Brussel (1995) door haar kader 
werden goedgekeurd. Zo stelde 
het kongres van Brussel als te 
bereiken doel voorop een on
afhankelijk Vlaanderen in een fe
deraal Europa. 
De redaktie van WIJ vroeg een 
aantal politieke waarnemers een 
'kommentaar bij de tien punten. 

Vanaf vandaag publiceren wij hun 
teksten die vanzelfsprekend on
der de verantwoordelijkheid van 
de auteurs vallen en die wij onze 
lezers ter diskussie aanbieden WIJ 
vroeg ook de mening van de 
Waalse publicist José Fontaine. 
ANZ-voorzitter Hugo Portier vroeg 
zich te mogen onthouden van 
kommentaar omdat het ANZ zich 
altijd los van de partijpolitiek heeft 
opgesteld en zich nooit over par
tijpolitieke standpunten en pro
gramma's uitspreekt. 

Lezers die op de gast-meningen 
willen regageren vinden plaats In 
onze rubriek Wederwoord. 

vetorecht op het Belgisch niveau. Dat 
heeft hij steeds nagelaten. De katastrofale 
gevolgen voor Vlaanderen en de gunstige 
gevolgen voor Brussel die de Couden
berggroep naar voren schuift zijn ge
baseerd op het voortbestaan, na het uit
eenvallen van België, van Brussel als voor
naamste financieel-ekonomische pooi. 
Dat is de zaken volledig verkeerd voor
stellen. De tewerkstelling in Brussel vloeit 
voor meer dan de helft voort uit haar rol 
als hoofdstad van België en halve hoofd
stad van de Europese Unie. Die funktie 
zou Brussel niet meer behouden. Dat 
brengt mee dat de tewerkstelling in Brus
sel met meer dan de helft zou vermin
deren, wat een katastrofe zou betekenen 
voor de Brusselse vastgoedsektor. Het 
alarm-geroep van deze groep is dan ook 
niet gebaseerd op de rede maar ingegeven 
door de schrik van Brusselse vastgoed
sektoren voor de ineenstorting van hun 
miljardenbeleggingen. 

Paul Stoppie, 
algemeen voorzitter 

van het W O 

universalistische principes, zoals dit ge

schiedde met de VS in 1776 - natie

vorming. 

Natuurlijk is ze ook een samenhorig-
heidsgemeenschap - natuurlijke volks-
gebondenheid - met een verre verwant
schap met het „natuurlijke". Maar de 
ethische vormgeving is vooral van belang, 
zoals men ze terugvindt in de staats
instellingen (van de grote VS tot het 
„kleine" Geneve). Indien deze principes 
niet worden geëerbiedigd is het belangrijk 
dat zij tegen de staat in worden in her
innering gebracht. 

Wij lezen in het Tienpuntenprogramma:,, 

Behoren tot een volk is een positief 

gegeven waarin elk individu in vrijheid 

kan groeien en waarbij de gouden norm-

geving van verdraagzaamheid en huma-

nitas wordt gehanteerd." 

De volkerenstaat behoudt zijn betekenis. 

Het is de volkerenstaat (waarvoor de 

Franse Republiek model staat) die de 

demokratie en... Europa tot ontplooiing 

heeft gebracht. Dit soort staten zal blijven 

bestaan. Duitsland heeft zijn Lander, in 

feite Europese regio's, die zeer gehecht 

zijn aan hun autonomie, maar die des
ondanks samen één natie vormen. Het 
Duitse procédé staat haaks op de manier 
waarop de Franse Republiek soms de 
eigen subnationaliteit heeft verdrukt. 
Maar de idee van de Republiek om de 
verschillende origines van de bevolking 
als een geheel te verheffen overstijgt het 
streven naar plaatselijke autonomie, al 
verbergen de Fransen vaak de natuurlijke 
samenstellende delen achter de natie
vorming. 

Ik denk dat Vlaanderen „repubhkeins" 
zal zijn in de bovenvermelde vorm, al zal 
er heel wat moeten gepalaverd worden 
over Brussel, de opdeling van de Bel
gische staatsschuld, de transferten... Be
langrijk is België te vervangen door twee 
republieken, want België heeft nu een
maal nagelaten zowel een natuurlijke als 
een staatsvormende natie tot stand te 
brengen. 

Het lot van Brussel moet besproken wor
den met de inwoners zelf, die ook het 
recht hebben een demokratische stad te 
zijn. Brussel kan niet de hoofdstad van 
Vlaanderen zijn, maar de Vlaamse aan
wezigheid steunt op een elementair recht 
en dit buiten en boven de huidige, voor 
Vlaanderen voordelige machtsverhou
ding heen. De Walen kunnen desnoods 
met de Franstalige Brusselaars een po
litieke gemeenschap vormen, gebaseerd 
op Wallonië en de meerderheid der Brus
selaars, want Brussel is een franstalige 
stad. Het zou vanwege de VU een signaal 
tot luisterbereidheid zijn om Brussel 
franstalig te noemen en de Walen als 
„Wallonië" te omschrijven, erbij vermel
dend dat deze wijze van uitdrukken geen 
afbreuk doet aan de mogelijke regelingen 
tussen die twee delen van franstalig Bel
gië. Een politieke gemeenschap (Wal-
lonie-Bruxelles), zoals ze wordt voor
gesteld door Ecolo, is niet tegen de Vla
mingen gericht, die wat mij betreft een 
Volksstaat moeten worden in het „Eu
ropa der Volkeren". 

Kant oppert, in zijn essay „Zum Ewigen 
Frieden", de idee van de „federatieve 
Vereinigung" waarbij deze bepaling ei
genlijk staat voor „konfederale eenheid", 
een Société des Nations, een Volkeren
bond. Kant verzet zich echter tegen een te 
enge samenhang van de volkeren die de 
Volkerenbond vormen. Zo'n Europese 
Volkerenbond zou te eigenmachtig kun
nen worden: Verdrag van Maastricht. Hij 
zou geen eerbied opbrengen voor de 
universalistische intentie de volkeren aan 
de basis te overstijgen, zonder ze daarom 
te negeren. Dat Europa moet boven Eu
ropa uitgaan en kan niet het Europa der 
regio's zijn, maar volkeren overstegen 
door hun eigen vrije vereniging. 

José Fontaine, 

hoofdredakteur Toudi en Republique 



Geen 
dodendans 

4 V L A A M S E B E W E G I N G 4 

(Vervolg van blz. 1) 

Balthazar voegt daar nog andere inte
ressante opdrachten aan toe: de poHtici 
aansporen om de Vlaamse identiteit bin
nen- en buitengaats niet "zo permanent te 
promoten in de versleten taal van staats-
propaganda"; helpen de politieke ver
vreemding tegen te gaan; niet toegeven 
aan het nationalistisch extremisme van 
bloed en bodem dat in delen van de 
Vlaamse Beweging sloop. Tot de dag van 
vandaag. 

Herman Balthazar 

Socioloog }aak Billiet ontrafelt de kli-
chees verder. Hij bevestigt dat de Vlaamse 
Beweging met de moeilijkheid worstelt 
dat drie lagen uit de bevolking die haar in 
het verleden droegen, zich vandaag van 
haar hebben afgekeerd: intellektuelen, 

•̂  kunstenaars en maatschappelijk bewogen 
jongeren. En wat van de Vlaamse be
weging overblijft, is verdeeld, of werd, 
met andere, meer technokratische doel-

•̂  stellingen, overgenomen door de 
Vlaamse overheid. Billiet meent dat 
Vlaanderen via de Vlaamse instellingen 
"een zelfbestendigend en zelfuitbreidend 
systeem" geworden is, wat impliceert dat 
de vraag naar meer autonomie niet meer 
de eerste zorg van de Vlaamse Beweging 
moet zijn, vermits die al ingebakken zit in 
het systeem. 

Jaak Billiet 

Volgens de Leuvense socioloog doet de 
Vlaamse Beweging er beter aan haar 
aandacht toe te spitsen op welk in plaats 
van op méér Vlaanderen. Maar wanneer 
de Vlaamse beweging als sociale bewe
ging inhoud wil geven aan Vlaanderen, 
moeten haar modellen en prmcipes de 
kritische toetsing aan de principes van 
een rechtvaardige, leefbare en open sa
menleving kunnen doorstaan. Volgens 
Billiet doorstaan de denkbeelden in som
mige kringen van de Vlaamse Beweging 
die toets niet. 

Daarnaast moet de Vlaamse Beweging de 
afstand tot de brede bevolking verklei
nen. De afstand tussen hen die zich als 
voortrekkers beschouwen en de brede 
massa is vandaag veel te groot geworden. 
Om die afstand te verkleinen moet de 
Vlaamse Beweging volgens Billiet op
nieuw een beroep kunnen doen op voe
dingsbronnen als morele verontwaardi
ging en maatschappelijke emancipatie. 
Dat zal niet makkelijk zijn. Want "in de 
sociale geledingen waaruit de Vlaamse 
Beweging voorheen bij uitstek kon put
ten, floreren nu nieuwe waarden die de 
toegang tot de Vlaamse Beweging blok
keren: wereldwijde solidariteit, zelfont
plooiing, kulturele openheid." In zekere 
zin proberen een partij als de Volksunie of 
een vereniging als het IJzerbedevaart-
komitee niettemin zo'n syntese te maken. 
Volgens Billiet is de strijd rond de vraag of 
de Vlaamse Beweging in zo'n ombuiging 
van doelstellingen kan slagen, volop be
zig. 

DRAAGVLAK 

De Morgen-hoofdredakteur Yves Desmet 

laat weer blijken dat zijn inlevingsver
mogen in Vlaamse kwesties nogal beperkt 
is. Desmet toont zo'n dwangmatige drang 
om zich tegen "het Vlaams" af te zetten, 
dat hij z'n eigen vooroordelen als ar
gumenten gebruikt. Desmet beaamt, be
vestigt en juicht de scheve steUingen van 
Tollebeek alleen maar toe. Zoals verder in 
de bijdragen van Reynebeau en Verhulst 
(zij het minder uitgesproken) worden de 
klichees nog wat uitvergroot: "kaakslag-
nationalisme", "rechtsradikaal", "anti-
demokratisch"; "verbod voor en kontrole 
na", analyseert Reynebeau; de "etnische 
en kulturele zuiverheid" van de extreme 
vleugel uit de Vlaamse Beweging wordt 
bij Verhulst in verband gebracht met 
Hitler en de burgeroorlog op de Balkan. 
Hij vindt het zelfs "helemaal onbegrij
pelijk" dat de kommunautaire proble
matiek "vrijwel uitsluitend gedragen 
wordt door de politieke wereld zelf, en 
haast geen draagvlak heeft in het reële 
land". Desmet werd voor "die taaie drog
redenering" in zijn eigen krant als volgt 
terechtgewezen; "De federalisering heeft 

ervoor gezorgd dat het land iets logischer, 
rationeler en, jawel, dichter bij de mensen 
wordt bestuurd. Ook al merken die men
sen dat met direkt en kunnen ze niet 
meteen het verband leggen met die staats
hervormingen, (...) ze plukken er idealiter 
wel de vruchten van." 

de Vlaamse Beweging politiek zouden 
willen misbruiken, zouden hiervoor in de 
toekomst demokratisch worden gesank-
tioneerd, hetgeen machtsgrepen zoals we 
die tijdens de Tweede Wereldoorlog van 
het VNV hebben beleefd bij voorbaat zou 
uitsluiten of veroordelen." 

