
zakelijke 
belangen 

DONDERDAG 10 APRIL 1997 

42«'JAARGANG - Nr. 15 - 35 Fr. 

VLAAMS-NATIONAAL WEEKBLAD • • 

R ebellenleider Laurent Désiré Kabila 
wordt ongetwijfeld de nieuwe 
machtige man van Zaïre. De 

charismatische leider van de Alliance des 
Forces Démocratiques pour la liberation du 
Congo-Zaïre (AFDL) rukt na de inpalming 
van Oost-Zaïre naar het Zuiden op. De 
diamanthoofdstad van de Kasai, Mbuji-Mayi, 
werd zonder enige moeite ingenomen. 
Vandaag, morgen of overmorgen wordt ook 
Lubumbaschi, de tweede grootste stad van 
Zaïre en de hoofdstad van de mijnprovincie 
Shaba, veroverd. 

De Zaïrese bevolking voelt zich door 
Kabila bevrijd. Na ieder stuk grond dat wordt 
veroverd, volgt een uitbundig feest. De 
krijgsheer houdt zich dan ook ogenschijnlijk 
gedeisd. Zijn troepen plunderen niet, 
moorden de bevolking niet uit. Kabila maakt 
daarvan handig gebruik. Met de nieuwe 
Zaïrese premier, de oppositieleider Etienne 
Tshisekedi, houdt hij geen rekening. Het zal 
hem een zorg wezen welke plannen de 
Zaïrese oppositie voor ogen heeft. Zolang 
Mobutu enig teken van leven geeft, weigert 
Kabila met wie dan ook te praten. 

Jazeker, in Zuid-Afrika wordt nog 
steeds onderhandeld tussen 
vertegenwoordigers van Kabila en van 
Kinshasa. Maar, met ongeziene lef houdt de 
rebellenleider de onderhandelaars aan het 

lijntje. Mobutu moet zich gewonnen geven. 
Kabila wil de nieuwe president worden. Meer 
moet dat niet zijn. En zolang dat niet gebeurt, 
palmt de meester-strateeg Zaïre in. 

De internationale gemeenschap kijkt 
toe en wacht af. Elk belanghebbend land stelt 
zich zogezegd neutraal op. Daar is niets van 
aan. In feite laten ze Kabila zijn gang gaan. 
Vooral de Amerikanen steunen hem 
onomwonden. In het belang van Rwanda en 
Oeganda - de bevriende Amerikaanse regimes 
- heeft Kabila er immers voor gezorgd dat de 
vluchtelingenkampen in Oost-Zaïre ,geledigd' 
werden . Dat moet spijtig genoeg letterlijk 
worden verstaan. De troepen van Kabila 
hebben de Hutu-vluchtelingen massaal 
uitgemoord. Wie nog achterblijft crepeert 
langs de weg. De hulporganisaties staan 
machteloos toe te kijken. Van de troepen van 
Kabila krijgen ze niet de minste vrijheid om 
acties te ondernemen. 

Noch de Zuid-Afrikaanse, noch de 
Belgische, noch de Amerikaanse regering 
brengen de moed op Kabila openlijk te 
veroordelen. Toen staatssecretaris voor 
Ontwikkelingssamewerking Reginald Moreels 
(CVP) reeds op 22 februari van een 
volkerenmoord gewag maakte, kreeg hij een 
uitbrander van Buitenlandminister Erik 
Derycke (SP). Natuurlijk moet de federale 
regering een politiek-neutrale houding 
aannemen. Maar, hoeft dit ook te betekenen 
dat massale moorden met de mantel der 
neutraliteit bedekt moeten worden? Of 
wegen zakelijke belangen zwaarder door? 
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V erder In ons blad leest u het fijne 
over wat ondertussen „de gesprek

ken van Zaal-F" zijn gaan heten. Van dag 
tot dag pogen wij de gebeurtenissen te 
reconstrueren, ze zijn belangrijk omdat 
ze wellicht een nieuwe adem kunnen 
geven aan het vastgelopen Nieuwe Po
litieke Cultuur-debat. De pogingen om 
over de partijgrenzen heen initiatieven 
kracht bij te zetten, moeten op de voet 
gevolgd worden, zij zijn belangrijk om 
hun inhoudelijke waarde maar ook om
dat zij de almacht van de traditionele 
partijcenakels kunnen omzeilen. 
Toch is'het onze overtuiging dat de 
Volksunie, naast deze initiatieven, haar 
eigen weg moet blijven gaan. De de
mocratische Viaams-nationaiisten zitten 
vandaag in een belangrijke fase van hun 
bestaan, omdat de tijdsgeest uitzon
derlijk is. 
De crisis waarin dit land verkeert, krijgt 
met de dag vastere vormen. Het gebrek 
aan daadkracht vanwege de federale 
regehng wordt almaar duidelijker. Van 
haar prioriteit, de tewerkstelling, brengt 
ze niets terecht, in een poging haar 
gelaat te redden, strooit ze de bevolking 
zand in de ogen met succescijfers die 
moeten aantonen dat de werkloosheid 
daalt, maar geen mens die dat gelooft. 
Zelfs de haar genegen vakbonden pak
ken met andere cijfers uit. De lezer weet 
dat men met cijfers veel kan bewijzen. 

Feiten daarentegen laten zich niet te
genspreken, zij spreken! En de feiten 
zijn: nog meer bedrijfssluitingen, nog 
meer afdankingen, de sociale onrust 
groeit aan! 
Bovendien zit de federale regering In 
een haast eindeloze reeks schandalen 
verwikkeld, niet ais rechtstreeks betrok
kene, maar vla partijen die deel uit
maken van het kabinet. Helemaal be
trokken is zij bij de wandaden die haar 

