
C lub Brugge is kampioen. We 
steken niet weg dat we daar diep 
in ons hart erg blij mee zijn. Niet 

in de laatste plaats omdat we in Brugge 
geboren zijn natuurlijk. Maar was het 
ook niet onze eigen sportmedewerker 
Flandrien die Blauw-Zwart ooit 
omschreef als "de Nationale Ploeg van 
Vlaanderen"? Hij zal in zijn 
veertiendaagse rubriek die in ons 
volgend nummer verschijnt ongetwijfeld 
terugblikken op het voetbalseizoen. 

Maar waarom doen wij dat hier, op 
de eerste bladzijde van het politieke 
weekblad dat uitgegeven wordt door de 
Volksunie? Daar is een reden voor: de 
vlag van Spehar. 

Robert Spehar en Mario Stanic zijn 
twee buitenlandse Club-spelers die het 
elftal heel wat kleur geven, en 
ruimschoots hun aandeel hadden in de 
Brugse titel. Het zijn Kroaten. Op een 
reuzegrote kleurenfoto in Gazet Van 
Antwerpen zagen we de blauwzwarte 

De vlag 
van 

Spehar 
kampioenenploeg juichend poseren in 
een van de doelen van het Jan Breydel-
stadion. Midden op de foto een lachende 
Robert Spehar die een Kroatische vlag 
ontvouwt. 

Het is een voor velen 
onbetekenend voorval dat wij niet 
ongemerkt voorbij laten gaan. Hoeveel 
Vlamingen zouden zich bij het zien van 
dit tafereel de vraag gesteld hebben of 
"onze jongens" voetballend in het 
buitenland hetzelfde zouden durven met 
de Vlaamse Leeuw? Stel je voor: Luc 
Nilis die met PSV kampioen speelt en 
daar plots een klauwende koning der 
dieren ontvouwt! Of, godbetert, een 
Belgische driekleur. Misschien zouden 
sommige Hollanders, in het licht van de 
onthulling dat Nederland dit landje in 
1919 haast binnengevallen was, zo'n 
zwart-geel-rood doek nog als een 
Belgische provokatie beschouwen... 
Enfin, we kunnen ons moeilijk 
voorstellen dat ons nationaal 
identiteitsgevoel zo sterk ontwikkeld is 
dat het onze topsporters tot zo'n 
"nationalistisch" gebaar zou inspireren. 

Op het eerste gezicht is dit bij de 
Kroaten, zoals Spehar illustreerde, wel 
mogelijk. Of misschien wou Spehar voor 
het oog van de wereld slechts wat 
sympatie opwekken voor zijn jonge 
vaderland? Eerlijkheidshalve moeten we 
toegeven: noch het een noch het ander. 

(Lees verder bk. 8) 
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Coëme moet gaan 

Konfederalisme voor meer werk. 
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Er zit tegenwoordig 
meer in de peer 

Willy Kuijpers was in ex-Joegoslavië 

Twee kunstenaarsl<olonies 

Volgende week zal het tien jaar geleden 
zijn dat Moeder Aarde getroffen werd 

door de zwaarste Icernramp uit haar be
staan. In de nacht van 26 op 27 april 1986 
ontplofte Reactor 4 van de kerncentrale 
van Tsjernobyl Meer dan 150.000 km ,̂ 
waaronder 10 miljoen hektaren land
bouwgrond, werden bestraald; door de 
ontploffing zelf stierven 31 mensen, 9 
miljoen ondervonden radioaktieve neer
slag, zo'n half mil
joen mensen werd 
geëvakueerd. De ste
den rond de ramp-
plaats zijn vandaag 
spooksteden. 
Twee jaar na de ramp 
was nog 51% van de 
kinderen van Oekra
ïne in goede gezond
heid, in 1992 nog 
36% Alle soorten kankers, aantasting van 
zenuwstelsel en spijsvertering, van lon
gen en luchtwegen, van hart en bloeds
omloop doen zich voor. Afwijkingen bij 
borelingen zijn schenng en inslag. Tsjer
nobyl begint zich, tien jaar later, nog 
pijnlijker te manifesteren. 
Men moet voorzichtig zijn met cijfers, al 
naar gelang de belangenbron worden ze 
overdreven of geminimaliseerd. Om enig 
zicht op de toestand te krijgen werd 
onderzoek uitgevoerd, onlangs nog met 
steun van de Europese Unie. In Minsk 
werden cijfers bekendgemaakt die ge-
rustellender klinken dan de getallen die 
Greenpeace hanteert. De milieuorgani
satie, nooit bang van enige overdrüving. 

Een doos 
van Pandora 

hangt het somberste beeld op, het EU-
onderzoek spreekt tegen maar erkent 
wel dat de ramp tot een groter aantal 
schildklierkankers bij kinderen heeft ge
leid. Het onderzoek spreekt ook de hoge 
dodencijfers tegen, het Oekraïense mi
nisterie van Volksgezondheid beweert 
dat reeds 125.000 mensen door de ramp 
zijn gestorven, de EU spreekt van 
,,slechts 45" en ziet de dramatisering als 

een middel 
om meer 
buitenlandse 
gelden te 
verwerven. 
Het is dus op
letten als 
weer eens 
met cijfers 
wordt ge
goocheld. 

De vierdaagse konferentie die onlangs in 
Wenen over de gevolgen en de toe
komst van Tsjernobvl werd gehouden 
heeft niet alle vragen rond de ramp 
kunnen of willen beantwoorden. De cij
fers van de bedragen die nodig zijn 
klinken ontzagwekkend en kunnen door 
de getroffen landen met worden op
gebracht. Oekraïne en Wit-Rusland leven 
op de rand van een ekonomische chaos, 
zij kijken hchting Westen. De UNO liet 
reeds weten dat haar fondsen uitgeput 
zijn, misschien kunnen de G-7 hulp bie
den De zeven rijkste landen van het 
Westen komen eind deze week in Mos
kou samen, ook Oekraïne zal mee aan 
tafel zitten. Om geld te vragen, maar ook 

voor technische bijstand om haar nu-
kleaire veiligheid te waarborgen. Want In 
de ex-USSR draaien nog 15 centrales van 
de Tsjernobyi-soort die, alhoewel ze ver
beterd werden, mogelijk gevaar bete
kenen Zijn ze dat niet, dan is er nog 
steeds Tsjernobyl zelf waar de sarkofaag 
almaar meer begint te lekken en waar 
twee reaktoren in bedenkelijke staat ver
keren. En daar niet alleen. Kerncentrales 
in Slovakije, Bulgarije en Litouwen staan 
op de zwarte lijst. Genoeg kopbrekens 
dus! 
In de hele wereld werken 400 kern
centrales die, alhoewel ze onder ernstige 
kontrole staan, steeds een gevaar kun
nen betekenen. Bovendien, en dat 
wordt al te vaak vergeten, bestaan er 
grote vraagtekens over de toekomst van 
de militaire kernarsenalen die volgens de 
ontwapeningsakkoorden moeten wor
den ontmanteld, of dat reeds zijn. 
In welke toestand bevinden de Russische 
kernraketten zich? Wat gebeurt er met 
hun gevaarlijke inhoud'̂  Wordt deze 
doorverkocht aan terroristische benden 
aan landen die dromen een kernmacht 
te worden? Als de Westerse mogend
heden van hun veiligheid houden zullen 
ze Jeltsln duidelijk moeten maken dat hij 
dit letterlijk eksplosleve probleem onder 
kontrole moet houden. Of krijgen Want 
net zoals de VSA heeft ook hij arsenalen 
buiten zijn grondgebied. 
Hetzelfde geldt de kernkoppen die bij 
ons, in de Kempen, gestapeld liggen Wie 
maalt daar nog om? Waar blijft in dit 
debat de eens zo aktieve Vredesbewe

ging? En wat zegt de volksvertegen
woordiging? 
Het kleine, dichtbewoonde Vlaanderen 
ligt afgepaald door kerncentrales: Doel, 
Borssele, Chooz, Tihange, Crevelingen.. 
Wij zijn grote elektnciteitsverbruikers, in 
België wordt 52% van de gebruikte 
stroom opgewekt door kernenergie, in 
Nederland nauwelijks 5%. 
Natuurlijk willen wij niet terug naar de tijd 
van het sprokkelhout, maar ons helemaal 
verlaten op gevaarlijke kerncentrales wil
len wij ook niet Bovendien bestaat er 
nog steeds geen afdoende oplossing 
voor het bergen van nukleair afval 
Een tijdje terug stond ,,voor of tegen 
kernenergie" (of pro of contra de kern-
raketten) gelijk aan een keuze tussen 
links of rechts, en verdeelde op een 
bepaald ogenblik zelfs de Vlaamse be-
wegingi Dat dit een foute opdeling was 
wist elk zinnig mens. Het probleem heeft 
niets met ideologie te maken maar het 
besef dat kernenergie, die prachtige 
vondst van menselijk vernuft, een doos 
van Pandora is met een inhoud die, eens 
de doos geopend, nog moeilijk te be-
meesteren is 
Het probleem moet de politieke ver
antwoordelijken bezig houden, maar 
hen niet alleen. Een goed geïnformeerde 
bevolking moet afwegen of ,,de prijs" 
van Tsjernobyl - een voorlopige faktuur 
van 10 800 miljard fr. - opweegt tegen 
wat minder komfort en de zekerheid dat 
onnoemlijk menselijk leed kan vermeden 
worden. 

Maurlts van Liedekerke 



Invasie 

België is in 1919 aan een 
Nederlandse invasie ontsnapt. Dat 
onthulde de Nederlandse militair-
historikus Hein Bijkerk. Bij een 
onderzoek naar de hervorming van 
het Nederlands leger in 1922 stootte 
hij op geheime korrespondentie van 
de generale staf van het toenmalige 
Nederlandse ministerie van Oorlog. 

De Belgische territoriale claims op 
Zeeuws-Vlaanderen en delen van 
Nederlands Limburg zorgden toen 
voor spanningen tussen beide 
Nederlanden. Bijkerk onthulde dat 
Nederland, naast verbaal verzet, ook 
militaire voorbereidingen getroffen 
had voor een preventieve aanval op 
België. Met een Blitzkrieg wilden de 
hoge Nederlandse militairen 
Antwerpen en Brussel innemen. 

Ombudsman 
"Alleen als de klant zelf uitdrukkelijk vraagt naar het adres 
van de ombudsdlenst moet hem dat worden gegeven", 
"ledereen moet goed beseffen dat rechtstreekse kontakten 
met de ombudsdlenst de belangen van de Maatschapbü 
kunnen schaden." Inbreuken op die voorschriften zullen 
beteugeld worden. 
Het zijn twee letterlijke citaten uit de schriftelijke instrukties 
van de NMBS aan een treinstation waar Het Nieuwsblad óe 
hand op wist te leggen. De Ombudsman zelf vindt het 
"intriest, een fenomenale stommiteit". Wie kan hem on
gelijk geven? 

• DOORDEWEEKS • 

De Aalsterse baggeraars Jan-
Pieteren Dirk De /Vu/werden in voor
lopige vrUiieid gesteld. Ze werden be
ticht van oml<oping, maar houden hun 
onschuld staande. 

Vijfentwintig gemeenten knip
ten de lichtschakelaars uit ter gele
genheid van de eerste "Nacht van de 
duisternis". Het milieu, de staatskas 
en de amateur-astronomen vaarden er 
wel bij. Milieuminister Kelchtermans 
(CVP) bereidt een wetsontwerp voor 
over lichtverontreiniging. 

Een kwart van de parlements
leden had liever in een andere as
semblee gezeten dan deze waar ze 
voor verkozen werden. Het merendeel 
van de verkozenen blijft de federale 
Kamer de belangrijkste parlementaire 
vergadering vinden. De parlements
leden schatten de Senaat als een min
der belangrijke vergadering in, al blij
ken de senatoren het meest toegewijd 
aan de hoge vergadering. 

Brazilië zal Rafaello Teti, de 
voormalige topman van Agusta, aan 
België uitleveren. Teti ondertekende in 
'88 samen met Cuy Coëme het om
streden kontrakt voor de aankoop van 
46 helikopters, volgens de direkteur 
van Agusta België had Teti in januari '89 
een diskreet onderhoud met toenma
lig Ekonomieminister Willy Class. De 
gewezen Navo-topman heeft dat 
steeds ontkend. 

Volgens het NCMV blijft het suk-
ses van de Plaatselijke Werkgelegen
heidsagentschappen beperkt. De kris-
telijke middenstandsorganisatie klaagt 
wel aan dat bijna 20% van de klusjes die 
door de PWA's uitgevoerd worden, 
konkurrentie betekenen voor de zelf
standigen. 

VLD-voorzitter De Croo werd 
op de vingers getikt door enkele le
den van zijn partijbestuur voor het 
ruchtmakende Humo-interview waarin 
hij de tweedracht tussen zijn aanhan
gers en de Verhofstadt-groep op het 
marktplein uitbazuinde. Volgens De 
Croo was het allemaal de schuld van de 
joernalist, die zijn woorden niet korrekt 
had weergegeven, en die bovendien 
de korrekties van de voorzitter op de 
kopij, niet volledig uitgevoerd had. 

Het i/o/üf onthulde dat het goic-
Icantoor Eurobets beslist heeft de of
ficiële uitslag van Parijs-Roubaix niette 
aanvaarden. Eurobets riep de drie CB-
/WapeZ-ploegmaats alle drie als winnaar 
uit, "omwille van de schandalige ma
nier waarop de ploegleiding van CB-
Mapei de resultaten op een onspor
tieve manier heeft beïnvloed en be
paald". Wie Museeuw als winnaar had 
aangeduid, ziet daardoor twee derde 
van het gewonnen bedrag teloor
gaan. 
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BORMS 
Zo'n vijfhonderd overtuigde Vlamingen 
woonden in Merksem de nationale 
Borms-herdenking bij. Dr. August Borms 

geldt in de radikale Vlaamse beweging als 
een halve heilige. Op jeugdige leeftijd 
vertrok hij als idealist naar Peru om er het 
onderwijs te verbeteren. Hij hield er een 
reputatie aan over als ontwikkelingshel
per avant la lettre. Tijdens de eerste 
wereldoorlog stapte Borms in het ak-
tivisme. Op zijn voorstel riep de eerste 
Raad van Vlaanderen in 1917 de zelf
standigheid van Vlaanderen uit. Daarop 
dwongen de Duitsers deze Raad tot ont
slag. 

Wegens aktivisme werd hij na de eerste 
wereldoorlog veroordeeld tot levens
lange gevangenisstraf. De Belgische re
gering stelde hem in 1921 zijn vrijlating 
voor, indien hij zich zou onthouden van 
alle Vlaamse politieke aktiviteit. Borms 
weigerde. Hij was intussen uitgegroeid 
tot het symbool van de amnestiebewe
ging. Bij een tussentijdse verkiezing in 
1928 werd hij tot verrassing van eenieder 
verkozen voor de Frontpartij, terwijl hij 
nog in de gevangenis zat. Op grond van 
een amnestiewet kwam Borms begin '29 
toch op vrije voeten. Borms hervatte zijn 
politieke aktiviteiten, zonder zich te wil
len binden aan bestaande groepen of 
partijen. 

Bij het uitbreken van de tweede we
reldoorlog behoorde Borms tot de weg
gevoerden van 10 mei '40. Na de Franse 
overgave keerde hij terug naar Vlaan
deren, waar hij opnieuw de zijde koos van 
de Duitse bezetter. Hij trad wel minder op 
de voorgrond, maar verleende aan 
Vlaamse nationaal-sociahstische manifes
taties zijn moreel gezag. Hij zette zich 
mee in voor de werving voor het Oost
front. In september '44 vluchtte hij naar 
Duitsland. Hij werd gearresteerd in au
gustus '45. Borms werd tot de dood 
veroordeeld. Als een fysisch gebroken 
man moest hij op 12 april '46 op een stoel 
vastgebonden worden om geëxekuteerd 
te worden. 

Tot vandaag blijft de figuur van August 

Borms overeind als de idealist die ge

dreven werd door de ontvoogding van 
het Vlaamse volk en het onbaatzuchtig 
streven naar Vlaamse zelfstandigheid. In 
zijn gelegenheidstoespraak zei ANZ-
voorzitter Hugo Portier dat Borms om
wille van zijn symboolwaarde voor de 
Vlaamse ontvoogdingsstrijd door het Bel
gisch gerecht werd vermoord. Portier riep 
op voor amnestie. Hij vindt dat het nu de 
taak is van het Vlaams parlement om dit 
juridisch te regelen. 

VANHEMELRYCK 

In zijn maidenspeech bewees de nieuwe 
Davidsfonds-voorzitter prof. Vanbemel-

ryck dat hij zonder aarzelen de kom-
munautaire toorts van zijn voorganger 
Lieven Van Gerven wil overnemen. Op 
het DF-kongres onder het tema "Taal is 
meer" zei hij nog steeds grote ondui
delijkheden en scheeftrekkingen ten na
dele van Vlaanderen te zien, vooral op het 
vlak van de sociale zekerheid en de fis-
kahteit. Hij wil nog wel solidariteit op
brengen met Wallonië, wanneer dat in 
alle klaarheid en in volle verantwoor
delijkheid gebeurt. 

Hij hamerde verder op Brussel, waar de 
achteruitgang van de Vlaamse aanwe
zigheid een halt toegeroepen moet wor
den. Het kan niet dat in Brussel nog alleen 
Vlaamse institutionele verankeringen en 
monumentale bakens met de leeuw op de 
gevel overblijven, maar geen Vlamingen 
meer. 

Ook in de Brusselse rand, in Voeren en de 
taalgrens is voor de Vlamingen de strijd 
nog niet gestreden. Hij pleitte voor een 
aktievere Vlaamse woon- en kultuurpo-
litiek in die gebieden, en een aangepast 
beleid van ruimtelijke ordening. Hij wees 
er op dat in die zaak niet alleen de 
Franstaligen de Vlaamse tegenstanders 
zijn, maar ook onze eigen besluiteloos
heid en inertie. 

ASIELZOEKERS 
Volgens het jaarrapport van de Inter
nationale Organisatie voor Migratie 
(lOM) hebben in 19951.904 asielzoekers 
België vrijwillig verlaten. Dat was een 
lichte stijging tegenover het jaar voor-
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dien. Een asielzoeker die zegt vrijwillig te 
vertrekken, heeft recht op een extra 
maand overheidssteun. Onder de terug-
keerders bevinden zich veel grote ge
zinnen uit Macedonië en andere Oost-
europese staten. Naast de vrijwillige te-
rugkeerders worden door de Belgische 
overheid nog zo'n 6.000 asielzoekers 
uitgewezen. Een onbekend aantal verlaat 
het land op eigen kracht. Als alles volgens 
plan wordt uitgevoerd, zullen volgend 
jaar voor het eerst meer asielzoekers 
België verlaten dan er binnen komen. 
Voor asielzoekers komt er vanaf het einde 
van het jaar ook een nieuw identiteits
bewijs. Die moeilijk vervalsbare kaart zal 
niet alleen de foto van de betrokkene 
dragen, maar ook diens vingerafdruk. Als 
de asielzoeker erkend wordt als politiek 
vluchteling, worden de vingerafdrukken 
vernietigd en krijgt de asielzoeker een 
"gewone" identiteitskaart. 
Met die vingerafdrukken wil Binnen
landse Zaken voorkomen dat de iden
titeitskaarten worden nagemaakt of van 
eigenaar veranderen. Het Vlaams Blok 
was er als de kippen bij om erop te wijzen 
dat het eerder een gelijkaardig voorstel 
formuleerde: het Blok wou de uitbetaling 
van OCMW-steun koppelen aan een ge
automatiseerde kontrole van de vinger
afdrukken. Minister Vanie Lanotte (SP) 
ontkende dat hij het Vlaams Blok ach-
ternaholt. 

