
H oelang houdt de federale regering 
het nog vol? Deze vraag werd 
reeds meerdere malen gesteld en 

het antwoord erop wordt hoe langer hoe 
duidelijker: de federale 
regeringsmeerderheid staat op springen. 

Vooral de Waalse coalitiepartners 
gunnen elkaar het licht in de ogen niet, 
noch op regionaal, noch op federaal 
niveau. In de Franstalige gemeenschap 
ruzieën PSC en PS dat het een lieve lust is. 
De relatie tussen beide partijen wordt er 
vertroebeld door een nieuwe ,schoolstrijd'. 
Opiniepeilingen wijzen bovendien uit dat 
de houding van de PS de PSC stemmen 
kost. PSC-voorzitter Nothomb is daar 
bijzonder gevoelig voor. Ter linkerzijde van 
zijn partij gaan stemmen verloren ten 
gunste van Ecolo, ter rechterzijde ten 
gunste van de PRL. Om stemmenverlies te 
neutraliseren gaat de PSC een Franstalige 
frontvorming met deze partijen aan. 
Nothomb kan het overigens bijzonder goed 
vinden met PRL-voorzitter Louis Michel. 
Meer moet dat niet zijn om een regering te 
doen vallen, iets waar de PSC bovendien 
nogal wat ervaring in heeft. 

Ook op federaal vlak ontstaat een 
kortsluiting. Verleden week liet Nothomb 
duidelijk verstaan dat de actualisering van 
het federale regeerakkoord hem niet kan 
overtuigen. Nothomb is de stugge houding 
van de PS grondig beu. Dat PS-kopstukken 
nu ook de PSC beschuldigen van corruptie 
inzake de Dassault-affaire, zal slechts het 
wantrouwen tussen beide partijen 

De 
tongen 
komen 
los 

aanscherpen. De Franstalige krant Le Soir 
meldde dinsdag jl. dat het pas vrijgelaten 
PS-kaderlid, Merry Hermanus, het Luikse 
gerecht heeft aangetoond dat de PSC 30 
miljoen fr. smeergeld van Dassault zou 
hebben ontvangen. 

In verband met diezelfde Dassault-
affaire heeft het Luikse gerecht Guy 
Spitaels in staat van beschuldiging gesteld. 
De tongen komen los, niemand neemt nog 
langer iemand in bescherming. Wel 
integendeel, de PS-tenoren vechten een 
gerechtelijk robbertje uit. Een ontgoochelde 
Alain Van der Biest zint op wraak en 
onthult nieuwe gegevens in verband met de 
Agusta-zaak. Natuurlijk zullen deze 
ontwikkelingen een communautair staartje 
krijgen. Als er schot komt in de Agusta-zaak 
zal ook de SP niet ontzien worden. Dat de 
CVP alsnog buiten schot blijft, werkt op 
zijn beurt de gehele socialistische partij 
behoorhjk op de zenuwen. In de Senaat viel 
verleden week donderdag SP-er Patrick 
Hostekint zwaar naar de CVP uit. En SP-
kamerlid Louis Vanvelthoven zei „ dat wel 
eens alle partijen die ten tijde van het 
Dassault-contract in de regering zaten 
betrokken zouden kunnen zijn." 

„Als dit zo doorgaat", besluit CVP-
fractieleider Paul Tant, „komen de 
stabiliteit en de geloofwaardigheid van de 
regering in gevaar." Een niet mis te 
verstane waarschuwing, vanuit onverdachte 
hoek." 

(evdc) 
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Samen op de tandem. 

De jonge voorzitter heeft een baard. 

De para's als schaamlapje 

4 

5 
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Verkoopsfactono 

Over de Ronde 

D e sociaal-economische toestand be
gint er in dit land almaar donl<erder uit 

te zien, het lijstje van bedrijven in moei
lijkheden wordt met de dag langer. Wij 
schrijven deze regels met op de ach
tergrond het lawaai van ontploffende 
voetzoekers en loeiende sirenes: de zo
veelste betoging van arbeiders die voor 
hun baan vechten. 
Belgacom schrapt 6.500 banen om, naar 
het zelf zegt, de liberalisenng van de 
telecommunicatiemarkt op te vangen. 
Ook Sabena wil de liberalisering in de 
luchtvaart te lijf gaan en vraagt zijn per
soneel in te leveren. Alcatel Bell sluit haar 
vestiging in het Henegouwse Colfontaine: 
325 banen die verdwijnen en 221 die 
zullen worden uitbesteed. 
Ondertussen verhitten zowel In Vilvoorde 
als in Clabecq de gemoederen wat aan
stekelijk werkt op werknemers van andere 
bedreigde bedrijven Een gevaariijke toe
stand! 
Want bedreigde werknemers zijn er zowat 
overal Men moet er de jongste cijfers van 
de VDAB maar op nakijken. In de eerste 
twee maanden van dit jaar werden 4.800 
werknemers collectief afgedankt, dat is 
tweederde van het aantal over heel het 
jaar1996. 
Oorzaken voor sluitingen en afslankingen 
moeten gezocht worden in de liberali
sering en de globalisering van de eco
nomie. Van liberalisering wordt iedereen 
beter, zegt men. Zo zullen de prijzen van 

de telefoondiensten naar beneden gaan. 
Dat mag wel, want volgens Test-Aankoop is 
telefoneren in België het duurst van heel 
Europa. Sabena moet dan weer de prijs van 
zijn vliegtuigreizen aanpassen wat de toe-
risme-industrieten goede komt, maar van 
haar personeel nog maar eens Inleve
ringen vraagt. 
Clobalisering van de economie heeft een 
niet tegen te houden verhuis tot gevolg, 

Federale 
mede

plichtigheid 
naar landen waar de productie door veel 
lagere loonkosten goedkoper Is. De om
standigheden waarin werknemers daar ar
beiden is niet altijd menselijk, vaak is er nog 
kinderarbeid om niet van slavenarbeid te 
spreken. De vakbonden die deze toestan
den kennen ijveren ons inziens onvol
doende om aan deze toestanden een 
einde te stellen. Wellicht zal een nieuwe 
sociale beweging nodig zijn om het groot
kapitaal tot maatregelen te dwingen. Li
beralisering en globalisering hebben dus 
ook hun onmenselijke kanten. 

Eeriijkheidshalve willen wij ons niet blind 
staren op de ontslagen die inderdaad 
spectaculair zijn, wij moeten ook oog heb
ben voor de nieuwe banen die er bij
gekomen zijn. Niet dat deze aan de re
geringen zouden te danken zijn, ze zijn 
eerder het gevolg van de economische 
conjunctuur die sinds eind 1995 aan een 
bescheiden opleving toe is. 
Het nergens-zijn van de federale regering 
inzake tewerkstellingsbeleid begint onder
hand ergeriijke vormen aan te nemen Na 
de beschamende resultaten van de jong
ste budgetcontrole gelooft geen mens 
meer dat voor deze regering de tewerk
stelling prioritair is. De reactie van eerste 
minister Dehaene op de herstructure
ringsplannen bij Alcatel kon weer tellen. De 
premier sprak van ,,consternatie" alsof hij 
van niks wist, van de sluiting van Renault 
wist Dehaene ook niets. 
WIJ willen mild zijn en best aanvaarden dat 
een regering niet alles in handen heeft, 
liberalisering en globalisering gebeuren 
buiten haar wil Maar tussen ,,conster
natie" en een bescheiden poging om toch 
iets te doen ligt een grote afstand. En een 
ernstige poging van haar zouden wij wel 
willen zien. Want haar banenplannen zijn 
niet meet dan wat gesleutel in de marge. 
En dat zeggen wij niet alleen! Voor wan
neer een ernstig debat over arbeidsher
verdeling, over werktijdverkorting, over 
alternatieve tewerkstelling, over loonkost-
verlaging? Een fundamenteel debat tus

sen èl de geïnteresseerden in tewerkstel
ling wordt nu toch wel heel dringend. 
In hun jongste uitgave zijn de Vlaamse 
werkgevers (VEV) vrij scherp voor de te
werkstellingspolitiek van de federale re
gering. Zo noemen ze in hun Snelberlcht 
(27 maart jl.) het betalen van een werk
loosheidsuitkering als loon voor laagge
schoolde werklozen een ,,artificiële werk
gelegenheid of dure bezigheidstherapie" 
wanneer deze niet gepaard gaat met vor
ming en niet gekoppeld is aan een nuttige 
economische activiteit. Bovendien erge
ren de Vlaamse werkgevers zich terecht 
aan het feit dat de federale regenng,,hier
mee andermaal het werkgelegenheidsbe
leid van de gewesten" doorkuist. 
Naast het gebrek aan beleid begint deze 
federale inmenging iedereen te ergeren. 
De regering-Dehaene is in zo'n gevorderde 
staat van ontbinding dat ze nog weinig 
samenhangends kan bedenken De Volks
unie vraagt al jaren dat alle economische 
hefbomen naar de gewesten zouden wor
den overgeheveld. Want het wordt tijd dat 
Vlaanderen en Wallonië elk een etgen en 
dynamisch economisch beleid kunnen 
voeren. Men zegt dat het de PS is die deze 
evolutie stremt. Als dit inderdaad zo is 
wordt het tijd dat de andere regerings
partners, vooral de Vlaamse, spreken. An
ders zijn ze medeplichtig! 

Maurits van Liedekerke 



Fietsterreur 
'Antwerpen heeft te kampen met een 
nieuwe vorm van terreur: die van de 
tweewielers. Niet zozeer de tramsporen, 
maar de honderden automobilisten maken 
het de Antwerpse fietser geenszins 
gemakkelijk. Om dat aan te klagen heeft 
een aantal fervente fietsfans een vereniging 
opgericht. „Spaak en tandrad" heet ze en 
ze heeft zich al een eerste keer flink in de 

kijker kunnen werken. Midden op het 
spitsuur bezetten de „fietsterroristen" op 
een vreedzame wijze enkele van de drukste 
kruispunten van de Sinjorenstad. Gevolg: 
op enkele minuten tijd onoverzichtelijke 
files. „Spaak en tandrad" wil de auto, „één 
van de oorzaken van de vernietiging van 
het sociale weefsel van de samenleving", 
weg uit de binnenstad. 

Kleine criminelen 
„Waarom zouden ze het niet doen? 'Wij' krijgen van de 
maatschappij alles terug. Een Pehoorlijk inkomen, een 
plaats in de samenleving. 'Zij' worden op school voor dom 
en ambetant gehouden. Ze zijn niet dom of ze weten dat 
er In onze maatschappij voor hen weinig Is weggelegd. Ze 
zien hoe er vlug en veel geld te verdienen Is in de 'vice-
Industry', de industrie van de ondeugd. Komt daarbij dat 
'social losers' steun zoeken bij mekaar" Lode Walgrave, 
criminoloog van de KULeuven, op de vraag waarom de 
meeste jonge criminelen uit sociaal zwakkere gezinnen 
komen. In, Het Belang van Limburg 27 maart 1997. 

4 DOORDEWEEKS ^ 

Willy Claes begint de nieuwe 
baantjes op te stapelen. Na het voor
zitterschap van de Dienst voor Scheep
vaart Icrijgt nu ook een Job in Bokrijk. Hij 
wordt er 'adviseur in het begeleidings-
comité voor de Oude Stad in het open
luchtmuseum'. 

De meeste discotheken in dit 
land zijn niet veilig. Dat blijkt uit een 
ondenoek van het consumentenma
gazine Test-Aankoop. Uit een andere 
enquête bleek dan weer dat het te
lefoneren in België te duur is in ver
gelijking met het Europees gemid
delde. 

Eén op drie Vlaamse mannen 
sterft aan een aandoening die direct of 
indirect veroorzaakt wordt door het 
gebruik van tabak, zowel bij vrouwen 
als bij mannen zijn de hart- en vaat-
aandoeningen de belangrijkste doods
oorzaak. 

Er sterven minder Vlamingen 
door verkeersongevallen. De daling 
van met name het aantal weekendon
gevallen heeft vreemd genoeg ook 
minder aangename gevolgen: een te
rugloop van het aantal donoren van 
organen. 

Het voorbije paasweekeinde is 
niettemin weer moordend geweest, 
vooral jongeren kwamen, meestal 
door overdreven snelheid, om het le
ven. Er werden zeven doden, allemaal 
twintigers, gemeld. 

In Mechelen hebben op Witte 
Donderdag zo'n 500 kinderen bomen 
geplant op de brede middenberm van 
de snelweg E19. Op termijn moet de 
hele middenberm bebost worden. Dit 
moet de herinnering aan de veron
gelukte kinderen levend houden. 

"* Wannes Van De Velde heeft de 
Arkprijs "97 gekregen. De dichter-mu-
sicus kreeg de prijs van het vrijzinnig 
comité van de Arkprijs voor de manier 
waarop hij consequent en rebels om
gaat met het vrije woord en voor zijn 
niet-aflatend engagement. 

"^ Op twee plaatsen in Vlaanderen 
werd betoogd tegen de mogelijke stor
ting van laagactlef kernafval, in Wul
pen aan de Westkust omdat het af
gedankt munitiedepot van de leger
basis van Koksljde in aanmerking komt, 
in Zonhoven omdat het verlaten mi
litair domein van Molenheide op het 
lijstje van Niras staat. 

ANZ-VNJ 
Het Algemeen Nederlands Zangverbond 

(ANZ) en het Vlaams Nationaal Jeugd-

verbond (VNJ) hebben de plooien glad
gestreken. Tussen beide verenigingen was 
een kortsluiting ontstaan toen het ANZ 
besliste dat de muziekkapel van het VNJ 
niet langer welkom was op het Vlaams 
Nationaal Zangfeest. Het ANZ nam die 
besissing omdat het VNJ betrokken was bij 
rellen tijdens de jongste IJzerbedevaart. 
Het VNJ dreigde met een boycot. Dat zou 
allicht zwaar zijn aangekomen, daar de 
VNJ-sympathisanten een belangrijk aan
deel van het Zangfeest-puWiek vormen. 
Daarom werd door Jan Jambon een be-
middehngspoging ingezet. Jambon is ge
wezen OW-voorzitter en huidig leider 
van het IJzerbedevaardersforum. 

Er kon een vergelijk gevonden worden, 
nadat het VNJ erkende dat de ,bede-
vaartperikelen' van 1996 anders evolu
eerden dan door haar gewild. Bovendien 
willen VNJ en ANZ samen vermijden dat 
dergelijke betreurenswaardige incidenten 
zich in de toekomst zouden herhalen. 
Het vergelijk houdt in dat de VNJ-mu-
ziekkapel tijdens het Zangfeest van 1997 
slechts een ,mini-optreden' zal verzorgen. 
Vanaf het Zangfeest van 1998 zullen de 
muziekkappellen van alle jeugdverenigin
gen volwaardig aan de programmatic deel
nemen. 

SAUWENS EN 
VOORHAMME 
Het botert niet tussen Robert Voorhamme 

(SP) voorzitter van de commissie Eco
nomie en Werkgelegenheid in het Vlaams 
parlement en Johan Sauwens (VU) voor
zitter van de commissie Staatshervorming. 
In deze laatste commisssie zijn de be

sprekingen over de wenselijke defede-
ralisering van het werkgelegenheids- en 
werkloosheidsbeleid begonnen. Tegelijk 
wil de commissie Economie en Werk
gelegenheid voor eind april een nota uit
werken over het Vlaams werkgelegen
heidsbeleid. 

In beide commissies zouden de verga
deringen niet zelden op het zelfde tijdstip 
vallen. Nochtans heeft Sauwens de leden 
van de commissie Economie en Werk
gelegenheid nodig en dat zorgt voor pro
blemen die vooralsnog onopgelost blijven. 
Daarbij verwijt Sauwens Voorhamme dat 
hij de werkzaamheden van de commissie 
Staatshervorming wil vertragen. Voor
hamme is van oordeel dat Sauwens de 
besprekingen over de staatshervorming 
wil overhaasten. 

Sauwens en Voorhamme zijn gedreven en 
ambitieuze ,backbenchers' die er ideo
logisch tegengestelde visies op nahouden. 
Dat kwam eerder tot uiting in de kom
missie Staatshervorming naar aanleiding 
van de discussie over de defederalisering 
van de kinderbijslagen en de gezond
heidszorgen. Toch vonden beiden uitein
delijk een vergelijk, mede dankzij de di
plomatische houding van Sauwens. 

W B EN MICHEL 
In een interview met de krant Gazet van 

Antwerpen viel PRL-voorzitter Louis Mi

chel waar uit naar de Vlamingen die op een 
verdere staatshervorming aansturen. Als 
de Vlamingen in 1999 eisen zullen stellen, 
zo beweerde Michel, zullen ze heel wat 
toegevingen moeten doen in Brussel en 
vooral inzake de Rand. Handig maakt 
Michel daarbi] gebruik van het PRL-FDF-
kartel. 

De Vlaamse Volksbeweging (WB) be
schouwt Louis Michel als de „woord-
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koorts stijgt. 

voerder van een totaal achterhaald en 
agressief anti-Vlaams Francofonisme" 
Maar, omdat de W B voor de onafhan
kelijkheid van Vlaanderen gewoimen is 
verwelkomt ze „het Francofonisme van de 
heer Michel dat als katalysator kan fun
geren. Indien hij op deze weg voortgaat 
moet dit leiden tot een zware commu
nautaire crisis die zelfs de meest lauwe 
Vlamingen ervan zal overtuigen dat het 
Belgische feit de fundamentele belangen 
van de Vlamingen tegenwerkt. Het Bel-
gique-de-Michel is een uitstekend pro
pagandamiddel voor de soeverereiniteits-
gedachte." 

BRUSSELSE 
MIDDENSTAND 
Brussels volksvertegenwoordiger Sven 

Gatz (VU) heeft 2000 overwegend Frans
talige handelaars uit de Brusselse vijfhoek 
aangeschreven met de bedoeling hen te 
overhalen het Nederlands te gebruiken. In 
een hoffelijke en tweetalige brief wijst 
Gatz op het commercieel belang van het 
Nederlands. Er zijn immers per dag 
30.000 pendelaars waarvan er minstens 
driekwart Nederlandstalig zijn. 
Aan de wdnkehers wordt ook gevraagd op 
een aantal vragen te antwoorden. De 
Brusselse volksvertegenwoordiger wil on
der meer te weten komen in hoeverre van 
een tweetalige dienstverlening gebruik 
wordt gemaakt. 

Gatz verwacht niet dat veel Franstaligen 
zullen reageren, temeer daar het initiatief 
van de VU uitgaat. Niettemin kunnen aan 
de actie een aantal beleidselementen ge
koppeld worden. En als er voldoende 
reacties verkregen worden, kunnen zowel 
de Vlaamse Gemeenschapscommissie als 
de Vlaamse gemeenschap tot beleidsdaden 
gedwongen worden. 

Nu reeds zit één en ander in de pijplijn. Zo 
plant de VGC een sensibiliseringscam-
pagne op het terrein. De VGC zou daarbij 
bereid zijn commerciële taallessen te or
ganiseren of vertaaldiensten tegen betaling 
aan te bieden. De Vlaamse gemeenschap 
zou eventueel met geld over de brug 
komen. 

Sven Gatz: „Sensibiliseringscampagnes 
zijn belangrijk omdat ze een mentaliteits
wijziging tot stand brengen. Dat is vaak 
veel doeltreffender dan taalwetten." 

POLITIEKE 
SAMENWERKING 
Vertegenwoordigers van VU, VLD, Agalev 
en CVP ondertekenden gezamenlijk een 
aantal wetsvoorstellen in zaal F van de 
senaat. De wetsvoorstellen zouden een 
aantal grondige demoaatische hervor
mingen mogelijk maken. Zo raakten alle 
onderhandelaars het - zij het voorlopig -
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Se non è vero... 
„Maar zulke fouten zijn lang zo erg niet als de fouten 
die de overheid en justitie bij tal van verdwijningen 
hebben gemaakt." Dat was het antwoord op de vraag 
van een journaliste van De Standaard hoe het kwam dat 
het nulnummer van het eerste exemplaar van 'De Witte 
Mars' in zo'n slecht Nederlands was opgesteld. De 
krant is tweetalig en het Nederlands is veelal letterlijk 
vertaald uit het Frans. Zonder eraan te twijfelen dat 
overheid en justitie te lang de zaken op hun beloop 
hebben gelaten, kunnen wij ons toch niet geheel terug 
vinden in dit antwoord. In de eerste plaats omdat het 

geen tegenspraak duldt. Er zijn inderdaad geen men
senlevens mee gemoeid, maar de vertegenwoordigers 
van de huidige 'moral majority' hadden toch net iets 
beter moeten weten. 
„Het Nederlands dat de koper van 'De Witte Mars' 
voorgeschoteld krijgt, is lachwekkend." schreef Het 
Volk. Wij zouden een stapje verder willen gaan en het 
als 'ergerlijk' bestempelen. 