Yves Desmet 

Zoals Billiet en Balthazar veroordeelt ook 
Knack-redakteur Mare Reynebeau de "in
stitutionele fixatie" van de Vlaamse Be
weging. "Grenzen, staten, insteUingen, 
strukturen, macht, het zijn allemaal 
slechts middelen. Wat telt is wat ermee 
wordt gedaan, wat de doelstellingen zijn, 
hoe bijvoorbeeld een Vlaams beleid eruit 
zal zien". De Vlaamse Beweging heeft de 
emancipatie van de Vlamingen steeds 
belangrijk gevonden. Wel, volgens Rey
nebeau krijgt ze "nu op dit moment, de 
kans om haar historische emancipatie
aanspraak ook hard te maken". Die 
emancipatie moet volgens Reynebeau 
niet zozeer bestaan in het opdringen van 
een volksaard voor de Vlaamse natie, 
maar "in het bevorderen van de par
ticipatie van alle leden van die natie aan 
het maatschappelijke proces". 

Historikus Adriaan Verhulst vindt dat de 
Vlaamse Beweging haar eindpunt bereikt 
heeft. Tenzij ze een eigen staat wil, "een 
doelstelling die nooit op een brede aan
hang binnen de Vlaamse Beweging kon 
rekenen". Verhulst pleit ervoor om de 
traditionele Vlaamsgezinde verenigingen 
hecht te laten samenwerken met diverse 
politieke partijen en sociale organisaties. 

Zo wordt de Vlaamse Beweging onrecht

streeks onderworpen aan politieke kon

trole en de sanktie van verkiezingen. 

"Diegenen die zekere doelstellingen van 

Manu Ruys 

DEMOKRATISERING 

Manu Ruys verzet zich het hardst tegen 
Tollebeek. Hij ontkracht zijn veralge
meningen, overdrijvingen en vooroor
delen stuk voor stuk. En ook van Tol-
lebeeks konklusie (de Vlaamse beweging 
danst de dodendans omdat de demo-
kratische verbreding van de natie ten 
einde is) laat Ruys geen spaander heel. 
Integendeel: de besluitvorming aan de 
top van de natie loopt nog steeds door 
smalle beslissingskanalen. De demokra-
tisering is nog niet voltooid. 
Of de Vlaamse Beweging nog een hoofd
rol zal spelen, nu de verruiming van de 
Vlaamse autonomie vooral vanuit de par
tijpolitiek gepropageerd wordt, laat Ruys 
in het midden. Hij verwijst naar de kon-
federale ideeën van Van den Brande en de 
Volksunie, voorspeh een nieuw kom-
munautair krisismoment in de Belgische 
politiek, en besluit: "In zo'n periode is, 
binnen een demokratisch reflekterende 
Vlaamse Beweging, een gezaghebbende 
groep die meehelpt bij de beslissende 
oriëntering, geen anachronisme en even
min een overbodige luxe". 

Peter Dejaegher 
c» Ons Erfdeel. Algemeen-Nederlands 

tweemaandelijks kultureel tijdschrift. 

Murissonstraat 260, 8931 Rekkem. 

39° jaargang, nr. 2 (1996). Een abon

nement kost 1.800 fr. 

Federalisering 

zorgt voor 

logische 

bestuurs

vormen. Of 

toch niet? 
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De regionale vu-krant 

Verkooppunten 
zangfeest 

ANTWERPEN 
Op 28 april a.s. met z'n allen naar Cent, het kan en 
aan een zeer voordelige prijs• 200 fr, per persoon. 
Bovendien bespaar je minstens 100 fr. parkeergeld 
per auto in Gent! 
Samenkomst en vertrek op de parking van PIVA 
(Desgulnlei te Antwerpen) om 13u. 
Kaarten voor het Zangfeest aan de normale prijzen 
(1000 - 700 - 600 - 500 - 400 en 300 fr. - kinderen 
onder de 12 jaar 100 fr. - rangverhoging voor 60-
plussers en leden ANZ, Davidsfonds, VVB, WC, VTB-
VAB). 
o» Inschrijvingen voor autobus en kaarten: VU-

sekretarlaat, Palelsstraat 133 te Antwer
pen, open alle werkdagen van 9 tot I 6u . (tel. 
& fax 03/238.82.08). 

CENT 
Kaarten van 700 fr. (600 fr in voorverkoop) en 600 fr 
(500 fr.)' FVV-sekretariaat in de Bennesteeg 2 te 
9000 Cent. 
Tel. 09/223.58.83. 
HEUSDEN-ZOLDER 
voonwaarden voor bus I: 
Busreis én zitplaats 600 fr. Totaal 810 fr. 
Busreis én zitplaats 400 fr. Totaal 610 fr. 
Vertrekuren- Maaseik l l u . , Genk Station l lü .45 en 
E314 Heusden-Zolder I2u. l5 . 
o» Frans vanstlpeien, tel. 011/42.59.95 (van 10 

tot I 2 u . voormiddag). 

Geert en 
Stefaan 
(deel 3) 

Zowat een half jaar na het door de 
minister van Justitie aangei^ondigde „on-
derzoet: van het onderzoek" aangaande 
de Bende van Nijvel, staat de minister nog 
nergens. Integendeeh er is veel tijd ver
loren. Dat schrijft VU-kamerlid Geert 
Bourgeois. 

De eerste opdracht van de twee pro
fessoren (Fijnaut en Verstraeten) werd 
ingetrokken en vervangen door het op
maken van een „inventaris van de reeds 
bekende kritiek op het onderzoek". 
Dit gebeurde na een aanvaring van de 
minister met de eerste voorzitter en de 
prokureur-generaal bij het Hof van Kas-
satie én na de weigering van de Voorzitter 
van de Kamer om aan de professoren 
inzage te geven van de getuigenverkla
ringen achter gesloten deuren tegenover 
de Kamerkommissie afgelegd. 
Thans blijkt ook dat de vrijblijvende en 
haast louter akademische opdracht van 
de professoren niet kan uitgevoerd wor
den. 

G. Bourgeois: „De VU heeft van meet af 

aan gewaarschuwd voor de hoge ver

wachtingen die door de minister gewekt 

werden. Een demokratie verdraagt niet 

dat dergelijk ijzingwekkend moorddossier 

onopgelost blijft. Ook en vooral omwille 

van de slachtoffers moet het onderzoek 

zelf vooruit. Dat de van hogerhand ge

stuurde verhuis naar Charleroi een schan

delijk maneuver was, is nu ten volle 

bewezen." 

De VU stelt vast dat de positie van de 
minister in het gedrang komt. Vele vragen 
moeten thans zeer vlug een antwood 
krijgen. 

VRAGEN 

1. Had de minister inderdaad de toe
zegging van volledige medewerking van 
het Kollege van prokureurs-generaal, en 
van de prokureur-generaal bij het Hof 
van Kassatie, met de afgezwakte op
dracht? 

2. Waarom werd tot 5 april 1996 gewacht 
om de beslissing van de professoren die 
reeds van 6 maart 1996 dateert, mee te 
delen? 

3. Waarom stelt de minister geen federale 
magistraat aan, zoals van meet af aan 
door de VU gevraagd? 

4. Kan de minister nog langer verant
woorden dat het dossier in Charleroi 
blijft? 

Het is wachten op het antwoord van de 
minister, als er een antwoord komt! 

VU OP RADIO EN TV 
Dinsdag 16 april net na de avond-

ultzendlng van Aktueel (Radio l , 
19U.20) loopt de politieke tribune van 
de Volksunie. 

Dinsdag 30 april om 23u.50 Is er 
een programma van de viaams-natio-
nale Omroepstlchting op TVt-BRiN. 

OOST-VLAANDEREN 
Za. 13 april AAICEIVI: Eetfestijn 

van VU-Burst-Bambrugge-Aaigem. Van 
18U.30 tot 22u. in zaal Torengalm, Dorp te 
Aaigem. Ool< op 14/4 van l lu.30 tot 15u. 
Info: Jan De Vuyst (053/62.32.80). 

za. 13 april EVERCEIU: 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. 

za. 13 april IVINOVE: vu-Groot Ni-
nove-etentje. In zaal Ter Kloppers, Aar
deweg 96 te Outer. Van 18 tot 22u. Ook op 
14/4van11u.20tot14u.30. 

zo. 14 april NIEUWERkERkEN: 
volksunie-Lentefeest met uitgebreid koud 
buffet. Doorlopend van 11u.30tot 15u. In 
zaal Volkskring, Dorpsplein 15a. Kaarten en 
info: Herwig Van Wilderode 
(053/77.03.11). Org.: VU-Aalst/ Hofstade/ 
Erembodegem-Centrum/ Cijzegem/ Nieu
werkerken/ Moorsel/ Herdersem. 

Dl. 16 april NINOVE: Vergadering 
van VVVC-Ninove in Buurthuis De Pallieter, 
Smid Lambrechtstraat te Outer, om 
14U.30. Met 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. 

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

Za. 20 april SINT-AMANDSBERC: 
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.iVU-
Sint-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. 

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 19u.30 in zaal 
Drie Koningen, Hundelgemsestwg 656 te 
Merelbeke. Gastspreker: Guido Van in. 
Deelname: 650 fr. Inschrijven vóór 17/4 bij 
VU-Cent-EekIo, Bennesteeg 2, 9000 Gent. 

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 Maurice Waelkens, Pachthofstr. 17, 
tel. 386.34.15. Org.: Goossenaertskring 
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. 

Dl. 30 april AALST: 1 mei-viering. 
Toespraak om 20u. aan het standbeeld van 
Priester en Pleter Daens. aan de Werf te 

Aalst. Daarna in Graaf van Vlaanderen, Sta
tionsplein: lezing dor Kamiel Sergeant over 
, .Armoede in Aalst nu ". Achteraf samenzijn 
onder vrienden. Org.: VU-arr. Aalst-Oude-
naarde. 

vr. 20 mei CENTBRUCCE: De dood 
met de kogel, door voordrachtkunstenaar 
Jan Verscharen. Om 20u. in de zaal van het 
dienstencentrum, Braemkasteelstraat. 
Org.: Dr Goossenaertskring i.s.m. VVVG-
Gentbrugge-Ledeberg. Info: Lieve Robert-
Bogaert (09/231.19.41). 

WEST-VLAANDEREN 
Do. 11 april IZECEIM: Plantijnzaal 

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 lOu. Org.: Kaartersclub De Vlaamse 
Vrienden. 

Za. 13 april IZECEM: Org. van ge
leid bezoek (14u.30) aan tentoonstelling 
,,Sint-Martens-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-
Day,,Kennismaking met Ierland". In 't Laag 
Plafond, Noordstraat 211. Vanaf 14u.: 
Ierse pub, tentoonstelling lerland-Vlaan-
deren, Ierse produkten en infostand toe
risme. Vanaf I8u. Iers aperitieven. Vanaf 
19U.30 mis inschrijving voor 15/4 Ierse 
stew + 1 iers bierteje. Jam-sessie. Kostprijs 
450 fr. InfO: Gijs & Greet 051/24.84.98. 
Org.: VCLD-FVK-Rodenbachrking. 

ZO. ia april BRUCCE: VÜJO 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 IZEGEM: Vlaams Huis, om 
13U.30: verzamelen voor wandeling te Wil
denburg. Org.: Wandelclub Vlaams Huis. 

Dl. 16 april IZECEIM: De Drie Ge
zellen om I5u.: Bea Dewalsche over ,,De 
Gouden Eeuw van de Vlaamse Primitie
ven". Org.: VVVG-lzegem. 

Dl. 16 april iZEGElU: De Drie Ge
zellen om 20u.: aromaterapie in de huis-
apoteek. Org.: FVV-lzegem. 

Dl. 16 april lEPER: C.D.Promotie. 
voorstelling om nieuwe produkten (die 
binnenkort in de winkels komen) te leren 
kennen. Mogelijkheid tot kopen aan fa
brieksprijzen. Geen verplichting! Om 20u. 
in Lokaal Vlaams Ziekenfonds, Capron-
straatis. Org.:VVI. 

Dl. 16 april BRUCCE: Namiddag-
Uitstap van VWG-Brugge-Centrum naar 
Veurne. Met bezoek aan het Int. Museum 
voor Brood & Banket, Suikerbakkerij en 
IJsbereiding ,,WaelterPlaetinck. Verzame
len om 13U.15 aan de voorkant station 
Brugge. Vertrek om 13u.30. Deelname: 
bus-t-inkom-i-gids: 300 fr Terug rond 19u. 