De extreemrechtse partij startte vorige 
week een kampagne met de slogan Werii 

voor eigen volk eerst. Daarmee wil het 
Vlaams Blok de SP op haar eigen terrein, 
dat van de werkloosheid en de sociale 
zekerheid in het algemeen, bekampen. In 
de kampagne is o.m. een 1 mei-meeting 
voorzien aan het standbeeld van Daens in 
Aalst (de VU verzamelt op 30 april in 
Aalst, daarover leest U meer op onze 
regionale bladzijden). 

SP-voorzitter Tobback toonde zich niet 
verontrust door de anti-SP-kampagne van 
het Vlaams Blok. Naar zijn zeggen omdat 
de mensen het origineel wel van de kopie 
zullen onderscheiden. Of omdat de 
grootste drain (niet: brain-drain^) van 
socialisten richting Blok toch al achter de 
rug is? 

VDBH 

Minstens een derde van de bedrijven die 
ooit met de Vlaamse Dienst voor Bui

tenlandse Handel gewerkt hebben, be
grijpt niet waarom de Vlaamse regering 
Hans De Belder de laan uitgestuurd heeft 
als direkteur-generaal van de VDBH. Het 
Maldegemse htAn]{ Artimpex heeft hier
voor een rondvraag georganiseerd, waar
van de resultaten door de Financieel-

Ekonomische Ttjd bekendgemaakt wer
den. 



Se non è vero... 
In Sint-Truiden ontstond onrust nadat een fruitteler 
DNOC, een zeer giftig geel sproeimiddel, had gebruikt 
om de perenbladvlo in zijn boomgaard te lijf te gaan. 
Minister van Landbouw Karel Pinxten (CVP) verklaarde 
dat hij vanaf '97 het gebruik van dit gif in de fruitsektor 
wil verbieden. 
De minister liet uitschijnen dat er voor DNOC geen even 
doeltreffend en niet-giftig alternatief bestaat. De des
kundigen spreken elkaar, zoals zo vaak wanneer het over 
de volksgezondheid en het leefmilieu gaat, weer eens 
lekker tegen. 
Van onze medewerker Rik Dedapper ontvingen we een 

brief waarin hij als vooraanstaand biologisch teler de 
onzin die over DNOC verteld werd aanklaagt. Dit 
produkt wordt in de ons omringende landen al verboden. 
Waarom dan niet bij ons?, vraagt hij zich af. 
In normale omstandigheden, zo zegden deskundigen, 
worden schadelijke dieren bestreden met behulp van hun 
natuurlijke vijanden. Dit gebeurt inderdaad, erkent Ded
apper, in één procent van de gevallen! Bio-gewasbe-
schermers worden zelden tot niet aangewend in de 
fruitteelt. Ze zijn nochtans wél voorhanden: twee firma's 
bieden volledige gamma's aan, vlot verkrijgbaar. 
De minister benadrukte dat verantwoord en korrekt 

gebruik van DNOC geen risiko's voor de omwonenden 
inhoudt. Is dit zo? Neen. Volgens dr. Raps, direkteur van 
het Limburgs Onkologisch Instituut, ontbreken in België 
gewoon gegevens over het verband tussen het gebruik van 
pesticiden en kanker bij mensen die in een buurt wonen 
waar pesticiden gebruikt worden. Om zoiets te on
derzoeken is geen geld voorhanden... 

Waarom toch nemen bewindslui als Pinxten niet gewoon 
het zekere voor het onzekere in dergelijke gevallen? En als 
de risiko's eigenlijk nog niet onderzocht zijn, waarom 
nemen ze dan voetstoots aan dat ze onbestaande zijn? 

• DOORDEWEEKS • 

Volgens Artimpex zit er aan het ontslag 
van de gewezen VU-senator een geurtje: 
"De VDBH en Hans De Belder vervullen 
in tegenstelling met de Belgische Dienst 
voor Buitenlandse Handel hun taak zoals 
het hoort." Men begrijpt daarom het 
ontslag van De Belder en de aangekon
digde hervorming van de VDBH niet. 
Artimpex vond met zijn mening gehoor 
bij tal van andere Vlaamse bedrijven. Van 
de 437 bedrijven die Artimpex om hun 
mening vroeg, kreeg het Maldegems 147 
antwoorden terug. Uit die antwoorden 
blijkt dat die bedrijven "met verstomming 
geslagen zijn", luidt het bij Artimpex. 
Slechts drie bedrijven vonden de werking 
van de VDBH slecht (142 goed tot zeer 
goed); 2 bedrijven vonden de VDBH-
leiding "zeer voortreffelijk", 57 "voor
treffelijk", 63 "goed". 
Enkele bedrijven riepen de Vlaamse re
gering onomwonden op om haar be
slissing ten aanzien van De Belder te 
herzien. Artimpex wil de resultaten van 
zijn enquête voorleggen aan minister
president Van den Brande (CVP). 

VLAAMSE MIGRANTEN 
VicAnciaux, de VU-staatssekretaris in het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest, spant 
zich al geruime tijd in om het klichee de 
wereld uit te helpen dat alle migranten in 
Brussel Franstaligen zijn. Hij herhaalde 
zijn overtuiging bij de voorstelling van 
een studie over de Nederlandstalige zelf
organisaties in de Vlaamse hoofdstad. Die 
studie leert dat de jongste jaren de in
wijking van migranten van Vlaanderen 
naar Brussel groter is dan die van Wal
lonië. 

De meeste migranten die van Vlaanderen 
naar Brussel komen wonen, kennen Ne
derlands, zeker hun kinderen. Daardoor 
neemt de groep Nederlandssprekende 
migranten in Brussel toe. Over welke 
aantallen gaat het dan? 
Het onderzoek dat in opdracht van de 
Vlaamse Gemeenschapskommissie werd 
uitgevoerd spreekt van bijna 25.000 niet-
Belgen die de voorbije dertien jaar vanuit 
Vlaanderen naar Brussel verhuisden. Dit 
nieuwe gegeven verklaart mede de toe
name van kinderen van migranten in het 
Nederlandstalig onderwijs in Brussel: 
27,1% in het kleuteronderwijs, 15,8% in 
het lager onderwijs, en 4,7% in het se-
kundair onderwijs. 

Bij een inschrijving als werkzoekende in 
de Brusselse Gewestelijke Dienst voor de 
Arbeid meldt 11% van de migranten dat 
ze een matige tot goede kennis van het 
Nederlands hebben. Vreemd genoeg 
wordt door deze tegenhanger van de 
Vlaamse VDAB slechts 2% van de dos
siers opgesteld in het Nederlands. Dit 
doet vragen rijzen over de houding van de 

Coëme In de 
vergeetput. 

ambtenaren die de dossiers moeten op
stellen. Blijkbaar geldt het bovenver
melde klichee aan Franstalige zijde nog 
sterker dan aan Vlaamse zijde. Of is dit 
weer het Franstalige taaliraperialisme in 
Brussel? 

N a zijn veroor(deling door het Hof van Kassatie voor 
korruptie wer(d het voor ex-PS-vice-premier 

Coënne onmogelijk om nog als parlementslid en 
burgemeester van Borgworm te blijven zetelen. 

De voorbije dagen hield de politieke we
reld zich bezig met de vraag of de ver
oordeelde PS-polltlkus Cuy Coëme nog 
kan blijven zetelen als parlementslid. Als 
burgemeester heeft hij al ontslag moeten 
nemen. Naar de geest van de wet moet hij 
dat ook als kamerlid doen, maar de letter 
van de wet zegt dit niet met zoveel 
woorden, 
Coëme zelf was niet bereid om snel zijn 
ontslag in de Kamer bekend te maken. 
Blijkbaar wilden hij en zijn partij eerst eens 
uittesten wat er nog allemaal uit de brand 
gesleept kon worden. Maandag werd dui
delijk dat dit weinig was. 
Zaterdag nog had Coëme ontkend dat hij 
beslist had om de handdoek in de ring te 
werpen. Hij zou volgens ie So/rin ruil voor 
ontslag een baan in de PS wensen, en een 
gratieverzoek. Coëme en de PS ontken
den het bericht. Maar meteen werd het 
het voorwerp van de politieke diskussie. 
In de PS waren nochtans al vroeg stem
men opgegaan om Coëme los te laten. 
Dat men wel naar opvangmogelijkheden 
zocht voor de veroordeelde lijdt echter 
weinig twijfel. Onder meer Happart p\e\tte 

ervoor om Coëme een "parachute" aan te 
bieden. De Voerenaar zou het erg vinden 
voor "de demokratie moest Coëme naar 
het OCMW verwezen worden". Er werd al 
geopperd dat Coëme een beetje de Wil/y 
Claes van de PS zou mogen worden, als 
verantwoordelijke voor de buitenlandse 
kontakten van de partij, 
Coëme's andere eis, het gratieverzoek, lag 
nog moeilijker. De PS zou dit Coëme wel 
willen gunnen. Dat zou hem toelaten om 
zich bij de parlementsverkiezingen van 
1999 opnieuw kandidaat te stellen Want 
door de intrekking van zijn politieke en 
burgerrechten voor vijf jaar wordt die 
politieke rentree voor de eeuwwisseling 
uitgesloten. Een genadeverzoek voor een 
verooordeeld minister moet echter door 
de Kamer behandeld worden De koning, 
de regering dus, verleent het eerherstel, 
maar alleen op voorspraak van de Kamer 
van Volksvertegenwoordigers. En die 
naald had geen oog meer na de afwijzing 
van CVP-kamerlld Tony Van Parys. 
Ook de publieke opinie in Vlaanderen aan
vaardt trouwens zo'n snel eerherstel niet. 
De stem van gezaghebbende kommen-

tatoren was sprekend. Pol Van Den Dries-
sche van Het Nieuwsblad noemde het 
weerzinwekkend dat het ontslag van Co
ëme het voorwerp van een politieke deal 
zou uitmaken. Daar mag geen prijskaartje 
aan hangen, vindt Van Den Drlessche, 
De kommentator maakte nog een rake 
opmerking: De PS is overigens bijzonder 
slecht geplaatst om over gratie en kwijt
schelding van schulden te komen praten. 
Zij is de partij die nog steeds weigert te 
praten over de wegwerking van de voort
durende gevolgen van de naoorlogse re
pressie. Met een akelig sarkasme blijft ze 
erbij dat mensen die meer dan een halve 
eeuw werden veroordeeld, nog voort 
moeten worden vervolgd. Zelfs de kin
deren van kollaborateurs moeten, in de 
ogen van de PS, Immer boeten en voor 
haar is amnestie "mille fois non". 

De Coëme-knoop werd maandag eindelijk 
doorgehakt op het PS-partijbureau, De 
ex-vice-premier maakte in de loop van de 
voormiddag bekend wat onvermijdelijk 
was: hij nam zelf ontslag, Coëme zei in het 
Frans en het Nederlands dat hij die be
slissing alleen had genomen, dat-hij zijn 
partij geen schade wilde toebrengen, dat 
zijn geweten zuiver was, dat de berichten 
over een deal met een job of een gra
tieverzoek uit de lucht gegrepen waren, 
dat hij de uitspraak van Kassatie aanvaardt 
maar niettemin naar Straatsburg stapt 
omdat hij vindt dat zijn mensenrechten 
geschonden werden. En: dat hij terug
komt. 
Of dat laatste ooit waarheid wordt, zal in 
belangrijke mate afhangen van een an
dere lijdensweg die Coëme boven het 
hoofd hangt: de afloop van het Agusta-
proces dat waarschijnlijk volgend jaar be
gint, 

(pcU) 



stof tot spreken 

Een Brussels verkeersagent moet minstens 
één boete uitschrijven tijdens een 
patrouilletocht van vier uur. Dat 
antwoordde minister Vande Lanotte aan 
VU-senator Anciaux. Een half jaar geleden 
verscheen een artikel waarin de agenten 
hun beklag deden over de te halen 
kwota's. Om sankties te voorkomen 

zouden zij dagelijks 20 tot 40 boeten 
moeten uitschrijven. Volgens de minister 
bestaan die kwota's niet. Eén van de 

taken van de verkeersafdeling bestaat er 
wel in een aktiviteitenverslag op te 
stellen. Dat heeft tot doel na te kunnen 
gaan of het personeel ook effektief werkt. 
'Zo spreekt het voor zich dat een 
personeelslid met patrouille in bv. het 
centrum van Brussel de basis niet kan 
vervoegen na 4 uur patrouille zonder ook 
maar één proces verbaal te hebben 
opgesteld.' 

Chris 
Vandenbroeke 

Jean Marie 
Bogaert 

4' WETSTRAAT ^ 

De eis voor konfederalisme is niet liet resuitaat 
van een zoveelste kommunautaire 

bezigheidsterapie. Konfederaiisme geeft, daar waar 
België ziclitbaar faalt, Vlaanderen de nnogelijkheid 

om ook ekonomisch orde op zaken te stellen. 

Geef Vlaanderen 
dan tenminste 

de kans 
Met de „golden sixties" startte een ont
voogdingsproces dat in de kortste keren 
tot de uitbouw van de welvaartstaat 
leidde. Alles kon, niks leek te hoog ge
grepen in de rush naar meer en beter. 
Sinds kort worden die toekomstgerichte 
inschattingen evenwel somberder inge
kleurd. Defaitisme wint het van de dy
namiek van de vooruitgang. 'Houden wat 
we hebben' is voor nog maar een min
derheid weggelegd, terwijl steeds meer 
mensen noodgedwongen buiten het pro-
duktieproces staan. Het roept een on
heilspellende sfeer van gelatenheid op die 
antidemokratische krachten aktiveert. 
Het besef wint snel veld dat Noord-West 
Europa achteruit boert, dat het nog al
lerminst als het centrum van de wereld 
doorgaat. Geen wonder dan ook dat de 
twijfel groeit. Wie vandaag jong is, aar
zelt. Zal men het nog mogen en kunnen 
waarmaken binnen een konkurrentiege-
geven waar het avondland naar de pe
riferie van hun mundiale gebeuren wordt 
verwezen? 

De beleidsmakers skandeerden vijf jaar 
geleden in koor dat alles beter zou wor
den met de aangepaste Europese nor
mering vanaf 1993. De kleine letters van 
het vernieuwingskontrakt hadden ze niet 
gelezen. Ofwel zwegen ze erover. Zij 
vertelden nochtans letterlijk dat met het 
opstarten van de verruimde markt tal van 
strukturele, moeilijk te verwerken wij
zigingen op komst waren. 
Voor open ekonomiën, zoals de Belgische 
en inzonderheid de Vlaamse, moest toen 
al duidelijk zijn dat de groeiprestaties van 
weleer niet langer verworven waren; in
tegendeel dat ze dagelijks opnieuw moes
ten worden heroverd. Wat thans te ge
beuren staat in de landbouw, de textiel, de 
konfektie, de scheepsbouw of de meu
belindustrie was in menig opzicht te voor
zien. Al te zeer en al te lang liet men 
betijen, terwijl zich tussendoor de lasten 
van het verleden bleven opstapelen. 

Eindeloos getalm tekent zich inderdaad 
af op het vlak van de federale overheid, 
gechanteerd als ze wordt door allerlei 
evenwichtsoefeningen die haar door o.m. 
de PS opgedrongen worden. Een groot
meester is de overheid in het voor zich 
uitschuiven van de problemen. Zogezegd 
ten gronde zal men alles aanpakken met 
de herziening van de financieringswet in 
1999, als alle vertrouwen zoek is, als nog 
andere sektoren hun wonden likken. 
Doodleuk voegt de premier er aan toe dat 
we nog even geduld moeten oefenen; na 
het jaar 2003 wordt alles anders. Het lijkt 
wel een boutade: laat de ouderen uit
hollen tot aan hun pensioen. Wie als 
jongere op dat moment nog niet ge
frustreerd rondloopt, zal dan misschien 
een kans krijgen. 

Ergernis wekt het wanneer de 'ervaren 
gids' zich achter zo'n boodschap verstopt. 
Nu meteen worden van hem daden en 
oplossingen verwacht. Het is de onmacht, 
opgedrongen door de zuiderburen, die 
dit land verlamt. Aan de deelstaten en a 
fortiori aan Vlaanderen wordt alle ini
tiatiefrecht ontnomen. 
Niet eens kan of mag gesleuteld worden 
aan de kruciale mechanismen van de 
loonkosten. Dat men op die manier volop 
bezig is met de - tot nader order - meest 
dynamische deelstaat van dit land te 
wurgen, wordt op een onbegrijpelijke 
manier getolereerd. Dat men de groei
kansen van de regionale ekonomie op 
federaal niveau minder genegen is, is één 
zaak; dat men ze door verantwoord ge
talm manifest blijft hypotekeren, is mis
plaatst. Maar bovenop komt de pretentie 
om het tewerkstellingsdossier op zijn een
tje, op federaal niveau, te klaren zonder 
dat zelf te kunnen. En delegeren naar de 
deelstaten is blijkbaar uitgesloten. Van
daar de impasse: België kan het niet, 

Vlaanderen mag het niet\ 

Ondertussen is men in Vlaanderen sinds 
weken tot overeenstemming gekomen 

met de sociale partners; tevens werd, naar 
best vermogen, een geëigend banenplan 
ontwikkeld waaraan een prijskaartje van 
zes miljard beantwoordt. Het is een plan 
om het behoud aan jobs te waarborgen en 
er een paar duizend nieuwe uit te lokken. 
Nauwelijks werd deze piste evenwel vrij
gegeven of ze werd al vanuit Wallonië 
afgeschoten. Blijkbaar zint het de heer 
CoUignon niet dat Vlaanderen alles op 
alles zet om zijn konkurrentiekracht te 
optimalizeren en aan jobkreatie te doen. 
Wat wil men dan werkelijk bij de zui
derburen? Beseft men dan niet dat met 
een verarmd en vleugellam Vlaanderen 
het Waalse potverteren totaal opgedoekt 
wordt? 

Wanneer België de kracht niet heeft om 
met investeringen uit te pakken, dat men 
dan minstens de eerlijkheid betoont om 
Vlaanderen voluit te laten gaan in het 
aanzwengelen en financieren van zijn 
tewerkstellingsplannen. Over het aanrei
ken van meer homogene bevoegdheids
pakketten mag binnen dit legislatuur-
parleraent niet eens gesproken worden. 
Misschien komt dit nog wel, op het risiko 
af dat de handikaps van onze regionale 
ekonomie ondertussen wansmakelijk 
hoog zullen opgelopen zijn. Hopelijk is 
het dan niet te laat. De stelregel licht 
nochtans voor de hand. Om het beter te 
kunnen doen, moet men er de middelen 
en mogelijkheden toe krijgen. Vandaar 
deze noodkreet: laat Vlaanderen voluit 
zijn kansen gaan, liever dan het zijn 
laatste troeven te doen afstaan voor een 
hoger belang dat met de dag illusioner 
wordt. 