„België telt 8.000 gedetenineerden voor minder dan 
7.000 plaasten in de gevangenissen. De saturatie van 
verouderde gevangenissen brengt met zich een vers
lechtering van de detentievoorwarden en van de ar
beidsomstandigheden van het gevangenispersoneel." 

„Dutroux illustreer ook dit probleem, vermits hij 
niet opnieuwe opgesloten werd na aanrakingen op 
meisjes in de Schaatsbaan van Charleroi, noch da de 
sekwestratie van enkele medeplichtingen." 
I „Aanzet tot behandeling zou kunnen gebeuren tij
dens de incarceratie, inplaats van overgelaten te wor
den aan de goede wil van de pedofielen na hun 
vrijlating.". 
De goede bedoelingen ten spijt: wij zijn niet vertederd 
door déze 'Witte Mars'. Bij wijze van opbouwende 
kritiek: laat de drukproeven volgende keer eens nalezen 
door een Nederlandstalige. Het kan de acties maar ten 
goede komen. 

^ D O O R D E W E E K S ^ 

eens om de stemplicht af te schaffen en een 
bindend referendum op meerdere niveaus 
in te voeren. 

Niet alle partijen staan evenwel op de
zelfde lijn. Zo wil de CVP niet weten van 
een bindend referendum op federaal ni
veau. Agalev, VU en VLD zijn daar wel 
voor gewonnen. Agalev en CVP kunnen 
niet akkoord gaan met de rechtstreekse 
verkiezing van de burgemeesters, VU en 
VLD zien dat wel zitten. Agalev is ook 
gekant tegen het neutraliseren van de 
lijststem. Een dergelijke neutralisering zou 
er toe leiden dat niet langer de eersten op 
de lijst, maar wel diegenen met de meeste 
stemmen verkozen zouden worden. 
Vonden de onderhandelaars geen over
eenstemming over alle besproken wets
voorstellen, dan is vooral de CVP op haar 
hoede. Enkele CVP-kamerleden mochten 
slechts een aantal wetsvoorstellen onder
tekenen nadat ze toestemming kregen van 
fractieleider Paul Tant. Bovendien is de 
CVP van oordeel dat voorrang moet wor
den verleend aan de besprekingen in de 
werkgroep-Langendries. Pas als deze on
derhandelingen mislukken, wordt een 
nauwere samenwering in zaal F voorzien. 
Overigens heeft vooralsnog geen enkele 
CVP-senator de wetsvoorstellen onder
tekend. 

Positief is wel dat de onderhandelaars ook 
een nieuwe agenda samenstelden. Daar
door wordt een zeker wantrouwen weg
genomen. De huidige wetsvoorstellen 
doen immers vooral aan het burgerma
nifest van Guy Verhofstadt enken. Op het 
programma staan nu ook de decumul, de 
openbaarheid van de boekhouding van 
politieke partijen én aanverwante orga
nisaties en de bekendmaking van giften 
van particulieren. Belangrijk voor de VU is 
dat ook gepraat zal worden over de de
centralisatie van de besluitvorming en over 
het kiesstelsel en kiesomschrijvingen. Op 
die manier zou naar een Vlaams-nationale 
kiesomschrijving gestreefd kunnen wor
den. 

SIENJAAL 
Het regent politieke vernieuwingspogin
gen. Geen mens ziet nog langer het bos 
door de bomen. Ook Norbert De Batselier 

en gewezen VU-mandataris Maurits Cop-

pieters willen hun steentje blijven bij
dragen. Beiden streven met het Sienjaal, 

een radicaal democratisch en maatschap
pelijk project, naar een progressieve front
vorming in Vlaanderen. 
Het Sienjaal werd verleden jaar voor
gesteld. De initiatiefnemers nodigden de 
vakbewegingen en VU, SP en Agalev voor 
gesprekken uit. Deze kwamen evenwel 
niet op gang. Er rees kritiek, eerst en 
vooral omdat Coppieters en De Batselier 

lieten uitschijnen een partijpolitieke sa
mensmelting te beogen. Daarbij werd ge
vreesd dat de SP de andere partijen wou 
opslorpen. Bovendien werd de CVP niet 
uitgenodigd. Iedereen die werd aange
schreven had ook inhoudelijke bezwaren. 
Op dit alles hebben Coppieters en De 
Batselier nu gereageerd. Ze hebben hun 
programma aangepast, ook de ,progres-
sieve' CVP-ers uitgenodigd, alsook het 
Centrum voor Politieke Vernieuwing, de 
politieke consumentenorganisatie Triangel 

en de Jeugdraad voor de Vlaamse Ge

meenschap. Vanaf eind april zouden ge
sprekken plaatsvinden. De Batselier en 
Coppieters benadrukken dat ze geen 
nieuwe politieke partij willen oprichten. 
Op langere termijn streven ze wel naar een 
progressieve meerderheid in Vlaanderen. 

Extreem

rechts 

verbroedert. 

H et ziet ernaar uit dat in Franstalig België de politieke 
kaarten worden herschikt. Opiniepeilingen wijzen 

uit dat de PRL er de grootste partij wordt. PRL-voorzitter 
Louis Michel warmt zich dan ook voor regeringsdeename op. 

Communautaire 
krachtpatserij 

De aanhoudende affaires, het onrustig 
sociaal-economisch l<limaat en de crisis 
van de Instellingen laten in Vlaanderen -
althans volgens de opiniepeilingen - nau
welijks electorale beweging zien. in Frans
talig België ligt dat anders. Reeds begin 
januari 1997 wees onderzoek uit dat de 
mogelijke oprichting van een Witte Partij 
vooral de Waalse socialisten de das zou 
omdoen. Dat maakte een sterke indruk op 
PRL-voor zitter Louis Michel. In die mate 
zelfs dat hij eind januari voorstelde de PS 
te laten vervangen door de PRL. Zonder 
ver kiezingen en zonder de VLD was Michel 
bereid de federale regering te ,depan-
neren'. Opvallend daarbij was zijn uiterst 
diplomatische houding. Om de Vlamingen 
niet voor het hoofd te stoten sprak hij niet 
over communautaire eisen en milderde hij 
de Vlaamse aversie voor het FDR „in onze 
PRL-FDFfederatie is het gewicht van het 
FDF niet erg groot." 
Dat durft Michel vandaag niet meer te 
herhalen, integendeel, verleden week 
woensdag verklaarde hij aan de krant 
Gazet van Antwerpen dat FDF en PRL 
partners blijven en dat de Vlamingen dat 
moeten slikken. „Wij hebben niet samen
gewerkt met het FDF om de machtigste 
partij in Brussel te worden en ze dan te 
dumpen. Mocht men een veto uitspreken 

tegen een FDF'erals minister, dan zou dat 
voor mij de beste reden zijn om wel een 
FDFminister voor te dragen." De dag 
daarop in het weekblad Panorama was 
Michels liefdesverklaring nog frappanter. 
,,Het FDF is een partij die de rechten van 
de mens eerbiedigt en die minder pro
vocerend is als de VU of minister-pre
sident Van den Brande. PRL en FDR nous 
sommes un et indivisible." 
Achter deze woorden schuilt een wel-
ovenwogen en zich 
evoluerende strategie. Voortaan wacht de 
PRL de verkiezingen rustig af. Haar di
plomatische en afwachtende houding 
heeft bovendien plaats gemaakt voor een 
ambitieuze en agressievere stijl. Recente 
opiniepeilingen toonden immers aan dat 
de PRL, danzij haar kartel met het FDF 
,incontournable' is geworden, zowel in 
Brussel als in Wallonië. Vandaar dat de PRL 
de FDFeisen almaar nadrukkelijker on
derschrijft. Intussen nemende Franstalige 
liberalen het initiatief om in Brussel en 
Wallonië een front te vormen met Ecolo 
en de PSC. 
Afgaande op de recente opiniepeilingen 
zouden de Waalse socia listen niet langer 
meetellen. Daardoor zou ook het Waals 
regio nallsme aan belang inboeten. Zowel 
PRL, PSC als Ecolo trekken immers de 

Franstalig-Belgiclstlsche kaart. En als het 
van hen afhangt wordt er in 1999 geens
zins over een verdere staats hervorming 
gepraat. De redenering van de Waalse 
liberalen Is alvast eenvoudig en tegelijk 
uitdagend. In 1999 zal Wallonië nog te 
zwak staan om onderhandelingen met de 
Vlamingen aan te knopen. Daarom kan 
van een nieuwe communautaire ronde 
geen sprake zijn. indien de Vlamingen 
daar toch op aansturen, dan zal het PRL-
FDFkartel het dossier Brussel en de Rand 
boven halen en zullen de Vlamingen - dixit 
Michel - ,,heel wat toege vingen moeten 
doen." 
De PRL-voorzitter is Inconsequent en bo
vendien intellectueel oneerlijk. Indien hij 
het Belgische federale model wil behou 
den, dan moet hij ook het territoria-
liteitsprinclpe aanvaar den. Dat principe 
strookt niet met de verfransing van de 
Rand. De randgemeenten horen Vlaan
deren toe. En het is het Vlaamse niveau 
dat via de regionalisering van de ge
meente- en provin ciewet over het sta
tuut van de Franstaligen in de Rand moet 
beslissen. Het is bovendien ergerlijk dat 
Michel een gedeelte tljke splitsing van de 
Sociale Zekerheid als,separatisme' afdoet. 
Hij iaat daarbij op de koop toe uitschijnen 
dat Viaan deren de solidariteit met Wal
lonië wil opheffen. Dat is perti nent on
juist. In het Vlaamse parlement werd be
slist dat Vlaan deren Wallonië wil blijven 
bijstaan inzake werkloosheidsver goedin-
gen en alle andere inkomensvervangende 
sectoren. Slechts de kinderbijslagen en de 
gezondheidszorgen zouden gefederali 
seerd worden. En zelfs daar zou nog van 
solidariteit sprake zijn. De uitval van de 
PRL-voorzitter naar de Vlamingen is dan 
ook misleidend én uitermate tergend. Zo 
iemand Is het niet waard In een federale 
regering te worden opgenomen. 

(evdc) 
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stof tot spreken 
Het moet ook u al eens overkomen zijn: u 

heeft telefonisch contact met een of andere 

overheidsadministratie en men behandelt u 

als een doorgelegen matras. Verbolgen als u 

bent vraagt u de naam van de bediende die u 

te woord staat. 'Ik hoef die niet te geven' 

klinkt het dan. En dan kan u zich daar boos 

over maken, maar ambtenaren, alleszins die 

van de NMBS, hoeven zich inderdaad niet 

bekend te maken. Dat blijkt uit het antwoord 

op een vraag van Agalev'er Hugo Van 

Dienderen. Maar: „Bij eventuele klachten is 

het evenwel altijd mogelijk door middel van 

enkele gegevens de betrokken bediende aan te 

wijzen en de nodige maatregelen te nemen." 

Binnenkort overigens uitsluitend vriendelijke 

ambtenaren want ze krijgen een 'interactieve 

opleiding in intermenselijke en commerciële 

betrekkingen.' 

4 

4 WETSTRAAT # 

N aar aanleiding van Inet l<amerdebat over de 
actualisering van de regeringsverklaring en 

de begrotingscontrole ontstond een snedig debat 
tussen VU-l<amerlid Annemie Van de Casteele en de 

meederderheidspartijen. Van VU-kamerlid Hugo 
Olaerts is geweten dat hij het liever over een andere 

boeg gooit. Hij kreeg de lachers op zijn hand. 

Een flitsende 

In de Kamer van Volksvertegenwoor
digers hoeft men niet over een grote 
fractie te beschiidcen om aandacht te 
trekken. Want bij de meerderheidspar
tijen kunnen de kamerleden zich nau
welijks laten gelden. Hun fractieleiders 
bepalen de agenda, bevelen wie wat mag 
zeggen of moet zwijgen. Meestal nemen 
ze zelf het woord en leggen ze bovendien 
het stemgedrag op. In een kleinere fractie 
als de VU kunnen alle kamerleden hun 
zegje doen. Elk legt zijn accenten, heeft 
zijn eigen stijl, er wordt geen eenheids
worst opgediend. Zo hoort het ook, want 
niet partijen, maar wel individuele ver-

tandem 
tegenwoordigers worden door de burgers 
verkozen. Deze hebben dan ook het recht 
te weten wat zijn of haar afgevaardigde te 
vertellen heeft. 

OPA 

De bewegingsvrijheid, kenmerkend voor 
de VU-fractie, heeft alvast in de federale 
kamer een flitsende tandem opgebracht. 
Als Hugo Olaerts het woord neemt komt 
hij wat traag op gang en tijdens de eerste 
kilometers houdt hij zich liever aan het 
ernstiger werk. De door de federale re
gering ingediende begrotingscontrole 
deed hij verleden week donderdag als een 

Hupo Olaerts: „De EMU-koers van 
België is net als een opa die naar het 

bejaardentehuis wil." 

,boekhoudkundig nummertje' af. „In 
feite komt het erop neer dat er een 
belastingsverhoging van 7 miljard is, ter
wijl slechts voor drie miljard in de uit
gaven werd gesaneerd." 
Van zodra Olaerts de meerderheidspar
tijen met de neus op de feiten heeft 
gedrukt, schakelt hij op een hogere ver
snelling over. Olaerts leidt daarbij zijn 
tegenstrevers vakkundig af door hen eens 
goed op de dijen te laten kletsen. Aan de 
meet gekomen kan hij zijn handen in de 
lucht steken. Iedereen heeft wel eens 
goed gelachen, maar intussen heeft hij de 
vinger op de wonde gelegd. 

Jaarlijks gebruikt en produceert de gra
fische sector enorme hoeveelheden pa
pier. Om deze papierberg in te krimpen 
onderhandelen de Vlaamse regering en 
de grafische sector over een milieu-be-
ieldsovereenkomst. Vlaams parlementslid 
Johan Sauwens peilde naar de stand van 
zaken. 
De Vlaamse minister van Leefmilieu en 
Tewerkstelling Theo Kelchtermans (CVP) 
antwoordde dat er reeds zes vergade-

vervuiling 
ringen zijn geweest. Belangrijkste ge
spreksonderwerp Is de Jaarlijkse betaling 
van een vast bedrag per kilogram re
clamedrukwerk dat in het Vlaams gewest 
in omloop wordt gebracht. De hoogte van 
het bedrag werd nog ntet vastgesteld. 
Analoog met het principe dat de vervuiler 
betaalt zullen voorschriften inzake pre
ventie, verwerking en afzet van papier 
worden uitgewerkt. Zo ligt het In de be
doeling om van 1998 tot het jaar 2000 een 
recyclagevoet van 80% (uitgedrukt in ge
wichtspercentage) te halen. Daarna wordt 
een recyclagevoet van 85% voorzien. 

Naast papiervervuiling is er,visuele ver
vuiling' Deze wordt onder meer door 
GSM-antennes op gebouwen veroorzaakt, 
Vlaams partementslid Johan Sauwens be
treurt dat aan deze vervuiling nauwelijks 
een halt wordt toegeroepen. 
Johan SauwenS' „Er wordt geen rekening 
gehouden met de basispnncipes die vorig 
jaar werden vastgelegd. De aanbevelin
gen volstaan niet om de inplanting van 
antennes In goede banen te leiden. Er 
wordt enkel maximaal respect gevraagd 
voor, gestreefd naar, rekening gehouden 
met en aangedrongen op. Bindende be
palingen blijven vooralsnog uit. En dit 
ondanks de visuele vervulling en de mo
gelijke (stralings)gevolgen voor de volks
gezondheid " 

In zijn .nachtelijke' tussenkomst naar 
aanleiding van het debat over de re
geringsmededeling hekelde VU-kamerlid 
Karel Van Hoorebeke de tergende stil
stand van het kabinet-Dehaene. 
Zo doet de premier er niets aan om het 
debat over de verankering op gang te 
trekken. Nochtans staat de fusie van Suez 
en Lyonnais des Eaux voor de deur. Dit 
Frans bastion zal dan In België voor de 
water-gas- en eiectriciteitsverdeling in
staan. De groep zal alleszins de Vlaamse 
belangen niet dienen. De inert:ie en mach
teloosheid waartegen de regering De-

haenë aankijkt, beschouwt Van Hoor
ebeke als onaanvaardbaar. 
Het Gentse kameriid vroeg ook om een 
dringende herziening van de wet-MaJor. 
Gezien het niet aflatende gekibbel tussen 

Karel Van Hoorebeke 

werkgevers en werknemers is deze wet 
niet langer houdbaar. 
Karet Van Hoorebeke: „De Investering die 
Katoennatie recentelijk in de haven van 
Gent deed kan een aanleiding voor de 
herziening van de wet-Major vormen." 

Hugo Olaerts: „De EMU-koers van België 

is net als een opa die naar het bejaar

dentehuis wil. De hele familie gaat er zich 

mee moeien. Di Rupo wil hem zijn vlin-

derdasje geven, Maystadt stelt voor hem 

erin te swappen, Vande Lanotte wil hem 

een jointje laten roken. Van Hecke sug

gereert de Afrikaanse methode, Colla 

denkt eerst aan een flippo en als hij zich 

niet verslikt aan euthanasie. Gelukkig is er 

nog Dehaene. Want het probleem is zo 

groot geworden dat het nu moet opgelost 

worden. Dehaene gaat even achter opa 

staan en whoep hij is de drempel over. Dus 

dames en heren, vooral de meerderheids-

leden, prijs de heer, prijs Haantje heer, 

prijs hem weer en weer, prijs hem elke dag 

meer, herprijs hem elke keer want hij kost 

steeds meer." 

VERKWISTE MIUARDEN 

Aan de kop van de tandem tra.pt Annemie 

Van de Casteele. De fractieleider daagt de 
concurrenten uit, wijst op hun interne 
verdeeldheid, op het logge en onbeweeg
lijke peloton. 

Annemie Van de Casteele: „Deze tus

sentijdse balans is louter lof voor eigen 

werk. In de schaduw van alle schandalen 

die de regering treffen, heeft zij blijkbaar 

puik werk geleverd. We durft echter de 

inventaris van de verkwiste miljarden van 

Agusta en Abos opmakend Intussen wordt 

geen nieuw beleid aangekondigd. Een test 

voor de PS hoeft niet meer. Deze balans 

moet de bevolking alleen voorhouden dat 

de regering het goed stelt en verder op de 

ingeslagen weggaat en dat er geen interne 

strubbelingen zijn. Daarbij verdwijnt kri

tiek van sommige parlementsleden in het 

niets. En dat werkzekerheid voor deze 

regering een prioriteit is gelooft niemand 

meer, zelfs niet de ACV-achterban van 

Dehaene." 

VERTROUWEN BEVOLKING 

Door de aanvallen op de CVP en ach
terban, kreeg kamerlid Jan Lenssens 
(CVP) het behoorlijk op de zenuwen, 
zeker toen Annemie Van de Casteele op 
het onverminderd voortbestaan van de 
verzuiling wees. Het is deze verzuiling, 
aldus het kamerlid, die ervoor zorgt dat er 
geen structurele veranderingen in de ge
zondheidszorgen plaatsvinden. 
Annemie Van de Casteele: „Ik verwijt de 

mutualiteiten dat ze én verzorgmgsin-

stellingen bezitten én instaan voor de 

financiering, evenals voor de verdediging 

van de patiënt én dat ze op de kabinetten 

mee beslissen. Bovendien kan de minister 

niet op tegen de machtige lobby's van de 

bestaande artsenverenigingen. Ook de PS 

is een blok aan het been. Het wordt dan 

ook tijd om het vertrouwen aan de be

volking te vragen." 

(evdc) 
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Politieke vernieuwing. Sinds in ons land 
de etterbuil van schandalen losbarstte, 
staat dit thema bovenaan de agenda van 
zowat alle politieke partijen. Hoe re
ageren op de recente stroom van schan
dalen, corruptie en falend gerecht? Hoe 
vermijden dat nog meer burgers zich 
volledig afkeren van de politiek? Dat zijn 
de vragen die vele mensen, die bezorgd 
zijn om de politiek, vandaag bezighoudt. 
En ook de jongeren roeren zich. Enige tijd 
terug besloot een aantal jongeren uit 
Volksunie en Agalev, aangevuld met een 
groep zgn. politieke daklozen, een nieuw 
initiatief uit de grond te stampen; het 
Centrum voor Politieke Vernieuwing. Si
gurd Van Germeersch, nationaal voor
zitter van de Volksuniejongeren, stond 
mee aan de wieg van het Centrum. Mis
schien niet zo evident voor iedereen bij de 
Volksunie, dachten wij zo. Vandaar dit 
gesprek. 

