Overheid
dekt
fraude
toe

eze week pakt VU-voorzitter en senator
BertAnciaux met een bijzonder
merkwaardig fraudedossier uit. Daaruit
blijkt dat de overheidsdiensten die de fraude
moeten bestrijden, slecht werken. Bovendien
ontbreekt de politieke wil om dat te verhelpen.
Meer nog, diverse ministers zijn perfea op de
hoogte van fiscale wetsovertredingen, maar laten na
in te grijpen.
Anciaux komt tot deze conclusies na een
grondige doorlichting van het Antverpiadossier. In
april 1989 koopt de Fransman Christian Lung via
zijn bedrijf Add;gaf de verzekeringsgroep Antverpia
voor een bedrag van 1,7 miljard fr. op.
Opmerkelijk is dat dit bedrag meer dan het dubbele
van de waarde inhoudt. De bank Credit Suisse (CS)
en een dochtermaatschappij staan in voor een
financiering van 1,410 miljard fr. Eigenaardig
genoeg leent daardoor de CS aanvankelijk zonder
waarborg dit bedrag aan Margat, terwijl het bedrijf
slechts een kapitaal van 15,3 miljoen, fr. bezit.
Dit weerhoudt Lung er niet van de
verzekering^oep in korte tijd leeg te plunderen.
Daarop zetten Lung en CS via meerdere
veimootschappen een nieuwe financiële constructie
op. Daarbij worden twee wetten op de
Handelsvennootschappen manifest overtreden.
Eerst en vooral is een maatschappij in het geding

D

n het voorbije weekeinde werd nog
IBeigisciie
maar eens een nieuw hoofdstulc „
onmacht" geschreven. Tijdens
de zgn. begrotingscontroie op Hertoglnnedal werd weliswaar 12 miljard fr.
gevonden, maar tot een diepgaande
evaluatie van het regeeraki<oord is men
niet gekomen. Toch was deze aan enkele
jonge CVFparlementsieden beloofd, zij
zijn van een kale reis teruggekeerd. Zij
hadden zich midden het Dassault-tumult
behoorlijk dik gemaakt en hun ministers
verweten voor PS-chantage te zwichten.
Zij hadden ook met alles en nog wat
gedreigd en er was een Dehaene nodig
om ze weer op stal te drijven. Bij wijze van
troostprijs werd ze een actualisering van
het regeerakkoord beloofd, gekoppeld
aan de budgetcontrole 1997 kwam dat
goed uit.
12 miljard fr. werd er gevonden, naar
men zegt zonder de gewone belastingbetaler pijn te doen. Maar wat met de
vragen van de duizenden die de voorbije
maanden voor maatschappelijke verandering hebben gemarcheerd ? Werden
hun terechte vragen naar een beter
werkend gerecht en naar nieuwe tewerkstelling en het behoud van banen
beantwoord ?
Omdat de federale regering van zichzelf
vindt dat ze goed werk heeft geleverd, is
niets dringend, vandaar dat ze de problemen in stukjes heeft gehakt. Die zuilen tijdens zeven thema-kabinetsraden

die haar eigen overname financiert, wat uiteraard
niet kan. Bovendien neemt Lung rechtstreeks aan
beslissingen van de Antverpiavennootschap deel,
terwijl hij daar persoonlijk belang bij heeft. Dat
persoonlijk belang overweegt duidelijk op de
belangen van de verzekerden. Zo maakt Lung zich
meester van reservefondsen van de
verzekeringsmaatschappij, strijkt daarvan de
intresten op, zet die op een persoonlijke rekening
en brengt daardoor de belangen van de
verzekerden m gevaar.
Eind 1990 zadelt Lung m samenwerking
met CS de groep-Antverpia met een verlies van
meer dan 1,8 miljard fr. op. Er wordt naar een
overnemer gezocht. De Controledienst voor de
Verzekeringen (CDV) een overheidsinstelling stelt
voorlopig zaakvoerder André Moray aan. Onder
zijn bewind neemt het zakencijfer toe, worden de
algemene kosten bedwongen, de reserves hersteld.
Maar, wat blijkt? Vanaf 1991 laat CS
duidelijk merken dat zij Antverpia wil overnemen.
Moray wordt daarbij onder druk gezet, intimidaties
blijven niet uit CDV-voorzitter/eanAfcrc Delporte,
van PSsignatuur, laat begaan. In maart 1993 geeft
hij aan de Zwitserse bank toestemming de
Antverpiagroep in handen te nemen. Dat voordien
Lung samen met CS de groep had leeggemolken
deed niet ter zake. Helemaal onbegrijpelijk is dat bij
de overname andermaal meerdere wetten worden
overtreden. CS komt bovendien haar beloften aan
de Belgische en Franse autoriteiten niet na. Intussen
vecht Moray dit alles aan. Hij dient klacht in bij de
Antwerpse rechtbank, maar van zodra CS de
Antverpiagroep overneemt wordt de klacht om
onbegrijpelijke redenen ingetrokken. Moray schrijft
ook brieven naar de bevoegde ministers, waarop
niet wordt geantwoord. Het Belgisch gerecht en de
Belgische overheid laten hem in de steek.

(Lees verder volgende bladzijde)

Vbesproken worden. De lezer weet dat
zeven een heilig getal is, of deze kwaliteit
de regering dichter bij oplossingen zal
brengen, is twijfelachtig.
Want het klinkt toch een beetje verwaand om te stellen dat de sfeer niet tot
onmiddellijk ingrijpen noopt, terwijl elke
dag duidelijker wordt welke poespas het
gerecht Is, dat er geen einde aan de
politieoorlog komt en dat er geen antwoord op de werkloosheid is.

Rome,
Maastricht,
Vilvoorde
Waarom nog eens een inventaris van de
problemen maken ? Terwijl men reeds
jaren weet waar en hoe België ziek is.
De regering is uit conclaaf gekomen met
een resem goede voornemens, de zoveelste keer. Het heet dat er bijzondere
aandacht naar de KMO's zal gaan, dat het
openbaar ambt en de publieke dienstverlening zullen gemoderniseerd worden, dat de instellingen democratischer
zuilen werken, dat het gerecht toegankelijker zal worden en dat het politie-
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apparaat zal hervormd worden, enz...
Hoe vaak reeds hebben wij dit liedje
gehoord ? En deze regering heft het nog
eens aan! Ais enige verklaring deelt ze
mee dat er na het halen van de Maastrlcht-norm tijd en ruimte voor maatschappelijke problemen is.
Een van die problemen Is ongetwijfeld de
tewerkstelling. Wat de regering dienaangaande heeft verzonnen Is beneden
alle peil. iVlaarze kan niet anders omdat er
voor grote initiatieven geen middelen
zijn, ais gevolg van datzelfde... Maastricht. Het enige wat ze kan is de 20 en
zoveel lopende tewerkstellingsprogramma's actualiseren en/of verbeteren. Met hetzelfde budget wei te verstaan.
is er dan niets nieuws ? Welja I Miet Smet,
minister van Arbeid en Tewerkstelling,
heeft een plan bedacht dat wei zeer sterk
op eerdere plannen iSpltaels, BTK...) lijkt.
Mevrouw Smet wil namelijk aan langdurige werklozen een job geven In ruil
voor hun werkloosheidsuitkering met
„nog iets bij". Werkgevers, maar ook
VZW's, kunnen aldus een langdurige
werkloze aanwerven voor een baan die
economisch niet ionend is. Voorbeelden
van zo'n jobs zijn : pompbedienden,
inpakkers, llftjongens, leeggoed-ophaiers, enz. Het positieve aan dit voorstel is
dat mensen de vicieuze cirkel van de
langdurige werkloosheid kunnen doorbreken en weer zin in werken kunnen
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krijgen. Maar of met dergelijk gesieutel
de werkloosheid zal opgelost worden is
zeer twijfelachtig,
Tenwijl wij deze regels schrijven wordt In
de Italiaanse hoofdstad herdacht dat
daar op 25 maart 1957 het Verdrag van
werd ondertekend. Deze veertigste verjaardag leidt niet tot groot feest. Als
Europa inderdaad van België zo'n EMUoffer vraagt dat het geen middelen meer
heeft om de tewerkstelling aan te zwengelen, dan zit het met dit Europa goed
fout. Hetzelfde geldt de zaak-Renault
waar de directie met de Europese-richtiijnen inzake informatie en raadpleging
van de werknemers de vloer veegde. Om
deze en andere sociale overtredingen te
sanctioneren staat Europa machteloos,
vandaar wellicht de arrogantie van dhr,
Schweitzer en andere chefs van multinationals. Op sociaal vlak staat Europa
gewoon nergens. Men wil het Verdrag
van Maastricht herzien en er een werkgelegenheidshoofdstuk inlassen, maar
eensgezindheid daarover is er niet. Niet
tussen de lidstaten, niet tussen het Europese patronaat.
Tussen Rome, Maastricht en Vilvoorde
loopt een draad van veertig jaar Europa,
een uitsluitend economisch en monetöir
gekleurde draad, elke menselijke en culturele dimensie ontbreekt. En dat gebrek
beginnen wij nu te voelen,
Maurlts Van Lledekerke

Geen kaas van gegeten
'Belgische kazen blijven verbazen' is een
campagne die reeds enige tijd loopt. Wat
vooral verbaast is dat het de Vlaamse
dienst voor agro-marketing, kortweg
VLAM, is die partner in betaling is.
Navraag leert dat ook de Waalse
tegenhanger van de VLAM. een deel van de
kosten draagt. Waarom precies de kaas als
'Belgisch'gepromoot wordt, is een raadsel.
^

De 'Hmm, Melk'-campagne wordt immers
door beide gewesten afzonderlijk gevoerd.
Terwijl wij toch dachten dat Vlaamse of
Waalse melk minder van smaak verschilt
dan Vlaamse of Waalse kazen. Nuja,
'België is een land van contrasten' meldt de
kazencampagne nog. In de winkel vindt de
consument inderdaad Vlaamse tomaten
naast Ardense ham en Belgische kaas ...
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Over identiteit
„Het is geestelijk heel moeiiijlcomjetelaten naturaliseren.
Je bent Marol<kaan en je blijft het. Daar ben ik trots op,
maar ik ben evengoed Belg. In de eerste plaats - en zo zou
ik het ook graag op mijn paspoort vermeld zien staan - ben
ik mens."
„Ik ben 100% Berber en ais Ik mezelf naturaliseer, zal dat
niks veranderen. Ook met dat 'papierke' (...) ga ik racistische opmerkingen blijven krijgen. Bovendien bén ik
Marokkaan, dat Is me van jongsaf ingeiepeid.'
Malika & Karima, twee iviarokkaanse meisjes in De Mix,
jongerenbijlage in De Morgen van 19 maartj.l.

^

(Vervolg van bladzijde 1)
Nog deze zomer komt er een
Centrum voor Verdwenen en vermiste
kinderen. Dat was één van de eisen van
de deelnemers aan de Witte Mars. De
ouders van de vermoorde en verdwenen kinderen zal om advies gevraagd
worden.

Leuven wil de Vlaams-Brabantse hoofdzetel van Kind en Gezin
naar zich toetrekken. Voorlopig bevindt die zich nog in Brussel. De nieuwbakken provinciehoofdstad blijft ook
proberen om de ontkoppeling van Radio 2 naar zich toe te halen.

In België worden het minste
condooms gebruikt per hoofd van de
seksueel actieve bevolking. Vlamingen
en Walen gebruiken het ding gemiddeld 3,3 keer per jaar Nergens in Europa ligt het condoomgebruik lager.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft eindelijk een keuze
gemaakt voor de zgn. Intelligente
boxen. Die zijn in staat om bij overvallen gekj te vernietigen.

André Wynen kapt met 'zijn'
Belgische Vereniging van Artsensyndicaten. De niet zelden omstreden Wynen stond gedurende 20 jaar aan het
hoofd van de vereniging.

Het Vlaams Blok gaat dan toch
een optocht houden in Temse, zij het
niet op 1 mei. Het Blok, dat niet deelnam aan de Mars voor Werk in Brussel,
zal nu op 4 mei in de gemeente van de
ter ziele gegane Boelwerf gaan betogen voor werk in eigen streek.

In april 1993 neemt Moray ontslag.
Vandaag is hij steuntrekker.
In april 1997 moet de
handelsrechtbank van Brussel over het lot
van de Antverpiagroep beslissen. Onder het
beleid van CS zijn de gecumuleerde verliezen
tot 1.063.240.278 fr. opgelopen...
Natuurlijk zijn Lung en CS de
belangrijkste schuldigen. Maar, volgens
Anciaux, hebben ook de CDV en toenmalig
voorzitter Delporte een schandalige rol
gespeeld. Beiden hebben verzuimd in al deze
dossiers op te treden. Het gaat nochtans om
miljarden en het belang van
honderdduizenden verzekerden. Delporte, m
1996 voor bewezen diensten bevorderd tot
adjunct-administrateurgeneraal bij de Directe
Belastmgen, wordt vandaag als de nieuwe
administrateurgeneraal bij diezelfde dienst

OPROEP
VU-voorzitter Bert Anciaux en VU-secretaris Laurens Appeltans richten een
oproep aan het partijkader om het ANZmemorandum De Z£s te ondertekenen.
Daarin worden maatregelen gevraagd om
de verfransing in de Rand rond Brussel
tegen te gaan.
Het memorandum met bijhorende antwoordstrook kan op volgend adres verkregen worden: Algemeen Nederlands
Zangverbond, Baron Dhanislaan 20/2,
2000 Antwerpen. Tel: 03/237.93.92; fax
: 03/248.16.05

RANDKRANT
De Randkrant werd dezer dagen in zowat
135.000 bussen gedropt. De krant wordt
in die gemeenten verdeeld, die ofwel
onmiddellijk aan het hoofdstedelijk ge-

Bij echtscheidingen wordt sinds
de zaak-Dutroux een kwart meer vaders beschuldigd van incest. Amerikaanse cijfers wijzen uit dat 75% van de
incestbeschuldigingen bij echtscheidingen vals zijn.

Willy Claes wordt voorzitter van
de Raad van Bestuur van de dienst voor
Scheepvaart. De gewezen NAVO-baas
houdt er 90.000 fr. bruto per jaar aan
over In zitpenningen wel te verstaan.

Wie moet
welke koe bU

Ministervan Onderwijs van den
Bossche wil een numerus clausus
voor studenten geneeskunde, kinesiterapie en mogelijk ook tandartsenij.
Enkel het Instellen van een toelatingsproef zou het aantal studenten niet
voldoende verminderen.

de horens
vatten?

getipt. Bert Anciaux eist zijn ontslag en een
doorlichting van de CDV omdat deze de
verzekerden niet beschermt.
De VU-voorzitter vraagt tevens dat de
Antwerpse rechtbank alsnog de klacht van
Moray behandelt Het gaat immers om een
klacht van openbare orde, want de wet werd
niet nageleefd. Ook bij de Bijzondere
Belastingsinspectie werd klacht ingediend.
Maar, ook daar beweegt er mets. Wat is hier
aan de hand? Ebo Di Rupo (PS), mmister
van Economie en bevoegd voor de werking
van de CDy was van dit alles op de hoogte!
Omwille van de handhaving van de politieke
evenwichten ziet het ernaar uit dat minister
van Financiën Philippe Maystadt Delporte zal
bevorderen! Zelfs eerste mmister JeanLuc
Dehaene had weet van Delportes brieven!
(evdc)

bied Brussel of aan één van de zes faciliteitengemeenten grenzen. Ze heeft als
doel het Vlaams karakter in de Rand te
versterken en de anderstaligen de kans te
geven zich te integreren.
Het maandblad wil vooral informatie
brengen. Het levert algemeen, cultureel
en gemeentelijk nieuws. Ook humaninterest-verhalen komen aan bod. Maandelijks verschijnt een interview met een
randbewoner. De rubritk ,Gastenboek'
zet een buitenlandse inwoner van de
Rand in de kijker. Van de belangrijkste
bijdragen wordt voor de buitenlanders
een korte samenvatting gegeven, afwisselend in het Duits, Engels of Frans.

OPEN BRIEF
In een open brief vragen Vlaams ministerpresident Luc Van den Brande en zijn
Waalse collega Robert Collignon aan de

federale regering bijkomende inspanningen te leveren om een krachtig, economisch- en werkgelegenheidsbeleid te
voeren. Beiden pleiten daarbij voor lastenverlagingen en soepelere arbeidsregels. Het is de eerste keer dat de twee
minister-presidenten een dergelijke oproep aan de Belgische overheid richten.
De regionale regeringsleiders willen ook
overleg plegen met de Brusselse regering
en met de omringende regio's in Nederland, Duitsland en Frankrijk.

COMMERCIËLE
CENTRA
De Vlaamse regering heeft een miljard fr.
uitgetrokken voor de versterking van
binnenstedelijke commerciële centra.
Daarmee hoopt ze de verplaatsing van
deze centra naar open ruimten buiten de
steden af te remmen. 59 steden en kerngemeenten worden aangeschreven om
een strategisch plan uit te werken. Elke
gemeente moet een dergelijk plan voor
eind oktober indienen. Van zodra het
plan goedgekeurd, moeten tegen begin
volgend jaar concrete projecten worden
ingediend. Een stuurgroep en jury zullen
deze beoordelen.

TIMPERMAN
Mare Timperman is niet langer nationaal
magistraat voor de hormonenproblematiek. Hij zou de beslissing uit ,frustratie'
en ,onvrede' genomen hebben. Timperman kon niet over de nodige juridische
bevoegdheden en afdoende middelen beschikken.
Toen de publieke verontwaardiging over
de moord op veearts Karel Van Noppen
nog voldoende groot was, werd Timperman op 17 maart 1995 als nationaal
magistraat aangewezen. Hij moest een
coördinerende taak vervullen en het door
de regering goedgekeurd ,intergraal plan
voor de bestrijding van de hormonenmaffia' begeleiden.
Van zodra de massale aandacht voor de
moord op Karel Van Noppen verdween,
liet de regering na de nationale magistraat
voldoende te ondersteunen. In zijn strijd
tegen de hormonenmaffia kon hij slechts
de kleine gaarnaaltjes opvissen, de grote
jongens bleven buiten schot. Hoewel
door Timperman gevraagd, werkten Justitie en de fiscale diensten onvoldoende
samen. Ook werden geen middelen, noch
personeel vrijgemaakt om vermogens en
witwasoperaties op te sporen. Timperman wil bovendien niet het riscico lopen
met een nieuwe moord te worden geconfronteerd...

JOZEFDELCROÏ)^
Jozef Delcroix, broer van CVP-senator
Leo Delcroix is verleden week woensdag
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Se non è vero...
In een kort berichtje op de buitenlandbladzijden van een
Vlaams dagblad lazen we dat de Zaïrese rebellenleider
Laurent Kabila in het door hem veroverde gebied de
Zaïrese vlag , met brandende fakkel, heeft laten weghalen. Hij heeft het gebied herdoopt tot Kongo en heeft
ook al een eigen officiële stempel laten maken. Volgens
het krantenbericht bevat de stempel de beeltenis van de
brullende leeuw 'Scar', de slechterik uit de Disneyfilm
'De Leeuwenkoning'. Of het verhaal waar dan wel
verzonnen is, konden wij niet achterhalen. Maar het lijkt
ons prettig om het tekenfilmgegeven eens te toetsen aan
de politiek hier te lande.

fef" Zo zou J.L.Dehaene zijn stempel kunnen vervangen
door dat van Balou de Beer uit 'Jungle Book'. De premier
heeft weliswaar een minder grote aaibaarheidsfactor dan
Balou, maar hij begeeft zich door het politieke leven met
minstens zoveel verfijndheid als zijn tegenhanger door
de jungle.
Herman De Croo lijkt ons dan weer de aangewezen
man om het stempel van de geest uit Alladin te dragen.
Niets is te gek voor beide blauwe duivel-doet-al's. Al
blijft er een verschil tussen Alladins geest en de VLDvoorzitter: de tekenfilmversie maakt per definitie maar
drie wensen waar.
Vlaams-minister president Van den Brande zouden
wij dan weer het stempel van Homer Simpson uit de
^

door onderzoeksrechter Tony Heeren
aangehouden. Het Hasselts parket verdenkt Jozef Delcroix van schriftvervalsing en oplichting bij de omstreden verkoop van Super C/«èaandelen, waarvoor
de Kempense Steenkoolmijnen (KS) in
1989 niet minder dan 1,35 miljard gemeenschapsgeld heeft betaald.
Het onderzoek kwam in een stroomversnelling terecht toen ,Luxemburgse
documenten' in oktober 1996 in Hasselt
opdoken. Daaruit blijkt dat Jozef Delcroix achter de Luxemburgse holding
Europe Finance et Participations (EFP)
schuilgaat. Er zouden voldoende elementen voorhanden zijn die erop wijzen dat
300 miljoen van de KS-investering in
Super Club bij EFP is beland. Het geld
werd tevens op een rekening van Super
Cub-topman Maurits De Prins geplaatst.
Ook hij is aangehouden.
Algemeen wordt aangenomen dat EFP de
famihe Delcroix toebehoort. Leo Delcroix ontkent en beweert geen weet te
hebben van de zakentransacties van zijn
broer. Toch wil het Hasselts parket de
CW-senator als getuige horen.