Parallel en komplementair aan de dis-
kussienota van Luc Van den Brande om
trent de staatsombouw dient zich voor 
Vlaanderen een sociaal-ekonomische 
meerwaarde aan. Fiskale en financiële 
autonomie verwerven is een noodzaak. 
Dat we het beter kunnen, ligt voor de 
hand. Tot nader order mogen we het 

Vlaanderen 
wil werk 
maken van 
werk. Het 
mag niet... 

gewoon niet bewijzen; daartoe legt het 
unionistisch federalisme, opgedrongen 
vanuit Wallonië, al te veel hypoteken op 
de Vlaamse deelstaat. Volledige auto
nomie is nochtans de waarborg voor meer 
tewerkstelling. In die zin gaat het al lang 
niet meer om een paar duizend jobs meer 
of minder. Gun Vlaanderen waarop het 
recht heeft in plaats van het te blijven 
chanteren. Op die manier wordt werk
loosheid opnieuw een friktioneel gegeven 
van enkele procenten. Pleiten voor kon
federalisme is m.a.w. zorgen voor eko-
nomische zakelijkheid, voor meer jobs, 
voor een grotere dadendrang. Daartoe 
moeten de troeven van de deelstaten 
voorrang krijgen op de Belgische im
passe. 

Een konfederaal staatsbestel bepleiten, 
op zich een kommunautair gegeven, ver
wijst allerminst naar een vlucht vooruit 
met navenante risiko's die tot twijfel en 
aarzeling leiden. Het is de troefkaart bij 
uitstek om in een Belgische samenhang de 
inzet van de werklust te gelde te maken en 
een toekomst voor te bereiden die ons 
toekomt. 

Chris Vandenbroeke, 
Jean-Marie Bogaert 



D e Limburgse fruitstreek werd vorige week 

wakker onder een geel laagje giftig 

pesticide. Mooie peren zijn belangrijk, of ze gezond 

zijn is maar de vraag. Rik Dedapper houdt een 

pleidooi voor meer etiek in land- en tuinbouw. 

Een zuivere teelt kan! 

• AKTUEEL • 

voor hen die na ons komen 
Wij weten dat produktiviteit iets anders is 
dan produktie. Wij weten ook dat er een 
oneindig verschil is tussen de gangbare 
chemische en de biologisch verant
woorde land- en tuinbouw. Per chemisch 
geteelde eenheidsoppervlakte wordt dik
wijls meer geproduceerd (granen, aard
appelen) dan op biologische wijze. Even
wel mits het gebruik van het ganse gamma 
chemische hulpmiddelen, die heel scha
delijk kunnen zijn voor het milieu en voor 
onze gezondheid. 

Vanuit deze gezichtshoek moeten wij kos
ten en baten vergelijken. Chemische 
meststoffen en pesticiden zijn kostelijk 
maar zijn in de gangbare land- en tuin
bouw noodzakelijk om zeer hoge pro-
dukties te halen. Wanneer men het hui
dige rendement van tarwe vergelijkt met 
dat van een eeuw geleden, dan wordt dit 
soms het vijfvoudige van toen. Hiervoor 
moeten niet enkel hoogrenderende ras
sen geteeld worden, maar ze moeten met 
fungiciden beschermd worden tegen 
schimmels en andere plagen. Geen on
schuldige produkten. Opdat door al dat 
geweld de granen niet zouden gaan lig
gen, moet er weer gesproeid worden, en 
zo verder. Dat meel wordt dan in de 
bakkerijen gemengd met minderwaardige 
vetten en speciale hulpmiddelen om een 
brood te bekomen dat vlot te bakken is en 
langer kan bewaard worden. 
Met de aardappelen gaat het niet beter. 
Het ziektegevoelige Bintje noodzaakt de 
landbouwer om tot twaalf keer per jaar te 
sproeien tegen de aardappelziekte; ook 
nog omdat men zwaar bemest met stik
stof om toch maar grote opbrengsten te 
halen. Het is godgeklaagd dat voor deze 
en andere simpele gewassen als sla, aard
beien en witloof, een gans gamma hulp
middelen moet ingezet worden opdat de 
opbrengsten niet in het gedrang komen. 
Zo is er een steeds stijgende produktie, 
maar dat is dan weer een verkeerde 
produktiviteit, omdat men hier geen vol
ledige kosten-baten-analyse wenst op te 
maken. Dat willen wij wél doen. 
Daar is vooreerst de bodem. Wij mogen 
die om en bij de 30 cm. dikke teeltlaag 
niet ongeremd verknoeien met al die 
chemische en zgn. „moderne" teelt-, voe-
dings- en bewerkmetoden, die in wezen 
archaïsch zijn. Jaren geleden reeds werd 
door professor De Ploey gewaarschuwd 
voor verwoestijning van onze landbouw
gronden. Men schrok toen even omdat 
men dacht dat zulke toestanden enkel 
konden voorkomen in verre landen. Ui
teraard kan dit niet in cijfers berekend 
worden, maar ons nageslacht zal de re
kening aangeboden krijgen. 

De aanmaak, het vervoer en het aan
wenden van de diverse chemische hulp
middelen, is niet enkel duur voor de 
landbouw, maar vervuilt water, lucht en 
voedsel. Ook hierover zijn geen cijfers 
beschikbaar. Verder is er de mens die deze 
middelen aanwendt en tenslotte is er de 
verbruiker die zich moet voeden met de 
produkten van deze land- en tuinbouw. 

Dat brengt ons bij de volksgezondheid en 
op de eerste plaats bij het verminderen 
van onze weerbaarheid en deze van allen 
die na ons komen. Het behoud van de 
volksgezondheid is op zich al kostelijk 
genoeg. Men beseft niet hoe luguber de 
slagzin „Eet meer groenten en fruit, het is 
gezond", gezien vanuit deze optiek, over
komt. Bio-produkten kunnen echter 

goedkoper en veiliger rauw verbruikt 
worden. 

Het is ook nog een feit dat de totaal-
produktie van de meeste voedingsmid
delen, geproduceerd door de gangbare 
land- en tuinbouw, verkoop en transport 
inbegrepen, meer energie vergen dan ze 
kunnen voortbrengen. Ook al een aspekt 
om eens ernstig over na te denken. Al met 
al is dit geheel een aantasting van de etiek 
in land- en tuinbouw. De hardwerkende 
mensen die dit vak uitoefenen kunnen 
niet eens de voldoening smaken dat ze 
groenten en fruit kunnen produceren 
zonder de onverantwoorde inzet van gif
tige hulpmiddelen. 

Hun ouders en hun voorouders én onze 
bio-telers konden en kunnen dit wél. Het 
is dan ook doodjammer dat de weten

schap zich niet meer toespitst om een 
zuivere land- en tuinbouw, vlees- en melk-
produktie inbegrepen, op punt te stellen. 
Het wordt bedenkelijk wanneer wi| deze 
mensen horen vertellen dat ze in eigen 
tuin niet sproeien en dat ze voor zichzelf 
„een beestje opzetten"... En tenslotte is er 
de mens, de klant-koning, die belang 
hecht aan de innerlijke kwaliteit van zijn 
voedsel. Kwaliteit die even belangrijk is 
als de uiterlijke kwaliteit. 
Wanneer men deze balans zou kunnen 
opmaken volgt zonder twijfel de vast
stelling dat de gemeenschap een zware tol 
betaak voor de gangbare teeltmetoden. 
Nu het toch zo moeilijk wordt voor de 
land- en tuinbouwer, zou men er goed aan 
doen een andere weg te bewandelen. 

Rik Dedapper 

"In een 
Belgische 
peer zit 
zoveel meer" 
luidt de 
kampanje. De 
vraag is wat 
natuurlUlc... 

In Limburg werd onlangs een dichter en 
een gedictit geinuidigd. Niet omdat de 
dichter z'n zoveelste verjaardag vierde 
maar omdat zijn gedicht jarig is. Het gaat 
dan ook om een biezonder gedicht, het 
behoort tot het handvol aangrijpendste 
balladen ooit in het Nederlands geschre
ven. 
Wij kregen het voor het eerst te lezen in 
een bloemlezing ons door een klasgenoot 
toegestopt. Zijn vader, de dichter Bert 
Decorte, had zopas - het moet net 1960 
geweest zijn - de bundeling Van Heer 
Halewijn tot Vrouw Griese uitgegeven. En 
in deze vierde Vlaamse Pocket van uit
geverij Heideland lazen wij de verzen van 
de ons toen onbekende dichter Marcel 
Beerten. 
Het gedicht werd een halve eeuw geleden 
geschreven in het Kamp van Beverio waar 
de dichter opgesloten zat. 

• ACH ZO • 

tige Franstalige vennootschappen. Ook de 
Aktivisten hadden geëist dat de staat de 
koolmijnen ,,die geheel of gedeeltelijk 
een vreemd bezit uitmaken" zou naasten, 
maar daar had Brussel geen oren naar. In 
1939 verscheen de geruchtmakende bro
chure van prof Karel Pinxten over,,Lim
burg, een kolonisatiegebied". Daaruit 
bleek dat de Vlaamse Kwestie veel meer 
was dan een taalstrijd, maar ook een 
ekonomlsche strijd. De afkeer voor België 
van de Limburgse flaminganten vond z'n 
wortels in dit kolonisatie-gevoel. En was 
wellicht ook mee de aanleiding tot de 
kollaboratle. 
Via Theo Brouns kwam Beerten bij het 
AVNJ en later bij het VNV terecht, in april 
1942 vertrok hij met het Vlaams Legioen 

Vrouw Griese 
Op het kollege in Tervuren was de jonge 
Beerten is kontakt gekomen met het 
AKVS, een overtuiging die hem nooit meer 
zou los laten. Als bediende in de mijn van 
Zolder maakte hij In 1936 de eerste Lim
burgse mijnstaking mee, deze liet een 
diepe indruk op hem na. 
De ontginning van steenkool in Limburg 
was nog jong, op 1 augustus 1901 was de 
Leuvense hoogleraar André Dumont er in 
gelukt het eerste staal Kempense steen
kool omhoog te boren. De ontdekking had 
voor Limburg en heel Vlaanderen een 
grote betekenis, een rijkdom aan grond
stoffen IS voor een land van onschatbare 
waarde. Zeker nadat de eeuw die de 
vondst voorafging alles behalve voor
spoedig was geweest. Het dramatische 
was echter dat de vergunning om de 
kolen te delven in handen zat van mach-

naar het Oostfront waar hij tot de groep 
behoorde die weigerde de SS-eed af te 
leggen. 
Met de verslagenen keerde Beerten in 
1945 naar Vlaanderen terug en zag wat er 
zich onder weg afspeelde: de vlucht van 
miljoenen Duitse vrouwen en kinderen 
achternagezeten door het Sovjet-leger. 
Deze taferelen konden niet anders dan 
verhaald worden in een ballade, en deze 
werd door Beerten geschreven. Naar het 
recept van goede balladen- korte, ver
halende strofen in een eenvoudige en 
heldere taal, beklemtoond door enkele 
kernwoorden in dit geval west en pest. 
Het openingsvers is er een om nooit te 
vergeten, het schetst onmiddellijk het 
drama: „Vrouw Griese trok staag met haar 
ossen naar west,/ met huisraad en kind op 
de vlucht voor de pest." 

Dan schildert Beerten de personen. Vrouw 
Griese, de helblonde vrouw met het open 
gezicht; haar man, hij sneuvelde bij Sta
lingrad; het kind, een meisje van vijf; wat 
vee. Tussen duizenden andere doolaards 
leidt de vrouw haar beetje gezin van oost 
naar west. De dichter beschrijft de kruis
weg, die ook hij ging, door Stargard en 
over Stettin ,,waar niemand voordien zo
veel volk had gezien." Ze trokken door 
Pommeren, van boven de Weichsel tot 
onder Schwerin. De landkaart toont de 
lezer hoe eindeloos lang de tocht naar de 
vrijheid was. Maar vanuit het westen ruk
ten andere zegevierende legers op. ,,ln 
een triestige nacht... aan de slagboom 
naar west...heeft haar een troep solde-
nieren verkracht." Het kind vlucht. 
Eutin in het westen van Duitsland be
tekende het einde van de vreselijke tocht. 
Vrouw Griese gooit zich voor een sher-
man-tank. 

In het slotvers balt Beerten het hele drama 
van de kleine mens in de allesvernie-
tigende ooriog samen. 
„Vrouw Griese rust vredig na opperste 
nood:/ in haar werd de vrouw en de 
moeder gedood./ En duizenden Crieses in 
noord en in west/ staan huiverig voor de 
eigen ballade der pest.// 
Dit drama is niet eigen aan de tweede 
wereldooriog, maar is van alle kwade tij
den. Dat weet de lezer als hij de TV-
joernaals bekijkt: Ruanda, Bosnië, Kosovo, 
Libanon, Koerdistan en de honderden an
dere Killing Fields van gisteren en van
daag. Het zal morgen niet anders zijni 
Marcel Beerten werd na de oorlog tot 
levenslange hechtenis veroordeeld, maar 
kwam in 1950 vrij In de gevangenis 
schreef hij Vrouw Griese neer, en niet 
zonder enige bitterheid ook de ontgoo
chelingen die zijn opstandige generatie 
net achter de rug had. 

R.Asmus 



O p dinsdag 2 7 februari stelde de VU haar 

Tienpuntenprogramma voor Vlaamse 

Staatsvorming voor. Vorige week brachten wij 

daaromtrent twee meningen van politieke waarnemers, 

toen kwamen de heren Stoppie (WO) en Fontaine 

(Toudi en Republique) aan het woord. Deze week 

horen wij twee andere klokken. 

Jan 

Veestraeten: 
"De vu moet 

haar kiezers 
ervan 

overtuigen 
dat een 

konfederaal 
Vlaanderen 

wel een 

meerwaarde 
biedt'. 

Het Tienpuntenplan 
(anders) bekeken 

„Een positieve stap voorwaarts: de 
meeste andere Vlaamse partijen zijn nog 
steeds stekeblind." luidde de mening van 
Paul Stoppie, voorzitter van het Verbond 
van Vlaams Overheidspersoneel. Volgens 
de Waalse publicist José Fontaine „nodigt 
het Tienpuntenplan van de VU uit tot een 
konstruktieve dialoog." 
Deze week publiceren wij de meningen 
van Peter De Roover, voorzitter van de 
Vlaamse Volksbeweging en van joernalist 
Jan Veestraeten {Gazet van Antwerpen). 

Nogmaals willen wij erop wijzen dat deze 
teksten onder de verantwoordelijkheid 
van de auteurs vallen, wij bieden hun 
mening onze lezers ter diskussie aan. 
Lezers die op deze gast-meningen willen 
reageren vmden plaats in onze rubnek 
Wederwoord. 

Niet meer 
acnteruitkijken 
Volgens de pers geeft de VU België op. 
Hugo Schiltz verklaart „teleurgesteld te 
zijn in de werking van het Belgische 
federale model". Andere vooraanstaande 
VU'ers geven op spreekavonden een nog 
meer uitgesproken interpretatie aan het 
nieuwe 10 puntenprogramma. Voor de 

Vlaamse Volksbeweging reden genoeg 
om de teksten zeer nauwlettend te ont
leden. 

In het jongste verkiezingsprogramma van 
de VU (1995) lezen we nog: „België kan 
hierin als tijdelijke tussenschakel blijven 
bestaan, indien de Franstaligen dit niet 
onmogelijk maken en dit voor de Vla
mingen een meerwaarde oplevert. Bij de 
beoordeling van die meerwaarde zijn 
Brussel en de Vlaamse rand rond Brussel 
van doorslaggevende aard." 
De deur bleef op een kier, maar de 
politiek stond niet stil. De escalerende 
provokaties van de Franstaligen in Brus
sel, het - naar de woorden van Manu 
Ruys - frankofone „afwijzingsfront" te
gen nieuwe stappen in de staatshervor
ming en het Belgische immobilisme in 
zeer belangrijke sociale en ekonomische 
dossiers hebben vele illusies vernietigd. 
Vandaag gelooft niemand nog dat Sint-
Michiel de laatste hervormingsstappen 
heeft gezt. 

In het VU-programma van 27 februari 
lezen we: „...maar deze grote en kleine 
feiten geven aan dat België geen enkele 
toegevoegde waarde meer heeft, maar 
enkel een remmende faktor is op welzijn 
en welvaart in Vlaanderen". Met deze 

VNOS op TV1 

loor 'on 
Brussel- bruisende grootstad, Vlaamse én 
Europese hoofdstad, internationale ont
moetingsplaats Een mooi palmares Ware 
het met dat de Vlaming z'n hoofdstad 
nauwelijl<s l<ent en - op een dagelijl<se pen-
deltocht naar kantoor na - zich vaak ook 
nauwelijks inlaat met wat in Brussel ge
beurt. 

De Vlaams-Nationale Omroepstichting 
(VNOS) neemt u mee voor een fikse TV-
wandeiing door Brussel Staatssekretaris Vic 
Anciaux zet de uitdagingen op een rij. Sven 
Catz, lid van de Brusselse Hoofdstedelijke 
Raad, schetst het aktuele politieke klimaat 
vu-voorzitter Bert Anciaux doet een forse 
oproep voor meer Vlaamse aandacht voor 
de hoofdstad. 'Benader Brussel als levende 
smeltkroes, niet als institutioneel vraag
stuk', zegt Anciaux 

De VNOS over het Brussel van vandaag en 
morgen Informerend, opiniërend én na
tuurlijk niette missen. 

3 p: 

• 

mmÊÊÊÊÊÊi 

j^U^H 
c» Afspraak op dinsdag 50 april, BRTN - TV 1 

om 25U.25 Een programma van de 
Vlaams-Nationale Omroepstichting 
(VNOS). 
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opgemerkte stap (Xfee Economist van 16 
maart schrijft dat de VU „wants outright 
Flemish independance") sluit de VU nau
wer aan bij het projekt dat de Vlaamse 
Volksbeweging in 1991 naar voor schoof 
en waarover sedertdien binnen de 
Vlaamse beweging nagenoeg een kon-
sensus is gegroeid. De VU zorgt er zo voor 
dat de gedachten weer in een stroom-

Peter De Roover 

versnelling komen. Deze ontwikkeling is 
zeker positief te noemen. Vanuit een 
gezonde kritische houding willen we toch 
enkele vragen opwerpen. 

1. Op het VU-kongres „Vitaminen voor 
Vlaanderen" van 1995 werd onder druk 
van de basis gekozen voor „een on
afhankelijk Vlaanderen in een federaal 
Europa". We lezen: „Zolang Europa en
kel soevereine staten erkent, moet Vlaan
deren als natie lidstaat worden in Eu
ropa". In de jongste nota komt het woord 
„onafhankelijkheid" met voor. We gaan 
het debat niet reduceren tot een fe
tisjistische woordenstrijd, maar het ware 
toch goed dat de Volksunie terzake alle 
onduidelijkheid zou laten vallen. 

2. Staatsrechterlijk kunnen alleen on
afhankelijke staten een konfederatie vor
men. Wanneer de VU spreekt over een 
konfederatie met Wallonië, dan houdt dit 
noodzakelijkerwijze in dat eerst alle be
voegdheden naar Vlaanderen en Wallonië 
gaan. De konfederatie is geen tussenstap 
tussen de Belgische staat en de volwaar
dige Vlaamse, maar een optie achteraf. 