BEKOMMERNISSEN 

Vanwaar de nood aan een Cen
trum voor Politieke Vernieu
wing? 

Sigurd Van Germeersch: „Uit de vele 
gesprekken die ik de afgelopen jaren met 
allerlei jongeren voerde, kwam steeds 
eenzelfde constante naar voor: al te wei
nig mensen, ook jongeren, voelen nog de 
nood om zich politiek te engageren. Uit 
onderzoek blijkt dat amper 4% van onze 
bevolking op een of andere manier aan 
een bestaande politieke partij verbonden 
is, bijvoorbeeld als militant, lid of lezer 
van een partijblad. Schaf morgen de stem
plicht af en slechts 20 a 30% van de 
kiezers zou zich nog de moeite getroosten 
om effectief een stem uit te brengen. Dk 
zijn grote democratische uitdagingen 
waar wij voor staan. De voedingsbodem 
van de politiek moet vergroot worden. Al 
te vaak zag ik uiterst sociaal geëngageerde 
jongeren zich na hun studies hoe langer 
hoe meer afkeren van de politiek. Ze zijn 
actiefin allerlei sociale organisaties, in het 
sociale middenveld dus, maar politiek: 
neen, dank u. Aan dit gebrek aan politieke 
participatie wil het Centrum voor Po
litieke Vernieuwing in de eerste plaats iets 
gaan doen. Verder voelen vele jongeren 
een oprechte behoefte om samen na te 
denken met jongeren uit andere orga
nisaties, uit andere politieke partijen ook. 
Ze voelen een dringende nood om af te 
stappen van het eigen grote gelijk en hun 
mening te verruimen door ze voortdu
rend te toetsen aan die van anderen. Dat 
getuigt van intellectuele eerlijkheid. Aan 
al deze behoeften wil het Centrum op een 
gestructureerde manier verhelpen." 

POLITIEKE AGENDA 

Mogen we ons verwachten aan 
een nieuwe partij? 

ijdens een bij momenten swingende 
persvoorstelling werd enkele weken 

terug het startschot gegeven van een nieuw 
fenomeen in het Vlaamse politieke landschap: het 
Centrum voor Politieke Vernieuwing. Een gesprek 
met Sigurd Van Germeersch, mede-initiatiefnemer 

van het project en voorzitter van 
de Volksuniejongeren. 

^ A C T U E E L # 

Druk op de 
politieke ketel 

S. Van Germeersch: „Dat is niet het doel 
van het Centrum voor Politieke Ver
nieuwing. Wij willen uitgroeien tot een 
denktank voor nieuwe, frisse en pro
gressieve politieke ideeën. „Durven na
denken", met zowel partijpolitiek ac
tieven als politiek daklozen, is ons motto. 
Zo stellen wij vast dat de meeste politieke 
partijen soms uit tactische overwegingen 
niet naar buiten durven komen met be
paalde radicale ideeën. De discussie rond 
het stemrecht voor migranten toont dui
delijk dit gemis aan een eerlijke politieke 
debatcultuur aan. Vele politici, die zelf 
wel voor het idee gewonnen zijn, zwijgen 
uit angst voor een toenememd succes van 
het Vlaams Blok. Dat zal binnen het 
Centrum ondenkbaar zijn. Als je vol
doende overtuigd bent van de kracht van 
je ideeën, kan je anderen overtuigen. Als 
een bedrijf merkt dat een bepaald product 
onvoldoende verkoopt, zal het ook niet 
meteen dat product uit de markt nemen. 
Je kan verbeteringen aan het product 

aanbrengen en een betere manier zoeken 
om de consument te overtuigen. Voor 
gelatenheid is binnen het Centrum geen 
plaats; we zijn tenslotte jongeren, niet?" 

Ideeën, maar hoe ze op de po
litieke agenda krijgen? 

S. Van Germeersch: „Een volgende stap 
zal erin bestaan te trachten onze ver
nieuwende oplossingen ook effectief op 
de politieke agenda te plaatsen. Dat kan 
door de druk op de verschillende partijen, 
ook op de „onze", constant hoog te 
houden. Het wordt tijd dat we met zijn 
allen losbreken uit ons beproefde denken. 
Nieuwe problemen vergen nu eenmaal 
nieuwe oplossingen. Waar we uiteindelijk 
zullen belanden met het Centrum, kan je 
nu onmogehjk voorspellen. Het Centrum 
is ontstaan rond een groep mensen die het 
eens waren over de fundamentele vragen 
die moeten gesteld worden. Wat het eind
punt zal zijn weten we dus niet, maar één 
zaak staat vast: er bestaat niet zoiets als 
een verborgen politieke agenda binnen 

het Centrum dat bepaalt dat er tegen, stel, 
1999 een nieuwe partij moet ontstaan. 
Wij zijn geen helderzienden." 

BREUKLIJNEN 

Een breuklijn loopt volgens het 
Centrum tussen progressieven 
en conservatieven. Wat met de 
andere breuklijnen dan? 

S. Van Germeersch: „De antwoorden die 
voortvloeien uit de klassieke links-rechts 
tegenstellingen volstaan niet meer om de 
huidige maatschappelijke problemen op 
een adequate manier op te lossen. Het 
klassieke dispuut over de sociale zeker
heid tussen „linksen" en „rechtsen" is 
daar een mooie illustratie van." 

Geert Marrin 

c» Centrum voor Politieke Vernieuwing, 

Vlatningenstraat 116, 3000 Leuven. 

Tel. 016129.33.13. Fax: 

016/22.16.54. 

Sigurd Van 
Germeersch: 
"Al te weinig 
Jongeren 
voelen nog de 
nood zich 
politiek te 
engageren." 

5 
Zaterdag vierden een 200-tal militanten en 
synnpathlsanten het vijfentwintigjarig be
staan van het Taal Aktle Komitee (TAK). Voor 
zijn verjaardagsfeest had TAK Linkebeek uit
gekozen, de Vlaams-Brabantse gemeente 
waar de franskiljonse burgemeester Christian 
Van Eycken i.Unlon Francophone) zijn taal-
Imperiallsme etaleert. Onder de aanwezigen 
enkele VU-mandatarlssen zoals de parle
mentsleden Annemie Van de Casteele, 
Etienne Van Vaerenbergh en Sven Gatz, ere-
senator Bob Maes en provincieraadslid Ri
chard Peeters. Maar ook enkele academici en 
journalisten zoals de professoren Verdoodt 

^ A C T U E E L ^ 

zuiveren. Laten we onszelf wat relativeren en 
laten we bescheiden blijven. Laten we me
kaar wat meer beoordelen naar onze daden 
en niet alleen naar onze woorden. Laat ons 
Ideologische geschillen begraven De dis
cussie over hoe het Vlaanderen van morgen 
er moet uitzien, moet nu reeds gevoerd 
worden, maar mag niet escaleren tot een 
Ideologische breuk binnen de Vlaamse be
weging en een demoblllsering binnen onze 
rangen. Er Is al te veel tijd en energie verloren 
gegaan door interne verdeeldheid." 

25 Jaar Taktivisme 
en Ponette, Mare Platel en CuidoTastenhoye 
vierden mee. Vergezeld door een paar volks
tribunen kwam Blok-voorzltter Frank Van 
Hecke even langs alvorens zich naar Straats
burg te haasten alwaar hij, als flamand-de-
servlce, zijn congresserende vrienden van 
het extreem-rechtse Front National mocht 
toespreken. Eveneens merkten we de aan
wezigheid op van Voorpost-leider Luc Ver
meulen en VNJ-leldster Ledy Broeckx, we
reldbekend binnen de Vlaamse Beweging 
sinds hun creatieve Inbreng op de jongste 
IJzerbedevaart. 
In dit bont gezelschap kwam de toespraak 
van TAK-woordvoerder Bart De Valck sur
realistisch over: „(...) Laat ons stoppen onder 
elkaar te kibbelen over punten en komma's. 
Laat ons ophouden mekaar uit te sluiten uit 
eikaars rangen. Kunnen we niet stoppen met 
mekaar in te delen In zuiveren en niet-

Na de meerdere gewelddaden van het Blok 
CS. (betoging te Ronse, de Brusselse Gul-
densporenvlerlng, de IJzerbedevaart '96, 
enz.) lijkt het wat veel gevraagd aan de
mocratische Vlaams-natlonallsten om de 
ogen te sluiten en alles zomaar te slikken In 
de naam van de (onbestaande) éénheid In 
Vlaams-natlonale rangen. Amper enkele we
ken geleden werden leden van VNSU en 
VUJO-RUC nog geïntimideerd door Gentse 
NSV'ers. Wij horen Bart De Valck trouwens 
graag zeggen dat de discussie over het 
Vlaanderen van morgen nu reeds mag ge
voerd worden. De werkgroep die zich binnen 
de Vlaamse Volksbeweging (WB) over het 
migrantenvraagstuk buigt blinkt vooral uit In 
stilzwijgen. Kan of mag er geen standpunt 
worden Ingenomen ? 
Blijft de vraag of het TAK nog een toekomst 
heeft. En die vraag werd zowel door De Valck 

als gastspreker Guldo Tastenhoye met een 
volmondig ja beantwoord De Vlaams-Bra
bantse Wetstraat-journalist wees op het a-
soclaal Immobilisme van de federale be-
leldsploeg. WH Vlaanderen een echt sociaal 
werkgelegenhelds- en gezondheidsbeleid 
dan moet het het heft In eigen handen 
nemen. Bovendien zijn meer Inspanningen 
nodig voor de Vlaamse aanwezigheid In Brus
sel en de Rand. En daarom moet een or
ganisatie als TAK onwillige politici blijven aan
porren: „Laat ze niet met rust Leg ze het 
vuur aan de schenen", aldus Tastenhoye. 
Deze viering stond vooral In het teken van de 
"doeners en donors" van het Taal Aktle Ko
mitee. Vla een een huldiging en een fo
totentoonstelling over 25 jaar Vlaams-na
tlonale straatagitatie werden zij In de bloe
metjes gezet. 

(pdz) 

SPELDEPRIKKEN 
TAK en WB delen op zaterdag 19 april 
speldeprlkken uit voor Vlaams-Brabant, 
"deze door sociale verdringing, verste
delijking en politieke en culturele ver-
franslng sterk bedreigde streek". Al wie 
het Vlaams karakter van Vlaams-Bra
bant geweld aandoet mag op een spel-
deprlk rekenen. Er worden door TAK 
bussen Ingelegd. Wie wil deelnemen 
geeft best een seintle vóór woensdag 
19 april. 
c» voor meer Informatie en In-

sehrUvIngen: Bart De valek 
(02/687.58.61) Of Karl Drabbe 
(02/251.64.15) 
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V lak na Amerikanen en Fransen landden ook 
Belgische para's in Brazzaville. Ze moeten er een 

eventuele evacuatie voorbereiden. Hun aankomst 
illustreerde hoe een kleine staat als België voor zijnar 
internationaal beleid gebonden ligt aan de grote 
bondgenoten Frankrijk en Zaïre. 

waarom 
para's sturen 

naar 
Zaïre (1)? 

De publieke 
opinie zou het 

er moellUk 
mee hebben 

als er in zaïre 
landgenoten 

worden 
omgebracht. 
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Brazzaville ligt in Kongo. De stad ligt 
rechtover Kinshasa, met de brede Za-
irestroom tussen beide. Het gros van de 
Belgische troepen kon na enkele dagen 
alweer opkrassen. De eerst aangekomen 
Amerikanen en Fransen hadden de lucht
haven van Brazzaville ingepalmd, de 
Belgjes mochten meteen weer inpakken 
en hun tentje een uur verder vliegen met 
de C-130 rechtzetten. 

RUGDEKKING 
De para's zijn weer in Afrika om „een 
eventuele evacuatie" voor te bereiden. 
Een evacuatie van de resterende Belgen in 
Kinshasa en Zaïre, zo wordt aangeno
men. De officiële redenen om de beruchte 
rode en groene mutsen nog eens de 
brousse in te sturen zijn al een tijd ach
terhaald. Want de Belgen die nu nog in 
Zaïre zitten, willen of moeten daar blij
ven. De meesten hebben al genoeg ge
legenheid gekregen om het vliegtuig op te 
stappen richting Zaventem. Deze land
genoten, vooral religieuzen, willen blij
ven. Zij verkiezen het lot te delen van de 
medemensen voor wie ze tenslotte ooit 
vanuit Vlaanderen naar Afrika zijn ver
trokken. Het strekt hen tot eer. 
Waarom dan toch para's sturen om men
sen te evacueren die eigenlijk niet willen 
geëvacueerd worden? Er lijken ons twee 
redenen over te blijven: de publieke opi
nie in België zou het er moeilijk mee 
hebben als er in Zaïre Belgen omgebracht 
werden terwijl België niet alles (lees; 
troepen gestuurd heeft) gedaan heeft om 
dat te vermijden. De regering Dehaene 
dekt zich nu in tegen die mogelijke kri
tiek. 

Ten tweede probeert België met zijn con
tingent elitetroepen aan de buitenwacht 
de indruk te geven nog wat te vertellen te 
hebben in Zaïre. België dicht zichzelf nog 
de rol van een stuk toe op het inter
nationale schaakbord van Zwart-Afrika. 
In werkelijkheid speelt ons land met meer 
dan de rol van pion: op te offeren, te 
gebruiken als schaamlap. 
Het is slechts enkele weken geleden dat 
minister van Buitenlandse Zaken Eric De 
Rycke (SP) met ingehouden trots uit het 
kantoor stapte van Madeleine Albright, 
toen nog nat achter de oren als Ame
rikaanse minister van Buitenlandse Za
ken. De Rycke had Albright eventjes het 
abc van de rebellie in Oost-Zaïre uit
gelegd, en de Amerikanen overtuigd van 
de ernst van de toestand. 

MES DOOR BOTER 
Daar bleef het bij. Hoe België zich di

plomatiek ook inspande een humanitaire 
interventie op poten te zetten om de 
tienduizenden vluchtelingen in Oost-Za-
ire te hulp te snellen, zo'n onderneming 
bleef dode letter. Omdat de VS ertegen 
gekant was en bleef. 

Amerika wil gewoon met zo weinig mo
gelijk inspanning een zo stabiel mogelijk 
regime in Zaïre, in Rwanda en Burundi. 
Stabiliteit laat toe zaken te doen. Stabiele 
regimes vormen een betere buffer tegen 

daar lijkt Kabila het op aan te sturen: een 
volledige machtsovername. 
Kinshasa raakte in paniek. Niet dat de 
man in de straat Kabila niet wil. Hij wil 
verandering, van welke vorm ook. Naar
mate Kabila westwaarts oprukte, werd hij 
in Kinshasa populairder. En verminde in 
„Kin" als een communicerend vat de 
steun voor de grote man van de oppositie, 
Etienne Tjshisekedi. 

België bleef al die tijd pleiten voor een 
staakt-het-vuren, onderhandehngen, ver
kiezingen, een humanitaire interventie 
om het menselijk leed van honderddui
zenden te lenigen. Met het bekende re
sultaat: als Kabila Kisangani innam, de 

Para's naar Afrika 
als schaamlap 

het uit Soedan oprukkende islamfun
damentalisme. 

En toen kwam daar Kabila de opstand van 
de Banyamulenge leiden, Tutsi's die in het 
Oosten van Zaïre woonden. Rwanda en 
Oeganda zagen wel wat in de plannen van 
die man. Hij kon een prachtige buffer 
maken tussen beide staten en Zaïre. Hij 
joeg de tienduizenden Hutu-vluchtelin-
gen met onder hen gewapende milities, 
die het Tutsi-regime in Kigali liever kwijt 
dan rijk bleef, westwaarts Zaïre in. 
Maar die Kabila bleef maar doorgaan. 
Dat was ook niet moeilijk. Als een mes 
door boter sneed hij Zaïre binnen. Hij 
moest gewoon aankondigen dat zijn ge
vreesde rebellen in aantocht waren, en 
het Zaïrese leger pakte zijn biezen en 
geplunderde buit. Recent zijn er tekenen 
van spanning tussen Kabila en de regimes 
die hem informeel steun verleenden. 
Rwanda, Burundi en Oeganda hebben 
wel voordeel bij een buffer, maar met bij 
een nieuw sterk regime in Kinshasa. Want 

derde grootste Zaïrese stad, viel in Kins
hasa de laatste twijfel over wie de oorlog 
gaat winnen weg. Tegelijk overviel een 
wanorde de stad, waar niemand nog weet 
wie wat te zeggen heeft. Dan pas landden 
de Amerikanen en Fransen in Brazzaville. 
Als alle plaats daar ingenomen was, ar
riveerden de Belgen. 
In België was de jongste weken heel wat te 
doen over het beleid ten aanzien van de 
Grote Meren. België heeft steeds eerst en 
vooral de humanitaire kaart getrokken, 
van De Rycke's interventie bij Albright tot 
de stunt van Moreels, die Kisangani drie 
dagen voor het in rebellenhanden viel 
met een bezoekje vereerde. 
Op de achtergrond probeerde de Bel
gische diplomatie de „neutraliteit" in het 
conflict te bewaren, zeg maar, niet de 
indruk te geven koste wat het kost Mo
butu in het zadel te willen houden. Te
gelijk kwam België conform het staats
recht op voor de integriteit van het Za
ïrees grondgebied. België wees objectief 

Waarom para's sturen naar Zaïre (2)? Om tenminste de Indruk te geven dat 
België daar nog wat te vertellen heeft. 

op de steun van derde landen voor Kabila. 
Pas vorige week gaf het toe dat een 
regeringsafgevaardigde contact legde met 
Kabila. België legt zich, zoals de Ame
rikanen met lengten voorsprong eerder 
deden, neer bij de macht van de sterk
ste. 

MOREELS NIET WELKOM 
Staten hebben geen gevoelens, maar be

langen, zei De GauUe. Maar politici die in 
staten de lakens uitdelen, hebben wel 
gevoelens. Zoals Reginald Moreels, de 
bevlogen staatssecretaris van Ontwikke
lingssamenwerking. Hij heeft zich voor
genomen om niet onverschillig te blijven 
voor het drama van de honger- en de 
noodlijdenden, nu in Zaïre. Dat voor
nemen werd haast een obsessie, die hem 
de realiteit uit het oog doet verliezen. 
Want Reginald Moreels mag er nog tot in 
zijn ruggenmerg van overtuigd zijn dat hij 
het enkel opneemt voor de zwarte hon
gerlijders en vluchtelingen, van welke 
etnie of nationaliteit ze ook wezen, zo 
bekijkt de buitenwereld het niet. Zijn 
„genocide-verklaring" schoot natuurlijk 
in het Rwandese keelgat. Hij werd met
een in Kigali, waar hij op bezoek wilde 
gaan, persona non grata verklaard. Tij
dens zijn bezoek in Zaïre gaf hij te kennen 
dat hij, op zijn ambtgenoot na, niet door 
regeringsverantwoordelijken ontvangen 
te willen worden, om de indruk niet te 
lopen dat hij, en dus België, het Mobutu-
regime steunde. Maar onverwacht char
terde hij een vliegtuig voor Kisangani, de 
stad die elke dag de aanval van de rebellen 
verwachtte. Kan je het de regimes die 
België genoemd had als handlangers van 
Kabila, kwalijk nemen dat zij de Ki-
sangani-steun als een steun aan het Za
ïrese regime uitlegden? Dan valt te be
grijpen waarom Moreels twee dagen later 
in Kampala een zelden gezien gezichts
verlies leed, omdat niemand hem daar 
wilde ontvangen. 

Intussen schrijft de vaststelling van Mark 
Heirman, de hoofdredacteur van het ka
tholieke persagentschap CIP: „Zolang 
het leven van een blanke honderd keer 
zwaarder weegt dan het leven van dui
zend zwarten, worden spectaculaire red
dingsoperaties ingezet om een klein aan
tal Europeanen te redden, terwijl het 
halve continent mag vergaan zonder dat 
de buitenwereld er ook maar een militaire 
vinger naar uitsteekt" (De Standaard, 27 
maart jl.). 

Het zal Moreels en andere Belgische 
politici een schrale troost zijn dat dit 
verwijtend schoentje hem niet past. Bel
gië is dan ook maar een onbetekenend 
pionnetje, goed om mee als schaamlap te 
dienen in de evacuatie-operatie van Ame
rikanen en Fransen. 

Jakob Orlof 
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op de hoogte te zijn van de „erbarmelijke 
toestand waarin het Kasteel van Mesen 
zich bevindt". Hij heeft z'n diensten nu 
gevraagd te onderzoeken of een nieuwe 
bescherming nog zinvol is. Aangezien het 
gebouw niet beschermd is, bestaat er 
immers geen onderhoudsplicht zoals 
voorzien in het decreet op de monu
mentenzorg. 