WO. 17 april IZECEIM: 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. 

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. 

DO. 18 april BRUCCE: Dhr Mark 
Adriaen over Ex-Voto's: waar komen zij 
voor en de produktie-ateiiers in Vlaan
deren. Om I5u. in De Gulden Spoor, 't Zand 
22. Org.: Informativa. 
Vr. 19 april IZEGEM: Organisatie van een 
vrouwenweekin in de Kempen van 19 t/m 
21 april. Org.: FVV-lzegem. 

Zo. 21 april LEDECEIM: 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. 24 april IZECEIM: Kookles „sa 
menstellen feestmenu". Om 19u. in de 
keuken patersklooster Roeselarestraat te 
Izegem. Deelname: op de avond zelf te 
bepalen. Meebrengen: bord, bestek en 
glas. Org.: Vlanajo vzw. 

WO. 24april BRUCCE: Kursus EHBO 
voor VVVG Edukatieven. Om I5u. de Mag-
dalenazaal. Violierstraat 7. Nadien koffie
tafel.. Samenkomst om 14u. 



vr. 26 april TlELT: Om 20u. in De 
Scene van het CC Cildhof: Bertje komt zo... 
Algemeen voorzitter Bert Anciaux oog in 
oog met de Tieltse jeugd over het uit-
gangsleven, drugsproblematiel<, weel<-
endverl<eer.. lnl<om gratis. Org.: VU-Tlelt. 

Dl. 7 mei KORTRIJK: Om 20u. in 
Trefcentrum West-Flandria, Graaf Gwijde 
van Namenstraat 7. Cespreksavond met 
voiksvertegenwoordiger Geert Bourgeois 
over ..IVlijn ervaringen na één jaar par
lement. Met de vu van federalisme naar 
confederalisme." Org.: VU-Kortrijk. 

WO. 8 mei IZEGEM: V-Club voor 
kinderen. Om 1Su.30 in de Ommgegangs-
traat 5. Tema: wolschilderij. Meebrengen: 
lijm, schaar, restjes wol. Inkom 70 fr. Org.: 
Vlanajo. 

VLAAMS-BRABANT 
Vr. 12 april AARSCHOT: Info-avond 

,.verdwenen kinderen" met Willy Kuijpe-
res. Om 20u. in Casthusstraat 24. Gratis 
toegang. Org.: Vlaamse Jongeren Aar
schot. Infof: Paul Spruyt, Schaluin 109 bus 
3, 3200 Aarschot (016/57.18.63). 

za. 15 april SINT-IUARTENS-BO-
DEGEM: 16de Pannenkoekenfestijn en Bo
terhammen op zijn Pajots. Vanaf 18u. in 
Trefcentrum Solleveld. Ook op 14 april van 
15 tot 20u. Org.: VU-St.-Martens-Bode-
gem. 

zo. 14 april DlECElM: Jaarlijks spa-
gettifestijn van VU-afd. Diegem. Van 12 tot 
20u. in zaal Cildehuis, Kosterstraat 1 (ach
ter de kerk). 

vr. 19 april HEEIVIBEEK: Algemene 
VU-kwis (politiek, muziek, wetenschap, 
puzzels, fotoreeks, film & video ..) onder 
presentatie van alg. voorzitter Bert An
ciaux. Om 20u. in Refter Familla, Fr Ve-
kemansstraat 131. Ploegen van max. 5 
personen. Aantal ploegen beperkt tot 25! 
Deelname: 400 fr vóór 15/4, daarna 500 fr 
(rek.nr 428-4053551-51). Talrijke prijzen. 

Vr. 26 april LANDEN: Praatavohd 
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. 26 april MEISE: Vanaf 20u. in de 
kultuurzaal De Birre, Stationsstraat te Wol-
vertem: Cespreksavond met Jaak Vande-
meulebroucke ,Hormonen... zei u?". Org.: 
VU-Melse-Wolvertem-Oppem. inkom gra
tis. 

za. 27 april CRIIUBERCEN: Jaarlijks 
lente-etentje van VU-Crimbergen. Vanaf 
17U.30 in sporthal De Singel, te Strom-
beek-Bever Ook op 28/4 van l lu.30 tot 
I5u. Info en inschrijving: Annemie De-
doncker (02/267.37.93). 

Z0.26melOUD-HEVERLEE:25ja3r 
VU-Oud-Heverlee. Viering in met een over
zichtstentoonstelling vanaf 10u.30 met 
muzikaal aperitief, vanaf I2u. grote bar
becue (schaap aan 't spit, of brochette en 
worst). In het Don Bosco-klooster. Kaarten 
(volw. 350 fr, kinderen 200 fr) bij Bert 
vanhamel (016/40.45.57) of Ciska Proost 
(016/47.13.23). 

i LIMBURG 
" Vr. 19 april HASSELT: Cespreks

avond met prof. Eric 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
mansstraat 2. 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 Cent. 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 
Vr. 12 aprill LIER: Balderijklap over 

,,De IJzeren Rijn". Om 20u.30 in VNC, Ber-
larij 80. Met Hans Verbruggen (Langzaam 
Verkeer), Bart Martens (BBL) en Hugo Jans-
sens (Ranst 2000). Org.: vuJO-Neteland 
i.s.m. VU-arr. Mechelen. 

vr. 12 april ANTWERPEN: Arron-
dissementsraad om 20u.30 in Alpheusdal 
te Berchem. 

za. 13 april WOIMIMELCEIVI: I3de 
Plantenruildag. Vanaf 14u. bij Ward en 
Sonja Herbosch-Maldoy, Kastanjelaan 4. 
Info: 353.68.94. Org.: KKJan Puimège. 

za. 13 april EDEGEIU: Om 19u. in 
Drie Eiken: viering 20 jaar bestaan van FVV 
met etentje. Prijs: 500 frp.p. Inschrijven: 
Hilde De Wit (03/449.17.66) of José Pop-
pelaars (03/449.79.01). 

Zo. 14 april MECHELEN: 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 tic. geschiedenis 
Bart De Wever Om 20u. in DOude Pastorie, 
Miksebaan te Brasschaat. Org.: VU-Bras-

WO. 17 april BERCHEIM: E.h. De 
Roover over ,,Zuld-Afrika". Om 20u. in het 
CC te Berchem. Org.: FVV-Berchem. 

vr. 19 april RETIE: voordracht 
door prof. Stefaan Top (voorzitter Fede
ratie van Vlaamse Volkskundigen) over,,De 
Feestkultuurin Vlaanderen".In vergader-
centruym De Linde, Kasteelstraat 67. Geen 
aanvangsuur vermeld. Inkom 150 fr Org.: 
FVV. Info: 09/223.38.83. 

Za. 20 april RETIE: Daguitstap met 
bus de Kempen. Vertrek om 9u.15 aan De 
Linde, Kasteelstraat 67. Met bezoek aan 
Jacob Smitsmuseum, rondrit in Molse re
gio, bezoek Norbertijnenabij Postel en 
boottocht op Kempense kanalen. Deel
name; 1.350 fr Terug rond 17u.30. Info en 
inschrijving: FVV 09/223.38.83. 

Za. 20 april RETIE: Kwis algemene 
kennis en Vlaamse Beweging en vrouwen
beweging, o.l.v. Ingrid Verhelst. In De Linde 
(geen uurvermeld). Deelname: 50fr Org.: 
FVV 09/223.38.83. 

Za. 20 april EDECEM: Kaartavond 
in 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 EDECEIVI: Om 10u. 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. 

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

Dl. 23 april ANTWERPEN: „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. 

do. 25 april SINT-LENAARTS: Ce
spreksavond met Bert Anciaux, om 20u. In 
Fitness Center 2001, Engelakker 2. Org. 
VU-Noorderkempen. 

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

Di. 30 april HEIDE-KALIMTHOUT: 
Vlaamse onafhankelijkheid, voordelen en 
gevaren. Voordrachtavond met debat, om 
20U.15 In de zaal van taverne Cambuus, 
Heidestatieplein 10. Toegang 100 fr Info: 
666.58.55. Org.: VVB-Kalmthout. 

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

zo. 12 mei WILRIJK: Aperitiefkon-
cert om 11u. in Kasteel Steytelinck. Met 
jonge artisten van de Vlaamse Opera. Trio 
Delaunay: Fang Song, klarinet - Jéróme 
Dayan, fagot en Arie van der Beek, hobo. 
Org.: Coremanskring en VI. Aktie- en Kul-
tuurgemeenschap. 

Za. 25 mei WOMIMELCEIVI: 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 f r p.p. (alles 
inbegr) tot 15/5blj Ward Herbosch 
(03/353.68.94). Org.: KK Jan Pui-
mège/Reisclub Tyrol. 

Zo. 26 mei AARTSELAAR: Om 15ü. 
wandeling met gids in aanwezigheid van 
Patrick Vankrunkelsven. Om 16u.30 drink 
in 't Schrijverke. 

Ma. 27 mei SCHOTEN: Wandeling 
In Vordenstein met gids in aanwezigheid 
van Johan Sauwens. Om 14u. Om 16u. 
koffie en gebak in restaurant De Horst. 
Deelname 150 f r inschrijven bij bestuurs
leden vu-Schoten-Schilde-WIjnegem. 

Nieuwe provinciaal 
voorzitter Vlaams-

Brabant 

Door de nationale partijraad van de 
Volksunie werd, op voorstel van de ar
rondissementen Leuven en Halle-Vil-
voorde, Pol Vanden Bempt aangeduid als 
provinciaal voorzitter van Vlaams-Bra-
bant. 

Pol Vanden Bempt was arrondissementeel 
voorzitter van Leuven van maart 1983 tot 
december 1995. Sinds september 1986 
tot januari van dit jaar was hij voorzitter 
van de nationale partijraad. 
In de gemeentelijke politiek van zijn 
geboorteplaats Bierbeek was hij tijdens de 
voorbije legislatuur VU-fraktieleider in 
de OCMW-raad. Sinds januari 1995 ze-
tek hij in de gemeenteraad, eveneens als 
fraktieleider. 

Beroepshalve is Pol Vanden Bempt be
trokken bij het universitair Ziekenhuis 
Pellenberg als afdelingsverantwoorde-
lijke Onderhoud en Bewaking. Daarnaast 
is hij er sekretaris van de Ondernemings
raad. 

Samen met gedeputeerde Herman Van 
Autgaerden, de provincieraadsfraktie en 
de arrondissementele besturen van Halle-
Vilvoorde en Leuven zal m de toekomst 

een specifiek beleid voor de provincie 
Vlaams-Brabant uitgewerkt worden. 
Aan de hand van konkrete dossiers zal de 
VU-fraktie de komende maanden haar 
visie op het beleid weergeven. 

c» Pol Vanden Bempt, Rijsmortelstraat 44 

te 3360 Bierbeek. Tel. 016/46.02.90 

Nog enkele wiJ-lezers 
gratis naar 

Elixir d'Anvers 
De merkwaardige kortfilm Elixir 
d'Anvers kan nog door 14 WIJ-
lezers (7 x 2) gratis bekeken worden. 
Wat moet u doen' 

U vult onderstaande bon volledig in 
en stuurt (of faxt) hem naar Re-
daktie WU, Barnkadenplein 12 te 
1000 Brussel Fax 02/219.97 25 

De eerste 7 inzenders worden ver
wittigd De film wordt gedraaid in 
Calypso-Antwerpen, Quellinstraat 1, 
elke dag om 14 en om 20u en dit tot 
een met nader bepaalde datum. 

Terugsturen of faxen naar Redaktle WIJ, Barrlkadenplein 12,1000 Brussel. 
Fax: 02/219.97.25. 
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1 mei-viering te Aaist 
Het arr. bestuur van het arrondissement 
Aalst-Oudenaarde organiseert ool< nu weer 
een 1 mei-viering, dit jaar op dinsdag 30 april 
1996. 