3. In de jongste VU-nota staat dat in een 
ideaal Europa „de klassieke 'staat' haar 
betekenis verloren" heeft. Dat besluit 
mag niet te overhaast genomen worden. 
Daarenboven geven de feiten van van
daag geen aanleiding om te verwachten 
dat we daar binnen afzienbare tijd aan toe 
zijn. We mogen een aktueel politiek pro
jekt niet te zeer ondergeschikt maken aan 
gedachtenkonstrukties. Konkreet bete
kent dit dat voor Vlaanderen vandaag 

maar één optie openstaat (zoals de VU in 
1995 vaststelde): de volwaardige 
Vlaamse staatsvorming. 
Het is noodzakelijk dat ook de Volksunie 
die boodschap in alle duidelijkheid ver
dedigt. Op 27 februari werd een stap 
gezet in die richting. Achteruitkijken 
heeft nu geen zin meer. 

Peter De Roover, 
voorzitter Vlaamse Volksbeweging 

Viaamse 
meerwaarde? 
Voor de VU is het Belgische federale 
model blijkbaar een blok aan het been en 
biedt de staat die uit het separatisme van 
1830 geboren is geen meerwaarde meer 
voor de Vlamingen. Wordt hiermee het 
geweer van schouder veranderd? Het 
unionistische-federalisme, zoals dat nu 
funktioneert, is maar tot stand kunnen 
komen met de uitdrukkelijke steun van de 
VU. In 1992-1993 zag de partij blijkbaar 
nog een meerwaarde voor België. 
Waarom is het krediet van het federale 
België plots opgebruikt? 
Bovendien moet de vraag gesteld worden 
of de keuze voor een konfederaal model 
de definitieve keuze van de VU is, of dat 
deze optie alleen maar een informele, 
glijdende overgang naar een formeel se
paratisme inluidt. 

Met uitzondering van het Vlaams Blok, 
dat ondubbelzinnig het verdwijnen van 
België belijdt, hebben ook de overige 
politieke partijen nog geen definitieve 
kijk op het uiteindelijke samenlevings- of 
scheidingsmodel van Vlamingen en Wa
len. Maar ze realiseren zich wel dat de 
bondsstaat België aan twee erosies bloot 
staat. Niet alleen de Europese Unie maar 
ook de (deel)staten Vlaanderen en Wal
lonië vlooien de federale bevoegdheden 
almaar verder uit. 

Op papier is een konfederaal model een 
simpele zaak. Om het te realiseren is 
echter een akkoord met Wallonië, en ook 
met Brussel, noodzakelijk. En dat is voor
lopig niet zo eenvoudig. Bovendien zal de 
VU er de Vlaamse kiezers van moeten 
overtuigen dat als België geen meer
waarde meer biedt een konfederaal 
Vlaanderen dat wel doet. Ook dat is niet 
zo simpel. Zowel in een federaal als in een 
konfederaal model blijven de Vlaamse 
werkloosheid en het Vlaamse aandeel in 
de staatsschuld een zwaar te torsen last. 

Jan Veestraeten, 
joernalist 
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zele blijft hem dankbaar 
De regionale VU-krant 

In de nazomer van 1970 werd Zele in 
korte tijd bevangen door een eigenaardig 
verschijnsel. Een ganse serie borden de-
koreerden plots het landschap en droegen 
als enige boodschap: een groot vraag
teken. Bijna niemand had er toen enige 
notie van dat dit de start zou betekenen 
van een ingrijpende omwenteling in de 
Zeelse gemeentepolitiek. 

ZEELSE BELANGEN 

Het zou nochtans bijzonder snel gaan. 
Het vraagtegen werd vervangen door de 
beeltenis van veearts-doctor Avil Gee-
rinck die prompt werd aangekondigd als 
de toekomstige burgemeester van Zele. 
Hij was de kopman van de nieuwe lijst 
Zeelse Belangen, ingediend onder impuls 
van de Volksunie-afdeling Zele, die zich 
voor het eerst aan de kiezer aanbood 
onder het motto: „er marcheert een reus 
door Zele". 

De gemeenteraadsverkiezingen van ok
tober 1970 draaiden meteen uit op een 
sukses: de Zeelse Belangen behaalde 3 
zetels (op 17). De meerderheid van de 
CVP was gebroken en de andere partijen 
sloegen de handen in elkaar om Avil 
Geerinck voor te dragen alls nieuwe 
burgemeester van Zele. Dat had niemand 
twee maanden eerder durven voorspel
len. 

Burgemeester Avil Geerinck bracht al 
onmiddellijk, samen met zijn nieuwe 
ploeg, een kentering teweeg in het ge
meentebeleid. Het is wellicht zijn groot
ste verdienste geweest dat het gemeen
tehuis werd omgetoverd tot een glazen 
huis, het werd de ontmoetingsplaats voor 
iedereen. Niet langer stond een bezoek 
aan het gemeentehuis gelijk met het af
dalen in de grot van Ali Baba. Tot een
ieders verbazing ondervonden de Ze-
lenaars dat burgemeester en schepenen 
zich gewoon tussen het volk kunnen 
begeven en zich niet noodzakelijk dienen 
op te sluiten in een ivoren toren. Velen 
vonden plots voor het eerst de weg rich
ting gemeentehuis, al was het maar om 
gewoon iets te vragen. Een nieuwe ten
dens die onomkeerbaar zou blijven en die 

tot heden ten dage volledig wordt aan
gehouden en waar mogelijk nog uit
gebreid. 

NAAR HET PARLEMENT 

Na één jaar burgemeesterschap kreeg 
„Avil", zoals hij gemeenzaam genoemd 
werd, de kans om zijn beleid voor het 
eerst door de Zeelse kiezers te laten 
beoordelen en trok hij de kamerlijst voor 
de Volksunie bij de parlementsverkie
zingen van 1971. Het werd meteen een 
voltreffer! In het kanton Zele (waaronder 
het huidige Groot-Berlare) behaalde de 
lijst 28,1% van de uitgebrachte stemmen. 
Van 1971 tot 1974 zetelde Geerinck als 
volksvertegenwoordiger en nadien tot 
1977 als senator. 

De gemeenteraadsverkiezingen van 1976 
leverden hem een persoonlijke monsters
core van 3.558 stemmen op. Zeelse Be
langen werd de grootste partij op ge
meentelijk vlak. 

Op 8 april 1980 sloeg het noodlot echter 
plotsklaps doch onverbiddelijk toe. Zijn 
onvermoeibare inzet had zijn tol geëist. 
Zijn hart, dat klopte voor elke Zelenaar, 
had het begeven. Avil Geerinck overleed 
op 63-jarige leeftijd en alsof het een 
symbolische betekenis had, in zijn bur
gemeesterszetel nog wel. De reus had ons 
veel te vroeg verlaten. 

ALPINIST 
Avil Geerinck werd geboren op 10 fe
bruari 1917 als benjamin in een boe
rengezin met acht kinderen. Aan de 
Gentse universiteit werd hij „paarde-
meester", doch hij oefende dit beroep 
nooit daadwerkelijk uit. Door zijn hu
welijk met Martha Rubbens kwam hij 
immers terecht in het familiale bedrijf, de 
gekende likeurstokerij. 
Nog vele jaren zullen allerlei anekdoten 
en verhalen de ronde doen over deze 
buitengewoon populaire burgemeester. 
Wie herinnert zich niet zijn alpmistische 
heksentoer toen hij de Zeelse kerktoren 
beklom om eigenhandig een reparatie-
karwei af te maken. 
Op zijn eenvoudige en volkse wijze heeft 
Avil Geerinck vele duizenden mensen 
dichter bij het Vlaams-nationalisme ge
bracht, een grootse verdienste. Hij was 
een repressie-slachtoffer die zijn verdikt 
als een eretitel droeg. De Zeelse kiezers 
hebben hem echter op overtuigende wijze 
amnestie verleend. Zij wel! 
Een decennium lang droeg Avil Geerinck 
de burgemeesterssjerp met volle over
gave. Terecht zijn we allen fier op hem. 
Zele is hem veel dank verschuldigd. Een 
laan met zijn naam is een passende 
hulde. 

Herman Van Driessche 

VNS-Pubiikatie: 

Standpunten 
Het Vlaams-Nationaal Studiecen
trum - VNS vzw palet uit met een 
gloednieuw kwartaaltijdschrift: 
'Standpunten'. Elk nummer spit één 
of meerdere aktuele thema's diep
gaand uit, mooi begeleid door heel 
wat randinformatie. 
Verder: drie vaste rubrieken, met 
onder meer, de voorstelling van 
nieuwe VNS-publikaties, de aankon
diging van studiedagen en de voor
stelling van nieuwe aanwinsten van 
het VNS-documentatiecentrum. 
Het eerste nummer - met als thema
dossier de studie van vu-mandataris 

Sven Catz over 'De taalverwerving in 
het Nederlandstalig basisonderwijs 
in Brussel' - kan bij wijze van proef 
gratis worden aangevraagd. Voor de 
overige nummers wordt een bij
drage gevraagd van 100 Bfr. per 
nummer. Een abonnement kost 300 
Bfr. per jaar (4 nummers) en kan 
worden overgeschreven op reke
ningnummer 435-0259801-18 van 
het VNS vzw. 

o» Info Vlaams-Nationaal Studiecen
trum, Bamkadenplein 12 te 1000 
Brussel Tel 02/219 49 50 

Verkooppunten 
zangfeest 

CENT 
Kaarten van 700 fr. (600 fr. In voorverkoop) en 
600 fr (500 fr.): FVV-sekretariaat in de Ben-
nesteeg 2 te 9000 Gent. 
Tel. 09/223.38.83. 

HEUSDEN-ZOLDER 
Voorwaarden voor bus I: 
Busreis én zitplaats 600 fr. Totaal 810 fr. 
Busreis én zitplaats 400 fr. Totaal 610 fr 
Vertrekuren: Maaseik Hu,, Genk Station 
11U.45 en E314 Heusden-Zolder 12u,15. 
•=» Frans Vanstlpelen, tel. 011/42.59.95 

(van 10 tot I2u. voormiddag). 

WITLOOFSTREEK 
Ook de witloofstreek gaat naar Gent. Op vrijdag 
26 april Is het voor de 3de keer Nekka-naclit. 
Kaarten iniervoor kosten 450, 550 of 750 fr. 
Op zondag 28 april is het het Zangfeest. Ook 
hiervoor zijn kaarten verkrijgbaar tegen de prijs 
van 600, 400, 300 of 250 fr. 
<̂  Kaarten op voorhand bestellen bU Ka-

mlel Ryon, Keizerinlaan ia, 1820 steen-
oidcerzeei, 02/759.84.40. 
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VU-studiedag 

Ontsluiting 
zeebrugse haven 

Op zaterdag 4 mei organiseert het VU-
arrondissement Brugge, in samenwerking 
met het Vormingscentrum Lodewijk Do
sfel (VCLD), een studiedag over de ont
sluiting van de Zeebrugse haven. Af
spraak om 9u.30 aan de Brugse Schip-
persschool. In de voormiddag is er een 
koUoquium met als sprekers: Jan Balduck 
(direkteur Water- en Zeewegen), Chris
tian Vanlancker (Bond Eigen Schippers), 
Ulrich Keppler (Groep Planning) en Filip 

Martens (Voorzitter Promotie Binnen
vaart Vlaanderen). Vlaams Volksverte
genwoordiger Jean-Marie Bogaert ver
tolkt er het VU-standpunt. In de na
middag is er per binnenschip een afvaart 
voorzien van het kanaal Brugge-Gent met 
bezoek aan de werken van de keersluis in 
Beernem. 
c» Info: Vlaams Volksvertegenwoordiger 

Jean Marie Bogaert - tel. 

050/35.64.13. 

vuJO-izegem over 
samenlevingskontrakt 

De jongste tijd staat het „ongehuwd sa
menleven" volop in de belangstelling. 
Ook m West-Vlaanderen beweegt er wat. 

De vlag 
van spehar 
(Vervolg van biz. 1) 

Het eerste gezicht bedriegt. Want eigenlijk 
was Spehar waarschijnlijk nooit zinnens om het 
binnenhalen van de kampioenstitel met Kroatisch 
vlaggengezwaai te onderstrepen. De bewuste vlag 
werd hem in de handen gedrukt door een verder 
anonieme supporter. 

Volgens één van onze bronnen in het stadion 
die er oog voor had, Vlaams parlementslid en 
Club-supporter Kris Van Dijck, hadden drie 
toeschouwers zondag zo'n Kroatische vlag bij 
zich. De VU-burgemeester van Dessel heeft al 
enkele indrukwekkende hulpakties voor Kroatië 
georganiseerd. U raadt het: hij was één van de 
drie supporters met een Kroatische vlag. 

Rest de vraag: waarom namen die andere 
twee supporters de moeite zo'n vlag mee te 
nemen naar het voetbalstadion? 

Vroeger en vermoedelijk ook vandaag nog 
waren er bij de wedstrijden van Club Brugge 
(zeker wanneer het Waalse of Brusselse 
tegenstrevers betreft) altijd al leeuwenvlaggen te 
zien, niet meer dan normaal voor de "Nationale 
Ploeg van Vlaanderen". We hopen dat het er 
zondag meer dan drie waren. 

(Pdj) 

Met name in Oostende, stuurde de ge
meente een duidelijk signaal richting 
Wetstraat, via het gemeentelijk registre
ren van samenlevinskontrakten. 
De Volksuniejongeren-Izegem verheugen 
zich hierover. In deze materie zou de 
wetgever volgens VUJO wat sneller op de 
bal kunnen spelen. Er hebben zich in
middels heel wat „nieuwere" samenle
vingsvormen ontwikkeld, waarvan ge
bleken IS dat ook deze een duurzaam 
karakter hebben en waarbinnen de part
ners best wel wat (gestruktureerde) ver
antwoordelijkheid voor elkaar willen op
nemen. Tevens verheugt het VUJO-Ize-
gem dat (onrechtstreeks) ook aan ho
moseksuele mensen recht wordt gedaan. 
Ook de Katolieke Arbeiders Vrouwen 
(KAV) willen een juridisch kader met 
rechten en plichten voor samenlevenden. 
Ze hebben een „Gids voor samenwo
nenden" gepubliceerd. KAV legt vooral 
de nadruk op samenwonen zonder sek
suele relatie. 

KONKRETE EIS 

VUJO-Izegem wil dat - in afwachting van 
een bevredigende |uridische regeling voor 
deze maatschappelijke realiteit, - het Ize-
gemse Stadsbestuur stappen onderneemt 
naar de maatschappelijke erkenning van 
samenlevingsvormen buiten het traditi
onele burgerlijke huwelijk. Dit moet vol
gens VUJO-Izegem gebeuren via het re
gistreren van voor een notaris afgesloten 
samenlevingskontrakt tussen twee per
sonen. 

Herdeniclng 
van Severen 
en lotgenoten 
De plechtige jaarmis ter nagedachtenis 
van Joris van Severen en zijn lotgenoten 
wordt op zondag 5 mei om 16 uur in de 
kerk van de Sint-Pietersabdij te Steen-
brugge (Brugge-Assebroek) gekoncele-

breerd door abt Anselm Hoste. E.h. Ward 

Corsmit staat in voor de homilie. 

Het geheel wordt opgeluisterd door het 
Sint-Lutgartkoor. 

VU OP RADIO EN TV 
Dinsdag 30 april om 23u.30 Is er 

een programma van de Vlaams-natl-
onale Omroepstlchting op TV1-BRTN. 

OOST-VLAANDEREN 
Do. 18 april HEUSDEN: vu-praat-

café: Walter Demeyere spreekt met Bert 
Anciaux. In café Vriendenkring te Neus
den, Steenvoordestraat (overkantschool). 
Geen uur vermeld. Org. en Info: VU-Des-
telbergen-Heusden. 

Za. 20 april SINT-AMANDSBERC: 
Lentefeest in de feestzaal van het Dien
stencentrum aan de Antwerpsesteenweg. 
Met gekookte ham, groenten en fruit. 
Aanvang: 20u. Deelname: 400 fr, met 
gratis aperitief. Gastspreker: Jean-Marie 
Bogaert. Org.:VU-Sint-Amandsberg. In
schrijven op voorhand bij Erwin 
(09/251.50.08 - na 18u.) of bij Koen 
(09/228.97.63). 

ZO. 21 april WONDELCEM: Fees
telijk etentje van VU-Wondelgem, met 
aperitief, witloofroomsoep, ardennenge-
braad/ frieten/ groentenkrans, taarten
buffet en koffie. Om I2u. in zaal De Nach
tegaal, Westergemstraat 96. Deelname: 
650 fr., kinderen t/m 12J.: 350 fr. Inschrij
ven bij bestuursleden. 

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.: Coosse-
naertskring i.s.m. de drie VU-afdellngen 
van Gent-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: Cuido Van in. 
Deelname: 650 fr. Inschrijven vóórl7/4 bij 
VU-Gent-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. 

Di. 30 april AALST: 1 mei-Viering. 
Toespraak om 20u. aan het standbeeld van 
Priester en Pieter Daens, aan de Werf te 
Aalst. Daarna in Graaf van Vlaanderen, 
Stationsplein: lezing dor Kamiel Sergeant 
over,,Armoede in Aalst nu ' . Achteraf sa
menzijn onder vrienden. Org.: VU-arr 
Aalst-Oudenaarde. 

za. 4 mei ERPE-MERE: Kledingom-
haling vanaf 8u.30 i.s.m. het Vlaams In
ternationaal Centrum. Opbrengst gaat 
naar heropbouw vernielde dorpen in Koer-

distan. Info: Jan Caudron. 
Dl. 7 mei AALST: Bert Anciaux ont

moet Stijn Meuris. Om 20u. in café Safir, 
Grote Markt. Org.: VUJO-Croot-Aalst. Info 
Herwig Van Wilderode (053/77.03.11). 

WO. 8 mei WELLE: Cespreksavond 
met Jaak Vandemeulebroucke over Eu
ropa. Om 20u. in Huyse St.-Pieter, Wel-
leplein te Welle. Org.: VUJO-Denderleeuw-
Welle-lddergem. Info: Els Van Rampel-
berg, 0533/67.42.47. 

vr. 10 mei CENTBRUCCE: De dood 
met de kogel, door voordrachtkunstenaar 
Jan Verschaeren. Om 20u. in de zaal van 
het dienstencentrum, Braemkasteel-
straat. Org.: Dr. Goossenaertskring i.s.m. 
VVVG-Gentbrugge-Ledeberg. Info: Lieve 
Robert-Bogaert (09/231.19.41). 

WEST-VLAANDEREN 
DO. 18 april BRUGGE: Dhr. Mark 

Adriaen over Ex-Voto's: waar komen zij 
voor en de produktie-ateliers in Vlaan
deren. Om 15u. in De Gulden Spoor, 't Zand 
22. Org.: Informative. 

Vr. 19 april IZECEM: Organisatie 
van een vrouwenweekin in de Kempen van 
19 t/m 21 april. Org.: FVV-lzegem. 

Vr. 19 april INGELMUNSTER: Ont-
moetingsavond met Geert Bourgeois en 
Chris Vandenbroeke; Om 20u.l 5 in café De 
Meersch, Weststraat. Org.: VUJO-Kortrijk-
Roeselare-Tlelt. 

ZO. 21 april LEDECEM: Vanaf 
l lu.30 arr. VU-Lentefeest in Feestzaal Cy
cloon, St.Pietersstraat 11 n.a.v. 30jaarVU-. 
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 I9u. in de 
keuken paterskloosten Roeselarestraat te 
izegem. Deelname: op de avond zelf te 
bepalen. Meebrengen: bord, bestek en 
glas. org.: Vlanajo vzw. 