Richting 
21ste eeuw 
para's in Ruanda en In Somalië ten beste 
hebben gegeven, De federale regering 
is ook een van de minst democratische 
van de jongste jaren. Niet alleen regeert 
zij bij volmacht, maar bovendien ver
biedt zij dat in het onderzoek naar de 
moord op 10 van haar para's de be
trokkenheid van het Hof ter sprake mag 
komen. Herhaaldelijk begeeft ze zich op 
het terrein van de regionale regeringen 
en pariementen, waardoor ze de fe
derale ioyauteit schaamteloos schendt. 
Dit zijn enkele feiten - er zijn er nog! - die 

de onbekwaamheid van de federale re
gering aantonen. 
De VU-verkozenen leveren stuk voor 
stuk en als fracties behoorlijk werk, ne
men waar het kan afzonderiijk het voor
touw en waar het niet kan samen met 
anderen. Dit mag echter niet doen ver
geten dat de Vlaams-nationalisten hun 
eerste en belangrijkste opdracht niet 
mogen verwaariozen. Met name het 
evenwicht betrachten tussen verdere 
staatsvorming en het sociale en gees
telijke weizijn van de Vlaamse gemeen
schap. 
Deze ietwat vage omschrijving van ta
ken biedt echter genoeg stof om niet 
alleen de eigen achterban te mobi
liseren, maar ook om de hele Vlaamse 
natie te bekoren. 
Daar zijn goede redenen voor, iedereen 
beseft dat de laatste restanten van de 
unitaire Belgische staat worden opge
ruimd, maar weet tevens dat de staats
hervorming nog mank loopt. Iedereen 
weet dat de maatschappij in crisis ver
keert en dat de democratie, hier en 
elders, langs vele kanten wordt belaagd, 
iedereen weet dat de deelstaten van de 
Belgische unie politiek en economisch 
andere kanten uitwiiien, ledereen weet 
dat daardoor en door de naderende 
komst van Europa de federale unie aan 
het einde van zijn Latijn is, politiek en 
moreel. 

Maar waar staan In deze context de 
democratische Vlaams-nationalisten? 
Kunnen zIJ een antwoord geven op deze 
vele vragen? Zij waren het nochtans die 
40 jaar lang aan deze staats- en maat
schappijvorming hebben gewerkt, is nu 
niet het ogenblik gekomen dat zij hun 
achterban en heel Vlaanderen duidelijk 
maken waar het met onze regio, deze 
haast autonome staat in Europa, naar
toe moet? Niet alleen staatkundig, maar 
- en niet in het minst - ook maat
schappelijk. Moeten de Vlaams-natio
nalisten niet weer opnieuw de toon 
aangeven? Nu de federale regering be
wijst op vele terreinen machteloos te 
zijn. De tijd lijkt ons rijp om dit nu te 
doen Los van wat in Zaai-F bedisseld 
wordt, los van de problemen van elke 
dag, mag nu een brede toekomstvisie 
worden verwacht 
Na de dwaze liefdesverklaring van Blok-
voorzitter Vanhecke aan het adres van 
de Franse staatsnationaiist Le Pen (nota 
bene in het hartje van de Eizas) is het 
voor iedereen duidelijk welk soort na
tionalisme het Blok op het oog heeft. 
Zeker niet het Vlaamse! 
Ais ongebonden en voluit democrati
sche partij is de Volksunie beter dan wie 
ook geplaatst om voor de Vlaamse ge
meenschap de weg te wijzen, richting 
21ste eeuw 

Maurlts Van Liedekerke 



Heilige hulsies 
Het voorbeeld van Maria Logghe, 
voormalig abdis van de Arme Klaren, vindt 
navolging in Rome. Zoals Logghe wil ook 
het Vaticaan een aantal kloosters, 
studiehuizen en seminaries tegen het jaar 
2.000 omvormen tot 'betaalbare hotels'. 
2.000 is een zgn. 'Heilig Jaar' en daarom 
verwacht het Vaticaan een nooit geziene 
toestroom van pelgrims en toeristen naar 

de Italiaanse hoofdstad. Omdat dan ook 
Rome zelf nog eens zijn 3.000ste verjaardag 
viert zal het bijzonder moeilijk worden om 
een plaatsje in een hotel te bemachtigen. De 
Romeinse horeca heeft zich al negatief 
uitgelaten over het Vaticaans voornemen. 
De kamers die geleverd zullen worden door 
de geestelijkheid vormen immers te duchten 
concurrentie. 

Engels 
,,Alsje rechts laat bepalen wie Engels is en wie niet, dan 
doen ze dat aan de hand van de kleur van je huid (...) en de 
plaats waar je grootvader vandaan komt. Voor mij Is Engels 
zijn zeker niet 'The Last NIght Of The Proms'. De Proms zijn 
Brits Het is nationalistische, imperialistische troep. Er 
bestaat een onderscheid tussen Engels en Brits. Het Britse 
Rijk, dat is Brits; de Union Jack Is Brits, het establishment Is 
Brits. Ik behoor tot Engeland; het Engeland van William 
Blake, George Orwell, The Sex Pistols, Blackadder en Monty 
Python. Daar ben Ik trots op." 
Protestzanger Billy Bragg In Humovan 1 april 1997. 
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Men kan niet bij de pakken blij
ven neerzitten. Nadat Willy Claes en
kele nieuwe baantjes heeft gevonden, 
is ook Cuy Coême weer van de straat. 
Hij wordt directeur van April, een ver
eniging van Luikse intercommunales. 
Coême doet het als zelfstandige en 
houdt er jaarlijks 1,4 miljoen fr. plus 
onkosten aan over. 

Opdat sociaal zwakkeren bij een 
volgende ijskoude winter minder fi
nanciële problemen zouden krijgen, 
heeft de Vlaamse regering besloten 
om te voorzien in een stookpremle. 
De premie zal in de wintermaanden 
verdeeld worden door het OCMW. 

Dagelijks moeten 3.185 trein
reizigers de rit naar Brussel recht
staand afleggen. Ten opzichte van vo
rig jaar is dat een stijging met 13%. 
Gemiddeld moeten zij 20 minuten 
rechtstaan. 

Het wordt stilaan klassiek 
nieuws, zij het met andere ingredi
ënten: de prijzen voor sla zijn gekel
derd door de toevloed van de blad
groente uit Zuid-Europa. De Vlaamse 
tuinbouwers krijgen op de veiling min
der geld voor hun sla dan dat ze er 
hebben Ingestoken. Soortgelijke pro
blemen deden zich eerder ook al voor 
met o.a. tomaten. 

Weinig nieuws ook In enquê-
teland. Uit een onderzoek van Mar
keting Unit in februari j . l . blijkt dat 
slechts één op tien ondervraagden het 
beleid van de federale regering goed
keurt. 'Ik geef geen nul omdat je dan 
kan zeggen dat je betrapt bent op 
spieken' zei onze leraar Latijn altijd. 

Rond het jaar 2.000 zal een 
museum geopend worden ter ere van 
KulQe, 's werelds meest beroemde 
stripfiguur. 