CEWESTPLANWIJZICINC 

Een herziening van het gewestplan voor 
het kasteeldomein van Mesen wordt - in 
tegenstelling tot verklaringen van de ei
genaars - noch onderzocht, noch voor
bereid door de administratie. Dat deelt 

Wordt Kasteel van Mesen 
beschermd monument? 

De Vlaamse administratie onderzoekt of 
een erkenning van het Kasteel van Mesen 
te Lede als beschermd monument nog 
zinvol is. Zo vernam Vlaams volksver
tegenwoordiger Johan Sauwens (VU) in 
antwoord op een schriftelijke vraag aan 
cultuurminister Martens. In 1978 had de 
Raad van State de oorspronkelijke be
scherming vernietigd (zie WIJ 9 jan. jl.). 
Eind vorig jaar bracht de Kamercom
missie Landsverdediging een bezoek aan 
het Kasteel van Mesen te Lede om zich te 

vergewissen van de toestand van de ge
bouwen en het omliggende domein. De 
twee commissieleden stelden toen vast 
dat de adellijke eigenaars hebben na
gelaten hun patrimonium te onderhou
den zoals het een goede huisvader be
taamt. Inspecteurs van Monumentenzorg 
konden reeds ambtshalve vaststellen hoe 
de situatie van kwaad naar erger evo
lueert. 

Minister Martens zegt in z'n antwoord 
aan Vlaams parlementslid Johan Sauwens 

Overijse 
onbestuurbaar? 

Burgemeester Schamp van Over
use en burgemeester Laureys van 
Hoeilaart deden al het mogelijke 
om tot een consensus te komen 
om de OCMW-voorzltter, Ivo Van 
Daele, als hoofd van het PWA aan 
te stellen. Het kwam zelfs tot een 
gebod aan schepenen van Over
use om deze aanstelling goed te 
keuren. Maar gelukkig werd de 
kandidatuur van Dirk Brankaer, 
opposltie-gemeenteraadslid van 
Overijse 2002 verkozen. Burge
meester Schamp negeerde het 
schepencollege en daardoor was 
er geen gemeenteraad In januari 
1997. De eerste gemeenteraad 
van het jaar werd pas op 4 februari 
'97 gehouden. 
Het tweede voorval dat het ge
meentelijk beleid lam legde. Is de 
aanstelling van een PWA-be-
ambte. Ook hier werd door lob

bying van Schamp, de RVA aan
gesproken om Ivo Van Daele aan 
te stellen. Daar zogezegd de RVA 
de beambte kan aanwijzen, kreeg 
Ivo Van Daele (OCMW-voorzltter) 
deze job. 
De CVP en de twee liberale sche
penen dienden echter klacht in 
om deze onrechtmatige politieke 
aanstelling ongedaan te maken. 
Sindsdien ligt het beleid hier stil. 
Sinds de benoeming van dhr. 
Schamp kampt deze gemeente 
met het despotisme van zijn bur
gemeester. Nieuwe politieke cul
tuur, waar iedereen de mond vol 
van heeft, krijgt hier een wrange 
nasmaak. 
De CVP die hier reeds langer dan 
dertig jaar aan de macht is, dreigt 
ongeloofwaardig over te komen. 

Relnhiide Raspoet 

Het kasteel van Mesen bevindt zich in 
een erbarmelijke staat. Gezien het 
gebouw (nog) niet beschermd Is, 

bestaat er geen onderhoudsplicht 

Vlaams minister van Ruimtelijke Orde
ning Eddy Baldewijns op z'n beurt mee 
aan Johan Sauwens in antwoord op dienst 
schriftelijke vraag over de bestemming 
van het kasteeldomein. 
Wel werd door het gemeentebestuur van 
Lede in 1988 het initiatief genomen om 
een afwijkend BPA op te stellen. Deze 
procedure is stilgevallen op gemeentelijk 
niveau. Door de Vlaamse administratie 
werd intussen vernomen dat het gemeen
tebestuur onderzoekt of aan dit plan
ningsproces een nieuwe impuls kan ge
geven worden. 

De regionale vu-krant 

Tieitse Jongeren 
In debat met 
Bert Anclaux 

Op vrijdag 14 maart jongstleden was Bert Anclaux te 
gast in Tielt. Htj debatteerde er met jongeren rond wat 
hen nauw aan het hart ligt: uitgaanscuttuur, ge-
meentelijkjeugdbeleid en de politieke betroki<enheld 
van jongeren. Dat Bert net de dag voordien zijn 
nieuwe twek had voorgesteld was mooi meege
nomen. 

Plaatselijk voorzitter Pascal Engels was blij een volle 
zaal te mogen verwelkomen voor deze politieke 
confrontatie. Nog maar net uitgepraat in de Ruanda-
commissie werd Bert Anclaux geconfronteerd met 
een gevarieerd panel: de Tieitse jeugdconsulent, VU-
gemeenteraadslld Stefaan Huygelier, een vertegen
woordiger van Blockbusters, een afgevaardigde van 
de VLD-Jongeren en een lid van de Jeugdraad. 

Een eerste stelling draaide rond de housecultuur, 
megadancings en drugsgebmik, Bert Anclaux pleitte 
voor een breed maatschappelijk debat rond lega
liseren en penaliseren van drugs. Hierbij aansluitend 
werd de vraag gesteld naar de organisatie van het 
plaatselijk jeugdbeleid. De VU-senator vindt dat de 
plaatselijke besturen in de eerste plaats infrastructuur 
moeten voorzien met een daarop afgestemd open
baar vervoer. 

Een stevig boompje werd tenslotte opgezet over de 
nieuwe politieke cultuur en de rol van de Jeugd daarin. 
In een bijwijlen geanimeerde discussie waarbij ook het 
publiek zich niet onbetuigd liet, verwees Bert onder 
ander naar de Witte Mars om de zogenaamde a-
polltieke opstelling van Jongeren te doorprikken. 

Na de traditionele woorden van dank aan deelnemers 
en publiek, voorzien van het smakelijke Tieitse streek-
biertje een vermoeide Bert Anciaux. De Tieitse Volks
unie mocht terugblikken op een geslaagde avond. De 
Intense promotie-campagne was duidelijk niet voor 
niets geweest. 

(pe) 
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Het ADVN Is 
Uitgegroeid 

tot 
draaischijf 

van weten-
schappeiUk 
onderzoek. 

ADVN: 
het miljoen nabij! 

Het is nu reeds een tijdje geleden dat wij 
nog berichtten over het Bouw- en Re
novatiefonds van het ADVN. Afgevaar
digd-beheerder Frans-Jos Verdoodt kon 
ons verleden week meedelen dat midden 
maart 745.177 fr. werd genoteerd. Het 
eerste miljoen komt dus in zicht. Niet 
alleen het fonds, maar ook de schenkers, 
hebben niet stil gezeten. Dat mag ook niet 
want het ADVN wil de vooropgestelde 
som van 5 miljoen extra fondsen zo vlug 
mogelijk bereiken. 

UIT DE KLEREN 
Nog even herinneren waarover het pre
cies gaat. Het in 1984 opgerichte Arc^/e/' 
en Documentatiecentrum voor het 

Vlaams-nationalisme is uitgegroeid tot 
een ware draaischijf van wetenschap
pelijk onderzoek. Per jaar maken hon
derden vorsers, journalisten, publicisten 
en studenten gebruik van de diensten van 
het ADVN. Nooit eerder kon voor de 
geschiedschrijving van het Vlaams-na
tionalisme zo ruim gebruik gemaakt wor
den van zoveel verzamelde bronnen. 
Steeds meer en meer families en ar
chieffondsen vertrouwen hun documen
ten aan het ADVN toe. Tot de schen
kingen behoren bestanden van grote en 
kleine Vlaams-nationalisten, ook archie
ven van Vlaams-nationale ministers, bur
gemeesters en schepenen, archieven van 
Vlaams-nationale partijen van landelijk 
en plaatselijk belang. Ook het IJzerbe-

devaartcomité vertrouwt zijn archieven 
aan het ADVN toe. 

Door deze aangroei van documenten, 
niet alleen papieren maar ook foto- en 
beeldmateriaal, zijn de huidige gebouwen 
in de Antwerpse Minderbroedersstraat te 
klein geworden. Daarom keek het ADVN 
naar een ruimer onderdak uit en vond een 
leegstaand pand in de Lange Leemstraat 
26, de gewezen Sociale Hogeschool van 
de stad Antwerpen. 

VELE STEENTJES 
Om deze noodzakelijke verhuis optimaal 
te laten verlopen en de gebouwen dito te 
benutten dient het pand te worden aan
gepast, een operatie waarvoor het ADVN 
een bijkomend bedrag van 5 miljoen fr. 
nodig heeft. Om deze som te vergaren 
werd een Bouw- en Renovatiefonds op
gericht. Vele van onze lezers droegen 
reeds hun steentje bij waarvoor het 
ADVN hen van harte dankt. Maar ook u 
kunt het initiatief steunen. Uw giften, 
vanaf 1.000 fr. ontvangt u een fiscaal 
attest, zijn welkom op rekeningnummer 
419-8059591-83 van het ADVN met 
vermelding Bouw- en Renovatiefonds. 
Alle schenkers zullen bij naam vermeld 
worden in een publicatie die verspreid 
wordt nadat het nieuwe pand in gebruik 
zal zijn genomen. 

c»ADVN, Minderbroedersstraat 24 te 

2000 Antwerpen (03/225 18 37). 

Op zondag 6 april rijdt de 81ste Ronde 
van Vlaanderen, opnieuw zullen duizen
den in binnen- en in buitenland deze 
Vlaamse wielerklassieker op TV volgen. 
Een unieke gelegenheid dus om Vlaan-

Vlaggen voor de Ronde 
deren ook buiten de grenzen te tonen. 
Naar het voorbeeld van de Basken die 
jaarlijks met honderden én met hun vlag 
langs de wegen van de wielerklassiekers 
staan en naar het voorbeeld van de Frie
zen die tijdens de Elfstedentocht hun 
mooie vlag uithangen roepen wij allen op 
om langs het parcours van de Ronde van 
Vlaanderen de leeuwenvlag te tonen. Wie 
langs de weg van de Ronde woont kan 
zijn huisgevel met ons dundoek sieren. 
WIJ steunt deze vriendelijke pr-actie van 
WB-Oudenaarde! 
c» Info: Joris De Kerpel 055/ 40 70 55, 

Julien Borremans 09/ 223 15 93, J-P 

Dewijngaert 056/21 1612. 

OOST-VLAANDEREN 
Za. 12 april AAICEM: Eetfeest van 

VU-Burst-Bambrugge-Aaigem. Van I8u.30 
tot 2lu. in zaat Torengalm. Ook op 13/4 van 
11u.30tot14u.50. 

Zo. 13 april GENT: Bezoek aan het 
tlluseum, verrassingsntuseum voor ge
zichtsbedrog te stnt-Amandsberg. Aan
vang I4u.: dlavoorstelHng met 3 D-effec-
ten,, bezoek tentoonstelling, goochel-
show. Deelname: 150 fr. Afspraak: 13u.45 
aan ingang museum, Victor Braeckmanlaan 
123. Org.: Dr Ooossenaertskring i.s.m. vu-
Cent. 

Dl. 15 april NINOVE: Om 14U.30 in 
Buurthuis Pallieter, Sm. Lambrechtstraat, 
Outer: Paul Chijsels, gewezen BRTN-jour-
nalist en presentator van Van Pool tot 
Evenaar, met het programma El Caballo. 
Org.: VWG-Ninove i.s.m. Vlaamse Ce-
meenschap. 

Vr. 18 april DENDERLEEUW: Ce-
spreksavond met Bert Anciaux en Jan Cau-
dron. Om 20u. in de zaal Café,.Standaard", 
Guido Cezellestraat 6. Org.; VU-Croot-Den-
derleeuw en arr. Aalst-Oudenaarde i.s.m. 
VCLD. 

Za. 19 april NiNOVE: 21ste Eet
festijn 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 Feltx De Boeck-mu-
seum, streekmaaltijd te Beersel, indus
trieel-historisch patrimonium, bezoek pa-
piermolen-Herisem (Alsemberg). Deel
name 990 fr. alles inbegrepen. Opstap
plaatsen: 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 Cultuur-
vereniging Kerstcomité, Aaigem. 

za. 19 april SINT-AMANDSBERC: 
Lentefeest. Om 20u. In de kring Oude Ba-
reets, Beelbroekstraat 2. Voor 400 fr : rib-
betjes, groenten, stokbrood en een glas 
wijn. Nadien gezellig samenzijn. Gastspre
ker: Nellv Maes. inschrijven voor 15/4 Bij 
Dirk Ruebens (09/228.81.16). Org.: VU-
Sint-Amandsberg. 

za. 19 april SINT-AÜIIANDSBERC: 
Opening tentoonstelling over volksnati-
onalisme. Om I9u. in de kring Oude Bareel, 
Beelbroekstraat 2. Openingstoespraak 
door Jean-Pienre Roosen. Tentoonstelling 
ook te bezichten op zondag 20/4 van 10 tot 
12 en van 14 tot 20u. Info: Dirk Ruebens 
(09/228.81.16). 

Za. 26 april DEINZE: Familie-uit
stap. Bezoek aan Poperinge, IJzertoren, 
Streekmuseum Diksmuide, Mout- en Brou
werijmuseum Alveringem. Info en inschrij
vingen: Els Coppens, 09/380.02.47 OF Willy 
LOWie (09/386.67.47). 

Za. 26 april SiNT-AIHANDSBERC: 
Busuitstap naar Frans-Vlaanderen met 
deelname aan de 2iste Zwijgende Voet

tocht. Info en inschrijving: 09/225.26.39. 
Org.: VU Sint-Amandsberg i.s.m. Ooosse
naertskring. 

Za. 26 april CENTBRUCCE: Her
denking prof. dr Leo Elaut, n.a.v. 100ste 
verjaardag van zijn geboorte. Om 15u. in 
de trouwzaal van het Dienstencentrum, 
Braemkasteelstraat. Org.: Dr J. Ooosse
naertskring Centbrugge-Ledeberg. 

Za. 24 mei AALST: Eetfestijn in zaai 
't Kapelleken, Meuieschettestraat 32. 
Vanaf I8u. Op het menu: soep, steak met 
kroketjes (keuze uit 3 sausen). Deelname: 
450 f r Org.: VU-Aalst-Hofstade-Erembo-
degem-Cijzegem-Nieuwerkerken-Moor-
sel-Herdersem. 

WEST-VLAANDEREN 
DO. 5 april BRUGGE: Daguitstap 

naar Brussel met VVVG-Brugge-Centrum. 
Verzamelen om 7u. zijkant gratis parking 
Station. Terug rond I8u.30. Met o.m. be
zoek aan BRTN-gebouw en rondleiding in 
het Vlaams Parlement. 

WO. 9 april BRUGGE: Om 15u. in de 
Magdalenazaal, Violierstraat 7: Zr Cécile 
Haelewijn over,,Ontstaan en werking van 
Poverello. in het algemeen, maar vooral 
ook in Brugge". Vooraf, om 14u.: kof
fietafel. Org.: WVG-Brugge. 

DO. 17 april BRUGGE: Martin For-
mesyn presenteert diavoordracht over 
Brugge en de tapijtkunst. Om I5u. in 
Vlaams Ontmoetingscentrum De Gulden 
Spoor, 't Zand 22 te Brugge. Org. Infor-
mativa vzw. 

vr. 18 aprti ROESELARE: lerland-
weekeind op 18, 19 en 20/4 in 't Laag 
Plafond, IMoordstraat 211. Met tentoon
stelling „Over twee oude bekenden". Toe
gang 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 Li
terair-muzikaal progr met Alfred Den Ou
den en wim Chielens, Ierse kaasschotel. 
vooraf inschrijven (500 fr.); 20/4 Aperitief-
fuif. Van 11 tot 14u. (250 fr, -12j. gratis), 
info en inschrijvingen: Gijs en Greet Fieu-
Lepoutre (051/24.84.98) of Wim Jaques 
(051/24.94.00). 

vr. 18 april IZECEM: Gespreks-
avond met Geert vanhaverbeke en Chris 
Vandenbroeke over ,,Een realistische di
agnose van de Vlaamse economie". Om 
20u. in de Plantynzaal van de izegemse 
Sted. Openb. Bib., ingang Wolvenstraat, 
t.o. station. Org.: Dosfelkring tzegem. 

Zo. 20 april BRUGGE: Jaarlijkse 
fietstocht VUJO art Brugge. Vertrek aan 
restaurant 't Leitje, Ver-Assebroek. Start 
om I4u. Info: Zeger Collier 02/549.86.50 
of 050/82.38.87. 

Zo. 20 april WARECEM: 2de Am 
ledenfeest van vu-Kortrljk-Roeselare-Tielt. 
Vanaf I1u.30 in Salons Ambassade, Zult-
seweg 150 te Waregem. Deelname: 550 fr, 
kinderen 250 f r Gastspreker: Geert Bour
geois. 

WO. 25 april BRUGGE: Om 15u. in 
de Magdalenazaal, Viollerstraat 7: Diavoor
dracht door Rom Duprez met „Beelden uit 
het Vlaamse land - Purpren Helde". Vooraf 
om 14u. koffietafel. Org.: VWG-Brugge. 

ZO. 27 april DAMiWE: Wandeling in 
Lapscheure. Samenkomst om 14u. aan zaal 
Heldewijs. Traject van 6 km. Vanaf I7u. 
kaasschotel. Deelname 300 fr, -12j. 150 f r 
Inschrijven voor 20/4 bij Reinhilde ver
bruggen, tel. 50.06.04. Org.: VU-Damme. 

Do. 15 mei BRUGGE: Flor Van Nop
pen, broer van de vermoorde veearts over 
„Leven en werk van Karel Van Noppen". 
Om 20u. in De Gulden Spoor 't Zand 22 te 
Brugge. Org.: informatlva vzw. 

VLAAMS-BRABANT 
za. 5 april SINT-MARTENS-BODE-

CEM: 17de Pannenkoekenfestijn en Bo-
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terhammen op zijn Pajots. Vanaf 18u. in 
Trefcentrum Solleveld. Ook op 6/4 van 15 
tot 20u. Org.: vu-St.Martens-Bodegem. 

zo. 6 april DIECEM: Spaghettifeest 
In 't Cildenhuis, Diegem. Aanvang: vanaf 
I2u. Org.: vu-Diegem. 

Vr. 11 april BRUSSEL: Laten Brus
sel en Vlaanderen elkaar los?. Discussie 
m.m.v. Jan Van Dooren. Antoon Roosens, 
Fred Dielens, Herman Suykerbuyck, Leo 
Goovaerts. Moderator: Ciiris Dutoit; om 
20u. in gemeenschapscentrum De Mark
ten, Oude Graanmarkt 5. Org.: Masereel-
fonds. 

Za. 12 april BRUSSEL: TWeede stu
diedag over „De Grootstedelijke Proble
matiek". M.m.v. Peter Renard (Knack) als 
moderator; Prof. Cfiristtan Kesteioot <KUU, 
Herman van Autgaerden (VU-Bestendig Af
gevaardigde Vlaams-Brabant); Sven Gatz 
(VU-raadslid Brussel); Luc Vervoort en An-
nemle Van de Casteele. Aanvang: 9u.30. 
Welkom door M.P. Quix. Einde voorzien om 
12U.30. In Auditorium T'Serclaes van de KB, 
Warmoesberg 22 te Brussel. Org. Vor
mingscentrum Dosfel, info: Jan Brocatus, 
02/219.25.00. 

M. 12 apill ASSE: Jaarlijks etentje 
van VU-Asse. Vanaf 18u. in De Toverfiuit, 
Cemeenteplein 25 te Asse. Ook op 13/4 van 
11U.30 tot 16u. en op 14/4 vanaf 18u. 

vr. 18 april JETTE: Quiz van VU-
afdeting Jette. Om 20u. in het gemeen
schapscentrum Essegem. Ploegen van 3 
tot 5 personen, inschrijven voor 28/3. info 
bij de bestuursleden. 