WO. 24 april BRUGGE: Kursus 
EHBO voor VWG Edukatieven. Om 15u. de 
Magdalenazaal, Violierstraat 7. Nadien kof
fietafel.. Samenkomst om 14u. 

vr. 26 april TIELT: 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, drugsproblematiek, week
endverkeer... Inkom gratis. Org.: VU-Tielt. 

vr. 26 april OEERLUK: Debat
avond over de Hormonenmaffia met Jaak 
Vandemeulebroucke, vzw Van Noppen en 
Chris Vandenbroeke. Om 20u. in ontmoe
tingscentrum D'lefte. Inkom 50 fr. Info: 
Wim Vancauwenberghe (056/77.72.47). 
Org.: vu-Deerlijk i.s.m. Ie Dien. 

Ma. 29april KORTRIJK: Om 20U. in 
Trefcentrum West-Flandria, Graaf Gwijde 
van Namenstraat 7: informatie-avond 
over,,Vegetarische voeidng" door dr.-ho-
meopaat Geert Verhelst en mevr. Hilda 
Vanwijnsberghe. Uitgebreid proeven. 
Org.: FVV-Kortrijk. 

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

WO. 8 mei IZECEM: V-Club voor 
kinderen. Om 13u.30 in de Ommgegangs-
traat 5. Tema: wolschilderij. Meebrengen, 
lijm, schaar, restjes wol. Inkom 70 fr. Org. 
Vlanajo. 

VLAAMS-BRABANT 
vr. 19 april HEEMBEEK: Algemene 

VU-kwis (politiek, muziek, wetenschap, 
puzzels, fotoreeks, film & video...) onder 
presentatie van alg. voorzitter Bert An
ciaux. Om 20u. in Refter Familia, Fr. Ve-
kemansstraat 131. Ploegen van max. 5 
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Het arr. bestuur van het arrondisse
ment Aalst-Oudenaarde organiseert 
ook nu weereen 1 mei-viering, dit jaar 
op dinsdag 30 april 1996. 

Om 20u. samenkomst aan het stand
beeld van Priester en Pieter Daens aan 
de Werf te Aalst, waar een bloemstuk 
wordt neergelegd. De afdelingen 
wordt gevraagd hun vlaggen mee te 
brengen. 
Een korte toespraak zal gehouden wor

den door een komiteelid van het Pries
ter Daensfonds. 

Daarna wordt in het lokaal ,,De Graaf 
van Vlaanderen", Stationsplein te 
Aalst, een lezing gehouden door Ka-
miel Sergeant over,,Armoede in Aalst 
nu". Achteraf samenzijn onder vrien
den. 

Het bestuur van het arr Aalst roept op 
tot massale aanwezigheid. 

personen. Aantal ploegen beperkt tot 25! 
Deelname: 400 fr vóór 15/4, daarna 500 fr 
(rek.nr. 428-4053551-51). Talrijke prijzen. 

Zo. 21 april BRUSSEL: Aperitief-
gesprek. Peter Lombaert (TV-Brussel) 
vraaagt Sven Gatz de kleren van het lijf. Om 
11u. in Gemeenschapscentrum De Zeyp, 
Van Overbekelaan 164 te Ganshoren. Org.: 
vu-West-Brussel. 

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

vr. 26 april MEISE: vanaf 20u. in 
de kultuurzaal De Birre, Stationsstraat te 
Wolvertem: Hormonenproblematiek be
sproken door JaakVandemeulebroucke en 
vertegenwoordigers van minister van 
Landbouw, Boerenbond en Instituut Ve
terinaire Keuring, ivioderator: Dirk Achten 
(De Standaard). Inkom gratis. Org.: Karel 
Bulsfonds Meise-Wolvertem-Oppem. 

Za. 27 april GRIMBERGEN: Jaar
lijks lente-etentje van vu-Grimbergen. 
Vanaf I7u.30 in sporthal De Singel, te 
Strombeek-Bever. Ookop28/4van11u.30 
tot 15u. Info en inschrijving: Annemie 
Dedoncker (02/267.37.93). 

zo. 26 mei OUD-HEVERLEE: 25 
jaar VU-Oud-Heverlee. Viering in met een 
overzichtstentoonstelling vanaf 10u.30 
met muzikaal aperitief, vanaf 12u. grote 
barbecue (schaap aan 't spit, of brochette 
en worst). In het Don Bosco-klooster. Kaar
ten (volw. 350 fr, kinderen 200 fr.) bij Bert 
vanhamel (016/40.45.57) of Ciska Proost 
(016/47.13.23). 

LIMBURG 
vr. 19 april HASSELT: Gespreks-

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 I5u. 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. 19 april RETIE: voordracht 

door prof. Stefaan Top (voorzitter Fede
ratie van Vlaamse volkskundigen) over 
,,De Feestkultuurin Vlaanderen".In ver-
gadercentruym De Linde, Kasteelstraat 
67. Geen aanvangsuur vermeld. Inkom 150 
fr Org.: FVV InfO: 09/223.38.83. 

vr. 19 april WESTERLO: Om I 5U. In 
Kapellekeshoef, Kapellestraat: ,,Brieven 
aan een kardinaal" door de auteur Louis 
Van Roy. Toegang gratis. Org.: SMF-Kem-
pen en Limburg. 

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

Za. 20 april RETIE: Kwis algemene 
kennis en Vlaamse Beweging en vrou
wenbeweging, 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 
Ostayen 100 in het AMVC, Minderbroe
dersstraat 22 te Antwerpen. Start: 10U.30. 
Bijdrage: 100 f r Org.: Vlaamse Kring Ber-
chem. 

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

Dl. 23 april ANTWERPEN: 
,,Noord-lerland: van oorlog naar vrede?". 
Vormingsavond met Bart Staes (mede
werker Eurofraktie). Om 20u. in lokaal R-
231 van de UFSIA, Rodestraat 14. 
Org.:VUJO-arr Antwerpen en VUJO-UA 
i.s.m. Dosfellnstituut. 

WO. 24 april ZANDVLIET: Walter 
Luyten over,,Vlaanderen in of onder Eu
ropa". Om 20u. in School Noordiand, Be
gijnhoeve 6.Inkom: 100 f r leden, CJP en 
60-1-, anderen 120 f r Org.: DF-Zandvliet-
Berendrecht. 

00. 25 april SINT-LENAARTS: Ge-
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-KALMTHOUT: 
Vlaamse onafhankelijkheid, voordelen en 
gevaren. Voordrachtavond met debat, om 
20U.15 in de zaal van taverne Cambuus, 
Heidestatieplein 10. Toegang loo f r info: 
666.58.55. Org.: VVB-Kalmthout. 

Vr. 3 mei ESSEN: Bert Anciaux In 
een gespreksavond over ,,Jongeren en 
politiek". Om 20u. In zaal Den Block, Heu-
velpleln. Org.: VUJO-Essen. 

Za. 11 mei KESSEL: DF-afdeting 
gaat op tweedaagse trip naar Zuid- (of 
Frans)Vlaanderen. info en gids: Walter 
Luyten. 

Zo. 12 mei WILRIJK: Aperitlefkon-
cert om I1u. in Kasteel Steytellnck. 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. Aktle- en Kul-
tuurgemeenschap. 

Za. 25 mei WOMMELGEM: Met de 
bus naar Mariekerke om er te wandelen en 
lekkere paling te eten. Vertrek om 9u.30 
aan de kerk van Wommelgem. Met wan
deling, paling smullen, boottocht op de 
Schelde, inschrijven aan 550 fr p.p. (alles 
inbegr) tot 15/5bij Ward Herbosch 
(03/353.68.94). Org.: KK Jan Pui-
mège/Reisclub Tyrol. 

zo. 26 mei AARTSELAAR: Om 15u. 
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. 

WO. 29 mei TURNHOUT: Jaak Van-
demeulebrouckeover,,De Hormonenmaf
fia". Om 20u. in De Warande. Inkom gratis. 
Info: Klara Hertogs (014/41.45.79). Org.: 
Vlaamse Kring Turnhout. 

vr. 31 mei LINT: Leden- en 
simpatisantenfeest met aperitief, 
goulash, kipragout en konijn. Met als 
gastspreker Paul Van Grembergen. Om 
20U.30 in De Witte Merel (Congreszaal), 
Liersesteenweg 25. Deelname 650 fr, Info 
en inschrijven: Frank Vercauteren 
(03/455.71.56). Org.: VU-LInt. 

Het partijbestuur 
deelt mee 

Na afloop van het VU-partijbestuur van 
maandag jl. wercj volgende persmedede
ling verspreid: 
,,De Inuidige kontroverse tussen gerecht en 
politiek mag voor belaagde politici geen 
verontschuldiging zijn om door hen ge
stelde daden te minimaliseren of hun ver
oordeling af te doen als een afrekening van 
de rechterlijl<e macht met de politieke we
reld. Het gerecht moet ten allen tijde zijn 
werk in alle vrijheid en onafhankelijkheid 
kunnen uitoefenen, ook wanneer er politici 
bij betrokken zijn. En wanneer deze politici 
dan veroordeeld worden moeten zij, zoals 
Coëme na enig aarzelen gedaan heeft, 
daaruit hun konklusies trekken, onvoor
waardelijk Het noodgedwongen terugtre
den van een partijkopstuk mag geen aan
leiding geven tot politieke ruilhandel. 

Het gerecht mag van zijn onafhankelijkheid 
ten opzichte van de politiek echter ook 
geen misbruik maken om de wantoestan
den in eigen rangen toe te dekken Het 
falend onderzoek naarde Bende van Nijvel 
is hiervan een hallucinant voorbeeld 

Hier worden duidelijk, schermend met de 
scheiding der machten, stinkende potjes 
dicht gehouden. Dit kan een demokratie 
niet verdragen. Hier moet ingegrepen wor
den. 

Het gerecht blijkt niet in staat dit dossier 
opnieuw vlot te krijgen, dus moeten de 
politieke verantwoordelijken ingrijpen De 
VU zal hierop blijven hameren, want het 
geloof in ons rechtssysteem wordt op de 
helling gezet en dat is pas gevaarlijk voor 
onze demokratie." 

OCMW-Affligem 
ontoegankelijk voor 

gehandikapten? 
Enkele jaren na de fusie werden ver
schillende diensten van het OCMW van 
Affligem (sociale dienst, administratief 
personeel,...) in het oud-gemeentehuis 
van Teralfene ondergebracht. Dit gebouw 
is enkel te betreden via een steile trap. 
Tijdens de jongste OCMW-raad bracht 
Guy Uyttersprot, OCMW-raadslid Af
fligem 94, de problematiek van de on
toegankelijkheid van dit gebouw voor 
gehandikapten onder de aandacht van de 
meerderheidspartijen. 
Guy Uyttersprot: „Hoe kimnen gehan
dikapten of rolstoelgebruikers de sociale 
dienst van het OCMW bereiken?" 
De meerderheidspartijen vonden dit dui
delijk een vervelende vraag en antwoord
den dat dit agendapunt hun eigenlijk 
verwonderde. Guy Uyttersprot kreeg uit
eindelijk te horen dat de sociale dienst 
toegankelijk is voor gehandikapten via de 
garage. Ook daar dienen de rolstoel
gebruikers rekening te houden met hin
dernissen. 

Uyttersprot vroeg om signalisatie te plaat
sen langs waar de gehandikapten of rol
stoelgebruikers de administratieve dien
sten van het OCMW kunnen bereiken. 

De meerderheidspartijen stemden hier
mee toe. 

Tenslotte wees Guy Uyttersprot er de 
meerderheidspartijen nog op dat er in 
1977 een Koninklijk Besluit werd goed
gekeurd waarbij de openbare besturen 
verplicht zijn om hun diensten toegan
kelijk te maken voor gehandikapten. 

Het Vlaams Neutraal Ziekenfonds uit 
Mechelen Is op zoek naar een gemo
tiveerde 

Boekhouder 
(voltijds) 

-Al-Boekhouding of gelijkwaardige 
ervaring 

- Vlaamsgezind 
- nauwkeurig kunnen werken 
- flexibel, mobiel en bereid om ook actief 

te prospecteren voor het ziekenfonds 
Sollicitatiebrieven met cv vóór 10 mei 
te richten aan: Vlaams Neutrzial Zie
kenfonds, tav. Emiel Vanlangendonck, 
Hoogstratenpleln 1, 2800 Mechelen. 
Splits zelf de sociale zekerheid! 
Word lid vem een Vlaams zieken
fonds— yfc"**̂  

Bel vandaag nog ((pSOO - 179 75 

GRATIS 

VLAAMS NEUTRAAL ZIEKENFOHDS 

Feest, bloemen, 
touwtjes... 

Op vrijdag 1 maart hielden VUJO en VU 
van Groot-Steenokkerzeel een Kaas- en 
Wijnavond op Breugeliaanse wijze. Op 
deze avond werd ook Karel Coosemans in 
de bloemen gezet. Na 24 jaar trouwe 
politiek geeft hij de touwtjes door aan de 
jongeren, de Volksunie-jongeren. Een 
voorbeeld dat navolging verdient... 

9 



Diamanten jubileum te De Klinge 
Op 1 mei 1996 zijn Robert De Witte en José Van 
Haute uit De Klinge 60 jaar gehuwd, zij trouwden 
inderdaad in het jaar 1936. Zon lang ,,samen-
levingskontrakt' moet passend gevierd wor
den. Ook de plaatselijke VU-afdeling wil bij
dragen to t het feest want Robert en José zijn 
hun leven lang met Vlaamse beweging bezig, 
hun zoon Hubert was lange tijd afdelings-voor-
zitter en werd opgevolgd door zijn zoon Erik. Tot 
op vandaag zijn Robert en José trouwe vu -
leden. 
Gemeenteraadslid en gewezen provincieraads
lid Robert Van Duyse kan het weten:, , De jubilaris 
heeft me bij elke verkiezing steeds ter zijde 

gestaan. Pamfletten uitdragen, borden plaatsen 
en weer afbreken, altijd was Robert present en 
met volle overtuiging en steeds gratis voor 
niks." 
Vrienden worden uitgenodigd om op 1 mei om 
15 u. de jubileummis van Robert en José bij te 
wonen, achteraf is tussen 17 en 19 u. in feestzaal 
Orchidee (Kerkstraat 70 te St.-Cillis-Waas) een 
receptie. 
Het adres van het jubilerende paar is Hogen-
akkerstraat 31 te 9170 De Klinge. 
De redaktie van WIJ sluit zich graag aan bij de 
felicitaties en wenst Robert en José nog vele 
jaren gelukkig samen. 

DEZE WEEK IN 

• AANBEVOLEN HUIZEN • 

Knack 
VANUIT DE GEVANGENIS 

Het leven in de Belgische gevangenissen: directie, personeel en 
ge\angenen vertellen hun verhaal in een echte inside-stor>. 

FARAO'S: NIEUWE FEITEN 
Hel oude Egypte \an de piramiden geeft opnieuw geheimen prijs. 

Op zoek naar de ziel van de farao's, een serie. 

SPECIAL ZOMERWONEN 
Droomhuizen en \ akantiebestemmingen in het buitenland: 

een v\ereld \ol woonnlezier deze week in Weekend Knack. 

SERIE "ONTDEK FRANKRIJK" 
deze week: Bourgogne 

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

Brugge bezoeken is ook 
kennis maken met het 

Vlaams 
Ontmoetingscentrum 

^ De Gulden Spoor 

rechtorer uitgang parking 

't Zand 22 Brugge 
tel. 050-34.30.82 

* dranken * reslaurant 
* snacks ' zaal voor 50 pers. 

^ DEVRIESE ^ 
woonveriichtinp 

baron ruzettelaan 78 
8310 brugge 4 

paan brugge-oostkamp^ 
. 050 35 74 04 . 

WOONIDEE 
Cecile Moonen 

Interieur Decoratrice 

Wij hebt)en hart en tijd voor U 

Gordijnen en Overgordijen 

De beste merken, maken en plaatsen 

20 jaar ervaring 

Advies voor uw interieur 

Woonidee, Stationstraat 16, 
9280LEBBEKE 

Tel 052/41.15.73 

TAVERNE-RESTAURAhrr 

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 

OeHaan . 

Hoevekip Valentine Thonart + kreeft. 

Brood- en 
banketbakkerij 

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

SPECIAUTErr 
VANALlf 

GELfGENHEIDSGEBAK 

Kostuums 
naar maat 

* yBrmees 
J L /' Steenhouwersvest. 52 Steenhouwersvest. 52 

ANTWERPEN 

Tel.: 03/231.35,83 

U bent van harte welkom bij 

Karel Van Den Berghe 
a v B A 

VLOER en MUURTEGELS 

— Steeds ruime kortingen 
— Kwaliteitsprodukten 
— Uitstekende sen/ice 
— Keuze uit meer dan 600 soorten 

GÊ fTBESTEENWEG 377 
9300 AALST 
(200 m voor de Vijfhuizen) 
Tel. 053/70.06.64 

Het ^aliitöftutó 
Sedert 191 o 

JAN PAUWELS-DE BRAUWER 
Oude Brugstraat 16,9200 Schoonaarde 
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Fijne midweek superweekend 
3 Nachten 

Luxe kamer, stilte gratis, 
3x gastronomisch 

half pensioen, bierdegustatie, 
Nonnandische pannekoek 

met koffie, 
tevens fietsen ter beschikking etc... 

6.500 fr. per persoon 
de laatste dag uw kamer 

tot IS.OOu. 
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10 Km van 
Brugge & 
Oostende 

Misschien het mooiste hotel in Vlaanderen 

Knip me uit -
fles champagne 

Love Arrangement 1 Nacht 

Luxe kamer met dubbele 
whirlpool, 

Aperitief, Gastro-menu, 
champagne op 

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

4.950 fr. per persoon. 
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Bel voor folder maar,wees er vlug bij!!! 
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w illy Knijpers bezocht herhaaldelijk ex-

Joegoslavië, ook tijdens de 

oorlogsjaren. In drie afleveringen schreef hij voor ons 

weekblad zijn bedenkingen neer rond de broze 

Balkan-vrede die er nauwelijks ademen kan. 

• L A N D U I T • 

Is er nieuw leven 
mogelijk langs een 

oorlogsrivier? 

Ver van huis, met de Amerikaanse steun-
leveringen op de achtergrond sloten de 
drie moe geworden krijgsheren de vre-
des-Daytonakkoorden. Op 3 april j.1. 
stortte tijdens zwaar stormweer Ron 
Brown, de Amerikaanse Handelsminister 
nabij het Kroaatse Dubrovnik in zee. 
Op de TV zagen we hoe Amerikaanse 
genietroepen met veel moeite een 600m-
brede brug in mekaar puzzelden over de 
gezwollen Sava-rivier. 

OORLOCSMOE 

De Sava ontspringt hoog in Slovenië 
vanuit twee kleine bronriviertjes. Deze 
lopen zuidwaarts samen in het brede, 
vruchtbare Kroaats Savadal. Na 940 km 
gooit de Sava 
zich bij het Ser
vische Belgrado 
in de Donau. Zij 
loopt dus door
heen drie Slavi
sche Balkan-
kuituren en ver
voert duizenden 
tonnen levens
noodzakelijke 
goederen van 

Noord naar Zuid. De meeste bruggen 
werden echter systematisch onbruikbaar 
geschoten met wapens van het voormalig 
Joegoslavisch leger. Dit leger-van-goede-
kommunisten werd destijds bevoorraad 
door Europese en Amerikaanse wapen-
leveranciers. En tijdens de voorbije oor
logsjaren voedden de Bulgaren, de Tsje
chen en de Russen deze Servisch-gewor-
den wapenkamers. De Servische agressor 
is oorlogsmoe. 

