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D
eze week kwam de afschaffing 
van de doodstraf ter sprake in 
het parlement. Gisteren stond 

een wetsontwerp tot wijziging van de 
doodstraf op de agenda van de 
kommissie Justitie in de Kamer. En in de 
Senaat stond een wetsvoorstel van SP-
senator Erdman geagendeerd voor 
dinsdag. De fraktieleider van de 
socialisten liet echter als een gehoorzaam 
parlementslid van de meerderheid de 
voorrang voor het regeringsontwerp. Hij 
verklaarde dat hij zijn voorstel slechts 
indiende om de regering tot spoed aan te 
zetten. Wat klaarblijkelijk gelukt is. 

Daarom zal het debat gevoerd 
worden in de Kamerkommissie van 
Justitie. VU-er Geert Bourgeois geeft het 
regeringsontwerp een onvoldoende. Het 
Kamerlid diende een voorstel in om, 
zoals in Nederland en Duitsland het 
geval is, de afschaffing van de doodstraf 
in de grondwet op te nemen. Zo'n 
grondwettelijke verankering verdient 
volgens Bourgeois om verschillende 
redenen de voorkeur boven een gewone 
wet: „De grondwet verheft het verbod 
tot het opleggen van de doodstraf tot 
een grondrecht van de burger. Dit 
betekent een fundamentele bescherming 
van het recht op leven. Door het verbod 
in de grondwet op te nemen wordt 
bovendien verhinderd dat een gewone 
parlementaire meerderheid de doodstraf 
opnieuw zou afschaffen." 

Bourgeois geeft het voorbeeld van 
de publieke roep om wraak. Het is 
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immers betekenisvol dat de doodstraf al 
sinds ongeveer halverwege vorige eeuw 
niet meer uitgevoerd werd, op 242 
uitzonderingen na: de terechtstellingen 
uit de repressie-rechtspraak jia de 
tweede wereldoorlog. 

Wanneer de afschaffing van de 
doodstraf in de grondwet opgenomen 
wordt, kan ze slechts met een 
meerderheid van tweederde opnieuw 
ingevoerd worden. Bourgeois meent dat 
het grondwettelijk verbod bescherming 
biedt tegen leden van de wetgevende 
macht voor wie de bestrijding van de 
kriminaliteit alle middelen heiligt, ook 
inhumane. 

De jurist wijst er op dat de 
doodstraf géén afschrikwekkend effekt 
heeft. Zij doet de kriminaliteit niet 
afnemen, en is onherstelbaar, bvb. in het 
geval van een rechterlijke dwaling. Het 
bestaan van de doodstraf in België leidt 
er tenslotte toe dat sommige landen 
weigeren misdadigers aan België uit te 
leveren. 

Nederlandse zelforganisaties voor migranten 4 

Drempels voor Coppieters 7 

De staadsschuld 
als Belgische erfzonde. 

Europese kollaboratie met Duitsland in WO 

Spreekt u Esperanto? 

Het verleden week afgesloten Toekomst-
kontrakt voor Werkgelegenheid werd 

door de gezamelijke pers gewogen en te 
licht bevonden. De grote verdienste van 
het banenakkoord Is dat het er Is, luidt het 
overal. Willen de dames en heren er iets 
van maken dan moet zo vlug mogelijk met 
onderhandelen worden gestart, een ak
koord-ontwerp is tenslotte maar een 
hoop woorden op een hoop vellen pa
pier. 
Hoe de achterban van 
de verschillende me
despelers gaat reage
ren is een andere 
zaak De werkgevers 
zuilen voor weinig 
problemen zorgen. Zij 
kunnen tevreden zijn 
met de bekomen las
tenverlagingen, soe
peler werktijden en loonmatiging. Tegen
over deze veroveringen zuilen kollektleve 
arbeidsovereenkomsten gesloten worden 
voor meer werkgelegenheid. Wat niet wil 
zeggen dat er meer banen komen, dat 
blijft een belofte. 
Of de vakbonden hun leden kunnen over
tuigen Is een ander paar mouwen. Van
daag, na twee jaar loonstop, loonmatiging 
verkopen is een haast onmogelijke op
dracht, zelfs als ruil voor het behoud van 
de automatische loonindeks, het invoeren 
van een 39-urenweek en een deeltijds 
brugpensioen op 58 jaar. 
Loonmatiging moet onvermijdelijk leiden 
tot pogingen om op een of andere manier 

Feest maar 
ook strijd 

bij te verdienen. Sankties voor werkgevers 
die de loonnorm overschrijden zijn er niet, 
net zoals er geen zijn wanneer In ruil voor 
loonmatiging geen nieuwe banen komen. 
Eigenlijk kunnen de vakbonden alleen met 
de loonindeks uitpakken. Ook de zgn. 
winstdeling (een extra bovenop het loon) 
kan alleen in bedrijven waar er nieuwe 
banen bijkwamen. Wie hier wint Is moeilijk 
te zeggen, want ook de fiskus wil zijn 

deel. 
Met de werk
tijdverkorting 
halen de vak
bonden een 
slag thuis, de 
historische 
40-urengrens 
wordt ver
legd, toch 
werd de zure 

appel In twee gesneden. Niet de ge
vraagde 38 uur kwam uit de bus maar een 
39-uren week. 
Tot het einde van de eeuw blijft het 
systeem van de bestaande bijdragenver-
mlnderingen van de Sociale Zekerheid be
staan, deze moeten echter op het peil van 
deze In de buurlanden worden gebracht, 
Hoe dat zal gebeuren hangt nog in de 
mist, want tegenover verlaging staat al
ternatieve financiehng Kan dit wel met 
deze begroting? In de schoot van de 
federale regering bestaat daarover geen 
eensgezindheid. 
Dit zijn zowat de hangijzers die ook na dit 
Hertoginnedal heet blijven. 

Want dit ontwerp roept tal van vragen 
op. 
- Kan dit plan de nodige banen opleveren 
voor 200.000 en meer werklozen? 
- Brengt dit plan de koopkracht van de 
doorsnee werknemers en hun gezinnen 
wel op peil? Wie al eens met het bood
schappenlijstje wordt uitgestuurd stelt 
toch maar steeds weer nieuwe prijsstij
gingen vast terwijl de ionen niet navenant 
volgen. Zwakke koopkracht helpt de eko-
nomische heropleving niet 
En de meer fundamentele vraag. 
- is het federale niveau nog wei het meest 
geschikte platform voor sociaal overleg? 
Het is duidelijk dat België de groeikansen 
en de verbeeldingskracht van de Vlaamse 
ekonomie niet genegen Is. Het Vlaams 
Banenplan werd vanuit Wallonië afge
schoten. Waarom? Omdat men in het 
zuiden van het land vreest dat Vlaanderen 
z'n eigen weg gaat en over z'n eigen geld 
wil beschikken. Wallonië heeft andere op
vattingen over overheidsfinanciën. Vlaan
deren wil saneren, o.m. door de her
vorming van de Sociale Zekerheid. Wal
lonië niet, het wil blijven genieten van de 
nationale pot die voor 60% door Vlaan
deren wordt gestijfd. 
De VU-vraag naar konfederalisme is dan 
ook gegroeid vanuit sociaal-ekonomische 
bekommernis Wie dat niet Inziet is blind 
voor wat zich afspeelt in de Wetstraat waar 
een Vlaamse meerderheid In de federale 
regenng de gegijzelde Is van een Frans
talige minderheid. 
Daardoor spreekt Wallonië onrecht

streeks, maar wel zeer verregaand, mee In 
onze belangen. 
Op de vooravond van 1 mei verzamelt de 
Volksunie in Aalst, aan het beeld van Adolf 
en Pieter Daens. in hun tijd kwamen zij en 
hun medestanders op voor sociale recht
vaardigheid, geestelijke en matehële ont
voogding. Het Phester Daensfonds dat 
hun erfenis angstvallig in ere houdt zet 
vandaag hun werk verder middels een 
sociaal-politiek programma tegen kans
armoede en sociale uitsluiting. Het Fonds 
is aan geen enkele partij verantwoording 
verschuldigd, het duidt de problemen 
aan, de gebroeders Daens zouden dat 
zeker zo gewild hebben, in Aalst zullen de 
demokratische Vlaams-nationalisten hun 
trouw aan het daensistlsch gedachten-
goed bevestigen en blijven putten uit haar 
sociale bewogenheid. Dat het VI. Blok 's 
anderendaags in Aalst haar tweestrijd met 
de socialisten wil uitvechten is haar zaak 
maar besmeurt het daensistlsch erfgoed 
dat alle demokraten zo dierbaar is. Met de 
slogan Werk voor eigen volk eerst (waar
van zelfs 't Paliieterke zegt dat ,,hij niet 
goed gekozen is omdat hij de indruk wekt 
alsof het zou volstaan dat er een vreem
deling minder is opdat een Vlaming werk 
zou hebben.") zou phester Daens het met 
eens zijn geweest, daarvoor hield hij te 
veel van mensen, van alle mensen. 
Want 1 mei is een strijddag voor meer 
welvaart en weizijn, voor meer bewust
wording, voor meer rechtvaardigheid. Van 
alle mensen, in Vlaanderen en elders. 

Maurlts van Lledekerke 



Vlamingen vooruit! 

Hoe Vlamingen en Franstaligen 
tegenover de staatshervorming staan 
vormde het voorwerp van een enquête 
die La Libre Belgique liet uitvoeren. De 
krant titelde: 'Staatshervorming: zes 
Belgen op tien ontevreden.' Wanneer 
men wat dieper graaft, wordt het besluit 
duidelijker: 'Vlamingen willen vooruit' 

(met de staatshervorming, red.), 'Walen 
achteruit' titelde De Standaard boven 
een reflektie over de Libre-enquête. 
Wat is nl. het geval f Van de 
ondervraagde Vlamingen wil 33% 
konfederalisme, en 11% 
onafhankelijkheid. Slechts 14% wil 
opnieuw een unitaire staat, tegenover 
45% van de Walen en 44% van de 
Brusselaars. 

Coëme 
De Morgen publiceerde een "afscheidsinterview" met PS-
politikus Guy Coëme Twee citaten-
,,Als een polltikus uit üe Jaren zeventig of tachtig Uzegt dat 
hij niet rijk was en toch geen steun heeft gekregen van 
bedrijven voor zijn verklezingskampagnes kijk hem recht in 
de ogen en zeg hem dat hij liegt Je kon je in die dagen alleen 
maar een verklezingskampagne veroorloven, als je be
middeld was. En dat was ik niet " 
Velu,,heeft de politici verweten dat ze twintig jaar gewacht 
hebben om orde op zaken te stellen, in al die jaren heeft het 
gerecht zelf de ogen gesloten " 
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H' De deputatie van Vlaams-Bra-
bant zal haar niet-ambtelijke publika-
ties uitsluitend in het Nederlands blij
ven verspreiden in de facliiteltenge-
meenten. Ze legt daarmee een ver
oordeling van de Vaste Kommissie voor 
Taaltoezicht (VKT) naast zich neer 

De gemeente Anderlecht pu
bliceerde (langs de omweg van een 
gemeentelijke vzw) een eentalig 
Franse gids over de tweetalige ge
meente. Ze werd veroordeeld door de 
VKT, die de dekmantel van de vzw niet 
aanvaardt. Anderlecht moet een twee
talige versie verspreiden. Als de ge
meente dat niet doet, kan de VKT dat in 
haar plaats en op haar kosten doen. 

Chokolade mag van de Euro
pese Kommissie voortaan tot 5% van 
het gewicht aan kakao-vervangende 
vetstoffen bevatten. De Raad van Mi
nisters krijgt het laatste woord. De 
Belgische staatssekretaris voor Ont
wikkelingssamenwerking Reginald Mo-
reels\/erzet zich tegen een regeling die 
vooral de kakao-producerende landen 
uit de Derde wereld schade toe
brengt. 

• De legendarische wachtlijsten 
voor rusthuizen zijn haast opge
droogd. De hoge prijs die de bejaarde 
zelf per dag moet betalen (gemiddeld 
1.200 tot 1.300 frank) zou daarvoor de 
belangrijkste verklaring zijn. In het Ant
werpse Is 1.600 fr. geen uitzondering 
meer, en er wordt in sommige tehuizen 
tot 1.900 fr gevraagd. Daardoor zou
den steeds meer bejaarden zich langer 
thuis uit de slag proberen te trekken. 

* Bij de parlementsverkiezingen 
in Italië was mediamagnaat Berlusconi 
de grote verliezer Links mag op het 
schiereiland regeren: de centrum
linkse Olijfboomkoalitie en de Kommu-
nistische Hervorming behaalden de 
meerderheid in Kamer en Senaat. Het 
was al de derde keer in vier jaar dat de 
Italianen een nieuw parlement kozen. 

"E Luc Wallyn en Alfons Puelinckx, 
twee spilfiguren uit de Agusta-affaire, 
werden door het Luikse gerecht ook in 
beschuldiging gesteld in de Dassault-
zaak. Ze worden verdacht van passieve 
korruptie. Dit werd bekend gemaakt 
nadat stemmen opgingen om de spe
ciale onderzoekscel-Coo/s op te doe
ken. 

• Elke poging om de Bosnische-
Servische leiders Karadzic en Mladic te 
arresteren en voor het Joegoslavlë-
trlbunaal in Den Haag te slepen, zou 
tot een bloedbad leiden. Dat zegt de 
voorzitter van dat gerechtshof. Het 
duo werd door het Joegoslavië-tribu-
naal vorig jaar aangeklaagd wegens 
oorlogsmisdaden en misdaden tegen 
de mensheid. 

2 

NEDERLANDS LEREN 
Op twintig jaar tijd steeg het aantal 
buitenlandse universiteiten waar men de 
Nederlandse taal kan studeren van 48 tot 
250. In diezelfde periode is het aantal 
landen met een universitaire studierich
ting Nederlands van 27 tot 44 gestegen. 
Deze cijfers werden bekendgemaakt bij 
de voorstelling van het multimediale zelf-
pakket Vanzelfsprekend, Nederlands voor 

Anderstaligen. Het pakket werd uitge
werkt door het Leuvens Instituut voor 
Levende Talen. Het richt zich in de eerste 
plaats tot hooggeschoolde buitenlanders 
die voor zij naar Vlaanderen willen ko
men Nederlands willen leren d.m.v. zelf
studie. Het pakket werd uitgegeven door 
Acco (Leuven). 

VOETGANGERS 

Is een voetganger die het zebrapad over
steekt, veiliger, twee weken na de pu-
blikatie van het koninklijk besluit dat hem 
voorrang geeft op automobilisten? Het 

Laatste Nieuws vindt van niet, want er 
werd op twee weken tijd niet één proces
verbaal opgesteld, de automobilist past 
zijn rijgedrag niet aan, en de politie
agenten noemen het onbegonnen werk 
om het kb toe te passen. 
En nu even serieus. Er zijn nog wel meer 
kb's uitgevaardigd die na twee weken nog 
geen enkel proces-verbaal hebben op
geleverd. Dat de automobilisten hun rij
gedrag niet aanpassen, durven we be
twijfelen. Waarschijnlijk zullen nog niet 
alle bestuurders van het nieuwe kb op de 
hoogte zijn. Maar een flink deel van zij 
die er wel van weten, zullen ongetwijfeld 
wat behoedzamer het zebrapad naderen. 
En omgekeerd, zal ongetwijfeld ook een 
deel van de voetgangers die op de hoogte 
zijn van de gewijzigde voorrangsregeling, 
wat assertiever de strepen opstappen dan 
vroeger. 

De problemen die de politie ondervindt 
om te verbaliseren, zullen ongetwijfeld 
voor een groot deel terecht zijn. Toch 
menen we dat flagrante inbreuken als 
iemand op het zebrapad haast van de 
sokken rijden, zonder veel problemen 
geverbaliseerd kunnen worden. 
Kortom, twee weken na de publikatie van 
een kb is nog wat vroeg om een wijziging 
in het verkeersreglement een fiasko te 
noemen. Wat overigens niet wil zeggen 
dat waarschijnlijk nog heel veel chauf
feurs de nieuwe regel aan de laars lap
pen. 

FORUM-KOMITEE 

Vorige week donderdag weigerde een 

onderhandelaar nog halsstarrig te be

vestigen dat hij daags voordien deel
genomen had aan een kruciaal verzoe-
ningsgesprek dat bemiddelaar Manu Ruys 

tussen een Forum- en een Komitee-de-
legatie opgezet had. Na een oordeel
kundig lek, zowel wat timing als wat 
inhoud betreft, onhulden Gazet Van Ant

werpen en De Standaard zaterdag dat er 
een kompromis bereikt was in het geschil 
dat de traditionele Vlaamse beweging nu 
al sedert de vorige IJzerbedevaart open
lijk verscheurt. 

Het "kompromis" is slechts voorlopig. 
Het betreft de definitieve nieuwe sa
menstelling van het IJzerbedevaartkomi-
tee. Die is in grote lijnen (voorlopig) 
aanvaard. Enkele details uit die defi
nitieve regeling, en de overgangsfaze die 
de definitieve regeling voorafgaat, moe
ten nog besproken worden. Tot er daar 
een akkoord over is, bestaat er slechts een 
voorlopig akkoord. 

Dat ziet er zo uit: het Forum krijgt z'n 
"inspraak": op termijn zal de meerder
heid van de algemene vergaderingvan het 
IJzerbedevaartkomitee bestaan uit ver
kozen leden. Twintig leden blijven ge-
koöpteerd om de kontinuïteit te ver
zekeren. Dertig leden worden verkozen. 
Vijftien daarvan worden verkozen in en 
door de provinciale werkgroepen van het 
IJzerbedevaartkomitee. Hoe dat allemaal 
moet verlopen (niet alle provincies zijn 
momenteel al een werkgroep rijk), is nog 
voorwerp van diskussie. De andere 15 
leden worden verkozen door de abonnees 
van De IJzertoren, het tijdschrift van het 
IJzerbedevaartkomitee. 
De kandidaturen voor deze laatste ver
kiezing moeten eerst "waardig" bevon
den worden door een begeleidingskom
missie, een groep door iedereen aan
vaardbaar geachte Vlaamse vooraan
staanden. Die kommissie moet aan de 
hand van zekere kriteria oordelen wie 
zich verkiesbaar kan stellen. 

TECHNOLAND 
Zo'n honderdduizend mensen bezochten 
FTI Technoland in Gent. Vlaams mi
nister-president Van den Brande (CVP), in 
Gent omnipresent en in de wolken: „een 
denderend sukses". Hij kondigde de op
richting aan van een permanente Tech-

nopolis, waar realisaties van Technoland 
ondergebracht kunnen worden. Er wordt 
een geschikte lokatie gezocht, maar er viel 
al een plaatsnaam: Mechelen, de thuis
basis van Van den Brande. Hugo Schiltz 

merkte op dat Vlaanderen z'n Techno-
polis opent terwijl Philips z'n Evoluon al 
jaren geleden sloot. 

In Technoland zijn de bezoekers meer dan 
in de technologiebeurzen uit het verleden 
echte deelnemers. De bezoekers konden 
de nieuwste technologie aktief meebe
leven. In virtuele realiteit desnoods, want 
via het komputernetwerk Internet kreeg 
Technoland eveneens een 100.000 "be
zoekers" over de vloer. 

LASERWAPENS 

De VU wil een algemeen verbod op 
laserwapens invoeren. VU-voorzitterBerï 
Anciaux diende een wetsvoorstel in om 
meer bepaald antipersoonslaserwapens 
en antisensorlaserwapens als blindma
kend wapen in België te verbieden. Blind
makende wapens horen volgens Anciaux 
thuis in de kategorie van verboden wa
pens als dumdum-kogels, biologische of 
chemische wapens. Ze kunnen tot op een 
kilometer slachtoffers verblinden, zijn 
onzichtbaar en onhoorbaar, en met veel 
duurder dan gewone geweren. 
Eerder al had de senaat op voorstel van 
Anciaux een resolutie aanvaard die op
riep om in de toekomst af te zien van het 
bezit en het gebruik van laserwapens. In 
die resolutie vraagt de senaat de regering 
het gebruik van blindmakende laserwa-
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Kleindochter 

Mussolini over 

de Italiaanse 

verkiezingen 



Se non è vero... 
I n het apnlnummer van Vlaams Blok, het maandblad van de 

gehjknamige partij, roept Gerolf Annemans zijn volgehngen 

op om naar het Vlaams-Nationaal Zangfeest te gaan, dat „de 

rol van de IJzerbedevaart overneemt". Hetzelfde nummer 

bevat een vraaggesprek met ANZ-voorzitter Hugo Portier, 

onder wiens impuls „het Zangfeest steeds zorgvuldig heeft 

vermeden om in partijpolitiek vaarwater te komen." 

Het interview bevat nochtans een kanjer van een leugen 

waarmee Portier wel een poot in partijpolitiek vaarwater 

baadt. Tot twee keer toe beweert de ANZ-voorzitter dat zijn 

vereniging van de Vlaamse partijen géén officiële reakties 

gekregen heeft op het ANZ-Tienpuntenprogramma, „be

halve dan de resolutie van het Vlaams Blok". 

Dat is een pertinente leugen. Briefwisseling uit de archieven 

van het Barrikadenplein bewijst dat de Volksunie als partij 

officieel dit programma heeft ondertekend. Maar plots 

heette het bij het ANZ dat politieke partijen met meer 

welkom waren op de overigens indrukwekkende lijst van 

meer dan 300 verenigingen die tekenden. 

Waarom wijzigde het ANZ onderweg de spelregels' Omdat 

de VU de enige partij was die het ANZ-Tienpuntenpro-

gramma getekend had. En... omdat het Vlaams Blok dit 

geweigerd had. Veel later legde deze partij het dan wel als 

resolutie m het Vlaams Parlement neer. 

Er zijn nu twee mogelijkheden, ofwel heeft de redaktie van 

het Blok-blad Portier een loer gedraaid door zijn woorden 

verdraaid weer te geven, en dan moet de ANZ-voorzitter 

maar zo moedig zijn om dit te laten rechtzetten. Ofwel 

praatte Portier gewoon het Vlaams Blok naar de mond. 

Onder het motto "Cultuurbewuste Vlamingen, laat ons 

samenwerken", zoals hij zijn houding tegenover die partij 

verantwoordt' 
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pens binnen de Navo-strategie aan te 
vechten. 

Met dit wetsvoorstel wil Anciaux een 
antwoord bieden op de onmacht van de 
politiek om de razendsnelle evolutie op 
wapen-technologisch vlak te volgen. Er 
worden tegenwoordig nieuwe wapens 
ontworpen nog voor er een debat plaats
vindt over de opportuniteit ervan, of de 
militaire strategie waarbinnen ze gebruikt 
zouden worden. 

HEIDEBRAND 
Na een ongewone periode van voor
jaarsdroogte braken op verschillende 
plaatsen bos- en heidebranden uit. In 
Kalmthout en Kapellen ging zo'n 400 
hektare heide teloor aan het vuur. Hulp
verleners vermoedden dat er branden 
aangestoken zijn. Dat er een pyromaan 
aan het werk was, wordt bievoorbeeld 
afgeleid uit de vaststelling dat er nieuwe 
branden ontstonden op plaatsen waar 
men dit volgens de windrichtingen he
lemaal niet verwachtte. 
Dankzij de vrijwilligers van de Kalm-
thoutse brandweer bleef de schade bin
nen de perken. Zij hebben er enkele 
uitputtende dagen op zitten. Het zal 
niettemin zeven tot tien jaar duren voor
aleer er opnieuw een typische en vol
groeide heidevegetatie groeit op de af
gebrande heide. Deskundigen beweren 
dat het zelfs twintig jaar zal duren voor
aleer het ekosysteem volledig hersteld zal 
zijn. 

MEDIAGEBRUIK 
Welke invloed heeft het gebruik van be
paalde media op de schoolresultaten van 
kinderen? Over dergelijke vragen werd al 
dikwijls gespekuleerd, maar nu bestaat er 
m Vlaanderen voor het eerst ook een 
grootschalig onderzoek naar het verband 
tussen mediagebruik en alfabetisme bij 
kinderen. 

Het onderzoek dat verricht werd door 
het Departement Kommunikatiewetens-
chap van de KU Leuven bevat meteen 
enkele opvallende resultaten veel tv-
kijken sluit bvb. geen leeskultuur uit, 
want wie veel voor de beeldbuis ligt, leest 
doorgaans ook graag en houdt ook van 
komputerspelletjes en muziek. Slechts 
wie overdrijft (er is sprake van "over-
konsumptie" vanaf anderhalf tot twee 
uur per dag en meer) met tv-kijken, 
komputerspelletjes, muziek en video 
presteert minder op spellings- en lees
testen. Opmerkelijk' ook wie erg veel 
leest, skoort minder op die proeven. En 
nog eens opmerkelijk strips verdienen 
hun slechte reputatie niet. Er is een 
positief verband tussen strips lezen en 

schoolprestaties, zelfs bij overkonsump-
tie. 

De resultaten van dit onderzoek bij leer
lingen van het vierde leerjaar moeten 
natuurlijk voorzichtig gehanteerd wor
den. Media die m een bepaalde ont-
wikkelingsfaze van het kind stimulerend 
werken voor de schoolresultaten, kunnen 
m andere fazen kontraproduktief werken 
en omgekeerd 

Kan Reddy 
De luiey alle 

brandjes 
blijven 

blussen? 

N ia een ouderwetse maratonvergadering sloten de 
sociale partners met de federale regering een 

banenakkoord dat Toekomstkontrakt gedoopt werd. Maar 
aangezien louter zijn bestaan Inet meest positieve punt van 

dit kontrakt genoemd werd, hebben de werklozen weinig 
redenen om de toekomst rooskleurig in te zien. 