Voortaan zullen illegalen in Ant
werpen kunnen huwen. Voordien was 
dat onmogelijk omdat elk huwelijk 
voorafgegaan moet worden door een 
aankondiging met de officiële adres
sen. Politiemensen zullen nu de ver
blijfplaats in de stad controleren 'met 
het oog op trouwen', zonder die in
formatie evenwel te gebruiken voor 
andere doeleinden. 
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STEMRECHT 
MIGRANTEN 
Naar aanleiding van de ontdekking van 
de moord op het Marrokaanse meisje 
Loubna Benatssa kwam het debat over de 
toekenning van stemrecht aan vreem-
dehngen in een stroomversnelling te
recht. 

In tegenstelling tot Agalev en het Vlaams 
Blok hebben de meeste partijen daarover 
nog geen eensluidend standpunt bereikt. 
De VU-jongeren willen dat de partij dit 
thema op het eerstvolgende VU-congres 
ter stemming voorlegt. De jongeren ne
men alvast zelf een standpunt in en willen 
daarover met de arrondissementele en 
lokale VU'ers in discussie treden. Bo
vendien nodigen ze alle VU-mandata-
rissen, VU-jongeren, alsook vertegen
woordigers van migrantenorganisaties op 
een gespreksmiddag - voorzien eind mei 
-uit . 

Alleszins pleiten de VU-jongeren (VUJO) 
voor het toekennen van gemeentelijk 
stemrecht aan migranten. Ze aanvaarden 
niet dat EU-burgers in de toekomst wel 
locaal stemrecht zullen krijgen, terwijl 
migranten uit de niet-Europese landen 
geen gemeentelijk stemrecht zouden be
zitten. Nochtans hebben de allochtonen -
aldus VUJO - vaak een sterkere binding 
met Vlaanderen dan de Europese burgers. 
Overigens moeten politici aan het al
gemeen belang voldoen. Daarom moet 
ook rekening gehouden worden met 
ethnische minderheidsgroepen. Indien 
hen geen stemrecht wordt verleend, drei
gen de politici hun belangen uit het oog te 
verliezen. Overigens vragen de VU-jon
geren zich af waarom er bij de migranten 
geen personen zouden zijn die politiek 
vanuit dezelfde beginselen als de VU 
benaderen. 

SINT
MICHIELSAKKOORD 
Zoals bekend krijgen de EU-burgers 
vanaf de gemeenteraadsverkiezingen van 
2000 actief en passief stemrecht in alle 
EU-Hdstaten. In feite had de federale 
regering deze Europese richtlijn reeds in 
1985 m het Belgisch recht moeten om
zetten. Ze kon daarbij aan de Europese 
commissie vragen om een aantal voor
waarden aan het EU-stemrecht te kop
pelen. Dergelijke voorwaarden zijn voor 
de Vlamingen van het grootste belang. 
Want, in Brussel en vooral in de rand
gemeenten dreigt het EU-stemrecht de 
verfransing aan te zwengelen. 
Dat de federale regering noch van de 
omzettmg van de Europese richtlijn m het 
Belgisch recht, noch van de daaraan ge
koppelde voorwaarden werk maakt, 

heeft vooral te maken met communau
taire spanningen. De Franstaligen willen 
dat zo weinig mogelijk voorwaarden ge
steld worden. De Vlamingen wensen net 
het omgekeerde. 

De federale regering blijft aldus beslui
teloos. Tergend daarbij is dat ook de 
uitvoering van het Sint-Michielsakkoord 
niet gerespecteerd wordt. In dat akkoord 
staat dat nog tijdens deze legislatuur de 
gemeente- en provinciewet naar de deel
staten moet overgeheveld worden. Een 
interministeriële werkgroep zou daartoe 
worden opgericht. Daarvan kwam echter 
niets in huis. 

De Vlaamse parlementsleden/ofcan Sau-

wens en Etienne Van Vaerenbergh eisen 
dan ook de onmiddellijke uitvoering van 
dat deel van het Sint-Michielsakkoord. 
Indien de gemeente- en provinciewet 
naar de deelstaten zou worden over
geheveld, zou ook een oplossing gevon
den kunnen worden voor de proble
matiek rond het EU-stemrecht. Vlaan
deren zou dan zelf kunnen beslissen 
welke voorwaarden aan dergelijk stem
recht worden gekoppeld. 

VLAAMS BLOK 
Met betrekking tot het migrantenstem
recht poogt het Vlaams Blok intussen de 
CVP onder druk te zetten. Het Blok zet 
een grote campagne tegen het migran
tenstemrecht op touw. Daarmee wil het 
vooral de rechterzijde van het CVP-elec-
toraat bereiken. Het Blok is ervan over
tuigd dat deze CVP-kiezers tegen het 
migrantenstemrecht gekant zijn. 
De CVP zal eind mei een standpunt 
innemen. Zowel de Vlaamse CVP-mi-
nisters Wivina Demeester als Luc Mar-

te«s,alsook de christen-democratische 
vrouwen pleiten voor de toekenning van 
gemeentelijk stemrecht aan migranten. 
Het Blok roept het CVP-electoraat op 
daartegen m te gaan. 

PROVINCIE
GOUVERNEUR 

Binnenkort gaat de provinciegouverneur 
van West-Vlaanderen, Olivier Vanneste, 
met pensioen. Volgens VU-kamerlid 
Geert Bourgeois staat het nu reeds vast dat 
de nieuwe provinciegouverneur een 
CVP'er zal zijn. Vast staat dat zijn be
noeming door geen andere dan politieke 
motieven kan verantwoord worden. De 
federale regering heeft immers beslist dat 
de titels en verdiensten van de kandidaten 
niet vergeleken moeten worden. De 
openstaande functie is bovendien niet in 
het Staatsblad aangekondigd. 
Het is dan ook meer dan duidelijk dat er 
een partijpolitieke benoeming in de lucht 
hangt. 

Dat was eerder het geval voor benoe
mingen in het Arbitragehof, het Hof van 
Cassatie en de Raad van State. Ook 
werden recent in Limburg en Luxemburg 
christen-democratische provinciegouver
neurs aangesteld. Bourgeois vraagt zich 
dan ook af of de oproep van de premier 
tot depolitisering geen pure misleiding 
is. 