Er zullen miljarden solidariteitsgeld no
dig zijn om letterlijk en figuurlijk alle 
bruggen en de rest van dit stroomgebied 
te herstellen. 

Met ons vragen velen zich af: Hoe was 
dergelijke oorlogsopstoot mogelijk? 
Kan er nu nieuw leven bloeien langsheen 
die bevochten rivieren m Midden-Eu
ropa? 

NIEUWE OUDE LEIDERS 

Geregeld wordt de val van het IJzeren 
Gordijn en van de Berlijnse Muur voor
gesteld als een onverwachte gebeurtenis. 
Meer nog: als een overwinning van het 
Westen of de vrije markt met daarbij de 
heropleving van de demokratie. De witte
broodsweken van die naïeviteit zijn voor-
bij. 

Alle vrije verkiezingsuitslagen in Midden-
en Oost-Europa - op Tsjechië en Hon

garije na - brachten de oude macht
hebbers opnieuw^ aan het bewind. Be
halve in Albanië, werden er t.a.v. de 
kommunistische kaders geen systemati

sche zuiveringen doorgevoerd. De dis
sidenten, de burgerfora, de vrije vak
bonden zijn zeer snel van het politieke 
podium verdwenen of opgeslorpt in een 
der vele partijen. Rusland alleen al telt 44 
partijen in het parlement, Polen 29... Vele 
kommunistische leiders, die jarenlang 
met eenvoudige slogans en via één partij 
hun land bestuurden, kozen - zonder 
schaamte - voor een populistisch rechts 
ultra-nationalisme. De toespraken van de 
Rus Vladimir Zjirinovski, van de Slovaak 
Meciar, van de Oekraïener Kravtsjoek 
lijken kopijen van wat de Oostenrijker 
Haider of de Franse staatsnationalist Le 
Pen de goegemeente voorhouden. 
Soms grijpen oud-kommunisten nog ver-

Transsylvanië grotendeels via de Hon
gaarse (en Duitse) intellektuelen. Het 
Hongaars minderhedenproblemen be
heerst opnieuw een goed deel van de 
Midden-Europese samenleving. l/7de 
van alle Hongaren leeft immers als „min
derheid" in het „ommeland": Slowakije, 
Servië (Vojvodina), Roemenië, Oosten
rijk, Slovenië, Kroatië, Polen, Oekra-
iene. 

Het herwonnen zelfbeschikkingsrecht 
van de nieuwe maar ook van de oude 

der terug in het verleden. Andras Kiss 
leidt in Hongarije de KABSZ. Dit is een 
(suksesvol) partijtje dat openlijk het Hit-
lerregime en de Hongaarse koUaboratie 
verheerlijkt. Op 6 januari 1996 stak Kiss-
met veel instemming van enkele par
tijgenoten - de heropende Joodse sy
nagoge van Debrecen in brand. Het le
verde op 10 juni 1995 het verbod van zijn 
partij op. In Transsylvanië (Roemenië) 
ontbond op zijn beurt de burgemeester 
van Cluj Napoca (Klausenburg) een reeks 
Hongaarse verenigingen. Het Hongaars 
verdween als onderwijstaal aan de plaat
selijke universiteit. Nochtans „leeft" 

Trappenhal ziekenhuis in Oost-Siavo-
nië. 

staten roept de bescherming van de min
derheden op. Denken we aan de 25 
miljoen Russen die buiten Rusland leven 
of aan de honderdduizenden Duitsers aan 
de Wolga of in Kazakstan. Velen onder 
hen verhuizen bangweg naar het vroegere 
Oost-Pruisen met het nog steeds door de 
Russen bezette Kaliningrad (Königsberg). 
Of moeten we het hebben over de bloe
dige zelfstandigheidsoorlogen van in 
minderheid levende volkeren zoals de 
Armeniërs, de Osseten, de Tsjetsjenen, 
enz...? 

De DDR verkocht dan weer zichzelf 
vredevol uit met 14.000 ondernemingen 
aan de Treuhand Anstalt. l/4de van de 
Oostduitse arbeid(st)ers ervaart hoe ze 
veelal onbeschermd werkloos werden. 

LEVENSMOE? 

De sociale afbouw, maar ook de mi-
lieuontréddering stellen zich in Midden-
en Oost-Europa in alle scherpte, naast het 
nationaliteitenvraagstuk. Deze hopeloos
heid drukt zich ontegensprekelijk uit in 
de voorplanting. In Rusland daalde het 
aantal geboorten sedert 1989 met ± 
40%, in de ex-DDR met ± 60%. 
Het aantal zelfmoorden steeg in Rusland 
voor dezelfde periode met 11%. En de 
levensverwachting daalde er met 3 jaar. In 
Bulgarije leeft 60% van de 8,5 miljoen 
inwoners beneden de armoedegrens. In
tussen sloten de 22 nieuwe staten van 
Midden- en Oost-Europa met mekaar ± 
400 verdragen! Maar ze kijken hoopvol 

uit naar de VSA en West-Europa. Daar 
worden deze „vreemdelingen" echter op 

hun waarde gewogen en dikwijls te hcht 
bevonden. 

De kas is er immers ook leeg... 

PAX AMERICANA 

Wat de EU met aankon met het eindeloos 
heen- en weer-gereis van Duitse, Britse en 
Franse vredesgezanten, klaarde „Dirty 
Dick", Clinton's afgezant, op enkele we
ken. Deze lange basketbalfiguur, VS-on-

derminister voor Bui
tenlandse Zaken Ri
chard Holbrooke, 
bracht op 31 oktober 
1995 de drie ex-Joe-
goslavische vijanden 
bij mekaar in Dayton, 
Ohio. Zouden vieren-
eenhalf]aar nutteloze 
Balkan-oorlog achter 
de rug zijn? Iedereen 

hoopt het, maar nie
mand gelooft het. Op zijn minst zullen 
60.000 NAVO-soldaten jarenlang nodig 
zijn om de Dayton-akkoorden overeind 
te houden. En ook om ± 3 miljoen 
vluchtelingen naar huis te loodsen... Zij 
zijn er ook noodzakelijk om de in drie 
gedeelde Bosnische Federatie te laten 
overieven. Bovendien kwam, niettegen
staande alles, Groot-Servië tot stand. Zij 
het niet zo groot als zij het zelf wensten! 
Servië heeft zich immers vechtend uit
gebreid met een doorgang naar de Adri-
atische Zee en met een ± 50 km brede 
landstrook van noord naar zuid, ten wes
ten van Montenegro en Oud-Servië. Hoe 
zal rond Banja Luka het Servische eiland 
langsheen het Kroaatse Savadal zich or
ganiseren? 

En de oorlog woedt verder. Zonder twij
fel blijft het bestaansrecht van het bezette 
Hongaarse Vojvodina en het Albanese 
Kosova vooraan op de agenda staan. In 
beide gebieden viert het Servisch im
perialisme hoogtij. De Serviërs blijven 
bezeten door landhonger en door een 
onnoemelijk „gelijk-willen-hebben". 
Adem Decagi - de Kroaatse schrijver die 
29 jaar m Servische gevangenissen ver
bleef - getuigde in Brussel nog onlangs 
hoe het Westen de Servische agressie 
onderschat. 

Willy Kuijpers 

Volgende week: 

Kerk en Staat in de Balkan 

iedereen 
hoopt dat de 
Balkanoorlog 
achter de rug 
Is, weinigen 
geloven het 
ook. 

11 



S treuvels wist het ook al: „Die met het rijwiel 

begint blijft er aan plakken. De liefhebberij komt 

er in." Zo beschreef deze Flandrien van de Vlaamse 

letteren zijn fietsgekte in Mijn rijwiel (1911). De 

Ronde van Vlaanderen zou twee jaar later 

voor de eerste keer gereden worden. 

• KULTUUR • 

Willie 

verhegghe, 
de muze 

en de flets. 

Renners kromnnen ruggen, bijten lippen stui< 

en geseien liun staien paard, 

geven het de sporen, steigeren tegen heuvels aan, 

galopperen door slijk en kuilen, 

doen kasseien kraken in hun stenen vel. 

Over die Ronde, die op Pasen haar 80ste 
uitgave beleefde, schreef Wilhe Ver
hegghe zijn jongste dichtbundel, 14 ge
dichten die als een trein door het Vlaamse 
landschap razen. 

Verhegghe noemt de kampioenen die 
hem als kind reeds lief waren. De eerste 
winnaar Paul Deman, later Briek Schotte 
(„een man van ijzer met een hart van 
goud, een brok Vlaams geweld...") van-

Ode aan de Ronde 
daag bejaard maar met „...de oude 
scherpe kop mooi rechtop. En elke dag 
fietsen. Als een kermis voor de benen." 
Als kind zag de dichter Fiorenzi Magni 
„...een dertiger met kalend voorhoofd 

over de kasseien van mijn geboortedorp". 
De ontmoeting met deze leone delle Fi-

andre bezorgde de dichter een „...nooit te 
stillen wielerhonger, een jeukende mi-
krobe, koerskoorts voor altijd." 

Lazuur, azuur of gewoon blauw? 
Het in WIJ eerder aangekondigde kwar
taalblad voor heraldiek, Heraldlcum Dis-
putationes, is van de persen. In zijn voor
woord schrijft uitgever-hoofdredakteur 
Mare Van de Cruys dat de uitgave wellicht 
het eerste en enige tijdschrift over die 
materie in Vlaanderen is. Hij hoopt dat het 
ook een forum mag worden voor dis-
kussie en opinie rond de herdaldiek. Daar 
begint Van de Cruys maar meteen mee 
door het in een eerste bijdrage over het 
taalgebruik in de heraldiek te hebben. Zo 
stelt hij dat het jargon van de heraldici 
voor oningewijden vaak onbegrijpbaar 
is. 

SPEELTUIN 

Als voorbeeld geeft hij aan: van zilver 
beladen met drie rozen van keel, ge-
steeld, en gebladerd van sinopel. Nog 
erger vindt hij afkortingen als: arg., 3 
roses gu., péd. et feuill. sin. De auteur 
noemt dit archaïsme en heeft onder
vonden dat, wanneer men dit wil door
breken, bij ingewijden ,,een ongekend 
fanatisme" merkbaar is. 

M. Van de Cruys: „Als men tiet voor 
iedereen begrijpbare woord blauw ge
bruikt om de schildkleur te besctirijven, 
bevindt men zich niet zelden in diskussie 
met twee andere parijen die het zelf niet 
eens kunnen worden of het nu „lazuur" 
moet zijn, of dat ,,azuur"volstaat" 
Aan de hand van uitgebreide citaten van 
buitenlandse auteurs zet het artikel pro 
en contra tegenover mekaar Zo beweert 
een zekere Charles Mackinneon dat bij 

KWARTAALBLAD VOOR HERALDIEK 

HERALDICUM 
DISPUTATIONES 

fMs 
^ ^ 

HOMUNCULUS 

het beschrijven van de motor van een 
personenwagen meertechnische termen 
gebruikt worden dan in gans de heraldiek. 
In Nederland zou het jargon uitgestorven 
zijn en hanteert men de gangbare termen 
voor kleurnamen. 
Als verklaring voor het behoud van het 
jargon ziet Van de Cruys een te lang 
opgesloten zitten in de geïsoleerde speel-
tuinvan de traditionele heraldiek, 
,,lvien wordt onwennig wanneer men de 
dingen bij hun echte naam noemt." 

PIETER POT 

Een ander heet hangijzer schijnt het ge
bruik van de elektronika te zijn. De auteur 
vindt dat automatisering zich ook in de 

heraldiek opdringt, al zal het ontwerpen 
van een gepast programma niet een
voudig zijn. 
Of liefhebbers van heraldiek van deze 
problemen wakker liggen weten wij niet, 
wij laten de diskussie dan ook aan de 
specialisten over. 

Aangenamer om lezen is de bijdrage van 
Joris Goolenaerts over de uit Holland 
afkomstige familie Pot, waarvan de be
kendste telg Pieter Pot zich rond 1419 te 
Antwerpen vestigde. Van deze begoede 
burger, hij dreef handel in het Midden-
Oosten, blijven vandaag een gelijknamige 
straat en in de volksmond de Pieter Pot-
abdij (het verdwenen Sint-Salvatorkloos-
ter) over. Latere Pot-ten speelden een rol 
als burgemeester en schepen van de 
havenstad. Heraldlcum Disputationes 
pluist hun hele stamboom uit en toont 
hun wapenschilden. Een boeiende bij
drage. 
Tot slot nog wat over de uitgave zelf, de 
abonnee ontvangt bij het eerste nummer 
een opbergmapje waarin hij de vier deel
tjes die in de loop van het jaar verschijnen 
kan samenbrengen. 
Alles bij mekaar een waardevol initiatief 
dat gezien de geringe kostprijs en het 
taalgebruik voor iedereen toegankelijk 
is. 

(mvl) 

o» Heraldlcum Disputationes, kwartaal
blad voor heraldiek. 1ste afl. 28 biz 
Jaarabon. 270fr Ultg. Homunculus, 
Krommelei 47 te 2110 Wijnegem 
(03/553 25 69). 

Bezeten door het wereldje schreef Ver
hegghe in 1987 Peyresourde en in 1991, 
na het volgen van de Tour in het zog van 
de Lotto-ploeg, Woud van Wielen. 

Midden de jaren vijftig kwam Louison 
Bobet in Vlaanderen winnen, dit vlakke 
land („de arena van knotwilgen en ker
ken") werd door „de Franse heer met 
stijl" bemind. Dan kwam kannibaal 
Merckx die „ onder het knallen van zijn 
kuiten..." de Muur deed beven. 
Een waas van geheimzinnigheid ont
waarde de dichter achter de brilleglazen 
van Jan Raas met zijn „plotse bolle rug", 
van „waaruit sekondejuist de pijl ver
trekt." De Zeeuw won de Ronde twee 
keer. 

STOF EN STERVEN 

Gefascineerd door de vlucht van Johan 
Museeuw op de Muur (1995) omschrijft 
Verhegghe „de stille man uit Gistel" als 
een arend en de verliezers „prooi die na 
hem een stoet van verlies en pijn vor
men". Dat het kan verkeren bewees de 
jongste Ronde toen Museeuw net voor de 
Muur in de problemen geraakte. 
En dan zijn er de onvermijdelijke sup
porters en... de kasseien. Verhegghe kent 
ze, allebei. De eersten: „die trouwe hon
den... het haar rechtop of onder dwaze 
petten...". De dichter schildert ze een 
beetje genadeloos af maar bekent: „Ik, ik 
ben een trouwe hond." De kasseien kent 
hij omdat hij als fietser deze „kaalkoppen 
van steen, met stomheid geslagen" op
zoekt en ondergaat. 

De Muur van Geraardsbergen en de jacht 
naar De eindmeet worden beschreven in 
taferelen vol rilling en razernij, heroïsch 
lijden en helse kramp; zij laten bij en over 
lamgeslagen renners „de smaak van 
azijn" na en een „wolk van stof en 
sterven". 

Het is moeilijk inschatten hoe renners op 
deze poëzie reageren. Zeker is dat som
migen van hen, wij denken aan Johan 
Bruyneel, Mare Sergeant en Hendrik Re-
dant, graag aanwezig zijn wanneer Ver
hegghe zijn gedichten over het wielren
nen voorleest. Met dezelfde graagte 
waarmee streekgenoot Redant de dichter-
fietser op zijn oefentochten over Muur en 
andere „Vlaamse bergen" meeneemt. 

(mvl) 

c» De Ronde van Vlaanderen. (Ned, Fr., 

hal.) Willie Verhegghe. Uitg. Poë-

ziecentrum, Gent. 70 bh. 498 fr. 

1996. 
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Tentoonstelling 
Russisch 

Jong talent 

• TENTOONSTELLING ^ 

De beide kunstenaars, Victor Zhadanov 
en Slava Korobemicov zijn studenten aan 
de Akademie voor Schone Kunsten, het 
vermaarde Repin-instituut te Sint-Peters
burg Samen met hun professor Vladimir 
Vetrogonsky toonden zij verleden jaar in 
de galerij ABB te Leuven reeds hun aqua
rellen met bijzonder groot sukses- vrijwel 
elke aquarellist in Vlaanderen bezocht 
hun tentoonstelling, want niets is zo 
efficient als de „mondreklame". Ten ge
volge van dit sukes werd Slava Koro
bemicov nadien uitgenodigd om te Leu
ven twee kursussen aquarelschilderkunst 
te geven aan entoesiaste beoefenaars van 
deze subtiele kunst. 

Vandaag hebben wij opnieuw de kans om 
in de Tieltse galerij hun talent te be
wonderen. Beiden werken in de unieke 
klassieke traditie van hun vermaard in
stituut. Toch heeft elk van hen een geheel 
eigen timbre. Meer nog, de beide ten-
toonstellers lijken eikaars tegengestel
den. 

Korobemicov, afkomstig uit de Oeral en 
26 jaar oud, is een buitengewoon vir
tuoos, zowel wat landschappen, figuren 
als stillevens betreft. Met feilloos mees
terschap bespeelt hij de mogelijkheden 
van het metier, in zeer transparante en in 
elkaar vloeiende lagen, met plots on
verwachte aksenten die de struktuur en 
de tekening bepalen, weet hij het wonder 
van de suggestie op te wekken, m de 
vibratie van licht. Even verfijnd en vi
brerend IS zijn uniek sonoor koloriet. Als 
een „grote keukenmeester" bespeelt hij 
de subtielste grijzen, en net als Rubens in 
zijn oheverfschetsen, weet hij midden het 
grissaiUe van lila, bruin en blauw, met een 
minimum van heftige kleuraksenten een 
maximum aan „schilderkunst" op te 
wekken. Korobemicov wordt door velen 
beschouwd als een talent met grote toe
komst. 

De 30-jarige Zhadanov, afkomstig uit de 
Oekraiene, lijkt de antipode van zijn 
jongere vriend. Zo vrij en lyrisch als 
Korobemicov schildert, zo streng en kon-
struktief bouwt Zhadanov z'n figuren op 
m de meetkunde en het licht van het 
sobere interieur. Elke kompositie is bij 
hem sterk afgewogen elke figuur, doek, 
meubel of voorwerp kent zijn plaats „als 
deel van het grote geheel". Het licht 
verleent aan elk ding een sculpturale 
monumentaliteit omdat het onderscheid 
maakt tussen het grote en het bijkomstige 
Een verwijzing naar Vermeer van Delft 
ligt zo voor de hand. Deze verwijzing 
geldt hier als komphment, want Zha
danov bootst Vermeer met na maar trekt 
zijn les ui diens werk, om met destemeer 
kracht zelf „zijn" waarheid van dé waar
heid (de werkelijkheid) te brengen in zijn 

persoonlijke schilderkunst. Want Zhada-
nov's timbre is zeer herkenbaar, uniek, 
alleen van hem. Zijn strakke monumen
tale figuren (doorgaans knappe portret
ten) gedragen zich in het interieur als 
donkere kompakte silhouetten die aan 
ikonen doen denken. Achter de figu-
raneve voorstelling vinden wij de meer
waarde van een „abstrakte" schilderkunst 
die streeft naar uitpuring en soberheid. 
Zo vinden wij in zijn werk de versmelting 
van „Westerse" materie-nabootsing en 
„Byzantijnse" strengheid Deze versmel
ting vinden wij (zij het in een ander 
timbre) eveneens in het werk van Ko

robemicov; Westerse werkelijkheidszin en 
Oosterse fantasie verstrengelen zich tot 
een ondefinieerbare poëzie die wij kun
nen omschrijven als „Russich". Maar 
deze poëzie en melancholie situeert zich 
voorbij onze woorden m de specifieke taal 
van het beeld. Aan ons dus om te gaan zien 

en te bleven vanuit het oog en het hart 
Harold Van de Perre 

<=> Galertj Ernst Verkest, leperstraat 45 te 

Ttelt (051140.16.33). Open van 10 tot 

Uu., en van 14 tot lHu.30. Gesloten 

op maandag en vrijdag, tenzij op af

spraak. Nog tot en met 5 mei a.s. 