• l I v l lp • 

Een dikke zestien uur vergaderden de top 
van de federale regenng en de sociale 
partners over een voorlopig akkoord om 
de werkloosheid te bestrijden Deze ze
vende ronde sloot twee maanden van 
onderhandelingen af 
Het werkstuk staat bol van de kompro-
missen Enkele voorbeelden er wordt 
geen verband gelegd tussen loonmati
ging in ruil voor jobs, waar de vakbonden 
op aandrongen Maar de werkgevers heb
ben zich wel uitdrukkelijk geëngageerd 
om verder over werkgelegenheid te pra
ten Tegelijk verbindt de regering er zich 
toe om binnen eenjaar of vijf de Belgische 
SZ-bijdragen gelijk te schakelen met die in 
onze buurlanden De automatische loon
indexering blijft overeind, maar grote 
loonstijgingen zijn zeker nog voor twee 
jaar uit den boze, en de loonevolutie volgt 
sowieso die van Duitsland, Nederland en 
Frankrijk, onze dne belangrijkste handels
partners 

Het plan bevat verder nog een hoop erg 
konkrete maatregelen en stapels vage 
intenties stimuleren van investenngen en 

wetenschappelijk onderzoek, invoenng 
van de 39-ürenweek waar nu nog 40 uren 
wordt gewerkt tegen eind '98, loopbaan
onderbreking wordt een recht, het deel
tijds brugpensioen op 55 jaar wordt in
gevoerd voor werknemers met nacht
dienst en in de bouwsektor, de sociale en 
fiskale inspektie tegen zwartwerk wordt 
opgevoerd, stages voor jongeren, in-
groeibanen en werkervanngskontrakten 
moeten 30 000 jongeren aan de slag hel
pen 

Premier Dehaene wil met het Toekomst
kontrakt de werkloosheid halveren tegen 
het begin van volgende eeuw Het kon
trakt IS nog lang met in een definitieve 
vorm gegoten Er moet op alle niveaus 
nog duchtig overlegd en onderhandeld 
worden, en zelfs over de grote pnncipes 
moet "de basis" het laatste ja-woord nog 
geven Over grote pnncipes waar grote 
verdeeldheid over bestaat, werd gewoon 
met meer gerept Problemen worden op
gelost door te doen alsof ze met bestaan 
Dat laatste is bievoorbeeld het geval met 
het Vlaams voornemen om de vennoot

schapsbelasting voor Vlaamse bedrijven 
die jobs kreeren te verlagen Daarvoor 
moest de federale regenng haar goed-
keunng geven, wel, ze zweeg over dit 
opmerkelijk initiatief in alle talen 

De reakties op het akkoord waren eerder 
opgelucht dan positief oef, ons sociaal-
ekonomisch overlegmodel bewijst nog te 
kunnen werken Vooral de werkgevers
organisaties skoorden ze verkregen las
tenverlagingen, loonmatiging, en flexi
beler arbeidsregels maar moesten in ruil 
geen afdwingbare beloften doen over 
meer jobs 
De VU reageerde teleurgesteld op het 
Toekomstkontrakt „Dit plan kan onmo
gelijk 250 000 werklozen aan een job hel
pen, zoals de regenng nochtans be
weert", menen Annemie Van de Casteete, 
Jean-Mane Bogaert en Bert Anciaux „De 
voorgestelde tewerkstellingsmaatregelen 
zijn immers nog maar eens méér van 
hetzelfde Zij hebben echter voldoende 
bewezen met tot betekenisvolle resul
taten te leiden " 
Het VU-tno ziet in het povere resultaat 
,,een zoveelste bewijs dat het Belgische 
niveau, als platform voor sociaal overleg, 
volkomen achterhaald is en tot een ge
vaarlijk immobilisme leidt Het steekt schnl 
af tegen de dynamiek en kreativiteit die 
Vlaanderen aan de dag wil leggen " De 
VU-ers wijzen erop dat Vlaanderen reële 
inspanningen wil leveren om de werk
loosheid aan te pakken, maar dat Vlaan
deren met beschikt over de fiskale en 
parafiskale instrumenten om hienn te sla
gen Het stoort de VU verder dat de 
federale regenng en de sociale partners 
de parlementaire besluitvorming opzij 
schoven ,,Dehaene bewijst hiermee zijn 
diepgeworteld misprijzen voor het par
lementaire werk", besluit de partij 

(pdJ) 
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stof tot spreken 

'Ik heb de eer het geacht lid te laten weten 
dat de Rijkdienst voor Pensioenen (RVP) 
het tot hiertoe niet nodig heeft geoordeeld 
een beroep te moeten doen op het 
Adviesbureau voor Leesbaarheid (AVL). 
Weliswaar is het zo dat de KSIP, samen met 
andere gelijkaardige parastatalen 
waarmede deze instelling bestendig 
samenwerkt, een commissie heeft 

opgericht met de bedoeling allerhande 
formulieren zo gebruiksvriendelijk 
mogelijk op te stellen.' Antwoord aan Fons 

Borginon (VU) waarmee minister Colla 
wilde zeggen dat hij altijd klare taal 
spreekt. 
Was ook mogelijk geweest: 'De RVP vond 
het niet nodig gebruik te maken van het 
AVL. 
Wij hebben besloten om, samen met 
gelijkaardige instellingen, zelf een 
kommissie op te richten die zal zorgen 
voor gebruiksvriendelijke formulieren.' 
Begrepen ? 

VicAnciaux 

• W E T S T R A A T • 

I n tegenstelling tot algemeen aangenomen 
spreekt een goed deel van de Brusselse 

migrantenpopulatie Nederlands. Meer nog: het is 
een groeiende groep. In opdracht van de Vlaamse 

gemeenschapsl<ommissie ging een projekt van start 
voor strukturele steun aan de zelforganisaties van 

migranten. Een tussentijdse evaluatie. 

Nederlandse 
zelforganisaties 

migranten Brussel 
Op 1 oktober 1994 startte, in opdracht 
van de Vlaamse Gemeenschapscommissie 
(VGC) een projekt ter ondersteunmg van 
de zelforganisaties van migranten m het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Zelfor
ganisatie kunnen door hun werking de 
emancipatie en participatie van migran
ten aan de samenleving bevorderen om zo 
tot een daadwerkelijke integratie te ko
men. Konkreet gaat het om bv. orga
nisaties die zich, in het Nederlands, be
zighouden met kongressen, tentoonstel
lingen, uitstappen,... 

Het projekt bevatte een tweeledige op
dracht: in de eerste plaats een onderzoek 
naar de aanwezigheid van Nederlands
talige migranten, ten tweede het stimu
leren van nieuwe zelforganisaties en het 
begeleiden ervan. Staatssekretaris VicAn

ciaux, als kollegelid bevoegd voor o.a. 
Allochtonenbeleid, stelde de eerste re
sultaten voor. 

NEDERLANDS ONDER 
BRUSSELSE MIGRANTEN 

Begin 1994 telde Brussel 281.245 niet-
Belgen, goed voor 29% van het totaal 
aantal inwoners van het gewest. De vijf 
grootste groepen onder hen hebben de 
Franse, de Marokkaanse, de Italiaanse, de 
Spaanse of de Turkse nationaliteit. Met 
uitzondering van de Turken komen deze 
mensen allemaal uit landen waar een 
Romaanse taal dommant is. 
Om de aanwezigheid van de Nederlands
talige migranten te onderzoeken werd 
geen beroep gedaan op een tijdrovend 
veldonderzoek, maar werd de kennis van 
het Nederlands getoetst aan een 5-tal 

In Iets meer dan een jaar tijd steeg het aantal 
Brusselse adressen waar de elektriciteits-
nnaatschappij een vermogensbeperker 
moest plaatsen Waren het er In september 
'94 nog 1.330, begin ditjaar was hun aantal al 
gestegen tot 2.580. Het geeft aan dat de 
armoede in Brussel toeneemt. 
Om de hoogste nood van deze mlnder-
begoeden te lenigen lanceerde Vic Anciaux, 
als staatssekretaris bevoegd voor Energie, 
vorige week een bijzondere aktie „Hetprijs
kaartje van hun elektriciteitsrekening naar 
beneden halen leek mij een goed idee op 
korte termijn. Vandaar deze spaarlampen-
aktle." Spaarlampen verbruiken, zoals de 
naam al aangeeft, slechts een fraktle van de 
elektriciteit die gewone gloeilampen nodig 
hebben Daarenboven gaan ze langer mee. 

Nadeel Is wel dat ze duurder zijn in aankoop 
Anciaux wil daarom overgaan tot de kos
teloze bedeling van een aantal van deze 
lampen aan diegenen die er het meest nood 
aan hebben. Verdeling van de lampen en 
opvolging van het projekt (ook de veiligheid 
van de elektrische installaties moet onder
zocht worden) Is In handen van een drietal 
verenigingen uit de sociale sektor, 
„Uiteraard kunnen we deze aktie niet uit
breiden naar aile Brusselse gezinnen. Maar 
uiteraard hoop ik dat ook de meer begoede 
gezinnen het aanschaffen van spaarlampen 
in overweging zuilen nemen Een lager ener
giegebruik betekent immers minder C02-
uitstoot en dat blijft een prioritair streefdoel 
van de Brusselse Hoofdstedelijke regering.", 
besluit Anciaux 
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parameters: de interne migraties, on
derwijs, tewerkstelling, Vlaamse ontmoe
tingspunten en reeds bestaand onder
zoek. 

De onderzoekers konden na het na-
vlooien van de verkregen gegevens geen 
algemeen cijfer plakken op het aantal van 
de Nederlandstalige migranten, maar 
kwam wel tot enkele konklusies. Via de 
'interne migratie' verhuizen jaarlijks meer 
dan 1.000 migranten van Vlaanderen 
naar de hoofdstad. Verondersteld mag 
worden dat deze mensen vertrouwd zijn 
met het Nederlands. Ook in het Ne
derlandstalig onderwijs in Brussel, vooral 
het kleuteronderwijs, telt nogal wat mi
grantenkinderen in zijn rangen. Verwacht 
mag worden dat deze op termijn een 
generatie van Nederlandstalige jongvol
wassenen zullen vormen. 
Relatief lagere cijfers werden bekomen in 
het onderzoek naar de Vlaamse ont
moetingspunten: een geringe participatie 
van migranten in de gemeenschapscentra 
en weinig bezoek aan Nederlandstahge 
biblioteken. 

DE ZELFORGANISATIES 

Het tweede luik van de studie, het sti
muleren van de Nederlandstalige zelf
organisaties van migranten in het Brus
selse, stelde vast dat er momenteel 18 
dergelijke initiatieven lopen. Hoewel ver
schillend kwa inhoud en vorm konden de 
onderzoekers toch enkele algemene vast
stellingen maken. 

De spilfiguren in deze organisaties zijn 
niet zelden migranten die vanuit Vlaan
deren naar de hoofdstad zijn verhuisd of 
mensen die Nederlands volgden bij één 
van de verschillende instellingen. 

Die spilfiguren zijn bovendien meestal 
vrouwen. 

De nadruk binnen de werking wordt 
hoofdzakelijk gelegd op de relatie tussen 
ouders en kinderen. 

Het aandeel van de volledig Neder
landstalige initiatieven is miniem. 

Meestal zijn het taalgemengde vereni
gingen die op hun beurt te maken hebben 
met een vrijwel uitsluitend Franstalige 
doelgroep. 

De etnische verscheidenheid vormt 
een spiegel van Brussel als multikulturele 
stad. 

Van deze initiatieven willen meerdere 
onder hen Nederlandse taallessen inrich
ten. 

BELEIDSVOORSTELLEN 

Uitgaande van deze bevindingen kwamen 
de onderzoekers met een aantal beleids
voorstellen om van het Nederlands onder 
de Brusselse migranten nog meer een 
levende taal te maken. 
Om het doorverwijzen van migranten 
naar de Nederlandse taallessen te ver
soepelen stelde het onderzoeksteam een 
meer flexibel optreden voor: meer in
stapmogelijkheden, een grotere samen
werking met de zelforganisaties en een 
groter aanbod van Nederlandse taalles
sen. Gebleken is immers dat de vraag het 
aanbod ruimschoots overtreft. 
Ook de gemeenschapscentra spelen een 
niet onbelangrijk rol in het verwerven van 
de kennis van het Nederlands. Het on
derzoek bracht drie knelpunten naar voor 
die in de toekomst verholpen moeten 
worden. 

er is een gebrekkige wederzijdse ken
nis tussen gemeenschapscentra enerzijds 
en Nederlandstalige zelforganisaties van 
migranten anderzijds; 

de financiële drempel voor het ter 
beschikking stellen van infrastruktuur 
moet door de gemeenschapscentra zo 
laag mogelijk gehouden worden; 

de gemeenschapsraden zouden de mi-
grantanverenigingen in hun werking 
moeten opnemen. 

o» Het volledige onderzoeksrapport kan 
aangevraagd worden bij het Intercul
tureel centrum voor Migranten, Gallait-
straat 78, 1030 Brussel, tel. 
02/245.88.30, fax 02/245.58.32. 



D'""^" at sommige socialisten kampioenen zijn in het 

zich toeëigenen van gemeenschapsgelden en 

daarvoor hun machtspositie misbruiken is lang geen 

geheim meer. Ook de Gentse apotekers kunnen 

daarvan meespreken. Een sterk verhaal! 

< OPINIE 4 

In Gent zijn socialisten begonnen met de 
overnaraemarkt van apoteken kapot te 
maken door elke apoteek die zij wilden af 
te kopen tegen gelijk welke prijs. Zij 
hebben er nu 22! Jonge kollega's konden 

Wij zijn VU-kamerlid Annemie Van de 
Casteele ontzettend dankbaar dat zij als 
eerste dit maneuver heeft doorzien en ons 
onmiddellijk daarvan op de hoogte heeft 
gebracht. Zo waren wij in de gelegenheid 

Rare apotekersrekeningen! 
niet op tegen dergelijke kapitalistische 
metoden. 

In 1988 begonnen zij een apoteek - 24u. 
op 24u. - open te houden zodat zij de 
officiële wachtdienst buiten spel zetten. 
Met de nodige publiciteit werd een der
gelijke altijd-open-apoteek uiteraard een 
suksesnummer: het zakencijfer steeg van 
12 naar 54 miljoen. 

Wij hebben ons altijd verzet tegen een 
evolutie waarbij in de grote centra de 
wachtdienst zou gecentraliseerd worden 
in één of een paar apoteken; dit brengt 
verre verplaatsingen mee (zeker een pro
bleem voor bejaarden, gehandikapten...) 
en lange wachttijden om een dringende 
medikatie te bekomen. Wij willen het 
behoud van een wachtdienst met vol
doende apoteken-van-wacht die dicht bij 
de bevolking staan. 

Uiteraard is een centrale apoteek een 
goudmijn en werd het socialistische 
machtsapparaat ingeschakeld om deze 
geldstroom kost-wat-kost te behouden. 
Er werden meerdere klachten ingediend 
wegens verstoring van de officiële wacht
dienst. De advokaten van Vooruit - onder 
leiding van dhr. Piet Van Eeckhout, voor
zitter van de Oostvlaamse Provincieraad 
- slaagden erin de procedures eindeloos 
te rekken: inmiddels bleef de kassa rin
kelen. 

Ondertussen had Santkin - toenmalig 
minister van Volksgezondheid - ervoor 
gezorgd dat meerderheidsbeslissingen in
zake sluitingsuren buitenspel werden ge
zet. Vooruit moest sindsdien geen re
kening meer houden met demokratisch 
genomen beslissingen door de overgrote 
meerderheid van de Gentse apotekers. 
Toen dt Provinciale Geneeskundige Com

missie de wachtbeurtkalender voor 1995 
oplegde ging goeverneur Balthazar zijn 
bevoegdheid te buiten door daags nadien 
de Vooruit-apoteek als extra aan de 
wachtdienst toe te voegen. 
Toen wij daartegen in beroep gingen bij 
de minister, duidde de goeverneur als 
advokaat niemand minder dan zijn zoon, 
dhr. Tom Balthazar, aan... 
Toen eind '95 duidelijk werd dat Vooruit 

de procedures aan het verliezen was, 
werd minister CoUa ingeschakeld, die 
deze onregelmatigheden dan maar moest 
legaliseren. 

om nog net op tijd CVP, VLD en VB te 
alarmeren; ook deze partijen werden be
reid gevonden het wetgevend artikel te 
bestrijden. 

In de Kamerkommissie Volksgezondheid 
van 16 november '95 stond minister 
Colla tegenover een meerderheid van de 
kommissieleden en trok zijn eigen amen
dement in. 

Op 25 januari jl. veroordeelde het Hof 
van Kassatie de betrokken apoteker we
gens verstoring van de wachtdienst. Bij
gevolg moest de apoteek dicht tijdens de 
uren van de officieel opgelegde wacht
dienst. 

Inmiddels zijn wij erachter gekomen dat 
minister Colla een nieuw initiatief voor
bereidt om deze socialistische spaarpot 
toch te legaliseren. Dit zou uiteraard in 
strijd zijn met de verschillende tucht-
rechterlijke veroordelingen en zou ook de 
parlementaire meerderheid buitenspel 
gezet worden. 

Wij rekenen opnieuw op Annemie Van de 
Casteele om ons daarbij te helpen en dit 
heimelijk maneuver de grond in te bo
ren. 

Tenslotte nog dit. Wij kwamen er ook 
dachter dat de betrokken Vooruit-apo
teek ten onrechte erelonen in rekening 

bracht ten nadele van het RIZIV, dus van 
de gemeenschap. Ook al is het een on
begonnen opdracht in de zuilenstruktuur 
binnen te geraken (waar de kontroleurs 
zichzelf kontroleren), toch hebben wij 
bewijsstukken en weten wij dat er te
rugvorderingen gebeuren. Het gaat daar
bij over vele miljoenen! 
Wij zetten onze strijd verder, ook al lijkt 
dit op een strijd van David tegen Goliath, 
want de socialistische misbruiken hebben 
geen grenzen, zeker als er geld mee 
gemoeid is. Of zoals het oude gezegde 
luidt: „Voor die kwaal is in de apoteek 
geen kruid te vinden!" 

Paul De Belie 

(de auteur is apoteker, 
en voorzitter van Wachtdienst 

Apotekers-Stad Gent) 

Ze zitten met z'n tw/eeën op het Pleintje een 
l<offie te drinlcen Of liever, met z'n drieën 
want het hondje maaict duidelijk deel uit van 
hun familie Hij, rond de tachtig; zij een stuk 
Jonger. Fifette hangt aan de leiband. Het 
beest is steeds uit op avontuur, loopt zover 
het kan maar weet hoe beperkt honden-
vrijheid is. Ze zitten daar maar wat te zitten. Blij 
dat ze nog twee zetels hebben kunnen be
machtigen Tijdens de middaguren zijn er 
geen lege plaatsen op het Pleintje Bedien
devolk haast zich om een stek te vinden en om 
luidruchtig het woord te voeren, het ene al 
hoger dan het andere. 
Ze drinken koffie met een koekje, niet uit de 
volle trommel zoals thuis, maar uit een plas-
tiekje. Met melk, ook al uit een plastiekje. Het 
lepeltje ook plastiek. 

Ze komen graag naar het Pleintje, want thuis is 
het toch altijd hetzelfde. Hij vroeg op, op zo'n 
leeftijd heeft een mens niet veel slaap nodig 
Opstaan en koffie zetten Zich scheren en z'n 
kostuum aandoen, zoals vroeger. En terwijl de 
koffie loopt het hondje uitlaten en La Libre 
gaan kopen. En Het Laatste Nieuws om zijn 
Vlaams te onderhouden. En op woensdag den 
Humo voor de TV-programma's. Als hij weer 
boven is, heeft zij de tafel gedekt. Dan eten ze. 
Zonder veel woorden. 
Hij leest de krant, vult de kruiswoordraadsels 
in, dat is goede hersengymnastiek heeft de 
huisdokter gezegd. Als zIj met de stofzuiger 
langskomt vlucht hij naar zijn buro en luistert 
naar het radionieuws. Gesproken Dagblad zegt 
hij nog steeds. Dan gaat zij boodschappen 
doen en begint aan het middageten. Ze eten 
vroeg. Zo zijn ze zeker dat ze een plaats op het 
Pleintje hebben. 

• ACH ZO • 

Als de koffie uit is bestelt hij een John Martin's, 
zij een waterke voor de lijn Maar kan enkele 
pindanootjes toch niet laten. 
Het IS volop zon. Daar genieten ze van, het 
hondje ook, het heeft zich neergelegd bij zijn 
gevangenschap en dommelt in , buik hchting 
zon. Straks komt het dienstmeisje een bord 
fris water brengen. Dan kwispelt Fifette met 
haar staart, een hondeieven valt best mee. 
Elke middag zitten steeds dezelfde mensen op 
het Pleintje, op steeds dezelfde plaatsen. 
Vandaag kun je niet meer zien wie bazen zijn 
en wie knechten, iedereen is even mooi ge
kleed. Het is ooit anders geweest. Waar is de 
tijd dat een chef de bureau elke dag een wit 

Kleinbeeld 
hemd mét das moest dragen? En het niet 
paste dat ambtenaren op een terras een pintje 
dronken En dat sekretaressen berispt werden 
omdat hun kledij te losbandig was Los-ban-
dig... 
HIJ houdt van een Martin's, dat beetje zoet en 
toch wat bitter, die amberkleur. 
Terwijl ze zo zitten te kijken en te zwijgen Is het 
Pleintje een en al getater. Er is zelfs iemand die 
telefoneert Verleden week haalde een vrouw 
een doosje uit haar tas, het bleek een schrijf
machine en je kon op een scherm zien was ze 
tikte. Er zitten ook enkele bekenden op het 
terras. Op de duur kenje ze allemaal. Die man 
met z'n pilotenfrak en witte sjaal, een beetje 
verwaaid type Die al bejaarde heer, steeds 
een stapel tijdschriften en boeken bij zich 
waarin hij dan met een potlood streepjes 
trekt. Die gepensioneerde marine-officier, hij 
woont boven het café, hij schrijft teater. En de 

ouwe Jules met z'n klak, jarenlang bracht hij 
kranten rond in de wijk, met een karretje.. 
Rond twee uur is het Pleintje haast leeg, hier 
en daar zit nog iemand een krant te lezen of in 
een boekte kijken. Soms een student die geen 
zin heeft om naar de kursus te gaan. Als 
iedereen weg is rekenen ze af en stappen op, 
ook Fifette wil naar huis Wat zal hij doen'' De 
teevee opzetten, naar joernaals uit andere 
landen kijken, een sigaar opsteken? Zij legt 
zich op de sofa en valt in slaap. De hond ook. 
Als zij wakker wordt staat de koffie klaar, die 
drinken ze dan met een koekje uit de volle 
trommel. 
Om vijf uur zitten ze terug op het Pleintje en 
kijken de bedienden na die zich naar het 
station haasten, sommigen in looppas. Het is 
vandaag sekretaressendag. Je ziet het aan de 
bloemen. 
Waar is de tijd, zucht ze stilletjes, dat ze van 
haar chef wel eens stiekem bloemen kreeg? 
Waar is de tijd, gromt hij bij zichzelf, toen hij 
zijn sekretaresse wel eens een kadootje gaf, in 
het geniep? 
Als er niemand meer op het Pleintje zit wordt 
het frisjes, zij wil naar huis, hij wil nog wat 
blijven. ,,We moeten nog eten en dan is het 
tijd voor het joernaali" Zo probeert ze hem 
mee te krijgen. Hij spreekt met tegen, hij 
spreekt nooit meer tegen. Dicht tegen elkaar 
aan lopen ze hun hondje na, naar het ap
partement. 
Als zij de afwas heeft gedaan zet ze zich in 
kamerjas voor teevee, naast hem. Fifette 
slaapt in haar mand. In de straat is het nu stil 
geworden, in het park speelt een handvol 
migrantenkinderen, door het open raam waait 
een tedere geur van bloemende magnolia's. 
,,Het islentei", zegt zij. 

,,Achzo " antwoordt hij 

R.Asmus 



-i' 

stof tot spreken 

'Ik heb de eer het geacht lid te laten weten 
dat de Rijkdienst voor Pensioenen (RVP) 
het tot hiertoe niet nodig heeft geoordeeld 
een beroep te moeten doen op het 
Adviesbureau voor Leesbaarheid (AVL). 
Weliswaar is het zo dat de EVP, samen met 
andere gelijkaardige parastatalen 
waarmede deze instelling bestendig 
samenwerkt, een commissie heeft 

opgericht met de bedoeling allerhande 
formulieren zo gebruiksvriendelijk 
mogelijk op te stellen.' Antwoord aan Fons Begrepen f 

Borginon (VU) waarmee minister Colla 
wilde zeggen dat hij altijd klare taal 
spreekt. 
Was ook mogelijk geweest: 'De RVP vond 
het niet nodig gebruik te maken van het 
AVL. 
Wij hebben besloten om, samen met 
gelijkaardige instellingen, zelf een 
kommissie op te richten die zal zorgen 
voor gebruiksvriendelijke formulieren.' 

VicAnciaux 

WETSTRAAT • 

I n tegenstelling tot algemeen aangenomen 
spreekt een goed deel van de Brusselse 

migrantenpopulatie Nederlands. iVIeer nog: het is 
een groeiende groep. In opdracht van de Vlaamse 

gemeenschapsl<ommissie ging een projekt van start 
voor strukturele steun aan de zelforganisaties van 

migranten. Een tussentijdse evaluatie. 

Nederlandse 
zelforganisaties 

migranten Brussel 
Op 1 oktober 1994 startte, in opdracht 
van de Vlaamse Gemeenschapscommissie 
(VGC) een projekt ter ondersteuning van 
de zelforganisaties van migranten in het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Zelfor
ganisatie kunnen door hun werking de 
emancipatie en participatie van migran
ten aan de samenleving bevorderen om zo 
tot een daadwerkelijke integratie te ko
men. Konkreet gaat het om bv. orga
nisaties die zich, in het Nederlands, be
zighouden met kongressen, tentoonstel
lingen, uitstappen,... 

Het projekt bevatte een tweeledige op
dracht: in de eerste plaats een onderzoek 
naar de aanwezigheid van Nederlands
talige migranten, ten tweede het stimu
leren van nieuwe zelforganisaties en het 
begeleiden ervan. Staatssekretaris VicAn

ciaux, als koUegelid bevoegd voor o.a. 
Allochtonenbeleid, stelde de eerste re
sultaten voor. 