Om de nakende politieke benoeming in 
West-Vlaanderen tegen te gaan, roept 
Bourgeois iedereen die zich geroepen 
voelt op zich kandidaat te stellen. Bo
vendien eist hij van de federale regering 
dat de openstaande functie in het Staats
blad bekend wordt gemaakt. 

WELZIJN 
Volgens een studie van het Vlaams Eco

nomisch Verbond gaven de Waamse over
heden in 1996 107.624 fr. per hoofd van 
de bevolking uit; in Vlaanderen was dat 
92.335 fr. Het verschil zou grotendeels 
aan de financieringswet te wijten zijn. 
Door deze wet krijgt Wallonië tot in 1999 
meer mkomsten van de federale overheid 
dan Vlaanderen. Een andere verklaring 
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Se non è vero... 
Juicht allen hier te lande. In de maand juli zal de werk
loosheid definitief zijn uitgeroeid. Zoals ook u uit de pers 
heeft vernomen is de werkloosheid in de maand maart 
immers opnieuw gedaald. Officieel zijn er in deze regio nog 
goed 190.000 werklozen. 
Dat zijn cijfers die er niet om liegen, al zijn ze niet toch ook 
weer niet helemaal eerlijk. De 190.000 betreffen immers 
enkel de categorie 'Volledig uitkeringsgerechtigde werk
zoekende werklozen'. Daarin zijn niet opgenomen: 

de vijftigplussers zonder werk: worden niet meer geacht 
naar werk te zoeken; 

de bestaansminimumtrekkers: krijgen al een andere 

uitkering; 
de niet-actieven zonder uitkering of pensioen: kosten de 

staat weliswaar niets, maar brengen ook niets binnen; 
de schoolverlaters: krijgen de eerste 9 maanden na 

afstuderen geen uitkering; 
de bruggepensioneerden: zijn geen vijftigplussers zon

der werk, maar ook geen echte gepensioneerden, zijn veelal 
'weggesaneerd'; 

de loopbaanonderbrekers: krijgen toch een kleine uit
kering en werken niet gedurende enige tijd; 

de geschorsten: zoeken werk, maar krijgen wegens te 
langdurige werkloosheid of 'eigen fout' tijdelijk of de
finitief geen uitkering meer; 

m al de anderen tussen 18 en 65 die niet werken, geen 
uitkering ontvangen, maar wel op zoek zijn naar werk. 
Een betere analyse van de werkloosheidscijfers, waarbij 
rekening wordt gehouden met het schrappen van goed 
28.000 oudere werklozen, leert ons dat er op een klein jaar 
tijd welgeteld 3.000 uitkeringsgerechtigde werklozen min
der zijn. Het is niet eens zeker of deze mensen ook werk 
hebben gevonden. 
Maar zoals gemeld zullen de werkloosheidsstatistieken in 
juli 1997 nog hooguit spreken van twee man en een 
paardskop. Alle werklozen zijn dan immers met vakantie en 
wie met vakantie kan gaan, kan ook gaan werken. En is dus 
niet werkloos. 

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

voor het verschil ligt in het meer voor
zichtig budgettair beleid in Vlaanderen. 
Dat betekent niet dat Vlaanderen a-so
cialer zou zijn. Integendeel, verhoudings
gewijs geeft Vlaanderen ruim de helft 
meer uit aan welzijn dan Wallonië. Ook 
inzake ruimtelijke ordening, huisvesting 
en leefmilieu deed Vlaamderen een om
vangrijker duit in het zakje. 
Dat Vlaanderen meer uitgeeft aan welzijn 
is niet zo verwonderlijk. De Vlaamse 
overheid besteedt meer aandacht aan pre
ventie dan de Waalse overheid. De Frans-
taligen rekenen eerder op bijdragen van 
de federale Sociale Zekerheid. In Wal
lonië wordt ook meer geld vrijgemaakt 
voor de harde economische sectoren. 
Opmerkelijk is wel dat er ook transfers 
bestaan van Wallonië naar Vlaanderen. 
Dat heeft Vlaams minister van Welzijn 
Leo Peeters (SP) bevestigd. Zo besteedt 
Wallonië meer geld aan Vlaamse gehan
dicapte kinderen dan omgekeerd. 

VLD 
Binnen de VLD warmen sommigen zich 
op voor de verkiezing van het voor
zitterschap. Deze vindt op 7 juni plaats. 
Officieel is enkel Rik Daems kandidaat. 
Daems dient zich als de bemiddelaar aan, 
als de man die de tegenstellingen binnen 
de VLD kan neutraliseren. Hij heeft ook 
een zevenpuntenprogramma voorge
steld. Daarin pleit hij voor Vlaamse fis
cale autonomie en voor de defedera-
lisering van de kinderbijslagen en ge
zondheidszorgen. 

Opmerkelijk is dat Daems huidig VLD-
voorzitter Herman De Croo uitdaagt. Hij 
wil een televisiedebat met De Croo aan
gaan. Dat strookt niet met zijn imago van 
bemiddelaar. Overigens moet De Croo 
niet van een TV-debat weten. Hij heeft 
zich nog niet officieel kandidaat gesteld. 
Toch zal De Croo de handschoen op
nemen. De man uit Brakel gaat elke 
avond op pad. En aan de krant Gazet Van 
Antwerpen gaf hij een opmerkelijk in
terview weg. 

De Croo zegt daarin gewonnen te zijn 
voor het toekennen van fiscale autonomie 
aan Vlaanderen. Tegelijk leidt hij een 
persoonlijke aanval in op diegenen die de 
Vlaamse staatsvorming voorstaan. Vlaan
deren, aldus De Croo, moet immers to
lerant blijven. „We gaan toch niet ie
dereen buitengooien die niet Schiltz en 
vrind kan zeggen." Als iemand binnen het 
Vlaams-nationalisme steeds de openheid 
en de democratische beginselen heeft 
verdedigd, dan zal het Schiltz wel zijn. De 
Croo moet dat weten. Zijn aanval is dan 
ook misplaatst. Allicht moet deze be
grepen worden vanuit de concurrentie 
met Verhofstadt. Hij kan binnen de VU 

op meer sympathie rekenen dan De Croo. 
Het blijft intussen afwachten of Ver
hofstadt zich kandidaat stelt... 