2a. 19 apm DILBEEK: Nationale 
TAK-aktiedag. Ter ondersteuning van het 
Vlaams karakter van Vfaams-Brabant. Bus
sen worden ingelegd vanaf arte Vlaamse 
steden, vertrek om i i u . aan de Westrand 
te Dilbeek. Inschrijven verplicht! info: 
02/759.84.80 (Kurt Ryon). 

za. 19 april CRIIVIBERCEN: Jaarlijks 
Lente-Etentje van VU-Croot-Crimbergen. 
vanaf 17U.30 in de Sporthal E. Soens-Singel 
te Strombeek-Bever. Ook op 20/4 vanaf 
11U.30. 

za. 19 april OUD-HEVERLEE: Taai
quiz, om 20u. in Parochielokaal Oud-He-
verlee,. Ploegen van 4 spelers. Inschrijven 
tot 11 april bij (na 18u.) Bert Van Hamel 
(016/40.45.57) en Ciska Proost 
(016/47.13.23). Gratis inkom en mooie 
prijzen! Org.: VU-Oud-Heverlee. 

Vr. 25 april NEDER-OVER-HEEM-
BEEK: VU-Kwls '97 over actualiteit, ge
schiedenis, sport, wetenschap, natuur 
media e.d. Presentatie: Bert Anciaux. m 
zaal Familia, Fr Vekemansstraat 131. In
schrijven voor 21/4 door storting van 400 
fr op rek.nr 428-4053551-51 of 500 f r op 
de dag zelf. Max. 45 ploegen van 5 pers. 
Deuren I9u.30., aanvang: 20u. Org.: VU-
Heembeek-Mutsaard-Haren. 

LIMBURG 
vr. 4 april OENK: Pieter Jan Ver-

straete over de biografie ..Leven en werk 
van Raimond Tollenaere". Om 20u.30 in De 
Slagmolen. Slagmolenweg. Toegang vrij. 
Org.: SMF-Limburg. 

za. 5 april HASSELT: Pannenkoe
kenfestijn in zaal De Hazelaar. Merellaan 
(Banneux-wijk), Hasselt. Tussen 14u. en 
I8u. Org. VUJO-Hasselt. Info: Inge Saris, tel. 
011/28.40.23. 

Za. 5 april HEUSDEN-ZOLDER: Be
zoek aan een nieuwe biostal voor 6.000 
legkippen. Samenkomst om lOu. op de 
parking van domein Bovy, vandaar te voet 
naar de blostal, St.Jobstraat 133. Rond
leiding tot 11U.30. Na afloop terug naar 
Bovy voor een drankje. Org.: VU-Heusden-
Zolder 

zo. 6 april BEVERST-SCHOON-
BEEK: Jaarlijkse lentewandeling. Met ver
haal bij wandeling door Willy Strauven: de 
meest ,,natuur"-lijke plekjes in de ge
meente. Vertrek om 13u.30 op het kerk

plein te Bevers. Org.: VU-Beverst-Schoon-
beek. 

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. WB en VWG. 

za. 3 mei BREE: Lentebal van VU-
kanton Bree. Vanaf 20u. in Parochiecen
trum Tongerlo-Bree; inkom 100 f r 

ANTWERPEN 
vr. 4 april HEIST O/D BERG: Be

stuurslid Roger Van Dijck nodigt uit tot het 
bijwonen van uitreiking cultuurprijs. Zit
ting, met muziek en voordracht, om 
19U.30 in CC. InfO: 015/24.80.86. 

Za. 5 april NULEN: Pannenkoeken 
in lokaal Kempenland. Herenthoutsesteen-
weg 53. Ook op zo. 6/4. Telkens van 15 tot 
20u. Pannenkoeken kunnen ook afgehaald 
worden. Org.: Vlaamse Kring Kempen-
land. 

WO. 9 april BERCMEM: Frans 
Coetghebeur over het Boeddhisme. Om 
20u. in CC Berchem. Org.: FVV-Berchem. 

za. 12 april WOMMELCEM: 14de 
Plantenruildag. Bij Sonja Herbosch-Maldoy, 
Kastanjelaan 4. Gezellige sfeer, pannen
koeken en koffie. Deskundig advies: Walter 
wessels. Org.: KK Jan Puimège. 

za. 12 april BRASSCHAAT: VU-
Brasschaat bezoekt het Vlaams parlement 
o.l.v. Herman Lauwers. Iedereen is wel
kom. Inschrijven en info bij Lutgart Des-
met, Lage Kaart 147, 2930 Brasschaat, tel. 
en fax 03/653.27.12. 

Zo. 13 april IAECHELEN: Jaarlijks 
pannenkoekenfestijn van vu-Mechelen. 
Vanaf 14u. in zaal Rerum Novarum, Mui-
zen-dorp. 

Vr. 18 april TONCERLO: Alex v 
Colen over zijn boek „m de spiegel _ Een 
halve eeuw later" en over zijn belevenissen 
tijdens de oorlog (o.a. het Oostfront). Om 
I5u. in zaal Taverne-Bistro 't Abdijke, Ton-
gerlodorp 8. Toegang vrij. Org.: SMF-Kem-
pen. 

Za. 19 april BERLAAR: vu-Bat in 
zaal Familia, vanaf 21u. Kaarten in wk. bij 
bestuursleden. infO: Walter Luyten, 
03/482.11.93. Fax: 03/482.44.58. leder
een welkom. 

za. 19 april BORCERHOUT: Kwis-
avond van de Vlaamse Kring Volksontwik
keling Borgerhout. Met ploegen van max. 6 
pers.; bijdrage 100 f r p.p. In de cafetaria 
Reuzepoort, Turnhoutsebaan. Info en in
schrijven (voor 17/4) bij Jan De Scheerder 
(03/236.45.40) Of Martha De Coninck-De 
Smet (03/322.08.06). 

ZO. 20 april TURNHOUT: Willy 
Moons over zijn boek ..Het proces Irma 
Laplasse'. Om 15u. in de bovenzaal van het 
Rubenshof. Groenplaats. Org.: stichting 
Irma Laplasse. Turnhout. 

WO. 25 april ZOERSEL: Info-Avond 
over het Structuurplan Vlaanderen. In 't 
Zonneputteke te Zoersel. M.m.v. Peter 
Renard (Knack), ledereen welkom. Org.: 
VU-Zoersel i.s.m. VCLD. 

Vr. 2S april SCHOTEN: Paul van 
Zimmeren houdt lezing over volksspreu
ken, weerheiligen en weersvoorspellin
gen. Om 20u. CC - Kasteel van Schoten. 
Inkom: 150 f r (leden FW & DF), niet-leden: 
200 f r Org.: FW-Schoten i.s.m. DF-Scho-
ten. 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-Zandvllet-Berendrecht. 

ZO. 27 april BERLAAR: Uitstap naar 
het ANZ-Zangfeest in Flanders Expo. Kaar
ten enkel in wk te bekomen na tel. af
spraak met Walter Luyten, 03/482.11.93. 
Schriftelijke reservering: fax 
03/492.44.58. 

Het partijbestuur 
deelt mee 

ALCATEL BELL: DE REACTIE 
VAN DEHAENE IS HYPOCRIET 

De reactie van premier Dehaene op de her
structurering bij Alcatel klinkt plat en hypocriet. 
Het is alsof Dehaene het klimaat van bedrijfs
sluitingen maximaal wil uitbuiten om zijn eigen 
politieke populariteit op te vijzelen. Hand in hand 
met vakbonden en werkgevers liet hij het sociaal 
overlegmodel exploderen. Hand in hand met 
vakbonden en werkgevers vervalt Dehaene als 
een semi-gezonde volksjongen in demagogisch 
taalgebruik van de straat: Dehaene wist van 
niets en Dehaene is ,,verbijsterd". In een waas 
van pure schizofrenie zijn de nietszeggende 
verklaringen van Dehaene electorale opposi
tietaai aan het adres van een denkbeeldige 
premier die er sinds de jongste parlements
verkiezingen geenszins in slaagt om een dy
namisch economisch beleid te voeren. 
De regering-Dehaene knoeit wat met banen
plannen en vooral met werkloosheidsstatistie-

ken. Er is geen fundamenteel debat over ar
beidsherverdeling en werktijdverkorting. Er is 
geen doorgedreven beleid van loonkostverla
ging. Er is geen enkele economische stimulans 
om duurzame investeringen aan te trekken. Er is 
geen krachtig overheidsbeleid ter ondersteu
ning van onderzoek, ontwikkeling en produc
tinnovatie. 
De vleesgeworden emanatie van België is bo
venden verantwoordelijk voor een versnipperd 
economisch beleid. De VU vraagt al jaren de 
overheveling van alle federale economische hef
bomen naar de gewesten, zodat Vlaanderen en 
Wallonië maximaal een samenhangend en dy
namisch economisch beleid kunnen voeren. In
dien christen-democraten en socialisten ook dit 
debat tegenhouden, zal het terminale België 
Vlaanderen Wallonië sociaal-economisch verder 
verzieken. 

Bert Anciaux, 
Algemeen voorzitter vu 

Vlaams-Nederlandse 
veertiendaagse 

in Brussel 
Tijdens de eerste editie van de Vlaams-
Nederlandse veertiendaagse in Brussel -
van 15 tot 30 april 1997 - brengen 
tientallen evenementen de Vlaams-Ne
derlandse aanwezigheid in Brussel onder 
de aandacht. Het project is gericht op drie 
sectoren: cultuur, onderwijs en media. 
Deze Vlaams-Nederlandse veertien
daagse wil een aanzet zijn voor een per
manente Vlaams-Nederlandse culturele 
samenwerking in en rond Brussel. 
Oranjebloesems richt zich in eerste in
stantie tot de Brusselse bevolking, in het 
bijzonder de Brusselse Vlamingen, en tot 
de Nederlanders in en rond Brussel. Een 
tweede doelgroep vormen de hele 
Vlaamse gemeenschap en de Nederlan
ders die in Vlaanderen wonen. 

EEN TAALGEMEENSCHAP 

In de Europese Unie vormen de Ne
derlanders samen met de Vlamingen een 
taalgemeenschap van meer dan 21 mil
joen mensen. Er leven goed 15,5 miljoen 
mensen in Nederland en zo'n 5,8 miljoen 
in Vlaanderen. In het officieel tweetalige 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest tenslotte 
wonen vele tienduizenden mensen met 
het Nederlands als moedertaal; hun aan
tal wordt geschat op 200.000 a 
300.000. 

Brussel is een plaats van grote betekenis 
voor de positie van het Nederlands in 
Europa en de wereld. Vlamingen en Ne
derlanders die in Brussel wonen en/of er 
werken, kunnen samen ijveren voor de 
uitstraling van hun gemeenschappelijke 
bezit, de taal. 

EEN PROGRAMMA 

Op de Vlaams-Brusselse „officiële" ar
tistieke scène is Vlaams-Nederlandse sa
menwerking al geruime tijd een feit: 
theaters zetten coproducties op en Ne
derlandse gezelschappen en acteurs zijn 
een vaste waarde op de affiches; ook in de 
programma's van de grote festivals zijn 
grote Nederlandse namen een gewone 
zaak. Oranjebloesems wil dat ook in 
andere sectoren stimuleren. Een oproep 

oranjebloesems 

VLAAMS-NEDERLANDSE 
VEERTIENDAAGSE IN BRUSSEL 

15-30 APRIL 1997 

tot de verenigingen en instelhngen le
verde een uitgebreid en gevarieerd cul
tureel programma op. Een dertigtal or
ganisatoren, waaronder heel wat Vlaamse 
Gemeenschapscentra, stellen een affiche 
voor met tientallen evenementen, ver
schillend van soort, karakter en omvang: 
theatervoorstellingen, dans, klassieke 
muziek, popconcerten, tentoonstellin
gen, literaire activiteiten, wandelingen, 
sport... 

In zalen en zaaltjes gaat het in „ge-
dachtenwissehngen" over uiteenlopende 
dingen: van bespiegelingen over onze taal 
tot een debat over een „Huis van het 
Nederlands" in Brussel. 
In een uitgebreide programmabrochure 
staan alle evenementen en activiteiten van 
de eerste editie van de Vlaams-Neder
landse veertiendaagse in Brussel over
zichtelijk gerangschikt met heel wat nut
tige toelichting er bij: een gids die velen 
kan helpen de weg te vinden naar en in 
het uitgebreide Nederlandstalige netwerk 
van cultuur en onderwijs in het Brus
selse. 

Naast het programma van Oranjebloe

sems bevat de brochure ook zeven re
dactionele bijdragen over het verleden, 
het heden en de toekomst van het Ne
derlands in Brussel. De programmabro
chure (56 blz.) is gratis en wordt ver
spreid via de meeste openbare biblio
theken van Vlaanderen en Brussel. Ie
dereen kan ze telefonisch aanvragen op 
het nummer 0900-00930. 
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Wenst U meer informatie over de 

advertentiemoselijkheden in WIJ? 

Bel dan vandaas nos naar 

Els Decoster 
op het nummer 02/481.78.59 

^ DEVRIESE > 
woonverlichtinQ 

baron ruzettelaan 78 
8310 brugge 4 

«.baan brugge-oostkamp, 
K 050 35 74 04 ^ 

TAVERNE-RESTAURANT 
NV JAN BREYDEL 
Brugsesteenweg 108 - 8460 OUDENBURG 
Telefoon 059/26^2.97 
Telefax 059/26.89.35 dinsdag gesloten 

Het enige restaurant uit de streel< dat durft zijn verse vis te 
tonen (zie toonbank ingang) 
Specialiteiten: Visfondue 10 soorten 

Visassortiment 7 soorten 
Senegalees Stoofpotje 

. - , Brugge 

De Haan 

Hoevekip Valentine Thonart + kreeft. 

Brood- en 
banketbakkerij 

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

SPECIALITEIT 
VAN ALLE 

GELEGENHEIDSGEBAK 

Kostuums 
naar maat 

/ _ \ HERENKLEDING 

, f yermees 
\ J L / Steenhouwersvest. 52 

^~~-^ ANTWERPEN 

TeL: 03/231.35.83 

U bent van harte welkom bij 

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

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

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

Misschien het mooiste Hotel in Vlaanderen 
3 overnachtingen, half pension 4 gangenmenu,... enz. 

Luxekamer met douche 6.500,- Bfr. p.p. 

Luxekamer met dubbele whirlpool 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 bonUÜ 

Email Hotel De Stokerij ©flanderscoasLbe. 

Vlaamse lasten, Waalse lusten? 
IELKE budgettaire inspanningen leverden Vlaanderen, Waltontè en Brussel? 
Wat zijn de sociaal-economische gevolgen van een volledige splitsing van de 

Belgische staatsschuld? En wat bij een gedeelteh|ke splitsing? Standpunten, het tijdschrift 
van het Vlaams Nationaal Studiecentrum, publiceerde een studie over de regionalisering 
van de Belgische staatsschuld. Taaie, maar boeiende lectuuri 

[ i r i KAM een jaarabonnement nemen op het kvuartaaltijdschrift Standpunten door 
IJJJ 300 frank te storten op rekeningnummer 435-0259801-18 van het Vlaams Nationaal 
Studiecentrum vzw Vooreen los nummer betaalt u 100 frank. Meer informatie: 
VNS vzw, Barnkadenplem 12 te 1000 Brussel. Tel 02/219-49.30 of fax: {)2/g17.35.10. 

Subsidie 
milieuvereniging 

Alle Linnburgse verenigingen die als voornaamste doel 'het behoud en 
beheer van natuurgebieden, natuurontwikkeling, de zorg voor het 
leefmilieu of de educatie omtrent natuurbehoud en/of leefmilieu 
nastreven' kunnen een provinciale projectsubsidie bekomen voor ini
tiatieven die zij In Limburg ontplooien. Het Limburgse provinciebestuur 
heeft daartoe 4 miljoen fr vrijgemaakt. 
Limburgse milieuverenigingen die menen daarvoor in aanmerking te 
komen, kunnen voor 1 mei 1997 een dossier indienen. Voor meer info: 
Provinciebestuur van Limburg, 3de Directie-Afdeling Milieu en Natuur, 
Unlversiteltslaan 1, 3500 Hasselt, tel. 011/23.83.52. Vragen naarSabIne 
Parmentler. 

Sedert 191 o 
JAN PAUWELS-DE BRAUWER 

Oude Brugstraat 16,9200 Schoonaarde 
TeL 052-42.32.46 

Wekelijkse rustdag vrijdag tot zaterdag 18 uur 
Jaarlijks verlof december De familiezaak met traditie 
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Vanzelfsprekend was Georges Leekens 

enthousiast, De man bespeelt de pers met 

meesterschap. Wat zijn voorgangers mis

ten heeft hij op overschot. Met woorden 

maakt hij van een cirkel een loodrechte. 

Je moet het kunnen en je moet het 

doen. 

WAT VELEN DENKEN 

Leekens loofde de inzet en de ploeggeest 
van zijn Rode Duivels. Hij voegde er 
wijselijk aan toe dat een veldslag winnen 
nog niet hetzelfde is als triomferen in een 
oorlog. Er blijft nog een lange weg te gaan 
vooraleer Frankrijk 1998 in zicht komt. 
Het is zeer de vraag of de Rode Duivels 
verder dan de grens geraken. 
Wat was die overwinning in Wales nu 
waard? Het is maar hoe je het bekijkt. We 
citeren üThe daily Telegraph van maan
dag 31 maart: „In de drie en een halfjaar 
na het vertrek van Terry Yorath won 
Wales vijf van tweeëntwintig wedstrijden. 
Tegen Moldavië, Albanië, Estland en 
tweemaal San Marino. Wanner Yorath 
opstapte stond Wales achtentwintigste op 
de wereldranglijst. Vandaag staat het 
tweeëntachtigste. Vijf plaatsen voor Li
banon waar Yorath vandaag trainer 
is...". 

Verder wordt het proces gemaakt van het 
Welshe voetbal dat op de rand van het 
bankroet zou staan en maar moeilijk 
trainers kan ontslaan omdat het die dan 
ook nog zou moeten uitbetalen. Twee 
vaststellingen zijn ons bijgebleven. Een 
grote generatie Welshe voetballers stapt 
op. Doelman Neville Southall, lan Rush, 
Mark Hughes, Dean Saunders. Enkel 
Ryan Giggs blijft. Kwalijk is dat Wales met 
zo'n pleiade van topspelers nooit tot het 
eindtornooi van een internationaal kam
pioenschap kon doordringen. Waarom 
niet? Omdat er op het veld fouten werden 
gemaakt, omdat er in de coulissen tac
tische en andere blunders werden begaan. 
Omdat de Welshe voetbalbond geloof
waardigheid en autoriteit mist. Genoeg 
van die advocaten, economisten en ma
nagers... Geef het voetbal terug aan de 
voetballiefhebbers. In Engeland durft 
men schrijven wat velen luidop den
ken... 

ANDERLECHT 

Bovendien wilde het toeval dat BBC2 op 
Paaszaterdag en Paasdag een documen
taire uitzond over „drie inmiddels over
leden monumenten die de roem en de 
glorie van het Britse voetbal over de 
wereld vestigden". Matt Busby, Jock 
Stein en Bill Shankley. Drie Schotten 
groot geworden midden de ontberingen 
van het mijnwerkersleven. Mannen die 
het voetbal beoefenden en bekeken met 
hun verstand én hun hart. Manchester 
United, Celtic Glasgow en FC Liverpool 

I n voetbal geven resultaten de doorslag. De Rode 

Duivels wonnen met 1 -2 in Wales en hielden 

daardoor de achterpoort naar het WK op een kier. 

4 SPORT ^ 

vaarden daar wel bij. Een uitspraak blijft 
ons bij: „Een club dat is de spelers, de 
supporters en de manager. Het bestuur 
moet toekijken en vooral op de ach
tergrond blijven. De beste voorzitters zijn 
onbekenden". Jock Stein beweerde het 
jaren geleden met stelligheid. 
Bij het horen van die woorden dachten 
we terug aan de voorzitter van „de" 
topclub van België die dezer dagen ver
moedelijk maar moeilijk de slaap kan 
vatten. Voor onze ogen zagen we ook de 
televisiebeelden van ene René Van Aeken 
die zijn beschuldigingen aan het adres van 
Anderlecht hard probeerde te maken. 

gehad hebben om én op de nationale titel 
én op de halve finales van de Uefacup te 
mikken. Dat men daarvoor heeft gepast 
wekt verwondering. 

Maar goed: terug naar de nationale 
ploeg. Naar de gebroeders M'Penza en 
Franky Van der Eist. Alle drie verdienden 
in Cardiff strepen. Oliveira ook. Iedereen 
eigenlijk. Wanneer het resultaat meevalt 
worden vele tekortkomingen toegedekt. 
Zo werkt dat nu eenmaal. The daily 

Telegraph merkte niettemin op „dat een 
zeer alledaags elftal de overwinning mee
pikte" tegen een Wales dat niet beter 
verdiende en dat dieper terugvalt dan ooit 

Hoop doet leven 
We vonden het een hallucinante ver
toning die ons weinig of niets wijzer 
maakte. Of misschien toch. Met welk 
soort mensen gaat, of ging, mijnheer 
Vanden Stock om? Het contact alleen al 
doet vraagtekens en vermoedens rijzen. 
Vreemd ook dat ene Johan Boskamp 
ongeveer gelijktijdig verklaarde „te be
grijpen waarom Anderlecht geen ver
sterkingen wilde aantrekken". Geef toe. 
Overigens staat het vast dat de Brus
selaars aan één echte spits genoeg zouden 

voordien in zijn voetbalgeschiedenis. Het 

is maar dat men de feiten in hun juiste 

kader situeert. 