NEDERLANDS ONDER 
BRUSSELSE MIGRANTEN 

Begin 1994 telde Brussel 281.245 niet-
Belgen, goed voor 29% van het totaal 
aantal inwoners van het gewest. De vijf 
grootste groepen onder hen hebben de 
Franse, de Marokkaanse, de Italiaanse, de 
Spaanse of de Turkse nationaliteit. Met 
uitzondering van de Turken komen deze 
mensen allemaal uit landen waar een 
Romaanse taal dominant is. 
Om de aanwezigheid van de Nederlands
talige migranten te onderzoeken werd 
geen beroep gedaan op een tijdrovend 
veldonderzoek, maar werd de kennis van 
het Nederlands getoetst aan een 5-tal 

In iets meer dan een jaar tijd steeg het aantal 
Brusselse adressen waar de elektriciteits
maatschappij een vermogensbeperker 
moest plaatsen. Waren het er in september 
'94 nog 1.330, begin dit jaar was hun aantal al 
gestegen tot 2 580 Het geeft aan dat de 
armoede in Brussel toeneemt. 
Om de hoogste nood van deze minder-
begoeden te lenigen lanceerde Vic Anclaux, 
als staatssekretaris bevoegd voor Energie, 
vorige week een bijzondere aktie. „Hetprijs
kaartje van hun elektriciteitsrekening naar 
beneden halen leek mIJ een goed idee op 
korte termijn. Vandaar deze spaarlampen-
aktie " Spaarlampen verbruiken, zoals de 
naam al aangeeft, slechts een fraktie van de 
elektriciteit die gewone gloeilampen nodig 
hebben Daarenboven gaan ze langer mee. 

Nadeel is wel dat ze duurder zijn in aankoop. 
Anciaux wil daarom overgaan tot de kos
teloze bedeling van een aantal van deze 
lampen aan diegenen die er het meest nood 
aan hebben. Verdeling van de lampen en 
opvolging van het projekt (ook de veiligheid 
van de elektrische installaties moet onder
zocht worden) Is In handen van een drietal 
verenigingen uit de sociale sektor 
„Uiteraard kunnen we deze aktie niet uit
breiden naar alle Brusselse gezinnen. Maar 
uiteraard hoop ik dat ook de meerbegoede 
gezinnen het aanschaffen van spaarlampen 
In overweging zuilen nemen Een lager ener
giegebruik betekent immers minder C02-
uitstoot en dat blijft een prioritair streefdoel 
van de Brusselse Hoofdstedelijke regering ", 
besluit Anciaux 
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parameters: de interne migraties, on
derwijs, tewerkstelling, Vlaamse ontmoe
tingspunten en reeds bestaand onder
zoek. 

De onderzoekers konden na het na-
vlooien van de verkregen gegevens geen 
algemeen cijfer plakken op het aantal van 
de Nederlandstalige migranten, maar 
kwam wel tot enkele konklusies. Via de 
'interne migratie' verhuizen jaarlijks meer 
dan 1.000 migranten van Vlaanderen 
naar de hoofdstad. Verondersteld mag 
worden dat deze mensen vertrouwd zijn 
met het Nederlands. Ook in het Ne
derlandstalig onderwijs in Brussel, vooral 
het kleuteronderwijs, telt nogal wat mi
grantenkinderen in zijn rangen. Verwacht 
mag worden dat deze op termijn een 
generatie van Nederlandstalige jongvol
wassenen zullen vormen. 
Relatief lagere cijfers werden bekomen in 
het onderzoek naar de Vlaamse ont
moetingspunten: een geringe participatie 
van migranten in de gemeenschapscentra 
en weinig bezoek aan Nederlandstahge 
biblioteken. 

DE ZELFORGANISATIES 

Het tweede luik van de studie, het sti
muleren van de Nederlandstalige zelf
organisaties van migranten in het Brus
selse, stelde vast dat er momenteel 18 
dergelijke initiatieven lopen. Hoewel ver
schillend kwa inhoud en vorm konden de 
onderzoekers toch enkele algemene vast
stellingen maken. 

De spilfiguren in deze organisaties zijn 
niet zelden migranten die vanuit Vlaan
deren naar de hoofdstad zijn verhuisd of 
mensen die Nederlands volgden bij één 
van de verschillende instellingen. 

Die spilfiguren zijn bovendien meestal 
vrouwen. 

De nadruk binnen de werking wordt 
hoofdzakelijk gelegd op de relatie tussen 
ouders en kinderen. 

Het aandeel van de volledig Neder
landstalige initiatieven is miniem. 

Meestal zijn het taalgemengde vereni
gingen die op hun beurt te maken hebben 
met een vrijwel uitsluitend Franstalige 
doelgroep. 

De etnische verscheidenheid vormt 
een spiegel van Brussel als multikulturele 
stad. 

Van deze initiatieven willen meerdere 
onder hen Nederlandse taallessen inrich
ten. 

BELEIDSVOORSTELLEN 

Uitgaande van deze bevindingen kwamen 
de onderzoekers met een aantal beleids
voorstellen om van het Nederlands onder 
de Brusselse migranten nog meer een 
levende taal te maken. 
Om het doorverwijzen van migranten 
naar de Nederlandse taallessen te ver
soepelen stelde het onderzoeksteam een 
meer flexibel optreden voor: meer in
stapmogelijkheden, een grotere samen
werking met de zelforganisaties en een 
groter aanbod van Nederlandse taalles
sen. Gebleken is immers dat de vraag het 
aanbod ruimschoots overtreft. 
Ook de gemeenschapscentra spelen een 
niet onbelangrijk rol in het verwerven van 
de kennis van het Nederlands. Het on
derzoek bracht drie knelpunten naar voor 
die in de toekomst verholpen moeten 
worden. 

er is een gebrekkige wederzijdse ken
nis tussen gemeenschapscentra enerzijds 
en Nederlandstalige zelforganisaties van 
migranten anderzijds; 

de financiële drempel voor het ter 
beschikking stellen van infrastruktuur 
moet door de gemeenschapscentra zo 
laag mogelijk gehouden worden; 

de gemeenschapsraden zouden de mi-
grantanverenigingen in hun werking 
moeten opnemen. 

o» Het volledige onderzoeksrapport kan 
aangevraagd worden bij het Intercul
tureel centrum voor Migranten, Gallait-
straat 78, 1030 Brussel, tel. 
02/245.88.30, fax 02/245.58.32. 



D at sommige socialisten kampioenen zijn in het 

zich toeëigenen van gemeenschapsgelden en 

daarvoor hun machtspositie misbruiken is lang geen 

geheim meer. Ook de Gentse apotekers kunnen 

daarvan meespreken. Een sterk verhaal! 
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In Gent zijn socialisten begonnen met de 
overnamemarlct van apoteken kapot te 
maken door elke apoteek die zij wilden af 
te kopen tegen gelijk welke prijs. Zij 
hebben er nu 22! Jonge kollega's konden 

Wij zijn VU-kamerlid Annemie Van de 
Casteele ontzettend dankbaar dat zij als 
eerste dit maneuver heeft doorzien en ons 
onmiddellijk daarvan op de hoogte heeft 
gebracht. Zo waren wij in de gelegenheid 

Rare apotekersrekeningen! 
niet op tegen dergeHjke kapitalistische 
metoden. 
In 1988 begonnen zij een apoteek - 24u. 
op 24u. - open te houden zodat zij de 
officiële wachtdienst buiten spel zetten. 
Met de nodige publiciteit werd een der
gelijke altijd-open-apoteek uiteraard een 
suksesnummer: het zakencijfer steeg van 
12 naar 54 miljoen. 

Wij hebben ons altijd verzet tegen een 
evolutie waarbij in de grote centra de 
wachtdienst zou gecentraliseerd worden 
in één of een paar apoteken; dit brengt 
verre verplaatsingen mee (zeker een pro
bleem voor bejaarden, gehandikapten...) 
en lange wachttijden om een dringende 
medikatie te bekomen. Wij willen het 
behoud van een wachtdienst met vol
doende apoteken-pan-wacht die dicht bij 
de bevolking staan. 

Uiteraard is een centrale apoteek een 
goudmijn en werd het socialistische 
machtsapparaat ingeschakeld om deze 
geldstroom kost-wat-kost te behouden. 
Er werden meerdere klachten ingediend 
wegens verstoring van de officiële wacht
dienst. De advokaten van Vooruit - onder 
leiding van dhr. Piet Van Eeckhout, voor
zitter van de Oostvlaamse Provincieraad 
- slaagden erin de procedures eindeloos 
te rekken: inmiddels bleef de kassa rin
kelen. 

Ondertussen had Santkin - toenmalig 
minister van Volksgezondheid - ervoor 
gezorgd dat meerderheidsbeslissingen in
zake sluitingsuren buitenspel werden ge
zet. Vooruit moest sindsdien geen re
kening meer houden met demokratisch 
genomen beslissingen door de overgrote 
meerderheid van de Gentse apotekers. 
Toen de Provinciale Geneeskundige Com

missie de wachtbeurtkalender voor 1995 
oplegde ging goevemeur Balthazar zijn 
bevoegdheid te buiten door daags nadien 
de Vooruit-apoteek als extra aan de 
wachtdienst toe te voegen. 
Toen wij daartegen in beroep gingen bij 
de minister, duidde de goevemeur als 
advokaat niemand minder dan zijn zoon, 
dhr. Tom Balthazar, aan... 
Toen eind '95 duidelijk werd dat Vooruit 

de procedures aan het verliezen was, 
werd minister Colla ingeschakeld, die 
deze onregelmatigheden dan maar moest 
legaliseren. 

om nog net op tijd CVP, VLD en VB te 
alarmeren; ook deze partijen werden be
reid gevonden het wetgevend artikel te 
bestrijden. 

In de Kamerkommissie Volksgezondheid 
van 16 november '95 stond minister 
Colla tegenover een meerderheid van de 
kommissieleden en trok zijn eigen amen
dement in. 

Op 25 januari jl. veroordeelde het Hof 
van Kassatie de betrokken apoteker we
gens verstoring van de wachtdienst. Bij
gevolg moest de apoteek dicht tijdens de 
uren van de officieel opgelegde wacht
dienst. 

Inmiddels zijn wij erachter gekomen dat 
minister Colla een nieuw initiatief voor
bereidt om deze socialistische spaarpot 
toch te legaliseren. Dit zou uiteraard in 
strijd zijn met de verschillende tucht-
rechterlijke veroordelingen en zou ook de 
parlementaire meerderheid buitenspel 
gezet worden. 

Wij rekenen opnieuw op Annemie Van de 
Casteele om ons daarbij te helpen en dit 
heimelijk maneuver de grond in te bo
ren. 

Tenslotte nog dit. Wij kwamen er ook 
dachter dat de betrokken Vooruit-apo
teek ten onrechte erelonen in rekening 

bracht ten nadele van het RlZiy dus van 
de gemeenschap. Ook al is het een on
begonnen opdracht in de zuilenstruktuur 
binnen te geraken (waar de kontroleurs 
zichzelf kontroleren), toch hebben wij 
bewijsstukken en weten wij dat er te
rugvorderingen gebeuren. Het gaat daar
bij over vele miljoenen! 
Wij zetten onze strijd verder, ook al lijkt 
dit op een strijd van David tegen Goliath, 
want de socialistische misbruiken hebben 
geen grenzen, zeker als er geld mee 
gemoeid is. Of zoals het oude gezegde 
luidt: „Voor die kwaal is in de apoteek 
geen kruid te vinden!" 

Paul De Belie 
(de auteur is apoteker, 

en voorzitter van Wachtdienst 

Apotekers-Stad Gent) 

Ze zitten met z'n tweeën op het Pleintje een 
Icoffie te drinl<en. Of iiever, nnet z'n drieën 
want het hondje maaict duideiijl< deel uit van 
hun familie. Hij, rond de tachtig; zij een stui< 
jonger. Fifette hangt aan de leiband. Het 
beest is steeds uit op avontuur, loopt zover 
het l<an maar weet hoe beperkt honden-
vrijheid is. Ze zitten daar maar wat te zitten .Blij 
dat ze nog twee zetels hebben kunnen be
machtigen. Tijdens de middaguren zijn er 
geen lege plaatsen op het Pleintje. Bedien
devolk haast zich om een stek te vinden en om 
luidruchtig het woord te voeren, het ene al 
hoger dan het andere. 
Ze drinken koffie met een koekje, niet uit de 
volle trommel zoals thuis, maar uit een plas-
tiekje. Met melk, ook al uit een plastiekje. Het 
lepeltje ook plastiek. 

Ze komen graag naar het Pleintje, want thuis is 
het toch altijd hetzelfde. Hij vroeg op, op zo'n 
leeftijd heeft een mens niet veel slaap nodig. 
Opstaan en koffie zetten. Zich scheren en z'n 
kostuum aandoen, zoals vroeger. En terwijl de 
koffie loopt het hondje uitlaten en La Liöre 
gaan kopen. En Het Laatste Nieuws om zyn 
Vlaams te onderhouden. En op woensdag den 
Humo voor de TV-programma's. Als hij weer 
boven is, heeft zij de tafel gedekt. Dan eten ze 
Zonder veel woorden. 
Hij leest de krant, vult de kruiswoordraadsels 
in, dat IS goede hersengymnastiek heeft de 
huisdokter gezegd. Als zij met de stofzuiger 
langskomt vlucht hij naar zijn buro en luistert 
naar het radionieuws. Gesproken Dagblad zegt 
hij nog steeds. Dan gaat zij boodschappen 
doen en begint aan het middageten. Ze eten 
vroeg. Zo zijn ze zeker dat ze een plaats op het 
Pleintje hebben. 

• ACH ZO • 

Als de koffie uit Is bestelt hij een John Martin's, 
zij een waterke voor de lijn. Maar kan enkele 
pindanootjes toch niet laten. 
Het is volop zon. Daar genieten ze van, het 
hondje ook, het heeft zich neergelegd bij zijn 
gevangenschap en dommelt in , buik richting 
zon. Straks komt het dienstmeisje een bord 
fris water brengen. Dan kwispelt Fifette met 
haar staart, een hondeleven valt best mee. 
Elke middag zitten steeds dezelfde mensen op 
het Pleintje, op steeds dezelfde plaatsen 
Vandaag kun je niet meer zien wie bazen zijn 
en wie knechten, iedereen is even mooi ge
kleed. Het is ooit anders geweest. Waar is de 
tijd dat een chef de bureau elke dag een wit 

hemd mét das moest dragen? En het niet 
paste dat ambtenaren op een terras een pintje 
dronken En dat sekretaressen berispt werden 
omdat hun kledij te losbandig was. Los-ban-
dig... 
Hij houdt van een Martin's, dat beetje zoet en 
toch wat bitter, die amberkleur. 
Tenwijl ze zo zitten te kijken en te zwijgen is het 
Pleintje een en al getater. Er is zelfs iemand die 
telefoneert Verleden week haalde een vrouw 
een doosje uit haar tas, het bleek een schrijf
machine en je kon op een scherm zien was ze 
tikte. Er zitten ook enkele bekenden op het 
terras. Op de duur ken je ze allemaal Die man 
met z'n pilotenfrak en witte sjaal, een beetje 
verwaaid type. Die al bejaarde heer, steeds 
een stapel tijdschriften en boeken bij zich 
waarin hij dan met een potlood streepjes 
trekt. Die gepensioneerde manne-officier, hij 
woont boven het café, hij schrijft teater. En de 

ouwe Jules met z'n klak, jarenlang bracht hij 
kranten rond in de wijk, met een karretje.. 
Rond twee uur is het Pleintje haast leeg, hier 
en daar zit nog iemand een krant te lezen of in 
een boekte kijken. Soms een student die geen 
zin heeft om naar de kursus te gaan. Als 
iedereen weg is rekenen ze af en stappen op, 
ook Fifette wil naar huis. Wat zal hij doen? De 
teevee opzetten, naar joernaals uit andere 
landen kijken, een sigaar opsteken? Zij legt 
zich op de sofa en valt in slaap. De hond ook. 
Als ZIJ wakker wordt staat de koffie klaar, die 
drinken ze dan met een koekje uit de volle 
trommel. 
Om vijf uur zitten ze terug op het Pleintje en 
kijken de bedienden na die zich naar het 
station haasten, sommigen in looppas Het is 
vandaag sekretaressendag. Je ziet het aan de 
bloemen. 
Waar is de tijd, zucht ze stilletjes, dat ze van 
haar chef wei eens stiekem bloemen kreeg? 
Waar is de tijd, gromt hij bij zichzelf, toen hij 
zijn sekretaresse wel eens een kadootje gaf, in 
het geniep? 
Als er niemand meer op het Pleintje zit wordt 
het frisjes, zij wil naar huis, hij wil nog wat 
blijven ,,We moeten nog eten en dan is het 
tijd voor het joernaali" Zo probeert ze hem 
mee te krijgen. Hij spreekt niet tegen, hij 
spreekt nooit meer tegen. Dicht tegen elkaar 
aan lopen ze hun hondje na, naar het ap
partement. 
Als zij de afwas heeft gedaan zet ze zich in 
kamerjas voor teevee, naast hem. Fifette 
slaapt in haar mand. in de straat is het nu stil 
geworden, in het park speelt een handvol 
migrantenkinderen, door het open raam waait 
een tedere geur van bloemende magnolia's. 
,,Het is lente!", zegt zij. 

„Achzo..." antwoordt hij 

R.Asmus 



V oor een Groot-Servië strijden Kerk en Staat 

schouder aan schouder. In Belgrado wordt een 

katedraal gebouwd die de Sint-Pieters moet 

evenaren, in Prishtina (Kosova) richten Serviërs een 

uientorenbasiliek op met dezelfde ijver waarmee ze 

de Kosovaren willen vernietigen. Willy Kuijpers 

legt uit waarom. 

• LANDUIT • 

Wie met 

hulpgoederen 
naar de 

Balkan wil, 

wordt soms 

broederlijk 

beroofd... 

Geschiedschrijving gaat in de Balkan nog 
steeds aan een wetenschapehjke onder
bouw voorbij. Geschiedenis betekent 
voor eik Balkanvolk „gelijk halen". Ten 
alle prijze. 

Zoals in Banja Luka (= de badplaats van 
de H. Lukas), waar in de nacht van 6 op 7 
mei 1993 de 
grote Ferhad 
Pasja-moskee (uit 
1583) werd op
geblazen. De laat
ste der 16 mos
keeën die Banja 
Luka telde! Het 
stadje is nu et-
nisch-zuiver. Kerken en moskeeën wer
den de jongste vier jaar in Bosnië en 
Kroatië systematisch de eeuwigheid in
geblazen. Om vergeten te worden. Maar 
ook ruïnes blijven spreken... 

SERVISCH KOEKELBERG 

Ooit startte Tito met de „Snelweg van de 
Broederschap en de Eenheid" tussen de 
voornaamste twee hoofdsteden van de 
Joegoslaafse Federatie. Het Kroatische 
Zagreb en het Servische Belgrado zouden 
verbonden worden door één betonnen 
vierbaanslint. En aan weerszijden de 
ajuinvorraige ortodokse kerktorentjes, 
met daartussen de spitse katolieke ne
ogotische pieken en af en toe de koepel 

van een moskee. Daarrond leefden allen, 
geloofszonen van Abraham, op zoek naar 
hun nieuw testament, het Joegoslavië van 
toen! 

In 1989 stemde het Europese Parlement 
nog een lening goedkoop geld om die 

slabakkende autosnelwegaanleg een 

politie... Zo verging het ook met de 
patriotisch opgeplakte „plaatsnameneen-
heid" in ex-Joegoslavië o.a. met de Maar
schalk Tito-lanen. 

De Kroaatse boerenvoorman Stjepan Ra-
dic - in 1928 neergekogeld in het Kroaats 
parlement - neemt her en der opnieuw 
Tito's plaats in. En Tito-zèlf, die de Joe
goslaafse staatsburger trachtte te schep
pen, dreigt in Belgrado van onder zijn 
spierwitte marmeren grafsteen door de 
Serviërs naar „zijn noorden" terug te 

IS er nieuw leven 
mogelijk langs een 

oorlogsrivier 
nieuwe kop en een nieuwe staart te 
bezorgen. Zo kon Griekenland, het or
todokse buitenbeen van Europa, ont
sloten worden naar de rest van de EU. 
Bijzonder dan naar het rijke Duitsland. 
De toerisme-industrie juichte... 
In plaats van eenheid en broederschap 
verrezen doearieposten tussen Slovenië 
en Kroatië, tussen Bosnië en Kroatië en 
zeker met Servië. Met taai diplomatiek 
onderhandelen worden ze weer afge
broken maar wie met hulpgoederen naar 
de Balkan wil, wordt broederÜjk ge-
kontroleerd en dikwijls zelfs beroofd. 
Bovendien wemelt het in het nieuwe 
Servië en zeker in het bezette Vojvodina 
en Kosova van de Servische geheime 

1 mei-Viering te Aalst 
Het arr. bestuur van het arrondissement 
Aalst-Oudenaarde organiseert ook nu weer 
een 1 mei-viering, dit jaar op dinsdag 30 
apnl 1996 
De 1 mei-vienngen van de Voll<sunie l<en-
nen in Aalst een behooriijl< lange traditie. 
Zeker vandaag als we vaststellen dat an
deren schaamteloos de blijvende betekenis 
van het Daensisme onteren en zonder enig 
respekt aankondigen hun onverdraag
zaamheid kost wat kost én in biok in Aaist te 
zullen uiten, past het rustig én sereen deze 
goede VU-traditie kracht bij te zetten. 
Om 20u. samenkomst aan het standbeeld 
van Adolf en Pieter Daens aan de Werf waar 
een bloemstuk wordt neergelegd De af
delingen wordt gevraagd hun vlaggen mee 
te brengen. 
Aan het monument zal een korte toespraak 
gehouden worden door ere-kamerlid Jan 
Caudron 
Daarna wordt ih het lokaal ,,De Graaf van 
Vlaanderen", Stationsplein te Aalst, een 
lezing gehouden door Kamiel Sergant over 
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,,Armoede in Aalst nu" Achteraf samenzijn 
onder vrienden 
Voorzitter Bert Anciaux, sekretarls Laurens 
Appeltans en het arr bestuur van Aalst-
Oudenaarde roepen allen op tot massale 
aanwezigheid. 

k 

worden gezonden. Josip Broz was immers 
half-Kroaat, half Sloveen... In Belgrado 
bouwen de Serviërs liever verder op de 
door Tito stilgelegde werf van de St.-
Savakatedraal. Dit Koekelberggebouw 
moet de St.-Pietersbasiliek in Rome eve
naren. 

BLEKE MILOSEVIC 

Ook in het grotendeels moslim-Prishtina, 
hoofdstad van Kosova, gebeurt dit. De 
Albanese universiteit, onder Tito tot 
stand gekomen, werd door de Serviërs 
gesloten. Op de campus bouwen nu Ser
vische vrijwilligers een reuze-uientoren-
basiliek om hiermee hun gesneuvelde 
prins Lazar te herdenken! Op 27 juni 
1389 versloegen de Turkse invallers deze 
Servische prins en zijn geallieerden. Daar
onder de Albanees-Kosovaarse clanleger
tjes. Neen, zeggen de Serviërs nu, de 
Kosovaren vochten aan de zijde van de 
Islam-Turken! Daarom moeten zij nu ver
nietigd worden... want dat past beter in 
hun nieuwe groot-Servische droom. En 
de ortodokse kerk zegent dit beleid. 
Kerk en Staat zijn in de Balkan nooit ver 
weg van mekaar. Om te beginnen is de 
Servische president Slobodan Milosevic 
(° 1941) de zoon van een Servische pope, 
die in Montenegro missioneerde en er 
zich op een blauwe maandag het leven 
nam. Ook zijn moeder zou dat doen. Hun 
nietszeggende, bleke, droeve zoon-met-
bolle-wangen studeerde Rechten en 
groeide op in de Titoïstische klub van die 
tijd. Hij droomde van Joegoslavië - zoals 
bijna al zijn konjunktuurgenoten - als de 
spil voor de eenheid der socialistische 
niet-gebonden landen. Nationalisme en 
religie hoorden daar als referentie niet bij. 
Ook voor zijn echtgenote, nu professor 
Mirjana Markovic. 

CELOOFSNATIE 

Vanuit een direkteurszetel.bij Technogas, 

de grote Servische energieleverancier, 

klom Milosevic m december '87 on
verwacht naar de presidentszetel. De Ser
vische metropohet gaf deze oud-kom-
munist daarbij het broodnodige kerke
lijke steuntje. Tito, het onbetwistbare 
Joegoslaafse eenheidsidiool van één na
oorlogse generatie, lag sedertdien voor
goed begraven. Zijn volgeling Milosevic 
zwoer opnieuw bij de oeroude Svetisavlje 
(= Servische ortodokse geloofsleer). Ze 
vond met hem opnieuw ingang. Zij werd 
opnieuw als heilsleer verkondigd en bood 

mild-gastvrij ruimte 
voor vele oud-kom-
munisten die de oude 
idolen gretig omarm
den. „Het lijden van 
de Servische natie" 
lag opnieuw in het 
verlengde van „Het 
lijden van Kristus"! 

En... Kosova met zijn Merelslagveld, 
doordrenkt van prins Lazar's bloed, was 
opnieuw het Golgotha voor het nieuwe 
bedrijf van een oud verhaal. 
De eerste post-Titoregime-rellen met de 
Serviërs vonden plaats in Kosova en niet 
in Bosnië of in Kroatië. De Servische 
Akademie voor Kunsten en Wetenschap
pen zorgde voor de eerste naoorlogse 
wetenschappelijke (?) teksten, om de rol 
van de Servische geloofsnatie (tégen de 
Kosovaarse) Islam, tégen de Westerse 
katolieken...) te beklemtonen. 
Het aloude Servische „Heim ins Reich!" 
stak opnieuw het hoofd op. In Slovenië 
minder, maar in Kroatië leven nog vele 
Serviërs. Eveneens in Montenegro en in 
Makedonië. En natuurlijk ook in Vojvo
dina en in Kosova. Vanuit de Matica 
Srpska (gesticht in 1826, letterlijk = de 
Servische Bijenkoningin) - een soort Ser
vische DeVlag of Alliance Frangaise -
werden sedert '80 met spoed in die 
gebieden servizeringskampanjes opgezet. 
De bekende Servische kinderboeken
schrijver Srncevic herschreef niet alleen 
in het Servisch (met Cyrillische letter
tekens) voor die gebieden (met Latijns 
alfabet) de vertellmgen-der-voorvaderen. 
Hij voerde ook de eerste Cetnik-kom-
mando's aan. Hi| smokkelde wapens de 
Donau over naar de Baranja, meer in het 
bijzonder naar het nu bijna vergeten Dalj 
en Borovo Selo in Kroatië. Daar zouden 
in juni 1991 de eerste oorlogsincidenten 
onder zijn leiding plaats vinden. (Dit 
werd ons ter plaatse door meerdere leer
krachten en priesters medegedeeld.) In 
Prishtina, de hoofdstad van Kosova, ont
moetten wij een ander Cetnik-kopstuk, 
Zeljko Rzanjatovic. Bij Interpol gekend 
als de gangster Arkan... 