SPITAELS 
Guy Spitaels (PS) heeft ontslag genomen 
als burgemeester van Aat. Daardoor 
neemt hij geen enkele openbare functie 
meer waar. In feite was hij sinds de 
gemeenteraaadsverkiezingen van 1994 
slechts dienstdoend burgemeester. Daar
toe werd hij gedwongen omdat tegen hem 
een onderzoek liep naar de betaling van 
smeergeld bij de bestelling van Agusta-
helikopters. Toen Spitales ook in op
spraak kwam naar aanleiding van de 
Dassault-affaire, werd hij door Binnen
landminister Johan Vande Lanotte (SP) 
onder druk gezet om ook als dienstdoend 

Verkiezingen 

In Groot-

Brittannlê 

komen 

dichterbij. 

burgemeester af te treden. Spitaels gaat 
daarop in. Naar eigen zeggen beschikt hij 
nochtans over ,voldoende morele au

toriteit'. Hij zou dan ook ontslag ge
nomen hebben om de reputatie van Aat 
en haar bevolking in ere te houden. 

M orgen, vrijdag 11 april, wordt meer dan waarschijnlijl< 
beslist dat de Franse holding Compagnie de Suez en 

de nutsgroep Lyonnaise des Eaux fuseren. Daardoor l<omt 
Tractebel onder de vleugels van een mastodonte Franse 

groep. Dit is geen geruststellende gedachte, niet voor 
Jean-Luc Dehaene, laat staan voor Luc Van den Brande. 

Uitverkoop 
Suez Is de Franse moedermaatschapij van 
de Generale Maatschapij van België. De 
Generale Is sinds september 1996 de moe
dermaatschappij van Tractebel. Via de Ge
nerale controleert Suez Tractebel, een 
Vlaams-Belgische nutsgroep, die bijna de 
volledige electriciteltsdistributie in ons 
land In handen heeft. Tractebel heeft het 
ook voor het zeggen bij DIstrigas die als 
enige aardgas l<oopt en verdeelt. De on
derneming Is tevens een belangrijke ka
beloperator. Kortom, Tractebel is één van 
de belangrijkste industriële groepen van 
het land. En hoewei de groep via de over
name van de Generale door Suez in F=ranse 
invloedssfeer kwam, dan toch deden de 
Belgische en vooral de Vlaamse regering er 
alles aan om Tractebel te ,ontfransen' en 
om een nakende fusie van Suez met Ly
onnaise des Eaux te vermijden. 
Een dergelijk fusie zou natuurlijk het be
drijfsleven In ons land verder aan Frankrijk 
uitverkopen. Maar, er Is meer. Sinds een 
aantal jaren probeert Tractebel haar ac
tiviteiten naar het buitenland uit te brei
den. Dat lukt aardig, want op vijfjaar tijd 
steeg de omzet in het buitenland met 140 
%. Een fusie van Suez en Lyonnaise des 
Eaux zou een zware aderlating kunnen 
betekenen voor de internationale activi

teiten van Tractebel. Zoals vemeidt con
troleert Suez - via de Generale - Tractebel. 
Op die terreinen waar Tractebel en Ly
onnaise in concurrentie treden, zal het 
Franse Suez uiteraard kiezen voor de be
langen van Lyonnaise. Welnu, Lyonnaise 
begeeft zich op dezelfde internationale 
markten van energievoorziening, commu
nicatie en afvalverwerking als Tractebel. 
Overigens bestaat er nu reeds een directe 
band tussen Lyonnaise en Tractebel. Bei
den hebben een gemeenschappelijke 
dochtermaatschappij Aquinterüie zich en
kele jaren geleden op de markt van wa
tervoorziening heeft geworpen. 
Sommigen vragen zich af of de Vlaamse en 
openbare verankering van watervoorzie
ning stand zal houden. De meeste waar
nemers vrezen bovendien een Franse 
greep op de binnenlandse electriciteits-
sector. Vast staat dat de ,ontfranslng' van 
Tractebel op een sisser is uitgelopen. En het 
is overduidelijk dan Tractebel In zijn bui
tenlandse activiteiten wordt bedreigd. Te
meer, daar Suez in het buitenland veel 
sterker staat dan Tlactebel. 
Daarom hebben zowel de Belgische als de 
Vlaamse overheid verleden week dnjk uit
geoefend op Suez. Als het tot een fusie van 
Suez en Lyonnaise komt, vragen ze dat 

uitdrukkelijke en harde waartrargen in de 
statuten van Tractebel worden Ingeschre
ven. Deze zouden moeten bijdragen tot de 
.autonomie' van Tractebel. De Fransen zijn 
wel bereid daarover te praten, maar te
gelijk worden de bezwaren van de Bel
gische en Vlaamse overheid als een louter 
,psychologische' reactie beschouwd. 
Het is een utopie te denken dat de Fransen 
bereid zullen zijn af te zien van hun zeg
genschap over Tractebel. Tractebel zal im
mers een essentieel onderdeel vormen van 
de internationale nutsgroep die Suez ver
der wil uitbouwen. Deze voorziene stra
tegie heeft niet enkel economische, maar 
ook politieke gevolgen. De Franse eco
nomische expansie richting België en 
Vlaanderen lijkt de hedendaagse versie van 
de territoriale verovering van weleer. Sinds 
1830 beschouwen de Fransen België als 
economisch wingewest Vandaag moet die 
economische verovering ook een dam op
werpen tegen de Duitse economische 
macht. De Belgische haute-finance zag in 
de toenemende Franse invloedssfeer geen 
graten. Ze zag daarin een middel om de 
Belgische economische belangen te ,ver
ankeren'. Ze moest er tevens toe leiden dat 
aan de verdere staatshervonning een halt 
werd toegeroepen. 

In werkelijkheid heeft België zich - op de 
kap van de Vlaamse belastingsbetaler-aan 
Frankrijk uitverkocht. De toenemende 
Franse monopollevomnlng zal de prijzen in 
ons land doen stijgen. De consument is er 
de dupe van, tenwijl de winsten naar het 
buitenland worden afgeroomd. En dat met 
de fusie van Suez en Lyonnaise uiteindelijk 
zowel de Vlaamse als de Belgische ver
ankering op de helling worden gezet, Is een 
merkwaardige evolutie. Het Belgisch 
staatsverband beschikt niet langer over 
economische fundamenten. 