Om 20u. samenl<omst aan het standbeeld 
van Priester en Pieter Daens aan de Werf te 
Aaist, waareen bloemstuk wordt neergelegd. 
De afdelingen wordt gevraagd hun vlaggen 
mee te brengen 

Een korte toespraak zal gehouden worden 
door een komiteelid van het Priester Daens-
fonds. 
Daarna wordt in het lokaal ,,De Graaf van 
Vlaanderen", Stationsplein te Aalst, een le
zing gehouden door Kamiel Sergeant over 
,,Armoede in Aalst nu". Achteraf samenzijn 
onder vrienden. 
Het bestuur van het arr. Aalst roept op tot 
massale aanwezigheid. 

DEZE WEEK IN 

• AANBEVOLEN HUIZEN 4 

Knack 
DE SFINX MAYSTADT 

Wordt Financiënminister Philippe Maystadt straks baas van het IMF? 
Een gesprek over zijn en ons geld. 

KINDEREN VOOR DE BUIS 
Kijken onze kinderen echt te veel televisie? Een rondvraag onder 

opvoeders en psychologen. 

TRAINSPOTTING 
Een zwarte komedie over heroïne en over het nihilisme van de jaren 

negentig. Een filmreportagc, deze week in Weekend Knack. 

SERIE "ONTDEK FRANKRIJK" 
deze week: Picardië 

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

Brugge bezoeken is ook 
kennis maken met het 

Vlaams 
Ontmoetingscentnun 

• ^ De Gulden Spoor 

rechtover uitgang parking 

't Zand 22 Brugge 
tel. 050-34.30.82 

* dranken * restaurant 
* snacks * zaal voor 50 peis. 

^ DEVRIESE ^ 
woonverlichting 

baron ruzettelaan 78 
8310 brugge 4 

b̂aan brugge-oostkamp^ 
V 050 35 74 04 > ' 

WOONIDEE 
Cecile Moonen 

Interieur Decoratrice 

Wij hebben hart en tijd voor U 

Gordijnen en Overgordijen 

De beste merken, 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 

Brugge 
to km Oostende 

De Haan 

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 ViBrmee 
, y Steenhouwersvest, 52 

'^—^ ANTWERPEN 

TeL: 03/231.35.83 

U bent van harte weil<om bij 

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

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

GENTSESTEENWEG 377 
9300 AALST 
(200 m voor de Vijltiuizen) 
Tel. 053/70.06.64 

Sedert 1910 
JAN PAUWELS-DE BRAUWER 

Oude Brugstraat 16,9200 Schoonaarde 
Tel. 052-42.32.46 

Wekelijkse rustdag vrijdag tot zaterdag 18 uur 
Jaarlijks veriof december De familiezaak met traditie 
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HETSEN 
Fijne midweek superweekend 

3 Nachten G 
Luxe kamer, stilte gratis, ^ 

3x gastronomisch A 
half pensioen, bierdegustatie, T 

Normandische pannekoek l 
met koffie, s 

tevens fietsen ter beschikking etc... 
6.500 fr. per persoon 10 Km van 

de laatste dag uw kamer Brugge & 
tot IS.OOu. Oostende 

Misschien het mooiste hotel in Vlaanderen 

Knip me uit -
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Love Arrangement 1 Nacht 

Luxe kamer met dubbele 
whirlpool, 

Aperitief, Gastro-menu, 
champagne op 

de kamer, lekker lang slapen, 
kamer tot IS.OOu. 

4.950 fr. per persoon. 
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Borms. 
na vijftig Jaar 

• H E R D E N K I N G • 

Vijftig jaar geleden werd dr. August 
Borms gefusiljeerd. Bij de jaarlijkse her
denking kunnen wij ons de vraag stellen: 
heeft die herdenking nog zin? Is dit nog 
wel zinvol en nuttig in deze tijd? Is het 
geen nostalgie, geen myte uit het ver
leden, en dienen wij ons niet te kon-
centreren op heden en morgen? Wat dat 
verleden en heden betreft, twee citaten, 
niet van politici maar van letterkundi
gen. 

Karel Jonckheere zei eens: „Als het ver
leden geen zin heeft voor het heden, dan 
heeft het heden ook geen zin voor mor
gen." En de jonggestorven N.F. Fonteyne 
schrijft in Kinderjaren: „Men groeit 
slechts aan de traditie groot". 

LANGERE TERMIJN 

Nu, wat Borms betreft. Doen wij hier niet 
aan heldenverering; aan het instandhou
den van een myte? Werd zijn belang, en 
dat van de daad die hij stelde, niet over
schat? 

Borms was voor de eerste wereldoorlog al 
aktief in Prof Westlandia en in de aktie 
voor de Vlaamse hogeschool, waarin hij 
een gevierde spreker was, méér zelfs dan 
Van Cauwelaert. Maar de belangrijkste en 
zwaarwegende daad die hij stelde en met 
hem de andere aktivisten, en afgezien van 
vergissingen en van zelfoverschatting, 
was iets wat de partijpolitici tot dan toe 
nog niet gedaan en gedurfd hadden. De 
aktivisten hebben de Vlaamse beweging 
duidelijk gezien als een politieke be
weging en de Vlaamse kwestie als een 
politieke kwestie. Zij hebben ze uit het 
keurslijf van de taalwetterij gehaald, en 
we zeggen dit zonder de aktie voor taal en 
kuituur te onderschatten. Borms en de 
aktivisten hebben een stap gezet waarop 
niet terug te keren viel. Die stap was: het 
stellen van de eis tot politieke macht, tot 
een eigen politieke struktuur, een eigen 
Vlaamse staat. Ook de zelfbestuur-ge
dachte van de Frontbeweging liep daar op 
uit. Dat is de reaal-politieke inbreng van 
het aktivisme geweest. Met één ruk werd 
de Vlaamse strijd geplaatst op en ge
worteld in de bodem van een politiek 
geloof, een politieke machtswil. En daar
mee hadden zij ook - en dat wordt wel 
eens vergeten - de Vlaamse zaak op het 
internationale forum willen brengen. 
Wanneer men van reaalpolitiek spreekt, 
denkt men nogal eens aan een - in de tijd 
begrensd - pragmatisme. Maar reaal-
politiek, wil ze werkelijk realistisch zijn, 
moet ook op langere termijn gedacht 
worden, zonder miskennig van de aktuele 
mogelijkheden en begrensdheden. Wer
kelijke reaalpolitiek zet echter bakens, 
ontvouwt een perspektief. Wie zich alleen 
maar aan de aktualiteit vastklampt, ver

geet het essentiële. Men kan geen exis
tentiële problemen oplossen wanneer 
men de essentie vergeet of uit het oog 
verliest. 

In ons geval is het existentieel gegeven: de 
Vlaamse positie van underdog, van ge-
minoriseerde meerderheid, waaruit wij 
ons moeten bevrijden. Essentieel daarbij 
is: het erkennen van een onverbiddelijk 
vasthouden aan het feitelijk bestaan van 
een eigen volksgemeenschap, met alle 
daaruitvloeiende rechten. Het recht op 
verdediging en behoud van de eigen iden
titeit, slechts mogelijk door, middel van 
een eigen machtsapparaat: geen voog
den! 

Verdediging tegen elke bedreiging van 
buitenaf: door een vreemde staat, door 
supra-nationale strukturen. 
Verdediging ook tegen bedreiging van 
binnenuit: tegen het opgeven van eigen 
geestelijk, fysisch, materiaal erfgoed. Dat 
is geen zelfoverschattend egoïsme, maar 
de moreel verantwoorde drang tot zelf
behoud. 

FERMENT 

Het aktivisme kwam tot het besluit dat 
die zelfstandigheid binnen het Belgisch 
bestel onmogehjk was: dat had de ge
schiedenis van de Belgische staat geleerd, 
vanaf 1830. De poging tot realisatie in 
oorlogstijd betekende een risiko: én per
soonlijk, én voor de zaak waarvoor men 
vocht. De aktivisten meenden dat ze dat 
risiko moesten nemen. Anderen deden 
het, elders en met meer sukses: in Tsjecho 
SlovakijE bv. 

Was de daad van de aktivisten reaal
politiek gezien verantwoord, spijts alle 
bezwaren? Al liep het uiteindelijk uit op 
een nederlaag, toch kon de nawerking, de 
invloed van die rebellische daad niet 
ongedaan gemaakt worden. Zoals Jef 
Simons schrijft in Eer Vlaanderen vergaat: 

„De aktivisten hebben in Vlaanderen 
neergelegd: het ferment der zelfstandig-
heidsgedachte. Die krijgen de vijanden 
nooit meer kapot!". 

En dat was de verstrekkende, reële en 
blijvende betekenis van de daad van 
Borms en het aktivisme. 

BINDTEKEN 

Een andere, daarme verband houdende 
en voortspruitende, daad was Borms' 
gevangenschap. Hij weigerde vrijlating 
tegen voorwaarden. Was dit offer, van 
deze vrijwillige gevangenschap, zinloos 
en dwaas? De invloed van Borms' daad 
was van die aard, dat vanuit Borms' cel te 
Leuven een invloed uitstraalde op de hele 
beweging. Het taktisch koncept van de 
Bormsverkiezing - na lang aarzelen, na 
voor- en tegenstanders hun zeg te hebben 

gelaten - was van die aard, dat het kon 
omgezet worden in reaalpolitieke 
macht. 

Borms was zeker niet de politieke stra
teeg, de princiële ideoloog. Ook in zijn 
redevoeringen was hij de vooroorlogse 
romantikus gebleven. Men verweet hem 
zelfs intellektuele begrensdheid, gebrek 
aan kontakt met ideeën en stromingen 
van zijn tijd. Maar zelfs als dat allemaal 
waar mocht zijn, dan nog blijft het feit van 
zijn naam en daad aan het begin van een 
keerpunt in de Vlaamse beweging: het 
doorbreken naar het politieke en zelfs 
revolutionnaire in een tot dan toe zeer 
brave, legale taal- en kultuurbeweging. 
Dat feit is de enige reaalpolitiek geweest 
met blijvende gevolgen, die nog nawerkt 
tot op heden. Dat is ook de reden, 
waarom België hem vermoord heeft. En 
dat is ook de reden waarom Borms nu 

nog, als symbool van de radikale daad 
herdacht wordt. In zijn boek over Nietz
sche schrijft Ernst Bertram: „Alles wat wij 
van het wezen van een mens, wiens 
gedachtenis tot ons gekomen is, kunnen 
uitspreken is mythos. Dit wil zeggen: de 
dwingende oproep om hun beeld steeds 
opnieuw te voleindigen. Die mythe sterft 
niet..." 

Borms als myte? Als oproep om zijn beeld 
en zijn droom te voleindigen, zeker. Niet 
als een werkelijkheidsvreemde nostalgi
sche droom maar als een aanwezige wer
kelijkheid, die manend en vermanend 
voor ons uit gaat. Die aanwezigheid 
wordt duidelijk, wanneer men nu, vijftig 
jaar na zijn dood, vaststelt dat hij bind-
teken blijft, over alle verschil en ver
scheidenheid heen, van alle Vlaams-na
tionalisten. 

Jos Vinks 

Een halve eeuw geleden werd nazi-Duits-
land uit onze kontreien verdreven. Een 
feest dat verdient herdacht te worden. 
Blijde herinneringen aan de bevrijding zijn 
evenwel onlosmakelijk verbonden met de 
wrange nasmaak van de repressie die erop 
volgde. 242 kollaborateurs werden terecht 
gesteld. Onder hen veel van wie de Vlaamse 
overtuiging hen fataal werd. Theo Brouns, 
August Borms, Marcel Engelen en Loüe 
Sleurs. 
Sleurs werd op 13 
april 1946 terecht
gesteld op verden
king moord. Hij was 
28. De jongeman 
was tijdens WO II gemeentesekretaris in 
Tessenderlo. Zijn familie week na de oorlog 
uit naar Cent, waar ze nog steeds aktief Is 
binnen VU-kringen. Sleurs heeft steeds zijn 
onschuld staande gehouden, maar wenste 
anderzijds ook geen namen te noemen van 
de mensen die wel schuld hadden aan 
wandaden. 