Willy Kuijpers 

Volgende week: 

Dynamo Zagreb-Rode Ster Belgrado, 

voetbal is oorlog! 



Z o ergens tussen 1 mei en Rerum Novarum 

maakt VU-er Maurits Coppieters de 

basistekst van zijn voorlopig nog vage projekt 

bekend. Binnenkort dus. In Vlaanderen Morgen 

werden de drempels voor dit "Projekt C" 

op een rijtje gezet. 

Drempels voor 
Coppieters 

Het recentste nummer van Vlaanderen 

Morgen, het cahier van de gelijknamige 
werkgemeenschap rond Hugo Scbiltz, be
vat (alweer) enkele zeer lezenswaardige 
bijdragen. Zoals het artikel van Peter 

Renard ("De basis blijft kommunautair. 
De Volksunie in de balans"), of "Het Sint-
Michielsakkoord en de partikratie" van 
het duo Bart Maddens en Geert Van 

Haegendoren. 

In dit bestek willen we wat dieper ingaan 
op het artikel van socioloog Stefaan Wal-

grave, "Het 'Coppieters'-projekt: tussen 
droom en daad". De auteur promoveerde 
tot doctor in de Sociale Wetenschappen 
met een proefschrift over nieuwe sociale 
bewegingen en groene partijen. Vermits 
Coppieters in deze vijvers wil vissen (en in 
de VU-vijver en het merengebied van de 
'klassieke' sociale bewegingen), is Wal-
grave goed geplaatst om de slaagkansen 
van het 'Projekt C' te wegen. 
Vooraleer men kan nagaan of een doel-
stellmg bereikt zal worden, moet ze na
tuurlijk eerst nauwkeurig omschreven 
worden. En daar knelt bij Coppieters al 
een eerste schoentje: een linkse een-
heidslijst? Koalitievorming rond be
paalde beleidsvragen? Of gewoon een 
inhoudelijke en programmatische ver
nieuwing introduceren in de verschil
lende doelpublieken en -organisaties? 
Volgens Walgrave belemmeren sommige 
drempels die hij aanhaalt alleen de ster
kere, strukturele varianten (eenheidslijst 
en koalitievorming) van de doelstelling, 
en knagen andere drempels ook aan de 
zwakkere variant (herbronning). Wal
grave ziet strategische, organisatorische, 
ideologische en politieke drempels. Hij 
erkent dat er nog talloze andere denkbaar 
zijn. 

SP-PLAN? 

Walgrave onderscheidt drie strategische 
drempels: door het te snel uiriekken van 
de plannen, op het ogenblik dat VU en 
Agalev nog in het duister tastten over 
inhoud en vorm van het projekt, konden 
deze partijen niet anders dan negatief 
reageren; samenwerking, in welke vorm 
ook, tussen partijen uit meerderheid en 
oppositie, vergt een andere politieke kui
tuur dan de gangbare; de indruk (of het 
effektief zo is of niet doet eigenlijk niet ter 
zake) blijft dat Coppieters voor de SP 
rijdt. Dit alles bemoeilijkt „een duurzame 
koalitie rond bepaalde punten, en nog 

meer het smeden van een eenheidslijst", 
schrijft Walgrave. 

Op het organisatorische vlak bestaan vol
gende drempels: de grote verscheiden
heid terzake van de nieuwe sociale be
wegingen; de nadruk die zij leggen op 
hun ongebondenheid; hun geringe le
denaantal en het gebrek aan vat van de 
leiding op die leden. Om de massa te 
mobiliseren moet Coppieters volgens 
Walgrave terecht kunnen bij de oude 
sociale bewegingen, maar daar reageerde 
de belangrijkste, het ACW, al afwijzend. 
Deze organisatorische drempels leiden 
Walgrave tot dezelfde konklusie als de 
strategische hinderpalen. 
Als eerste ideologische drempel verwijst 
Walgrave naar de spanningsverhouding 
tussen Agalev en de nieuwe sociale be
wegingen; er is over vele punten (vaak 
impliciet) een konsensus, maar Agalev en 
de nieuwe sociale bewegingen gaan toch 
regelmatig met elkaar in de klinch rond 
konkrete dossiers en strijdpunten. Bo
vendien bestaat er bij de beoogde be
wegingen en partijen even goed onenig
heid over kruciale centrale uitgangspun
ten, bvb. het streven naar strukturele 
verandering van de ekonomische deter
minanten van de samenleving. De laatste 
ideologische drempel is volgens Walgrave 
de 'dogmatische traditie' van het linkse 
kamp, waar graag geschermd wordt met 
het eigen heilige gelijk, en gretig ge-
diskussieerd wordt over het geslacht der 
engelen. 

Tenslotte zijn er de pohtieke drempels: de 
progressieve geloofwaardigheid en in
tegriteit van de SP die o.m. door haar 
regeringsdeelname ter diskussie staat; de 
„inertie en de overlevingsdrang van or
ganisaties in het algemeen en politieke 
organisaties in het bijzonder" belemmert 
samenwerking met andere politieke or
ganisaties, omwille van een vervaging van 
organisatie-identiteit en profiel die daar
mee gepaard gaat. 

OVERLOPERSTRAUMA 

Walgrave expliciteert voor groenen en 
nationalisten: „Agalev heeft zijn eigen
heid moeten verwerven en bewijzen te
genover grote broer SP en zal die niet zo 
snel uit handen geven." Zonder Agalev 
verliest Coppieters de ekologische ge
loofwaardigheid, en de link naar de 
nieuwe sociale bewegingen. 
De Volksunie „worstelt met identiteits

problemen". De partij van Bert Anciaux 

zoekt z'n heil in een „progressieve" her
positionering en een „Vlaamse vlucht 
voorwaarts" (wat niet van aard is om een 
groot progressief samenwerkingsverband 
te smeden). Daarbovenop komt het 
„overloperstrauma" en „de simpele vast
stelling dat degenen die de Volksunie 
desondanks trouw gebleven zijn, wel 
overtuigd zullen zijn van de eigenheid en 
de unieke rol van hun partij". 
Walgrave besluit dat een eenheidslijst op 
dit moment „tot het rijk der pohtieke 
fabelen" behoort. Ook een koalitie rond 
bepaalde beleidspunten acht hij geen 
haalbare kaart. Maar een inhoudelijke 
herbronning voor de betrokken partijen 
en bewegingen maakt wel een kans, „en -
wat meer is - daar is ook echt vraag naar". 
Coppieters' teksten „kunnen de ideo
logische diskussie aanzwengelen, de 
zoektocht naar een nieuw groot verhaal 

stofferen, partijen en bewegingen dwin
gen om standpunt in te nemen en om 
inhoudelijke gelijkenissen en verschillen 
te erkennen." 

Overigens vraagt Walgrave zich met Mflrc 
Elchardus af of, vanuit elektoraal-maxi-
malistisch perspektief, het linkse kamp 
niet best in zijn diversiteit blijft doorgaan, 
om zoveel mogelijk schapen in de pro
gressieve stal te houden: „Verscheiden
heid kan niet alleen een credo zijn, maar 
produktdifferentiatie is dikwijls ook een 
goede verkoopsstrategie". 
Het woord is aan Coppieters. 

(Pdj) 

c» Het 'Coppieters'-projekt: tussen 

droom en daad. Stefaan Walgrave. In: 

Vlaanderen Morgen, 96 nr. 2. Een 

jaarabonnement (6 nummers) kost 

700 frank (Meir24,2000 Antwerpen, 

031226.61.61). 

Coppieters' 
teksten 
kunnen de 
zoektocht 
naar 'een 
nieuw groot 
verhaal' 
stofferen. 

VNOS op W1 

Brussel: 'Onbemind', 
omwille van 'onbekend'? 

Brussel: bruisende grootstad, Vlaamse én 
Europese hoofdstad, internationale ont
moetingsplaats Een mooi palmares Ware 
het met dat de Vlaming z'n hoofdstad 
nauwelijks kent en - op een dagelijkse 
pendeltocht naar kantoor na - zich vaak 
ook nauwelijks inlaat met wat in Brussel 
gebeurt. 

De Vlaams-Nationale Omroepstichting 
(VNOS) neemt u mee voor een fikse TV-
wandeling door Brussel. Staatssekretaris 
Vic Anciaux zet de uitdagingen op een rij 
Sven Gatz, lid van de Brusselse Hoofd
stedelijke Raad, schetst het aktuele po
litieke klimaat, VU-voorzitter Bert Anciaux 
doet een forse oproep voor meer Vlaamse 
aandacht voor de hoofdstad, 'Benader 
Brussel als levende smeltkroes, niet als 
institutioneel vraagstuk', zegt Anciaux, 
De VNOS over het Brussel van vandaag en 
morgen Informerend, opiniërend én na
tuurlijk niette missen. 

c» Afspraak op dinsdag 30 april, BRTN - TV 
1 om 23U.25. Een programma van de 
Vlaams-Nationale Omroepstichting 
(VNOS). 
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S""'" tandaard-joernalist Jan Bohets schreef een 

bijzonder duidelijk, maar al even onthutsend 

hoek over het sociaal-ekonomisch beleid van de 

afgelopen 20 jaar. Gejuich omdat België 

waarschijnlijk tot de EMU zal toetreden zou 

volkomen ongepast zijn... 

• P O L I T I E K L E Z E N < 

Loodzware 
rentelast. 

loodzware 
belasting op 

arbeid, 

loodzware 
staatsschuld. 

Een verkeerde inschatting van de ge
volgen van de olieknsis van 1974 als 
verklaring voor de „rampzalige ontspo
ring" noemt Bohets „een zeer welwil
lende verklaring". Men heeft toen niet 
gedaan wat voor de hand lag: de af
sluiting van een sociaal pakt om de lichte 
verarming over de bevolkingsgroepen te 
verdelen. Precies het omgekeerde ge-

de werkloosheid de dubbele erfzonde 
noemt van het sociaal-ekonomisch be
leid: „Dat werkgelegenheid in de praktijk 
nooit de prioritaire zorg was en het nog 
steeds niet is, heeft op zichzelf niet on
eerbaars. Doelstellingen zoals verdere 
verhoging van de koopkracht en van de 
graad van sociale bescherming kunnen 
evenzeer na te streven zijn. Wel is het 

sioneerden kleiner zou zijn dan de druk 

van de met werkloosheid bedreigde mijn

werkers in de |aren '70 en '80? 

POTVERTEERDERS 

Want dat het pensioendossier een de-
likaat dossier zal worden is duidelijk. Ook 
Bohets schetst een potentieel generatie-
konflikt, wat reeds merkbaar is in de 

De staatsschuld als Belgische erfzonde 
„De bevolking brengt nu de hopelijk 
ultieme offers om het overheidsdeficit 
verlaagd te krijgen tot 3 procent van het 
BBP die een van de vereisten is om tot de 
Europese muntunie te worden toege
laten. Kan men zeggen dat we ons nu wel 
degelijk op de plaats in de tunnel be
vinden waar Wilfried Martens ons in 
1985 reeds waande? Het antwoord is dat 
de lichtinval ditmaal niet bedrieglijk is, 
maar dat we meteen in een paar andere 
tunnels zullen moeten duiken." 
Het boek De losbandige jaren van Stan
daard-journalist Jan Bohets is niet vrolijk. 
In nauwelijks 120 bladzijden presenteert 
Bohets een niets ontziende ontleding van 
de Belgische na-oorlogse sociaal-ekono-
mische politiek en het begrotingsbeleid. 
De stijl IS sec, haast emotieloos, hoewel 
een onderhuidse verontwaardiging op
borrelt. Vooral interessant is Bohets wan
neer hij doorheen het officiële pohtieke 
discours naar de feiten en de cijfers kijkt. 
En hij de keuzen ontwaart die politici en 
sociaal-ekonomisch verantwoordelijken, 
vaak stilzwijgend, wérkelijk hebben ge
nomen. En die het land hielpen brengen 
in de vanuit menig opzicht belabberde 
ekonomische toestand van vandaag. 

VERDWAZING 

De centrale stelling is eenvoudig. Tijdens 
de na-oorlog, en vooral gedurende de 
jaren '70, slaagde de overheid er niet in 
om de tering naar de nering te zetten. De 
globale welvaart in België verviervou
digde en de overheid kende een stijgende 
fiskale en parafiskale gulzigheid. Des
ondanks kon of wou die overheid haar 
uitgaven niet afstemmen op de nochtans 
groeiende inkomsten. 
Vanuit een zelfgeproklameerde sociale 
bekommernis werden leningen aange
gaan voor het verrichten van lopende 
uitgaven. Daar waar een normaal be
grotingsbeleid enkel de investeringen via 
leningen financiert. Een schuldenberg 
van meer dan 10.000 miljard frank en een 
jaarhjkse rentelast van meer dan 800 
miljard frank is er het gevolg van. Van een 
massale geldtransfer naar de geldschieters 
van de Belgische staat gesproken! 

beurde. Ieder poogde de lasten van de 
oliekrisis op anderen af te wentelen. 

WERKGELEGENHEID 

In zijn vijfde hoofdstuk geeft Bohets een 
inventaris van de mogelijke verklaringen 
voor de kloof tussen de woorden van de 
politici, die zeggen te willen bezuinigen, 
en de werkelijke evolutie tijdens de jaren 
'70 met name de niet te stoppen schuld-
aangroei. De verzuiling, de opkomst van 
een revendicatieve demokratie, de povere 
kwaliteit van de politici en de politisering 
van de administratie worden genoemd. 
Hij gaat hier echter niet dieper op in, en 
dat is jammer. Wel maakt hij een boeiende 
uitwijding over de prijs van de kom-
munautaire pacifikatie. De „wafelijzer-
politiek" op het vlak van het onderwijs, 
de openbare werken, de nationale on
dernemingen, kostte handenvol geld. Bo
hets besluit met een stelling die fede
ralisten al decennia kennen: „In feite had 
men de gewesten veel eerder financieel 
verantwoordelijk moeten maken." 
Boeiend en pijnlijk tegelijkertijd is Bohets 
ontleding van het geroemde overlegmo
del. Zeker vandaag, nu de werkgele
genheid de prioriteit der prioriteiten heet 
te zijn. Bohets ontwaart andere evoluties 
die het gevolg zijn van veelal onuit
gesproken keuzen. „Er is dus een coaUtie 
tegen de werkgelijkheid aan het werk, die 
wel onklopbaar lijkt." Het is inderdaad 
een nauwelijks te stuiten draaikolk: de 
overheid, gevangene van het financieel 
beleid van de jaren '70, is gedwongen de 
kollektieve lastendruk steeds te verhogen. 
In mensentaal: om de rente-aflossingen te 
kunnen blijven betalen moet de overheid 
de arbeid zwaar belasten. De werknemers 
van hun kant hebben steeds gekozen voor 
maximale loonsverhogingen, tot boven 
de produktiviteitsontwikkeling, én voor 
een verdere uitbouw van de SZ. Wat de 
kostprijs van de arbeid nogmaals de 
hoogte indreef. En de werkgevers, ge-
konfronteerd met stijgende loonkosten 
en bang van geldverslindende stakingen, 
hadden begrepen dat rationalisatie-in
vesteringen de uitweg vormden. 
Nog eens Bohets, die de schuldenlast en 

onprettig bevrast voor de keuze te wor
den gesteld: wat moet desnoods ten koste 
gaan van wat? Het is comfortabeler te 
ontkennen dat we die keuze inderdaad 
maken, en dat ze ten nadele van de 
werkgelegenheid uitvalt. De voorkeur die 
de bevolking tot vandaag uitdrukt, schuift 
de werkgelegenheid naar de achter
grond." 

BADINEREN 

De vraag naar verantwoordeUjkheid voor 
de schuldenberg is delikaat en kompleks. 
De kiezers hebben het beleid van de 
schuldenmakende regeringen nooit écht 
afgestraft. Ook vandaag groeit de schul
denberg nog jaarlijks met ongeveer 400 
miljard frank aan. Maar de verhouding 
tot het BBP is redelijker geworden dan 15 
jaar geleden. 

Mark Eyskens was sinds oktober 1976 lid 
van diverse federale regeringen en in 
1981 zelfs een zomer lang eerste minister. 
In zijn gekende badinerende stijl ant
woordt hij in een recent Humo-interview 
het volgende op de vraag of hij geen 
wroeging heeft over zijn mede-verant-
woordelijkheid voor de staatsschuld: 
„Zeer weinig, eigenlijk helemaal niet. De 
staatsschuld is er gekomen op algemeen 
verzoek. Iederéén is schuldig, hè. Wat zit 
in de staatsschuld? Eén: alle kredieten aan 
bedrijven in moeilijkheden. Hadden we 
die allemaal failliet laten gaan, dan was de 
toestand nu veel erger geweest. (...) Twee: 
in het begin van de jaren '80 waren alle 
grote steden failliet; de staat heeft voor 
miljarden schulden overgenomen. (...) En 
dan de communautaire vrede: die heeft 
zijn prijs gehad hè; Maar wat had je dan 
liever gehad? Joegoslavische toestanden? 
(...) Het is duidelijk: de vette jaren zijn 
voorbij. Nu moet de broeksriem voor 
enkele jaren dicht. Maar is dat zo dra
matisch?". 

De ex-premier vergeet wel uiteen te zet
ten waarom het nu voor politici zoveel 
makkelijker zou zijn om „neen" te zeggen 
dan 20 jaar terug toen men het, nochtans 
in een periode van stijgende welvaart, 
met kon? En waarom de druk van de 
steeds groter wordende groep gepen-

ondertitel van het boek: „Hoe een for
tuinlijke generatie met de welvaartsstij
ging omging". De ontleding en argu
mentatie doet denken aan het boek van 
die andere oud-Standaard-joernalist 
Hugo De Ridder. In zijn politieke satire „ 
Het Ultieme Transfer" (1992) schetste 
deze een zeer verontrustend beeld van 
een mogelijke nabije toekomst waarin de 
gepensioneerde „bouwers van de wel
vaartsstaat" door hun nazaten verweten 
werden „potverteerders" te zijn geweest 
die geprofiteerd hadden van een royaal 
leven dank zij schuldenmakerij en nu nog 
eens recht meenden te hebben op een 
even royaal pensioen, uiteraard op te 
brengen door een slinkende groep ak-
tieven. Bohets lijkt evemin gerust in de 
toekomst. In zijn onderkoeld ekonomen-
jargon luidt het: „Maar of er in de 
toekomst al dan niet gesnoeid zal worden, 
ligt uiteindelijk niet zozeer in de handen 
van de politici dan in die van de actieve 
bevolking. Of zij bereid zal blijven een 
verder toenemend gedeelte van haar in
komen af te staan, valt niet te voorspellen. 
Er zijn redenen om aan te nemen dat die 
bereidheid niet zal toenemen... De sa
menleving die ons afkomt, kan er dus een 
van grotere spanningen worden. Als dat 
zo is, zullen de keuzen van de afgelopen 
jaren daartoe hebben bijgedragen." 
Met zijn scherpe ondeding legt Jan Bo
hets nog eens de vinger op de pijnlijke 
wonden van de Belgische ekonomie: de 
schuldenlast en het tewerkstellingspro
bleem. Het zijn open en etterende won
den. Dat België nog steeds een grote kans 
maakt om opgenomen te worden in het 
keur van landen die een EMU zullen 
vormen mag geen oogverblinding ver
oorzaken. 

Fiiip Delos 

c»De losbandige jaren. Hoe een for

tuinlijke generatie met de welvaarts

tijging omging. ]an Bohets. Uitg. Lan-

noo, Tielt, 123 bh., 495 fr. 



Willy Kuijpers trok op 12 april j.l. zijn 
stoute sandalen aan en betrok alle aan
wezigen in een interregionale gespreks-
avond. Centraal stond de problematiek 
van verdwenen kinderen, maar aanver
wante tema's kwamen eveneens aan 
bod. 

VU-voorzitter en spreekbuis van de 
Vlaamse Jongeren Aarschot, Paul Spruyt, 
verwelkomde de ruim 40 aanwezigen met 
een primeur. Rond het tema „verdwenen 
kinderen" zal bij de Aarschotse Grab-
belpassers en de Kinderopvang een dag 
gewerkt worden. Ook jeugdverenigingen 
en de media zullen hiervan op de hoogte 
worden gebracht. Uiteraard worden deze 
ontwikkelingen door de Vlaamse Jon
geren op de voet gevolgd en worden 
andere gemeenten tot gelijkaardige ini
tiatieven aangepord. 

De Herentse burgemeester benadrukte 
dat het Europa van de regio's in eerste 
instantie doorzichtig en demokratisch 
moet zijn. Samenwerking met andere 
regio's en respekt voor de kulturele ver
scheidenheid zijn eveneens noodzakelijk. 
Bij verdwijningen moet onmiddellijk in
terregionaal worden opgetreden door ge
motiveerde en gespeciahseerde mensen. 
Het relaas van Carine Russo over de 
verdwijning van haar dochter Melissa 
gebeurde in het Frans. Waar nodig, 
zorgde de moderator en de tante van 
Melissa voor toehchting en vertaalwerk. 
Melissa Russo verdween samen met Julie 
Lejeune op 24 juni 1995 te Grace-Hol-
logne. Sindsdien werd niets meer van ze 
vernomen. De emotionele gevoelens en 
de machteloosheid van de familie zijn 
echter met geen pen te beschrijven. Tante 
Anny Gahy beklemtooonde terecht dat 
dit verhaal simbool staat voor alle ver
dwenen kinderen. Ook Pol Marchal uit 
Hasselt - wiens tienerdochter An samen 
met Eefje verdween aan de Vlaamse kust 
- deed zijn verhaal. Net als Carine Russo 
stelt hij zich ernstige vragen over de 

Verdwenen kinderen 
manier waarop de meisjes opgespoord 
worden. 

Evenzo kreeg de familie Sey, die uit 
Zeveneken (Lochristi) naar Aarschot ge
komen was, de nodige aandacht. Dit 
gezin had drie kinderen, waarvan één 
zoontje op 10 jaar stierf. Zoon Franky 
(18) is geestelijk en lichamelijk gehan-
dikapt. Telkens hij het snerpende geluid 
van een straaljager hoort, raakt hij in 
paniek. Zo erg zelfs dat hij zijn hoor-
apparaat uitrukt en op de grond gooit. 
Dit IS nu reeds vier maal gebeurd. De 
betrokken familie moet dan telkens op
draaien voor de kosten die tot 50.000 fr. 

kunnen oplopen. Als invalide schrijn
werker moet de vader zijn gezin van 4 
personen onderhouden. Daar Zeveneken 
onder een NAVO-vliegroute ligt, moet dit 
probleem - net als bij verdwijningen -
interregionaal worden aangepakt. 
Tenslotte vermelden wij nog de aan
wezigheid van Adri Willems, die als pater 
te Bolivia de problematiek van de coca
boeren als geen ander kan weergeven. Hij 
verwees naar de rol van sekten bij het 
verdwijnen van kinderen uit hun da
gelijkse omgeving. Op zijn minst genoeg 
stof voor een volgende gespreksavond. 

Mario Bergen 

Defoort in Hasseit 
Voor een wel erg schaars opgekomen 
publiek (de eerste mooie lenteavond?) 
hield Eric Defoort, prof. Geschiedenis 
aan de KUB en sinds de vorige ver
kiezingen 'ge-oute VU-Vlaming' een uit
eenzetting over 'Progressieve kreten', zijn 
bijdrage in het boek 'Hersens op z'n 
Vlaams'. Defoort verraste daarmee 
vriend en vijand door zijn heldere, ge
fundeerde, maar 'niet-politiek-korrekte' 
visie op het Vlaming-zijn. 
Tijdens deze debatavond, in organisatie 
van de Vlaamse Kring Hasselt, verklaarde 
hij zijn keuze voor de VU. Rode draad in 
zijn betoog was daarbij het feit dat het in 
sommige kringen wel heel erg modieus is 
om te schermen met begrippen als Pa
lestijnse en Koerdische identiteit maar dat 
diezelfde progressieve intelhgentsia 
gruwt wanneer er gesproken wordt over 
een Vlaamse. Defoort verwees daarbij 
ook naar Nederland, waar het de jongste 
jaren de gewoonste zaak van de wereld is 
om over nationalisme te praten. 

De prof. Geschiedenis verwees ook naar 
de val van de vraag 'Wat is de Vlaamse 
identiteit?' en vergeleek haar met de 
vraag 'Definieer de liefde voor uw 
vrouw'. In beide gevallen kan het ant
woord luiden: 'Wat voor een idiote vraag 
stelt u me daar?', alleen wordt met dat 
antwoord in het eerste geval geen ge
noegen genomen. Een identiteit is geen 
statisch gegeven, maar een kontinuüm. 
Ook over het probleem van de solidariteit 
Vlaanderen-Wallonië ontstond een ge
animeerd debat onder de aanwezigen. Zij 
die het hardste roepen dat de VU van 
Wallonië een sociaal kerkhof wil maken, 
steken misschien best eerst de hand in 
eigen boezem. Wie de keuze van de VU in 
de stemming over de asielzoekers ziet, 
weet dat. 

Deze tweede debatavond van de VKHas-
selt was bijzonder boeiend. 'De afwezigen 
hadden ongelijk' was de enige gemeen
plaats die op deze avond is gevallen. 
Terecht, zo lijkt ons. 