(evdc) 
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stof tot spreken 
Er was eens een dorpje in Oost-Vlaanderen, 

op een boogscheut van Gent. Afsnee heette 

het en die naam had al een of ander onheil 

kunnen doen vermoeden. Want sinds enige 

tijd is het dorpje afgesneden van de rest van 

de wereld. Immers ... „Totaal onverwachts 

heeft De Post de postbus aan het kruispunt 

van de Asselstraat en de Drieleienstraat in 

Afsnee bij Gent weggehaald omdat ze niet 

rendabel zou zijn. Het gevolg is dat de 

inwoners, onder wie oudere mensen zonder 

vervoer, nu verplicht zijn hun brieven in 

Drongen te gaan posten of beroep te doen op 

iemand die toch naar het dorp moet. Kan De 

Post het weghalen van een postbus in die 

omstandigheden verantwoorden?" Getekend: 

Francis Van den Eynde, kamerlid, Vlaams 

Blok, Gent. Als dit geen dienstbetoon is, dan 

ruikt het toch sterk naar "Wij vragen wat u 

denkt'... 
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^ WETSTRAAT 4 ' 

s inds 25 ol<toberl996 plegen 
vertegenwoordigers van VU, 

Agaiev en VLD regelnnatig overleg. Vanaf februari 
1997 werd ook met een aantal CVP'ers gepraat. 

Een kroniek van onderhandelingen die uiteindelijk 
tot het indienen van gezamenlijke wetsvoorstellen 

hebben geleid. 

In feite bond Agaiev de kat de bel aan. Op 
8 mei 1996 nodigde de groene partij alle 
democratische partijen alsook de oude en 
nieuwe sociale bewegingen uit om in het 
belang van een Nieuwe Politieke Cultuur 
(NPC) over haar 14-puntenprogramma 
te praten. Dat initiatief kon min of meer 
als een antwoord op het Coppieters-
project worden begrepen. Coppieters en 
De Batselier hadden immers de fout be
gaan om niet alle partijen rond hun 
progressief project te scharen. Overigens 
werd gevreesd dat het Sienjaal de vor
ming van een nieuwe politieke partij tot 
doel had, opgevat vanuit een SP-stra-
tegie. 

Hoe dan ook, CVP noch VLD reageerden 
op de uitnodiging van Agaiev. De VU 
deed dat wel. De partij was bereid rond 
een aantal concrete punten te werken. Al 
werd daar meteen aan toegevoegd dat de 
door de groenen gekozen thema's te 
vrijblijvend waren en dat sommige voor 
de v u belangrijke aandachtspunten, zo
als de communautarisering van de Sociale 
Zekerheid, ontbraken. 

VLD 

De dag na de uitnodiging van Agaiev, op 
23 mei 1996, schreef Faul Van Grem-

tergen,VU-fractieleider in het Vlaams 
parlement, een open brief naar VLD-
senator Guy Verhofstadt. Van Grember-
gen was aangenaam verrast door de vrij
moedige toespraak die Verhofstadt op 21 
mei 1996 in Flanders Expo te Gent had 
gehouden. In die toespraak ontdekte de 
fractieleider een liberale aanzet tot het 
confederahsme. Na de open brief hielden 
beiden een gemoedelijk, maar vrijblijvend 
gesprek. Er werd niets concreets behan
deld, maar vast stond dat VLD en VU ooit 
wel eens de koppen bij elkaar zouden 
steken. Dat heeft niet lang op zich laten 
wachten. Om dat verhaal rond te maken 
moeten we terug naar Agaiev. Ook deze 
partij zag aanknopingspunten in de ana
lyse door een herboren Verhofstadt ge
maakt. Daarom wou de groene frac
tieleider in het Vlaams parlement Jos 

Geysels met Verhofstadt praten. De 
VLD'er zag daar geen graten in en aan-

zaai-F 
gezien Agaiev en VU reeds contacten 
hadden gelegd, ontstond een ,informeel 
driepartijenoverleg'. 

NOVOTEL 

Van meet af aan werd afgesproken dat het 
om een overleg van gelijkgestemde ,in-
dividuen' ging en dat de resultaten ervan 
in generlei mate de betrokken partijen 
zouden binden. De eerste aanzetten tot 
het informeel overleg verliepen dan ook 
in het grootste geheim. Wel lichtte Bert 
Anciaux op 23 oktober 1996 een tip van 
de sluier op. In de krant De Morgen deed 
hij een oproep „het beschermd huis te 
verlaten om met individuen uit andere 
partijen te gaan samenzitten teneinde 
naar een radicaal democratisch project te 
streven." In hetzelfde artikel werd voor 
het eerst van de geplande bijeenkomsten 
gewag gemaakt. Ook een reactie van Jos 
Geysels werd genoteerd. Die wou de 
oproep van Anciaux „niet onder de mat 
vegen." 

De dag daarop, 24 oktober 1996, kwa
men Guy Verhofstadt en André Denys 

(VLD), Jos Geysels en Wilfined Bervoets 

(Agaiev), Bert Anciaux en VU-secretaris 
Laurens Appeltans in hotel Novotel in 
Gent samen. Een gamma van thema's 
passeerde de revue: het cliëntelisme, 
dienstbetoon en politieke benoemingen; 
gerechtelijke en administratieve hervor
mingen; de ontzuiling en het statuut van 
het parlementshd. Ook werden maat
regelen besproken ter versterking van en 
ter bevordering van de directe demo
cratie. Daartoe behoorden het referen
dum, de afschaffing van de kopstem en de 
hervorming van het kiesstelsel. Afgespro
ken werd om de diverse standpunten, 
dossiers of nota's van de verschillende 
partijen te verzamelen en met elkaar te 
vergehjken. Zo kon een werkschema 
worden uitgetekend. 