OP ADEM 

In de slipstream van de onverhoopte 
overwinning stelt zich natuurlijk de vraag 
naar de toekomst van een aantal Rode 
Duivels. Waar voetballen de M'Penza's 
volgend jaar? In Moeskroen, in Brugge, 
in het buitenland? De managers hebben 
zich reeds gemeld en vader M'Penza zal in 

sterke schoenen moeten staan om „neen" 
te zeggen tegen het vele geld. Overigens 
stelde Georges Leekens in Cardiff 
„maar" vier buitenlanders op: De Wilde, 
Crasson, Oliveira en de invallende Scifo. 
Toegegeven: Nihs, Wilmots en Albert 
waren onbeschikbaar. Maar toch: hadden 
we niet enkele dagen eerder gelezen dat 
de meeste voetballers bij hun buiten
landse clubs in de eerste plaats „brave 
bankzitters" waren, of was dat over
dreven? 

In afwachting halen we weer even adem. 
Hoop doet verder leven. Het is niet 
helemaal uitgesloten dat de Rode Duivels 
alsnog van de partij zijn in wereldbe-
kerzomer van '98 en daar zal de openbare 
omroep zeker niet rouwig om zijn. Een 
Mundial met of zonder Belgen zijn twee 
totaal verschillende verhalen voor het 
publiek. 

Gym Pie 

Hebben 

Leekens en 

zUn Rode 

Duivels de 

Juiste 

versneiling 

gevonden? 
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Nog drie keer slapen 
Zondag is het weer Ronde van Vlaanderen. 
Van Sint-Niklaas naar Meerbeke. Over de 
Kwaremont, die in het parcours danig 
werd opgewaardeerd, over de bulten, 
over de Muur, Tussen rijen wielerliefheb-
bers die reikhalzen naar Johan Museeuw 
en Tom Steels. In hoeverre zal de we
reldkampioen nog last ondervinden van 
zijn ongelukkige val In Mllaan-San Remo? 
Hoelang zal Steels het voorin uithouden? 
Welke andere landgenoot rijdt zondag de 
wedstrijd van zijn leven? Het zijn klassieke 
vragen rond een wielerkoers die een 
aparte plaats Inneemt in de geschiedenis 
van een volk. 

BEDEVAART 

Maandag zagen we „de Hel van Vlaan
deren" In Document op TV2. Niet dat het 
een onvergetelijk werkstuk was. Dat zeker 
niet, Nogal wat verhaallijnen en over
gangen schenen ons gratuit. Een Duitse 
visie op een maatschappelijk gebeuren 
dat men niet helemaal kon begrijpen, kon 
vatten. Maar dat kon geen kwaad. We 
zagen Brlek nog eens terug, de laatste van 
de Flandriens. Zijn sappig verhaal. De tijd 
van toen, toen alles anders was. Brlek reed 

de Ronde alleen. Zonder ploegmaats, zon
der mecaniclen, zonder ploegdirecteur, 
zonder manager. Hij stond In voor zichzelf 
en voor alles wat hemzelf betrof, leder 

voor zich. Flandriens gingen verder dan de 
anderen. Konden meer en langer afzien. 
Reden alsof hun leven ervan afhing. En 
dat was eigenlijk ook zo. De flets als 
voertuig naar maatschappelijke verhef
fing. Een mens werd er beter van. Briek 
was de oudste van zes. Hij kon als kind 
nooit eens spelen, moest altijd meewer
ken. In die tijd was dat normaal. Vandaag Is 
dat anders. Wie zag hoe dat opgeschoten 
kind op een wielercarhère werd voor
bereid kon enkel maar glimlachen. Een 
meelijwekkende glimlach. Coureurs wor
den niet voorbestemd. Ze snijden zichzelf 
uit het hout waarmee Karel Van Wijnen-
daele destijds de beste meubelen maakte. 
Op karakter, op wilskracht, op doorzet
tingsvermogen. 

Elk jaar opnieuw gaat Vlaanderen op spor
tieve bedevaart naar de Muur van Cer-
aardsbergen. Steil en nauwelijks bereik
baar. Afstappen en vallen. Het hoort erbij. 
Het Is een deel van het jarenoude ritueel. 
Het zal zondag niet anders zijn. Nog vier 
keer slapen en we gaan weer naar de 
hoogmis van de Vlaamse wielersport. We 
zullen stokoud en versleten zijn vooraleer 
we daar wegblijven. Zo is dat. 

(gp) 
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In de recente affaires vinden meerdere auteurs de inspiratie voor een 

boek. We stellen er enkele aan u voor. 

SATANISME 
Stefan De Raedt-van Wien studeerde afin de wijsbegeerte met een 

licentiaatsverhandeling over satanisme. In Abraxas doet hij een en 

ander nog eens over in boekvorm, ja, het werk bevat - voor de 

liefhebber - voorbeelden van satanische rituelen, maar het gaat 

gelukkig ook dieper in op het ontstaan van het satanisme en op de 

onderliggende drijfveren van hen die erin geloven. Ook Aleister 

Crowley en Anton LaVey, twee van 's werelds meest bekende 

satanisten, worden aan een grondige analyse onderworpen. 

c» Abraxas. Alles over Satan en het satanisme. Stefan De Raedt-

BOEKEN 

van Wien. Uitg. Hadewijch - Antwerpen, 1997,165 blz., 690 fr. 

SPACHEHI 
Geen half jaar nadat België in rep en roer stond over een 

onderzoeksrechter en een hord spaghetti verscheen hij Hadewijch 

Het spaghetti-arrest. Femand Tanghe, doctor in de Rechten, brengt 

een synthese van de diverse ideeën en argumenten en belicht daarna 

de reacties van de juristen, de intellectuelen en de 'gewone' burgers. 

Hij geeft ook zijn eigen visie op het arrest. Het boek bevat het arrest 

in bijlage. Jammer genoeg is het niet vertaald in het Nederlands. 

o» Het spaghetti-arrest. Recht én democratie. Femand Tanghe. 

Uitg. Hadewijch - Antwerpen. 1997,179 blz., 498 fr. 

RIOLEN 
Het riool van België, geschreven door de privé-detective André, 

Rogge, gaat dieper in op een resem schandalen van de jongste jaren. 

Rogge, een infiltrant in het criminele milieu, speelde bij enkele 

daarvan, zoals de zaak-Cools, een prominente rol. De auteur geeft 

zijn visie op geruchtmakende affaires zoals o.a. de zaak-Van Rossem, 

de zaak-Bende van Nijvel, de zaak-Dutroux, maar weidt ook uit 

over zijn eigen criminele verleden, 

c» Het riool van België. De waarheid achter de affaires. Andr, 

Rogge, Uitg. Kritak - Antwerpen, 1996, 274 blz. 

^ B O E K E N 4 

Hoe blijven mensen een tijdschrift lezen? Dat is 
ook één van de vragen die op de redactie van 

dit blad regelmatig gesteld wordt. Een antwoord 
zochten we in 'De arrogantie van het buil<gevoel; 

alles over creatief en succesvol bladenmaken'. 

a? joekeis 
op papier *̂̂  
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Bij het doorbladeren van veelgelezen tijd
schriften valt het op hoe vaak dezelfde 
onderwerpen terugkomen, hoe dikwijls 
dezelfde mensen ten tonele worden ge
voerd. Zelfs binnen één en hetzelfde blad. 
En toch hebben de meeste periodieken 
weinig moeite om te overleven. Meer 
nog: ze halen vaak hoge leescijfers. 
Neem nu Humo: de mix van onder
werpen die het blad brengt is vrij voor
spelbaar. Humo doet het met onthul-
lingsjournalistiek over schandaaltjes al
lerhande, met interviews met door het 
blad goedgekeurde Bekende Vlamingen, 
met 'de betere' pop- en rockmuziek. De 
afgelopen vijf jaar voerde het blad, naast 
politici en sportlui, meermaals mensen als 
Kristien Hemmerechts, Herman Brussel-

mans, Hugo Claus, Arno Hintjes, Goedele 

Liekens, Tom Lanoye... op. Met een aan 
zekerheid grenzende waarschijnlijkheid 
zullen ze ook de komende jaren weer op 
het Humo-menu staan. Zowat hetzelfde 
geldt voor de reportages: AIDS, incest, 
(serie)moordenaars, psychiatrische pati
ënten, georganiseerde misdaad, (poli
tieke) corruptie ... keren regelmatig 
weer. 

Niettemin is Humo één van de meest 
gelezen weekbladen in Vlaanderen: meer 
dan 1 miljoen Vlamingen leest het we
kelijks. Is het kleine legertje BV's dan 
werkelijk zo interessant dat het een zeer 
groot gedeelte van tijdschriften voor zich 
op kan eisen ? Ja en nee, zo blijkt uit De 
arrogantie van het buikgevoel, een boek 
van Rob Van Vuure, achtereenvolgens 
hoofdredacteur van de Nederlandse bla
den Libelle, Margriet, Avenue, Viva en 
Panorama. Je kan bekende mensen tel
kens opnieuw opvoeren, maar doe het 
niet op een gewone manier. 'Pak het dus 
wat anders aan' geeft hij de goede raad. 
Wat volgt zijn twintig voorstellen voor 
een 'ander' interview. Zoals: stel een vast 
aantal vragen (20 vragen aan), ga met de 
geïnterviewde naar een speciale plaats 
(geboortedorp), doe een 'de laatste keer'-
interview (de laatste keer gehuild, ge
vreeën), ... „Zo wordt iedere afgekloven 

Nederlander weer interessant. Zo blijft 

een tijdschrift interessant." Om het bij 

Humo te houden: ook dit blad volgt deze 
strategie en zo komt het dat we van een 
beperkt aantal BV's inmiddels een over
schot aan informatie hebben. 'De jeugd
jaren van...', 'De zeven hoofdzonden van 
...', 'De eindejaarsvragen voor ...', 'De 
vakantiebestemming van ...', 'De kin
deren van ...', 'De levenspartner van ...'. 
Een succesformule! 

PAMELA, PAMELA, PAMELA! 

Een ander verkoopsargument is de cover 
van het weekblad. 'De arrogantie van het 
buikgevoel' geeft in dat kader een uit
gebreid en geïllustreerd overzicht van één 
jaar Nederlandse Panorama. Terugke
rende items zijn: het wulpse meisje op de 
voorpagina, de schreeuwende koppen en 
onderkoppen over de 'typische Pano
rama-onderwerpen' als voetbal, geld en 
vrouwen. „Een goed model, een goede 

covertekst en alles helder en duidelijk 

gelay-out. (...)Je ziet altijd iets 'het eerst'. 

Een tekst. Een paar borsten. Ogen. Een 

kleur." 

En als iets het goed doet: gebruik het 
opnieuw. Zo bracht Panorama in een 
klein jaar tijd 5 (vijf) keer acteerwonder 
Pamela Anderson op de voorpagina. „Als 

het maar opvalt, als het maar verleidt, als 

het maar stopkracht heeft. Een kleine 

greep: (volgt een opsomming van 29 titels 
van tijdschriften/red.). Vermenigvuldig 

bovenstaand aantal bladen met tien. Wat 

is de overeenkomst^ Ze hadden allemaal 

Pamela Anderson op de cover. Voetbal is 

in, gossip is in, maar op een bepaald 

moment was vooral Pamela in. Al of niet 

geruggesteund door een hete zomer. 

Waarom ze in is, is een verhaal apart (...). 

Panorama deed als de bakker die over zijn 

goedkope bollen zei: Yraag niet hoe het 

kan, maar profiteer d'r van!" 

KERMISKLANTEN 

En ook al is dat in de verste verten niet het 
geval: geef de lezer/koper van je blad toch 
de indruk dat je voor hem iets bijzonders 
hebt gedaan. Het zal bv. niet lang meer 
duren of één of ander weekblad pakt 
binnenkort uit met 'De 98 leukste week-
endtrips'. Dat getal is niet zomaar vrij

blijvend leert Van Vuure ons. „'De 100 

lekkerste Paasrecepten' is een minder 

goede tekst dan 'De 98 lekkerste Paas

recepten. Daar is over nagedacht, denkt de 

koper, er is niet zomaar (...) een la recepten 

opengetrokken, er zijn er 98 voor mij 

geselecteerd! Op een cover is 98 meer dan 

100." 

Als dat allemaal kan ... dan is het niet 
onwaarschijnlijk dat ook de keuze van de 
onderwerpen door de commerciële 
dienst bepaald wordt. Inderdaad! Ook 
dat gebeurt. In één van de hoofstukken 
van zijn boek beschrijft Van Vuure de 
keuze voor een Panorama-artikel over 
'kermis'. Nadat een aantal ideeën ge
weerd is, wordt gekozen voor het verhaal 
van een man die uit een kermisattractie 
gevallen was. „Het tiende idee ging dus in 

productie, vooral omdat je het voor je 

ziet: het idee kreeg meteen een tijdschrift-

gedaante. Een mooie foto van de attractie, 

veel röntgenfoto's, de man op zijn her

stelbed, de man later bij de attractie, het 

krantenknipsel! De Panorama-lezer kan 

zich met al deze facetten identificeren: het 

slachtoffer is een man, het slachtoffer 

wordt waarschijnlijk tekort gedaan, de 

attractie is nogal heavy. Röntgenfoto's 

zijn interessant en direct." Indien je de 
redenering kent - maar hoeveel Pano
rama-lezers doen dat? - zou je voor 
minder het blad links laten liggen. 
Maar dan is het artikel nog niet ge
schreven. Er moet immers een journalist 
gevonden worden. En dat is niet altijd 
even gemakkelijk. „Niet elke journalist 

heeft het vermogen een zin van meer dan 

20 woorden tot een goed einde te brengen 

- en dat komt menig lezer goed uit. Korte, 

duidelijke zinnen dus, zeker bij een mas

samannenblad." 

Hoeveel ruimte geef je aan zo'n on
derwerp? „Zo'n kermisverhaal is voor 

Panorama niet meer dan vijf pagina's, en 

dan liefst de (röntgen)foto's groot. Een 

kermisongeluk is interessant, maar er ge

beurt meer in de wereld." De gedupeerde 
kermisklant is, in verkoopsopzicht, voor 
Panorama vijf bladzijden waard. Er ge
beurt immers meer in de wereld: Pamela 
Anderson gekleed bijvoorbeeld... 
'De arrogantie van het buikgevoel' weidt 
over dit soort commerciële trucs meer 
dan 200 blz. uit, waarbij de successtory 
soms stierlijk gaat vervelen. Al met al 
geeft dit boek wel een bijzondere, prak
tijkgerichte kijk achter de schermen van 
het bladenmaken. Het geeft stof tot na
denken bij elk tijdschrift dat je koopt en 
waarvan je denkt dat men het speciaal 
voor jou heeft geschreven. Van Vuure, 
wiens boek inmiddels een tweede druk 
achter de rug heeft, toont aan dat zoiets 
dus pertinent onwaar is. 

(*) Gezien het boek uit 47 hoofstukken 

bestaat, is dit alvast een titel die kan tellen 

(gv) 
c^De arrogantie van het buikgevoel. 
Alles over creatief en succesvol bladen
maken. Rob Van Vuure. Uitg. Westland -
Schoten, 1996, 228 blz., 595 fr. 
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De Ronde van 
west-viaanderen 

i:q^~ lite 

Eigenlijk is het godgei<laagd dat ik twee 

prachtige boeken uit het archief van de 

Boekerij Sancti Josephi van wijlen Pas-

terke De Padt, de don Camillo van de 

Rozebeekse Ginsthoek, voor twintig 

frank kon kopen op een rommelmarkt, 

maar goed... „Het Rijke Vlaamsche Wie-

lerleven (1942) en Menschen en Dingen 

uit de Ronde van Frankrijk (1948) van 

Karel Van Wijnendaele nemen ze me 

nooit meer af. Vanzeleven! En telken jare, 

als de Ronde van Vlaanderen in zicht 

komt, zal ik niet kunnen nalaten deze 

oude testamenten van de wielersport op 

te diepen. Ze sterken mij in mijn geloof 

dat de Ronde eigenlijk een West-Vlaams 

monument is, met bovendien liefst acht

tien renners uit de Noordzeegouw op de 

erelijst. We mogen bijna van een Ronde 

van We5f-Vlaanderen spreken. 

KOARLE 

Er zullen er wel meer zijn die, op de vraag 

„Wie schreef de Leeuw van Vlaande

ren}", als antwoord geven: Karel Van 

Wijnendaele! De Koarle! Jarenlang was 

hij medewerker aan De Torhoutenaar, één 

van de vele telgen die op heden een 

onderdak heeft bij onze Krant van West-

Vlaanderen. Maar Karel Van Wijnendaele 

C Torhout, 1882 - -I-1961) trad pas goed 

in de legende toen hij, naar aanleiding van 

de organisatie van het Kampioenschap 

van Vlaanderen, te Koolskamp, op 12 

september 1912 uitpakte met het al

lereerste nummer van de gele Sport

wereld. Geen jaar later, op 23 mei 1913, 

stond hij aan de wieg van de allereerste 

Ronde van Vlaanderen. Een legende was 

geboren.. 

Het begon al meteen met een West-

Vlaamse overwinning. Paul Deman (° 

Rekkem, 1889 - -I- 1961) klopte zijn 

vriend en streekgenoot Jef Vandaele in de 

spurt en schreef als eerste zijn naam op de 

erelijst. „Was me dat een brokke sport!" 

schreef Van Wijnendaele en hij loofde de 

winnaar. Met reden, want Deman won 

later ook nog Bordeaux-Parijs (1914), 

Parijs-Roubaix (1920) en Parijs-Tours 

(1923). 

Het jaar daarop was het weer bijna West-

Vlaanderen boven. Ritten Vanlerberghe 

werd nipt geklopt door Marcel Buysse uit 

Wortegem. „Geklopt door da Buysse-

jonk", vloekte Vanlerberghe, „moar 

wacht moar tot te noaste joare! 'k Zal 

ulder allemoale doodrieënl". 

OVER DE BAREELE! 

Henri Vanlerberghe (° Lichtervelde 1891 

- -t- 1966) hield woord maar wij moest 

wel wachten tot na de eerste wereld

oorlog. In 1919 ging Ritten, die vier jaar 

in de loopgraven had doorgebracht, al op 

120 kilometer van het einde in de aanval. 

Hij bouwde een grote voorsprong uit 

maar stond plots voor een gesloten „ba-

reel" en een stilstaande trein. Niet verlet 

sprong hij over de bareel, opende de deur 

van de trein, trok met velo en al door de 

trein en wipte er aan de overkant weer 

uit. Weer wipte hij over de bareel en zette 

zijn zegetocht verder. Zijn voorsprong 

was dusdanig groot dat hij, vooraleer hij 

de velodroom aan het arsenaal te Gent

brugge binnenreed, afstapte, een café 

binnenging en een paar pinten ging drin

ken. Uiteindelijk reed hij met veertien 

minuten voorsprong over de streep. Niet 

verlegen om een straffe uitspraak, zei hij 

tot de mensen: „Goat nu moar ollemoale 

noar huz weije en komt morgenach-

ternoene weere, 'k Ben meer dan nen 

halven dag vooruit!". 

In 1920 kwamen 83 „kloeke baandui-

vels" aan de start en weer won een West-

Vlaming: Jules Van Hevel (° Koekelare, 

1895 - -I-1969) klopte Berten De Jonghe 

in de spurt. Het jaar daarop werd Van 

Hevel geklopt door René Vermandel uit 

Zelzate. Hij zou in 1924 wel Parijs-

Roubaix winnen. 

DEN AMÊRIKOAMEI^:;. 

In 1922 „smoorde" het en was het bitter 

koud. Dat deerde Leon Devos (° Ardooie 

1896 - -I- 1963) niet om met meer dan 

zeven minuten voorsprong te wmnen. 