M«t "dé gids" in de hand reist a onbezorgd en goedicoop 
door heel Vlaanderen Vaicantieiand! Dé gids 

Vlaanderen Vakantieland 96 ## 

kost slechts 165,- fr. (verzending inbegrepen). (1 vindt er 6LLE 
Informatie over korte en voordelige vakanties In eigen land! 

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

De regionale vu-krant 

Erpe-Mere 
helpt 

Koerdistan 
Op zaterdag 4 mei 1996 zamelt Erpe-Mere ge
bruikte !<leciing in. Vanaf 8u.50 's morgens start 
de ai<tie die het Vlaams Internationaal Centrum, 
als niet-goevernementele organisatie voor ont-
wikkelingssamenwerl<ing, reeds jaren voert voor 
de heropbouw van enkele van de 4000 Koer
dische dorpen die in oorlogstijd vernield zijn. 

Vanuit de volksbewust solidariteit verlenen wij 
medewerking aan deze heropbouw en steunen 
wij een projekt om 25 dorpen te voorzien van 
water. 

Om dit alles te financieren houden wij op za
terdag 4 mei een inzameling van gebaiikte kle
ding, schoenen, linnen, gordijnen, stoffen, la
kens en dekens. Wij hopen deze zaken in een zak 
verpakt voor uw deur aan te treffen. 

Wie het projekt financieel wil steunen, kan stor
ten op rekeningnummer 435-0258561-39 van 
het Vlaams Internationaal Centrum, Laanbrug
straat 11 te 1210 Brussel (vermelden, gift Koer
distan). Giften vanaf 1000 fr. zijn fiskaal af
trekbaar. 

c» Inlichtingen bU Jan caudron (80.40.6a). 
Erwin De Jonge (80.14.42), Jan De Vuyst 
(62.32.80). Christina Smekens (62.73.89) 
en Rudy Van Droogenbroeck (62.68.99). 
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FVK en van Ostaijen 

De Zwijgende 
voettocht, 

voorafgegaan 
door 

Duinkerkse 
doedelzak

spelers. 

20ste Zwijgende 
voettocht 

In 1678 werd de 'Vrede van Nijmegen' 
gesloten waardoor wat nu Frans-Vlaan-
deren wordt genoemd definitief bij 
Frankrijk werd ingelijfd. De Zwijgende 
Voettocht wil de Vlaamse geest in dat 
kleine, noordelijke stukje Frankrijk een 
toch een beetje levend houden. De tocht 
wordt gehouden op het 'slagveld van de 
Peene', naar het gelijknamige riviertje 
waarbij Willem III van Oranje in de 'Slag 
bij Kassei' verslagen werd. 

Het 'Zwijgende' van de tocht slaat niet op 
het feit dat er onderweg geen woord 
gesproken zou mogen worden, maar be
tekent wel dat er geen toespraken worden 
gehouden waardoor er een vorm van 
politieke animositeit betracht wordt. „In 

de laatste jaren" zegt Pascal Alles, se-
kretaris van het Westvlaams komitee van 
de Peene, „is hienn evenwel een spontane 

evolutie waar te nemen. Aan de Peene

obelisk worden (1) 'een paar woorden' 

gezegd die de obelisk situeren in het land

schap en in de geschiedenis, (2) wordt 'De 

Vlaamse Leeuw' gezongen, die m 1847 

door Hippoliet Van Peene geschreven is. 

Hippoliet van Peenes familienaam is af

komstig van een merkwaardig dorpje, een 

paar bonder meter verderop gelegen." 

Aan de Zwijgende Voettocht namen vorig 
jaar een 200-tal mensen deel. Onder hen 
zowel Vlamingen uit België, uit Zeeuws-
Vlaanderen en uit Frans-Vlaanderen. On
der de meegedragen vlaggen zelfs een 
enkele uit Bretagne en uit Bourgondië. 
„Het belang van deze voettocht is niet te 

onderschatten" weet Alles nog te ver
tellen. „Er wordt niet gezongen, niet ge-

diskussieerd, maar hij is een beetje de 

exponent van de Vlaamse beweging in 

Frankrijk, zij het vooralsnog een beweging 

zonder hoofdletter." 

Iedereen die op zaterdag 27 april 1996 
mee wil wandelen in wat ooit Vlaanderen 
was wordt van harte uitgenodigd. Om 
14u.30 vertrekt de stoet aan de kerk van 
NoordPeene. „Het is misschien de ideale 

gelegenheid voor sommigen om Frans-

VlaanderenlZuid-Vlaanderen te ontdek

ken." zegt Alles die tot besluit zijn voor
zitter citeert: „Indien wij alleen Vlaan

deren in België dienen en niet mede Vlaan

deren in Frankrijk, dan schieten wij deer

lijk te kort in onze Vlaamse plicht." 

Het organisatiekomitee van de 
Zwijgende Voettocht laat ook 
weten dat twee boeken zijn 
uitgegeven, beiden ingebon
den in één band 

Het eerste is, in derde druk 'De 
slag om de Peene Pius even 
eromheen' van R Huygebaert 
Het IS een veelzijdig werk over 
verscheidene aspekten van het 
aan Frankrijk verloren deel van 
West-Vlaanderen. 

Het tweede heet 'Luister goed 
naar wat ik verzwijg', in eerste 
druk, met daann een vers van 
Remco Campert en met een 
geïllustreerd overzicht van de 
Zwijgende Voettochten tot op 
heden. 

Beide exemplaren zijn te be
komen tegen voorafgaande 
overschrijving van 300 fr. op 
prk. 000-0516779-60 t a.v. Raf 
Seys, Ringlaan 1, 8680 Koeke-
lare Tot 1 juli vrij van verzen
dingskosten (70 f r ) 

Naar aanleiding van de 100ste geboor
tedag van de dichter Paul van Ostaijen 
organiseert de Vlaamse Kring Johannes 
Ockeghem i.s.m. het Rodenbachfonds 
Oost-Vlaanderen een poëzie-avond. Dit 
initiatief kadert mee in het totaaiprojekt 
van het 15-jarig bestaan van FVK-Ro-
denbachfonds. 

Het voordragen van de gedichten van 
Paul van Ostaijen gebeurt door woord
kunstenaar Hugo Van der Cruyssen, te
vens nationaal voorzitter van het FVK-
Rodenbachfonds. 

Deze avond gaat door op vrijdag 10 mei 
1996 om 20u. in de Trouwzaal van het 
Stadhuis te Dendermonde. 

De toegang bedraagt 50 fr. Een brochure 
met inleiding op leven en werk van Paul 
van Ostaijen en de voorgedragen ge
dichten wordt gratis ter beschikking ge
steld van de aanwezigen. Voor alle in
lichtingen kunt u zich steeds wenden tot 
Hilde Houwen, edukatief medewerkster 
van FVK-Rodenbachfonds (tel. 
09/223.77.42). 

Verkooppunten 
GENT 

Kaarten van 700 fr. (600 fr. in voor
verkoop) en 600 fr (500 fr.): FW-se-
kretariaat in de Bennesteeg 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 llu., Genk Station 

llu.45 en E314 Heusden-Zolder 
12u.l5. 

Frans Vanstipelen, tel. 011/42.59.95 
(van 10 tot 12u. voormiddag). 

WITLOOFSTREEK 
Ook de witloofstreek gaat naar Gent. Op 
vrijdag 26 april is het voor de 3de keer 
Nekka-nacht. Kaarten hiervoor kosten 
450, 550 of 750 fr. 

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 
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: Guide van in. 
Deelname: 650 fr. Inschrijven vóór17/4 bij 
VU-Cent-EekIo, Bennesteeg 2, 9000 Gent. 

za. 27 april WETTEREN: spagetti-
avond. Van 19 tot 21u. in Parochiaal Cen
trum, Liefkenshoek, Wetteren-Over-
schelde. Org.: vu-Wetteren. 

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

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

Dl. 30 april AALST: 1 mei-viering. 
Toespraak om 20u. aan het standbeeld van 
Priester en 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-lWERE: 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 Meurls. Om 20u. in café Safir, 
Grote Markt. Org.: VUJO-Croot-Aalst. Info: 
Herwig Van Wilderode (053/77.03.11). 

WO. 8 mei WELLE: Gespreksavond 
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 GENTBRUCCE: 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). 

vr. 10 mei SINT-CILLIS/DENDER-
MONDE: Info-avohd over Drugs. Om 20u. 
in het Cildenhuis te Sint-Gillis. Org. VUJO-
Waas en Dender. 

DO. 23 mei SINT-AMANDSBERC: 
Gespreksavond met Jan Loones over ,,De 
zaak Laplasse". Om 20u. in kultuurcen-
trum,,DeVlier", Begijnhof nr. 15. Toegang 
gratis. Org.: Goossenaertskring Sint-
Amandsberg. 

WEST-VLAANDEREN 

Vr. 26 april TIELT: Om 20u. in De 
Scene van het CC Gildhof: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 DEERLIJK: 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. ic Dien. 

ivia. 29 april 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. 

WO. 8 mei KORTRIJK: Om 20u. in 
Trefcentrum West-Flandria, Graaf Gwijde 
van Namenstraat 7. Gespreksavond met 
volksvertegenwoordiger Geert Bourgeois 
over „Mijn ervaringen na één jaar par
lement. Met de VU van federalisme naar 
confederalisme." Org.: vu-Kortrijk i.s.m. 
Dosfel. 

WO. 8 mei BRUGGE: Diavoorstel-
ling door dhr. Menschaert over ,,Zuid-Tirol, 
paspoort voor de Dolomieten. Om I5u. in 
lokaal Magdalenazaal, Violierstraat 7. Sa
menkomst vanaf I4u. Met koffietafel. 
Org.: VVVG-Brugge. 

WO. 8 mei IZEGEIM: V-Club voot 
kinderen. Om I3u.30 in de Ommgegangs-
traat 5. Tema: wolschilderij. Meebrengen: 
lijm, schaar, restjes wol. inkom 70 fr. Org.: 
Vlanajo. 

WO. 29 mei BRUGGE: Volksver
telling door Gérard Debrabandere en 
d'Joos uytendaele met humor,,Tekenin
gen en spreuken ". Om 15u. in lokaal Mag-



Wij duimen 
voor Atlanta! 

De Roeselaarse Volksunie overhandigde op 11 april jl. een 
leeuwevlag aan haar stadsgenoot Frederique Deburghgraeve. 
De VU feliciteerde hem met zijn wereldrekord op de 100 meter. 
Zij rekent erop dat Vlaanderen op 20 juli a.s. Fredje steunt bij 
het behalen van een gouden medaille tijdens de komende 
Olympische Spelen te Atlanta. 

Op de foto het Roeselaarse VU-bestuur met Deburghgraeve, familie en vrienden 
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Zangfeest Zwaar verkeer(cl)! 
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Op zondag 28 april is het Zangfeest. Ook 

hiervoor zijn kaarten verkrijgbaar tegen 

de prijs van 600, 400, 300 of 250 fr. 

Kaarten op voorhand bestellen bij 

Kamiel Ryon, Keizerinlaan la, 1820 

Steenokkerzeel, 02/759.84.40. 

dalenazaal, Violierstraat 7. Samenl<omst 
vanaf 14u. Met koffietafei. Org.: VWG-
Brugge. 

VLAAMS-BRABANT 
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 Jaak Vandemeulebroucke en 
vertegenwoordigers van minister van 
Landbouw, Boerenbond en instituut Ve
terinaire Keuring. Moderator: Dirk Achten 
(De Standaard). Inkom gratis. Org.: Karel 
Bulsfonds Meise-Wolvertem-Oppem. 

vr. 26 april SCHERPENHEUVEL-
Z1CHEM: Openbare gemeenteraadszitting 
om 20U.30 in Stadhuis-Scherpenheuvel. 
Info en dagorde: Fons Thuys 
(013/77.53.85) Of Robert Janssens 
(013/78.19.21). 

Za. 27 april GRIMBERGEN: Jaar 
lijks lente-etentje van VU-Crimbergen. 
Vanaf 17u.30 In sporthal De Singel, te 
Strombeek-Bever. Ook op 28/4 van 11u.30 
tot I5u. Info en inschrijving: Annemie 
Dedoncker (02/267.37.93). 

iy. za. 27 april HEKELGEM: Eetmaal 
in zaal Patronaat te Hekelgem, van 18 tot 
21u. en ook op 28/4 van 11u.30 tot I6u. 
Org.: VU-Affligem. 

^ zo. 26 mei OUD-HEVERLEE: 25 
jaar VU-Oud-Heverlee. Viering in met een 
overzichtstentoonstelling vanaf I0u.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 
r 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). 

f- Vr. 3 mei HASSELT: Info-avond 
over ,,De federalisering van de Sociale 
Zekerheid" met Patrick Vankrunkelsven. 
Om 20u. in Cultureel Centrum Hasselt 
(Detmoldzaal). Kontaktpersoon: Frieda 
Brepoels (011/23.70.36). Org.: VU-Has-
selt. 

'^ zo. 12 mei HASSELT: Bezoek aan 
de Japanse Tuin te Hasselt om 15u. onder 
deskundige leiding van een gids. Samen

komst om 14U.30 aan het zwembad. Deel
name: 100 fr Inschrijven: Frank llsbroux 
(011/27.35.30) t/m 1 mei. Org.: Vlaamse 
Kring Hasselt/VU-Hasselt. 

ANTWERPEN 
DO. 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. 

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

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

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

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

Za. 25 mei WOlMltflELGEIVI: 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 l5/5bij Ward Herbosch 
(03/353.68.94). Org.: KK Jan Pui-
mège/Reisclub Tyrol. 

' zo. 26 mei AARTSELAAR: Om 1 5U. 
wandeling met gids in aanwezigheid van 
Patrick Vankrunkelsven. Om 16u.30 drink 
in 't Schrijverke. 

IVIa. 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 fr. Inschrijven bij bestuurs
leden VU-Schoten-Schilde-Wijnegem. 

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

r Vr. 31 mei LINT: Leden- en sim-
patisantenfeest met aperitief goulash, 
kipragout en konijn. Met als gastspreker 
Paul Van Crembergen. Om 20u.30 in De 
Witte Merel (Congreszaal), Liersesteen-
weg 25. Deelname 650 fr. Info en in
schrijven: Frank vercauteren 

. (03/455.71.56). Org : VU-LInt. 

We kunnen niet ontkennen dat het ge
meentebestuur van Oostkamp de jongste 
jaren inspanningen heeft geleverd om het 
zwaar verkeer uit de dorpskern te weren. 
Dat heeft het gedaan door dat zwaar 
verkeer te ontmoedigen Oostkamp te 
doorkruisen. De aanleg van de twee 
ronde punten ter hoogte van de Ro: 
denbachlaan enerzijds en ter hoogte van 
de Siemenslaan anderzijds geven de 
vrachtwagenchauffeurs te kennen dat ze 
beter de Oostkampse ring kunnen nemen, 
in plaats van via de Brugsebaan en de 
Kortnjksebaan dwars door Oostkamp te 
rijden. 

Dit betekent echter niet dat het probleem 
helemaal geweken is! Een korte opme
ting, op vrijdag 5 april tussen 16u en 17u, 
gaf de volgende resultaten. Aan het rond 
punt Rodenbachlaan kwamen 15 zware 
vrachtwagens het centrum ingereden (3 
van de ring en 12 van de richting Brugge). 
Op datzelfde rond punt kwamen 12 
zware vrachtwagens vanuit het centrum 
(6 reden op de ring en 6 naar Brugge). 
Aan het rond punt Siemenslaan reden er 
15 het centrum binnen (9 vanuit de 
richting Kortrijk en 6 van op de ring) en 
14 in de omgekeerde richting (6 naar 
Kortrijk en 8 op de ring). 
Op dinsdag 9 april telden we tussen 
12u30 en 13u30 ter hoogte van de BBL-
bank met minder dan 30 zware vracht
wagens m beide richtingen. 
Er dient op gewezen dat beide "turf-
dagen" in de paasvakantie vielen en dat 
het dus tijdens normale werkweken on
getwijfeld erger is. 

Zware vrachtwagens die niet in het cen
trum moeten zijn (bv. om te leveren in één 
of andere handelszaak) dienen de ring 
rond Oostkamp te nemen. Dit vooral 
voor de verkeersveiligheid, zeker van 
schoolgaande kinderen. Maar in het al
gemeen kan dit de zwakke weggebruiker 
enkel ten goede komen. 
Daarom vinden de Volksuniejongeren 

van Groot-Oostkamp dat de gemeen
telijke overheid meer zou moeten doen. 
Men zou een actievere politiek kunnen 
voeren om elke vrachtwagen die met in 
het centrum moet zijn aan te sporen de 
ring te nemen! Uiteraard kan de ge
meente Oostkamp met rechtstreeks in
grijpen op het vlak van wegsignalisatie, 
maar men zou wel een "symbolisch bord" 
kunnen plaatsen bij de twee genoemde 
ronde punten. Een dergelijk symbool zou 
de vrachtwagenchauffeurs rechtstreeks 
en direct kenbaar maken dat de gemeente 
Oostkamp het apprecieert mochten ze de 
ring nemen. 

De Volksuniejongeren deden het op vrij
dag 12 april om 18u ter hoogte van de 
rotonde van de Siemenslaan te Oostkamp 
(foto bijgevoegd) het schepencollege 
voor. We plaatsen ter hoogte van het rond 
punt Siemenslaan een bord met het op
schrift "Op de ring, met je zwaar ding". 
Dit eerder ludieke opschrift kan mis
schien de inspiratie van de gemeentelijke 
overheid aanscherpen. 
De VU-jongeren van Oostkamp willen 
met deze actie het schepencollege om 
blijvende aandacht vragen voor het weren 
van zwaar verkeer uit de dorpskern. 

Wies Verstraete en Zeger Collier 
namens VUJO-Oostkamp 

VUJO en Jong-Agaiev tegen Shell 

X ï«»' 

Vujo en Jong-AgaIev hielden vorige week een gezamenlijke aktie tegen oliegigant 
Shell en de gevolgen van zijn beleid in Nigeria. 11 



Wandelzoektocht in Gent 
Voor de zevende maal reeds organiseert de VU-
afdeling Cent Centrum-Zuid een nieuwe boei
ende, leerrijl<e en gezinsvriendelijl<e wandel
zoektocht doorheen de roemrijke, historische 
oude hoofdstad van het machtige graafschap 
Vlaanderen. Dit jaar onder de titel Het Gentse 
stadscentrum: blijvende verwondering!". 

De zoektocht loopt tot 31 augustus 1996. Deel
nemen kost 150 f r, over te schrijven op rekening 
068-2077640-24 van Volksunie Cent Centrum-
Zuid, Voskenslaan 9, 9000 Cent. 

De prijsuitreiking zal traditiegetrouw plaatsheb
ben op het jaarlijks leden- en vriendenfeest in 
het najaar 

Aarzel niet en neem deel aan een eerste of 
vernieuwde kennismaking met een stad, rijk aan 
geschiedenis en met een uniek kultuurhistorisch 
patrimonium dat inderdaad blijft verwonde
ren... 

Alle nuttige informatie en vragen en antwoord
formulieren bij R. Roels, Burggravenlaan 243, 
9000 Gent. Tel; 09/222.72.37. 

DEZE WEEK IN 

• AANBEVOLEN HUIZEN • 

BERICHT UITTSJERNOBYL 
De ramp in de kerncentrale van Tsjernobyl dateert van tien 

jaar geleden. Maar ze blijft voortduren. Een verslag. 

CONTRACT VAN DE TOEKOMST 
Het overleg tussen regering en sociale partners mondde vorige 
week uit in het Toekomstcontract. Inhoud en achtergronden. 

MOORE MOET DAT NIET ZIJN 
In Weekend Knack een gesprek met Demi Moore, de 

bestbetaalde actrice in Hollywood, over uit de kleren gaan. 

SERIE "ONTDEK FRANKRIJK" 
deze week: Elzas 

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

Brugge bezoeken is ook 
kennis maken met het 

Vlaams 
Ontmoetingscentram 

4j^De Gulden Spoor 

rechtover uitgang parking 

't Zand 22 Brugge 
tel. 050-34.30.82 

• dranicen * restaurant 
* snaclö * zaal voor 50 pers. 

^ DEVRIESE ^ 
woonverlichüng 

baron ruzeltelaan 78 
8310 brugge 4 

Jjaan brugge-ooslkamp^ 
V 050 35 74 04 > ' 

WOONTOEE 
Cecile Moonen 

Interieur Decoratrice 

Wij hebben hart en tijd voor U 

Gordijnen en Overgordijen 

De beste merken, maken en plaatsen 

20 jaar ervaring 

Advies voor uw interieur 

Woonidee, Stationstraat 16, 
9280 LEBBEKE 

Tel. 052/41.15.73 

TAVERNE-RESTAURANT 

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

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

I Brugge 
Specialiteiten: Visfondue 10 soorten - " ' ' 

Visassortiment 7 soorten 
Senegalees Stoofpotje 

10knio°tl®^ 
De Haan . 

Hoevekip Valentine Thonart -i- kreeft. 

Brood- en 
banketbakkerij 

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

SPECIALITEIT 
VAN ALLE 

GELEGENHEIDSGEBAK 

Kostuums 
naar maat 

HERENKLEDING 

mees 
Steenhouwersvest. 52 

ANTWERPEN 

TeL: 03/231.35.83 

U bent van harte welkom bij 

Karel Van Den Berghe 
B.V.BA 

VLOER en MUURTEGELS 

— Steeds ruime kortingen 
— Kwaliteitsprodukten 
- Uitstekende service 
- Keuze uit meer dan 600 soorten 

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

Sedert 1910 
JAN PAUWELS-DE BRAUWER 

Oude Brugstraat 16,9200 Schoonaarde 
Tel. 052-42.32.46 

Wekeli jkse rustdag vr i jdag tot zaterdag 18 uur 
Jaarl i jks verlof december De famil iezaak met tradit ie 
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HETSEN 
Fijne midweek supenveekend 

3 Nachten G 
Luxe kamer, stUte gratis, R 

3x gastronomisch A 
half pensioen, bierdegustatie, T 

Normandische pannekoek l 
met koffie, s 

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

de laatste dag uw kamer Bixigge & 
tot IS.OOu. 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. 

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

Bel voor folder maar,wees er vlug bij!!! 
s 

1 
^ 

ZAKENKANTOOR 

MARTENS-DE KEGEL 

N.V. 

BRUSSELSTRAAT 61 
9400 NINOVE 
054/33.43.47 

>1RGENTK 
uw app«HK VOO <K aan IpuwgpptHjf 

KAPiïALUX 

OP 1 JAAR 

4,25 % NETTO 



o ver de kollaboratie is al veel geschreven; 

meestal om ze aan te klagen, soms om 

ze te verdedigen of begrijpelijk te maken. Wij 

vermoeden dat onlangs het eerste boek verschenen is 

dat poogt, de kollaboratie zakelijk, 

onvooringenomen te benaderen. 

< G E S C H I E D E N I S • 

Frans W Seidler, de schrijver van dit boek 
is professor in de nieuwere geschiedenis 
aan de Bundeswehr-universiteit te Mün-
chen, hij overloopt hierbij het hele ver
schijnsel. 

Zijn inleiding („slechts" 42 bladzijden) 
gaat in op de motieven en de vormen van 
de kollaboratie in heel Europa, zelfs er
buiten, ook even op de naoorlogse zui
veringen in dertien staten. Het boek zelf is 
eigenlijk een lexicon. Het geeft, alfabe
tisch, een levensbeschrijving van 177 men
sen, hoofdzakelijk mannen, die een enigs
zins belangrijke rol gespeeld hebben in de 
kollaboratie. Vaak staat er ook hun foto 
bij. Voor iedereen volgt een verwijzing 
naar de geraadpleegde literatuur. Ach
teraan staan dan nog eens een alfabetische 
namenlijst, een naar (staats)nationaliteit 
geordende namen
lijst en één geor
dend per beroep. 
Een lexicon dient 
om te raadplegen, 
niet om uit te lezen; 
zomin als een 
woordenboek. Toch heeft de bespreker dit 
gedaan, zo boeiend en zo verscheiden is de 
stof. Kortom, hier staan wij voor een ware 
schatkamer aan gegevens. 
De schrijver bedoelt niet, de kollaboratie 
als politiek of historisch verschijnsel te 
beschrijven; hij beperkt zich tot personen 

die tijdens de tweede wereldoorlog vrij
willig met Hitler-Duitsland samenwerk
ten. Misdadigers (verklikkers, beulen) 
heeft hij niet opgenomen; „Ook de ge
schiedenis van de nationale verzetsbewe
gingen verzwijgt deze soort medestrijders 
in haar rangen". Dat er weinig ekono-
mische kollaborateurs vermeld worden, 
wijt hij aan de zuiveraars zelf: de eko-
nomische kollaboratie was voor de Duitse 
oorlogvoering veruit de belangrijkste maar 
de naoorlogse wederopbouw had voor
rang op de bestraffing. 
Als kollaborateur geldt voor de auteur „al 
wie de politiek van het (3 e) Duitse Rijk in 
de hand gewerkt heeft". Van elkeen on
derzoekt hij „hoe hij/zij er toe gekomen is, 
het nationaal-socialisme te aanvaarden, 
door welke motieven hij gedreven werd, 
waaruit zijn kollaboratie bestaan heeft en 
welke resultaten die samenwerking met 
Duitsland heeft afgeworpen voor de per
soon zelf en voor zijn land". 

OIMORTODOKSE BEMERKINGEN 

Een besluit dat onwillekeurig opwelt na de 
lezing is dit: er werd in heel Europa 
duchtig gekollaboreerd. Dat kan geen toe
val geweest zijn. Er moet dus een aantal 
oorzaken bestaan hebben die tenminste 
gedeeltelijk van vergelijkbare aard waren. 
Meeloperij en ingeboren kwaadaardigheid 
of verraderlijkheid zijn van alle tijden en 
volstaan niet om een zo omvangrijk ver

schijnsel te verklaren. Als men foto's be
kijkt van de verwelkoming die het re
giment „der Führer" in Amsterdam op 20 
mei 1940 te beurt viel, van de menigte die 
Reichskommissar Seys-Inquart in dezelfde 
stad op 27 juni 1941 kon toespreken en 
van de jubel waarop de „Milice frangaise" 
op de Champs Elysées onthaald werd, dan 
ontstaat toch twijfel aan het beeld dat ons 
van die tijd gewoonlijk wordt opgehan
gen. 