ULTIEME HALLUCINATIE 

Vertegenwoordigers van Agaiev, VU en 
VLD kwamen opnieuw samen op vrijdag 
15 november in de Ultieme Hallucinatie 
in Brussel. Naast Laurens Appeltans en 
Bert Anciaux, was ook Geert Bourgeois 

De gezamenlijke wetsvoorstellen moeten een dam opwerpen tegen het stroef, 
gesloten en onbeweeglijk beleid van de meerderheid. 

aanwezig. Net zoals de vorige keer ver
liepen de gesprekken op een construc
tieve wijze en de klaargestoomde werk
schema's werden vrij omstandig bespro
ken. Toch kwam er een eerste kink in de 
kabel. VLD-voorzitter Herman De Croo 

had namelijk net voordien een recla
mecampagne ingezet. Daarmee wou hij 
zijn tien punten voor een nieuwe po
litieke cultuur aan het grote publiek voor
stellen. Dat lokte in de informele werk
groep argwaan op. De Croo liet immers 
uitschijnen dat enkel de VLD een nieuwe 
politieke cultuur beoogde. Terwijl VU- en 
Agaiev mandatarissen in alle stilte met 
Verhofstadt plannen smeedden, pro
beerde de VLD-voorzitter politieke munt 
te slaan en de ,Witte beweging' voor zich 
te winnen. Had men vooraf afgesproken 
dat de besprekingen de partijen niet zou
den binden, dan werd nu aan Verhofstadt 
gevraagd of hij door de VLD ,geman-
dateerd' werd. Verhofstadt poogde het 
wantrouwen weg te werken door De 
Croo als onbelangrijk af te doen. „De 
boodschap is perfekt", zo aanzag Ver
hofstadt het initiatief van De Croo, 
„Maar hoe geloofwaardig is de bood
schapper?", waarop nog iets gemompeld 
werd in de zin van „Decroo is gelijk aan 
Kafka." Daarop vroeg Jos Geysels zich af 
of er nu al dan niet sprake kon zijn van 
een gezamenlijke strategie. Ook Bert An
ciaux merkte op dat de onderhandehngen 
„door de VLD gedragen moeten wor
den.". Beloofd werd dat de volgende keer 
ook Patrick Dewael zou worden betrok
ken, kwestie van de VLD niet tot Ver
hofstadt te beperken. Dat de VLD zich 
achter het project zou scharen, was uiterst 
belangrijk, want uiteindelijk moesten de 
gezamenlijke wetsvoorstellen een dam 
opwepen tegen het stroef, gesloten en 
onbeweeglijk beleid van de meerder
heid. 

OPENHEID 

Maandag 18 november. Aan Bert An

ciaux en Laurens Appeltans vraagt de 

W7/-redactie inlichtingen over de inhoud 
en het verloop van de besprekingen. Die 
worden meteen verleend. Anciaux en 
Appeltans willen de militanten op de 
hoogte stellen. Daarom zijn ze van me
ning dat het overleg niet langer geheim 
kan blijven. De geruchtenstroom zou so
wieso op gang komen en klaarheid alleen 
zou de militanten overtuigen van de ware 
bedoelingen: samenwerking op basis van 
gezamenlijke wetsvoorstellen, zonder dat 
dit tot partijpolitieke herkaveling leidt. 
Op 21 november brengt WIJ het nieuws 
uit en werpt op dat het project dreigt te 
mislukken als niet de gehele VLD haar 
steunt toezegt. VLD-voorzitter De Croo 
is verbijsterd, was van de besprekingen 
niet op de hoogte... 

Binnen de VLD ontstaat toenemende 
onenigheid. In zijn op 6 januari 1997 
gehouden nieuwsjaarstoespraak voor de 
Antwerpse liberalen trekt Ward Beysen 

tegen Verhofstadt van leer. „We moeten 
ophouden twijfel in eigen rangen te 
zaaien door achter kleinere partijen als de 
VU en Agaiev aan te lopen." Decroo op 
zijn beurt meent de teugels strakker te 
moeten aanhalen. Hij laat een verge
lijking maken van de programmapunten 
van de drie partijen en draagt Verhofstadt 
op slechts enkele specifieke voorstellen in 
de verschillende parlementen in te die
nen. Verhofstadt neemt ogenschijnlijk 
wat gas terug. Tijdens het eerstvolgende 
onderhoud tussen VU, VLD en Agaiev op 
6 januari 1997 in Zaal-F van de Senaat 
wordt beshst slechts een aantal wets
voorstellen in het parlement in te dienen. 
Deze voorstellen o.m. handelend over de 
parlementaire onschendbaarheid lagen in 
feite in het verlengde van wat reeds in de 
parlementaire assemblees werd bespro
ken. 

VAN HECKE 

Leken de besprekingen tussen de drie 
partijen aanvankelijk in een impasse te 
geraken, dan wierp gewezen voorzitter 
CVP-voorzitter ]ohan Van Hecke de 
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knuppel in het hoenderhok. Reeds op 19 
december 1996 verklaarde hij aan de 
krantDe Standaard„ds^t er goedbedoelde 
initiatieven bestaan zoals die van Guy 
Verhofstadt en Bert Anciaux om over de 
partijgrenzen heen wetsvoorstellen in te 
dienen." Op vraag van Bert Anciaux en 
met medeweten van Verhofstadt werd 
Van Hecke op 7 februari discreet gepolst. 
Hem werd gevraagd of hij met zijn jon
gerengroep aan de onderhandehngen in 
Zaal-F wou deenlemen. Vanhecke stemde 
toe. Zijn inbreng hield en houdt voor 
menig onderhandelaar een aantal voor
delen in. Verhofstadt kan ermee aantonen 
dat hij in staat is zowel met oppositie- als 
meerderheidspartijen akkoorden af te 
sluiten. In tegenstelling tot De Croo dient 
hij zich daardoor aan als de man die de 
VLD in welke regeringsboot dan ook kan 
doen stappen. Een dergelijke profilering 
is mooi meegenomen, zeker in het kader 
van de nakende verkiezingen voor het 
VLD-voorzitterschap. Ook voor Van 
Hecke en zijn jongerengroep levert het 
overleg pluspunten op. Van Hecke wil 
zijn eertijds ingezette vernieuwingspo
ging nieuw leven inblazen. De onder
tekening van NPC-voorstellen komt 
daaraan tegemoet en kan hem meer in
vloed binnen de partij opleveren. Dat 
wensen ook de verkozen CVP-jongeren, 
in het bijzonder nadat de door hen ge
vraagde actualisering van het regeer-
akkkoord door het duo Herman Van 

Rompuy-Jean-Luc Dehaene op arrogante 
wijze de kop werd ingedrukt. Dat het 
verruimde overleg tevens aan de wensen 
van Bert Anciaux tegemoetkomt, is lo
gisch. In zijn recent verschenen boek doet 
hij een oproep aan de durvers uit alle 
democratische partijen. Het losweken 
van vooruitstrevende krachten binnen de 
traditionele partijen is een optie die An
ciaux steeds nadrukkelijker voor ogen 
heeft. 