RWANDA-COMMISSIE
In de senaat worden de leden van de
commissie-Rwanda met meerdere tegenstrijdige getuigenissen geconfronteerd.
Vaak wordt daarbij de verantwoordelijkheid naar anderen doorgeschoven,
terwijl ontwijkende of halve waarheden
zich opstapelen.
Bovendien beschikken de commissieleden niet over de nodige documenten.
Kapitein Bart de Cuyper, toenmalig informatie-officier van het Belgisch bataljon in Kigah, zorgde voor opschudding
toen hij zei dat de Belgische legertop hem
verboden had documenten aan de commissie over te maken.
Indien deze en andere papieren niet opduiken zal de commissie vanaf eind maart
de bevoegdheid van een onderzoekscommissie krijgen. Op die manier zouden niet
enkel huiszoekingen kunnen plaatsvinden, maar zouden de getuigen ook onder
ede ondervraagd kunnen worden.

COMISSIE-DUTROUX
De conferentie van fractievoorzitters van
de federale kamer laat de commissieDutroux of de commissie-Venvilghen toe
na te gaan of Mare Dutroux, Michel
Nihoul en Patrick Derochette van hogerhand werden beschermd.
Ondertussen overlegt de commissie ook
over de organisatie van de politiediensten
en het gerecht. Belangrijk is dat reeds eind
deze week een aantal structurele maatregelen zal worden voorgesteld. Ook het
delicate punt van de individuele verantwoordelijkheden zal niet uit de weg

gelijknamige tekenfilmserie 'The Simpsons' durven
toeschrijven. Homer is een fijne vent die helaas bij
momenten nogal wat impulsief is. Bij regelmaat van
klok wordt hij dan ook teruggefloten door zijn familieleden.
Om nogal voor de hand liggende redenen krijgt
Christian Van Eyken het stempel van Remi, uit de reeks
'Alleen op de wereld'. Zoals u weet is Van Eyken de enige
verkozene op een Franstalige lijst die zetelt in het Vlaams
parlement.
Eén stempel wallen wij niet toekennen : dat van
Pinokkio. Naar het schijnt waren er teveel gegadigden
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worden gegaan. Wel is niet duidelijk in
hoeverre de commissie mag beoordelen.
Vele fouten worden immers vermoed,
zonder dat voldoende bewijzen voorhanden zijn.

BERTANCIAUX
Uit een peiling die het onderzoeksbureau
Marketing Unit voor de Franstalige krant
La Libre Belgique heeft uitgevoerd, blijkt
dat VU-voorzitter en senator Bert Anciaux, na Louis Tobback (SP), de meest
populatie politicus van Vlaanderen is
geworden.
De Volksunie behoudt iets meer dan 7%
van het aantal stemmen. Overigens blijven de electorale verhoudingen in Vlaanderen vrij constant.

De koningskinderen
roeren zich

e federale regering heeft beslist 550 para's naar KongoBrazzaville te sturen. Vla de operatie,Green Streann'
kunnen van daar uit de landgenoten, die in Zaïre verblijven,
geëvacueerd worden. De operatie zal minstens een nnaand
in beslag nemen en honderden miljoenen fr. kosten. Hoe
het verder met Zaïre moet, is hoogst onvoorspelbaar.

D

Interne
verdeeldheid
De jongste maanden is Zaïre in een uiterst
chaotische toestand terechtgei<omen.
Eerst vlei rebellenleider Laurent Désiré
Kabila het oosten van Zaïre binnen. Gesteund door de buurlanden Oeganda en
Rwanda nam hij met zijn troepen een
vijfde van het grondgebied in. Alleszins wil
Kabila ook het zuiden van het land inpalmen. Of hij tevens naar het westen en
de hoofdstad Kinshasa zal oprukken, is
minder duidelijk.
Dat het hele Zaïrese land voortaan door de
opzienbarende en verontruste ontwikkelingen wordt getroffen, is wel duidelijk. De
vrees voor aanhoudende plunderingen en
massale moorden neemt met de dag toe.
Vooral de houding van het moedeloze
Zaïrese leger of wat daar van overblijft,
baart zorgen. Dat leger, aangevuld met
Servische huurlingen, denkt niet aan het
verdedigen van de staat, het vecht onderling een robbertje uit, het plundert en
moordt . En het is een gevaar voor de
Belgen die in Zaïre verblijven. De Belgische
overheid weigerde het Zaïrese leger bij te
springen. De vrees zit erin dat het ontwrichte Zaïrese leger de anti-Belgische
gevoelens met de wapens zal afreageren.
Het is in dat opzicht dat de Belgische

overheid, net als de Amenkanen en Fransen, para's uitstuurt.
Geëvacueerde Belgen of niet, hoe het
verder met Zaïre moet is hoogst onvoorspelbaar. De overheid Is zo goed als failliet.
Ze bevindt zich in een machtsvacuüm.
Onder druk van Mobutu-aanhangers, oppositie en legerleiding heeft premier
Kengo Wa Dondo het ontslag van zijn
regering ingediend. Het democratiseringsproces is stilgevallen, laat staan dat
het enige kans op slagen kreeg. De bevolking snakt nochtans naar vernieuwing,
democratisering en hoopt op sociaal-economische beterschap. Rebellenleider Kabila wordt hoe langer hoe meer als de
bevrijder aanzien In het oosten werd zijn
verovering gevierd. Ook in de nest van het
land wordt één en ander van hem verwacht. Dat hij verkiezingen zal ondersteunen, de rechten van de bevolking zal
waarderen, de verandering zal stuwen.
Die hoop zou wel eens ijdel kunnen zijn,
Kabila is onberekenbaar. Het enige wat
vaststaat is dat hij steeds Mobutu heeft
bestreden, dat hij een geduldig en charismatisch organisator is en dat hij handig
gebruik gemaakt heeft van de vluchtelingenproblematiek in Oost-Zaïre.

Maar, de leider van de Alliantie van Democratische Krachten voor de bevrijding
van Congo-Zaire (AFDL) heeft geen politiek programma. Verkiezingen, de
rechtsstaat, het overgangsparlement: hij
neemt deze begrippen niet in de mond.
Hij wil eventueel een overgangsregering
vormen, maar niet met diegenen die ooit
met Mobutu hebben samengewerkt. Met
wie dan wel ?
Bij de opbouw van de Zaïrese rechtsstaat
zullen meerdere politieke krachten betrokken moeten worden: niet enkel Mobutu-aanhangers, de oppositie en Kabila,
maar ook de regionale groepen. De Belgische regering is slecht geplaatst om een
verzoenende rol te spelen. Ze heeft zich
andermaal laten kennen door interne verdeeldheid. Staatssecretaris Reginald Moreels (CVP) kwam in de senaat vertellen
dat Kabila de Hutu-viuchtelingen in het
oosten uitmoordt. Moreels gunt Kabila het
voordeel van de twijfel niet. Hij ziet in hem
een tweede Mobutu en een etnisch-nationailst die vooral de belangen van OostZaïre en de naburige landen zal vrijwaren.
De niet-neutraie houding van Moreels
staat In schril contrast met de terughoudenheid die Buitenlandminister Erik
Derycke (SP) aan de dag legt. Derycke wil
geen positie kiezen en politieke onderhandelingen een kans geven. Moreels
daarentegen stuurt aan op democratische veranderingen vanuit de ,clviele
maatschappij'. En de ,hardliners' binnen
de CVR als kamerlid Jan Van Erps en
gewezen Buitenlandminister Leo Tlndemans, hadden liever gezien dat België
militair had ingegrepen om op die manier
het Mobutu-regime te redden.
De verdeeldheid in Belgische politieke
middens heeft enkel in de kaart van de
Angelsaksische landen gespeeld. Het gezag en de Invloed die ons land op Zaïre
had, zijn voor goed verdwenen.
(evtic)
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stof tot spreken
Politici kunnen 'het toch goed zeggen', hoor
je wel eens. Of daarbij aan de PSC'er JeanJacques Viseur gedacht wordt, weten wij niet,
maar hij kan het alleszins goed vragen.
Mogelijk heeft hij tijdens zijn ombudsdienst
een 'moeilijk geval' ontvangen ... „Heeft de
houder van een diploma van gegradueerde in
de boekhouding van het hoger onderwijs van

het korte type - niveau Al, die geen diploma
van het algemeen secundair onderwijs bezit.

^ WETSTRAAT

maar die een examen aflegde dat toegang
verleent tot een door de universiteit
georganiseerd universitair onderwijs en wiens
diploma het mogelijk maakt aan de
universiteit of in het HOBU college te lopen,
recht op werkloosheidsuitkeringen f" Exact
65 woorden in één zin ! Vlaams ministerpresident Van den Brande begint inmiddels
voor zijn record te vrezen.

^

n het Vlaams parlement legde de oppositie
minister-president Van den Brande het
vuur aan de schenen. Zijn gespierde
communautaire uitspraken in meerdere interviews
komen niet overeen met zijn houding in het Vlaams
parlement. Ook het migrantenthema stond deze
week in de kijker. Herman Lauwers verwoordde
hetVU-standpunt.

I

heeft uitgeklaard. Net als het Vlaams Blok,
stemde de VLD tegen. De Vlaamse liberalen wiUen het stemrecht aan de nationaliteit koppelen.
TUSSENPOSITIE
De VU-fractie nam een tussenpositie in.
Voor de fractie is een herziening van de
grondwet bespreekbaar en moet elk sereen
gesprek mogelijk zijn. Herman Lauwers
zei evenwel dat de VU in 1989 een migrantennota heeft goedgekeurd, waarin
het stemrecht aan de nationaliteit werd
gekoppeld.

Signaal van openheid
4

Op 19 februari 1997 dienden de Vlaamse
oppositiepartijen een resolutie in. Daarin
werd afstand genomen van de smeergeldpraktijken van de PS. Omdat deze het
Vlaams belang ondermijnen, werd de minister-president opgedragen de boodschap
aan het Overlegcomité over te maken. Van
den Brande en de CVP-fractie weigerden.

Maar, een paar dagen later deed de minister-president in de pers een aantal uitspraken die veel verder gingen dan wat in
de resolutie stond vermeld.
VU-fractieleider Paul Van Grembergen:
„De CVP-agenda in het Vlaams parlement
wordt door de federale regering bepaald. De
uitspraken van de minister-presdient tonen

Onvrede
In de federale kamer werd verleden week
donderdag een wetsontwerp goedgekeurd
waardoor de structuur van de Belgische
Dienst voor Buitenlandse Handel (BDBH) Is
gewijzigd. In 1993 werd Buitenlandse Handel
naar de gewesten overgeheveld. Toch bleef
de BDBH deels bevoegd voor exportbevordering, wat niet zelden tot overlappende
Initiatieven leidde.
Daarom Is nu ter vervanging van het bestuurscomlté een coördlnatlecomlté opgericht, in het wetsontwerp staat vemeld dat de
oprichting van het coördlnatlecomlté niet
betekent dat de BDBH de exportbevorderende activiteiten van de gewesten zal coordineren, laat staan bepalen. De gewesten
blijven inzake exportbevordering de leidende
rol spelen. De hervorming van de BDBH zou
enkel gencht zijn op „een doeltreffende bevordering van de buitenlandse handel."
Ondanks deze hoopgevende princiepsverklarlng Is het overwicht van de gewesten niet
terug te vinden in de samenstelling van de
Raad van Bestuur van het coördlnatlecomlté
Zo mag de federale overheid, net als de
gewesten, zes leden aanduiden.. Die ,pariteitsregel' geldt tevens tegenover de inbreng van de gewesten afzonderlijk. De drie
gewesten zullen Immers elk twee leden aanduiden.

Herman Lauwers: „Ondertussen is de toestand gewijzigd. Er zijn nu drie soorten
burgers. Belgen die moeten stemmen, Europese burgers die mogen, niet-Europese
burgers die niet mogen stemmen. We moebovendien aan dat de Vlaamse CVP-mi- ten ons afvragen ofdit nog aanvaardbaar is.
nisters een grotere onafhankelijkheid be- Maar, het is even billijk om te vrezen voor
zitten dan de CVP- fractie. Of wil Van den een gevaarlijke ontwrichting van delicate,
Brande de federale regering de stamp geven communautaire verhoudingen in Brusselse
gemeenten en m de Vlaamse Rand indien
die ze verdient opdat men op het federale
onvoorwaardelijk gemeentelijk stemrecht
vlak een andere coalitie zou krijgen ?"
aan Europese- en niet Europese inwijOPVALLEND
kelingen wordt verleend. In een land waar
sommigen de taalgrens nog niet als terVerleden week woensdag werd in het
ritoriale grens hebben aanvaard, willen wij
Vlaams parlement over het migrantenhoe dan ook meerdere voorwaarden -zoals
thema gedebatteerd. Aanleiding daartoe
taalkennis - stellen."
was de door Ria Van Den Heuvel (Agalev)
Omdat aan die voorwaarden t.a.v. het
ingediende motie waarin onder meer voor
reeds toegekende gemeentelijk stemrecht
het toekennen van gemeentelijk stemrecht
voor Europese burgers nog niet is voldaan
aan migranten werd gepleit. Opvallend
en omdat nog geen voorwaarden zijn
was de houding van de SP. Deze fractie
geformuleerd ta.v. het stemrecht voor de
ondersteunde de motie, hoewel de feandere migranten, stemde de VU-fractie
derale partners veel behoudsgezinder optegen. Als een signaal van openheid onttreden. De CVP-fractie stemde tegen. Wel
hield Herman Lauwers zich.
onthield Hugo Marsoel zich, wat erop
wijst dat de CVP haar standpunt nog niet
(evdc)
Herman Lauwers:,, Er zijn nu drie
soorten burgers. Belgen die moeten
stemmen. Europese burgers die
mogen en nIet-Europese burgers die
niet mogen stemmen."

Nieuwbakken Vlaams parlementslid
Fons Borginon: „De Vlaamse ondernemers
hebben de indruk dat weinig rekening wordt Gerda Raskin (VU) heeft een brief naar
gehouden met zij die voor 68% van de export Justitieminister Stefaan De Clerck geinstaan."
schreven, waarin aandacht wordt getuigmaatschapplj leed in 1996 een verlies van
vraagd voor de problematiek van het
om en bij de 6 mijiard. Sabena is een prlvépyramidekansspel.
maatschappij, maar de Belgische overheid Is
Mits betaling van een bepaalde, vaak
hoofdaandeelhouder. De toestand van Sahoge, geldsom kan aan dergelijk spel
bena werd dan ook in de federale kamer
worden deelgenomen. Van zodra iemand
besproken.
een bedrag heeft ingebracht, moet naar
vu-kamerieden Hugo Olaerts en Karei Van
nieuwe ,slachtoffers' worden gezocht.
Hoorebeke merkten op dat de partner van
VU-kamerltd Fons Borginon ging fel tekeer
Deze moeten bereid gevonden worden
Sabena, Swissair haar totale waarde in het
tegen deze pariteitsregel. Vlaanderen staat
hetzelfde bedrag te betalen. In ruil wordt
bedrijf heeft venninderd. Swissair maakt bovoor 68% van de export In en dus moet dat
een
deel van de winst aan de ,zoeker'uitvendien van een aparte boekhoudkundige
beduidend ovenwlcht ook In de samenstelling
betaald
en in de keten ontstaat op die
balans gebruik, wat doet vermoeden dat
van de Raad van Bestuur van toepassing zijn,
manier een ,hiërarchische ladder'. Een
Fons Borginon: „B!I heel wat Vlaamse on- Swissair de samenwerking met Sabena zal
dergelijk eenvoudig kansspel is erg bedernemers die slechts met de BDBH kunnen opzeggen. Zowel Olaerts als Van Hoorebeke
drieglijk. Enkel de organisatoren en diesamenwerken, heerst onvrede, zij hebben de vroegen zich dan ook af of Swissair nog langer
indruk dat weinig rekening wordt gehouden een betrouwbare partner Is. Belden eisten
genen die op de hoogste treden van de
met ZIJ die voor 68% van de export instaan." tevens een hoorzitting met de verantwoorladder staan geplaatst, lopen met het geld
(evdc)
Het gaat slecht met Sabena. De vlieg- delijken van Sabena.
weg.
Natuurlijk zoeken mensen nieuwe slacht-
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Kansspel
offers binnen hun vrienden- familie- of
werkkring. Aangezien er meer verliezers
dan winnaars zijn, leidt dit tot onvermijdelijke ruzies en een ontwrichting van
familiale banden. Overigens worden
vooral de sociaal zwakkeren het slachtoffer. Zij zien in het spel een laatste
sprankel hoop...
Nu zijn dergelijke kansspelen in ons land
verboden, maar heel wat Vlamingen trekken de grens over naar Nederland, waar
de spelen wel toegelaten zijn. Daar krijgen ze een cursus ,overredingskracht'
aangeboden. Daartegen wil Gerda Raskin
ingaan. Ze vraagt aan de Justitieminister
om ,goedgelovige' mensen te waarschuwen. De bedrogenen zouden zich bovendien moeten kunnen melden via een
nationaal 0800-nummer. Bovenal moet
de minister het probleem met de Europese ministers bespreken, zodat gecoördineerd kan worden opgetreden.

Vorige week stelde de ombudsman van de Vlaamse
Gemeenschap, Jan Goorden, zijn vierde jaarrapport
voor. En al is er in de Vlaamse administratie
beterschap merkbaar, het was niet al feestgedruis
dat weerklonk.

^

In De Weekkrant Hasselt van donderdag
20 maart j.1. lezen we het rubriekje 'Goed
om weten'. Daarin staat vermeld wat
senioren en gehandicapten moeten doen
om een provinciale premie te krijgen voor
het aanpassen van hun woning. „Meer
inlichtingen: Eddy Schuermans, Vlaams
volksvertegenwoordiger.
Secretariaat
(...) elke dag open van 9 tot 12 uur en van
13 tot 17 uur. Avondspreekuur: 's vrijdags vanaf 18 uur of na afspraak." De
CVP'er Eddy Schuermans 'informeert',
of het nu over provinciale, federale dan
wel Vlaamse aangelegenheden gaat. We
zijn er om elkaar te helpen, nietwaar?
Uit het jaarverslag van Vlaams ombudsman Jan Goorden, voorgesteld op 20
maart j.1.: „Sommige parlementsleden
houden maar al te graag het imago in
stand van iemand die het wel zal arrangeren. (...) Natuurlijk moet een politicus contact houden met de bevolking
(...) Maar hoeft dat per se onder de vorm
van 'dienstbetoon' op zitdagen? Op die
manier houdt men (...) het beeld in stand
van de politicus-sinterklaas." En daarover had Goorden nu beter twee keer
nagedacht. Vonden althans de Vlaamse
volksvertegenwoordigers John Taylor
(CVP) en WardBeysen (VLD). Die laatste
beschuldigde de ombudsman er zelfs van
'de anti-politiek' te voeden door te wijzen
op de uitwassen van het dienstbetoon.
Het was een bij wijlen beschamende vertoning. Taylor, van zijn kant, slaagde erin
om (a) te vragen hoe het toch kwam dat
zoveel burgers zich verkeerdelijk tot de
Vlaamse ombudsman wendden ook al
handelde hun vraag over pakweg een
federale dienst en (b) Goorden daar min
of meer de schuld van de geven. „U heeft
het de burgers dan ook niet echt gemakkelijk gemaakt" antwoordde Goorden te beleefd. Het niveau van de discussie was dermate hoog dat de fractieleiders van Agalev en de VU, respectievelijk/os Geysels en Paul Van Grembergen zich achteraf verontschuldigden
voor het gedrag van hun collega's. De VU
zal een resolutie indienen om 'dergelijk
beschamend optreden in de toekomst uit
te sluiten'.