De schrijver geeft elf beweegredenen aan 
voor de kollaboratie. Daarmee bewijst hij, 
als naoorlogse Duitser, over een onge
woon inlevingsvermogen te beschikken. 
Zijn opsomming is misschien niet volledig 
maar zeker juist. 

Opvallend is het grote aantal kollabo
rateurs dat voortkomt uit staatsnationa-

EU 

^ ongegircderte 
^Geblete 

besetzte 
Ctbiatt 

n nautrala 
II Staattn 

• verbündtt» 
Staatvn 

NL = Niederlande 

BE = Belgien 

SL = Slowakei 

M = Montenegro 

AL = Albanien 

Europa lm November ^9L2 

A Nanftschtr 

De bitterste gedachte die bij het door

nemen van deze veelal avontuurlijke le

vens opkomt is wel deze. Talrijke kol

laborateurs mag men „bedrogen min

naars" noemen; hen namelijk die van 

Duitsland en van het nationaal-socialisme 

een geïdealiseerd beeld hadden. 

Zij hebben met dit beeld willen koUa-

boreren: een staat die voorgaf als grond

slag te hebben volksverbondenheid, so

ciale gelijkheid, de natuurwet, eerbied 

Van Severen, Timmermans, ToUenaere, 

Verschaeve, Van de Wiele. 

Ondanks de overvloedige informatie komt 

de onderliggende drijfveer van de Vlaams-

nationale kollaboratie niet helemaal tot 

haar recht. Wel worden miskende Vlaamse 

belangen vermeld, maar geenszins de 

weerstand tegen een verfransend anti-

Vlaams staatsapparaat. 

Storend is een aantal onjuistheden, die wij 

niettemin als niet méér dan bijkomend 

willen beschou-

Idealisten of verblinden? 
Patriotten of verraders? 

listische kringen, groter dan uit volks-
nationalistische, althans in West-Europa. 
Wat evenzeer treft is het aantal (gewezen) 
linksen (Celine, Déat, Fontenoy, DeMan, 
Diisnaes, Schaffner, Wlassoy e.v.a.). 
Het is ook goed eens kennis te maken met 
de kollaboratie van personen en kringen 
die door de media gespaard worden: Ara
bieren, Denen, de vele Fransen en Noord
nederlanders, Zwitser, Tsjechen, zowaar 
ook Indiërs. 

Het zwakste punt in dit hele verdien
stelijke werk IS de norm die aangelegd 
wordt om uit te maken wie kollaborateur 
geweest is. Men kan toch moeilijk Joris 
van Severen, die vóór het einde van de 
veldtocht tegen Frankrijk door Franse sol
daten vermoord werd en steeds elke 
Duitse steun had afgewezen, een kol
laborateur te noemen. Min of meer ge
lijkluidende gevallen zijn o;a. de Fransman 
Bardèche, de Fin Ryti, de Oekraïener 
Stetzko. 

En dan is er het onderscheid tussen hen die 
met het nationaal-socialisme hebben sa
mengewerkt en hen die het met Duitsland 

hebben gedaan. Het is méér dan een 
verschil in klemtoon. Voor al de volks
groepen die in onvrede, om niet méér te 
zeggen, leefden met de staat waarin ze zich 
bevonden, waren de Duitsers mogelijke 
bondgenoten of bevrijders. Dit was zeker 
zo voor de niet-Russen in de Sovjet-Unie 
maar ook voor Kroaten, Skipetaren, Slo-
vaken en... Vlamingen. De moeilijkheid zit 
uiteraard hierin dat het vooral rechtse 

nationalisten waren die het minste aan
stoot namen aan de ideologische kleur van 
hun Duitse bondgenoot. De auteur geeft er 
dan ook de voorkeur aan dit „al te fijne 
onderscheid" met te maken. 

voor zowel hand- als geestesarbied. In feite 
bleken zij mee te werken aan een ma
terialistische organisatie die uit rassen-
hoogmoed haar eigen graf dolf en brutaal 
aanhechting, onderwerping en uitdrijving 
van vreemde volkeren plande en uit
voerde. Niet zeldzaam zijn dan ook de 
kollaborateurs die afhaakten (voor zover 
zij konden) toen zij dit ingezien hadden. 
Wij verwijzen naar Bandera, Barnaud, 
Chomutow, Daels!, Scavenius, Dankers, 
van Genechten, Fuglesang en vele an
deren. 

Het ergst waren de Oosteuropese kol
laborateurs er aan toe. Zij waren het minst 
van al nazistisch, maar vooral nationaal-
socialistisch, meer nog dan anti-kommu-
nistisch. Door de nationalistische macht
hebbers werden zij cynisch als kanon-
nenvlees misbruikt en door de kommu-
nistische overwinnaars op de gruwelijkste 
wijze gestraft. Is hun verblinding minder te 
verontschuldigen dan die van de vele 
kollaborateurs met de Sovjet-Unie, omdat 
zij een andere dan marxistische betere 
wereld betrachtten? 

DE VLAAMSE KOLLABORATIE 

Van Duitse zijde is voor de Vlaamse kol
laboratie tot nu toe niet veel begrip ge
bleken. Het onderhavige boek velt over 
niemand een oordeel maar het ruimt ten
minste een behoorlijke plaats in aan de 
voormannen van de Vlaamse kollaboratie, 
en verschaft over hen zakelijke informatie. 
Niet minder dan 21 „Belgen" komen er in 
voor; op Degrelle en Leopold III (jawel) 
na, allemaal Vlamingen: Borginon, Borms, 
Callewaert, de Clercq, Daels, Delvo, Elias, 
de Feyter, Frangois, Hermans, Lagrou, de 
Man, Maréchal-Van den Berghe, Moens, 

wen en waarvan 
wij er enkele aan
stippen. 

• De m 1940 ge
hoorde slagzin 

„geen tweede 
aktivisme" sloeg niet op afwijzing van 
separatisme maar van kollaboratie. 

• Meer dan eens heeft de auteur het over 
„die flamische Sprache". Zou hij echt 
niet beter weten? 

• De „godsvrede" betekende niet de er
kenning van Vlaanderens katoliek ka
rakter; eerder integendeel, eerbied 
voor elke levensbeschouwing. 

• In 1940 voerde België niet alleen Hit-
ler-simpatisanten weg; zelfs Joden! 

• De Hitlerjeugd Vlaanderen ontstond 
niet door samensmelting van DeVlag-
jeugd met NSJV (ex-AVNJ). 

Bij dit boek zouden we nog vele kant
tekeningen kunnen maken. Het feit alleen 
al wijst op zijn rijkdom, ook al zijn hier en 
daar verbeteringen aan te brengen. Want 
zijn onvolkomenheden zullen wel niet tot 
de Vlaamse kollaboratie beperkt zijn. 
Het werk is verzorgd uitgegeven, zeker 
grondig voorbereid en geschreven in een 
vloeiende, bijna joernalistieke stijl. Voor 
zijn relativering van de boosheid der kol
laborateurs - van wie hij de eventuele 
machtswellust of meeloperij niet vergoe
lijkt - en van de voortreffelijkheid van de 
demokratische weerstanders verdient hij 
alle lof. 

Daar is, in het huidige Duitsland, heel wat 
„Zivilcourage" voor nodig. 

Karel Jansegers 

o» Die Kolbboration 1939-1945. Franz 

W. Seidler. Uitg. Herbig, Mün-

chen/Berling, 1995, 575 blz., 78 DM. 
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V>v oor de huidige Vermeergekte die zich uitstrekt 

X^ over heel Europa raakt een andere, minstens zo 

interessante tentoonstelling, een beetje op de 

achtergrond. Toch was in zijn tijd niet alleen 

Vermeer een opvallend kunstenaar. 

• T E N T O O N S T E L L I N G • 

schilderij 

van Pleter 

de Hooch 

(1668). 

H 

De Vermeerkoorts is tot ongekende 
hoogte gestegen. Niet alleen in en rond 
het befaamde „Mauritshuis" van Den 
Haag, maar over heel Europa. Nog nooit 
tevoren waren voor één enkele tentoon
stelling reeds vijfhonderdduizend toe-
gangskaarten verkocht. 
Sommige dagen tot midder
nacht. Nu reeds komt men 
er niet meer in. De meest 
diverse media hebben extra veel aan
dacht besteed aan deze unieke mani
festatie. Kortom, over Vermeer zelf kan 
echt niet veel meer nieuws gebracht wor
den. Met de afbeeldingen van Vermeers 
werk moet nu stilaan iedereen toch wel 
vertrouwd zijn. 

In de rand van de Vermeerherdenking 
loopt een zeker zo belangrijke tentoon
stelling in het nabijgelegen Delft. Ook dit 
is een unieke manifestatie, met een uit
stekende selektie van een 80 werken uit 
het oeuvre van even artistiek hoog
staande tijdgenoten van Vermeer. Deze 
manifestatie heeft plaats in het stedelijk 
museum Het Prinsenhof, het 15de-
eeuwse St.-Agathaklooster, dat ooit 
dienst deed als de residentie voor het hof 
van Willem van Oranje. In de laatgotische 
nieuwe kerk uit de 14de eeuw kan men 
het praalgraf van Willem van Oranje 
bezoeken. In de gotische oude kerk uit 
1200, met een scheve toren, die twee 
meter uit het lood staat, bevinden zich de 
graftomben van o.a. Piet Heyn, Maerten 
Tromp, Antoni van Leeuwenhoek en Jo
hannes Vermeer. De oude kernstad blijft 
de sfeer uitstralen van de glorierijke 17de 
eeuw, de gouden eeuw voor handel, kun
sten en wetenschappen van de zich tegen 
de Spanjaarden vrijgevochten Noordne-
derlandse republiek. 

In 1632 wordt Johannes Vermeer ge
boren. De stad Delft, waar de schilder 
opgroeit en werkt, is op dat moment nog 
een welvarende en invloedrijke handels-

en industriestad. Het artistieke leven 
speelt er zich af binnen de muren van de 
vele pottenbakkerijen en in diverse schil
dersateliers. In de periode 1640-1660 
vestigen zich in de stad een aantal kun
stenaars, die een gemeenschappelijke be-

twee zichtlijnen, met verdwijnpunten 
buiten de eigenlijke voorstelling. Op
vallend fraai is steeds de subtiele weer
gave van de lichtinval, die de diepte
werking van de gehele voorstelling ac
centueert. 

Emanuel De Witte, afkomstig uit Alk
maar, vestigde zich vermoedelijk vanaf 
1641 in Delft. Hij was vooral gespe
cialiseerd in de werking van het zon
nelicht in de kerkinterieurs. Met de be
lichting van zijn doeken kreëerde hij 
telkens een indruk van eenheid in de 
ruimte en wist hij een schitterend even
wicht te bereiken tussen de licht- en 
schaduwpartijen. Ik verwijs naar zijn „In
terieur van de Oude Kerk te Delft" 
(1650) uit Montreal en ,Interieur van de 
Nieuwe Kerk te Delft met het grafmo
nument van Willem van Oranje 
(1650/51) uit Hamburg. Vanaf de jaren 
zestig vervaardigde De Witte vooral ima
ginaire kerkinterieurs, vaak samengesteld 
uit onderdelen van bestaande gebou
wen. 
De derde belangrijke architektuurschil-

Tijdgenoten van vermeer 

De weinig gekende schilder Egbert van 
der Poel (1621-1664), geboren Delfte-
naar werd de uitbeelder van „De kruit-
huisontploffing te Delft op maandag 12 
oktober 1654", een zeer ingrijpende ge
beurtenis met honderden doden en ge
wonden. Ook zijn stadsgenoot Daniël 
Vosmaer (1622-na 1666) bracht deze 
gebeurtenis in beeld. Zeer merkwaardig 
schilderij van Vosmaer is zijn „Gezicht op 
Delft met een fantasialoggia" (1663; 
doek 90,5 x 113 cm; Delft, Stedelijk 
Museum Prinsenhof). 
Opvallend in de huidige tentoonstelling 
zijn de talrijke, typische werken van Pie-
ter de Hooch (1629-1684), geboren te 
Rotterdam, wellicht leerling van de Haar
lemse landschapschilder Nicolaes Ber-
chem aar sinds 1652 vermeld als inwoner 
van Delft, waar hij in dienst was bij een 
stoffenhandelaar. Hij is de specialist van 
de karakteristieke binnenplaatsen. Ik ver
wijs slechts naar zijn doek „Vrouw met 
dienstbode op de binnenplaats" (ca. 
1660-61, 73,7 X 62,6 cm; Londen, Na
tional Gallery). Verder vernoem ik nog de 

kunstenaars Hendrick van 
der Burch en Jan Jansz. van 
der Heyden. 

langstelling aan de dag blijken te leggen 
voor de effekten van de lichtinval en het 
perspektief. Naast Vermeer behoren Ca-
rel Fabritius en Pieter de Hooch uit
gesproken tot deze groep. 

MAJESTATISCHE 
KERKINTERIEURS 

In een eerste luik van de tentoonstelling 
werden enkele meesterwerken van de 
Delftse kerkinterieurschilders uit de pe
riode 1650-1675 bij elkaar gebracht. In 
Delft voltrok zich inderdaad een klein 
wonder in de architektuurschilderkunst. 
Ter schildering van de kerkinterieurs 
werd plots het „ouderwetse" traditionele 
centraalperspektief verlaten en vervan
gen door een slimme perspektiefkon-
struktie met twee zichtlijnen. De ver
nieuwers bij uitstek waren hier Gerard 
Houckgeest (1600-1661) en Emanuel De 
Witte (ca. 1616-1691/92). Perspektief is 
de kunst om voorwerpen zó op een plat 
vlak af te beelden, dat ze driedimen-
sioneel lijken om de voorstelling zo waar
heidsgetrouw weer te geven. De grond
legger hiervan was Vredeman de Vries 
(1527-vóór 1609), geboren te Leeuwar
den. 

Gerard Houckgeest gaf vanaf 1650 een 
waarheidsgetrouw beeld van verschil
lende kerken uit Delft. Hij streefde ernaar 
de zichtbare wereld bijna tastbaar af te 
beelden. Voor zijn kerkkomposities koos 
hij een schijnbaar toevallig gezichtspunt 
ergens in de kerk. De kompositie is 
telkens ingenieus gekonstrueerd langs 

der was de in Delft geboren kunstenaar 
Hendrick van Vliet (circa 1612-1675). 
Hij registreerde in zijn kerkinterieurs ook 
pratende figuren en spelende kinderen. 
Hij paste ook, meer dan zijn kollega's, 
illusionistische effekten toe, zoals boog-
motieven en gordijnen. Verder is er ook 
nog Cornelis de Man (1621-1706). 

DELFTSE STADSGEZICHTEN 

Van alle genres, waarin de schilders zich 
gedurende de zeventiende eeuw speci
aliseerden, is het stadsgezicht het laatst 
tot ontwikkeling gekomen. Onder stads
gezicht dient men te verstaan een schil
derij, tekening of prent met als onder
werp een topografisch nauwkeurig ge
zicht in of op een gedeelte van de stad. In 
Delft werden echter maar weinig zuivere 
stadsgezichten geschilderd. Meestal is er 
sprake van een mengeling met een gen
revoorstelling buitenshuis in een be
bouwde woonomgeving, zoals binnen
plaatsen en straten. 

In de eerste plaats moet hier de naam van 
Carel Fabritius (1622-1654), de oudste 
van een gezin met elf kinderen, dat uit 
Gent gevlucht was, nadat de Spanjaarden 
de stad in 1585 veroverd hadden. Ge
huwd met een Hasseltse vrouw, vestigde 
hij zich pas in 1643 in Delft. Na het 
overlijden van zijn vrouw, huvrt hij de 
Delftse weduwe Agatha van Pruyssen. 
Wereldberoemd werd zijn natuurge
trouwe voorstelling van „Het puttertje" 
(1654, paneel, 33,5 x 22,8 cm, Den 
Haag, Mauritshuis). 

DELFTSE 
CENRESCHILDERKUNST 
De Hollandse 17de-eeuwse genreschil
derkunst is ondenkbaar zonder de fe
nomenale bijdrage van Pieter de Hooch. 
Hij schilderde het leven van alledag op 
een ongeëvenaarde wijze. Omstreeks 
1658 schilderde hij een adembenemende 
reeks kamers, waar vrouwen bezig zijn 
met hun dagelijkse werkzaamheden. Deze 
simpele huistaken zijn met grote nauw
keurigheid en persoonlijke betrokken
heid geschilderd. De wereld van de 17de 
eeuw is in deze werken tastbaar aanwezig. 
Even prachtig is telkens de lichtinval en 
de materie-weergave. Naast de schitte
rende koUektie De Hoochs, moeten we 
ook melding maken van de genrestukken 
van Hendrick van der Burch (1627-in of 
na 1666), Esaisas Boursse (1631-1672), 
Pieter Janssens Elinga (1623-voor 1682), 
Cornelis de Man (1621-1706) en een 
aantal anoniemen. 

Dit is een tentoonstelling die men zeker 
niet mag missen! Dit is eerste keus, niet in 
de schaduw, maar onmiddellijk naast Ver
meer! 

Dirk Stappaerts 

c» Delftse meesters. Tijdgenoten van Ver

meer. Tentoonstelling in het Stedelijk 

Museum Het Prinsenhof St.-Agathap-

lein 1 te Delft. Geopend tot en met 2 

juni 1996. Van dinsdag t/m zaterdag 

van 10 tot 17u.; zon- en feestdagen 

(30/4, 16 en 27/5) van 13 tot Uu. 



Telemann: 
een ongewoon 

veelschrijver 

f KULTUURTJE < 

Het Davidsfonds gaat wel eens op speur
tocht langs minder bekende paden. Zo 
gaf het onlangs Haydns eerste simfonieën 
met „Prima La Musica" o.l.v. Dirk Ver
meulen uit. En de lof weerklonk tot ver 
over de grenzen. Zo liet het een dubbele 
CD verschijnen met Telemanns Johan-

nespassie, geleid door Patrick Peire, en 
van kommentaar voorzien door professor 
Ignace Bossuyt. De uitvoering door het 
Collegium Vocale en Instrumentale Bru-
gense werd zo hoog gewaardeerd dat ze 
op de lijst stond voor een Grammy 
Award. En de begeleiding van professor 
Bossuyt is zoals wij ze graag hebben: 
terzake en toch bevattelijk. 

VEELSCHRIJVER 

Wat zegt de muziekgeschiedenis over Te
lemann en zijn tijdgenoten? Geef iemand 
een mensenleven en hij heeft net de tijd 
om het werk van Back over te schrijven. 
Hetzelfde doet zich met Haendel voor. 
Tel nu het werk van die twee heren samen 
en je hebt de hele Telemann. Zo'n gedacht 
moet bijna leiden tot de pejoratief Hin
kende konklusie dat meneer Telemann 
een veelschrijver moet geweest zijn. Geen 
onwaarheid als men bedenkt dat de man 
uit Hamburg zowat 46 passies heeft ge
schreven. 

Wat zegt de muziekgeschiedenis verder 
over Telemann? Dat hij in de achttiende 
eeuw als komponist Bach en Haendel in 

de schaduw liet. Bach gold toen immers 
als een geniaal organist, terwijl Haendel 
in Engeland triomfeerde. 
Wat zegt de geschiedenis nog meer? Dat 
Telemann een beetje op Vivaldi lijkt. Die 
heeft nl. ook tientallen concerti geschre
ven, variaties - zegt men ietwat min
achtend - op hetzelfde tema. Herkenbaar 
dus. Maar Modigliani herken je aan zijn 
langgerekte, melancholische gezichten, 
en El Greco aan zijn extatische figuren en 
landschappen. Is het dan een oneer de 
veelschrijvers Vivaldi en Telemann te her
kennen, verdrijvers van kommer en 
kwel? 

Ignace Bossuyt neemt ons mee naar het 
land van het oratorium. Een brede ma
terie waarin hij ons de evolutie schetst van 
eenstemmigheid over de vocale passie 
van Schütz, het invoegen van koralen als 
meditatie, de doorbraak van de aria als 
mijmering, en als laatste schakel de om
werking van de evangehetekst naar het 
passieverhaal dat aanleunt bij de opera. 

DE PASSIE 

Het oratorium en Telemann. Het lijkt een 
vreemder huwelijk dan dat tussen de 
passie en Bach. Professor Bossuyt doet er 
goed aan beide komponisten niet tegen 
maar naast mekaar te plaatsen. Bach 
komponeerde voor geloofsgenoten, Te
lemann doorbrak de kring van kerk, vorst 
en adel om de burgerij te bereiken. Bach is 

World Press 
Photo '96 

Een tentoonstelling met de selektie van de 
beste nieuwsfoto's van 1995 zal dit jaar in 
Vlaanderen op twee plaatsen te bekijken 
zijn. De 200 geselekteerde kiekjes, waar
onder alle bekroonde exemplaren, zijn 
een weerslag van het beste wat er op 
fotojoernalistiek gebied te bekijken is. De 
diverse aspekten van de fotojoernalistiek 
worden weerspiegeld in de kategorieën 
Nieuws, Mensen in het Nieuws, Dagelijks 
Leven, Natuur en Milieu, Kunst, Re
portage en Sport. Onder de tentoon
gestelde exemplaren ook een een prent 
van Stephan Vanfleteren, fotograaf van 
De Morgen. 

INFO 

c» World Press Photo 

- Winkelgalerij Square, Meir 28, Ant

werpen, van 30 april t.e.m. 27 mei 1996 

- Halletoren-Garemijnzaal, Grote Markt, 

Brugge, van 14 juli t.e.m. 11 augustus 
1996 

Toegang: 100 of 150 fr., kortingen voor 
groepen en scholen. 

c& Voor meer informatie: Kunst en 

Vormgeving, Hamiltonpark 20, 

8000 Brugge, tel. 050138.40.92, 

fax 050138.45.62 

kompleks, zijn aria's zijn contrapuntische 
dialogen tussen stem en begeleiding. Bij 
Telemann primeert de zingbaarheid die 
levendig en natuurlijk moet zijn. We 
nemen stilletjes de proef op de som, 
proberen als leek de beroemde alteraria 
Erbarme dich uit Bachs Mattheuspassie 

mee te neuriën maar lopen niet ver. Het 
weefsel is ons te kompleks. Wij hopen 
anderzijds een aria uit Telemanns geestig 
zangspel Der Schulmeister en ik wandel 
probleemloos mee. Zo komen we bij ons 
uitgangspunt: de passie. Grote vorm
verschillen tussen Telemann en Bach zijn 
er niet. De tekst wordt op de voet ge
volgd, maar onderbroken door aria's en 
koralen waardoor het volk deelachtig 
wordt aan Kristus' lijden. Wel primeert bij 
Telemann de eenvoud, bij Bach het con
trapunt. Bachs Mattheuspassie eindigt op 

het beroemde slotkoor „Wir setzen uns 
mit Tranen nieder", een uiting van be
klemmende droefenis, Telemann daar
entegen ziet in Kristus' lijden een voor
teken van de paasvreugde. 
Wil je een man leren kennen die in de 
muziekgeschiedenis opduikt als een veel
schrijver, maar dan wel een ongewone, 
proef dan van zijn Johannespassie. Geen 
groter plezier als het wonder van de 
ontdekking. Telemann is er een. 

(wdb) 
c» Johannespassie van Telemann. Uit

gevoerd door het Collegium Vocale en 

Instrumentale Brugense o.l.v. Patrick 

Peire. Dubbele CD, 1.495 fr. 

c» Verhelderend boekje van Ignace 

Bossuyt, 76 blz., 395 fr. 

Beiden bij Uitg. Davidsfonds, 

Leuven. 

Collegium 
vocale waagt 
zich nu aan 
Telemann. 

Zij-sporen is geen tentoonstelling van, over 
of met treinen en stations (denl< maar aan de 
schilderijen van Paui Delvaux), maar een ori
gineel projeict waarvan de trein en het station 
de opgelegde ruimten vormen. Het idee 
komt van de vzw Cynaika die o.m. dank zij de 
NIVIBS in een groot aantal stations te zien is. 
Eike vrouwelijke kunstenaar kreeg een trein
wagon ter beschikking om haar visie op het 
tema ,,De Vrouw ais Nomade" te realiseren. 
Deze 350m iange kunsttrein doet 16 stations 
aan en de namen van de binnen- en bui
tenlandse kunstenaars zijn Marina Abramo-
civ, Berlinde De Bruyckere, Rose Frain, Helen 
Chadwick, Dorothy Cross, l\/larie-Jo Lafon-
taine. Hale Tenger, Ria Pacquée, Alexa Wright, 
Chohreh Feyzjdou, Beatrijs Lauwaert, Liesje 
Smolders, Li Koelan, Ria Verhaege, en Lieva De 
Beuckelaere die allen een nieuw werk moch
ten leveren in het spoor van termen als 
mobiliteit, reizen, forenzen, treinen en sta
tions Elk van de 10 wagons werd veranderd 
of omgetoverd in een installatie die het beeld 
van de vrouwelijke identiteit een nieuwe 
kreatieve glans moet geven. De Nederlandse 
LI Koelan (Lia Kolen) vulde haar wagon met 
,,life-jackets" of reddingsvesten voor toe
komstige reizigers De Britse kunstenares 
Rose Frain is geobsedeerd door het geheu
gen en de herinnering en kreëerde een post-
wagon van de Deutsche Bundesbahn om het 
geestelijke en emotionele belang van de 
briefwisseling te benadrukken. De Antwerpse 
Marie-Jo Lafontaine installeerde samen met 
Todor Todoroff een tunnel van I7m lengte 
met een geluidstrajekt maar de internati
onaal bekende Servische kunstenares Marina 
Abramovic (bekend o.m. door haar tocht op 
de Chinese muur!) nodigt de bezoekers uit te 
mediteren. Je krijgt een blinddoek aangereikt 

ziJ-sporen 

In Between, Marina Abramovic 

en vanop het videoscherm vraagt zij met een 
zachte, licht erotische, aandrang (in het En
gels) om ons te ontspannen. Haar wagon 
werd de binnenruimte van een modern vlieg
tuig. 