'Lezend 
meisje' van 
Victor 
Zhadanov. 

Middels een monumentale heruitgave 
van de vier historische romans van De eer 
van ons volkwlóe uitgeverij Davtdsfonds 
afgelopen herfst het belangrijkste werk 
van Andre Demedts voor de lezer ver
eeuwigen De Belgische Republiek, Hooi-
tijd, Goede Avond en Een houten kroon 
zijn daartoe op een werkelijk prachtige 
manier heruitgegeven 
Demedts had al een hele schrijvers-
karnere achter zich liggen voor hij het 
aandurfde de pen op te nemen voor 
het schrijven van 
een romancyklus ^ , 
waann zijn eigen ^ ^ , """̂ ^ 
voorvaderen de ^ # ''<,^^ '-^m^, 
hoofdrol speel
den De auteur 
maakte er, onder het motto dat 'ge
schiedenis de beste leermeester is' zijn 
magnum opus van Bijna 1 600 biz , ver
deeld over vier boekdelen, gebruikt hij 
om het Vlaamse volk inzicht te brengen in 
zijn verleden De familiekroniek speelt 
zich af in de penode vanaf de Franse 
Revolutie (1789) tot aan de komst van 
Willem Van Oranje 
In De Belgisciie republiek beslaat de 
penode 1789-1790 en draait hoofdza
kelijk rond de figuur van hereboer Karel 
Gillemijn, die zonder omwegen heeft ge
kozen voor de politiek van Jozef II Op 
persoonlijk vlak moet hij het drama ver 
werken van de dood van zijn dochter 
Maria en krijgt hij te kampen met zijn 
vrijgevochten oudste zoon Gillis In nog 
een andere verhaallijn krijgt de lezer een 
sfeerbeeld voorgeschoteld van de dorps
gemeenschap waarin Karel leefde 
HooitUd, het tweede deel, gaat op het
zelfde elan - korte hoofdstukjes, volks 
taalgebruik, diverse verhaalnivo s - ver
der Hooitijd reikt van 1792 tot 1794, tijd 
waann de Oostenrijkers twee keer ver
slagen werden door de Franse sanscu
lotten Eén van de centrale figuren in dit 
deel IS Gillis inmiddels getrouwd en va
der, die zich aansluit bij de Compagnie 

• BOEKEN • 

Vlaemsche Jaegers We maken er ook 
kennis met l̂ o/̂ w///? die Gillis plaats op de 
Neringen (de hoeve) mm of meer heeft 
ingenomen Boer Karel treedt in deze 
episode minder op het voorplan 
Het derde deel Goede Avond (1797-
1798 - Boerenkrijg), koncentreert zich 
rond de opstand van het boerenleger in 

André Demedts 

West-Vlaanderen en schenkt minder aan
dacht aan personages op zich, al krijgt 
Volkwin een meer prominente rol toe
bedeeld HIJ zal een tragische dood ster
ven als hij zich wil verzetten tegen de 
Fransen Hoofdfiguur Karel zien we in dit 
deel evolueren tot een iets mildere man, 
die heeft leren relativeren 

Het laatste en omvangrijkste deel - Een 
houten Icroon - bestaat uit dne af
zonderlijke delen die elk een korte pe
node tussen 1808 en 1815 bestrijken 
Het IS de tijd dat Napoleon Bonaparte op 
het toppunt van zijn macht is gekomen 
Karel komt hier meer nog dan in andere 
werken naar voor als drijvende kracht De 
relatie tussen hem en zijn kleinzoon Fran-
sies, zoon van Gillis, wordt in de diepte 
uitgespit Met de dood van Karel eindigt 
ook de grootste werk van Demedts 

In de biografie van 
^ p Demedts schrijft 

' '*'* Rudolf Van de 
'm Psrre lezen we 

„De eer van ons 
volk wordt even

zeer als het andere werk van Demedts 
gedragen door de droom van een mooi
ere wereld waann allen met allen en met 
alles in een harmonisch samenleven zou
den verbonden zijn Meer dan enig ander 
werk van Demedts is deze romancyclus 
ook toekomstgericht ( ) dat André De
medts intussen een indrukwekkend epos 
geschreven heeft een weids en juist 
opgeroepen historisch fresco, met een 
grootse visie op de geschiedenis van ons 
volk ( ) verwonderlijk dat deze cyclus 
van 'officiële' zijde met meer weerklank 
heeft gevonden De lezer maakt hierop 
gelukkig een uitzondering' In geen en
kele literatuur zou het verschijnen van 
een romancyclus als De eer van ons volk 
onopgemerkt voorbij kunnen of mogen 
gaan " 
(gv) 
c®. De eer van ons volk, André Demedts, 

vier boekdelen (1) De Belgische re
publiek (2) Hooit IJ d (5) Goede avond 
en (4) Een houten kroon Uitg Da-
vidsfonds - Leuven, 1995, 895 fr per 
deel, 3 500 fr voor wie de vier delen 
samen aanschaft Bij aanschaf van de 
tetralogie (in kostbaar foedraal) krijgt 
de koper gratis 'Verzamelde gedich
ten van Demedts 
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MIGHTY APHRODITE 
'Mighty Aphrodite' vangt aan met een Grieks koor, dat later in de 

film kommentaar blijft leveren, en de argeloze kijker verwacht zich 

daarom misschien aan een klassiek drama. Maar regisseur ̂ oody 

Allen schakelt over naar een restaurant van de betere soort, waar 

Lenny (Allen) het heeft over de nadelen van adoptie. Voor wie 

enige kennis heeft van Aliens privéleven een adembenemende 

scene. De kijker ziet Lenny even later als trotse vader terugkeren 

met een geadopteerde zoon, die hij ziet als een soort wonderkind. 

Lenny zal op zoek gaan naar Linda Ash, de biologische moeder van 

de jongen. Die blijkt geenszins een genie te zijn, maar een vrouw 

van lichte zeden. 

NIEUW IN DE BIOS 

Lenny ontdekt dat de binnenkant van Linda even mooi is als de 

buitenkant. De gewone Allen-tema's komen nu aan bod, door

spekt met zijn verhouding met Linda, waar hij van verneemt dat 

het ergste wat haar ooit overkwam, het afstaan van haar kind was. 

Hij zal haar helpen haar leven te veranderen. Het loopt echter niet 

allemaal zoals hij het zou wensen. 

Opnieuw heeft Allen, naast de opvallende debutant Michael 

Rapaport, een groot aantal sterren voor zijn film weten te strikken 

(o.a. F. Murray Abrham, Claire Bloom, Helena Bonham Carter, 

Jack Warden en Peter Weller). 

Allen zelf levert wederom een schitterende akteursprestatie met 

alle tics die hij in petto heeft en staande tegenover de grote 

verrassing van deze film Mira Sorvino, die weinig moeite schijnt te 

moeten doen om andere, meer geroutineerde, akteurs naar de 

kroon te steken. Opnieuw ook zien we de stad die Woody zo 

liefheeft, New York, met Central Park, het Roxy Restaurant in 

Times Square, en de Christen Rose galerie in Soho, als een 

personage doorheen de beelden lopen. 'Mighty Aphrodite' is een 

goeie film, alleen spijtig dat het Grieks koor soms zo opdringerig is 

dat het zelfs enkele goede humoristische scènes verknoeit. (***) 

W. Sneer 

• MEDIALANDSCHAP • 

%^' The Long Day Closes Vorige week werd Dis
tant Voices, Still Lives uitgezonden, de prachtige 
autobiografische film waarin Terence Davies het ieven 
schetst van een l<atoliei< Liverpools arbeidersgezin in 
de jaren veertig. Deze flim is een soort vervolg, met 
meer gelui< en minder kommer. Zat. 20 april, Ned. 1 
om 23u.ao 

'&=# Alles In orde De bekroonde reportage van Leo 
De Bock over de evakuatie van 180 000 mensen die 
besmet raakten door de ontploffing in de atoom-
centrale van Tsjernobil. N.a.v. de lOde verjaardag van 
de ramp herhaalt NV De Wereld dit aangrijpend 
dokument. Zon. 21 april, TV 1 om 2iu.50 

lï^r^ The Bedroom window Aardige triller van de 
tot nu toe vooral als scenanoschrijver bekende Curtis 
Hanson. Een door het raam geobserveerde misdaad 
leidt tot een steeds ingewikkelder wordende intrige. 
Maan. 22 april, VT4 om 2iu.ao 

^sJf' Mon Pere. ce Héros Franse film van Cérard 
Lauzier uit 1991. Mane Cillain trekt met haar ge
scheiden vader Gérard Depardieu op vakantie naar 
Martinique. Zij ontdekt er de jongens en vader ziet dat 
niet zitten DIns. 23 april, TF 1 om 20U.50 

30 jaar uit het 
ieven van een 

maffia-familie: 

Robert De Niro en 
Ray Liotta in 
„GoodFeilas". 

zon. 21 april. 
Kanaal 2 om 20u.30. 

^=^ wachten op Tsjernobil il Tien jaar na de 
ramp met de ontplofte kernreakter dreigt een nieuwe 
katastrofe. Jarenlang werden de schadelijke gevolgen 
geminimaliseerd en men was van oordeel dat de 
bunker die op de plaats van de ramp werd gegoten 
alle radioaktiviteit zou tegenhouden. Nu blijkt dat de 
sarkofaag afbrokkelt en dat de kans erg groot is dat ze 
binnen de tien jaar instori:. Dond. 25 april, TV 1 om 
22U.15 

U ^ Blue ice Michael Caine, de stoere M1 -agent uit 
The Ipcress File (1965) heeft in deze triller van Russell 
Mulcahy uit 1992 heel wat van zijn uitstralingskracht 
verioren. Hij leidt een rustig leven als eigenaar van een 
Londense club maar belandt toch opnieuw in een web 
van intrige en moord. VriJ. 26 april, BBC 1 om 
23U.30 

Met dank aan de 
kommerciële TV 

S De kranten in Nederland en Bel
gië konden vorig jaar hun marktaandeel 
in de reklame-inkomsten doen stijgen. 
Dat meldden vorige week de kranten van 
de VUM-groep. Met name in Nederland 
was de stijging spektakulair. Daar kan één 
en ander niet los gezien worden van het 
groeiende aanbod van kommerciële TV-
stations. Omdat het kijkerspotentieel 
daardoor versprokkeld wordt, keert de 
adverteerder terug naar de vertrouwde 
krant. In dat medium heeft hij er meer 
zekerheid over dat zijn boodschap in
derdaad het bedoelde publiek bereikt. 
Winnen de Nederlandse kranten hoofd
zakelijk adverteerders terug van de te
levisie, in België gebeurt dat ten koste van 
de huis-aan-huis en de weekbladen. 

In VT4's debatprogramma Het 

uur van de waarheid mocht/an Ceuleers, 

gewezen direkteur-generaal van de 
BRTN-televisie, opnieuw zijn beklag 
doen over de huidige hervormingen bin
nen de openbare omroep. Voor Ceuleers 
impliceerden die een vervroegd pensioen. 
De ex-BRTN-topman zei zich achter de 
hervormingen te kunnen scharen, al be
treurde hij het wel dat hij niet meer in de 
plannen van Vlaams mediaminister Van 

Rompuy paste. 

Ceuleers had ook geen goed woord over 
voor de zogenaamde depolitisering van 
de BRTN. Argumenten daarvoor haalde 
hij bij de jongste samenstelling van de 
Raad van Bestuur waarbij de diverse 
politieke partijen opnieuw hun man of 
vrouw naar voren mochten schuiven. 
Ceuleers dacht opgeofferd te zijn tijdens 

Jan Ceuleers 

de Vlaamse formatiegesprekken. Tot slot 
uitte hij ook kritiek op de uitzendingen 
door derden. Duidelijk omschreven toe
komstplannen heeft de oud-direkteur-
generaal nog niet, maar hij sluit een 
wederintrede in medialand niet uit. 

M 

Vlaams volksvertegenwoordiger 
Johan Sauwens liet vorige week 
een ballonnetje op over het in
voeren van een TV-ioze zondag. Hij 
zai het zich nog lang heugen. Nog 
met half in de lucht werd het ding 
alweer genadeloos neergehaald 
door de Vlaamse beeldbuisburger. 
,,Mag ik voorstellen dat hij wat 
meer met zijn vrouw praat en in de 
buitenlucht werkt, misschien krijgt 
hij dan meer positieve energie", 
sprak een Limburger in het Belang, 
daarmee vrijwel eksakt dezelfde 
argumenten gebruikend als de Bil-
zense burgemeester. 
Ook de redaktie van 'Schermen' 
zag Sauwens' ballonnetje vliegen 
en had daarom een aantal niet-TV-
kijkers naarde studio uitgenodigd. 
Was het om de burgemeester wat 
wind in de zeilen te geven, wij 
weten het met, maar ter inleiding 
van het gesprek had gastheer Van 
Rompaey het nodig gevonden 
FrankDIngenen zendtijd te geven. 
Deze ex-meester, ex-VTM'er en ex-
ex-BRTN'er is met veel bombarie 
terug ingehaald door het Huis van 
Vertrouwen. Waarschijnlijk waren 
niet zozeer de (humonstische?) 
kwaliteiten van Dingenen als wel 
het feit dat hij 'tevreden terug
keerde' voor de BRTN belangrijk 
genoeg om hem op onze kosten 
opnieuw voor de kamera te bren
gen. 

Blijkbaar heeft niemand zich bij de 
openbare omroep ooit de vraag 
gesteld waarom Dingenen VTM de 
rug toekeerde. Of was het precies 
daarom? In de figuur van ene Dln-
gemans mocht hij alleszins bewij

zen dat hij in veel opzichten lijkt op 
Mr Spock. Die is ook volkomen 
wars van enig gevoel voor humor. 
Het zwaaien met een pornoboekje 
en een fles sterke drank moge het 
dan misschien nog goed doen in 
de lagere school - 'Whaa jong, die 
durft!' - in een degelijk praatpro
gramma IS het overbodige flau
wekul. 
Ongetwijfeld gesterkt in hun over
tuiging datTV-kijken de mens niets 
bijbrengt konden de praatgasten 
dan ook het gesprek aanvatten. 
Ook voor Sauwens moet het - als 
hij ai gekeken heeft - een aan
gename vaststelling geweest zijn 
dat mensen die TV-ioos door het 
leven gaan net zo goed geïnfor
meerd en ontwikkeld zijn als zij die 
het wereldbeeld van pakweg 'Te-
lefakts' ingegoten krijgen Meer 

Mogelijk was het toeval, maar na 
het gesprek met de liberale voor
man werd rechtstreeks overge
schakeld naar een echte cirkus-
klown. 
Schermen pakte vandaag ook uit 
met een tweede nieuw rubriekje, 
dat ons ermee kon verzoenen dat 
wij af en toe voor het scherm 
kruipen. 'Het Feest' gaf een blik op 
Vlaanderen op zijn best. De kin
deren van een koppel dat 40 jaar 
lang lief en leed gedeeld had, ga
ven voor hun ouders een spet
terend verrassingsfeest, 'een echt 
Vlaams feest', zei Van Rompaey 
met een overschot aan gelijk. 
Wat we zagen was een tot tranen 
toe bewogen zwaaiend ouderpaar, 
glazen lauwe schuimwijn, over
volle koninginnehapjes, een to
neeltje met een pastoor die zich te 

Kijken naar niet-kijkers 
Schermen, donderdag 11 april 1996. TVi 

nog: er zat maar één vreemde 
vogel in het gezelschap die af en 
toe bij zijn mama TV ging kijken. Als 
hij aan mensen vroeg wie er nu 
weer op TV was, bekeken ze hem 
zelfs als ware hij onderontwikkeld. 
In een vreemdsoortig Nederiands 
probeerde deze fervente niet-kij-
ker ons duidelijk te maken dat er 
niets gaat boven een wekelijkse 
'babbelsessie' met het gezin. Of 
het nog lang zal duren, durven we 
betwijfelen want sinds kort heeft 
ook Herman Decroo kabeltelevisie. 

bulten ging aan de miswijn, een 
diskjokkie die 'sjangee' riep toen er 
nog niemand op de dansvloer 
stond en een kamera-oom die 
stond te balanceren op een stoel 
met in het achterhoofd de vraag of 
zijn batterijen nog niet leeg waren. 
Als er ooit nog eens een studie 
wordt gedaan naar het al dan niet 
bestaan van een Vlaamse identiteit 
dat de onderzoekers zich dan eens 
verdiepen in feestend Vlaanderen. 
Resultaat gegarandeerd! 

Krik 



«. 

TV OP zondag 
Wat het voorstel van Johan Sauwens, 
een TV-loze zondag, betreft wil ik het 
volgende kwijt Ik denk dat hij ditmaal de 
bal mis slaat Ik erger mij ook over het feit 
dat mensen veel minder sociaal zijn dan 
vroeger en vooral dat kinderen en jon
geren te veel voor de buis zitten, daar 
waar ze beter een fnsse neus zouden 
halen of sport- of ontspanningsaktivi-
teiten buiten zouden zoeken 

Maar vele oudjes, gehandikapten en zie
ken hebben enkel de TV als afleiding of 
ontspanning En vooral op zondag, want 
dan komt er geen sociale helpster of 
werkvrouw en dan is er ook minder te 
zien door het raam 

Ik vrees dat het misplaatst is vanwege de 
overheid om op te leggen wanneer men 
wel of met TV mag kijken Dat is de taak 
van een gezin tegenover zijn kinderen 
Het onderwijs moet ook een rol spelen in 

het propageren van andere kultuurvor-
men Maar onze dag- of werkindeling 
mag met door welke overheid ook be
paald worden Het is ook nietjuist dat de 
Vlaming gemiddeld drie uur voor zijn TV 
zit denk ik 

De Vlamingen gaan werken of studeren 
en zelfs 's avonds hebben ze dikwijls nog 
andere dingen te doen Zelfs wij, noch
tans reeds oud, maar gelukkig nog met 
gebrekkig, zitten nóóit dne uur voor de 

TV, veel, véél minder dan dat Maar juist 
op zondag iets meer vooral bij slecht 
weer, dan is er 's morgens ,,De Zevende 
Dag" en 's namiddags of 's avonds ook 
nog wel iets dat ons boeit 

,,0h lange zondag, oh verveling", 
schreef indertijd Virginia Leveling Dat wil 
Johan Sauwens bij nader inzien, toch de 
oudere generatie met aandoen^ 

Margriet vandamme, 
Oostende 

4' W E D E R W O O R D • 

Onderwijs 
Er zou niets aan de hand zijn ware het niet 
van dat overal aanwezig spook van de 
besparingen. Steeds weer keert terug dat 
loonkostverlaging de hoofdzakelijke re
den IS dat er overal beknibbeld moet 
worden. Vooral in arbeidsintensieve sek
toren, waar men eenvoudig en het meest 
kan besparen. Dat begint met produk-
tiviteits-verhoging en eindigt met ont
slagen en een aanwervings- of benoe-
mings-stop. Aangezien de overheid kort
zichtig denkt dat loonkostverlaging met 
kan, moet het mes in de uitgaven gezet 
worden. Er zijn natuurlijk in de goede tijd 
uitwassen ontstaan. Zoals de luxe van te 
kunnen kiezen tussen verschillende 
schoolnetten. Nu klampt iedereen zich 
vast aan het verworvene. Nuchter be
keken is onderwijs met te verwarren met 
godsdienst omdat het overgrote deel 
daarmee mets te maken heeft. Er zijn 
andere en eenvoudiger wijzen om een 
opinie te belijden of te onderwijzen. Of 
anders kan men zo ver gaan van ook 
politieke schoolnetten op te richten. 
Wel gevoeliger als materie maar nuttiger 
is het splitsen van de leerlingen volgens 
hun begaafdheid. Een Amerikaanse on
derwijzeres verklaarde dat het leergehalte 
in haar klas met verder ging van de laagst 
begaafde. Het is een verspilling van on
gebruikt talent als iemand na een half uur 
alles weet en zijn leerritme niet kan 
opvoeren, terwijl anderen daar een vol 
uur voor nodig hebben en het soms nog 
maar half weten. Ondanks alle even-
waardigheidsstreven is het schijnheilig te 
beweren dat ieder verstand gelijk is. De 
resultaten bewijzen het tegendeel. De 
uitgesproken aanleg voor iets in een an
der bewijs daarvan. 