„Wa ne fermen vent, wat een sterke 

brokke natuur", schreef de Koarle. Leon 

Devos was inderdaad de man van 't slecht 

weer, hij had in 1919 ook al onder bar 

slechte weersomstandigheden Luik-Bas-

tenaken-Luik gewonnen. Twee jaar later 

was het weer van dat. „'t Stormde in 't 

geluchte en de ijskoude slagregen kletste 

tegen hun lijven". Gerard Debaets (° 

Heule 1899 - -I- 1959) reed zijn al

lereerste profwedstrijd en won na een 

tumultueuze sport. Debaets was uit het 

goede kampioenenhout gesneden want in 

1925 werd hij kampioen van België en 

won hij Parijs-Brussel. Intussen trok hij 

ook geregeld de plas over. In de Ver

enigde Staten won hij liefst 17 zesdaag

sen. In 1927 won hij de Ronde van 

Vlaanderen voor de tweede keer. „Den 

Amerikoander" zou zich later ook echt 

tot Amerikaan laten naturaliseren. 

In 1925 zette Julien Delbecque (° Ha-

relbeke 1903 - -I-1977) de wedstrijd naar 

zijn hand. Hij ontsnapte reeds bij de 

bevoorrading en bouwde een fraaie voor

sprong uit. Maar het peloton ging in de 

tegenaanval en velen, waaronder Van 

Wijnendaele, vroegen zich af of „dat fijn 

dingske" van een coureur wel stand zou 

houden. Delbecque, bijgenaamd „Pot-

terke" kreeg materiaalpech en werd uit

eindelijk nog bijgehaald door Jef Pé. 

Maar op de wielerbaan te Gent „versloeg 

Potterke diene Peetie" met tien lengten 

voorsprong. 

„Potterke" Delbecque was ook in 1926 

voorop maar kwam in de eindspurt ten 

val. In 1926 won hij Parijs-Roubaix. 

...EN DEN BULL-DOG 

Het zou tot in 1934 duren vooraleer er 

weer een West-Vlaming met de bloemen 

zwaaide. Gaston Rebry (° Rollegem-Ka-

pelle 1905 - -I- 9153), bijgenaamd „den 

buU-dog", trotsteerde „het Danteske de

corum, onder eenen gruwelijken hemel, 

vol hagel, sneeuw en regen, vechtende 

tegen den bruischenden wind op... en 

won met ruim vier minuten voorsprong. 

Rebry was overigens een echte klasbak 

die drie keer Parijs-Roubaix won (1931-

34-35) en ook nog vier Tourritten op zijn 

naam schreef. 

IJZEREN BRIEK 

Albéric Schotte (° Kanegem 1919) zou 

ongetwijfeld de Ronde-man uit de veer

tiger jaren worden. „IJzeren Briek" won 

voor het eerst in 1942, toen hij zijn 

medevluchters met een ultieme demar

rage verraste en zegevierend het Gentse 

Kuipke binnendraaide. Schotte zou twin

tig keer deelnemen aan de Ronde van 

Vlaanderen en ook in zijn „superjaar" 

1948, toen hij voor de eerste keer we

reldkampioen werd te Moorslede en 

tweede was in de Tour, na Gino Bartali, 

schreef hij de Ronde op zijn naam. Daar

naast werd hij nog twee keer tweede 

(1944-50) en vier keer derde (1940-46-

49-52). Briek Schotte, de laatste Flan-

drien, werd voorts twee keer wereld

kampioen (1958-50) en won Parijs-Tours 

(1946-47), Parijs-Brussel (1946-52) en 

Gent-Wevelgem (1950-55). 

In 1952 leek Louison Bobet goed op weg 

naar de zege, toen hij afgeremd werd 

door pech. Zo kwamen Briek Schotte, 

Roger Decock en de Italiaan Loretto 

Petrucci voorop. De West-Vlamingen 

vreesden voor de winnaar van Milaan-

San Remo en sloegen de handen in me

kaar. Roger Decock (° Izegem 1927) won 

met lichte voorsprong. Schotte werd 

derde. „Cockske" was verre van een 

eendagsvlieg. In 1951 had hij ook al 

Parijs-Nice gewonnen en had hij beves

tigd als tijdrijder door een Tourrit te 

winnen. 

Ook in 1958 waren de West-Vlamingen 

weer goed vertegenwoordigd. Armand 

Desmet en Briek Schotte zaten in de 

frontlinie maar uiteindelijk werd Ger

main Derycke (° Bellegem 1929- -I-1978) 

spurtwinnaar. De Ronde van Vlaanderen 

was de laatste parel die aan de kroon van 

Derycke ontbrak. In 1953 had hij al 

Parijs-Roubaix gewonnen, in 1954 de 

Waalse Pijl, in 1955 Milaan-San-Remo en 

in 1957 Luik-Bastenaken-Luik. 

HATTRICK 

Lange tijd had men gedacht dat de Ronde 

van Vlaanderen iets te zwaar zou zijn voor 

de rasspurter Eric Leman (° Ledegem 

1946) maar die mening moest men vlug 

herzien toen de beenhouwersgast in 

1970, na een zware wedstrijd. Waker 

Godefroot en Eddy Merckx in de spurt 

versloeg. In 1972 was het weer van dat. 

Willem van Wijnendaele (° Torhout, 

1908, -I- 1973), zoon van Karel, schreef 

dat het „één der zwaarste, zoniet de 

zwaarste ronde der laatste tien jaar" was. 

Deze keer klopte Eric Leman André Die-

rickx en Frans Verbeeck. Een jaar later 

maakte Leman er zelfs een hattrick van 

door Freddy Maertens en Eddy Merckx 

te verslaan. Samen met Achiel Buysse en 

Fiorenzo Magni is Eric Leman tot dusver 

de enige die de Ronde drie keer won. 

Alleen Johan Museeuw kan hem straks 

evenaren. 

Dat de Ronde van Vlaanderen hem lag, 

had Michel Pollentier (° Diksmuide 1951) 

reeds bewezen in 1978, toen hij tweede 

was geworden na Waker Godefroot. Het 

zag er naar uk dat het ook voor 1980 niet 

zou zijn want met Francesco Moser en Jan 

Raas voorop had Michel Pollentier the

oretisch weinig kans. Toch wist hij de 

Italiaanse en de Nederlandse kampioenen 

te verrassen en won hij Vlaanderens 

mooiste. Michel Pollentier won in 1977 

de ronde van Zwitserland en de Giro. In 

1977 en 1978 werd hij kampioen van 

België. 

MUSEEUW, DE LEEUW 

Ook in de negentiger jaren blijft de Ronde 

van Vlaanderen West-Vlaams getint. In 

1991 moest Johan Museeuw (° Gistel 

1965) nog zijn meerdere erkennen in 

Edwig Van Hooydonck, maar in 1993 

was het raak. Museeuw versloeg Frans 

Maassen en schreef zijn eerste Ronde op 

zijn palmares. Het jaar daarop liet hij zich 

verrassen door Gianni Bugno maar in 

1995 nam hij op schitterende wijze re

vanche en liet hij zijn tweede overwinning 

optekenen. In 1996 werd hij derde. 

Met Museeuw, de Leeuw, wordt alvast de 

traditie van West-Vlaamse weerbaarheid 

verdergezet. De beste klassieke renner uit 

de negentiger jaren heeft beslist kan om 

Vlaanderens mooiste ook voor de derde 

keer te winnen. 

Lieven Demedts 

Briek schotte 
(vooraan)zou 
liefst 20 keer 
deelnemen 
aan de Ronde 
van 

Vlaanderen, 
iwee keer 
nam hU de 
bloemen mee 
naar huis. 
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STAR WARS 
Wie een beetje met film vertrouwd is, weet dat bet maar zelden 

gebeurt dat een film na vele jaren opnieuw in de zalen wordt 

uitgebracbt. In vroegere tijden kon men soms na meer dan een 

jaar wel eens een „vergeten" film meepikken in de een of andere 

buurtbioscoop, maar met bet verdwijnen van deze zalen, werd 

die kans klein, en moest men maar vlug naar het videocircuit 

overstappen. 

Nu is het dat met een film van het gehalte van Star Wars 
natuurlijk een ander paar mouwen, want die moét gewoon op het 

grote scherm worden gezien, en ten tweede is er voor de film een 

NIEUW IN DE BIOS 

nieuwe generatie kijkers die het allemaal nog niet beeft gezien. 

En zelfs voor hen zijn de speciale effecten nog wat om over te 

praten, gezeten achter hun hamburger in bun geliefde plas-

ticburgertenten. 

Natuurlijk heeft maker George Lucas de kans ook aangegrepen 

om iets aan bet oorspronkelijk concept te doen. Er is bijvoorbeeld 

de klank die nog beter is geworden, dankzij de nieuwe digitale 

technieken, en ook werden er nieuwe - die er vroeger werden 

uitgehaald omwille van de lengte! - scènes aan toegevoegd, zodat 

alle oudere versies van de totnogtoe verschenen drie delen 

gewoon op het oud vuil mogen worden gegooid. Ook ver

anderingen werden ingelast, en de bewegingen van de „dew-

backs" lopen nu heel was gesyncbroniseerder. Ook blijkt uit de 

beelden van de nederzetting Mos Eisley, dat deze veel groter is 

dan in de oorspronkelijke versie, en plots ziet men Harrison Ford 

opduiken in een scène uit 1976 met een nieuwe Jabba the Hutt, 

die met nieuwe computeranimatie werd aangevuld. Details kun 

je zeggen, maar echt niet onbelangrijk. Of dit nu de definitieve 

versie wordt van deze sublieme aanzet tot de new-age rage, valt 

nog te bezien, want Star Wars is eeuwig. Lijkt me. 

W. Sneer 

• MEDIALANDSCHAP ^ 
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Robin Williams In 
„Dead Poets 
Society", zondag 6 
april, vra om 20u.l0. 

1fe=# Midway Amerikaanse oorlogsfilm van Jack 
Smight uit 1976, waarin op erg nauwkeunge wijze de 
beslissende zeeslag tussen Japan en de VS op het eind 
van WO II wordt gereconstrueerd. Charlton Heston, 
Henry Fonda, Glenn Ford en vele andere prominente 
acteurs verleenden hun medewerking aan dit duur 
geënsceneerde product. Zat. 5 april. Kanaal 2 om 
20U.45 

•fer^ De lUnnelbewoners Miei Dekeyser presen
teert een documentaire over de Parijse clochards, die 
hun verblijfplaats onder de bruggen omgeruild heb
ben voor een onderkomen in de verkeerstunnels. Zon. 
6 april, TV2 om I9u.50 

K # Mad Max beyond theThunderdome Aus 
traiische avonturenfilm uit 1985 met Mei Gibson en 
Tina Turner. Na de nucleaire holocaust zwerft Mad Max 
door de woestijn en belandt in de vreemde stad 
Barbertown, waar hij het aan de stok krijgt met de 
gespierde rus Blaster en de intelligente dwerg Master. 
Stormachtige actiefilm met veel stuntwerk en ex
travagante locaties Maan. 7 april, Kanaal 2 om 
20U.45 

'&=i^ Het Menselijk Belang Johannes Bucher 
maakte voor zijn reportage Een eigen wereld een 
portret van een aantal inwoners van „De Speling", een 
kleinschalig opvangcentrum voor autistische jongeren 
in Leuven. Bucher volgde een aantal van hen tijdens 
hun gewone, dagdagelijkse activiteiten en gunt ons 
een blik in de gesloten wereld van autisten. Dins. 8 
april, TV 2 om 21 u. 

1fe=:̂  Unforgiven Schitterende western van en met 
Clint Eastwood uit 1992, waarin hij afrekent met de 
mythes van het genre Er is een plot, maar producent, 
regisseur en hoofdacteur Eastwood wikkelt hem erg 
traag af. Als ex-huurmoordenaar laat hij zich in het 
belang van zijn kinderen tot een laatste missie over
halen woens. 9 april. Kanaal 2 om 20u.a5 

'!&=# in de Jaren 70 Isabelle Schepens en Jan Nee-
kers stelden voor Boulevard een kroniek samen van 
de Jaren 1970-1980. in deze eerste aflevering wordt 
aandacht besteed aan de binnenlandse politiek, de 
sexuele ontvoogding, het ontstaan van de milieu
beweging en de breuk in de economische groei. Dond. 
10 april, TV2 om 2iu.30 

1fe=f striking Distance Poiitie-inspecteur Bruce 
Willis is vastbesloten de moordenaar van zijn vader, die 
tijdens de achten/olging op een seriemoordenaar om 
het leven kwam, te pakken te krijgen, zelfs al moet hij 
daarvoor de wet af en toe omzeilen. Stevige ac
tiethriller van Rowdy Herrington uit 1993. VrU. 11 
april, TV1 om 2lu.lO 

TV1 valt terug 
1? De film Star Wars laat de bi

oscoopkassa's voor een tweede keer rin
kelen. De film is inmiddels 20 jaar oud, 
maar is in een nieuw kleedje gestoken. De 
ruimtelijke avonturen van Luke Skywal-

ker en Darth Vader klopten bij hun te
rugkeer al meteen The English Patient, de 
winnaar van liefst 9 Oscars. 

De jongste weken weerklinkt er 
veel minder gejuich aan de Reyerslaan. 
De VRT, die met o.a. 'Schalkse Ruiters', 
'Heterdaad', 'De Kampioenen' en 'De 
Droomfabriek' de wintermaanden be
heerst had, moet het opnieuw afleggen 
tegen de concurrent uit Vilvoorde. De 
nieuwe VRT-programma's, waaronder 
'Koppensnellers', 'Bingovision' en 'U 
hoort nog van ons' doen het niet bepaald 
goed, om niet te zeggen slecht, in de 
kijkcijferparade. De herhalingen van de 
herhalingen van De Kampioenen blijken 
nog altijd goed voor meer kijkers. Ove
rigens halen ook de amusementspro
gramma's van VTM geen indrukwek
kende cijfers. Vorige week was het VTM-
nieuws het best bekeken programma. Van 
de kleine zenders doet vooral TV2 het 

relatief goed. Zou de moe-geamuseerde 
kijker het dan toch eindelijk voor be
keken houden? 

VTM opent overigens opnieuw 
de trukendoos van Bart Peeters. Peeters 
was, na het kijkcijferfiasco van de dure 
'Dozen'-producties een tijdje van het 
Vlaamse scherm verdwenen. In tussentijd 
maakte hij voor het Nederlandse AVRO 
wel het aanstekelijke muziekprogramma 
'Lalala-live'. Datzelfde gaat hij nu ook 
voor VTM doen. Daarnaast zal hij in het 
najaar de presentatie van 'De droom-
show' voor zijn rekening nemen. Dit 
jongerenprogramma is een co-productie 
tussen VTM en AVRO. 

De vrije radio's menen hun gelijk 
gevonden te hebben in een brief van 
Europees commissaris Karel Van Miert 

naar Vlaams mediaminister Eric Van 

Rompuy. De lokale radio's hadden enige 
tijd geleden hun ongenoegen geuit over 
o.m. de beperking van de frequenties en 
het verbod om landelijke commerciële 
stations uit te bouwen en nationale re
clame de ether in te sturen. Uit de brief 
van Van Miert leiden zij nu af dat deze 

Star Wars blijft de bioscoopbezoekers 
boeien. 

bepalingen in strijd zijn met de Europese 
regelgeving. Zij vragen dan ook een her
ziening van het mediadecreet. Mochten 
er binnen afzienbare tijd inderdaad één of 
meerdere landelijke commerciële radi
ostations komen dan wordt aangenomen 
dat vooral Radio Donna daar hinder van 
zal ondervinden. Het station vierde af
gelopen weekeinde zijn vijfde verjaar
dag. 

M 
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Jaren na onze noorderburen heeft 
nu ook Vlaanderen zijn eigen 'Op
sporing verzocht'; 'Oproep 2020' 
heet het programma en het is te 
zien op VTM. Zoals geweten wordt 
het gemaakt in samenwerking met 
de gerechtelijke diensten en vraagt 
het de kijkers om mee te helpen bij 
het oplossen van misdrijven. Sinds 
de eerste aflevenng leven wij aldus 
in onmin met onze rechterbuur-
man, de melkboer, een achterneef, 
de werkgever van een broer en een 
lokaal mandataris van de VLD. In vijf 
van de tien verspreide robotfoto's 
van de leden van de Bende van 
Nijvel meenden wij hun tronies te 
herkennen Nadat we eerst in hyp
nose waren gegaan welteverstaan! 
Maar we zouden het hebben over 
'Oproep 2020', zowat het enige 
VTM-programma dat niet onder
broken wordt door reclame. Dat 
was immers één van de voorwaar
den om het concept binnen te 
rijven. Iedereen verwachtte dan 
ook dat het de VRT zou zijn die het 
programma zou gaan maken. Maar 
dat was dus buiten de concurrent 
uit Vilvoorde gerekend. De keuze 
lijkt ons terecht, los van het feit of 
de VRT een even goed product zou 
hebben afgeleverd. 'Oproep 2020' 
gaat zich niet te buiten aan 'emo-
tie-TV' en dat is gezien de tijdsgeest 
en het onderwerp niet vanzelfspre
kend. Wie geregeld een reportage 
van 'Telefacts' bekijkt, weet bo

vendien dat informatieverschaffing 
en sensatie vaak in één en dezelfde 
lade liggen. VTM slaagde wonder
wel in deze evenwichtsoefening 
Het station heeft met dit pro
gramma nu ook eindelijk een pro
duct in huis waarmee het menig 
criticaster de mond kan snoeren. 
Met 'Oproep 2020' zal het kunnen 
'bewijzen' dat het ook een maat
schappelijke functie vervult en niet 
alleen uit is op geldgewin op de rug 
van een achterlijk gewaande kijker 
De onderwerpen uit dit opspo
ringsprogramma geven dan weer 

jes straatcriminelen. Zelfs oppassen 
blijkt met altijd voldoende: één van 
de slachtoffers werd onder het toe
ziend oog van meerdere voorbij
gangers vakkundig gemolesteerd. 
Niemand die reageerde. Een zelfde 
onpasselijk gevoel bekroop ons bij 
het relaas van de moord op een 
totnogtoe onbekend slachtoffer. 
De man was al enkele jaren dood, 
maar nog niemand scheen hem 
gemist te hebben. Dat iemand van 
deze wereld afgeschoten kan wor
den zonder dat er ook maar één 
iemand anders naar hem vraagt .. 

In evenwicht 
oproep 2020, maandag 24 maart 1997, VTM 

minder reden tot juichen. De op
gevoerde misdrijven tonen pijnlijk 
duidelijk aan tot wat onze mede
mens allemaal In staat is. Het ver
moorden van tienermeisjes, het 
plegen van vluchtmisdrijf na een 
ongeval waarbij doden zijn geval
len, het steamen, waarbij groepjes 
jongeren er plezier In vinden om 
een toevallig, maar altijd weerloos, 
slachtoffer In elkaar te slaan, ... Je 
zou, na het aanschouwen van zo
veel ellende, voor minder parano
ïde worden. „Je moet heel alert 
zijn" raadde een dame van de rijks
wacht van Gent aan wanneer zij het 
had over het optreden van groep-

Ons wereldbeeld kreeg opnieuw 
een fikse knauw. 
Mede omdat wij hoopten dat alles 
maar verzonnen was, keken wlj ook 
naar het tweede deel van 'Oproep 
2020'. Maar het programma ver
toonde geen verdere parallellen 
met 'Schalkse Ruiters'. Er werd ons 
enkel een overzicht gegeven van de 
resultaten van de oproepen. Een 
samenleving die een TV-pro-
gramma nodig heeft om haar bur
gers aan te manen hun medebur
gers aan te geven: fraai is het niet. 
Maar als het zo moet, dan moet het 
maar. 

Krik 

3 april 1997 



De VLD en 
goflsaienst 
OP school" 
De VLD hield een congres over het on
derwijs in Vlaanderen, Congresvoorzit
ter De Gucht moest ai zijn invioed aan
wenden om een onvoorstelbare poli-
tiei<e blunder te vermijden. Sommige 
zogezegd progressieven in zijn partij 

dienden een motie in „voor de af
schaffing van het vai< Godsdienst op 
school". Uiteindelijl< werd de motie nipt 
verworpen (93 stemmen tegen, 84 
voor). 
Sommige VLD-ers vinden het bliji<baar 
nodig om het val< Godsdienst te isoleren 
tot de privé-sfeer. Ze vergeten dat gods
dienst en leven één zijn! Te onderschei
den, maar niet te scheiden. Het vak 
Godsdienst, evenals de andere levens-

beschouwelijl<e val<l<en, hoort terecht 
thuis op school. 
Een andere motie werd wel goedge
keurd: „Inleiding tot de wereldgods
diensten en de verschillende filosofi
sche stromingen" als studieobject. De 
congresgangers vergeten dat dit reeds 
behandeld wordt, zowel In het vak Gods
dienst als Zedenleer, dit hoort gewoon 
bij het leerprogramma. Daarmee be
wijzen de voorstanders van het schrap

pen van het vak Godsdienst dat ze ho
peloos vastgeroest zitten in een ,,con
servatief denken met een progressieve 
huid", ik kan me best inbeelden dat de 
„nieuwe" VLD-ers met een christelijke 
en /of Vlaams-nationale wortels niet erg 
gelukkig zijn met deze vorm van real-
politiek. 

wilfried Rosiers. 
Neeroeteren 
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Migranten-
Stem rechF 
Ik bewonder wel de vorm van naas
tenliefde van J. Martelare, A, Storm en S. 
de Caluwe uit Gent, die er van uitgaan dat 
migranten mensen zijn zoals wij (WIJ, 27 
maart jl.). 