Lode Sleurs 

„/.oc/eS/etvrs/s", zo sprak de priester tijdens 
een herdenking n a v. de dertigste ver
jaardag van zijn overlijden, ,,één van de vele 
gewone jongens die omwille van een ideaal 
waaraan zij zichzelf totaal dienstbaar maak
ten, met het opzij zetten van persooniijic 
gelul< en toel<omst, gelikwideerd zijn in hen 
wou men het bewuste Vlaanderen doden. 
Anderen die schaamteloos ekonomisch 
hebben gekollaboreerd en zichzelf zonder 
schroom verrijkten door rechtstreeks mee 

te werken aan de 
Duitse oorlogsin
dustrie, werden 
naderhand door de 
Belgische staat ge

adeld. (...) Wij mogen nooit vergeten welk 
onnoemelijk leed door ontelbaar velen is 
geleden omwille van Vlaanderen, opdat wij 
zouden worden wat wij zijn." 
Het is nuttig er bij stil te staan dat die vele 
'zwarten' mee aan de wieg stonden van het 
Vlaanderen van vandaag. En dat heeft niets 
met het grote gelijk of ongelijk te maken. 
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Christiati Parmentier 

H E T DIER EN ZIJN 
M E N S E N R E C H T E N 

12 

In zijn inleiding laat Christian Parmentier, 

veearts van opleiding en auteur van Het 

dier en zijn mensenrechten, zich nogal 
laatdunkend uit over de dierenrechten-
organisaties (DRO's). Ze zijn extreem, 
fundamentalistisch en trekken een mist-
gordijn op rond hun eigenlijke doel
stellingen; het buiten de wet stellen van 
het gebruik van dieren, voor welk doel 
dan ook. 

Het is nuttig eerst het onderscheid te 
maken tussen dierenbescherming en die
renrechten. Bescherming komt grofweg 
neer op het 'goed behandelen van dieren', 
ook al bereid je ze later met een voor
treffelijk sausje. Dierenrechten daaren
tegen gaan verder: dieren hebben, net 
zoals de mens, rechten die hen gelijk
stellen aan de mens. 

Dierenrechten eerbiedigen betekent geen 
vlees meer eten, geen geleidehond voor 
blinden, geen konsumptie van boter, 
melk en eieren. Imphciet betekent het dat 
mensen rechten verliezen: bv het recht 
een gebraadje in de oven klaar te maken. 
Parmentier ziet in dierenrechten een ern
stige bedreiging: op termijn zullen men
sen moeten wijken voor dieren. In hoe
verre de auteur daarmee een extremis
tisch standpunt inneemt, laten we aan de 
lezer over. 

GEVAARLIJK ZOOTJE? 

Hoe gevaarlijk is dan dit 'zootje' extreme 
aktivisten. Volgens Parmentier is hun in
vloed niet te onderschatten, zeker niet op 
de gewone dierenbeschermer. DRO's ha
len met akties als het bevrijden van kerst
kalkoenen, regelmatig de media en kun
nen langs deze weg gemakkelijker fond
sen vi'erven. Ook de beschermmgsorga-
nisaties zien dat en verstrengen daarom 
hun standpunten. 

Bovendien is de aanwending van de wel
willend geschonken fondsen niet altijd 
even duidelijk. Zo heeft bv., in tegen
stelling tot algemeen verondersteld, 
GALA (Global Action in the Interest of 
Animals) géén asiel. „Het spijtige van 

deze zaak is dat dierenbeschermingsor

ganisaties gelden aan hun neus voorbij 

zien gaan, gelden die zij wel effectief 

gebruiken voor dierenbescherming." 

DRO's bevinden zich overigens in een 

I n het wekelijks rubriekje 'Stof tot spreken' durft 

WIJ al eens te lachen met de parlementaire vragen 

over dieren. Dierenrechtenorganisaties schijnen dat 

relativeringsvermogen niet altijd te bezitten. Dat 

moge althans blijken uit 'Het dier en zijn mensenrechten'. 

^ BOEKEN • 

• I t l t 

zeer lukratieve sektor. Volgens Parmen-
tiers bron uit 'de gerechtelijke kringen' 
zou GAIA goed zijn voor een vermogen 
van 98 mio. fr. Geld dat, volgens de 
auteur, op geen enkele manier gebruikt 
wordt om aan het welzijn van de dieren 
tegemoet te komen. „Wat niet gebruikt 

wordt voor fund-raising eindigt meestal in 

de zakken van de kopstukken van deze 

organisaties." Van zijn stelling een slui
tend bewijs leveren doet de auteur even
wel niet. 

In diskussie treden met DRO's is een 
vrijwel onbegonnen zaak, stelt de veearts 
voorts. Doorgaans zijn hun optredens 
politiek zo korrekt dat er tegen ingaan, 
zelfs met rationele argumenten, gelijk 
staat aan verkettering. 

Iwangwaterschildpadjes 
verenigt U! 

Tot daar is het betoog van Parmentier nog 
te volgen. In het hoofdstuk over de 
'landbouwhuisdieren' lijkt het aktuele tij 
zich echter te keren tegen de schrijver. De 
doUe-koeienziekte, salmonella en de var
kenspest doen wel degelijk vragen rijzen 
bij de markt-ekonomische regels waar
door de landbouw gedomineerd wordt. 
Net zoals de door hem gewraakte DRO's 
gebruikt ook Parmentier trouwens nogal 
wat algemene waarheden die o.w.v. hun 
kinderlijke eenvoud moeilijk te ontkrach
ten zijn. „Waarom voeren DRO's acties 

tegen pelsf Omdat pels hoofdzakelijk 

door vrouwen gedragen wordt. DRO's zijn 

voorzichtig genoeg om niet de Heli's An

gels in hun lederen pakken lastig te val

len." 

Niet dat wij het werk niet graag gelezen 
hebben. 'Het dier en zijn mensenrechten' 
is een nuttig boek in die zin dat het open 
en bloot een antwoord tracht te zoeken 
op de ware drijfveren van de DRO's. Of 
het ook nog eens kan bijdragen aan een 
meer genuanceerde diskussie over die
renrechten, is niet zo zeker. Daarvoor is 
het boek bij wijlen toch zelf iets te zwart
wit. 

(gv) 
c» Christian Farmentier, Het dier en zijn 

mensenrechten, Uitg. Pelckmans - Ka
pellen, 1996, 160blz.,550fr. 

Onder redaktie van haar schoon
zoon Jos Bouveroux, beschreef 
met die titel de 87-jarige Marie 
Simenon - weduwe van Vincent 
Loyens, neergeschoten in Vlijtin-
gen op 2 aprii 1939 en van Gust 
Vanhumbeecl<, overleden in Lom
mei op 13 november 1992 - haar 
ieven. Een ongewone formuie 
voor geschiedschrijving binnen de 
Vlaamse beweging. 
Gewoonlijlc groeien enl<el ,,de 
mannen" heldhaftig uit persoons
beschrijvingen omkranst door ge
vangenschap, betogingen en zeld
zaam door manslag. Over de echt
genoten, het familieleed, de ma
teriele tegenslagen, vernemen we 
in het beste geval slechts enkele 
lijnen. 

Nu vertelt een vrouw doorheen de 
Inzet van haar twee mannen, van
uit haar familiewereld met 10 kin
deren, 33 kleinkinderen, 36 ach
terkleinkinderen en zovele pleeg
kinderen. We ontdekken met men
selijke details de vele werelden van 
Mana Simenon. 

Haar verhaal begint In de molen 
tussen Vlljtingen en Rosmeer, waar 
ze geboren werd. Dan volgt de 
eerste wereldoorlog met de grote 
armoede in Zuid-Umburg en de 
aanzulgingskracht van het indus
triële Luik. Haar oudste broer die 
scheutist werd zou voortijdig In 
Zaïre sterven, 't Oogsten en de 
kermissen; het vrijen en het trou
wen... En dan de botsing met de 
boven-maatschapij: het Fransta
lige leger; Luik en Brussel - om den 
brode. De verkiezingen van 1939, 
met de twee dodelijke schoten van 
een dwaze veldwachter. En op
nieuw oorlog, die ziekte en dood 
zaait... De ondervoede kidneren 
met de unieke opvang In de jon-
genstehuizen van Ivo Cornells, ver
werven met Gust Vanhumbeeck 
nieuw leven. 

En met een grootse geest duikt die 
pacifist-dienstweigeraar op in het 
verstoorde leven van een moeder-
met-zeven-kinderen Midden In de 
oorlog trouwen ze. In september 
1944 volgt vreselijke bevrijding en 

Gust's aanhouding... Intussen sloe
gen de V2's In. Gust werd ver
oordeeld tot 8 jaar.. Ongebroken 
komt hij vrij. Bijna een halve eeuw 
bouwen zij zonder bitterheid ver
der aan hun gezin en hun ge
zinsvervangende tehuizen en ga
ven aan menigen - taai - het leven 
door. Vlaanderen leerde Gust's in
zet voor de vrede kennen dor zijn 
akties voor amnestie. Menigeen -
zo hoop Ik het althans-zal die toch 
nog wel herinneren... Want het 
kollektief geheugen is zo kort... 
ook in Vlaanderen. 
Wie ooit moeite heeft om zijn le
ven binnen de Vlaamse beweging 
te richten, leze dit pretentieloos -
met het hart geschreven - boekje, 
'n Aanrader! 

Willy KuiJpers 

o» Het Leven van een Moeder. Ma
ria Simenon, Werkplaatsenkiezel 
41, 3920 Lommei, tel. 
011/54.18.85, 300 fr (-h port-
kosten). 

Met "dé gids" in de hand reist a onbezorgd en goedlcoop 
door heel Vlaanderen VakantielandI Dé gids 

Vlaanderen Vakantieland 96 ÊÊ 

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 (6,05 BEF p«r 20/40 sec.) 



SATERDAC 

AHASVERUS 

„Belgacom veroordeeld", 
las Ahasverus 

Voor telefoutengids 

Winnaar Bartoli is van de 
Coppi-ge soort 

© 

Ketting van Museeuw zat 
Muur-vast 

© 
Monument voor Flandrien: 
Blik Schotte 

© 
De echte aankomst ligt altijd in. 
Muurbeke 

Vlaams landschap: 
Waar een wilg is, is een weg 

Veel aprilvissen 
zwemmen in troebel water 

© 
Ronde '96: 
de schreeuw van Museeuw 

Supportersrellen: 
Gantdwaas! 

• VLAAMS PLAKBOEK 

't Is maar een woord, 
alhoewel... 

Wie er de inhoud van zijn autoverband-
doos op nakijkt merkt onmiddellijk een 
of meerdere cambriczwachtels op. Rijst 
de vraag naar de betekenis van cambric, 
en daar kan het woordenboek ons bij 
helpen. Cambric is afgeleid van de Frans-
vlaamse stad Kamerijk, in het Frans Cam-
brai. Kamerijk is steeds een tekstielstad 
geweest en gegeerd door heersers die dan 
eens Noormannen, Duitsers of Boergon-
diërs waren. Als Vlaamse stad heeft Ka
merijk ook een belfort. 

DUFFEL 

In 1678, na de Vrede van Nijmegen, werd 
de stad door Lodewijk XIV bij Frankrijk 
ingelijfd waar ze ook is gebleven. Spe
cialiteit van de wevers was een fijn linnen, 
goed voor tal van toepassingen: hals- en 
zakdoeken, kragen, borduurwerk en ver
pleegsterslinnen. Cambric is de Engels
talige benaming maar in onze taai is dat 
kamerijks doek, gemeenzaam kamerdoek 
geworden; in het Duits Kammertuch, in 
het Deens kammerdug, in het Zweeds 
kammarduk. 