Ook de leerstof is van belang. Het heeft 
geen zin iemand te buizen die m een vak 
100% heeft en in andere maar 10%. Het 
hangt er van af welk vak dit is. De mensen 
leren te veel zaken die ze in de praktijk 
nooit nodig hebben, vergeten of later m 
boeken toch moeten opzoeken. In die zin 
zou een hervorming van het onderwijs 
zeer nuttig zijn. Er zou vooral moeten 

gelet worden op de aanleg van iedere 
leerhng en die dan maximaal ontwik
kelen. Meer aandacht ook voor het feit 
dat leerlingen in een minimale kring 
rondom hun woonplaats elk soort on
derwijs kunnen genieten. 
Met de huidige loonkost (de enige reden 
van de miserie!) zal het onderwijs moeten 
blijven afbouwwen. In de toekomst zullen 
veel scholen en werknemers moeten ver
dwijnen, of samensmelten. Tenzij men het 
roer zou omgooien en de loonkost dras
tisch verlagen. Dan kan alles blijven zoals 
het is. Over hoogstens enkele jaren zal de 
overheid toch moeten toegeven. Na veel 
sociale onlusten, en moeten omdat de 
toestand onhoudbaar zal zijn. Is er een 
zinnig mens die denkt dat het zoals nu kan 
blijven? 

W. Degheldere, 
Brugge 

Onafhankelijk 
partUbestüuF 
In het artikel „De wortels van Agalev" 
(WIJ, 11 april j.1.) lees ik dat in het 
partijbestuur 14 op 22 leden zetelen die 
„professioneel" bezig zijn met politiek en 
2 „vooral beroepsmatig" (Wat is het 
verschil?). Als burgemeester van Laakdal 
word ik blijkbaar bij deze 2 laatsten 
gerekend. In deze tekst wordt gesug
gereerd dat een burgemeester (nota bene 
verkozen op een lijst „Nieuw") dermate 
van de partij afhankelijk is dat hij op een 
partijbestuur onvoldoende onafhankelijk 
is om het woord van de basis te laten 
horen. Over de intellektuele korrektheid 
van deze stelling laat ik de lezer oordelen. 
Ik wil wel stellen dat ik me helemaal geen 
beroepspohtikus voel. Dit was een be
wuste keuze; ik voel met nog steeds 
vooral arts en militant. Het kost me, zoals 
velen in het PB, een grote, vnjwilhge 
inspanning om het PB wekelijks bij te 
wonen en mee te helpen sturen. Ik stel het 
daarom met op prijs dat mijn inbreng, en 
die van vele anderen, m het partijblad 
afgedaan wordt als brave, horigheid aan 
de partij. 

Patrik Vankrunkelsven, 
Laakdal 

LInkebeek-Ukkel Belgisch discours 
In het gewest Vlaanderen, dat grens aan 
het gewest Wallonië, ligt het hoofdste
delijk gebied Brussel-Hoofdstad en tot 
Vlaanderen behoren zes gemeenten met 
„faciliteiten". Een van die zes (Linke
beek) heeft vermoedehjk straten die een 
verlenging zijn van Ukkelse straten. Voor 
de vijf andere gemeenten met faciliteiten 
(bv. voor Wemmei) zijn de gevolgen van 
de vlucht naar de groene landelijke zones 
met zo duidehjk als voor het kleine Lin
kebeek. Grondwettelijk en zelfs wettelijk 
gezien zijn er m.i. geen bezwaren tegen 
samenwerking rond Brussel voor zaken 
die mets met persoonlijke aangelegen
heden te maken hebben. In WIJ (4 april 
j.1.) leest men echter dat Linkebeek ook 
voor persoonlijke aangelegenheden (on
derwijs bv.) de Belgische taalwetten wil 
overtreden. 

Taalwetten zijn echter wetten van open
bare orde en ze moeten naar de letter 
worden toegepast (tot zelfs voor bevor
deringen van personeel). Ukkel behoort 
tot het hoofdstedelijk gewest. Ook voor 
Ukkel legt de taalwet verplichtingen op, 
maar ze zijn met dezelfde als deze voor 
Linkebeek, dat tot Vlaanderen behoort. 
Zelfs de Linkebeekse burgemeester is 
Vlaams parlementslid. 
Het gewest „hoofdstedelijk gebied" be
hoort met bij Vlaanderen, maar het ligt in 
Vlaanderen. Dus ook Ukkel heeft grond
wettelijk andere chefs dan Linkebeek. 
Voor Ukkel is dat o.a. de regering, waar
toe die Vlamingen behoren. In de federale 
regering van eerste minister Dehaene is er 
de Oostendenaar Vande Lanotte die als 
mimster van Binnenlandse Zaken zijn zeg 
heeft, zowel over Ukkel als over Lin
kebeek. In geval hij twijfels heeft kan hij 
raad vragen aan de Raad van State en hij 
kan zelfs hoger gaan, tot in het Ar
bitragehof 

Wat vooraf gaat is één van de duidelijke 
bewijzen dat niettegenstaande de gren
dels van 1970 er veel troeven m Vlaamse 
handen zitten sinds het Smt-Michiels-
akkoord van 1993. 

Emiei Torfs, 
Oostende 

Net "dé gids" in de iiand reist a onbezorgd en goedkoop 
door lieei Viaanderen Vokontieland! Dé gids 

Vlaanderen Vakantieland 96 §§ 

kost sieciits 165,- fr. (verzending inbegrepen). (I vindt er fILLE 
informatie over korte en voordelige vakanties in eigen landl 

Bellen om te bestellen: 0900/240.98 (6,os BEF p«r 20/40s«c.) 

Naar aanleiding van de Vlaamse reakties 
op de Coeme-zaak wil ik toch wijzen op 
een denkfout die vele Vlaams-nationa
listen veelvuldig maken. 
Hoe verfoeilijk het gedrag van die man 
ook ZIJ, en hoe onverantwoord ook dat hij 
nog verder als parlementslid zetelt: de 
Coème-zaak is geen zaak waar Vlamingen 
zich mee moeten bemoeien. Wij, Vla
mingen, moeten allereerst voor eigen 
deur vegen Als de Walen hun deel van de 
stoep onder het vuil willen laten liggen, is 
dat hun zaak. Als afzonderlijk volk staan 
ZIJ immers voor hun eigen verantwoor
delijkheid. Als ZIJ binnen hun klub andere 
regels willen laten gelden dan in Vlaan
deren, IS dat op de eerste plaats hun 
verantwoordelijkheid. 
Maar als Vlamingen zich gaan bemoeien 
met wat de Walen in hun land uitspoken, 
verspelen we alle argumenten om de 
Walen het recht te ontzeggen zich in 
Vlaams-Brabant te bemoeien. Wie Vla
mingen en Walen allemaal opvat als 'Bel
gen', schept dit 'bemoeungsrecht'. 
Daarom is de struktuur België zelf de 
oorzaak van de moeilijkheden. Vlaamse 
nationalisten moeten zich losmaken uit 
dit Belgisch discours, de Belgische di-
alektiek en de Belgische terminologie. 
Precies dat Belgisch discours schept im
mers de frankofone bemoeizucht in rand
gemeenten, in Brussel, de kust, Komen, 
Edingen, Overmaas, enz. Dan zal ook het 
kader én de mogehjkheidsvoorwaarde 
voor het franstahg imperialisme verdwij
nen. 

Ik geloog best dat het OCMW-beleid en 
dergelijke héél interessant zijn. Maar de 
hoofdopdracht voor Vlaams-nationalis
ten ligt in het vervangen van een Belgisch 
- en dus frankofoon-imperalistisch - dis
cours door een Nederlands, dit is: Vlaams 
discours. 

Dat we voorlopig nog noodgedwongen 
een aantal dingen met de Franstahgen 
samen moeten doen, is het gevolg van het 
nog steeds bestaan van die ongewenste 
„federale strukturen", die juist het kader 
van het Franstalig imperialisme vormen. 
Vlaanderen heeft overigens bewezen de 
staatsfunkoes alléén ook best aan te kun

nen. 
Jaak Peeters, 

Oien 

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

15 



H et Museum van Deinze en de Leiestreek toont 

momenteel 110 werken uit Latem en 

Worpswede, de twee kunstenaarskolonies die 

ongeveer een eeuw geleden begonnen aan het 

vestigen van een stevige faam. Het is de eerste keer 

dat het publiek de kans krijgt de kunstenaars 

uit beide dorpen samen te zien. 

• U I T S M I J T E R • 

Latem en Worpswede zijn vermoedelijk 
totaal los van elkaar tot stand gekomen. 
Maar het fenomeen „kunstenaarskolo
nie" deed het biezonder goed in de 19e 
eeuw, vooral naar het emde toe. Overal in 
Europa ontvluchtten kunstenaars de stad 
en de akademies. Het begmt in Frankrijk 
in de jaren na 1830 in Barbizon. De meest 
gekende navolging had je m Pont-Aven in 
Bretagne. Vlaanderen kende Tervuren 
(omstreeks 1870) en Sint-Martens-La-
tem. 

Worpswede, even ten noordoosten van 
Bremen, leek helemaal niet voorbestemd 
om een gelijkaardige rol te spelen. De 
oude kern van het dorp (ruim 600 in
woners) lag op een zandheuvel, vlakbij 
een veengebied 
dat sedert de 
18de eeuw geko
loniseerd en uit
gebaat werd voor 

de turfwinning. In dat vlakke land, door-
korven met talloze kanaaltjes en bezaaid 
met eenzame berken, waren armoede en 
hard labeur troef voor de bevolking. 

FRITZ MACKENSEN 

Bremen was toen ook niet bepaald een 
kunstmetropool toen Fritz Mackensen 
(1866-1953) in 1884 voor het eerst in 
Worpswede kwam. Hij was student aan 
de akademie in Düsseldorf (die als een 
van de beste uit die tijd gold). Op zijn 
logies hielp een Emile die wat voelde voor 
de student en erin slaagde hem mee te 
krijgen naar haar ouders in Worpswede. 
De student die later ook nog in München 
zou studeren, raakte begeesterd door de 
Weyerberg (de zandheuvel waarop de 
kerk stond en de beter gestelde land
bouwers en notabelen woonden), de 
verre einders, het spel van water en licht, 
de donkere kleuren en de steeds wis
selende lucht. En hij speelde al met de 
idee ergens op het platteland te kunnen 
werken, zonder enig vermoeden welke 
plek dat zou worden. Maar dit was het: 
Worpswede! 

Het waren grotendeels medestudenten 
van de akademie die hij wist te overtuigen 
in zijn projekt mee te stappen: Otto 
Modersohn (1865-1943), Hans am Ende 
(1864-1918), Fritz Overbeck (1869-
1909), Carl Vinnen (1863-1922) en, in 
1894, Hemricht Vogeler (1872-1942). 
Ze stichtten een kunstenaarsvereniging 
waaraan ze de naam verbonden van het 
totaal onbekende Worpswede en kort 
daarom ook een Yerein für Original-Ra-

dierung vom Weyerberg (vereniging voor 
grafiek). Het was de bedoeling tentoon te 
stellen en uiteraard ook te verkopen. Al in 
1895 kregen ze de gelegenheid in twee 
groepstentoonstellingen (evenwel zonder 
Carl Vinnen), de eerste in Bremen, de 

tweede in München. Deze laatste werd 
een overdonderend sukses. Meteen was 
over heel Duitsland en Europa de naam 
Worpswede een begrip geworden. 
München zorgde met alleen voor on
derscheidingen en aankopen, maar ook 
voor een echte waterval van tentoon
stellingen. Fritz Mackensen die het fi
nanciële en organisatorische eerst aan 
Carl Vinnen had overgelaten (hij stamde 
uit een rijke Bremense familie en had 
handel gestudeerd), deed zijn best om de 
touwtjes bijeen te houden en „onge
wenste" nieuwelingen uit „zijn" Worps
wede weg te houden. Hij had zelfs jaren 
lang de handen vol om eervolleJ)enoe-
mingen af te wijzen. 

losvmaakte van de oorspronkelijke 
Künstler-Verein van Worpswede. In zijn 
schilderijen domineren diepe, nu eens 
warme, dan weer felle kleuren. In 
„Avondstemming in het veen" is het niet 
de realistische tekening die telt. Het doek 
is opgebouwd op basis van kleuren. De 
toeschouwer hoeft maar de hand voor 
zich te houden en zo een deel van het 

Twee kunstenaarskolonies 
GEWONE MENSEN 
Vorig jaar, precies een eeuw later, heeft 
men deze geruchtmakende tentoonstel
ling onder de naam Der Durcbbruch nog 
eens overgedaan in Bremen en Wup-
pertal. Het was aanleiding om nog eens 
antwoorden te zoeken op de vraag naar 
het waarom van de populariteit die de 
artiesten van Worpswede genoten. De 
tentoonstelling nu in Deinze, met de 
eerste artiesten van Latem, geeft mis
schien de gelegenheid tot genuanceerde 
antwoorden. 

Naast enkele grafische werken hangen 
van Fritz Mackensen 5 doeken in Deinze. 
Een „Moeder met kind" (1892), een 
pendant van zijn populaire „Moorma
donna", en zijn eerste versie van zijn al 
even beroemd geworden „Dienst in 
openlucht" zijn werken die op het eerste 
gezicht niet opvallen tegen de achter
grond van de Franse schilderkunst. Ze 
doen denken aan de school van Barbizon 
(waar Mackensen vaak naar verwees) 
door hun realistische stijl. Maar in het 
Duitsland van toen is het impressionisme 
nooit helemaal en echt aanvaard geweest. 
Keizerlijke autoriteiten en advieskommis
sies zwoeren nog altijd bij een streng 
akademisme en pleitten voor historische, 
heroïsche en post-klassieke taferelen. 
Mackensen en de anderen van Worps
wede halen gewone mensen op hun doe
ken en een natuur die ze een speciale sfeer 
laten uitstralen. Bi| nader toezien geven 
zi|n donkere en warme kleuren een an
dere tonaliteit dan die van het gekende en 
gebruikelijke realisme. 

WARM ABSTRAKT 

Dat warme is nog duidelijk aanwezig bij 
de anderen. Het meest nog bij Carl Vin
nen die zich trouwens al spoedig 

schilderij af te dekken om een stuk warm 
abstrakt werk te zien in plaats van een 
landschap. Bij Vinnen en in mindere mate 
ook bij de anderen voelt men de nabijheid 
van de expressionistische landschappen 
van Emil Nolde en sommigen van de Die 
Brücke-kunstenaars. 

Met „Meisje in de weide" (van omstreeks 
1910) merk je dat ook Hans am Ende zich 
de vaart van het expressionisme bewust is 
met het felle groen en de wildere pen-
seeltoets. De nog net realistische voor
stelling van het kind, zorgt nog voor de 
binding met Worpswede en Mackensen 
met wie am Ende zich het meest verwant 
voelde. 

Frits Overbeck, net als zijn vrienden be
gaan met het kreëren van een heel eigen 
kunst, toont in „Bloeiende fruitbomen" 

(1908) dat hij ook met de Franse schilders 
bezig was. 

SPROOKJESSFEER 

Op en top Jugendstilschilder toont Hein-
rich Vogeler zich in de werken „Lente" 

(1909) en „Zomeravond" (1905). De 
schilderkunst van de Jugendstil en van de 
Frans-Belgische Art Nouveau is moeilijk 
te definiëren. Maar simbolisme, sprook
jessfeer en melancholie komen wel meer 
voor en zijn hier zeker aanwezig. Vogelers 
„Zomeravond", ook „Zomeravond op 
Barkenhoff" genoemd, is van een grote 
formele precisie. Het moet ook literair 
gelezen worden, als een sleutel tot het 
interne leven in de kunstenaarskolonie. 
De eerste jaren van de 20ste eeuw had 
Vogeler het enorm druk als veelzijdig 
Jugendstilkunstenaar. Zijn grafisch werk 
dat getoond wordt in Deinze, laat dat al 
zien. 

Vogeler was schilder, tekenaar, grafikus, 

boekontwerper en -illustrator, ontwerper 

van meubilair en gebruiksvoorwerpen. In 

het vroeger wat verwaarloosde stadhuis 
van Bremen heeft hij de opdracht ge
kregen de „Güldenkammer" in te rich
ten. Het werd het mooiste Jugenstilin-
terieur van Duitsland. 
Zijn eigen huis, het Barkenhoff, bouwde 
hij uit tot een ontmoetingscentrum voor 
kunstenaars. De sfeer daarvan heeft hij 
willen vastleggen in „Zomeravondop 

Barkenhoff", ook 
nog „Het Concert" 
genoemd. Centraal 
staat zijn echtge
note Martha Voge-

ler-Schröder afgebeeld: luisterend, dro
merig en geïdealiseerd. Men heeft van 
Vogeler geschreven dat hij zijn dromen 
schilderde. En hij heeft zich zijn echt
genote altijd gedroomd als de artistieke 
gastvrouwe van Barkenhoff, ja, bijna als 
een Jugendstilmeubel, wat al niet meer 
houdbaar was op het moment waarop hij 
zijn „Zomeravond" schilderde. Op het 
doek staan verder ook nog Paula Mo-
dersohn-Becker, Otto Modersohn, Clara 
Westhoff en Vogeler zelf. De afwezigheid 
van kollega's uit Worpswede is niet louter 
toevallig. Worpswede was meer dan ooit 
nog een dorp van kunstenaars die he
lemaal geen groep meer vormden. 

Erik Vandewalle 

c» De tentoonstelling „Sint-Martens-La-

tem - Worpswede", nog tot 19 mei in 

het Museum van Deinze en de Lei

estreek, L. Matthijslaan 3-5. Ope

ningsuren: weekdagen van 14 tot 

17u.30; zat., zon- en feestdagen van 

10 tot 12 en van 14 tot 17u. Gesloten 

op dinsdag. Katalogus 950 fr. 

De oude 

smidse 
(omstreeks 

1900)van 

Frits 
Overbeck 
(1869-1909). 
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