STROHALM
Misschien hadden Taylor en Beysen er
goed aan gedaan om naar Goorden te
luisteren i.p.v. hun messen te wetten. Hij
was zijn betoog immers begonnen met
een niet mis te verstane boodschap: het
zijn de burgers die de Nieuwe Politieke
Cultuur zullen moeten dragen. Goorden
verwees daarbij naar het relatief groot
aantal onterechte klachten dat bij zijn
dienst binnenkomt. „We beginnen dat
soort mensen te kennen. Vaak zijn ze eerst
te rade gegaan bij de burgemeester, heb-
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ben zich daarna gericht naar de voorzitter
van de Kamer, schrijven dan nog eens
naar de koning en als hun 'probleem' dan
nog niet opgelost is, bellen ze naar ons:
'Mijnheer, U bent onze laatste strohalm'." Deze elementen werden inl996
dus ook niet door de ombudsdienst 'geholpen'. Wel de zowat 9.000 anderen die
om diverse redenen een beroep op de

#

verandert zeker ten goede als de hogere
kaders echte 'people-managers' worden
i.p.v. directeurs die vooral brieven ondertekenen. Voorts blijven de domeinen
Milieu en RO zorgenkinderen en loopt er
nogal eens wat mank bij het toekennen
van studiebeurzen en subsidies voor pakweg theatergezelschappen. Een ondoorzichtige, halfslachtige wetgeving is hier de

verweet. Het ging daarbij over het feit dat
laatstgenoemde zich beklaagd had over
het uitblijven van een benoeming aan de
top van de administratie voor RO.
Het was de laatste keer dat de ombudsman verantwoording heeft moeten
afleggen tegenover de Vlaamse regering.
Volgend jaar zal zijn dienst resulteren
onder het Vlaams parlement. Daardoor
zal hij meer onafhankelijk kunnen werken. Of Goorden dan nog de Vlaamse
Wvtz Bom zal zijn, is de vraag. Hij telt niet
alleen vrienden onder de Vlaamse parlementsleden.

Er zijn geen
Collega's meer...
dienst deden. Meestal voor informatie,
soms ook met rechtmatige klachten.
Meer algemeen kon Goorden vaststellen
dat de tijd van 'De Collega's', de ietwat
letargische ambtenaren uit de gelijknamige TV-serie, definitief voorbij lijkt. De
Vlaamse ambtenarij heeft potentieel, gebruikt dat misschien te weinig, maar dat

bron van veel kwaad.
Uit zijn reactie op het rapport kon afgeleid worden dat Vlaams minister van
Ambtenarenzaken Van den Bossche het
niet altijd met Goorden eens was. 'Ook de
ombudsman is niet onfeilbaar' was de
teneur van zijn betoog, waarbij hij Goorden zelfs één keer 'onbehoorlijk gedrag'

De golden sixties liggen straks dertig jaar
achter ons. Tal van herinneringen zitten erin
vervat. Zo zorgden ze o m. voor een gegronde portie i<ritische ingesteldheid en dit
op tal van terreinen. Verlammende onrechtvaardigheden van een unitaire staat zagen
zich voortaan gecontesteerd vanuit de
meerwaarde van een confederaal staatsbestel.
Op materieel terrein werd, met name in
Vlaanderen, de welvaartstaat tegen spoedtempo binnengebracht Tevens was er de
aanzet van wat spoedig de seksuele revolutie
zou gaan heten. Het deed ervoor zorgen dat
de kinderwens eerst afgezwakt en later uitgesteld werd Dat van uitstel ook afstel kan
komen, bevestigen jaar na jaar de geboortecijfers.

^

OPINIE

voorstelling
van ziJn
Jaarrapport.

(gv)

c»De Vlaamse ombudsman, Boudewijnlaan30,1000 Brussel, tel. 021507.50.70,
fax 021507.55.88.
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schillen. Terwijl de vruchtbaarheid in Vlaanderen verder blijft afkalven, tekent zich een
sterk herstel af in Wallonlé. Ten opzichte van
1995 stegen de geboorten er vorig jaar met
2,6%.
Ten gronde moet men zich, binnen de
Vlaamse gemeenschap, van deze demografische realiteit bewust zijn De eigenheid
van de volkskracht, waarop sommigen zich
ooit beriepen om politieke hervormingen af
te wijzen of af te remmen, is nu eenmaal een
totaal achterhaald gegeven aan het worden
Een kwarteeuw geleden stond Vlaanderen
nog in voor 60% van de bevolking , thans
zorgt Vlaanderen nog maar voor 55% van de

Vlaamse vitaliteit
blijft ondermaats
Wat in de lijn der verwachtingen lag, werd
intussen opnieuw bevestigd. De geboortecijfers voor 1996, enkele dagen geleden
door het Nationaal instituut voor Statistiek
(NIS) vrijgegeven, laten het opnieuw afweten.
Zo telde Vlaanderen vong jaar nog maar
64.379 geboorten. Het is, samen met 1985
(= 64.167) het allerlaagste cijfer dat we ooit
bereikten. Alleen al in vergelijking met 1991
wijst dit op een daling met liefst 8,6%.
Vergeleken met het einde van de jaren
zestig, toen de zogenaamde baby-boom
een halt werd toegeroepen, zijn de verschillen meer dan verontrustend. Toen telde
Vlaanderen nog zo'n 83.000 geboorten (430%).
Al even merkwaardig zijn de regionale ver-

Jan Goorden
werd hard
aangepakt b|J
de

geboorten Eventuele herzieningen van de
financieringswet waartoe in 1999 moet
overgegaan worden, en waar bij de verdeling
van de schoolbevolking een sleutelrol vervult, zal hoe dan ook minder surplussen voor
Vlaanderen opleveren dan soms wel eens
vermoed wordt
Maar er is meer. De voortdurende daling van
de vruchtbaarheid, en dit nu al zo'n dertig
jaar lang, staat evenzeer garant voor een
versnelde en aanhoudende veroudering van
de bevolking. Hoe minder geboorten er
vandaag zijn, des te moeilijker kondigt de
betaalbaarheid van het pensioenstelsel zich
later aan. Vandaar alvast dat allerlei vormen
van vervroegde pensionering uit den boze
zullen zijn. Gegeven de opa- en oma-boom
die zich vanaf 2010 aankondigt, wordt har-
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der en langer werken de opdracht voor het
schaarse aantal actieven. En aangezien de
geboorten van jaar tot jaar blijven dalen,
kunnen enkel de toekomstige tekorten op
de arbeidsmarkt groter en groter worden.
De weinige kinderen die vandaag geboren
worden staat inderdaad een lange loopbaan
te wachten. Voor hen zal het geen kwestie
meer zijn van mogen werken. Hard en lang
zullen ze moeten presteren willen we het
stelsel van de Sociale Zekerheid min of meer
handhaven.
Geconfronteerd met dit soort uitdagingen,
vervat in een benedenmaatse vruchtbaarheid zoals Vlaanderen ze nu al jaren kent,
reageren sommige politici op de meest
stompzinnige wijze Met name is dit het
geval met Marcel Colla, minister van Volksgezondheid en Pensioenen. Toen we hem in
de Senaat deze verontrustende evolutie van
de geboortencijfers met alle gevolgen die
deze met zich meebrengt voor de latere
financiering van de Sociale Zekerheid voorhielden, kregen we het meest verbijsterende
antwoord dat men zich kan indenken Dat er
te weinig geboorten zijn lijkt de minister
eerder een zegen Dan kan simpelweg bespaard worden op de kinderbijslagen Het
lijkt de kortzichtigheid in het kwadraat Bovendien, aldus dhr. Colla, wanneer er zich
later tekorten aan actieven voordoen zijn er
nog de migranten i Over dejaren heen zagen
we ons al meermaals met vreemdsoortige
beoordelingen van het bevolkingsverloop
geconfronteerd. Het soort onzin dat we van
minister Colla mochten aanhoren, heeft
evenwel zijn gelijke niet. Een beleid dat zo'n
minister tolereert, kan geen toekomst hebben. Het erge is wel dat zo'n mensen de
toekomstkansen van de ganse gemeenschap hypothekeren.
Chris vandenbroeke
Vlaams volksvertegenwoordiger en
Cemeensciiapssenator
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p 1 maart j.l. werd in de Pacificatiezaal te Gent
veertig jaar Ons Erfdeel gevierd. In deze
historische ruimte die zo belangrijk is geweest voor
onze gewesten sprak hoofdredacteur Jozef Deleu de
aanwezigen toe. Intenser dan wie ook heeft hij
ontstaan en groei van dit algemeen-Nederlands
tijdschrift beleefd. Uit zijn rede halen wij de
belangrijkste fragmenten.

O
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Jozef
Delen: „De
Redactie van
Ons Erfdeel
acht de
samenwerking
tussen
Nederland en
Vlaanderen
een vanzelfsprekend als
noodzakelijk"

i

De geschiedenis van Ons Erfdeel begint
met een brief van de Vlaamse schrijver
André Demedts. Eind 1956 nodigde hij
mij uit voor een bijeenkomst van een
groep mensen die ijverde voor meer contact met Frans-Vlaanderen, dat veel historische en culturele banden heeft met de
Lage landen. Op die vergadering stelde
hij mij voor een tijdschrift op te richten
dat aandacht zou besteden aan onze taal
en cultuur in Noord-Frankrijk en aan de
samenwerking tussen de Nederlandstaligen.
Het eerste nummer van Ons Erfdeel verscheen in 1957. Het telde 20 bladzijden
en de oplage ervan bedroeg 250 exemplaren. De redactie bestond uit FransVlamingen en Vlamingen. Al vanaf het
tweede nummer maakten ook Nederlanders er deel van uit. Daardoor waren
vertegenwoordigers uit het hele Nederlandse taalgebied vanaf het beginstadium
actief in de redactie.

TWEE EMMERS
Het blad van jonge twintigers ontwikkelde zich in de loop der jaren tot een
pleitbezorger voor een hechte culturele
samenwerking tussen Noord en Zuid en
voor een eigen cultuurpolitiek ten aanzien van het buitenland. Die doelstellingen van het tijdschrift waren in de
beginperiode zeker niet algemeen aanvaard. In Nederland leefde nog altijd de
opvatting dat de Nederlandstalige cul-
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Nederlandse vriend Frits Niessen en ikzelf er onafgebroken deel van uit. Alleen
in de eerste jaargangen hebben de redacteuren zelf veel eigen bijdragen in het
blad gepubliceerd. Naarmate Ons Erfdeel
groeide, nam die activiteit af. De redactie
concentreerde zich op wat zij nog steeds
als haar belangrijkste taak beschouwt:
ongebonden en met kwaliteit als enige
norm zoeken naar interessante onderwerpen en opdrachten geven aan deskundige en kritische medewerkers uit
binnen- en buitenland. Ons Erfdeel is
geen „brievenbusblad" dat kritiekloos
publiceert wat ongevraagd wordt toegestuurd. De redactie streeft ernaar zo

40 Jaar Ons Erfdeel
tuur bij de rijksgrenzen ophield en in
Vlaanderen waren de eigen taal en cultuur niet veilig gesteld.
De redactie van het tijdschrift werd in de
loop van de jaren voortdurend vernieuwd. Van de huidige redactie, die uit
vijftien leden bestaat, maken alleen mijn

evenwichtig mogelijk informatie te verschaffen over Noord en Zuid, maar ze
schuwt de confrontatie niet. Het vers van
de Ierse dichter en Nobelprijswinnaar
Seamus Heaney „Twee emmers waren
gemakkelijker te dragen dan één" is bij
uitstek van toepassing op de werkwijze

Tegen de particularismen
Ondertussen is het eerste nummer van de
40ste jaargang verschenen. Daarin springt
een artil<el van Piet Piryns in het oog, hij
brengt een overzicht van een l<leine enquête bij honderdvijftig Vlamingen en Nederlanders „die op een of andere manier
aan de weg timmeren en wei eens over de
eigen grens heen kijl<en." Hen werd gevraagd ,,een paar simpeie vragen te beantwoorden over de samenwerking tussen
Vlaanderen en Nederland."
STEREOTIEPEN
De overgrote meerderheid van de ondervraagden is niet pessimistisch alhoewel
Rudi Wester, directeur van het Nederlands
Literair Productie- en Vertalingenfonds,
antwoordt. „Het gaat op de wijze van de
springprocessie van Echternach: twee
stappen vooruit, één achteruit." De Nederlanden één taalgebied, maar ook één
cultuurgebied ? Daar worden veel vraagtekens bijgezet. Dat heeft alles met vooroordelen te maken schrijft Piryns. ,,Nog
altijd zijn er Nederlandse journalisten die je
niet uit het hoofd praat dat in België
(Vlaanderen) de laarzen dreunen. Met
grote regelmaat vinden deze verslaggevers in obscure Antwerpse boekhandeltjes
exemplaren van Mein Kampfen bezoeken
ze extremistische bijeenkomsten van zeven geestelijk mindervalide dwepers. Ze
komen zich ervan vergewissen of België
(Vlaanderen) nog altijd méér naar het fascisme neigt dan Nederland; tot hun genoegen is dat steeds weer het geval
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-waarna mosselen en bier."
Deze stereotiepen vindt men ook in
Vlaamse hoek. Met name omtrent het
Nederlandse gedoogbeleid inzake drugs
Pin/ns „Menige Vlaming is ervan overtuigd dat vanaf Roosendaal de hasjwalmen
je tegemoet drijven en dat je in Amsterdam geen poot kunt verzetten zonder
dat de injectiespuiten onder je voeten
kraken "
Een groot aantal ondervraagden spreekt
zijn tevredenheid uit over de verzakelijking
van de relaties. Piryns vat hun antwoorden
zo samen. „ De samenwerking tussen Nederland en Vlaanderen hoeft niet gebaseerd te zijn op gevoelens van saamhorigheid, het IS voor beide partijen een
kwestie van welbegrepen eigenbelang.
(...) Het klinkt een beetje oneerbiedig,
maar zoals de lamme en de blinde op
elkaar zijn aangewezen, zo is de samenwerking tussen Nederiand en Vlaanderen
een voorwaarde om binnen de - uitgebreide - Europese Unie de toekomst van
het Nederiands als officiële taal veilig te
stellen."
TAAL20RC
Er kan eindeloos geredetwist worden over
het al dan niet samenvallen van taal- en
cultuurgebied en het artikel geeft voorbeelden die de verscheidenheid van mening illustreren, maar eigenbelang en samenhorigheid hoeven o.i. niet gescheiden
te worden omdat verbondenheid tussen
taal- en stamgenoten eventjes niet meer

in de mode zou zijn. De woorden die
koningin Beatnx in 1992 uitsprak lijken ons
nog niet achterhaald: „De taal is de drager
van onze eigen identiteit die we in een
eenwordend Europa willen handhaven en
beschermen." Om deze eenheid van taal
en cultuur te bewaren is taalzorg noodzakelijk, het artikel wijst op een met te
loochenen terugval op Vlaamse, Hollandse
of Belgische particularismen. Terecht worden deze als een bedreiging gezien want
elk particularisme „herieidt onze verscheidenheid tot folklore, ontneemt ons het
recht van spreken in Europa en de wereld,
isoleert: ons in ons verieden, en sluit ons af
van onze toekomst."
De woorden van Henk Waltmans zijn in
deze biezonder belangrijk: ,,ln de eindfase
van de Europese integratie valt de nationale Identiteit samen met de culturele,
in het licht hiervan wordt meer dan vroeger beseft dat een intensieve samenwerking van Nederiand en Vlaanderen op cultuurpolitiek gebied noodzakelijk is."
Waarop de Nederiandse politicus en hoogleraar A. Postma aardig aanvult: „De samenwerking op cultureel gebied zal toenemen indien ook de samenwerking op
economisch gebied wordt geïntensiveerd."

^

van Ons Erfdeel. De redactie geeft er de
voorkeur aan twee emmers te dragen in
plaats van één. Wie slechts één emmer
draagt, helt altijd over naar één kant. De
samenwerking tussen Nederland en
Vlaanderen acht de redactie even vanzelfsprekend als noodzakelijk. Ze wijst de
kortzichtige klein-Hollandse en kleinVlaamse mentaliteit resoluut af. Ze pleit
voor een realistische aanpak, die eigenbelang niet uitsluit, maar gemeenschappelijkheid vooropstelt.

STICHTING
Het jaar 1970 is voor de geschiedenis van
Ons Erfdeel van groot belang. Tot in dat
jaar was het blad een uitgave van de
redactie zelf. Dat betekende dat de hoofdredacteur tijdens iedere redactievergadering noodgedwongen de goede stemming moest bederven door te wijzen op
de belabberde financiële toestand. Ondanks de toenemende belangstelling voor
het blad werden de tekorten steeds groter. Sommige redacteuren werden achtervolgd door de gedachte dat het wel
eens slecht zou kunnen aflopen met het
blad als die roekloze hoofdredacteur „onder de tram" verzeild raakte.
Daarom werd in 1970 een voor die tijd
unieke structuur opgezet. De redactie die
voordien het blad zelfstandig had uitgegeven vertrouwde de publicatie van het
tijdschrift toe aan een vereniging zonder
winstgevend doel, een Stichting.
Het redactionele beleid bleef zelfstandig
en onafhankelijk. Het financiële beleid
van Ons Erfdeel werd overgenomen door
de Vlaams-Nederlandse Stichting Ons
Erfdeel, waarvan de raad van bestuur
werd samengesteld uit Nederlanders en
Vlamingen, die ook bereid werden gevonden zich belangeloos in te zetten. De
hoofdredacteur van het blad werd eveneens afgevaardig-bestuurder van de Stichting. De eerste vijfentwintig jaar werd de
Stichting met grote deskundigheid voorgezeten door de Vlaming Raf Renard.
Sinds verleden jaar is de Nederlander
Philip Houben, burgemeester van Maastricht, de voorzitter.

Het tijdschrift Ons Erfdeel en de doelstellingen die aan het blad ten grondslag
liggen, inspireerden de in 1970 opgerichte Vlaams-Nederlandse „Stichting
Ons Erfdeel". De Stichting publiceert
momenteel naast het moederblad Ons
Erfdeel het Franstalige Septentrion, het
Engelstalige The Low Countries, het
tweetalige De Franse Nederlanden - Les
Pays Bas-Frangais en de reeksen boeken
en brochures in verschillende talen over
(mvl)
•=» Ons ErfOeel. Aigemeen-Nederiantts de taal, de geschiedenis en de kunsten in
tweemaanaelUks cultureel
tuade Lage Langen.

schrift. 40ste Jrg. nr.i 1997. Murtssonsstr. 260 te 8931 Rekkem (056/41
12 01) 1.980 fr.

Dit is het zichtbare resultaat van de weg
die Ons Erfdeel heeft afgelegd.
Jozef Deleu

dan ook als storend ervaren. Brinckman:
„Het slaan van een brug (naar links, nvdr)
IS dan ook van levensbelang. Het essay
dat Abicht schreef moet één van de bouwstenen worden." Brinckman schat de filosoof overigens hoog in; „Abicht is een
linkse intellectueel boven elke verdenking."

eer dan 1.000 WIJ-lezers kregen inmiddels 'De
herinnering is een vorm van hoop' in de bus.
Dit essay van Ludo Abicht l<rijgt U gratis bij een
abonnement op WiJ.

M

Heeft u Abicht
al in huis?
Enkele weken geleden werd 'De herinnering is een vorm van hoop' voorgesteld. Dit essay over het Vlaanderen
van nu en dat van morgen werd, op vraag
van de WIJ-redactie, geschreven door de
Antwerpse filosoof en hoogleraar Ludo
Abicht. Hij kreeg van WIJ waar menig
schrijver alleen maar van kan dromen: de
volledige vrijheid om zijn mening op
papier te zetten. Dit weekblad wilde
daarmee zijn motto 'Zwart op geel, maar
open voor alle discussie' nog eens in de
verf zetten. WIJ-lezers zullen het niet
altijd met Abicht eens zijn, maar dat was
ook niet de bedoeling. WIJ weet immers
dat ook zijn kritisch lezerspubliek open
staat voor alle discussie. Het Vlaanderen
van morgen kan en mag niet gebouwd
worden door slechts enkelen. Door het
debat open te trekken wil WIJ daar,
samen met zijn lezers, over waken.