Een andere specialiteit van de Kamerijkse 
wevers was batist, een zeer fijn en zacht 
doek dat z'n naam kreeg van een 13de-
eeuwse wever. Jan Baptist. In de buurt 
van Kamerijk ligt Valenciennes (Valen-
cijn) vanwaar de valencijnse of valen-
cienneskant komt. 

Om in de tekstielsektor te blijven ver
melden we ook de alomgekende duffel-
coat, de houtje-touwtje-jas uit Duffel. En 
een Engelse duffel bag staat voor onze 
plunjezak... 

Al deze produkten én hun namen werden 
naar vreemde markten uitgevoerd en 
kwamen zo in andere talen terecht. Er zijn 
nog voorbeelden. 

Nog tot 26 mei a.s. loopt in Antwerpen 
(Hessenhuis) de tentoonstelling Het ka

binet van de Tsaar, 300 jaar na het verblijf 
van de toen 25-jarige Peter de Grote in de 
Nederlanden, die kwam in Zaandam de 
stiel van scheepstimmerman leren. Hij en 
zijn gezelschap namen tal van Neder
landse woorden mee die tot van vandaag 
in het Russisch gebruikt worden. Bots-
man (bootsman), botolèr (bottelier), 
boejsprit (boegspriet), sjirbort (stuur
boord), verf) (werf), matros (matroos), 
enz... 

HUTSPOT 

Onze scheepstermen zijn ook in andere 
talen terug te vinden. Matroos werd 
Matrose (D), bakboord werd babord (F), 
babordo (I),babor (S); boegspriet werd 
beaupré (F), bompresso (I), beauprés(S); 

aanmeren werd ammarrer (F), ammarare 
(I), amarrar (S); stapel werd Stapelplatz 
(D), etape (F), tappa (I), etapa (S) 
Ook het Engels nam woorden uit onze 
taalschat over. Dok werd doek, knapzak 
werd knapsack, praten werd to prate, 
stoep werd stoop, wijting werd Whiting, 
stokvis werd stockfisch, hutspot werd 
hotchpotch of hodgepodge, vondeling 
werd foundling, schrabben werd to scrab
ble, een Hollandse vrouw gewoonweg 
frow en een schildersezel werd... easel. 
Om niet te spreken van het zeer oude 
scone, een plat cake-je. 
Ook via het Zuidafrikaans sloop Ne
derlands in het Engels: aardvark, aard-
wolf, apartheid. Boer, Bushman, kraal, 
springbok, trek, veld, wildebeest... 
Bolwerk is een ander Nederlands woord 
dat in verschillende talen te vinden is, in 
het Frans als boulevard, in het Duits als 
Bollwerk, in het Engels als bulwark, dat 
ook belegeren kent als to beleaguer. Bivak 
werd bivouac (F). En natuurlijk komt in 

tal van talen het in leper gebruikte mos
terdgas, yperite, voor. 
Vredelieverder zijn Franse woorden als 
bouquin (boekijn), cabillaud (kabeljauw), 
digue (dijk), colza (koolzaad) fret 
(vracht), kermesse (kermis), haler (halen), 
polder (polder), wateringue (watering). 
Van ons Vlaamse mannekijn komt man
nequin (F), manichino (I), maniqui (S). 
De vele Vlaamse emigranten naar Wal
lonië namen ook hun woordenschat mee 
die ze in het Waalse dialekt integreerden. 
Blinken werd blinquer, tabak' werd toü-
bak, snuiftabak werd snoufe, potkaas 
werd pot'kése... 

En natuurlijk is er het Brusselse witloof 
dat in zowat alle talen is overgenomen. 
Nu we toch aan het uitvoeren zijn mag het 
bier niet vergeten worden dat in het Frans 
bière werd, in het Italiaans birra en in het 
Japans biiroe. 

Dit is maar een beknopte kijk op de 
invloeden die onze taal op andere talen 
heeft gehad. In de hoop dat ooit iemand 

een globaal overzicht samenstelt, want 
ook al speek het Nederlands op we
reldschaal een eerder bescheiden rol en 
wordt onze taal in haar bestaan misschien 
bedreigd, moeten wij weten dat zij een 
invloed heeft gehad. (mvl) 

Voor deze aflevering van Vlaams Plak

boek werd dankbaar gebruik gemaakt van 
de brochure Nederlands. Het verhaal van 

een taal. Geschreven door Omer Van-
deputte en uitgegeven door Stichting Ons 
Erfdeel. 

Het Franse 

mannequin 

komt van het 

Vlaamse 

mannekijn. 

OPGAVE 61 

HORIZONTAAL 

3. Absoluut, op z'n Vlaams 
(5, 2, 4) 

6. Wordt in sportkringen ge
zegd In verband met een 
wedstrijd die niet op el-
gen terrein wordt ge
speeld (12) 

8. Absoluut, op z'n Neder
lands (4, 2, 5) 

10. Gezond oud, en tevens 
een beschadiging! (4) 

11. Nee, dat Is geen aantrek
kelijk gelaat (6) 

12. Misschien wel In honder
den stukken uiteen ge
vallen (10) 

15. Plezierige konstaterlng In 
deze tijd van 't jaar (5, 2, 
5) 

17. Opslagruimte van aan
zienlijk formaat (4) 

19. Slaap van korte duur (3) 
20. Af en toe (7) 

VERTIKAAL 

1. Deze geneesheer maakt 
vooral gebruik van zeker 
naalgerlef (13) 

2. Dat doe je als je iets krijgt, 
maar 't kan ook ontslag 

betekenen (8) 
3. Teken dat erop wijst dat 

het met de gezondheid 
niet goed zit (14) 

4. Sluwe viervoeter (3) 
5. Hemellichaam boven En

geland (3) 
7. Deze woning Is gedoemd 

In te storten (11) 
9. Bepaalt de koers van een 

schip (4) 
13. Geeft een knipoogje (5) 
14. De boom bij 't huisje op 

Preud'hommes „purpe
ren hel" (4) 

16. Verdriet, hoewel 't met de 
pijn gedaan Is! (4) 

18. Dit stadje tref je In West-
Viaanderen aan (2) 

OPLOSSING OPGAVE 60 

Horizontaal: 4. open; 6. zo 
te zien; 7. klopjacht; 8. amb-
tetanterik; 10. bijtijds; 11. 
languit; 13. dul; 14. salama-
ner; 15. honderd; 16. an
kerde. 
Vertikaal: 1. toekomstplan
nen; 2. betoverd; 3. dit jaar; 4. 
onachtzaam; 5. eksterogen; 
9. keizer; 10. bijdehand; 12. 
blad; 14. steeds. 

8 

10 

12 

17 

e 

3 

1 2 

>4 

1 
1 

5 

• ^ • • 
1 1 

' • • ^ 
1 

• 
• 

9 

^ • 
11 1 1 

1 
1 1 ^̂ ^̂ H 

! 

^ • ^ 
15 

^ ^ H 

20 

18 1 
16 

• 1 

1 3 i 

1 • " 
• 

19 

1 

Onze winnaar van opgave 
60 komt uit 5271 Scherpen-
heuvel-zichem, het is A. De-
clercq en die woont op de 
itirnhoutsebaan 51. Mevr. 
of mr. Deciercq krijgt bin
nenkort haar/zIJn prijsje 

thuisbezorgd. 
De briefkaart met de op
lossing van opgave 61 dient 
ten laatste in ons bezit te 
zUn op maandag 22 april en 
dit ons adres: Barrlkaden-
piein 12 te 1000 Brussel. 
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Mr Hoirand's Opus 
Mr.Holland's Opus is een film van Stephen Herek die voor het 

jaareinde nog vlug op de Amerikaanse markt gegooid werd, om zo 

in aanmerking te komen voor de Oscars. Het opzet slaagde want 

Gehard Dreyfuss kreeg een nominatie voor beste akteur. Daar

enboven loopt het Amerikaanse publiek storm. 

De film vangt aan in 1965 en loopt over een periode van dertig 

jaar. Hoofdpersonage Glenn Holland (een schitterende Dreyfuss!) 

heeft de droom 'het ultieme muziekstuk' te schrijven. Alles loopt 

evenwel anders en in plaats van aan de piano te zitten, staat hij 

voor de klas en brengt hij zijn liefde voor muziek op de leerlingen 

over. We zien hoe Holland zich stapsgewijs over zijn twijfels zet als 

NIEUW IN DE BIOS 

hij bekijkt wie er allemaal uit zijn klas is gekomen. Hij is een goed 

leraar gebleken. En een durver. Zo introduceert hij, ondanks felle 

tegenwerking, bv. de rock'n roll in zijn klassen. Eén erg ont

roerende verhaallijn daarbij is deze van Gertrude, een sterk 

gemotiveerde maar weinig talentvolle pupil. Tot Holland er zich 

mee bemoeit. 

Op het persoonlijk vlak vergaat het Holland minder goed, want 

het enige kind dat zijn vrouw hem baart, is doof De konfrontatie 

tussen vader en zoon is een van de hoogtepunten van de film. Een 

ander is de scène waarin Beautiful Boy van John Lennon eengrote 
rol speelt. 

Sommige kritici vinden dit een slechte film, omdat hij te veel over 

het alledaagse gaat, zoals het verliefd worden van een leerlinge op 

haar prof fakulteitsvergaderingen, voorbereidingen voor school

feestjes, en meer van dat. Maar moeten films steeds „bigger than 

life " zijn f Voor ons niet. Mr. Holland's Opus is een mooie film, die 

enkel maar wil zeggen dat het leven niet altijd loopt zoals men het 

zich heeft gewenst, maar dat het vol verrassingen kan steken en 

waard is om geleefd te worden. De muziek die - hoe kan het anders 

- een grote rol speelt, is van de betere soort. (***) 

W. Sneer 

• MEDIALANDSCHAP • 

1fe=# Distant voices, stiii lives Britse autobio
grafische film van Terence Davies uit 1988. Het leven 
van een Liverpools gezin in de jaren 1940-50 wordt 
treffend in beeld gebracht. Deze prachtige film zit vol 
liedjes uit die tijd en de vaal< opgewekte toon van die 
muziek staat in schril kontrast met het ellendige 
bestaan van de familie. Met Pete Postlethwaite en 
Freda Dowie Zat. 13 aprii, Ned. 1 om 23u.ai 

^ ^ De waanzinnige republielc Ruanda Doku-
mentalre van Luc De Heusch over de geschiedenis van 
Ruanda, vanaf het moment dat de kolonialisten in 
1885 het land binnen trokken tot de genocide in 
1994. Een beklijvend dokument, deze „keuze van 
Dekeyser". Op maandag 15 april ook te zien op 
Nederland 3 om 2lu.03. Zon. 14 aprii, TV 2 om 
20U.30 

iVlichaei Caine en 
Sidney Poitier In The 
wilby Conspiracy. 
Zon. 14 april, VTM om 
23U.20. 

Godfried Lannoo De uitgeverij Lannoo staat 
in Vlaanderen sinds 1909 borg voor kwalitatief hoog
staand en verzorgd drukwerk. Godfried Lannoo, ge
boren In Tielt in 1927, is de spil van deze uit
geversfamilie en begeleidt ons door een wereld van 
papier en inkt, maar vooral ook van schrijvers en 
andere kunstminnende mensen. Maan. 15 aprii, TV 
2 om 20U.35 

1fe=# Tekens: Rob Schoite Dokumentaire over de 
kontroversiële Nederlandse schilder Rob Schoite, de 
perfekte beli-charmer van de ambiguïteit in de relatie 
tussen kunst en de zakenwereld. Dins. 16 aprii, TV 2 
om 22U.30 

^J De waarde van de straat isabelle Schepens 
en Jan Meekers maakten voor Boulevard deze do
kumentaire over de geschiedenis van de betoging. 
Dat betogingen hun nut hebben is duidelijk: de 
,,straat" hield o.m. Leopold lil van zijn troon en zorgde 
ervoor dat de UCL eindelijk uit Leuven verdween. 
woens. 17 april, TV 1 om 2iu.40 

^J Omdat ik Vlaming ben De frankofonle in 
Vlaanderen is een moeilijk te benaderen groep: ze 
noemen zichzelf Vlamingen maar ze spreken meestal 
Frans en zijn verknocht aan de Belgische unie. Een 
reportage van Anne Adé. Dond. 18 april, TV 1 om 
22U.15 

f^zs^ The Puppet Master Taiwanees/Chinese bi
ografische film van Hou Hsiao Hsien uit 1993 over de 
Chinese poppenspeler Li Tien Lu, van het begin van 
deze eeuw tot kort na WO II. Li was negen toen hij 
assistent werd van zijn vader en op 22-jarige leeftijd 
bezat hij reeds een eigen gezelschap. Toen in 1937 de 
Chinees-Japanse oorlog uitbrak, werd het Chinese 
teater in Taiwan verboden. Li werd dan maar rond
reizend variété-artiest. VrU. 19 april, TV 1 om 23u. 