Anderzijds betreur ik niet dat de VU 
vasthoudt aan nationaliteitsvereiste als 
voorwaarde tot stemrecht. De VU houdt 
ook vast aan de vereiste dat om de 
nationaliteit te verkrijgen, migranten ook 
de taal van de streek moeten kennen. 
De VU vereist niét dat men zijn eigenheid 
verliest of zijn zwak voor het land van 
herkomst. Zeer terecht, want men kan de 
eigenheid van een mens niet kopen, noch 
met geld, noch met andere voordelen, 
noch met stemrecht. Immers iedere mens 
heeft een zekere verbondenheid met zijn 
land van herkomst, of zijn streek, stad of 
dorp. En eveneens met zijn familiale 
afkomst, tenzij men totaal gevoelloos is. 
Stemrecht is iets anders. Dat is een prak
tische zaak die nuchter moet overwogen 
worden omdat stemrecht voordelen en 
nadelen biedt. 

Onder de tweede wereldoorlog verbleef 
ik zes jaar in Engeland. Ik paste mij totaal 
aan de Britse wetgeving aan, sprak perfect 
de taal, werkte er en toch had ik daar niets 
in de pap te brokken en dat vond ik 
normaal want ik mocht er leven, ver
blijven en werken. Het was de bedoeling 
dat ik naar mijn land terugging na de 
oorlog. Ware dit niet mogelijk geweest 
om welke reden dan ook, dan had ik de 
Britse nationaliteit aangevraagd om wél 
aan de politiek, mijn overtuiging te laten 
kennen. 

Mijn broer werkt al 14 jaar in Australië. 
Hij heeft zich niet laten naturaliseren, 
omdat hij nooit door de Britten zou 
kunnen opgeroepen worden om mee te 
strijden in een oorlog, zoals een Nieuw-
Zeelander, familie, have en goed moest 
achterlaten om in Engeland in een „Bel
gische eenheid" dienst te nemen in 1940. 
Dus er zijn wel degelijk voor- en nadelen 
aan verbonden en wat er ook van zij, van 
gemeentelijk stemrecht komt nationaal 
stemrecht en dat kan men niet geven 
zonder wederkerigheid. 
Migranten betalen ook belastingen, doch 
ze krijgen daarvoor werk of dop in ruil. 
Naturalisatie vereist volgens mij dat een 
migrant de taal van de streek spreekt 
wanneer dat in het openbaar nodig is. 
Thuis doet en spreekt ieder wat hij wil. 
Maar eerbied voor onze wetgeving is 
nodig. Trouwens, de migranten spreken 
al van de 2de generatie perfect Frans 
en/of Nederlands, dit laatste soms beter 
dan vele Vlamingen. Zij kunnen zeer 
gemakkelijk genaturahseerd worden als 

zij dit willen. Willen zij dit niet, om welke 

reden dan ook, dan is dit hun zaak, niet de 

onze. 
Margriet Vandamme, 

Oostende 

Waarom ? 
Ik ben het volledig eens met dhr. Rosiers 
{Op zijn Belgisch, WIJ 20 maart jl.). 
Inderdaad wanneer gaat de VU het pro
bleem van de Franstalige ministers aan
pakken ? Ik stel voor deze mensen niet 
meer aan het woord te laten. De VRT zou 
ze moeten boycotten. Het is een schande 
wat in ons landje gebeurt! 
Die heren permitteren zich alles. May-
stadt is al jaren minister van Financiën en 
spreekt nog geen woord Nederlands ! 
Schande, 3 maal schande ! Di Rupo had 
beloofd Nederlands te leren en te spre
ken, maar liet het bij enkele pogingen. 
Waarom ? 

Wanneer gaan we eindelijk eens con
sequent zijn, en deze heren hnks laten 
liggen ? 

Een tweede opmerking betreft onze 
BRTN en de TV-programma's. Waarom 
worden praktisch alle fihns en docu

mentaires in het Engels of Frans aan
gekondigd in de TV-programma's van de 
kranten en bladen ? Ik vraag me af 
waarom die films, enz... niet in onze taal 
kunnen aangekondigd worden, zoals alle 
Europese zenders doen ? 
Ik ken nochtans een mondje Engels, 
Frans, Duits, enz... maar stel toch voor 
alle programma's in het Nederlands te 
vermelden, met er onder of tussen haakjes 
eventueel de originele titel. 
Een suggestie voor prof. Defoort, onze 
man bij de BRTN. 

René Clompen, 
Destelbergen 

De oplossing 
In zijn lezersbrief Afgestompt (WIJ, 20 
maart jl.) hangt lezer Arseen Saeys een 
nogal pessimistisch beeld op van de 
Vlaamse maatschappij. Hij kan niet be
grijpen dat er niet meer en niet harder 
gereageerd wordt op al dat „dwaze, 
vreemde, abnormale, leugenachtige, be
vooroordeelde en vervlakkende gedoe op 
radio en TV". Dhr. Saeys heeft gelijk, wij 
worden inderdaad overstelpt met vele 
dwaasheden. En waarom er geen reactie 

komt? Dat is nogal eenvoudig: het over
grote deel van de mensheid neemt geen 
aanstoot aan dwaasheden, zij mort wat, 
zapt weg of kijkt verder. Maar in opstand 
komen? Nee, hoor! 

Er is nochtans een oplossing die doel
treffend is: niet kijken en niet luisteren. 
Want dat weten de stations door hun 
metingen, ze zien hun luister- of kijk
cijfers dalen en schrappen de pro
gramma's want er is geen adverteerder 
die nog één frank heeft voor een slecht
lopend programma! 
Dat is de oplossing, meneer Saeys! 

Jan De Laet, 
Bomem 

RS. De redaktie ontvangt graag brieven van lezers. 
Naamloze, scheld- en smaadbrleven gaan de scheur
mand in. De redaktie behoudt zich het recht voor 
brieven in te korten en persklaar te maken. Brieven 
worden voluit ondertekend, tenzij de schrijver ver
zoekt initialen te gebruiken. 
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H E R S E N B R E K E R 
OPGAVE 85 

HORIZONTAAL 
1. Belasting betalen of an

ders snel ronddraaien! (3) 
3. Praten zij gezellig over 

zoetigheden? (10) 
6. De bewering dat „niets 

onmogelijk is" kun je ook 
op positieve wijze tot uit
drukking brengen (5, 5) 

7. „Goeiendag" (5) 
10. Haarkrullerij (9) 
13. Zeiidrager, maar eertijds 

een Egyptische god (2) 
14. is maar alleen... (3) 
15 De echte deskundigen (7) 
17. Over deze vogel wordt 

vaak gepraat alsof hij een 
jonkie is (3) 

18. De ongewone manier van 
blazen door iemand die 
verkouden is (4, 7) 

20. Volstrekt onordelijk ge
heel (7) 

21. Houdt een loper op z'n 
plaats of draagt een gor
dijn (3) 

22. Van mindere kwaliteit 
(11) 

VERTIKAAL 
1. Lichaamsvocht (5) 

2. Deze boom wordt ge
vormd door een vogel die 
gretig snoept van de 
vruchten van diezelfde 
boom! (9) 

3. Dit Vlaamse vensterluik is 
in dit geval van klein for
maat (12) 

4. Strafgebied (12) 
5. spraken een krachtig ver

langen uit (6) 
8. Hier kan metaal uit gewon

nen wonden (4) 
9. Niet alleen om uit te drin

ken! (3) 
10. Alle bodemvoorschriften 

bijeen"? (8) 
11 Zit de grondtoon op de 

hielen (2) 
12. Overblijven (8) 
16. Hierin moetje op je beurt 

wachten (2) 
19. Nul komma nul (5) 

OPLOSSING OPGAVE 84 

Horizontaal: i torst; 4. op, 
5. koopziek; 7. bij, 9 Barend; 
12. eetfestijnen; 13. een-
steensmuur; 14. gedenk
schrift. 
Vertikaal: 1 topbedriegers, 

2 opzij; 3. sleurt; 6. omver
stoten; 8. haat en nijd; 10. 
optisch; 11 knarst; 13. erg. 

Onze winnaar van deze 
week komt uit 3700 Ton
geren. Jacq. Luyck uK de 
Linderstraat 149 mag bin

nenkort z^n/haar prfjsje 
thuis verwachten. 
De briefkaart met de oplossing 
van opgave 85 verwachten we 
ten laatste op maandag 14 
april a s. op ons adres: Bar-
rikadenplein 12 te 1000 Brus
sel 
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I n deze laatste aflevering van 'De andere taalstrijd' 

spreken we met Jaak Bouveroux. Hij was van zeer 

nabij betrokken bij de ABN-acties in de jaren '50 en 

'60. De verschillende ABN-kernen ijverden voor het 

gebruik van een keurig Nederlands en trachtten de 

gewone man tegelijkertijd wat meer 'etiquette' 

bij te brengen. 

• UITSMIJTER ^ 

De Hasselaar ]aak Bouveroux raakte tij
dens zijn middelbare studies betrokken bij 
de ABN-acties. Later, in het midden van de 
jaren '60, was hij algemeen voorzitter van 
de tientallen ABN-kernen. ,Je moet de 
oprichting van de ABN-kernen kaderen in 
de tijdsgeest van toen." verduidelijkt hij. 
„De repressie lag nog vers in het geheugen 
en er was de koningskwestie, die on-
losmakehjk met de Vlaamse zaak ver
bonden was. De ABN-kernen trachtten in 
zekere zin een dam op te werpen tegen de 
verfransing van Vlaanderen. Die had tot 
gevolg dat Vlaanderen geen enkele bo-
venstructuur had. Zelfs de Vlaamse in
tellectuelen spraken een erbarmelijke taal. 
Het Nederlands was dan wettelijk wel 
toegelaten, maar het was door de sprekers 
ervan onvoldoende gekend. De Vlamin
gen waren niet in staat om behoorlijk 
Nederlands te spreken. De Limburgers 
spraken het zus, de Brabanders zo. Daar 
moest iets aan veranderen." 
„Wij wilden destijds aan onze acties een 
sociale dimensie geven, ook al werd dat 
niet zo genoemd." verduidelijkt Bouver
oux. „Pohtiek hebben wij ons als ABN-
kernen nooit geprofileerd omdat dit onze 
taak niet was. Daarvoor hadden wij ove
rigens geen mandaat van de basis. Vandaar 
dat wij bv. niet opriepen voor de Marsen 
op Brussel of de acties rond de we
reldtentoonstelling en talentelling. Wij 
richtten ons tot het onderwijs. Hoofd
zakelijk het kathoheke, in het gemeen
schapsonderwijs vonden onze acties min
der gemakkehjk doorgang. Dat was meer 
het terrein van de VBO, de Vereniging voor 

Beschaafde Omgangstaal (zie vorige 
week/gv). Ook ons tijdschrift Bouw ver
schilde duidelijk van het VBO-tijdschrift 
Nu Nog dat zich, met meer wetenschap
pelijke bijdragen, eerder tot taalkundigen 
richtte. Voor de jeugd was Nu Nog te 
ernstig. Wij onderhielden niettemin goede 
contaaen met de VBO." 

BESCHAAFDE 
OMGANGSVORMEN 
De arties beperkten zich niet alleen tot het 
ijveren voor het gebruik van het ABN. 
„Wij spraken ook over de term ABO" zegt 
Bouveroux. „Dat stond voor Algemeen 

Beschaafde Omgangsvormen. Wij leerden, 
om maar iets te noemen, hoe mensen een 
gesprek moesten voeren, hoe zij zich 
moesten gedragen aan tafel,..." 
Een charmant voorbeeld daarvan vinden 
we terug in een nummer van Bouw, het 
maandblad van de ABN-acties, uit 196L 
„Nu vd] allemaal uit het vorige Bouw-
nummer weten hoe de zaken heten waar
mee we eten, ware het misschien nuttig 
even enkele ABO-regeltjes in herinnering 
te brengen in verband met 'de maaltijden'. 
Bij een enigszins officieel diner - en wij 
veronderstellen dat onze promotoren daar 

reeds af en toe aan deelnemen - leidt de 
heer zijn tafeldame naar haar plaats. Hij 
schuift haar stoel wat achteruit en helpt bij 
het aanschuiven. Pas daarna mag hij zelf 
neerzitten. De dame dankt haar begeleider 
intussen met een woord of hoofdknik." 
Uit bovenstaand citaat mag ook duidehjk 
geworden zijn dat de ABN-kernen hoofd
zakelijk bestonden uit en zich richtten naar 
een jong publiek. Bouveroux zelf maakte 

lagen van de bevolking. (...) Dit gaat mij 
echter het meest ter harte: de actie werd 
gesticht en was in handen van de jongeren 
zelf. Welnu, dat is zij nog altijd. Zo in het 
Centraal Secretariaat, zo in Bouw, zo in 
alle geledingen, zo in de kernen zelf, blijft 
zij een actie door en voor de jeugd." 

ARM VLAANDEREN 
„Op die eerste bijeenkomst werden wij 

• • '^ voila les 
'Godverdommes'! 

DE 
ANDERE 

TAALSTRIJD 

kennis met de ABN-acties middels een 
oproep in De Standaard der Jeugd de 
toenmalige jongerenbladzijde van De 

Standaard. De oproep was gericht aan alle 
studenten van de retorica, het laatste jaar 
van de humaniora, en vroeg jongeren die 
wilden ijveren voor het gebruik van een 
goed Nederiands zich te begeven naar het 
Xavieriuscollege van Borgerhout. In een 
artikel in Bouw n.a.v. de 15de verjaardag 
van de ABN-Kernen, verwoordde Bou
veroux, toen algemeen voorzitter, het zo: 
„Daar stonden wij: een schamel tiental 
promotoren van het schooljaar 1950-
1951, verenigd tijdens een eerste con
tactdag te Antwerpen. Met een actie die 
nieuw was naar vorm en inhoud, wankel 
en zoekend, maar geestdriftig en gelovend 
in de goede volkse zaak. (...) Zeer bij
zonder kan worden gezegd dat de ABN-
gedachte doorgedrongen is, niet alleen tot 
het beperkte werkterrein van de onder-
v f̂ijsinrichtingen, maar daardoor tot alle 

toegesproken door ]an Lehembre en Rtit-

ger Demonie. Wie ik er ook gezien heb, 
maar die zich achter de schermen hield, 
was pater Stracke, die les gaf aan het 
college. Ik geloof nog altijd dat hij de idee 
heeft geleverd voor de ABN-kernen. Zoals 
je weet heeft hij het boek 'Arm Vlaan
deren' geschreven, over het Vlaanderen 
van de onbeschaafde, vloekende Vlamin
gen. 'Voila les Godverdommes qui ar-
rivent' was een uitspraak die gebruikt 
werd door de Walen om de Vlaamse 
arbeiders in de Borinage te omschrijven. 
Stracke ijverde voor de culturele ver
heffing van Vlaanderen en stichtte o.m. de 
Mamixring." vertelt Bouveroux. 
Niet iedereen kon zich terugvinden in de 
acties van de ABN-kernen. „Regelmatig 
werden vdj uitgemaakt voor 'snobs' en 
'aanstellers'. De hele klas kregen wij nooit 
mee, maar soms toch wel de helft. Vanuit 
de retorica trachtten wij de andere klassen 
te bewerken. Daarvoor konden we ge

lukkig rekenen op de medewerking van 
het onderwijzend personeel. Het gebeurde 
bij grote regelmaat dat wij spreekbeurten 
gingen geven in scholen in de buurt. Ik heb 
er zo tientallen gehouden. Daarenboven 
hielden wij regelmatig ABN-zesdaagses. 
Onze acties beperkten zich vooral tot het 
voeren van campagnes, de verbetering van 
de taal lieten wij over aan de taalkundigen, 
die dan niet zelden actief waren in de 
VBO." 

Om hun boodschap te verspreiden be
dienden de ABN-kernen zich van het 
meest uiteenlopend propagandamateriaal; 
speldjes, sluitzegels, tijdschriften, affiches, 
... 'Spreek beschaafd' luidde het overal. 
„'Thuis en op straat spreek je wat je wil, 

. maar in de school en in de jeugdbeweging 
spreek je ABN' was de achteriiggende 
boodschap." 

Toch acht men de ABN-acties mede ver
antwoordelijk voor de teloorgang van het 
dialect ... „Dat is mogelijk, maar wij 
hebben nooit tegen het dialect geageerd, 
zolang het gebruik ervan zich maar be
perkte tot het gezin en de vriendenkring." 
zegt Bouveroux. „We hebben nooit de 
verdwijning van het dialect nagestreefd. Ik 
ben thuis trouwens dialect blijven spre
ken." 

Geert Vranken 

De Idee voor 

de ABN-

kernen zou 

mede 

Ingegeven z|ln 

door pater 

Stracke. 

Vlaanderen 

cultureel 

verheffen was 

de 

onderliggende 

bedoeling. 
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ABN op het witte scherm 
Naast de ABN-kernen bestond er ook een 
ABN-Centrale. Deze kreeg vooral bekend
heid door de films die ze verspreidde. Hein 
Beniestwas een van de grote bezielers van 
de ABN-fllms, die hij op de eerste na 
allemaal zelf regisseerde. Die eersteling, 
'Jongens zoals wij' uit 1956, was specifiek 
gericht op een jeugdig publiek en werd 
dan ook hoofdzakelijk vertoond In scho
len. Veelal werd hij voorafgegaan of ge
volgd door een lezing van een actief lid 
van de ABN-kernen. In het Naslagwerk 
over de Vlaamse film zegt Beniest: ,,We 
meenden dat de jeugdfilm de beste me
thode was om In de scholen binnen te 
dringen met de ABN-gedachte. (...) Deze 
film Is de werkelijke grote start geweest 
van de massa-werking In de scholen. Uit 
deze film hebben wij o.m. geleerd dat het 
nodig was een breder publiek te bereiken. 
Zonder de medewerking van de ouders (in 
de scholen en culturele organisaties) was 
de ABN-werking ten dode opgeschre
ven." 

Na 'Jongens zoals wij' volgde nog tal van 
andere ABN-fllms. De tweede prent, 'Moe
der, wat zijn we rijk' uit '57, trachtte de 
vrouwen voor zich te winnen. Beniest 
wilde de medewerking van de Vlaamse 
moeders hebben. De kroost zou dan wel 
volgen. Ook de derde film, 'Kinderen in 
Gods hand' , is op dezelfde leest ge
schoeid. ,,Onze prenten moeten immers 
in dienst staan van de ABN-actle. Nu 
verstaan wij daaronder met alleen de ver
zorgde taal, doch een algehele mooie 
chhstelijke en Vlaamse levensstijl." be
commentarieerde Beniest. 

DAENS 

Geen van de films verkondigde expliciet 
de 'Spreek ABNI'-boodschap. Eerder dan 
prekerig over te komen moesten de films 
het hebben van de acteurs die (a) keurig 
Nederlands spraken en (b) daar geen hin
der van ondervonden tijdens hun be
levenissen op het witte scherm. Het had 
trouwens niet veel gescheeld of niet Stijn 

Coninx maar Beniest had de eerste film 
over Daens gedraaid. „De tijd leek mij voor 
dit onderwerp nog niet rijp: aan alle zijden 
werd Ik tot voorzichtigheid aangemaand. 
Om niet gebroken te worden, heb ik dan 
de Boerenkrijg als onderwerp gekozen." 
De laatste film van de ABN-centrale was 
"Zomercapriolen' (1962), waarin de ver
schillende Vlaamse dialecten tegenover 
het ABN gesteld werden. „De prent gaf 
ons tevens de gelegenheid om aan te 
tonen dat wij niet tegen de dialecten 
waren (...). Integendeel: in elke school 
werd een nieuwe mop door één van de 
leeriingen In het dialect verteld." 'Zo
mercapriolen' kon niet meer rekenen op 
de steun van het brede publiek, dat stilaan 
kennis maakte met het medium TV. De 
ABN-Centrale stierf mede daardoor een 
stille dood. De ABN-kernen gingen de
zelfde weg. 

c» Bron: Naslagwerk over de Vlaamse film, 
Uitg. CLAM ~ Brussel, 1986. 