UIT DE MEDIA
Zoals gezegd zijn er reeds meer dan 1.000
onder u die Abicht in de bus hebben
gehad. De campagne begint nu goed te
lopen en iedere dag komen er een 60 a 70
mensen bij. Wil ook u het essay bij u thuis
bezorgd krijgen, dan kan dat mits een
vernieuwing van het WIJ-abonnement.
'De herinnering is een vorm van hoop' is
niet in de boekhandel verkrijgbaar, maar
exclusief bestemd voor WIJ-lezers. Om
ook de anderen minstens van het bestaan
van het boekje op de hoogte te brengen,
stelde WIJ het ook voor aan de voltallige
Vlaamse pers. Sommigen daarvan vonden
al de tijd om het te lezen én om er een
bespreking aan te wijden. Een overzicht.
Het persagentschap Belga was er als de
kippen bij om de uitgave van het essay aan

te kondigen en vermeldde dat WIJ met
het essay een zo groot mogelijk publiek
wil bereiken en het debat over de Vlaamse
identiteit op gang wil trekken.
In de zaterdagse Wetstraatrubriek van de
krant De Financieel Economische Tijd
besteedde Mark Deweerdt op 1 maart
1997 aandacht aan de inhoud van het
essay en aan de persvoorstelling. Jef
Sleeckx (SP) dreigde diezelfde week uit
het Vlaams parlement te stappen o.w.v de
consensus die in de commissie Staatshervorming over de gedeeltelijke splitsing van de SZ was ontstaan en Deweerdt
vond daarin de aanleiding om Abicht te
citeren. „Het is onzin te beweren dat het
voorstaan van de federalisering van de SZ een schending zou zijn van de socialistische internationale (Belgische) solidariteit. Inhoudelijk omdat solidariteit
altijd een uitwisseling tussen twee of meer
autonome subjecten veronderstelt en dus
niet van boven kan opgelegd worden, en
niets een zelfstandige Vlaamse regering
belet om met de (con)federale partner een
solidartiteitspact te sluiten. En verder
omdat een vorm van solidariteit die de
eigen arbeiders zou benadelen onmogelijk op socialistische grondslag verdedigd kan worden."

BOUWSTEEN
In de krant De Morgen wijdde Bart
Brinckman op 13 maart 1997 een uitgebreide bespreking aan het essay.
Brinckman plaatst de verschijning ervan
in het kader van „de koerswending naar
links die Anciaux de jongste jaren kalm
maar vastberaden doorvoert." Dat linkse
intellectuelen het streven naar Vlaamse
identiteit op hoongelach onthalen, wordt

De redacteur spreekt over een „spits en
vrijmoedig essay, waarin de auteur het
moeilijk heeft met die smalende verwijten
naar Bosnische toestanden telkens wanneer termen als natie-staat en identiteit de
revue passeren." Toch heeft Brinckman
ook een aantal bedenkingen. „Abicht
verliest misschien een aspect uit het oog.
Is het zo vermetel te stellen dat ook een
Belgische identiteit een laagje uitmaakt?
De universele golf van sympathie voor de
vermoorde meisjes wijst alvast in die
richting. En het zou ook weleens kunnen
dat de jeugd zich niet schaamt om haar
Vlaamse identiteit maar wel om de
krampachtige manier waarop Vlaamse
bewindvoerders hun beleid hierop willen
baseren."

De regionale vu-krant
op de zenuwen werkt is Abichts „defensieve houding." Daarmee doelt hij op
het feit dat de auteur van mening is dat
zowel Belgicisten als Vlamingen tijdens
de oorlogsperiode fouten hebben gemaakt en dit ook moeten erkennen, 't
Pallieterke moet daar niet van weten,
evenmin als van de bereidwillige houding
die Abicht tegenover de migranten aan de
dag legt.

RAAK, MAAR ...
In het VOS-blad waardeert Hugo Van
Hemelryck „het boeiend essay waarin
Abicht op een bijzonder moedige wijze
argumenten aanreikt om de vaak vijandige verhouding tussen het internationalistisch socialisme en de nationale
Vlaamse ontvoogdingsstrijd te ontmijnen." De auteur gaat ook dieper in op de
volgens Van Hemelryck „steriele discussie over Vlaamse identiteit."
„Het was een schitterend idee van Maurits Van Liedekerke om zijn lezers een
boekje aan te bieden als geschenk voor
hun trouw in moeilijke dagen". Zo ving 't
Pallieterke zijn bespreking aan. 't Pallieterke zou evenwel 't Pallieterke niet
zijn als het niet tegelijk zou zalven en
slaan. Zo spreekt het over een boeiend en
helder geschreven boek waarin rake dingen worden gezegd, spottende opmerkingen over de Belgicistische intellectuelen staan vermeld en waarin een pleidooi voor Vlaanderen en meer Vlaamse
autonomie vervat ligt.
„Maar", zo meent het, „Abicht neemt
zijn tegenstanders veel te serieus en overdrijft hun betekenis. De kringetjes rond
Ons Erfdeel, De Morgen en de BRTN zijn
niet representatief. Wel is het zo dat deze
Belgische nationalisten de media in handen hebben gekregen en daardoor de
indruk wekken veel meer te betekenen
dan in werkelijkheid het geval is."
Overigens beschouvrt het weekblad het
werk van Abicht als te braaf, te theoretisch, daarom te vrijblijvend en niet
overtuigend. Het stoort de recensent dat
Abicht als marxist te weinig machtsverhoudingen blootlegt. Wat hem vooral

PRAKTISCH
Alle WIJ-abonnees hebben de jongste
weken een brief gekregen om hun abonnement te hernieuwen. Een aantal onder
hen heeft daar al positief op gereageerd,
waarvoor dank. Toch krijgt de administratie nog bij regelmaat vragen over de
hernieuwing. Zoals:
8 Op welk ogenblik gaat mijn aangepaste Doorlopende Opdracht (DO) in?
Aangezien een DO ...doorloopt, ook
wanneer het bestaande bedrag niet gewijzigd werd, moet de bankinstelling de
opdracht gegeven worden het bedrag van
100 naar 150 fr. Per maand op te trekken.
Dit kan enkel schriftelijk en via het formulier dat elke abonnee heeft ontvangen.
Luik 1 van dat formulier is bestemd voor
de WIJ-administratie, luik 2 voor uw
bankinstelling. Op beide luiken vult u de
datum in waarop uw bankinstelling verzocht wqordt voor de eerst keer te betalen. Zo wordt uw abonnement niet
onderbroken.
Kan ik mijn jaarabonnement in een
DO wijzigen?
Ja, mits u het aangeboden formulier volledig invult. Vooral de datum van de
eerste maandelijkse betahng is belangrijk.
c» WTf beschikt sinds kort ook over een
aantal promotiefolders om de kennismaking met het weekblad voor potentiële
abonnees vlotter te laten verlopen. U
kunt
ze
telefonisch
aanvragen
(02/219.49.30), via de fax van de lezersadministratie (02/217.35.10) of
schriftelijk (WIJ, Barrikadenplein 12,
1000 Brussel).
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Braemkasteelstraat. Org.: Dr J. Coossenaertskring Centbrugge-Ledeberg.

WEST-VLAANDEREN

OOST-VLAANDEREN
vlaams-nationalist ijvert hij voor een vrij
en zelfstandig Vlaanderen in een rechtvaardige wereld. Zijn aandacht gaat daarbij in het bijzonder naar de zwakkeren uit.
Vandaar dat hij zich vooral over thema's

Caudron voorzitter
Rodenbachfonds
Onlangs koos de Algemene Vergadering
van het FVK Rodenbachfonds Jan Caudron uit het Oost-Vlaamse Erpe-Mere tot
algemeen voorzitter. Hij volgt de eind
vorig jaar overleden Hugo Van der Cruyssen op.
Het Rodenbachfonds is een erkende
Vlaams-nationale en pluralistische sociaal-culturele vereniging die 5 provinciale
secretariaten en ongeveer 110 plaatselijke
afdelingen overkoepelt. De vereniging
huldigt een integraal-federalistische visie
en komt voor een doorgedreven decentralisatie op.
De nieuwe nationale voorzitter Jan Caudron werd op 13 januari 1937 in Anderlecht geboren. Hij is licentiaat Lichamelijke Opvoeding en gegradueerde
in de Kinesitherpaie (KUL). Van 1977 tot
1995 was hij voor de VU lid van de
federale kamer en van het Vlaams parlement. Als democratisch en republikeins

als Sociale Zekerheid en Ontwikkelingssamenwerking buigt. Als lid van het
Vlaams Internationaal Centrum, een
volksbewuste niet-gouvernementele organisatie, wil hij de welzijskloof tussen
het rijke Noorden en het arme Zuiden
helpen dichten.
Als Daensist is Caudron ook met de
volksontwikkeling begaan. De nieuwe
nationale voorzitter acht het daarbij belangrijk dat het Rodenbachfonds op een
nieuwe leest wordt geschoeid. Daarom
wil hij zich voor bijscholing en navorming
van de medewerkers inzetten en stuurt hij
op kwaliteitsgerichte bijsturing aan. Verder zal hij erover waken dat het Rodenbachfonds als cultuurfonds meer
standpunten over bevrijdingsnationalisme, cultuurbeleid en staatsvorming uitbrengt.
De redactie wenst hem van harte proficiat
en veel succes.

Destelbergen-Heusden:
zwakke weggebruikers
Bij monde van haar voorzitter Wim Raman en PR-verantwoordelijke JeanPierre Roosen vraagt de Volksunie van
Destelbergen-Heusden aandacht voor de
zwakke weggebruikers in de gemeente.
VU-voorzitter Wim Raman wijst op het
beperkt zicht op de zebrapaden bij avond
en slecht weer. Deze zijn slecht onderhouden en nauwelijks of niet aangeduid.
Hierdoor bemerken veel autobestuurders
ze te laat... met alle mogelijke gevolgen
vandien. Daarom eist de Volksunie waarschuwingsborden of flikkerlichten ter
hoogte van de zebrapaden. Een andere
mogelijkheid zijn opvallende straatlich-

vu-DeeriiJk
deeit mee
Het bestuur van de vu-afdeling Deerlijk vergaderde op
zondag 2 maart jl. Het ontslag van Wim Vancauwenbergne
als afdelingssecretaris werd aanvaard. Het bestuur dankt
Wim voor de jarenlange inzet in de schoot van de plaatselijke afdeling. De afdeling blijft eensgezind achter haar
gemeenteraadslid Mare Byttebler staan.
Het secretariaat wordt overgebracht naar Stationsstraat
379 te 8540 Deerlijk.
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ten boven de zebrapaden.
Ten tweede betreurt de Volksunie dat
fietspaden als parkeerruimte misbruikt
worden. Voorbeelden zijn de Admiraalstraat en de Stationsstraat in Destelbergen. Volgens Jean-Pierre Roosen brengen
deze autobestuurderes door hun asociaal
gedrag de zwakke weggebruikers in gevaar.
Als oplossing wil de VU o.m. dat elke
beginnende zelfstandige een ruime oprit
voor klanten aanlegt, indien mogelijk.
Reeds gevestigde zelfstandigen dienen
hiertoe aangemoedigd te worden. Verder
moet het beleid een mentaliteitswijziging
bewerkstelligen.
„Ondanks het feit dat de Volksunie voorlopig niet meer in de gemeenteraad vertegenwoordigd is, meenden wij als volksnationale partij onze verantwoordelijkheid te moeten opnemen door de verwaarlozing van de zwakke weggebruikers
in Destelbergen-Heusen aan te klagen."
De Volksunie hoopt dat het beleid met
haar opbouwende voorstellen rekening
zal houden. Zo niet overweegt de VU om
nog dit jaar acties te voeren, aldus nog
voorzitter Wim Raman.

Vr. 28 maart DE PINTE: opstarten
vu-De Pinte-Zevergem met Bert Anciaux
en Karel Van Hoorebeke. Om 20u. in de
Raadszaal van het Gemeentehuis. Toegang
gratis. Meer info: Kristof Agache
(09/282.68.51)
Of Geert Depestele
(0/281.03.60).
Dl. 1 april DESTELBERCEN: Geleid
bezoek aan brouwerij Bios te Evergem.
Vertrek met de bus om 13u.10 (Tramstelplaats Eenbeekeinde), I3u.15 (Gemeentehuis Destelbergen), 13u.20 (Tramstatie Heusden) en 13u.25 (Heusdendorp). Na rondleiding: degustatie. Terugreis rond 19u. Deelname 150fr Inschrijven
is nodig, info: J.R Roosen, tel. 228.99.12.
Org.: Dr. Jozef Coossenaertskring i.s.m.
VU-Destelbergen-Heusden.
WO. 2 april CENTBRUCCE: Derwich Ferho, voorzitter Koerdisch Instituut,
over ,,De ontvoogdingsstrijd en cultuurgeschiedenis van het Koerdische volk".
Daarna vertolkt J.R Roosen Koerdische gedichten in vertaling. Om 14u.30 in zaal 6.25
van RUG (6de verdieping), Btandljnberg 2.
Toegang: 100 fr Leden FVK-Rodenbachfonds, WVC en Sneyssens: 50 fr. Org. :
Seniorenacademie Cent.
Za. 12 april AAICEM: Eetfeest van
VU-Burst-Bambrugge-Aaigem. Van 18u.30
tot 21 u. m zaal Torengalm. Ook op 13/4 van
11u.30tot14u.30.
ZO. 13 april CENT: Bezoek aan het
museum, verrassingsmuseum voor gezichtsbedrog te Sint-Amandsberg. Aanvang 14u.: diavoorstelling met 3 D-effecten,, bezoek tentoonstelling, goochelshow. Deelname: 150 fr Afspraak: I3u.45
aan ingang museum, Victor Braeckmaniaan
123. Org.: Dr. Coossenaertskring i.s.m. VUCent.
Dl. 15 april NINOVE: Om 14U.30 in
Buurthuis Pallieter, Sm. Lambrechtstraat,
Outer: Paul Ghijsels, gewezen BRTN-journalist en presentator van Van Pool tot
Evenaar, met het programma El Cabailo.
Org.: VVVG-NInove I.s.m. Vlaamse Cemeenschap.
Vr. 18 april DENDERLEEUW: Ce-

spreksavond met Bert Anciaux en Jan Caudron. Om 20u. in de zaal café,.standaard",
Cuido Gezellestraat 6. org.: vu-Groot-Denderleeuw en arr. Aalst-Oudenaarde.
Za. 19 april NINOVE: 21ste Eetfestijn van VU-Ninove. Van 18 tot 22u. in
Zaal Ter Kloppers, Aardeweg 96 te Outer
Keuze uit Biefstuk, Kipfilet en Tong. Ook op
20/4 van 11U.30 tot 14u.30.
Za. 19 april ERPE-MERE: Busreis,
met bezoek aan het Felix De Boeck-museum, streekmaaltijd te Beersel, Industrieel-historisch patrimonium, bezoek paplermoien-Herisem (Alsemberg). Deelname 990 fr. alles Inbegrepen. Opstapplaatsen: kerk Burst 9u.; kerk Erpe 9u.15.
Inschrijven voor 15/4 bij Christina Smekens
of Patrick Verbestel, Oudenaardse stwg
856 te Erpe-Mere (053/62.73.89). Org.:
VU-Erpe-Mere i.s.m. Kunst- en Cultuurvereniglng Kerstcomité, Aaigem.
Za. 26 april DEINZE: Familie-Uitstap. Bezoek aan Poperinge, IJzertoren,
Streekmuseum Diksmulde, Mout- en Brouwerijmuseum Alveringem. Info en inschrijvingen: Els Coppens, 09/380.02.47 OF
WHIy LOWle (09/386.67.47).
Za. 26 april SINT-AMANDSBERC:

Busultstap naar Frans-Vlaanderen met
deelname aan de 21ste Zwijgende Voettocht. Info en inschrijving: 09/225.26.39.
Org.; VU Slnt-Amandsberg i.s.m. Coossenaertskring.
Za. 26 april CENTBRUCCE: Herdenking prof. dr. Leo Elaut, n.a.v. 100ste
verjaardag van zijn geboorte. Om 15u. in
de trouwzaal van het Dienstencentrum,

Dl. 1 aprfi ROESELARE: Creatief
atelier voor jongeren van 8 tot 14 jaar op 12-3-4 april. Zaal 't Laag Plafond, Caalpersstraat 2. Deelname: 2000 fr. Inschrijvingen: ingrid Werbrouck, Noordstraat 211.
Org.: Jeugddienst Vlanajo.
Dl. 1 april IZECEM: Praatcafé met
Geert Lambert, Kris van Dijck en Chris
Vandenbroeke. Om 20u. in Vlaams Huis,
Grote Markt te Izegem. Org.: vuJO-lzegem.
Do. 3 april BRUGGE: Dagultstap
naar Brussel met VVVC-Brugge-Centrum.
Verzamelen om 7u. zijkant gratis parking
Station. Terug rond I8u.30. Met o.m. bezoek aan BRTN-gebouw en rondleiding in
het Vlaams Parlement.
WO. 9aprll BRUGGE: Om 15u. In de
Magdalenazaal, Violierstraat 7: Zr Cécile
Haelewljn over „Ontstaan en werking van
Poverello. In het algemeen, maar vooral
ook in Brugge". Vooraf, om I4u.: koffietafel. Org.: VWG-Brugge.
Vr. 18 april ROESELARE: leriandweekeind op 18, 19 en 20/4 in 't Laag
Plafond, Noordstraat 211. Met tentoonstelling „Over twee oude bekenden". Toegang gratis (18/4 vanaf 18u., 19/4 van 10
tot 20u., 20/4 van 10 tot 17u.). Typische
Ierse pub. Aktiviteiten: 18/4 om 20u.: Jaak
Vandemeulebroucke over,, Het Europa van
de 21ste eeuw". Toegang gratis; 19/4 Literair-muzikaal progr met Alfred Den Ouden en Wim Chielens, Ierse kaasschotel.
Vooraf inschrijven (500 fr.); 20/4 Aperitieffuif. Van 11 tot 14u. (250 fr, -12j. gratis).
Info en inschrijvingen: Cijs en Greet FleuLepoutre (051/24.84.98) of Wim Jaques
(051/24.94.00).
vr. 18 april IZEGEM: Cespreksavond met Geert vanhaverbeke en Chris
vandenbroeke over ,,Een realistische diagnose van de Vlaamse economie". Om
20u. in de Plantynzaal van de Izegemse
Sted. Openb. Bib., Ingang Wolvenstraat,
t.o. station. Org.: Dosfelkring Izegem.
ZO. 20 apm BRUGGE: Jaariijkse
fietstocht VUJO arr. Brugge, vertrek aan
restaurant 't Leitje, Ver-Assebroek. Start
om I4u. info: Zeger coltier, 02/549.86.50
of 050/82.38.87.
ZO. 20 aprii WAREGEM: 2de Arr.
(edenfeest van Vü-Kortrijk-Roeselare-Tielt.
Vanaf 11u.30 in Salons Ambassade, Zuftseweg i s o t e waregem. Deelname: 550 fr,
kinderen 250 f r Gastspreker: Geert Bourgeois.
WO. 23 april BRUGGE: Om 15u. in
de Magdalenazaal, violierstraat 7: Diavoordracht door Rom Duprez met „Beelden uit
het Vlaamse land - Purpren Heide". Vooraf
om 14u. koffietafel. Org.: VWG-Brugge.
Zo. 27 april DAMME: Wandeling in
Lapscheure. Samenkomst om 14u. aan zaal
Heldewijs. Traject fi 6 km. Vanaf 17u. kaasschotel. Deelname 300 fr, -I2j. 150 f r
inschrijven voor 20/4 bij Reinhilde Verbruggen, tel. 50.06.04. Org.: Vü-Damme.