Klank alvast 
verzekerd 

Met Piet Van Roe en Chris Cleeren heeft 
de BRTN heeft twee nieuwe direkteuren 
voor Televisie en Radio. Tenminste als de 
vorige direkteur TV, Jan Ceuleers, ook 
daadwerkelijk op moet stappen. Ceuleers 
verzet zich samen met 6 anderen tegen de 
bepalingen in het mini-dekreet die alle 
60'ers van rang 13 en hoger verplicht op 
vervroegd pensioen sturen. De zeven vin
den dat daarmee het gelijkheidsbeginsel 
geschonden is en zullen hoogstwaar
schijnlijk procedures aanhangig maken 
bij het Arbitragehof en de Raad van 
State. 

In het andere geval komt de BRTN in 
handen van radiomannen Van Roe en 
Cleeren en Bert De Graeve, de nieuwe 
manager van de openbare omroep. Van 
Roe (57) kan tevreden terugkijken op een 

mooie karrière aan het hoofd van de 
BRTN-radio die hij uit het slop wist te 
halen. De 'marketeer van '95' kon met 
zijn 6, duidelijk geprofileerde, radionet
ten 90% van de luisteraars aan hun toestel 
gekluisterd houden. Op zijn oude postje 
wordt Van Roe opgevolgd door even
beeld en rechterhand Chris Cleeren (56), 
die ook al een joemalistieke loopbaan bij 
de radio achter zich heeft liggen. Dat de 
keuze op twee vijftigers is gevallen is 
enigszins verwonderlijk: als de huidige 
normeringen van het mini-dekreet ge
handhaafd blijven moeten zij de BRTN 
vaarwel zeggen op hun zestigste. 
In de weinige tijd die hen nog rest zal 
Cleeren 'slechts' over de kontinuïteit van 
de radio zal moeten waken en krijgt Van 
Roe de ongetwijfeld zwaardere taak om 

Piet Van Roe 

van de BRTN-televisie een opnieuw een 
geloofwaardig, veelbekeken station ma
ken. Vooral de kijkcijfers zullen zijn be
leid gaan bepalen, iets wat niet iedereen 
binnen het 'Huis van Vertrouwen' met 
evenveel vreugde tegemoet zal zien, vre
zen wij... 
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Een man die zijn dagen vult met 
het imiteren van Mr. Bean, de om
roeper van het Beerschot-stadion, 
de paddentrek, een uil die de kerk 
van 's Gravenvoeren onderschijt en 
een pastoor in een bikersklub: met 
dit soort van onderwerpen slaagt 
'Afrit 9' erin een ongewone kijk te 
geven op gewoon Vlaanderen, Het 
programma is de braafheid zelve 
en zou zo weggeplukt kunnen zijn 
van de regionale televisie, in alle 
opzichten lijkt het op 'Terloops', 
waarmee vroeger de zaterdag
avonden iets aangenamer wer
den. 

Het is vooral een 'blij' programma, 
zonder seksuele afwijkingen, zon
der Amerikaans geweld, zonder 
debiele plot. De mensen die in Afrit 
9 figureren zouden uw buurman 
kunnen zijn en het prettige is datje 
na het bekijken ervan nooit de 
neiging hebt daarom te verhuizen. 
Na Jambers, Goedele of Telefacts 
bekruipt ons die drang nochtans 
geregeld. Niet zo met Afrit 9 dat 
zelfs zijn 'rare kwieten' in hun 
waarde weet te laten. 

Dit keer voerden Jean-Marie Aerts 
& Co ene Benny Van der Keelen ten 
tonele. De man had zijn lasbril ten 
grave gedragen en verdient sinds 
dat voor hem heuglijk moment zijn 
kost als dubbelganger van Mr. 
Bean, knorrig stoethaspel van Ro
wan Atkinson. We zagen Benny 
bekketrekkend zijn weg banen 
door de Hasseltse Grenslandhallen. 
Het scheen hem daarbij niet te 

storen dat hij - fysiek - in de verste 
verte niet op zijn idool leek. „Als ik 
Mr Bean nadoe heb Ik meersukses 
bijde vrouwen", hoorden we hem 
zeggen. Aandoenlijk. 

Datzelfde gold ook in hoge mate 
voor de omroeper van het Beer
schot-stadion. Het vrijwel lege 
Beerschot-stadion: meer 'manne-
kes' op htó veld.dan in de tribune. 
Ja, Raymonü had een applaus-
bandje, maar dat durfde hij niet 
gebruiken. Vandaag was hij ge-

deze uil in Voeren neerstreek" 
Doelde de redaktie daarmee op 
ons aller Happartof had zij het over 
het Christusbeeld dat bij deze op
merking getoond werd? 

Ook het portret van Karei Stau-
temans gaf ons een wel zeer 
aparte kijk op het kerkelijk leven. 
Deze pastoor was de trotse be
zitter van een BMW-motorflets. 
Dat het eigenlijk geen zicht was, 
vond ook een oudere dame die bij 
de eerste ontmoeting met de her-

Een ongewone kijk op 
gewoon Vlaanderen 

Afrit 9, woensdag 3 april 1996, TVi 

lukkig want zijn ploeg had gewon
nen en hij had twee keer een doel
punt kunnen omroepen. 

Moeilijker om in te schatten was 
het grapje dat de voice-over 
maakte in het item over een uil die 
zijn onderkomen had gevonden in 
de kerk van 's Gravenvoeren. Het 
beest, niet ondenworpen aan een 
zindelijkheidstraining, scheet naar 
hartelust de kerkbanken onder. 
Door het dichten van een gat in 
het plafond trachtte de plaatselijke 
kerkfabriek daar een eind aan te 
maken. Het stukje eindigde met de 
vraag of het toeval was dat „ook 

der zoveel argwaan koesterde dat 
zij dat 'geteisem' bij de kerk weg 
wilde jagen. ,,Een motor Is echt 
gemakkelijk bij het pastoraal 
werk", vond de priester. En handig 
om in Engeland 'een terraske te 
gaan doen' natuurlijk. Later zagen 
we Karei moppen maken in een 
bikers-klub en een zegen geven 
vanop zijn motor. Zoveel progres
siviteit binnen de katolieke kerk 
kan alleen maar leiden tot de ver
banning naar een parochie van 
twee man en een paardekop. Maar 
dat moet de man zelf maar ont
dekken. 

Krik 



D e tachtigste Ronde van Vlaanderen loste de 

verwachtingen niet in. Het regende niet. 

Het waaide niet. Het was niet eens koud. En alsof 

dat niet volstond weigerde ook de zon alle 

medewerking. Het was zondag geen weer voor 

Flandriens en uit de uitslag van de Ronde viel dat 

duidelijk af te lezen. 

• SPORT • 

Geen weer voor 
Flandriens 

Johan Museeuw strandde op een derde 
plaats. Hij had dichter kunnen eindigen 
en misschien zelfs kunnen winnen. Maar 
zekerheid daaromtrent hebben we niet. 
Ongetwijfeld werd onze beste renner af
geremd door tegenslag. Zijn achterwiel 
blokkeerde op het slechtst denkbare mo
ment. Vlak voor de Muur waar ander
maal over de wedstrijd werd beslist. 

BENEN EN GELUK 

We begrijpen echter niet waarom Mu
seeuw zolang bleef voortsukkelen op die 
fiets. Had hij er niet beter aan gedaan 
onmiddellijk af te stappen en te wachten 
op de materiaalwagen die anders wel 
bedenkelijk ver achter de renners reed... 
Vaststelling blijft dat Michele Bartoli op 
de Muur op de Johan Museeuw van 1995 
geleek. De 25-jarige Italiaan van ploeg
leider Giancarlo Ferretti reed onwaar
schijnlijk snel van zijn tegenstanders weg. 
Zijn overwicht was verpletterend. Wel
licht daarom drukte Museeuw zich na 
afloop van de koers voorzichtig uit. „Ik 
had zeker weerstand geboeden. Tijdens 
de wedstrijd dacht ik de Ronde een derde 
keer te kunnen winnen. Om eerste te 
eindigen moet je goede benen en geluk 
hebben. Dat laatste heeft mij vandaag 
zeker ontbroken." Eenvoudiger en dui
delijk kon hij het niet zeggen. Museeuw 
liet inderdaad een sterke indruk na. Hij 
zou anders niet nog derde geëindigd 
zijn. 

Eddy Merckx was de eerste om zijn 
onvoorwaardelijk geloof in Museeuw te 
bevestigen. Hij voegde eraan toe dat alle 
kampioenen vroeg of laat met soort
gelijke tegenslagen moeten afrekenen en 
dat Museeuw zondag in de Hel van het 

Noorden maar orde op zaken moet pro
beren stellen. 

OVERAL BIJ 

Waarmee we zeker geen afbreuk willen 
doen aan de verdiensten van Bartoli. De 
poulain van Ferretti was de vijfde Italiaan 
die onze Ronde kwam winnen. De kale en 
onvergetelijke Fiorenzo Magni (maar 
liefst drie jaar na elkaar wiimaar!), Dino 
Zandegu, Moreno Argentin en Gianni 
Bugno gingen hem voor. Het waren dus 
geen kleine Italiaantjes die met de eer 
gingen strijken. Dat mag ons niet ver
wonderen. De afstand, de kasseien, de 
wedstrijdambiance, het meestal gore 
weer: het sprak de opvolgers van Fausto 
Coppi nooit aan. Jarenlang bleven ze 

afwezig. Maar de tijden zijn veranderd. 
Wie zich wil laten respekteren moet 
overal aanwezig zijn. Bartoli voelt zich 
anders aangetrokken door onze con
treien. Hij won al de Brabantse Pijl en de 
Driedaagse van De Panne. Hij schuwt de 
strijd niet. Hij wint omdat hi) geen schrik 
heeft van te verhezen. Hij is ook het 
produkt van doorgedreven begeleiding 
en geduldige opbouw. Hij is de zoveelste 
exponent van het in deze tijden zo suk-
sesvolle Italiaanse systeem. Hij reed zon
dag in de sterkste formatie. Zijn ploeg
maat Fabio Baldato eindigde zuinig 
tweede. Bartoh is nog maar 25. We heb
ben zeker nog niet alles gezien. 

KLASSIEKE SCHOONHEID 

Zondag worden er weer klappen uit
gedeeld. In Parijs-Roubaix. De Franse 
topkoers is aan zijn honderdste editie toe. 
Dat wil wat zeggen natuurlijk. Een klas
sieke schoonheid, de kasseikoers. Een 
wedstrijd ook die de Vlamingen zo vaak 
op het lijf stond geschreven. Andermaal 
zal gans Vlaanderen naar Museeuw kij

ken. Maar Johan mag best wat beter 
omringd worden dan in onze Ronde. De 
GB-Mapeis konden daar hun klassiek 
overwicht niet demonstreren. Ze reden 
wel voorin maar van overmacht was geen 
moment sprake. Toen er brokken vielen 
stond Museeuw zelfs moederziel alleen. 
Dat is niemand ontgaan. Als Johan in de 
Hel ook alleen maar op zichzelf zal 
mogen rekenen, wordt het gegarandeerd 
moeihjk. Toch is de kans groot dat Parijs-
Roubaix een heel andere wedstrijd wordt. 
In onze Ronde van Vlaanderen maakten 

op vijftig kilometer van de streep nog 
evenveel renners aanspraak op winst
kansen. Dat was niet normaal. De klas
sieke afvallingskoers kreeg in de Vlaamse 
heuvelzone deze keer geen vorm. Dit 
parkoers is maar echt selektief wanneer 
de weersomstandigheden daartoe bijdra
gen. Het zal ons verbijsteren wanneer het 
in de Franse topklassieker niet helemaal 
anders verloopt. 