Hendrik carette 
o» Nog te beleven in het station van Rijsel (25 
april), Brugge (26, 27 en 28 april), Oostende 
(50 april en 1 mei), Leuven (2 en 3 mei), 
Hasselt (4 en 5 mei) met diverse neven-
aktiviteiten 

"^ 
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E en eeuw en een millennium lopen op hun einde. 

De komende jaren zullen we met beschouwingen 

daaromtrent rond de oren worden geslagen. De kans 

is groot dat men vaststelt dat voetbal de sport van 

de jaren negentienhonderd was. 

In West-Europa gevolgd door de wielersport. 

^ S P O R T 

vaarden daar wel bij. Beneden de taal
grens hield Les Sports het langer uit maar 
ook het roze krantje van Jacques Lecocq 
werd opgegeten. Door La Dernière 

Heure. We zijn een klein land met een 
beperkt lezerspotentieel. Dat heeft de 
groep Roularta met zijn sporttijdschriften 
ook al moeten ondervinden. Voorlopig 
overleeft Voetbalmagazine. Gemakkelijk 
kan dat onmogelijk gaan want onze dag
bladen tellen ongewoon veel sportblad-
zijden in vergelijking met buitenlandse 
kranten. 

op zijn en dat moet de wereld geweten 
hebben. Vandaar ook dat de Italiaanse 
sportwereld nooit om geldschieters en 
investeerders verlegen zit. De Heilige Koe 
wordt door iedereen aanbeden en nie
mand wil of durft er vragen bij stellen. 
In de vroegste jaren van La Gazzetta 

overheerste de wielersport. In 1905 or
ganiseerde de krant de eerste Ronde van 
Lombardije, in 1907 hield ze Milaan-San 
Remo boven de doopvont en nog twee 
jaar later stond ze aan de wieg van de Giro 
d'Italia. De wielersport kreeg inderdaad 

zameld worden is betreurenswaardig 
maar onvermijdelijk in onze hedendaagse 
sportkultuur. Dat de ploegdiscipline ook 
in extreme omstandigheden moet wor
den nageleefd is al even vanzelfsprekend 
en niet nieuw. Roger De Vlaeminck, die 
zich nu voor de mikrofoon van de BRTN 
omtrent een en ander bekloeg, reed jaren 
geleden als beste koereur in dienst van 
Moser! Roger schonk toen noodgedwon
gen de overwinning weg. Dat hij daar 
achteraf een kater aan overhield kunnen 
we begrijpen. Maar hij had kunnen en 

Honderdjarig en heilig 
Johan 

Museeuw won 

Parijs-Roubalx 

met 

goedkeuring 

van de vriend 

en berusting 

van de 

tegenstander. 

De geschiedenis van de sport wordt, méér 
nog dan de politieke, kulturele en eko-
nomische geschiedenis, geschreven door 
kranten en tijdschriften. Bij ons waren 
sportkranten en sporttijdschriften maar 
zelden een lang leven beschoren. Al in de 
eerste helft van deze eeuw zoch Sport

wereld, verbonden met heroïsche namen 
als Karel Van Wijnendaele en Pol Jac-
quemijns, beschutting bij Het Nieuws

blad. Beide partijen en onze sportwereld 

HEILIGE KOE 

Eén sportdagblad vierde inmiddels zijn 
honderdste verjaardag. Het Italiaanse La 

Gazzetta dello Sport. Dit blad, overigens 
de grootste krant van Italië, verschijnt op 
minstens twintig bladzijden en haalt op 
maandagen een oplage van boven het 
miljoen. De sportkultuur in Italië is dan 
ook onvergelijkbaar. Sport is het enige 
waar de Italianen nog echt trots kunnen 

Club Brugge 
voor de tiende maal 

Club Brugge werd inmiddels voor de tiende 
l<eer landskampioen. Dat was voorspeld en 
Inad eigenlijk ook al vorig seizoen kunnen 
gebeuren. Toen werd de titel evenwel uit 
handen gegeven. Club werd de verdiende 
kampioen van een bijna pijnlijk middel
matige kompetitie. De tegenstand was be
droevend zwak. We willen niet nogmaals 
het proces maken van Anderlecht dat op 
zoek is naar zijn eigen schaduw. Standard 
viel in twaalf maanden ver terug en Aalst en 
Lierse, die een korte tijd het gebeuren 
animeerden, konden hun hoofdrollen niet 
lang volhouden. Niemand had anders ver
wacht. 

De Brugse kampioen gelooft dat hij een 
spelerskern bezit die gedurende enkele ja
ren de debatten kan beheersen. Dat is 
mogelijk maar niet zeker. Veel zal afhangen 
van wat de tegenstanders „doen", niet van 
wat ze zeggen... Anderlecht kan zich geen 
twee totaal mislukte campagnes veroor
loven en Standard moet het weerwerk te
gen de opslorping van het arme Seraing 
met resultaten proberen weerleggen. Uit 
een andere hoek zien we op korte termijn 

Hugo Broos, een modeltrainer. 

geen gevaar dreigen voor Club dat In Hugo 
Broos inderdaad een modeltrainer heeft 
gevonden. 

vorm en gestalte door toedoen van kran
ten en uitgevers. Met Parijs-Roubaix, die 
andere honderdjarige, was dat niet an
ders. De kasseiklassieker, de koers door 
de hel, het wereldkampioenschap van de 
klassiekers. Geen andere ééndagswed-
strijd beroerde méér geesten in binnen- en 
buitenland. De erelijst is onvergelijkbaar. 
Zonder Parijs-Roubaix is een palmares 
niet volledig. Coppi, Van Steenbergen, 
Bobet, Van Looy, Merckx, Hinault, De 
Vlaeminck, Moser. Wie afwezig blijft, 
hoezeer hij dat slagveld ook moge ver
afschuwen, reikt zichzelf een brevet van 
onbekwaamheid uit. In de hel triomferen 
de echte goden en velen van hen waren 
Vlamingen. De toch naar het grauwe 
Noorden heeft de onzen altijd aange
sproken, goed gelegen. Afzien, vallen en 
opstaan, het slijk en het stof. Ze lieten er 
zich nooit door afschrikken. 

MUSEEUW MAAKTE CIRKEL 
ROND 

Van de vierennegentig Parijs-Roubaix 
wonnen de onzen er zevenevenveertig! 
Die zevenenveertigste zege in één eeuw 
zal achteraf misschien de spraakmakend
ste blijven. Nooit eerder domineerde één 
ploeg, de GB-Mapeis natuurlijk, de wed
strijd zo nadrukkelijk. Vanop kop reden 
vier ploegmaats van de verzamelde te
genstanders weg. Eén van de vier reed lek 
en mocht niet meer terugkomen. Bal-
lerini. De drie anderen reden zegevie
rend, met de armen omhoog, over de 
streep. Museeuw won met goedkeuring 
van de vriend en berusting van de te
genstander. Natuurlijk lokte dit bijna on
natuurlijke overwicht kritiek uit. Het 
wedstrijdverloop evenzeer. Maar zowel 
het een als het ander waren kenschetsend 
voor de ontwikkeling binnen de wiel
rennerij. Met het geld koopt men de 
boter. Dat de besten in één ploeg ver-

moeten weten toen hij voor het schone 
geld van zijn Italiaanse ploeg koos. 
Hetzelfde overkwam nu de ploegmaats 
van Museeuw, die zelf ook al de handen 
op de remmen hield in de finale van meer 
dan een klassieker. De tijd dat wielrennen 
een echt individuele sport was is, spijtig 
genoeg, lang voorbij. Men hoeft Mu
seeuw dus niets te verwijten. 

TOONTJE LAGER 

Overigens hing er over Parijs-Roubaix 
een bredere schaduw. Die van de af
wezigheid van Wilfried Nelissen die nu al 
de ongelukkigste renner van 1996 moet 
genoemd worden. Zijn vreselijke val in 
Gent-Wevelgem roept veel vragen op. De 
veiligheid blijft een kwetsbare materie. 
Erger is dat Nelissens toekomst als wiel
renner zwaar in het gedrang komt. Zal hij 
nog ooit zijn oude niveau willen of kun
nen halen? De breuken die hij opliep zijn 
ingewikkeld. Het wordt bang afwachten. 
In die semi-klassieker meldde zich an
dermaal Tom Steels. Een rasspurter waar
aan de... GB-Mapeis (alweer!) nog veel 
plezier zouden kunnen beleven. In de 
Waalse klassiekers bliezen de onzen tra
ditiegetrouw een paar toontjes lager. In 
de Waalse Pijl reden ze mee voor spek en 
bonen. Géén van de onze in de eerste 
dertig. In Luik-Bastenaken-Luik haalde 
Axel Merckx de zevende plaats, de an
dere kwamen „buiten tijd" aan... 

Flandrien 
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SATERDAG 

AHASVERUS 

„Fraude met bier' 
las Ahasverus 

D'as pas stout! 

Seksfilm met bejaarden 
Jurassex Park 

© 
Pol Staes valt eigen minister aan: 
Kelchtermans is weer 
de Peer 

© 

Italië nu ook een Hof van 

Olijven 

© 

Eindelijk: 
Assubel doorprikt! 

Bierfraudeurs trekken staat 
op flessen 
© 

Zetduivel: 
Laurette Onkelynx 
© 
Europa vist te veel 
achter het net 
© 
Met de droogte is het vooral opletten in 
Turnhout, Torhout, Houthulst, 
Hulsthout, Kalmthout, Kampenhout, 
Buggenhout, Plankendaal en Boom... 

VLAAMS PLAKBOEK # 

[D een vorige bijdrage brachten wij Nederlandse 
woorden samen die in andere taien werden 

overgenomen. Vandaag zoei<en wij piaatsnamen die 
met Nederland en Viaanderen te mai<en Inebben. 

Bij ons in Ghent... 
In de 12de eeuw zochten Duitse bis
schoppen bereidwilhge handen om in het 
land van Bremen moerassen droog te 
leggen, in Vlaanderen en in Brabant von
den zij gehoor. De uitwijkelingen namen 
niet alleen hun taal maar ook de plaatsen 
van hun herkomst mee. Vandaag her
inneren o.m. Gente, Damme, Rode en 
Velthem aan hun komst. Lang nog zullen 
de Vlaamse wevers er... Flemminge he
ten, een streek Flaming herinnert aan hun 
aanwezigheid. 

In 1436 wordt de aanwezigheid van 
Vlaamse wevers in Italië vermeld, van hen 
blijft in het Italiaans de naam arazziere 

(wever) en arazzo (wandtapijt) over, naar 
toen Vlaamse stad Atrecht. 
Midden 15de eeuw trokken Bruggelingen 
naar de Azoren, ze waren met zoveel dat 
men vlug van de Vlaemsche Eylanden 

sprak, een plaats noemt nu nog Fla-
mengos. De eerste Vlaming die op de 
Azoren aankwam (1450) was Jacob van 
Brugge, een laan {Avenida de Jacome de 

Bruges) herinnert daar aan. Dat de Azo-
ren-bewoners hun Vlaamse afkomst niet 
vergeten zijn lezen we in het gedicht (uit 
1991) Tenho orguilho {Ik ben trots), A 
minha mae, natural de Bruges (Opge

dragen aan mijn moeder, te Brugge ge

boren). 

Met de oprichting van de Oost- en West-
Indische Compagnieën gingen de Lage 
Landen de wereldzeeën bevaren, mét 
Vlaamse inbreng! In zijn boek Holland 

anders bekeken schrijft Kees Middelhoff: 
„De opkomst van beide Compagnieën is 
ondenkbaar zonder het kapitaal dat na de 
val van Antwerpen (1585) door de 
Vlaamse inwijkelingen in het Noorden 
werd geïnvesteerd, en evenmin zonder de 
kwowhow van enkele Vlamingen, die de 
nog prille wereldwijde scheepvaart we
tenschappelijk begeleidden." Van 1639 
tot 1853 waren de Nederlanders de enige 
Europeanen met wie Japan kontakt wou 
hebben en onderhouden. Wetenschap 
werd er „Hollandse wetenschap" ge
noemd, in Tokio werd een monument ter 
ere van die wetenschap opgericht. 

ROOSEVELT 

Tussen 1636 en 1802 was Sri Lanka, het 
vroegere Ceylon, een Hollandse kolonie. 
Tot de komst van de Engelsen werd er 
Nederlands gesproken. In het huidige 
Portugees van Sri Lanka zijn nog zo'n 100 
Nederlandse woorden terug te vinden. 

Klaveren (van het kaartspel) heet er ka-

Idbere, een kerkhof is kérekóppoe, een 
trap tarappe, een bakje bakki en suiker 
soukiri. Terloops, in het Japans zegt men 
tarappoe voor trap. 

De Hollanders drongen ook hun geld op, 
de eerst munt die in Noord-Amerika 
werd gebruikt was een daalder uit de 
provincie Holland. Vanaf 1620 werd hij 
er, als lion dollar, door kolonisten in
gevoerd en was tot 1857 een erkend 
betaalmiddel. Rond 1636 werd langs de 
Hudson-rivier in Nieuw-Nederland 
(New York) door Nederlanders een dorp 
gesticht. Amsterdamse kooplieden noem
den de plaats naar Breukelen, van waaruit 
zij naar de Nieuwe Wereld vertrokken. 
Engelstaligen verbasterden de naam tot 
het huidige Brooklyn. 

Wall Street heette oorspronkelijk Wal-
straat en het nu algemeen verspreide 
yankee is een vervorming van Jan Kees. In 
1649 vertrok vanuit Zeeland Claes Mar-

tenszen van Roosevelt naar Nieuw-Ne
derland, hij was de voorvader van pre
sident Roosevelt die zeer toepasselijk 
voor zijn streek van afkomst in Oyster 

Bay (NY) woonde. 

NET NIET 

De uitwijking naar Noord-Amerika 
kwam in de late 19de en vroege 20ste 
eeuw goed op dreef. De globale uit
wijking naar de VS en Canada moet op 
een miljoen Belgen, waarvan 600.000 
Vlamingen, geschat worden. Sommigen 
namen naar de VS ook de plaats van hun 
herkomst mee. Enkele voorbeelden: Wes-
terlo. Hoboken en Ghent. Over de ge
schiedenis van deze laatste stad en de 
Vlaamse emigratie naar Amerika schreef 
Robert Houthaeve twee boeken. 
Tot slot kunnen wij ons afvragen waarom 
het Nederlands geen wereldtaal gewor
den is. Tot 1773 bleef Nederlands de 
onderwijstaal in Nieuw-Nederland, tot 
het begin van de 19de eeuw werd in New 
York nog Low Dutch gesproken. Het 

verhaal doet de ronde dat het Amerikaans 
Kongres op één stem na Engels boven 
Nederlands als officiële taal van de VS 
koos. 

Is Nederlands de taal der gemiste kansen? 
Arthur Verthé antwoordt in zijn trilogie 
Vlaanderen in de wereld: „Omdat de Lage 
Landen nooit bezeten zijn geweest door 
veroveringszucht." „Omdat de Hollan
der liever alle mogelijke produkten ver
koopt en promoot, behalve zijn eigen taal 
en cultuur.", schrijft MartienJ.G. de Jong 
in Vadertaai en Moedertaal. Twee citaten 
om over na te denken. (mvl) 

Welkom In 

Chent, 

Minnesota. 

OPGAVE 62 

HORIZONTAAL 
4. Gebeurtenis die snel ver

loopt (10) 
8. Zij verwerpen elk geloof 

(10) 
9. Lichtgewicht-boot (4) 

11. Aanlegplaats (4) 
12. Op zo'n brede straat kun je 

nog schrijven ook (3) 
15. Hier is men aan 't bijtellen 

(2) 
16. Wordt gebruikt bij het 

aanduiden van een be
paald jaar (4) 

17. Vanouds een strijdperk 
(5) 

21. Is dit een hoge legeraan
voerder die tevens de 
brieven en andere stukken 
moet schrijven? (10-8) 

22. Dun en met veel tussen
ruimte (2) 

24. Zij bewonen het gebied 
tussen de Atlantische Oce
aan en de Oeral (10) 

25. Hij moet de bal verwach
ten! (7) 

VERTIKAAL 
1. Zo iemand zou de baas zijn 

over onze hele planeet! 
(13) 

2 Niet ver van Ceraardsber-
gen vind je een gracht met 
daarin een wild zwijn (8) 

3. Zo heet een zondagse iep 
(3) 

5. In vitrines trekken zulke 
tickets de meeste aan
dacht! (12) 

7, Te water geraakt (9) 
10. Tenslotte, maar wél na 

lang wachten! (8) 
13. Binnen (2) 
14. Schoonmaakbedrijf (7) 
18. Gezicht (5) 
19. Van dit papieren voonA/erp 

wordt beweerd dat het al
leen maar onwaarheden 
verspreidt (5) 

20. Job waarop je ook kunt 
rijden! (4) 

23. Hollandse schuif die mu
ziek laat horen (2) 

OPLOSSING OPGAVE 61 

Horizontaal: 3. zekeren vast; 

6. verplaatsing; 8. vast en ze
ker; 10, kras; 11. tronie; 12. 
vermorzeld; 15. het Is lente; 
17. silo; 19 tuk; 20 somtIjds. 
Vertikaal: 1. akupunkturist; 2. 
bedanken; 3. zlektesymp-
toom; 4. VOS; 5. sun; 7. kaar
tenhuis; 9. roer; 13. lonkt; 14. 
berk; 16. leed; 18. Lo. 
Uit de Juiste inzendingen 
werd deze van Herman Jan

sen geloot. Herman woont 
In de St.-Wlllebrordus-
straat 50 te 2400 Mol en 
krligt binnenkort zUn pr|}s 
thuisbezorgd. 
De briefkaart met de op
lossing van opgave 62 ver
wachten wU ten laatste 
maandag 6 mei a.s. op ons 
adres: Barrlkadenpiein 12 
te 1000 Brussel. 

7 

8 

19 X) 

1 • 
16 

h i21 ' ^ ^ 
1 

LM_ 
^ H 

25 

1 

4 5 6 

2 

^ ^ ' 

1 1 
1 • • • • 

i ^ ^ - P ^ 
• Z B Z I ^ 
WAJT- 1 • •UI 

15 

I 

13 

^ H 1 8 

1 1 
I I 

20 

• • • ^ • • 
^ - f f -

1 

^vS^*.,\; 

( r 

17 



THINGS TO DO IN DENVER WHEN 
YOU'RE DEAD 

Deze prent werd voor de eerste maal vertoond in mei vorig jaar op 

het festival van Cannes. Deze akteursfilm met geweldige prestaties 

van Andy Garcia, William Forsythe, Treat Williams, Christopher 

Lloyd en Bill Nunn, is een komische triller, met een romantische 

hartslag. 

Sinds Pulp Fiction van Quentin Tarantino mag men geen gesjeesde 

gangstertjes meer nemen, of de kritiek zit al te vergelijken, en dat 

deed men jammer genoeg ook met deze film om hem een 

onvoldoende te geven, en dat is geheel onterecht. Denver is leuk. 

NIEUW IN DE BIOS 

Het vertelt het verhaal van Jimmy the Saint die, na het gang-

sterleven, een videozaak begint, waar hij opnamen maakt van 

stervenden voor hun nabestaanden. Ondertussen probeert hij ook 

nog een lief te versieren. En dan duikt z'n ouwe baas op, of ie nog 

een zaakje wil opknappen, voor goed geld. Wat moet ie doen? De 

nieuwe vrijer van het ex-lief van de zoon van de baas wat hang 

maken zodat ie niet in Denver durft te komen. Alles loopt uit de 

hand en met erg leuke dialogen en verhaalwendingen, terwijl het 

oog voortdurend verrast wordt door een visueel hoogstandje. 

Leuk. (***) 

THE SCARLETT LETTER 
Bij verschijnen in Amerika in New York, Los Angeles en Chicago 

kreeg de film welgeteld één goeie kritiek, 32 joernalisten braakten 

hem uit en drie hielden het op onbeslist. Ik ken films die beter 

startten, en die ook de titel „The scarlett Letter" meekregen. En 

terecht, want hier werd duidelijk een loopje genomen met de 

roman van Nathaniel Hawthorne, die aan de basis van dit vehikel 

zou moeten liggen. De sterren hadden duidelijk door dat regisseur 

Roland Joffé er een zootje van maakte, en ze tonen bet duidelijk. 

Te mijden als de pest, of je moest natuurlijk van de pest houden. 

W. Sneer 

< M E D I A L A N D S C H A P <> 

^^=^ BU de beesten af Bert Haanstra observeert 
met zijn vaste kameraman Anton van Munster dieren 
in het wild in Afrika en in de dierentuin. Nadien 
worden op nogal sombere wijze verschillen en over
eenkomsten geschetst tussen mens en dier. Zat. 27 
april, Ned. 1 om 20u.30 

^=^ Raising Cain Kinderpsichiater Carter Nlx is erg 
begaan met de opvoeding van zijn dochtertje Amy, 
tot groot ongenoegen en ergernis van zijn vrouw 
Jenny. Hij wil Amy laten deelnemen aan een eks-
perlment van zijn vader, een beroemde kinderarts. 
Jenny wil daar helemaal niets over horen en het komt 
tot een hevige ruzie. Amerikaanse triller van Brian 
DePaima uit 1992. zon. 28 apri, Kanaal 2 om 
20U.20 

1&=# De Amerikaanse Droom Olga Decker en Chris 
Taes gingen voor Dokumentop bezoek bij een aantal 
Vlamingen die naar Amerika emigreerden om er de 
American Dream te realiseren. Maan. 29 april, TV 2 
om 20U.35 

'fe=# Niklta Een gangstermeisje wordt na haar ar
restatie in opdracht van de regering tot een huur-
doder omgeschoold. Franse triller van Luc Besson uit 
1990. Voor Niklta kreeg Anne Pariilaud de César voor 
de Beste Aktrice Dins. 30 april. Kanaal 2 om 
21U.30 

lfe=# Die van ons Dokumentaire van Jan Neckers 
over de geschiedenis van de BWP - BSP - SR de partij 
die het demokratisch socialisme in Vlaanderen be
lichaamde. De socialistische zuil had een partij, een 
vakbond, een ziekenfonds, koöperatieven en een rijk 
verenigingsleven. Hoe is de situatie nu? Boulevard 
geeft het antwoord. Woens. 1 mei, TV 1 om 
21U.40 

•ï^r^ Ellne vere Eerste deel van een 3-delige 
Vlaamse-Nederlandstalige reeks van Harry Kümel naar 
de gelijknamige roman van Louis Couperus. 1888: 
Eline Vere kan zich niet schikken naar de strenge 
regels van de Haagse bourgeoisie. De enigen die haar 
begrijpen zijn haar vhendin Jeanne, haar vrijgevoch
ten Brusselse tante Elise en haar neef Vincent. Dan 
ontmoet ze de bariton Fabrice, op wie ze stapel
verliefd wordt... Dond. 2 mei, TV 2 om 22u. 

'ïfe=^ Apres l'amour in de reeks Filmfan. een Franse 
film van Diane Kurys uit 1992. Isabelle Huppert is een 
kinderloze romanschrijfster zonder inspiratie Ze is 
dertig en heeft twee mannen in haar leven. Maar 
Bernard Ciraudeau en Hippolyte Girardot zijn beiden 
getrouwd en hebben kinderen. Kurys vertrekt van dit 
gegeven om een beeld te schetsen van „de liefde" 
binnen Parijse intellektuele kringen. Vr|J. 3 mei, TV 1 
om 23u.a5 

Reddy niet 
altijd ready? 

• Jarenlang was Reddy De Mey 

vrijwel letterlijk de rots in de branding 
van het BRTN-TV-joernaal. Of het al
lemaal nog lang zal duren, is maar de 
vraag. De Mey kreeg een negatief be
oordelingsrapport van Kris Borms, tot 
nader order hoofdredakteur van de 
nieuwsdienst. De joernalist in kwestie zou 
'niet langer geschikt zijn als TV-redak-
teur' omdat hij o.m. zijn dossiers niet 
voldoende zou beheersen, zijn teksten 
onbruikbaar zouden zijn en hij zou wei
geren avonddienst te doen. Ongebrui
kelijk slecht rapport voor iemand die de 
14 voorgaande jaren altijd met een 'uit
stekend' de examenperiode mocht af
sluiten. Door deze buis ziet de West-
Vlaming een vrijwel zekere promotie 

door de neus geboord. De Mey heeft 
inmiddels een advokaat onder de arm 
genomen om in tweede zit zijn kans te 
wagen. 

Mogelijk zal dat gebeuren bij Marcel 

Geypens (55) sinds kort direkteur H«man 
Resources, bij de BRTN. De nieuwe per
soneelschef werd door Bert De Graeve 

weggeplukt bij General Motors. 

Nieuwigheid ook bij de klachten 
over reklame. Blijkbaar voelen steeds 
meer mannen zich geviseerd in rekla-
meboodschappen omdat zij verschijnen 
als sullige figuur naast een sterke, do
minante vrouw. Meestgehoorde klacht 
blijft evenwel die over de (half)naakte 
vrouwen die veelal zonder enige aan
leiding in beeld verschijnen. Niet half-

Reddy De Mey 

naakt maar wel zeer suggestief was ove
rigens een advertentie met een frivool 
BHtje die verscheen naar aanleiding van 
de sekretaressendag. Oversten wordt 
aangeraden eens iets anders te schenken 
dan een 'duf doosje pralines' of een 
boeketje bloemen. De eerste lezersbrie-
ven zijn inmiddels verschenen... 