VLAAMS-BRABANT
Do. 27 maart BRUSSEL: Derde
Dosfel-Lunchgesprek over het thema,,Europa". Gastspreker: Ivana Suhadolc, directeur Europees Bureau voor Taalminderheden over ,,Het statuut van de taalminderheden". Om I2u., Alg. VU-Secretariaat, Barrikadenplein 12, 1000 Brussel.
Graag vooraf Inschrijven. Gratis koffie en
broodjes. Org.: Vormingscentrum Lodewljk Dosfel.
Info: Jan Brocatus (02/219.25.00).
Do. 27 maart SCHERPENHEUVEL-

ZICHEM: Openbare gemeenteraadszitting.
Om 20U.30, stadhuis Scherpenheuvel, 1ste
verdiep, info en dagorde: R. Janssens
(013/ 78.19.21) of F. Thuys (013/
77.53.85).
Za. 29 maart LiNKEBEEK: Viering
25 jaar TAK. ,,TAK of een kwarteeuw
Vlaams-nationale straatagitatie!". Om
15u. In cc De Moeliete Linkebeek. Inleiding
dor cuido Tastenhoye (Wetstraatjournalist) en toegelicht met affiches en enkele
scherpe foto's. Muzikale omlijsting: Arjaun.
Info:
Herman
De Mulder
(09/221.08.03.
Ma. 31 maart BRUSSEL: Eerste
Dosfel paasverkennlng „De prostitutie
blootgelegd". Dagultstap met Wliiy

Kuijpers en Peter Sioen (auteur „Het Jongenskwartier"), met bezoeken aan het
Noordkwartier en Fontainasplein. Vanaf
9U.30 op Alg. VU-Sekretarlaat, Barrlkadenplein 12. Org.: Vormingscentrum L. Dosfel.
Meer info: 02/219.25.00 (Jan Brocatus).
Za. 5 april SINT-iWARTENS-BODEGEM: 17de Pannenkoekenfestijn en Boterhammen op zijn Pajots. Vanaf 18u. In
Trefcentrum Solleveld. Ook op 6/4 van 15
tot 20u. Org.: vu-St.lVlartens-Bodegem.
Zo. 6 april DIECEM: Spaghettifeest in 't Cildenhuis, Diegem. Aanvang:
vanaf 12u. Org.: VU-Diegem.
Vr. 11 april BRUSSEL: Laten Brussel en Vlaanderen elkaar los?. Discussie
m.m.v. Jan Van Dooren, Antoon Roosens,
Fred Dielens, Herman Suykerbuyck, Leo
Goovaerts. ivioderator: Chris Dutoit; om
20u. in gemeenschapscentrum De IWarkten, Oude Graanmarkt 5. Org.: Masereelfonds.
za. 12 april BRUSSEL: Tweede studiedag over „De Grootstedelijke Problematiek". M.m.v. Peter Renard (Knack) als
moderator: Prof. Christian Kesteloot (KUL),
Herman Van Autgaerden (VU-Bestendig Afgevaardigde Vlaams-Brabant); Sven Gatz
(VU-raadslid Brussel); Luc vervoort en Annemie Van de Casteele. Aanvang: 9u.30.
Welkom door M.R Quix. Einde voorzien om
12U.30. m Auditorium T'Serclaes van de KB,
warmoesöerg 22 te Brussel. Org. Vormingscentrum Dosfel. Info: Jan Brocatus,
02/219.25.00.
Za. 12 april ASSE: Jaarlijks etentje
van VU-Asse. Vanaf I8u. in De Toverfluit,
Gemeenteplein 25 te Asse. Ook op 13/4 van
l l u . 3 0 t o t I6u. enop 14/4 vanaf I8u.
Vr. 18 april JETTE: Quiz van VUafdeling Jette. Om 20u. in het gemeenschapscentrum Essegem. Ploegen van 3
tot 5 personen. Inschrijven voor 28/3. Info
bij de bestuursleden.
Za. 19 april DILBEEK: Nationale
TAK-aktledag. Ter ondersteuning van het
Vlaams karakter van Vlaams-Brabant. Bussen worden ingelegd vanaf alle Vlaamse
Steden. Vertrek om l l u . aan de Westrand
te Dilbeek. inschrijven verplicht! Info:
02/759.84.80 (Kurt Ryon).
Za. 19 aprfi CRIIWBERCEIW: Jaarlijks
Lente-Etentje van VU-Groot-Grimbergen.
Vanaf 17u.30 In de Sporthal E. Soens-Singel
te Strombeek-Bever. Ook op 20/4 vanaf
11U.50.
vr. 25 april NEDER-OVER-HEEM-

BEEK: vu-Kwis '97 Over actualiteit, geschiedenis, sport, wetenschap, natuur,
media e.d. Presentatie: Bert Anciaux. in
zaal Familla, Fr. Vekemansstraat 131. Inschrijven voor 21/4 door storting van 400
fr op rek.nr. 428-4053551-51 of 500 fr. op
de dag zelf. Max. 45 ploegen van 5 pers.
Deuren 19u.30.. aanvang: 20u. Org.: VUHeembeek-Mutsaard-Haren.

LIMBURG
zo. 50 maart KELCHTERHOEP:

Paasverrasslng voor alle kinderen! Iedereen wordt uitgenodigd om de Paashaas te
komen zoeken in Kelchterhoef. De Paashaas, die zich ergens schuilhoudt, heeft
voor elk kind een leuke verrassing. Vertrek
om I4u. op de parking van Hoeve Jan om
samen de Paashaas te strikken... Toegang
gratis. Domein Kelchterhoef E314 afrit 30
Park MIdden-Limburg.
Vr. 4 april GENK: Pieter Jan verstraete over de biografie ,,Leven en werk
van Raimond Tollenaere". Om 20u.30 in De
Slagmoien, Slagmolenweg. Toegang vrij.
Org.:SMF-Limburg.
za. 5 aprli HASSELT: Pannenkoekenfestijn in zaal De Hazelaar Merellaan
(Banneux-wljk), Hasselt. Tussen 14u. en
I8u. Org. vUJO-Hasselt. Info: Inge Sarls,
tel. 011/28.40.23.
za. 5 april HEUSDEN-ZOLDER: Be-

zoek aan een nieuwe biostal voor 6.000
legkippen. Samenkomst om 10u. op de
parking van domein Bovy, vandaar te voet
naar de blostal, st.Jobstraat 133. Rondleiding tot 11U.30. Na afloop terug naar
Bovy voor een drankje. Org.: VU-Heusdenzoider.
Zo. 6 april BEVERST-SCHOON-

BEEK: Jaarlijkse lentewandeling. Met verhaal bij wandeling door Willy Strauven: de
meest ,,natuur"-lijke plekjes in de gemeente. Vertrek om I3u.30 op het kerkplein te Bevers. Org.: vu-Beverst-Schoonbeek.

Dl. 15 april MAASEIK: Frans-Jos
Verdoodt spreekt over,, Het testament van
de Fronters. Mythe of werkelijkheid?". Om
20u. in de Voordrachtzaal van de Stedelijke
Openbare Bibliotheek, Bleumerstraat.
Org.: Ijzerbedevaartwerkgroep gewest
Maaseik i.s.m. DF, VVB en WVG.

Het partijbestuur
deelt mee
Na afloop van het VU-partijbestuurvan maandag
jl. werd volgende persmededeling verspreid.

ANTWERPEN
00. 27 maart ANTWERPEN: Gespreksavond over nieuwe politiek en politieke vernieuwing met VUJO-voorzitter
Slgurd Vangermeersch. Om 20u. in het
Alpheusdal, Williotstraat 22. Org.: VUJOarr. Antwerpen.
WO. 28 maart TURNHOUT: Frank
Seberechts over zijn boek: leder zijn
zwarte. Om 20u. in CC De Warande, Keldercafé,. Inkom gratis. Org.: Vlaamse Kring
Turnhout i.s.m. DF en VCLD. Info: Klara
Hertogs, 014/41.45.79.
Dl. 1 april ZOERSEL: VUJO-Zoersel
zal zich i.s.m. Dosfel-instituut beraden
over de nieuwe politieke cultuur. Geïnteresseerden kunnen hun stem laten horen vanaf 20u. in Café De Wandeling, R.
Delbekestraat 175, St.Antonius-Zoersel.
Vr. 4 april HEIST O/O BERG: Be-

stuurslid Roger van Dijck nodigt uit tot het
bijwonen van uitreiking cultuurprijs. Zitting, met muziek en voordracht, om
19U.30 in CC. Info: 015/24.80.86.
za. 5 april NIJLEN: Pannenkoeken
in lokaal Kempenland, Herenthoutsesteenweg 53. Ook op zo. 6/4. Telkens van 15 tot
20u. Pannenkoeken kunnen ook afgehaald
worden. Org.: Vlaamse Kring Kempenland.
Za. 12 april WOMMELGEM: i4de
Plantenruildag. Bij Sonja Herbosch-Maldoy,
Kastanjelaan 4. Gezellige sfeer, pannenkoeken en koffie. Deskundig advies: Walter
Wessels. Org.: KK Jan Puimège.
za. 12 aprli BRASSCHAAT: VU-

Brasschaat bezoekt het Vlaams parlement
o.t.v. Herman Lauwers. Iedereen is welkom. Inschrijven en info bij Lutgart Desmet, Lage Kaart 147,2930 Brasschaat, tel.
en fax 03/653.27.12.
Zo. 13 aprli IMECHELEN: Jaarlijks
pannenkoekenfestün van VU-Mechelen.
vanaf I4u. in zaal Rerum Novarum, Muizen-dorp.
WO. 16 april TURNH0UT:Jaak
Peeters stelt pas verschenen boek voor:
Open brief van een Vlaams-nationalist aan
de Migranten". Om 20u. in CC De warande,
Keldercafé,. inkom gratis, org.: Vlaamse
Kring Turnhout i.s.m. VCLD. Info: Klara Hertogs, 014/41.45.79.
vr. 18 april TONCERLO: Alex v
Colen over zijn boek „in de spiegel - Een
halve eeuw later" en over zijn belevenissen tijdens de oorlog (o.a. het Oostfront). Om 15u. in zaal Taverne-Bistro 't
Abdijke, Tongerlodorp 8. Toegang vrij.
Org.: SMF-Kempen.
Za. 19 april BERLAAR: VU-Bai in
zaal Familla, vanaf 21u. Kaarten In wk. bij
bestuursleden, info: Walter Luyten,
03/482.11.93. Fax: 03/482.44.58. ledereen welkom.
Za. 19 april BORCERHOUT: KwiSavond van de Vlaamse Kring Volksontwikkeling Borgerhout. Met ploegen van max. 6
pers.; bijdrage 100 f r p.p. in de cafetaria
Reuzepoort, Turnhoutsebaan. Info en inschrijven (voor 17/4) bij Jan De Scheerder
(03/236.45.40) Of Martha De Coninck-De
Smet (05/322.08.06).
WO. 23 april ZOERSEL: info-Avond
over het Structuurplan Vlaanderen. In 't
Zonneputteke te Zoersel. M.m.v. Peter
Renard (Knack), ledereen welkom. Org.:
vu-Zoersel.
Vr. 25 april SCHOTEN: Paul Van
Zummeren houdt lezing over volksspreuken, weerheiiigen en weersvoorspellingen. Om 20u. CC - Kasteel van Schoten.
Inkom: 150 fr. (leden FW&DF), niet-leden:
200 fr. Org.: FW-Schoten I.s.m. DF-Schoten. Info: Frieda Dufraing (03/658.50.89).
vr. 25 april ZANDVLIET: Mijn naam
is Daens. Theateravond met monoloog van
Gert Boullart. Om 20u. in vzw Blidscap,
Conterscherp 98 te Zandvliet. Org.. Info en
kaarten: DF-Zandviiet-Berendrecht.
ZO. 27 april BERLAAR: Uitstap naar
het ANZ-Zangfeest in Flanders Expo. Kaarten enkel in w k te bekomen na tel. afspraak met Walter Luyten, 03/482.11.93.
Schriftelijke
reservering:
fax
03/492.44.58.

REGERING NEGEERT HOOPVOLLE
VERWACHTINGEN OP
MAATSCHAPPELIJKE VERANDERING
De begrotingscontrole had het moment voor
een grondige evaluatie van het regeerakkoord
moeten worden. Dat de jonge CVP-parlementsleden, enige weken geleden nog drukdoende
aan het CVP-secretariaat, in de kou blijven staan,
is nog het minste. Dat deze regering echter de
hoopvolle verwachtingen van de bevolking op
maatschappelijke verandering gewoon negeert
is schandalig.
We moeten het hier niet herhalen. De jongste
maanden kwamen duizenden mensen op straat
voor een efficiënte en rechtvaardige werking
van het gerecht, voor meer en zinvolle tewerkstelling, voor een betere en kwaliteitsvolle
democratie. Er groeide zelfs oppositie binnen de
eigen regeringspartijen tegen het inspiratieloze
meerderheldsbeleid. Evenveel keren verklaarde
Dehaene dat hij het signaal had begrepen. Evenveel keren beloofde Dehaene verandering.
De begrotingscontrole toont nu aan dat deze
regering er niet in slaagt om fundamenteel
nieuwe beleidslijnen uit te tekenen. CVP en SP
spelen al enkele weken solo slim. De chris-

tendemokraten dienen ijverig resoluties in omtrent het gezondheidsbeleid en de SP omtrent
tewerkstelling. De dag dat de regeringspartijen
ook daadwerkelijk deze resoluties gaan omzetten in een echt dynamisch beleid mag gerust
van een wonder gesproken worden. Vooral de
verwachtingen die de regering bij de bevolking
heeft gecreëerd omtrent nieuwe kansen op
werk, worden arrogant opgeblazen. Deze begrotingscontrole is een schoolvoorbeeld van
maatschappelijke vervreemding. Met het zoveelste voorstel van Miet Smet voor een nieuw
banenplan bewijzen CVP en SP dat ze enkel maar
willen ,,kurieren am Symptom". Deze regering
drijft meer dan ooit in de schaduw van corruptie
en gesjoemel, zonder enige verbeelding en bezieling, op een wankel en verroest vlot naar het
Europa van de Maastrichtnorm toe. Al de rest is
blijkbaar bijzaak.
De regering heeft inderdaad lukraak 12 miljard
bljeengescharreld en daarmee is alles gezegd.
Justitie wordt doorgeschoven naar een speciale
ministerraad en aan het tewerkstellingsbeleid
verandert hoegenaamd niks. Dit debat is niet
aan de orde voor Dehaene. Op 1 mei krijgt Tony
Blair wellicht de kans om het in Groot-Brittannië
anders te doen. Misschien is het goed als we
Dehaene eens het telefoonnummer van Major
toeschuiven. Om wat advies te vragen Inzake het
organiseren van nieuwe verkiezingen.

Paasverkenningen
met Dosfel
DE PROSTITUTIE BLOOTGELEGD
'Het oudste beroep ter wereld' wordt
het genoemd, maar ook het wereldje
van de prostitutie is door de jaren heen
veranderd.
Een constante in het vertiaal is het
misbruik dat schering en inslag is in de
sexindustrie.
Willy Kuijpers, begaan met de hele
problematiek, is tijdens de voormiddag
onze gids in het Brusselse Noordkwartier
Ook jongens verkopen hun lichaam.
Peter Sioen was geruime tijd straathoekwerker in de Brusselse Fontainaswijk. Hij schreef erover in zijn boek 'Het
Jongenskwartier'. 's Namiddags geeft
hij tekst en uitleg in deze buurt.
c» Verzamelen op maandag 31 maart
1997 om 9U.30 aan het grote wiel In de
hall van het Nooröstatlon te Brussel.
Einde om 17u.30.
IN FLANDERS FIELDS
Het slagveld '14-'18 in de Westhoek
blijft fascinerend, vooral in de winter
Voor de frontstreekverkenning is er in
de voormiddag keuze uit twee routes.
De Vlaamse route leidt langs Alverlngen, Oeren en Steenstrate.
De internationale route loopt over
Vladslo en Houthulst en St-Charles-dePotyze.
Na het middagmaal volgt in leper een
literaire frontroute rond Edmund Blunden, John McCray, Francis Ledwidge en
Hedd Wyn.
's Avonds wordt afgerond met de Last
Post onder de Menenpoort in leper
cs> Verzamelen op zaterdag 5 april 1995
om 9U.30 aan café 't Fort, ljzerdl]k te
DIksmulde. Einde om 20u.l5 te leper
VLAMINGEN VERSUS WALEN
In deze daguitstap staat de relatie Vlamingen-Walen centraal: er wordt nader Ingegaan op de vooroordelen die
er bestaan tussen Vlamingen en Walen.
Tijdens de voormiddag wordt een geleld bezoek gebracht aan Luik, de officieuze Waalse hoofdstad, 's Namiddags is Denlse Van Dam (Universiteit
Namen) onze gast: ze is als Vlaamse
geëngageerd binnen de PS en auteur

van een boek dat de wederzijdse vooroordelen als onderwerp heeft.
c» Verzamelen op zaterdag 12 april
1997 om 9U.30 In café Le Charlemagne,
PI. Rep. Frangalse 7, Luik (vlakbij de put
van Place Saint-Lambert, waar u een
betaalparking vindt, per trein stapt u In
'gare Culllemins' over op boemel naar
station Palais). Einde om 17u.30.
Meer info over verkenningen en
reservaties: Vormingscentrum L. Dosfel, Jan Brocatus, Omwentelingsstraat
13 te 1000 Brussel. Tel.: 02/219.25.00.
Fax: 02/217.35.10.

9

Viering 25 jaar TAK
Op zaterdag 29 maart wordt in cultuurcentrum De Moelie
te Linkebeek 25 jaar TAK gevierd. Linkebeek en TAK leven
van oudsher in een haat-liefdeverhouding, vandaar de
keuze voor deze faciliteitengemeente.
Het programma begint om 15u. en volgende ingrediënten
staan op het menu: welkom door TAK-woordvoerder Bart
de Valck, toespraak door journalist Guido Tastenhoye,
waarna enkele verdienstelijke Vlaamse bewegers tot ereTaktlvlst worden uitgeroepen.
Volksmuziekgroep Arjaun omlijst muzikaal waarna receptie en bezoek aan de tentoonstelling ,,25 jaar Vlaamsnationale straatagitatie".
Een financieel steuntje om deze viering mogelijk te maken
kan op rek. 930-0022599-62 met vermelding ,steuncomité25jaarTAK'.

27 maart 1997

TAVERNE-RESTAURANT

Wenst U meer informatie over d e
advertentiemoselijkheden in WIJ?

NV JAN BREYDEL

^ DEVRIESE ^
woonverlichting

Brugsesteenweg 1 0 8 - 8 4 6 0 OUDENBURG
Telefoon 059/26.82.97
Telefax 059/26.89.35
dinsdag gesloten

Bel dan vandaag nog naar

Els Decoster

baron ruzeltelaan 78
8310 brugge 4
vbaan brugge-ooslkamp>
K
050 35 74 04
/•

op het nummer 02/481.78.59

Brood- en
banketbakkerij

Het e n i g e restaurant uit d e streel< d a t durft zijn v e r s e vis t e
t o n e n (zie t o o n b a n k ingang)
Specialiteiten: Visfondue 10 soorten
10 km Oostende
Visassortiment 7 soorten
De Haan ,
Senegalees Stoofpotje
Hoevekip Valentine Thonart + kreeft.

U bent van harte welkom bij

R. DE BEULE
Heirbaan 53
2070 BURCHT
Tel.: 03/252.70.98
SPECIALITEIT
VAN ALLE
GELEGENHEIDSGEBAK

Karel Van Den Berghe

Kostuums
naar maat

B.V.BA
VLOER en MUURTEGELS

f y^rmees
JL /

Steenhouwersvest. 52
52
Steenhouwersvest.
ANTWERPEN

TeL: 03/231.35.83

-

Sedert 191 o
JAN PAUWELS-DE BRAUWER
Oude Brugstraat 16,9200 Schoonaarde
TeL 052-42.32.46

Steeds ruime kortingen
Kwaliteltsprodukten
Uitstekende service
Keuze uit meer dan 600 soorten

GENnSESTEENWEG 377
9300 AALST
(200 m voor de VIjttiuizen)
Tel. 053/70.06.64

Wekelijkse r u s t d a g vrijdag tot z a t e r d a g 1 8 uur
Jaarlijks verlof decennber
De familiezaak nnet traditie

Misschien het mooiste Hotel in Vlaanderen
3 overnachtingen, half pension 4 gangenmenu,... enz.
Luxekamer met douche
Luxekamer met dubbele whirlpool

6.500,- Bfr. p.p.
9.800,- Bfr. p.p.

Tel. 059/26.82.97

10 Km van Brugge

Fax 059/26.89.35

& Oostende

Hotel De Stokerij Oudenburg
1 fles champagne met deze bon!!!!
VLAAMS-NATIONAAL
WEEKBLAD

Email Hotel De Stokerij ©flanderscoastbe.

Verantwoordelijk
uitgever:
Bert Anciaux
Barrikadenplein 12
1000 Brussel

Vlaamse lasten, Waalse lusten?
|ELKÊ budgettaire inspanningen leverden Vlaanderen, Wallonië en Brussel?
' Wat zijn de sociaal-economische gevolgen van een volledige splitsing van de
Belgische staatsschuld? En wat bij een gedeeltelijke splitsing' Standpunten, het tijdschrift
van het Vlaams Nationaal Studiecentrum, publiceerde een studie over de regionalisering
van de Belgische staatsschuld Taaie, maar boeiende lectuur'

i

KAN een jaarabonnement nemen op het kwartaaltydschnft Standpunten door
300 trank te storten op rekeningnummer 435-0259801-18 van het Vlaams Nationaal
Studiecentrum vzw Voor een los nummer betaalt u 100 frank Meer informatie.
VNS vzw, Barrikadenplein 12 te 1000 Brussel Tel 02/219 49 30 of fax' 02/217 35.10.

Een uitgave van het
Vlaams Pers-, Radio- en
TV-instituut v.z.w.