Flandrien 

Bartoii's 

overwicht op 

'De Muur' was 

verpletterend. 

Europa schrok ervan. Panathinaikos, de 
Griekse landskampioen, won in de heen
match van de halve finale van Europacup I 
met 0-1 van Ajax De onoverwinnelijken 
uit Amsterdan kregen de Griekse muur 
niet omver en inkasseerden luttele se-
konden voor affluiten bij een counter een 
tegendoelpunt Nederland hield zijn hart 
vast. Of men het wei goed had gezien ? 
Jawel, in voetbal kan nu eenmaal alles en 
het is maar goed ook dat er geen ze
kerheden bestaan Ovengens is Ajax nog 
niet uitgeschakeld. Het wordt in Athene 
moeilijk maar niet onmogelijk. De Grieken 
zullen opnieuw afwachtend voetballen 
maar het Is zeer de vraag of zij in de 
broeierige sfeer voor hun tienduizenden 
uitgelaten supporters nog even gedis
ciplineerd zullen kunnen voetballen Alles 
Is dus nog niet verloren voor de ploeg van 
Van Gaai. Al kan niet worden ontkend dat 
Ajax in de voorbije weken meerdere ste
ken Het vallen en zijn aureool van on
overwinnelijkheid Is kwijtgeraakt. Dat mag 
ons met verwonderen. De jonge spelers 
worden ongetwijfeld benaderd door ma
nagers met fortuinen In hun zakken. Zuid-
Europa wenkt. Niet iedereen zal voor Ajax 
kunnen gewaard blijven... Italië en Spanje 
willen ook wei wat. 

^Gevloerd maar 
nog niet uitgeteld 

Verstoren de Grieken een 2de opeenvolgend A/ax-feest? 

Ajax nog niet In de finale en Feyenoord ai 
evenmin. De Rotterdammers werden 
thuis door Rapid Wien op 1-1 gelijk vast
geschroefd. Dan staan de Fransen er beter 
voor Die rukten zowaar met drie ploegen 
op naar de halve finales. Nantes, PSC en 
Bordeaux. Nantes geraakt vermoedelijk 

niet voorbij Juventus maar de Parijzenaars 
en de Bordelais dringen wellicht door tot 
In de eindstrijd 

Daaruit moetje dan maar afleiden dat het 
niet enkel de Rode Duivels zijn die moeten 
knielen voor het Franse voetbal. 
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I 
n het Museum voor Midden-Afrika in Tervuren 

loopt de tentoonstelling Aethiopia, volkeren 

van Ethiopië. Het land vormt een syntese 

van Afrika. 

• U I T S M I J T E R ^ 

Veelzijdig Ethiopië 
Welk beeld heeft de doorsnee West-Eu
ropeaan van Ethiopië' Een woestijn waar 
hongersnood en burgeroorlog heersen. 
Het sterfhuis van Afrika Veel mensen 
weten van Ethiopië niet meer te vertellen 
dan dat de hoofdstad Addis Abeba heet. 
Wie al wat beter geïnformeerd is over de 
Hoorn van Afrika, voegt daar nog wat 
weetjes aan toe: de wieg van de mens
heid; het rijk van de Koningin van Saba, 
en daarna van keizer Haüe Selassie; de 
steunpilaar van de kristelijke wereld in 
een kontinent waar de islam in opmars is 
Fout, allemaal minstens voor een deel 
fout. 

Wie het allemaal juist wil weten, moet 
naar de tentoonstelling over de volkeren 
van Aethiopia in het Museum voor Mid-
den-Afrika in Tervuren. Aethiopia is de 
naam die de Grieken gaven aan het gebied 

(^ waar de zwarten leven, "het land van de 

verbrande gezichten". Het teh veel woes
tijn waar de zon op de gezichten brandt, 
maar nog meer bergen. Het land kent 
hoogteverschillen van vijfduizend meter, 
vulkanen en honderden meren, diepe 
wouden, rivieren, savannes en ondoor
dringbare moerassen. 

LÜCV 

In 1974, toen men het skelet van Lucy 

vond, meende men de wieg van de mens
heid ontdekt te hebben. De ontdekking 
van dit pakweg drie miljoen jaren oude 
geraamte, het oudste tot dan toe, was te 
danken aan een reeks grondverschui-
vmgen die een reusachtige kloof tot stand 
brachten. Deze Rift-vallei loopt door het 
Afrikaanse kontinent van de Rode Zee tot 
Mozambique. Maar na '74 werden er 
fossielen gevonden die nog ouder zijn dan 
Lucy. Ethiopië verloor de status van wieg 
van de mensheid. Erger nog, vandaag 
twijfelen de wetenschappers of men het 
onvolledige gebeente van Lucy met moet 
herdopen tot Lucien. 

Ook het verhaal van de Koningin van 
Saba die de wijze koning Salomon, die in 
de negentiende eeuw voor Kristus over 
Israel regeerde, met een bezoek vereerde, 
klopt met. Het is erg onwaarschijnlijk dat 
Salomon en de koningin van Saba elkaar 
in werkelijkheid ontmoet hebben, tussen 
hun regeerperioden liggen vier eeuwen. 
Maar de koningin van Saba luidde voor 
de Ethiopiers het bijbelse tijdperk in. 

Wat nog met wil zeggen dat Ethiopië tot 
vandaag de kristelijke dam tegen de op
rukkende islam in Afrika blijft. Moslims 
en kristenen samen maken slechts twee 
derde van de bevolking uit. Die bevolking 
IS enorm verscheiden; op een oppervlakte 

van één miljoen honderddertig duizend 
kilometer wonen 53 miljoen mensen van 
een honderdtal "nationaliteiten", die een 
vijftigtal talen en dialekten spreken. 
De tentoonstelling deelt de volkeren van 
Ethiopië in vijf grote bevolkingsgroepen 
in de bergvolken van de hooglanden in 
Noord-Ethiopie (bvb. Tigray, Agau, Am-
haren en Godjame); de nomadische vee
fokkers uit dorre streken als de Afar, 
Somall en Bedja; de herddkVolken van 
het Nijl- en Omobekken (Nuer, Bodi, 
Mursi, Hamar,...), de landbouwvolken 
als Konso, Basketto, Ari, Dorze,... en 
tenslotte de Oromo sprekende volken 
(Borana, Arsi, Karayu, Gudji, Gandjoule, 
Zeway, Jima, Bale, Masha, WoUega,...), 
die de meerderheid vormen van Ethiopië 
en zowel nomadische herders, vissers, 
landbouwers als stedelingen en hande
laars groeperen. 

Tijdens recente zendingen op het terrein 
werden voor deze tentoonstelling 
enorme massa's etnografisch materiaal 
(zo'n 3.000 voorwerpen, uiteindelijk te
ruggebracht tot 1.500 tentoongestelde 
voorwerpen) verzameld. Potten en ka
lebassen, wapens en werktuigen, hpschij-
ven en oorringen. Of een indrukwek
kende verzameling neksteunen, waarop 
de meeste volken slapen om hun zeer 
uitgewerkte kapsels te beschermen, of 
gewoon om rechtstreeks kontakt met de 
aangestampte vloer te vermijden. 

FEDERATIE 

Een andere blikvanger uit de tentoon
stelling zijn de reproduktie van een zuil 
van Aksum, een stad waar zeven zuilen 
staan versierd met geometrische gravu
res. De grootste van die zeven meet meer 

Aethiopia voor de oude Cneken het 
land van de verbrande gezichten 

dan 33 meter hoog en weegt 600 ton. Het 
IS de grootste monoliet ter wereld; maar 
hij IS spijtig genoeg gebroken. 
Interessant zijn ook de ikonen van de 
kristelijke kunst, en de levensgrote re
produktie van het hart van een kerk, meer 
dan 100 vierkante meter felgekleurde 
fresko's. Ze verhalen de geschiedenis van 
het kristendom, en meer bepaald van de 
Ethiopische ortodokse kerk en zijn vor
sten. 

Verder kijkt de bezoeker binnen in enkele 
knap nagemaakte woningen van Ethi
opische volkeren (een Afar-tent, een huis 
van het Hoogplateu, een interieur uit 
Harar, een Nuer-hut, een straatje uit 
Addis Abeba,...), volgestouwd met dag
dagelijkse voorwerpen die tot de dag van 
vandaag gebruikt worden. 
Zoals gebruikelijk in het Tervurense mu
seum, bestaat de tentoonstelling ook deze 
keer uit meer dan de getoonde voor
werpen. In de kafetaria kan men een 
Ethiopische maaltijd gebruiken, video's 
tonen volksdansen en haartooi, er werd 
een cd uitgebracht met muziek en ge
zangen van volkeren uit Ethiopië, een 
Ethiopische kerkschilder geeft demon
straties, op 19 mei treedt een Ethiopische 
volksmuziekgroep op, er zijn werkwin
kels en kinderanimatie,... 

Hoe stelt het sterfhuis van Afrika het 
vandaag? Men moet haast een tentoon
stelling opzetten om daarover in West-
Europa iets te weten te komen. Na jaren 
van oorlog en periodes van hongersnood, 
heerst er eindelijk vrede in het land. In 
mei 1995 wtrd een overgangsregering 
gevormd die een regionalisering door
voerde, de Ethiopische federatie bestaat 
uit veertien bestuursgebieden op basis 
van etnische knteria Eritrea is vandaag 

onafhankelijk, maar vormt geen eiland. 
In de buurlanden Djibouti, Somalië en 
Zuid-Soedan is de toestand helaas minder 
vredevol. 

Het federalistisch model van Ethiopië 
wordt echter als een inspirerend voor
beeld voor andere, nog verscheurde Afri
kaanse staten beschouwd. De federalis
tische politiek steunt er op kulturele, 
linguïstische en religieuze eenheden, met 
een grote autonomie. Tegelijk werd alles 
in het werk gesteld om interregionaal 
verkeer van goederen en mensen mets in 
de weg te leggen. 

We herinneren ons uit het begin van de 
jaren tachtig hoe Belgische militairen van 
de 15de luchtmacht-Wing samen met 
parakommando's van het peloton Lucht-
bevoorrading deelnamen aan humani
taire voedseldrops boven Ethiopië en 
Eritrea. Deze en soorgelijke akties, en de 
hongerbeelden die er vaak aan voor
afgingen, hebben Ethiopië te lang een 
eenzijdig imago bezorgd. De tentoon
stelling in Tervuren levert schitterend 
weerwerk. Spijtig genoeg was meer dan 
een week na de openingsdag nog steeds 
geen katalogus beschikbaar. 

Peter Dejaegher 

'»Aethiopia, volkeren van Ethiopië, 

loopt nog tot 11 september in het 

Museum voor Midden-Afrika in Ter

vuren, Leuvensesteenweg 13. Het mu

seum is open van dinsdag tot vrijdag 

van 10 tot 17 u, en tijdens weekeinden 

van 10 tot 18 u De toegangsprijs 

bedraagt 200 frank voor volwassenen. 

Groepen, senioren, stuiertet < n kin

deren krijgen verminde ii'g. Voo*- in

lichtingen over geleide bezoeken, 

jeugdateliers, animaties en koncerten, 

bel 02/769.52.11. 

Een Borana-
chef in 
traditionele 
klederdracht. 
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