Met de reportage 'Omdat ik Vla
ming ben' liet 'Panorama' ons 
kennismaken met Franstaligen in 
Vlaanderen. Hun aantal wordt ge
schat tussen de 100.000 en de 
500.000. Precieze gegevens zijn 
niet voorhanden omdat de ta
lentellingen afgeschaft zijn. Juist 
door het ontbreken van die cijfers 
werd het zeer moeilijk om een 
inschatting te maken van de re
presentativiteit van de opge
voerde exemplaren. Als het ge
nomen staal inderdaad een even
wichtig beeld gaf van de gehele 
groep, dan geeft dat te denken. 
Wie, maar vooral wat, we te zien 
kregen bezorgde ons namelijk niet 
direkt diepmenselijke, warme 
vnendschapsgevoelens. Integen
deel: aan 'franskiljon' verwante 
begrippen welden naarmate het 
programma vorderde spontaan in 
ons op, hoezeer de praatgasten 
ook hun best deden om ons van 
die zwarte gedachten af te bren
gen. 
Die gasten waren hoofdzakelijk 
prominenten uit het Franstalige 
kuitureie leven: Cercle artlstlque, 
Exploration du monde, ... en het 
mannelijke, Franstalige gezelllg-
heldsklubje Concorde. Allen 
mochten ze ongegeneerd wat ko
men leuteren over hun identiteits
beleving en vooral over het 'mis
plaatste' onbegrip daarvoor van 
hun Vlaamse buren. Met name 
Nicole Verschoore, oud-joerna-
liste van Het Laatste Nieuws, 
scheen zwaar getraumatiseerd 
door het feit dat Gent alsnog een 
Vlaamse stad gebleven is. Op een 

schooljufferig toontje gaf ze te 
kennen dat ze dacht dat de Vla
mingen nog altijd komplexen had
den. ,,lk begrijp het niet. Alles is 
hier Vlaams geworden. De indus
trie, de opera, de rijke mensen." 
Om één of andere vage reden 
voelde ze zich zelfs mishandeld 
door de Vlamingen. 
De Frankofonie in Vlaanderen lijdt 
zelfs onder racisme vanwege hun 
Vlaamse naaste. Deze politiek al
tijd zeer korrekte uitspraak - weer
leg dat maar eens! - kwam van een 
jonge kerel die zijn geld verdiende 
met het nabootsen van anderen. 

In Vlaanderen". Hij overtuigde ons 
niet, net zomin als ene de Wulf, 
met kleine 'd', dat kon doen toen 
hij zei dat ,,wij mensen zijn als 
anderen". Het daaropvolgende 
beeld dat wij kregen van zijn dure 
interieur, bewees dat hij loog. 
Als de reportage van Panorama de 
bedoeling had deze Vlaamse(?) 
medeburgers in een beter dag
licht te stellen dan is ze daarin niet 
geslaagd. Elk stereotiep dat over 
hen heerst, passeerde de revu: 
rijkelijke interieurs, exklusleve bij
eenkomsten, niet-alledaagse 
sportbeoefening, bridge, dure 

Vlaamse Franstaligen? 
Panorama, donderdag 18 april 1996, TVI 

Hij had dat racisme aan den lijve 
ondervonden want na zijn eerste 
publieke optreden daalden zijn 
punten bij de Jezuïeten, als waren 
het parachuteloze valscherm
springers. En natuurlijk lag dat aan 
zijn Frans spreken. Mensen die an
deren imiteren kreatief vinden, 
hebben altijd gelijk. 
Nog meer Franstalig jong volk In 
Vlaanderen werd ten tonele ge
voerd onder de vorm van scouts. 
Resulterend onder het Vlaams 
Verbond wensten zij toch Frans te 
blijven spreken. Aangezien ze naar 
eigen zeggen allen perfekt Ne
derlands spreken, is er eigenlijk 
geen enkele zinnige reden om te 
blijven sjorren in het Frans. Wel 
wist de leider te vertellen dat ,,wij 
geen aparte sociale klasse vormen 

borrels en dito sigaren. Tegenover 
deze fijnzinnige en hoogkulturele 
mensen werden beelden ge
plaatst van TAK-betogers in volle 
aktie. Een oneerlijke benadering, 
alleen al maar omdat zo de indruk 
werd gewekt dat de TAK'ers nog 
met hun vingers eten. Nee, dit was 
In de eerste plaats een pro
gramma over rijke, zelfzuchtige, 
konservatieve en in hoge mate 
irritante mensen. Dat ze Frans 
spreken lijkt ons In deze dan ook 
bijzaak. Als er in Vlaanderen ook 
nog andere, gewone Franstaligen 
zijn dan had Panorama er beter 
aan gedaan dat te melden. Alle 
goede bedoelingen ten spijt, be
grip is hiermee niet gekweekt... 

Krik 



Luguber 
Proficiat voor het artikel ,,Voor hen die 
na ons komen" van Rik Dedapper (WIJ, 
18apnl j l ) De overheid die slogans 
lanceert als Eet meer groenten en 
fruit, het IS gezond" beseft met welke 
gevaarlijke weg zij daarmee opgaat 
Verleden week nog kwam mijn echt
genote naar huis met een folder ge
kregen in een groentewinkel 

Daarop stond in fraaie kleuren een 

handvol kleurrijk f ruit en groenten met 
de slogan ,Hou je gezondheid in de 
hand, 5 maal per dag groenten en 
fruit" En daann de boodschap ,,Hou 
kanker op afstand Wetenschappers 
konden aantonen door meer groenten 
en fruit te eten vermindert het risico 
op kanker" 

Dat zal wel waar zijn voor groenten en 
fruit die biologisch geteeld zijn Maar is 
dat wel zo voor produkten die, zoals 
Dedapper schrijft, ,,met diverse che

mische hulpmiddelen werden ge
kweekt ' ' Neem nu het zeer giftige 
sproeimiddel DNOC dat bij ons gebruikt 
wordt maar in onze buurlanden by wet 
IS verboden Zijn ze daar slimmer of 
dommer dan bij ons' 

WIJ nemen aan dat dhr Dedapper weet 
waarover hij het heeft Tot zolang er 
onzekerheid bestaat over de kwalijke 
gevolgen van chemische middelen 
voor de volksgezondheid zouden deze 
radikaal moeten verboden worden 

Dat de folder gepatroneerd wordt door 
Flandna, het kwaliteitsmerk van de 
Vlaamse gemeenschap, geeft de zaak 
een officieel karakter en is daarom des 
te erger Want wat lezen we in de 
folder' ,,Flandna is het kwaliteitslabel 
van de edelste Vlaamse groentesoor
ten, geteeld op de edelste manier" 
Men beseft, zoals Dedapper schrijft, 
inderdaad met hoe luguber zo'n slag
zinnen zijni 

P. Lammens, 
Hofstade 

• WEDERWOORD • 

Vluchten 
kan niet meer 
Dat wi) een etische plicht hebben te
genover de situatie van de ekonomische 
vluchtehngen uit Afrika (WIJ, 11 april j.l.) 
IS een vals uitgangspunt. Waarom' 
Wie zijn deze vluchtelingen' De rijksten 
en de sluwsten die uit Afrika vertrokken 
zijn met genoeg geldelijke middelen en/of 
listige streken. Bepaalde „Afrika-speci-
alisten" schrijven „Zij ontsnappen aan 
de ellende uit Afrika". 
Deze zogenoemde „ekonomische vluch
telingen" zijn gewoon profiteurs, een 
kleine „promille" van de bevolking die 
met bemiddeld genoeg is om zich een reis 
naar Europa te kunnen betalen of met 
sluw genoeg is om als verstekeling op 
vliegtuig of schip hun volk te ontvluch
ten. 

De gewone mensen blijven in hun land, 
en trachten, zoals wij in Vlaanderen, er 
iets aan te verbeteren zonder geweld. Zij 
die naar hier vluchten verraden hun eigen 
volk! 

Het Westen heeft de ex-kolonies arti
ficiële grenzen gegeven, en zonder de 
mening te vragen van de volken die er 
wonen, de demokratie opgedrongen. Za-
irezen bvb. zijn zo min een volk als de 
Belgen. 

In Afrika kiest elk volk nochtans volgens 
eigen Gewoontedrecht (adat-recht) zijn 
eigen leiders. Dat een volk een eigen natie 
is, wordt in het „Vrije Westen" nog vnj 
algemeen als uit den boze beschouwd. En 
dat terwijl méér en méér elk volk, waar 
ook ter wereld zijn recht op zelfbestuur 
opeist, en het ook méér en méér bekomt 
in het teken van de wereldvrede. 
Door het méér en méér weglopen uit 
eigen land komt een stroom tot stand van 
lafaarden die zoeken om ver van hun land 
de held of de sukkelaar te gaan uit
hangen. 

„Rijke en sluwe Afrikanen" zouden best 
geen duizenden kilometers uitwijken om 
op de kosten van een ander (waaronder 
WIJ) voor immigratieproblemen te zor
gen. Het ligt aan hen om voor hun eigen 
mensen, hun eigen volk verantwoorde
lijkheid op te nemen. De ethische pro
blemen liggen bij hen en met bij ons. 

Daniel Van Hecke, 
Kampenhout 

Brussel en Natie 
Onder deze titel geeft de Waalse publicist 

José Fontaine (WIJ, 11 april j.1.) zijn 

mening over het VU-tienpuntenpro-
gramma. 

In mijn brief onder de titel Albert II (WIJ, 

2 sept. '93) gaf ik in de laatste alinea's 

reeds mijn mening over het VU-stand-
punt over „Brussel en Natie". 
In onze ogen deed Wallonië reeds lang 
een keuze; daarbij behoort Brussel, met 
alleen historisch, bij Vlaanderen. 
De liefde van Vlaanderen voor Brussel-
hoofdstad en de afkeer van Wallonië 
tegen „Brusselaars" is historisch ge
groeid. 

De zogezegde Belgische Omwenteling 
van 1830 heeft met geleid tot een af
scheiding van Brussel uit Vlaanderen. Dat 
werd gedeeltelijk moeilijk gemaakt door
dat Brussel in Vlaanderen ligt, grond
wettelijk dan nog wel. 
Lode Craybeckx zei dat wij Brussel niet 
loslieten. Neem eender welke Vlaming 
die, zelfs als hij ingevolge 1830 volledig 
of deels verfranste, in Vlaams-Brabant 
woont. Deze Vlamingen voelen zich ver
want met Brussel. Geen enkele Waal, zelfs 
met de Walen die in Brussel gingen wo
nen, voelt zich verbonden met „les 
Bruxellois". Voor hen, die graag herlezen 
wat ik toen over Brussel schreef, vat ik 
samen. „Toen werd eraan herinnerd dat 
de toenmalige federale minister De-
housse zijn liefde voor Wallonië om
schreef als een voorliefde voor een eigen 
republiek Wallonië. Het door ons ge
trokken besluit was „dat wij, Vlamingen, 
samen met de Brusselaars, met vies zijn 
van een republiek". In afwachting dat de 
Europese Unie een oplossing geeft aan het 
Belgisch probleem, dat sedert de gren
delgrondwet van 1970-1971 om een 
vreedzame en demokratische oplossing 
schreeuwt. 

Niet zoals in het voormalig Joegoslavië, 
maar bv. zoals in het voormalige Tsje-
choslovabje. 

J. Emiel Torfs, 
Oostende 

TSjernobvl 
Graag geef ik i.v.m. het artikel Een doos 

van Pandora (WIJ, 18 april j.1.) enkele 
door mezelf beleefde ervaringen. 
Laat ons eerst stellen dat mijn bevin
dingen volledig los staan van wat EU en of 
Greenpeace beweren. 
Tijdens mijn verblijf in Wit Rusland ter 
gelegenheid van het vierde hulpgoede
rentransport van onze vereniging „Hulp 
aan Belarus" heb ik verschillende vast
stellingen gedaan. 

Onze vereniging is aktief in de streek 
rond Gomel (drielandenpunt Rusland-
Oekraiene-Wit Rusland) en probeert daar 
de ergste noden te lenigen in de vorm van 
kledij, medisch materiaal en geneesmid
delen. 

In de door ons geholpen dorpen Igovka, 
Manna, Selesza alleen al zijn er reeds 

meer doden geweest dan de 45 erkende 
doden door de EU. Nog dagelijks sterven 
daar mensen, waaronder veel kinderen 
aan de gevolgen van de ramp. Opvallend 
IS ook het grote aantal jongvolwassenen 
met gezwollen ledematen en kinderen 
zonder haar, men ziet ze hier met' En dan 
laat ik nog buiten beschouwing de hos
pitalen waar honderden kinderen huilend 
liggen te wachten op hun dood. Pijn
stillende middelen ontbreken! 
Hier citeer ik het kinderhospitaal van 
Korma. Iedereen die hier ooit zijn hoofd 
bmnensteekt moet van staal zijn of be
geeft het 

Dat Greenpeace hier korter bij de waar
heid IS lijdt geen twijfel. Ook m Mmsk 
kunnen de hospitalen er van meespre
ken. 

Het zijn niet de heren die ergens ver
gaderen en in goede hotels verblijven die 
de waarheid zien. Dat ze eens met de 
veldwerkers meegaan, er logeren bij de 
burgers en er eten met de burgers zoals 
WIJ. Dan eerst zullen ze de omvang van de 
ramp leren kennen. Indien deze heren 
dan ook over een geigerteller beschikken, 
verzeker ik u dat ze met lang blijven. 
Overal aan de bomen, huizen, de grond, 
... zelfs onze kledij knetterde na 14 dagen 
verblijf' 

Het IS wel zo dat er bij de mensen een 
taboe heerst en ze zelf met zullen laten 
doorschijnen dat ze radioaktief besmet 
zijn. Wat de gevolgen van deze overal 
aanwezige radioaktiviteit zijn kan een 
normaal denkend mens wel beseffen. 
Ten slotte voor de ongelovigen onder ons, 
ga mee en u zult zien. Wij gaan in ieder 
geval terug in september met hulpgoe
deren. WIJ bezorgen ook kinderen uit 
deze gebieden jaarlijks een maand va
kantie in Vlaanderen. 

Leo Lambeir 

Herent 
vzw Belarus, 016/22.01.83 

iviaar») 250.000 
werklozen! 
Bemoedigend noemt onze overheid het. 
Een akkoord bereiken in plaats van géén 
akkoord! Hoe men een klem kind blij kan 
maken met een kleinigheid Met diplo
matie lukt het om iedereen te doen ja-
knikken. Dat is het wat bewondering 
wekt voor de bekwame leider. Niet wat 
hij doet, maar hoe hij kan zeggen wat een 
ander moet doen. 

Het IS een verreikend plan. Dat weten wij 
en zijn er bang voor' Géén sluitende 
garanties! Het kan evengoed omgekeerd 
zijn. Het is een teken dat wij iets willen 
doen, want wat we doen, moeten we nog 

zien. Of zullen wij helemaal niet zien Het 
IS géén eindresultaat, maar een basis
akkoord. Het kan er dus nog slechter 
uitzien! 

Wij geloven in ekonomische groei. Maar 
geloven is geen bewijs, en tot hiertoe was 
het noppes! Wij beveiligen wat nu be
staat. Alhoewel het al jaren afbrokkelt. 
WIJ lossen de werkloosheid op met werk
tijdverkorting. Hopelijk zorgt de ver
hoogde loonlast daardoor met voor nog 
meer werklozen. 

WIJ stappen af van de verplichting tot 
aanwerving Logisch, want wij doen toch 
niets om de lonen en het vele werk dat er 
is betaalbaar te maken. Wij leven niet in 
Rusland waar men de aanwerving kan 
verplichten! Je zou wel willen. De Sociale 
Zekerheid-loonkast zal over 5 jaar aan
gepast worden. Als wij dan nog leven! 

Het zwartwerk zal ingedijkt worden. Op
gepast doe-het-zelvers! Het konsumen-
tenvertrouwen zal hersteld worden Wa
ren ze dat dan verloren, door wie' 

Maar ja, wij geloven (zonder bewijs) 
verder m het onmogelijke, en geloof geeft 
sterkte! Voor de loonkost hebben wij 
maar liefst 3 bekwame buitenlanders 
(buurlanden) ingeschakeld, die zoals in 
het verleden zaken kunnen oplossen die 
WIJ met mogen, kunnen of durven op
lossen. 

Voor de vakbonden hebben wij ook iets 
gedaan. Wij spreken van minder opslag, 
met de nadruk op „opslag". De lonen 
zullen met meer stijgen dan in de buur
landen. Met de nadruk op „stijgen". Dat 
klinkt mooi om te vertellen aan de ach
terban. Gelukkig dat de vakbonden stil
aan beseffen dat nu veel eisen meer 
schade dan winst kan berokkenen. Wij 
hebben het hun dus niet opgedrongen. En 
nu IS hopelijk iedereen gelukkig! De eko-
nomen inbegrepen. 

W. Degheldere, 
Brugge 

PS De redaktie ontvangt graag brieven van lezers 

Naamloze, scheld- en smaadbneven gaan de 

scheurmand in De redaktie behoudt zich het 

recht voor bneven in te korten en persklaar te 

maken Brieven worden voluit ondertekend, tenzij 

de schrijver verzoekt initialen te gebruiken 
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OUWE HOER 

Nochtans was dat in hoofdzaak de be
doeling van de Poolse oogarts dr. L. 

Zamenhof die rond de eeuwwisseling het 
Esperanto ontwierp. Reden daarvoor was 
de Babelse spraakverwarring waarvan hij 
nogal eens hinder ondervond tijdens bv. 
het bijwonen van internationale kon-
gressen. Kleine nuances in het gebruik 
van woorden konden daarbij leiden tot 
grote meningsverschillen. Vergelijk het 
met het gebruik van het woord 'ouwe 
hoer' in Vlaanderen en in Nederland. 
Waarschijnlijk zullen nogal wat Vlaamse 
vrouwen zich behoorlijk gekwetst voelen 
indien ze met deze term worden aan
gesproken. Nederlandse dames, maar 
ook mannen, daarentegen zouden uit 
deze aanspreektitel in de eerste plaats 
afleiden dat hun gesprekspartner hen -
daarom niet eens kwaad bedoeld - aan
maant niet zoveel te zeveren. 
Met dit soort misverstanden in het ach
terhoofd zette Zamenhof zich achter de 
grammatika-boeken van een aantal veel
gesproken Europese talen. Het uitein
delijke resultaat van zijn zoekwerk naar 
gelijkenissen tussen de verschillende talen 
is een 16-tal spraakkundige basisregels 
waarmee hij een volledig nieuwe taal 
ontwierp. Het Esperanto, in het Ne
derlands 'Ik hoop', was geboren. De 
gebruikte woordenschat gaat, net zoals in 
het Nederlands, uit van de woordstam 
met toevoegsels (bv. wet - onwettig -
wetteloos,...). De arts had in zijn projekt 
vooral oog voor de eenvoud van de taal: 
iedereen moest haar snel kunnen leren en 
de betekenis van de woorden moest een
duidig zijn. Gezien de bronnen die hij 
aanboorde zullen vooral de sprekers van 
'Europese' talen het Esperanto het snelst 

K 

Aanleiding voor een gesprek met Patrick 

De Schepper was een bericht dat de 
avonturen van stripheld Kuifje bij 'De 
zwarte rotsen' nu ook in het Esperanto te 
verkrijgen zijn. Het is inmiddels de 32ste 
taal waarin de wereldberoemde stri-
preeks verschijnt. Kuifje weet in 'La nigra 
insulo' de slechteriken te verschalken 
onder de naam Tincjo. De Stichting 

Hergé, die toch zeer waakzaam is over 
wat er allemaal met de stripheld gebeurt, 
gaf zonder meer haar fiat. 
In zijn Esperanto-avonturen werd Kuifje 
voorafgegaan door Asteriks, onoverwin
nelijke Galliër, van wie reeds 3 verhalen 
omgezet zijn in deze wereldtaal. De 
Schepper maakt zich sterk dat de strip
verhalen de Esperanto-beweging zullen 
veroveren. De taal zelf is alvast we
reldwijd verspreid, al heeft ze nooit in
gang kunnen vinden als wereldtaal die 
door iedereen gesproken en begrepen 
werd als tweede taal. 

wa vreemde titel kan het onderstaand geval 

tellen natuurlijk. Het betekent zoveel als 

'Ook Vlamingen kunnen Esperanto leren'. Kariljono, 

de Vlaamse Esperanto-infodienst gaf ons 

een spoedkursus. 

4. U I T S M I J T E R < 

Personoj kiuj logas 
em Flandrio povas 

lerni Esperanto 
onder de knie hebben. Voor ons, leek in 

de materie, lijkt het een beetje op 

Spaans. 

IEDEREEN GELIJK 

De achterliggende bedoeling van het Es
peranto is er een van gelijkwaardigheid 
tussen alle mensen, waar ook ter wereld. 
Want, hoe dominant in wetenschap en 
ekonomie ook, het aanleren van het En
gels is jammer genoeg niet voor iedereen 
weggelegd. En zelfs maandenlange stu
dies kunnen niet voorkomen dat er mis
verstanden blijven bestaan. Daarenbo
ven: mocht Engels algemeen beschouwd 
en gesproken worden als tweede taal, dan 
zouden inwoners van Angelsaksische lan
den bevoorrecht zijn en zou het ge-
lijkwaardigheidsbeginsel geschonden 
worden. „Zamenhof" benadrukt De 
Schepper „heeft evenwel nooit de be

doeling gehad om met het Esperanto de 

moedertaal te verdringen. Zijn schepping 

moest staan boven elke ideologie en wilde 

de etnische of nationale talen geenszins 

doen verdwijnen. Het zou een volledig 

neutrale taal worden." De droom van de 
Pool is nooit echt uitgekomen. Esperanto 
is weliswaar verspreid over de hele we
reld, maar heeft, al maken sommige mul
tinationals zoals Fiat, Philips en Agfa-

Gevaert sporadisch gebruik van de taal in 
reklamekampanjes, nooit een vaste plaats 
kunnen verwerven tussen andere 'we
reldtalen' zoals Engels en Spaans. 
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Met een Esperanto-folder uit China kan 
je heel de wereld rond. 

Niet dat Esperantisten door hun lief
hebberij een soort van - om het in de 
stripwereld te houden - menselijke smur
fen zijn geworden. Met Esperanto kan je 
wel degelijk de wereld veroveren. Op 
regelmatige tijdstippen worden kongres-
sen gehouden met deelnemers vanuit de 
hele wereld. De internationale kontakten 
die dan ontstaan zorgen vaak voor lange 
vriendschappen. De Schepper haalt daar
bij een ankedote aan van een Japanner 
met wie hij op één van zulke bijeen
komsten aan de praat kwam. Beiden, het 
Esperanto toen nog niet voldoende mach
tig, hadden enige moeite om duidelijk 
over te komen. „Achteraf is het één van 

mijn beste vrienden geworden.", zegt De 
Schepper. Of hij in zo'n situaties dan niet 
gevloekt heeft, vragen we. „Nee dat kan 

niet want het Esperanto heeft daarvoor 

geen termen," 

RADIO VATICAAN 

De taal is, volgens De Schepper, het 
stadium van de 'geitewoUensokken-dro-
mers' voorbij. „Misschien gold dat imago 

wel voor de eerste sprekers ervan. Nu is 

dat minder het geval." Ook bij buiten
landse reizen is de kennis van het Es
peranto toeristen meermaals van enig nut 
gebleken. Bij pech onderweg kan de taal 
een uitweg bieden indien andere talen 
niet blijken te werken. In elke uithoek van 
de wereld wonen altijd wel enkele men
sen die én het Esperanto én de plaatselijke 
taal machtig zijn. De wereldbond van 
Esperantisten verspreidt, onder meer om 
aan die toeristische vraag tegemoet te 
komen, een wereldomvattende adressen
lijst. 

Onder het gesprek wordt ook duidelijk 
wat voor praktisch medium Internet voor 
Esperantisten is. Gebeurde vroeger alle 
kommunikatie via de gewone, meestal 
duurdere en tragere, wegen nu kunnen 
boodschappen onmiddellijk verstuurd én 
beantwoord worden via de elektronische 
post. Daarnaast maken ook diverse bui
tenlandse radiokanalen, al dan met ge
regeld, ruimte voor uitzendingen in het 
Esperanto. Onder hen stations in Brazilië, 
China, maar ook 'The Voice of America'. 
Ook 'Radio Vaticaan', die het Nederlands 
overigens links laat liggen, verzorgt pro
gramma's in deze wereldtaal. 
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KARIUONO 

Bijna dagelijks verschijnen er boeken in 
het Esperanto over de meest uiteenlo
pende Onderwerpen. Precies omdat de 
taal voor elke spreker ervan gelijk is, kan 
één boekwerk ook wereldwijd verspreid 
worden. Onder de uitgaven vinden we 
zowel vertaalde als orignele werken. Es
perantisten in bv. Japan kunnen op die 
manier al kennis maken met het werk van 
Guido Gezelle en Eelix Timmermans. 

In Vlaanderen is de distributie in handen 
van de v.z.w. Kariljono, wat zoveel be
tekent als klokkenspel (zie de gelijkenis 
met het Nederlandse woord 'carillon'). 
De v.z.w. is iets meer dan een jaar geleden 
opgericht ter promotie van het Espe
ranto. Kariljono is volledig zelfbedrui-
pend. „Wj vragen bewust geen subsidies 

aan de overheid. Als ons initiatief niet zou 

lukken, dan zou dat gewoon betekenen 

dat er te weinig interesse is voor het 

Esperanto en dan moeten we daar onze 

konklusies uit trekken. Het is gemakkelijk 

om aan de staat wat geld te vragen, maar 

daarmee weet je zelf niet hoever je staat. 

Voorlopig echter lijken wij te slagen in ons 

opzet.", zegt De Schepper. 

FINO 

Geert Vranken 

Kuifje beleeft 
al zijn tweede 
avontuur 
In het 
Esperanto. 

aanbod 
Geïnteresseerden in Esperanto kunnen zich wen
den tot Esperanto info-, boekendienst en Uit
geverij Kariljono vz.w., Doornstraat22, 2610 Wil
rijk, tel/fax 03/82724.05, E-mail. Esperanto-ka-
riljono@msn com Een Esperanto-introdul<tiepal<-
l<et l<ost 600 fr. 
Speciaai voor WlJ-iezers die het Kuifje-aibum 
(harde Icaft) in hun verzameiing wensen op te 
nemen geeft Kanijono tijdens de maand mei een 
korting van 10%, zodat het samen met de ver-
zendingsl<osten l<an verl<regen worden voor slechts 
460 fr. Daarvoor dient U wel (een l<opie van) dit 
artil<el bij te sluiten in uw aanvraag 