„wolvegracht" in Pitgam
Het SInt-Maartensfonds-MIddenkust plaatst op 12 april a.s., vla de organisatie
Euvo, een Vlaams hoevenaambord in Frans-Vlaanderen. De naam van de hoeve
is Wolvegracht en wordt aangebracht In de gemeente Pitgam, een 10-tal km
voorbij Sint-Winnoksbergen.
Euvo plaatst ieder jaar een 50-tal hoeve-, huis-, herberg- of molennaamborden In verschillende Frans-Vlaamse gemeenten. Daarnaast ook Vlaamse
straatnamen. Organisaties en partlkulleren kunnen zo een bord bekostigen.
Om de inhuldiging te kunnen bijwonen wordt een bus ingelegd naar Pitgam.
Ook wordt van de gelegenheid gebruik gemaakt om een stukje van deze
prachtige streek te verkennen. Wie de reis wil meemaken kan 500 fn storten
op bankrekening 477-7286061-74 van het SInt-Maartensfonds Mlddenkust.
Voor verdere inlichtingen kan men steeds terecht bij de voorzitter: Bob
Clybouw, Voorhavenlaan 5 bus 21, 8400 Oostende, tel. 059/32.45.65.
o» Euvo: p.a. Luc Vranckx, Boevertestraat 5S te 8000 Brugge
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Gregoriaans op komst in Watou
Van 7 tot 11 mei maakt het landelijke Watou, van jaar tot jaar geliefkoosde plek voor
dichter en beeldende kunstenaars, ruimte
voor zijn zesde festival van het gregoriaans.
Bernard Deheegher bezieleren roerganger
zal wellicht nooit hebben vermoed dat zijn
avontuur, dat hij het liefst kleinschalig ziet,
zou uitgroeien tot een festival met schola's
uit Lissabon en Trondheim, Japan en Korea.
Paradox van deze tijd: zoveel mensen in
Watou op zoek naar een moment van bezinning wekken gegons.

De kern van het gregoriaans festival heeft
op 9.10 en 11 mei in Watou zelf plaats. Als
ouverture bezingen acht damesschola's op
woensdagavond 7 mei om 20u.30 in de SintElooi-kerk van Hazebroek het fascinerende
thema van de vrouw in de bijbel, vanaf de
schepping tot Jezus'graf en de unieke
vrouw die Maria heet. Op donderdag 8 mei
(het feest van OLV-Hemelvaart) kan men om
11u. via Eurovisie rechtstreeks de plechtige
openingsmis in Watou volgen, 's Avonds om
20U.30 voert de Schola Hungarica uit Boe-

dapest in de Sint-Bertinuskerk van Poperinge het ll^^-eeuws liturgisch drama Ludus Danlells dat uit Beauvais stamt uit. Zoals
het Griekse drama wellicht uit de cultus van
Dionysos komt, zo zit in de dialogen en het
visuele aspect van deze middeleeuwse handeling de kiem van ons theater
Vanaf 9 mei vinden alle manifestaties plaats
in Watou zelf, met name kooratelier, auditie,
hoogmis, metten, lauden en vespers.
Stilaan groeit bij veel mensen het besef dat
met het gregoriaans ook het sacrale naar de

kerk terugkeert. Het aantal gregoriaanse
koren in Vlaanderen bewijst dat. En zo zal
ook blijken uit hun aanwezigheid op dit
festival met zijn profane naam maar gewijd
karakter Watou is rustpunt en adempauze.
Een aanrader
(wdb)
c» Info en reservatie: Gregoriaans festival van
Watou, pla Paul D*Hondt, Oude Provenstraat 18
te 8978 Watou. Tel. &fax: 057138.82.37.

Muziek
van overal
Begin negentig ontpopte zich in het Brusselse een vijftal dat onder de naam Zap
Mama algauw furore zou maken. Met een
eerste titelloze ceedee ontdekten we de
verrassende vocale hoogstandjes die zo
typerend zouden worden voor Zap
Mama. Gepaard aan rasechte Zaïrese en
andere invloeden van Afrikaanse oorsprong spraken ze meteen aan. De tweede
productie Sabsylma bevestigde hun talent, en ook op de planken slaagden ze
erin met schalkse humor en eenvoudige
maar pittige showelementen een talrijk
publiek te veroveren.
Toen werd het even stil, en vrij onverwacht is Zap Mama er weer. Zij het nu
als bijnaam van spilfiguur en zangeres
Marie Daulne. Want van een meerstemmige groep, die van ver even aan de
dowap van de fifties deed denken is het
eerder een soloproject met gastmuzikanten plus bas en drums. Een tiendaagse
Europese toer startte in Hamburg en
eindigde in de Brusselse AB vorige vrijdag. De promotiereeks werd succesvol
afgerond, wat de nieuwe plaat Seven ten
goede zal komen (uit bij Virgin).

KELTISCHE ZIEL
Halfweg de jaren zeventig was de Keltische folk toonaangevend voor artiesten
die achteraf toppers werden in de popmuziek. Die groten van toen waren de
Dubliners en Clannad voor de Angelsaksische groep, en harpist Alan Stivell,
Dan Ar Braz en Tri Yann voor de Bretoense traditie.
De twintig bekendste en beste barden van
toen werden nu op een plaat verzameld,
die onder de naam L'Ame celte (de Keltische ziel) bij Sony is uitgebracht. Voor
liefhebbers: een aanrader. Bij BMG-classics verscheen dan weer In Ierland, waarbij de bijna even legendarische Chieftains
het beste van zichzelf gaven. Het is een
uitbreiding geworden van hun samenwerking die toen in '88 opzien baarde.
Tussen de nummers herkent u ongetwijfeld titels als March van Brian Boru en
het schitterende Carolans' concerto en
Give me your hand.

ZEVEN
Met gasten als reggaeman U.Roy, rapper
Michael.Franti en twee leden van de
Wizzards of Oose kan er niet veel misgaan, en ook de stemmen van de zangeressen zetten de traditie van de originele Zap Mama stijlvol verder. De titel
refereert niet enkel aan het aantal artiesten op de planken. „Pygmeeën en
Toearegs geloven dat we geen vijf maar
zeven zintuigen hebben." was de uitleg
van Marie. Bij momenten, zoals naar het
einde van de plaat vooral, wordt de
weemoed en bijna religieuze sfeer van de
diepe jungle opgeroepen. Maar tussendoor zijn er heelwat experimentele stukjes bij, terwijl de typische Afikaanse samenzang dan weer even de hoofdtoon
heeft. Ook lichtswingende percussie en
enkele gitaren omlijsten of accentueren
momenten van passie, en een knipoog
naar zwarte jazz in het niet onaardige
Eyes van Etta James. Van Zap Mama
verwacht je geen grootste hits, en ook op
de planken ronden ze rustig af, tot grote
genoegdoening van de echte melomaan.
Deze Seven is een plaat die het experiment niet uit de weg gaat, maar
doordrongen van de Afrikaanse ziel. Zap
Mama trekt dit voorjaar voor anderhalve
maand door de Verenigde Staten.

John Denver

Kortom ruim een uur zalig verpozen in
een sfeertje waarbij virtuositeit, gevoel en
enthousiasme hand in hand gaan.
Het vorig jaar uitgestelde concert van
John Denver komt eraan: maandag 31
maart is hij voor een uniek solo-concert te
gast in de Antwerpse Elisabethzaal.

Mozart,
een beminnelijke rebel
Tussen de vele Schubertiades door wandelt
Mozart even naar binnen Het probleem met
Mozarts muziek Is dat ze zo probleemloos
lijkt. Alhoewel Wie tussen de regels luistert
hoort geen godenkind maar een mens met
een milde glimlach en niet zonder rimpels.
Neem nu zyn concerti voor blazers waarin hij
als met één uitmunt. Fagot, fluit, hobo en
hoorn strooien alleen of in groep schijnbaar
losse babbels met het orkest rond Die vallen
op door lichtvoetigheid en filigraan. Bij de
vreemde vogel uit Salzburg lijkt alles eenvoudig. Maar dat is ook het geval met de
poëzie van Andreus en de doeken van Klee.
Alleen is die eenvoud bedrieglijk.
Wie van Mozart wil houden moet maar eens
van de Kleinenachtmuziekafstappen naarde
concert! voor blazrs. Dirk Vermeulen nam er
met zijn „Prima la Musica" vijf op. Ze klinken
pittig en virtuoos. Prof. Ignace Bossuyt
schreef, er een luistergids bij. Hij plaatste de
concerti in het kader van hun voorgeschiedenis en van het werk van de meester. Hij
doet dat helderen bevattelijk. Zowel concert!
(2 CD's op Eufoda 1234) als luistergids verschenen bij het Davidsfonds.
Wil je een ongewone, niet alledaagse Mozart,
zoek dan Jos Van Immerseel op. Zijn opname
van Mozarts pianoconcerti oogstte overal lof.
Dit was een eigenzinnige aanpak vol lef en
poëzie, dacht men unaniem. Vorige week
was Van Immerseel te gast in de protestantse
kapel van Brussel met sonates en fantasieën
uit Mozarts Weense jaren. Mozart en de
pianoforte: een meer met klippen. Geen

noot te veel. Geen noot te weinig. Een
aanslag die noch te broos noch te vinel is. En
achter het notenbeeld een charmant maar
revolutionair iemand. Zoek maar je weg in
een zo complex gegeven.
Van Immerseel leidt zijn eigen recital in. Hij
wijst daarbij naar de ongewone Mozart: de
bas die in de buurt van de jazz-muziek komt
en de dissonanten die naar Schoenberg
zwemen, Schubert zingt, Mozart is de homo
ludens, soms als een vlinder, maar ook als een
dromer of een beminnelijke rebel. Van Immerseel laat hem charmant klinken of intiem,
maar ook afgebeten en dramatisch. Deze
Mozart is niet van fluweel of satijn, maar van
vlees en bloed. Toch parelt hij en heeft hij tijd
om te ademen. Was dit nu de ultieme Mozart? Wellicht niet, maar wel een authentieke, een avontuurlijke en iemand met wie
Van Immerseel zich nauw verwant voelt.

(wdb)
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TSJECHOSLOVAKIJE
Duits 1938 -1945 iSudetenland)
I

Pools 1938 • 1945
Hongaars 193839 • t945
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Hongaars 193839-1945 thans Oekraïne
o
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nze pers heeft bericht dat Duitsers en Tsjechen
zich officieel verzoend hebben. Met een
overweldigende meerderheid stemde de „Bundestag"
namelijk op 30 januari jl. in met een nogal
eenzijdig-zelfbeschuldigende tekst, die niettemin
door de Tsjechen veel moeilijker kon geslikt worden.

O
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De Sudetenduitsers
werden door
het akkoord
van SalntGermain
(1919)

verplicht biJ
Tsjechië te
blijven.

De reden voor deze ongelijkheid ligt voor
de hand. Na een halve eeuw volgehouden
anti-Duitse oorlogspropaganda, gevolgd
door conformistische zelfbeschuldiging,
is van het Duitse natiebesef weinig overgebleven. Medeleven met het lot van een
biezonder beproefde volksgroep, beproefd louter omdat zij Duits is, ligt dan
niet meer voor de hand. De Tsjechen
daarentegen bevinden zich in het kamp
van de overwinnaars. Zij zien geen reden
om hun nationalisme, fel gekleurd door
anti-Duits chauvinisme, af te zweren.
De verzoeningstekst of wat daarvan onze
pers haalde, klinkt ten hemel schreiend
vals. Spijts de makke houding van de
hedendaagse Duitsers blijft de vraag of
een verzoenmg op valse basis ook na
langere tijd houdbaar zal blijken.

ZELFBESCHIKKING GEWEIGERD
Om een en ander te begrijpen moeten wij
onvermijdelijk een stuk geschiedenis oproepen.
De intrede van de VSA in de eerste
wereldoorlog betekende de intrede van
de slagzin „voor het zelfbeschikkingsrecht der volkeren". Hoe vals deze mooie
leuze bedoeld was, bleek dadelijk na de
oorlog. Op de staten van de verliezers
werd ze toegepast om die te versplinteren
(Duitsland, Oostenrijk-Hongarije), op
die van de overwinnaars niet (de Vlaamse
frontsoldaten konden er van meepraten).
Ze werd evenmin toegepast als ze toevallig de verliezers kon baten.
Van het toenmalige grote Oostenrijk
restte alleen het Duitse taalgebied, min
Zuid-Tirol. Toen dit kleine Duitse land
(het noemde zich aanvankelijk „DeutschOesterreich") aanstalten maakte om,
overeenkomstig het zelfbeschikkingsrecht der volkeren, bij Duitsland aan te
sluiten, werd dit door Frankrijk en GrootBrittannië verhinderd bij het verdrag van
Saint-Germain (1919).
In het pas opgerichte, kunstmatige Tsjechoslovakije was het niet anders. De
grenzen van de nieuwe staat werden zo
getrokken dat de gebergten (o.a. het
Sudetengebergte) die de Boheemse vlakte
als een hoefijzer omsluiten, ingepikt werden.
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Van Tsjechische zijde werd als argumenten hiervoor aangevoerd
1. dat zij de bestaande Oostenrijkse grenzen voor Bohemen (in het Tsjechische
Ceskie) overnamen;
2. dat zij deze „natuurlijke grenzen" nodig hadden voor hun veiligheid;
3. dat er vroeger (zeer lang geleden)
Slavische stammen hadden gewoond.
Nu zijn deze gebieden sedert eeuwen (op
sommige plaatsen 10, op andere 8 of 7)
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door Duitsers bewoond. Zij waren daar
niet als veroveraars gekomen doch als
eerste bewoners (Markomannen) of op
uitnodiging van Boheemse koningen. Zij
en niemand anders hadden daar de bossen gerooid, de akkers aangelegd, dorpen
en steden gebouwd. In 1919 waren zij
met meer dan drie miljoen. Hun woongebied sloot gewoon aan bij het Duitse
taalgebied in Duitsland en Oostenrijk,
afgezien van een aantal grote en kleine
taaleilanden (Iglau, Brünn, enz.). Wat lag

LANDUIT

choslovakije. Het verzet daartegen veroorzaakte scherpere maatregelen. Tevergeefs trachtten enkele gematigde Duitse
partijen, o.a. de socialistische, al ware het
slechts culturele autonomie te verkrijgen.
Dat was natuurlijk koren op de molen van
radicalere elementen, die tegenover de
Tsjechische onwil eerst autonomie, uiteindelijk alleen nog de oorspronkelijke
verzuchting „heim ins Reich" stelden.
Het noodlot heeft gewild dat daar toen
het nationaal-socialisme aan de macht
was, een ideologie en een regime die
(toen nog) voorgaf, het zuivere volks-

De buit is binnen
meer voor de hand dan dat tenminste
deze Duitsers zouden kunnen aansluiten
bij Duitsland en deels bij het nieuwe
Oostenrijk?
Tsjechen noch geallieerden hadden daar
oren naar. Vreedzame betogingen werden in zeven steden uiteengeschoten door
het nieuwe Tsjechische leger (54 doden,
honderden gekwetsten).

RECHTVAARDIG MUENCHEN
Met bitterheid moesten de „Sudetenduitsers" binnen Tsjechoslovakije blijven.
Zij bespeurden vlug wat dit betekende:
tolbeambten, ambtenaren, onderwijzers
en andere Tsjechen begonnen binnen te
sijpelen. Duitsers kwamen nauwelijks in
aanmerking voor openbare ambten, plagerijen met als doel vertsjeching werden
dagelijkse kost in de eenheidsstaat Tsje-

nationalisme te behchamen. Voor de Sudentenduitsers was het hoe dan ook
hoofdzaak, onder het Tsjechische juk vandaan te komen.
Dreiging met oorlog vanwege Hitler liep
uit op het verdrag van München (1938)
waardoor Frankrijk, Groot-Brittannië en
Duitsland het tegenspartelende Tsjechoslovakije voor een voldongen feit plaatsten: het moest (de meeste van) zijn Duitse
gebieden prijs geven.
Het is juist dat deze tegemoetkoming aan
het nationaal-socialistische Duitsland het
uitbreken van de wereldoorlog niet heeft
kunnen verhinderen. Maar het is even
juist dat „München", op zichzelf genomen, niets anders geweest is dan het
herstel van een groot te Saint-Germain
begaan onrecht. Niet dit herstel is een
eerste oorlogsdaad geweest, wel wat

irr Woo; dzu
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daarop gevolgd is. Wat vele politiekers en
journalisten hierover ook mogen beweren.

HET WARE BEGIN DER ELLENDE
Nog geen jaar lager (15 maart 1939) trok
de Wehrmacht Tsjechoslovakije binnen
zonder op noemenswaardige weerstand
te stoten. Pas deze inval vormde het
misdadige begin van de Duitse veroveringen. Hoe merkwaardig dat daar nooit
de nadruk op gelegd wordt!
Slovakije scheurde zich, op Duits aanstoken maar graag genoeg, af. Hongarije
lijfde een hoofdzakelijk door Hongaren
bewoond stuk Zuid-Slovakije in en ook
nog het eigenlijk Oekraïense Ruthenië.
Polen bezette het zeer gemengde Tesjengebied. Dit stukslaan van de Tsjechische
heersersdroom heeft het grootste gedeelte van de Tsjechische politieke elite de
Duitsers nooit vergeven; en gewroken op
wie in hun bereik lag.
Wat is in dat Tsjechische rompgebied
(„Protektorat Böhmen-Mahren") tijdens
de oorlog gebeurd? Hebben de Tsjechen
werkelijk zo biezonder zwaar te lijden
gehad als men gemeenlijk te verstaan
geeft? Is dit dan misschien de sleutel voor
hun onstilbare moffenhaat?
Zeker, er is de uitroeiing geweest in het
dorp Lidice, als onmenselijk overdreven
wraakoefening voor de moord gepleegd
op Reichsprotektor Heydrich (1942).
Heel de wereld weet dat. Minder geweten
is dat de aanslag van Londen uit is opgezet
omdat er in Tsjechië zelf zo weinig georganiseerde weerstand bestond.
De hele bezetting door bleef er een Tsjechische regering bestaan, waarvan sommige leden goede betrekkingen onderhielden met de Tsjechische regering in
ballingschap.
Er waren verschillende collaboratiebewegingen actief, weliswaar met geringe
aanhang. Er bleef zelfs een stukje Tsjechisch leger (6.500 man) overeind.
De Tsjechen hebben geen voedselproblemen gekend, geen noemenswaardige
gewapende weerstand geboden, geen verplichte arbeidsdienst gekend en mochten
niet in de Wehrmacht dienen.
Anders dan alle andere hen omringende
volkeren werd hun (mannelijke) bevolkingsstructuur door de oorlog niet noemenswaardig aangetast. Kortom, een biezonder slechte behandeling kan niet de
reden geweest zijn van hun na-oorlogs
optreden.

Maan 1938
OM

1938

AnschluB

van Oostenrijk

Inlijving van net SuOetenland

\Maan •'939
''Bonemer Moravie wordt protectoraat
en inlijving van het Memelgebied

Niet voor alle Sudetenduitsers kwam de 'AnschluB 'met Duitsland zo ongelegen.

De Duitse pohtiek, hierin geholpen door
sommige collaborerende groepen, was er
uitdrukkelijk op gericht, van het „Reichsprotektorat" een „Reichsgau" te maken,
de Tsjechen tot de tsjechischsprekende
Germanen om te buigen, m.a.w. de Tsjechen te verduitsen. Ze lieten ook horen
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dat, als dit niet goedschiks gebeurde, hen
het lot van Zuid-Tirol wachtte: verduitsen (in Tirol veritaliaansen) of opkrassen.
Hoeft het gezegd dat dit het werk was van
de algemene NS-leiding, in genen dele
van de Sudetenduitsers?
Het is opvallend en tekenend voor het
overheersende volksvreemde staatsdenken in het Westen dat niet zozeer de
gemene, op het ruggemerg van het Tsjechische volk gerichte Duitse politiek
Duitsland kwalijk genomen wordt als wel
het „onduldbare" afhaken van de ten
onrechte ingelijfde Sudetenduitsers.

DE VERDRIJVING
Wanneer de oorlog met een nederlaag
voor de Duitsers eindigt, beginnen de
Tsjechen dadelijk met het beestachtige
vermoorden van de ontwapende Duitsers
die zich daar op dat ogenblik bevinden
(Bohemen is een van de laatste Duitse
bolwerken) en met het verdrijven van de
Sudetenduitse bevolking. Dit is niet louter „spontane volkswoede". Er zijn de
reeds sedert 1940 voorbereide decreten
van president Edvard Benesj, die alle
eigendom van volksduitsers verbeurd
verklaren en henzelf het land uit drijven.
Er wordt geen uitzondering gemaakt
voor anti-nazistische Duitsers, zelfs niet
voor Duitstalige Joden.
Van de meer dan 3 miljoen (bijna 1/3 der
staatsbevolking) zijn er amper 100 a
150.000 overgebleven: verborgen, onder
valse naam of omdat ze technisch tijdelijk
onmisbaar waren.
Aangezien alle weerbare Duitse mannen
(van 15 tot 60 jaar) opgeroepen waren
om te vechten, betekende de verdrijving
een armzalige stoet van bejaarden, vrouwen en kinderen. Door ontberingen en
moordpartijen
kwamen
ongeveer
300.000 mensen om het leven.
Zij die zich, na jaren, in het kapotgebombardeerde Duitsland of in het meer
gespaarde Oostenrijk een nieuw leven
konden opbouwen, groepeerden zich in
de
„Sudetendeutsche
Landsmannschaft".

RECHT OP HEIMAT ONGEWIS
Wat is nu, in het licht van deze vlug
geschetste historiek, vals aan de in het
begin vermelde verzoeningstektst?
Van Duitse zijde: dat zij niet alleen hun
inval in 1939 maar ook de bevrijding van
hun volksgenoten in 1938 betreuren; en
niet eens hun aanslag op het wezen zelf
van het Tsjechische volk.
Van Tsjechische zijde: dat zij de verdrijving van Duitsers uit eeuwenoud
Duits woongebied niet betreuren; alleen
maar dat „onschuldige mensen" (de
meerderheid zou dus wél schuldig ge-
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weest zijn; aan afscheiding uit een denationaliserende staat) veel leed en onrecht werd berokkend" naar aanleiding
van wat minimaliserend „uitwijzing"
wordt genoemd.
De Tsjechen gunnen Duitsers niet eens het
recht om, bij de recente privatisering van
genationaliseerd goed, hun eigen bezit
terug te kopen; ook al zou dit een welkome investering betekenen voor vele
belabberde gebouwen; en ook al werden
tot op heden een aantal kerken door
Sudentenduitie vrijwilligers gerestaureerd. Van een weder-inwijking der verdrevenen of hun afstammelingen is helemaal geen sprake. De misdadige Benesjdecreten worden niet ingetrokken.
De Duitsers daarentegen, althans de
woordvoerders van alle bondsdagfracties, bepleiten de spoedige opneming van
de republiek Tsjechië in Europese Unie en
Navo. Zij schijnen er zich dus vooraf bij
neer te leggen dat één van de (betreurenswaardige) pijlers van de EU, de vrij-
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heid van vestiging van personen, voor
Duitsers naar Tsjechië toe niet zal gelden.
De „Sudetendeutsche Landsmannschaft"
is de enige Duitse groep die het gewaagd
heeft, tegen die zgn. verzoeningstekst te
protesteren. Ze werd bij de voorbereiding
ervan niet eens gehoord.
De etnische zuivering „avant la lettre" die
de Tsjechen op hun Duitse landgenoten
hebben uitgevoerd, is nu bekrachtigd,
verworven. Niet alleen tonen de Tsjechen
geen berouw (1), de Duitsers geven hen
nog gelijk ook. En het gaat om een
etnische zuivering welke qua slachtoffers
die in Bosnië overtreft en die bovendien
een gebied betreft dat niet gemengd was
maar zo Duits als Duitsland zelf.
De westerse media tillen daar niet zwaar
aan. Het gaat immers om misdaden begaan door de bevriende zijde.
Aan de zaak zit een aspect vast dat ook
ons raakt. Deze bekrachtiging van een
massale volksuitdrijving door een be-

langrijke EU-lidstaat maakt duidelijk dat
het recht op een heimat, d.i. de bevoorrechte band tussen een landstreek en
de mensen die haar van oudsher bewonen, in de EU niet erkend wordt. Al
het officiële gepraat over een Europa der
burgers, nooit der volkeren, had ons dit al
eerder kunnen doen beseffen. Het recht
voor alle EU-burgers om zich overal vrij
te vestigen, straks ook om te kiezen en
verkozen te worden, snijdt deze band
behoedzaam maar onherroepelijk door.
En toch blijven wij als lemmingen in die
richting verder draven, naar Maastricht
II.

Sedert 1940
bereidde
president
Benesj
decreten voor
die aiie
eigendom van
de
voiicsduitsers
verlieurd
vericiaarden.

Karel Jansegers
(1) Er zijn vanzelfsprekend individuele
Tsjechen en zelfs sommige anti-communistische bannelingengroepen die dit wél
doen.

Het volksnationallsme in de affiche
In 1996 vierde het FVK-Rodenbachfonds
zijn 15de verjaardag. Het fonds, dat een
Vlaams-nationaal, pluralistisch en democratisch stempel draagt, wilde dat met de
gepaste luister vieren. Gekozen werd niet
voor een avond met al te veel champagne
en Icaviaar, maar voor een rondreizende
tentoonstelling: 'Het volksnationalisme in
de affiche'.
Deze boeiende tentoonstelling bestaat uit
39 affiches uit de geschiedenis van het
volksnationalisme. Het merendeel ervan
(31) belicht de opeenvolgende fases in
100 jaar Vlaamse beweging. De overige 8
zijn volksnationalistische affiches uit Europese landen zoals Spanje en Ierland. Ook
zij getuigen van een streven naar meer
autonomie en naar de erkenning van cultuur en identiteit.
De Vlaamse affiches beslaan bijna een
eeuw. Ze zijn geselecteerd uit de periode
van WO I tot op heden en onderverdeeld
in vijf tijdsblokken. Een eerste loopt van
WO I tot 1930 en stelt het thema frontstrijders tijdens en na WO I voor. Een
tweede tijdsblok behandelt de jaren dertig, WO II en de naoorlogse periode. Diverse affiches illustreren hierbinnen
thema's als de verrechtsing binnen de
Vlaams-nationalistische politiek, de eis
voor amnestie, de werving voor de Waffen SS en het Vlaams Legioen en het
herstel van de Vlaamse beweging na WO II.
In het derde tijdsblok komen de jaren '60
aan bod waarin de sociaal-economische
politiek centraal staat. Het vierde blok

behandelt de jaren '70 en '80, een periode
waarin de taalproblematiek en de ontevredenheid daaromtrent zeer actueel is
Het laatste geheel gaat over de jaren '90.
De federalisering is dan een half voldongen feit en nieuwe knelpunten als het
migrantenbeleid krijgen meer aandacht.
RANDFIGUREN
De onderverdeling in tijdsblokken kan
enigszins misleidend werken. De affiches
zijn immers niet strikt chronologisch gebundeld, maar op basis van de thematische verwantschap tussen de afbeelding
op de affiche enerzijds en de actuele
thematiek binnen dat tijdsblok anderzijds.
Zo komt het bv. dat een affiche rond de
40-jarige herdenking van de dood van
Borms niet terug te vinden is in de het
vierde blok, maar in dat van de periode na
WO II. De reden waarom niet de productiedatum van de affiche als criterium
voor de onderverdeling wordt gehanteerd, ligt in het feit dat die productiedatum meestal niet geweten is. Dit kan
ten dele verklaard worden door het feit
dat de productie van de affiche zich
hoofdzakelijk in de rand van het artistieke
leven afspeelde. De ontwerpers en drukkers waren dan ook meestal randfiguren
uit de Vlaamse beweging over wie zeer
moeilijk biografische gegevens te vinden
zijn. Het gaat hierbij vooral om affiches die
een aankondiging van een cultureel of
politiek gebeuren insluiten.
Dat de catalogus die bij de expo hoort niet

in boekvorm is uitgegeven - het is een
gebonden bundeling van kopies, valt te
betreuren. Alle affiches worden erin afgebeeld en krijgen, waar mogelijk, een
'curriculum vitae' van verantwoordelijk
uitgever, ontwerper,.. Op de tegenoverliggende bladzijde wordt telkens dieper
ingegaan op de betekenis en de historiek
achter de affiche. Het maakt van deze
catalogus meer dan een aaneenschakeling van aanplakbiljetten. Toch maar eens
rondkijken of er voor dit werkje geen
(goedkope) uitgever kan gevonden worden. Mogelijk kost hij dan niet veel meer
dan de 350 fr. die de geïnteresseerde er
nu voor moet betalen.
(gv)
c» De tentoonstelling Is tot 29 maart
te bezichtigen In de provinciale bibliotheek te Hasselt. Daarna doet hU
St. Amandsberg (18 tot 20 april).
Overuse (1 tot 30 Juni), Dlicsmulde (1
Juli tot 11 november) en Lochrlsti (13
tot 15 december) aan. Voor meer Info
kan u zich wenden tot isabelle Dekeyser, Algemeen Secretariaat FVKRodenbachfonds, Bennesteeg 4,9000
Gent,
tel.
09/223.77.42.
fax.
09/223.71.87.
c®^ Het Is ook mogelijk om de tentoonstelling naar uw gemeente of
stad te halen (huurprijs 10.000 fr.
voor één maand, aangesloten verenigingen gratis). Voor meer informatie daarover wendt u zich best tot
bovenstaand adres.
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NIEUW IN DE BIOS

EVERYONE SAYS I LOVE YOU
^oody Allen slaagt er telkens in je te verbazen, steeds vindt hij
nieuwe invalshoeken, steeds weer vernieuwt hij een genre, of
brengt hij op een haast sublieme wijze hulde aan wat hem jaren
geleden werd voorgedaan. Ook weer in zijn nieuwe film, die zeker
voor een groot publiek geschikt is. Het is Woody's (laat ik hem
maar Woody noemen) ode aan de romantiek van de musicals van
de jaren dertig, die uiteraard - hoe zou het ook anders kunnen? in Manhattan speelt, en dat terwijl het thema zeker erg actueel is:
hoe kunnen baan en kinderen samengaan?
En nog actueler, hoe kan een ouder onder alle druk van de
maatschappij toch nog goed voor zijn kind(eren) zorgen? Ook
heeft Woody zijn beproefde methode van een met sterren over-

•

1^=i^ "n-ue Believer James Woods speelt in dit
rechtbankdrama van Joseph Ruben uit 1989 een
cynische advocaat die op uitdrukkelijk verzoek van zijn
verliefde assistente de verdediging op zich neemt van
een Koreaan die al acht jaar onschuldig opgesloten zit.
Zat. 29 maart, TV i om 23U.30

Warren Beatty In
'Bugsy', zon. 30
maart. Kanaal 2
om 20U.45

^J^ Document: De hel van Vfaanderen Duitse
documentaire van Bernd Mosblech over de geschiedenis, de aantrekkingskracht en de heroïek van de
Ronde van Vlaanderen (dit jaar op 6 april). Hij trekt
tevens parallellen met de Vlaamse volksaard, de
tradities, de kermissen en het volksgeloof. Maan. 31
maart, TV 2 om 20u.05
' i ^ Boulevard: Hitler wint de oorlog Reportage van Jan Neckers en Culdo Martens over hoe
Europa er vandaag uitgezien zou hebben mocht Hitler
de oorlog hebben gewonnen. $Dlns. 1 april, TV 2 om
21U.30
W:J Kes In het noorden van Engeland probeert een
15-jarlge jongen te ontsnappen aan de benauwende
atmosfeer van huls en schooi door een torenvalk af te
richten. Schitterende film van Ken Loach uit 1969 met
een onovertroffen David Bradley als het gekwelde
kind. woens. 2 april, TV 2 om 20u.lO
i s r J A fish called Wanda zeer grappige romantische misdaadkomedie over een Britse advocaat
(John Cleese) die een juwelendtef verdedigt en met
diens medeplichtigen geconfronteerd wordt. Met
glansrollen van Kevin Kllne, Michael Palin en Jamle Lee
Curtis. Dond. 3 april. Kanaal 2 om 20u.45
S J * De hoogste t|Jd Een 78-jarlge revueartlest
wordt gevraagd om nog een keer een hoofdrol te
spelen in het nieuwe toneelstuk van het Auteurstheater. Hij Is Ijdel genoeg om op het voorstel In te
gaan, Nederlands filmdrama van Frans Welsz uit 1995
met Joop Doderer, Kitty Courbois en Josse de Pauw.
vrU. 4 april, Ned. 3 om 20u.i5
' ^ ^ La ClfIe Goeie Franse film van Claude Plnoteau
met LIno Ventura en IsabelleAdjanl waarin generatieconflicten op humoristische en soms melancholische wijze worden belicht. Vry. 4 april. VTM om
23U.20.
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Gelukkig zitten er bij Disney nog steeds mensen die af en toe eens
over de dingen nadenken. Natuurlijk was de animatiefilm naar het
goten saus van minder bekende, maar daarom zeker geen slechtere boek van Dodie Smith niet slecht gemaakt, zelfs een van de betere
acteurs en actrices gebruikt. Michelle Pfeiffer is de waargeworden tekenfilms van de Disneystudios, maar deze nieuwe uitgave steekt
droom voor deze rol en George Clooney is de nieuwe Clark
alle animatie naar de kroon. Het geheel speelt zich afin Londen en
Gable/Errol Flyn. En ook heeft Woody Allen met smaak de
we komen dan ook de Engelse acteur Hugh Laurie (van Fry and
kinderen gekozen, die gewoon die kinderen zijn die je aan de
Laurie) en actrice Joan Plowright tegen. Maar Glen Close als
uitgang van iedere school kunt zien, en geen reclamespotjes. Een Cruella De Vil is gewoon zalig om naar te kijken, en de nog steeds
stramien dat al enkele keren werd gebruikt, maar zoals altijd heeft slungelige Jeff Daniels en Joely Richardson spelen hun rollen
Woody er weer iets nieuw van gemaakt. En hoe! Als je de dertig net overheerlijk. Echt een leuke film die gemaakt werd met alle
voorbij bent, zul je nog veel meer plezier hebben aan deze film.
middelen die Disney ter beschikking staan. {***)
W. Sneer

MEDIALANDSCHAP

9 Never on Sunday Grieks-Amerikaanse
van Jules Dassln uit 1960, waarin lilj hulde brengt aan
hoofdroispeelster Mellna Mercouri, met wie hij trouwens later zou trouwen. Het verhaal draalt rond een
Amerikaanse intellectueel die een Griekse prostituee
enige beschaving wil bijbrengen. Zat. 29 maart.
Kanaal 2 om 22u.05

101 DALMATIONS
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VU stemt tegen
nieuw maxl-decreet
Vorige week keurde de commissie Media
in het Vlaams parlement het ontwerp
voor het nieuwe maxi-decreet voor de
openbare omroep goed. Het ontwerp
moet nu nog naar de plenaire vergadering. De VU stemde als enige tégen het
nieuwe ontwerp. Kris Van Dijck, voor de
VU afgevaardigd als stemgerechtigd lid
van de commissie, meent dat het nieuwe
voorstel weliswaar positieve elementen
bevat - zoals het 100%-aandeelhouderschap van de overheid en de wijzing van
de naam van BRTN naar VRT - maar dat
het toch voorbij gaat aan een aantal
zaken. Zo laat de goedgekeurde tekst de
mogelijkheid open om van de VRT een
soort van pretzender te maken waar commercie kan heersen. De VU'er is van
mening dat men zich aan de Reyerslaan
exclusief moet concentreren op de openbare omroepopdracht. Dat betekent dat

de VRT een evenwichtig aanbod zal moeten verzorgen van educatie, informatie,
cultuur en ontspanning.
Van Dijck kan zich ook niet verzoenen
met het feit dat de openbare omroep deels
gefinancierd blijft met privé-fondsen uit
o.a. sponsoring. De VU was en blijft van
mening dat een openbare omroep met
gemeenschapsgeld en een commerciële
met privégeld moet gespijsd worden. Het
inkomstenverlies voor de VRT zou gecompenseerd kunnen worden met een
belasting op reclame op de commerciële
radio en televisie.
Voorts zou de VRT meer aandacht moeten besteden aan meningen. Niet meer
langs de Uitzendingen door Derden, maar
als een soort van marktplaats, waar iedereen aan bod komt en waar meningen
uitgewisseld worden.
Tot slot hekelde Van Dijck de halsstarrige

Kris Van Dijck stemde in naam van de
VU tegen het ontwerp voor liet
nieuwe maxi-decreet.
weigering van de meerderheid om de
beheersovereenkomst voor het Vlaams
parlement te brengen. „Meteen wordt er
een blanco-cheque van 35 miljard, 5 jaar
lang telkens 7 miljard, aan de VRT gegeven. Een volmacht die kan tellen in het
kader van de Nieuwe Pohtieke Cultuur"
besloot Van Dijck.

20 jaar geleden het staalbedrijf RoDe beelden van en de berichten
maakten we kennis met een staaldange-Athus z\\u deuren sloot: enover Wallonië die de jongste maanfabriek die aan de malaise ontsnapt
den de wereld ingestuurd werden,
was door' in te spelen op de wensen kele duizenden stonden van vandaag op morgen op straat. De eerste
waren niet bepaald vleiend voor
van de klant. Nu lijkt dat laatste de
jaren na de sluiting veriiepen niet
onze zuiderburen. Dutroux, Das- vanzelfsprekendheid zelve, maar
rimpelloos. Reconverslegeld bleef
sault, Forges, Cools en zeer recent dat was het blijkbaar niet. Dat soort
aan de verkeerde handen plakken,
de vondst van vier vooralsnog onstaal werd gemaakt, dat soort staal
spookflrma's zogen de kas leeg. Een
bekende vrouwenlijken . Fraai is het
kon de klant krijgen. Was hij niet
en ander vertoonde merkwaardig
allemaal niet. Het Wallonië dat op de tevreden: zoek het maar ergens anbuitenwereld werd losgelaten was
ders. Bij Fabrique de fer (Fafer) ge- veel gelijkenissen met de manier
waarop in Limburg werd en wordt
er een van intriges, corruptie,
bruikte men een iets consumentomgesprongen met de reconversie
moord en treurnis. Het leek alsof de
gerichtere politiek, waardoor de onna de sluiting van de mijnen. Van alle
tijd stil was blijven staan in troosderneming wist te overieven. Meer
ondernemingen die zich In Aarien
teloze buurten waar zich drama's als dan 1.000 verschillende soorten
hebben laten spijzen met overdat van de vermoorde meisjes afstaal worden er gemaakt, op maat
heidsgeld Is er uiteindelijk één overspeelden. Ook de berichten over de
van de, inmiddels tevreden terugsociale en economische toestand
van Wallonië zetten niet bepaald aan
tot hoera-geroep.
Indien Wallonië evenwel uitsluitend
Panorama, donderdag 20 maart 1997, TV1
uit kommer en kwel bestond, dan
was de revolutie al lang uitgebroken. kerende, klant. Prettig weetje: het in eind gebleven. Ze geeft aan 16
'Panorama' zocht en vond Waalse
leven houden van de onderneming
mensen een job. De meesten van
voorbeelden die aantonen dat er
heeft de overheid totnogtoe geen
hen hebben nooit in de staalfabriek
ook bij onze zuiderburen mensen
fr. gekost. Er zijn, Cockerillen Forges gewerkt ... De situatie veranderde
zijn die van aanpakken weten. Paindachtig, andere voorbeelden. Ook ten goede wanneer de Luxemnorama wilde ons laten kennismade vakbondsafgevaardigde van Faburgse gouverneur en de intercomken met 'een Wallonië dat werkt, dat fer leek in weinig opzichten op zijn
munale Idélux er zich mee gingen
zich niet laat onderhouden door de
tegenhanger d'Orazlo: „Ik tracht de bemoeien. Zij gingen letteriijk de
Vlamingen'. Het deed dat In twee
kool en de geit te sparen. De werkboer op en wisten zo meerdere
reportages. De eerste werd gemaakt nemers vragen me wel eens om te
buitenlandse ondernemingen te
door 70S Van Hemeinjcken deed het pleiten voor meer vakantie, maar Ik
overhalen om zich In Luxemburg te
verhaal van Charleroi. In een nog
moet ook denken aan de toekomst
komen vestigen. De miljarden Euniet zo ver verleden werd het ecovan de onderneming" hoorden we
ropese en Waalse Investeringssteun
nomisch leven In de streek beheerst hem zeggen. Vakbonden en werkzullen daar overigens ook niet
door de staalindustrie. Goed 30.000
gevers moeten het vooral op het
vreemd aan zijn geweest. Deze 'Pamensen verdienden er hun brood.
terrein goed met elkaar kunnen vinnorama', die overilep van goede
Door faillissementen en saneringen
den, zo blijkt.
bedoelingen, ging er helaas niet diezijn er dat heden ten dage nog
In een tweede reportage nam Dirk per op In.
amper 5.000. in deze reportage
Mampaeyons mee naar Aarien, waar
Krik

Werkend Wallonië

De democratie
reaaen?

Ook was hij van mening dat een „Europa
der Volkeren" de beste oplossing was en
dat Vlaanderen en Nederland samen
moesten gevoegd worden.
Al bij al vond Ik het een sympathieke
Duitser...
in diezelfde periode las Ik De blikken
trommel, een succesboek van Gunther
Grass. Daarin vertelt de auteur bijna
terloops de opkomst van het nazisme.
Hoe handige en welsprekende „leiders"
erin slaagden middenstanders, boeren,
arbeiders. Intellectuelen en de jeugd te
winnen voor hun Partij. Vergaderen,
marcheren en de harden (de SA) zo
handig beïnvloedden dat zij bij razzia's
de winkels van joden en andere on-

Onlangs was ik op reis in het buitenland
en ontmoette bij toeval een Duitser uit
Osnabruck. Toen hij hoorde dat Ik Vlaming was, bekende hij dat hij een hartstochtelijke lezer was van Ernest Claes en
Felix Timmermans. Over de oorlogsperiode - hij was amper 10 jaar toen Hitler
het Westen aanviel - vertelde hij niets.
Maar hij voelde zich erg gelukkig om het
feit dat er nu reeds meer dan 50 jaar
vrede in Europa is. Voor hem is de
democratie zeker de beste staatsvorm
en hij verafschuwde dictatuur en éénpartijstelsels.

Ludo Abicht
Omdat ik mijn abonnement op WIJ nogal
vlug had betaald, ontving ik zeer vlug „De
herinnering is een vorm van hoop". Omdat ik de gewoonte heb mijn dagelijkse
post onmiddellijk door te nemen, heb ik
het boekje reeds zeer aandachtig gelezen.
Helaas denk ik, in een Wederwoord onvoldoende ruimte ter beschikking te hebben om al mijn reacties kenbaar te maken.
Ik had wel moeite om in het betoog van
Ludo Abicht een credo te ontdekken of
een positief programma. Mijn visie, en
algemene beoordeling: herinnering en
hoop zijn zeer vluchtige vormen.
Line Lambert,
Gent

Louba Benaïssa
Bij dergelijk drama mag en kan nationaliteit geen enkele rol spelen. Ook bij
de familie Benaïssa zullen het verdriet en
de woede even groot zijn als bij de andere
families van vermiste en vermoorde kinderen.
Wij kunnen echter niet voorbij aan het
feit dat media, politici en kerkelijke leiders in eenklank, schaamteloos en op
degoutante wijze misbruik maken van
emoties en frustraties om hun ideaalbeeld
te promoten...
Toen koning Boudewijn I stierf was blijkbaar opeens iedereen weer voorstander
van het unitaire België...; nu wordt het
drama-Loubna aangegrepen om de multiculturele „samenleving" als het ideaalbeeld voor te stellen. Van politieke recuperatie gesproken.
Stefaan Sintobin,
Izegem

Migrantenstemrecnf
We betreuren het vasthouden aan de
nationaliteitsvereiste door de VU als
voorwaarde tot stemrecht. Het is toch
niet zo dat een migrant die weigert Nederlands te praten maar omwille van
louter utilitaire redenen toch overgaat tot
naturalisatie van een grotere integratiewil
getuigt dan de migrant die het Nederlands machtig is, zich voor het politieke
proces interesseert maar om welke reden
dan ook verkiest toch de eigen nationaliteit te behouden.
De discussie moet in zijn Europese context worden geplaatst. Toch zijn we het
niet eens met het door tegenstanders
gehanteerde argument van de wederkerigheid. Momenteel is ook Zwitersland
geen lid van de Europese Unie. Vinden
wij het rechtvaardig dat wanneer we,
bijvoorbeeld wegens beroepsomstandig-
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WEDERWOORD

heden, naar Zwitserland zouden verhuizen ter plaatste slechts aan de gemeenteraadsverkiezingen zouden kunnen deelnemen mits het opgeven van de Vlaamse
nationaliteit ?
Kort stippen we nogmaals de (talrijke)
andere pro-stemrecht argumenten aan :
- Geen herintroductie van de „drie-standen-maatschappij" (Vlaming /EU-burger/niet-EU-burger).
- Het recht om via deelname aan de
verkiezingen (zij het ornechtstreeks) de
bestemming van de eigen belastingsgelden te bepalen. Wij klagen als
Vlaams-nationalisten toch ook zeer terecht de miljardenstromen naar het zuiden des lands aan ?
- Een einde maken aan de thans bestaande systematische verwaarlozing
van de migrantenbuurten in de grootsteden wegens electoraal niet interessant...
-Tenslotte geloven wij zeer sterk in de
politieke participatie als middel tot integratie.

SM

gewensten kapotsloegen. Het zij toegegeven dat de situatie van Duitsland In
de periode rijp was voor dergelijke strategieën. Maar we kennen er nu ook de
gevolgen van.
Zonder de omstandigheden van toen te
vergelijken met de situatie In Vlaanderen
nü - alhoewel de democratie hier ook
zware klappen krijgt - dacht Ik toch
onwillekeurig terug aan de beschamende Incidenten op de IJzerbedevaart
van vorig jaar. Ook daar wilden mensen
hun wil met geweld opdringen:
- de stormloop van een twintigtal „harden" om de stoelen van de Comltéieden in te nemen;
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Het komt ons voor dat de defensieve en
eerder krampachtige VU-houding is ingegeven door electorale motieven, met
name de precaire Vlaamse positie in Brussel en de Rand.
Wij erkennen dit probleem. Toch kunnen
we ons niet terugvinden in de gevolgde
strategie.
Veronderstel dat voor 2000 geen tweederde meerderheid wordt gevonden voor
een „open" grondwetswijziging. In voorkomend geval wordt bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2000 enkel (conform het EU-verdrag) stemrecht verleend
aan EU-onderdanen.
Geconfronteerd worden met deze manifeste schending van het geHjkheidsbeginsel en discriminatie tussen EU-burgers en niet EU-burgers lijkt het ons zeer
onwaarschijnlijk dat in de periode 20002006 geen stemrecht zou verleend worden aan niet-EU-burgers. Bovendien zullen vrijwel alle migranten van de 3e
generatie dan de Belgische nationaliteit
verworven hebben.

- het flultjesconcert tijdens de toespraak van de voorzitter;
- en het vernederend gevecht van een
groep opgehitste jongeren tegen de
vlaggendragers en oud-strijders.
De „leiders" dirigeerden van op afstand
het ganse spektakeJ met die handige
portofoons.
En het resultaat: een zware slag voor de
Vlaamse beweging en ernstige beschadiging van het Imago van Vlaanderen in
binnen- en buitenland.
De democratie redden is nu het wachtwoord. Zal men in Vlaanderen In de
goede richting reageren?
D.D.S..
Kessei-Lo

Welke waarborgen biedt dergelijk scenario voor wat betreft de Vlaamse vertegenwoordiging in Brussel en de rand?
Rekening houdend met dergelijke evolutie op middellange termijn lijkt het ons
ook vanuit strategische overwegingnen
nuttig een meer offensieve houding aan te
nemen: principieel voorstander van stemrecht maar bijvoorbeeld koppelen aan
bhjvende gewaarborgde vertegenwoordiging in Brussel en de rand (een ernstig
debat rond de 20%-spreidingsdrempel)
migrantenwerving voor het Nederlands
door opwaarderen van de (quasi) vrijwilligers die Nederlandse taallessen organiseren.
Joeri De Martelare,
Annelies Storms,
Stefan Decaluwe,
Gent

RS. De redaktle ontvangt graag brieven van lezers.
Naamloze, scheld- en smaadbrleven gaan de scheurmand in. De redaktle behoudt zich het recht voor
brieven in te korten en persklaar te maken. Brieven
worden voluit ondertekend, tenzij de schrijver verzoekt Initialen te gebruiken.
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OPGAVE 84
HORIZONTAAL
1. Wie hiermee bezig is,
draagt met grote moeite
een vracht, oef! (5)
4. Er is niets van overgebleven, (2)
5. Deze kwaal Is door geen
geneesheer te bestrijden
(8)
7. Er Is een zeker insect in de
buurt (2)
9. Gaat 't hier om een Hollandse man die doende is
een kind ter wereld te
brengen? (5)
12. Zulke maaltijden worden
uitbundig gevierd (11)
13. Zo'n wand vormt geen
stevige afsluiting (13)
14. ts bedoeld om herinneringen in te noteren (13)
VERTIKAAL

1. Oplichters van de ergste
soort (15)
2. Maak plaats! (4)
3. Sleept over de grond een
vracht achter zich aan (6)
6. Kan gebeuren alsje veel te

hard ergens tegen duwt
(11)
8. Afkeer en afgunst zijn in
deze uitdrukking aaneengekoppeld (4, 2. 3)
10. Gezichtkundig, maar ook
gezichtsbedrog? (7)
11 Laat een krakend en schurend getuid horen, bij
voorbeeld met de tanden
(6)
13. Schandelijk, betreurenswaardig en nog buitengewoon ook! (3)
OPLOSSING OPGAVE 83
Horizontaal: 1. gedaan; 4.
oprechte liefde; 8. daarenboven; 9. Bouwe (of Bouke); 10
gom; 11. lui; 12. IJskar; 14.
Joop; 15. natekenen; 17. nodig.
Vertikaal: 1 gelovig; 2. deelnemer; 3 Noë; 4. onderlijnen,
5 raambiljet; 6. chequeboeken; 7. tobberij; 13. kranig;
16. nijd.
Onze winnaar van deze
week komt uit 9450 Haal-

tert. Hugo sonck woont er
In de Anderenbroek 119 en
tiU krilst binnenkort zlJn
prils thuisbezorgd.
De gele briefiraart met de

oplossing van opgave 84
verwachten wy ten laagte
op maandag 51 maart a.s.
op ons adres: Barrikadenpieln 12 te 1000 Brussel.

Het raster van Hersenbreicer 84 was verleden week onzorgvuldig afgedrukt, wij herhalen hem deze week.
Met excuus!
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e vorige weken spraken we over de
overlevingsstrijd van de dialecten.
In de twee laatste afleveringen komen mensen aan
het woord die ijverden voor het gebruik van
Algemeen Nederlands. Dr. Frans Debrabandere is
één van hen.

D
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UITSMIJTER

In de vorige afleveringen van 'De andere
taalstrijd' kwamen de ABN-acties al ter
sprake. Ze werden door de dialectologen
van het Woordenboek van de Vlaamse
Dialecten met de vinger gewezen omdat de
acties mee ten grondslag lagen aan het
teruglopend gebruik van het dialect. De
ABN'ers pleitten voor het spreken van
Algemeen Nederlands (AN), maar duwden tegelijk het dialect in een verdomhoekje, heette het.
Dr. Frans Debrabandere verdiende zijn
AN-sporen bij de ABN-actie van de Vereniging voor Beschaafde Omgangstaal
(VBO). De VBO werd een eerste keer
boven de doopvont gehouden in 1932. De
vereniging gaf een tijdschrijft uit onder de
naam Stijl en Volk, dat de ondertitel 'Orgaan ter bevordering van den groei naar
Stijl in den privaten en openbaren levensvorm van ons volk' droeg. WO II
betekende het einde van dit initiatief. Een
tweede VBO kwam er al in 1948 en kende
meer succes: tot op heden is ze actief, zij
het in mindere mate dan in de aanvangsjaren. De VBO heeft itmiiddels ook
haar naam veranderd in Vereniging Algemeen Nederlands (VAN). „Dat gebeurde
in 1979 om voor de hand liggende redenen", zegt Debrabandere, „de verwarring met het Verbond van Belgische Ondernemingen werd groot. Maar vooral de
opvattingen over taal waren gewijzigd. De
verhouding standaardtaal-dialect is er niet
meer een van beschaaf d-onbeschaafd."
Zoals haar voorganger had ook de tweede
uitgave van de VBO een tijdschrift. Nu
Nog heette het, daarmee verwijzend naar
de blijvende noodzaak om AN te spreken.
„Ook de naam ABN is toen ontstaan. Het
was een algemeen 'beschaafde' taal, die
stond tegenover het 'onbeschaafde' dialect. De bedoeling van de VBO was het
goede Nederlands te verspreiden: een correcte uitspraak, juist woordgebruik,..."

DIALECT MAC WEER
Binnen de VBO ontstonden afdelingen.
Die in West-Vlaanderen, waarvan de
Brugse Kortrijkzaan Debrabandere voortrekker is, werd opgericht in 1954. „De
West-Vlaamse afdehng coördineerde de
activiteiten. Wij hielden b.v. ABN-weken
in de scholen, organiseerden jaarlijks een
wedstrijd voor de jeugd. Die nam door de
jaren heen verschillende vormen aan.
Soms waren het debatten, in andere gevallen welsprekendheidstoernooien of, zoals de jongste jaren, voordrachtwedstrijden. Sinds enkele jaren houden wij ook
een meer algemene taallest. De vierde
Grote Taaltest heeft plaats op 15 november 1997. Ik wijs erop dat ook de
afdehngen in andere provincies VAN-activiteiten organiseren."
De naamsverandering van de VBO werd al
aangehaald. Niet alleen de verwarring met
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de werkgeversorganisatie was daarvan de
oorzaak. „De wijziging was belangrijk. Er
werd afgestapt van 'beschaafde omgangstaal' en overgegaan tot 'algemeen Nederlands'. Aan het einde van de jaren '70
maakte de sociolinguïstiek opgang in de
taalkunde. Die gaf de taal meer variatiemogelijkheden en liet geen taboe rusten op het dialect. Dialect was niet meer
'onbeschaafd', maar een 'andere variant'.
AN werd de overkoepelende standaard-

zijn die dachten dat de teloorgang van het
dialect geen groot verlies zou zijn. Ze
kregen immers iets anders in de plaats dat
in hun ogen meer waard was. Die opvatting is door de tijden heen gewijzigd. Ik
ben het er overigens helemaal niet mee
eens dat het dialect verloren zou gaan door
het gebruik van een standaardtaal. Het

Wat doedde
gU daar?
taal. Ook het tijdschrift van de VAN werd
in een ander kleedje gestoken en heet nu
Nederlands van nu."
De vraag rijst waarom juist in de jaren '50
precies de drang ontstond om de Vlamingen AN te leren. Had de Vlaming niet
voldoende aan het basisonderwijs? „Dat
was jammer genoeg niet het geval." verduidelijkt Debrabandere. „Het dialect was
in de jaren '50 nog aloverheersend. De
standaardtaal werd in het openbare leven
haast niet gebruikt. Er was dus duidelijk
behoefte aan correct Nederlands. Ons was
het niet zozeer te doen om Babelse (dialect)spraakverwarringen te voorkomen,
maar om Vlaanderen op een hoger niveau
te tillen. Het AN was, in het kader van de
taaitoestanden in België, nodig om als
Nederlandstaligen stand te kunnen houden. Als Brussel verfranst is, dan is dat
voor een groot gedeelte te wdjten aan het
gebruik van het dialect. Duizenden Vlamingen die met hun dialect naar Brussel
zijn getrokken, waren een gemakkelijke
prooi voor de verfransing. Ze hadden
immers geen gelijkwaardig wapen om tegen het Frans op te treden. De verfransing
was moeiÜjker geweest als ze AN hadden
gesproken."
Debrabandere is ervan overtuigd dat de
VBO-acties hebben meegespeeld in het
tegengaan van de (verdere) verfransing
van Vlaanderen. „Wij spanden ons in
vanuit een Vlaamse, culturele overtuiging.
De VBO en de VAN zijn onmiskenbaar een
aspect van de Vlaamse beweging. Wij
wilden niet dat het Nederlands cultuurgoed geschonden werd. Door het blijvend
gebruik van dialect kon dat immers verloren gaan. Met de standaardtaal konden
we aan de Franstaligen laten zien dat het
Nederlands een gelijkwaardige taal was."

TUSSENTAAL EN TAAL
Maar ondanks al die goede bedoelingen
kwam wel het gebruik van het dialect in
het gedrang ... „Het haast 'verketteren'
van het dialect was destijds een noodzakehjk kwaad om het Nederlands erdoor
te krijgen. Er zullen vast mensen geweest

DE
ANDERE
TAALSTRIJD

dialect heeft de standaardtaal nodig om te
kurmen blijven bestaan. Kijk naar FransVlaanderen; een dialect dat contact verliest met de standaardtaal, is ten dode
opgeschreven. Voor het Elsasser Dietsch,
dat een Duits dialect is, geldt hetzelfde.
Het is natuurlijk ook zo dat, door invloed
van het onderwijs en de media, het dialect
verandert."
In de vorige afleveringen werd al aangehaald dat er nog steeds Vlamingen zijn
die noch het dialect, noch de standaardtaal
beheersen. Debrabandere beaamt dat en
meent dat juist die tussentaal de grote
vijand is van het Nederlands., Je hoort die
tussentaal voortdurend in de media, met
name in de amusementsprogramma's. De
bevolking gaat de tussentaal verkeerdelijk
beschouwen als standaardtaal. 'Gade gij ne
keer' en 'Wat doedde gij daar?'... dat kan
niet. AN spreken zoals de Nederlanders
dat doen, zal dan ook weer niet kuimen.
Ieder behoudt zijn eigen intonatie, zijn
eigen accent: er bhjven verschillen. Maar
de eenheid moet toch zo groot mogelijk

blijven. Veel van de woorden die voor
Zuid-Nederlands doorgaan, zijn bovendien beperkt tot een bepaalde streek. Wie
gaat dan uitmaken wat 'standaard-Vlaams'
IS.'

LINTMETERS?
Debrabandere wijst er tegelijk op dat veel
woorden die in het dialect gebruikt worden, perfect Nederlands zijn, maar dat de
mensen die ze gebruiken dat niet altijd
weten. En die woorden dus gaan vervangen door... inderdaad „ ...slecht Nederiands. De 'centimeter' van de naaister is
dialect en goed Nederlands. 'Lintmeter' is
dat niet. Een West-Vlaming zegt altijd 'tes
weer hetzelfste'. Als hij dat in het Nederiands vnl zeggen, hoor je gegarandeerd
'Het is terug hetzelfde'. Wat fout is. Je
merkt het voortdurend."
„In België hebben wij geen neerlandici,
mensen die het Nederlands als hoofdvak
hebben. Dat is een groot gebrek. Onze
germanisten kuimen niet uitsluitend Nederlands studeren, zoals bij onze noorderburen wel het geval is. Hoeveel leerkrachten beheersen het Nederlands? Hoeveel germanisten, tenzij zij er zich persoonlijk op toeleggen?" besluit Debrabandere.
Geert Vranken
c»Volgerule week een laatste aflevering
met daarin een gesprek met Jaak Bouveroux, ABN'er van het eerste uur.
c&Wie belangstelling heeft voor correct
Nederlands, kan een proefnummer van
'Nederlands van Nu' bestellen bij VAN,
Kardinaal Merderplein 1, bus 10, 2800
Mechelen. VAM-leden hebben recht op
gratis taaiadvies.

Als Brussel
verfranst Is,
dan is dat
voor een
groot
gedeelte te
wijten aan
het gebruik
van het
dialect.
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Code van de Jonge
Vlaming te Brussel
Prof. Debrabandere haalde aan dat niet weinig
Vlamingen die naar Brussel trol<ken, verfranst zijn
omdat ze het AN niet machtig waren (zie hierboven). Uit Bouw, het tijdschrift van de ABNacties en dus niet te verwarren met Nu Nog, dat
werd uitgegeven door de VBO, halen we een
gedragscode die die verfransing moest tegengaan. Ze heeft, na bijna 40 jaar nog steeds
actualiteitswaarde.
„Zoals gezegd, wordt op de vraag 'wat kunnen
wij doen?' voor wat de jeugd betreft nog best
geantwoord door de 'Code van de Jonge Vlaming
te Brussel', verschenen in ons nummer van februari 1959.
• Te Brussel spreken jonge Vlamingen altijd en
overal beschaafd Nederlands. Dat is hun maatschappelijke plicht. Waarachtige tweetaligheid
bestaat erin dat de een de ander begrijpt,
terwijl beiden hun moedertaal spreken.
• Franstalige reclame - ook tweetalige - in Vlaanderen verspreid, wordt onverbiddelijk teruggestuurd.
• Alle briefwisseling met Brussel van Vlaanderen

uit, zowel naar niet-officiële als naar officiële
diensten geschiedt in het Nederlands. Bekenden, vrienden en familieleden die te Brussel
wonen, worden bij elke gelegenheid aan hun
Vlaming-zijn herinnerd.
I Jonge Vlamingen uit alle Vlaamse gouwen
steunen het Nederlandstalig onderwijs te Brussel, alsmede het Vlaamse jeugdbewegingsleven.
I Overtredingen van de taalwet, door wie en
waar ook, worden aan de Vaste Commissie van
Taaltoezicht (...) meegedeeld.
I Vlaamse jeugdgroepen en jonge Vlamingen op
bezoek te Brussel, gedragen zich daar als een
toonbeeld van hoffelijkheid en voornaamheid.
Elke toegeving echter aan de franskiljonse
meerderwaardigheid wordt van de hand gewezen, beleefd doch kordaat.
I In een democratisch land waar voor de wet alle
burgers gelijk zijn, moeten wij een atmosfeer
helpen scheppen waarin deze gelijkheid werkelijkheid worden kan. Jong Vlaanderen moet
hier zijn plicht en zijn taak vervullen."
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