TEGENKANTING 
Het aanspreken van Van Hecke bood 
voordelen, maar ook nadelen. Dat bleek 
duidelijk uit een bijdrage van 12 februari 
1997 in het weekblad Knack. Journalist 
Rik Van Cauwelaert, gekend om zijn 
uitstekende contacten met de rechterzijde 
binnen de CVP, schreef een bijzonder 
venijnig relaas waarbij het duidelijk in de 
bedoeling lag de onderhandelaars tegen 
elkaar op te zetten. Zogezegd uit de mond 
van een Agalev-madataris liet Van Cau
welaert optekenen dat Anciaux zijn partij 
wou ,uirverkopen'. Over Verhofstadt 
werd verteld dat hij teksten ter onder
tekening voorlegde die niemand anders 
voordien had kunnen inzien en dat hij 
louter steun zocht voor zijn burgerma
nifest. Over Van Hecke werd koeltjes 
meegedeeld dat hij noch de jongeren, 

noch anderen behoorlijk op de hoogte 
hield. En om ook Agalev in het ,complot' 
te betrekken werd de rivaliteit tussen de 
Aalterse onderhandelaars Jef Tavernier 

(Agalev) en Pieter De Crem (CVP) uit de 
doeken gedaan. 

ONDUIDELIJK 
Natuurlijk rees bij de onderhandelaars de 
vraag of de CVP al dan niet tot het overleg 
zou toetreden en en zo ja wie binnen deze 
partij het overleg zou steunen. Op deze 
vragen kwam alsnog geen duidelijk ant
woord. Hoewel Johan Van Hecke had 
toegezegd, kwam hij op de eerstvolgende 
vergadering van 17 februari 1997 niet 
opdagen. Overigens kregen de bijeen
komsten, die voortaan enkel in Zaal F van 
de Senaat zouden plaatsvinden, een my
thisch 

karakter. Allerlei scenario's deden daarbij 
de ronde. Er werd over de oprichting van 
een nieuwe sociaal-liberale partij D67 

gesproken. Sommigen beweerden dat 
Verhofstadt een eigen partij wou op
richten, desnoods één die enkel in de 

Senaat een fractie zou vormen. Ook over 
de inhoud van de gesprekken en wie er al 
dan niet aan deelnam werden de meest 
tegenstrijdige berichten verspreid. Hi
larisch genoeg hielden de gesprekken in 
Zaal-F niet veel om het lijf. Er werd zowel 
op 17 februari als op 10 maart hooguit 
een half uur vergaderd. Op de verga
dering van 10 maart liepen één of meer
dere mandatarissen af en aan. Voor de 
CVP was enkel Luc Willems aanwezig, 
terwijl Vanhecke om praktische redenen 
verstek het gaan. 

ONDERTEKENING 
Dat nam met weg dat Vanhecke achter de 
schermen of via de telefoon intens over
leg pleegde. Vast stond dat hij de ge
zamenlijke wetsvoorstellen zou onder
tekenen. Binnen de CVP werd daarop in 
de kamerfractie gedebateerd. Uiteindelijk 
tekenden op 27 maart de CVP-kamer-
leden Pieter De Crem, Luc Willems en 
Johan Vanhecke. De CVP-senaatsfractie 
kijkt voorlopig de kat uit de boom. Voor 
de VU tekenden Geert Bourgeois, Bert 

Anciaux en Jan Loones, Voor de VLD 
Guy Verhofstadt en Hugo Coveliers, voor 
Agalev Eddy Boutmans en Jef Tavernier. 
De wetsvoorstellen slaan voorlopig enkel 
op maatregelen ter versterking van de 
democratie. Niet elke vertegenwoordiger 
heeft alle voorstellen ondertekend. In
tussen worden ze in de onderscheiden 
partijbesturen aan de partijprogramma's 
getoetst. Overigens werd ook een nieuwe 
agenda opgesteld. Over dit alles - en een 
interview met Bert Anciaux - volgende 
week meer. 

(evdc) 

De 
gesprekken In 
zaal F van de 
senaat kregen 
een mythisch 
karakter. 

Wanneer ik al die berichten over geweld
pleging lees denl< Ik vaak aan dr. Jef Deloof 
uit Aalst. De man, bekend geworden als liet 
boegbeeld van Artsen tegen Kernwapens, 
zet zich sinds jaar en dag in voor de vrede en 
zet zich af tegen elke vorm van geweld. Hij 
en zijn medestanders hebben daarvoor een 
Vredeshuis opgericht waar ze ,,aan de vrede 
werken". Want, heb Ik ooit de dokter horen 
uitleggen, oorlog is maar één vorm van 
geweld naast zovele andere. En die vele 
andere vormen maken we vandaag mee. In 
alle geuren en graden. In alle lankmoe
digheid kijken wij toe hoe stenen van een 

brug naar voorbijflitsende auto's worden 
gegooid, hoe kinderen worden mishandeld 
en verkracht, hoe mensen in stukken wor
den gesneden als waren het runderen, hoe 
brutale vechtpartijen worden georgani
seerd, enz .. 
Er moet iets met de mens zijn dat hij zich zo 
graag zo gewelddadig manifesteert. Maar 
wat scheelt hem toch? 
In de late jaren zestig was de Indische 
religieuze leider Krishnamurti sterk in trek bij 
hippies en ander alternatief tuig dat War 
wou bestrijden met Love en Peace . Ik weet 
niet of de man nog leeft, hij werd in 1895 
geboren en zou nu dus boven de honderd 
zijn. Het kan, maar dat is niet zeker, in zijn in 
1969 uitgegeven Toespraken staat een 
mooi citaat dat bijzonder toepasbaar is op 
deze tijd.,,Wanneer we in verveling en sleur 
leven, wordt geweld onvermijdelijk." 
Zou onze gewelddadige tijd dan toch met 
verveling, die oude kwelduivel, te maken 

4 ACH ZO ^ 

hebben? Als dat waar is dan krijgen de 
schoolmeesters die onophoudelijk waar
schuwden dat „ven/eling het oorkussen van 
de duivel is" toch nog gelijk. 
Neem nu het ,,gedrag" van de para's in 
Somalië. Nu ja gedrag... Als je negerjon
getjes roosteren nog gedrag kunt noemen 
Of opsluiten in een container en wachten 
tot het mensje stilletjes doodgaat en dan 
vaststellen „dat het nog lang geduurd 
heeft"... 

Caligula 
Men zegt dat de para's hun wandaden uit 
verveling pleegden. En wij die altijd hadden 
gedacht dat onze jongens daar om hu
manitaire redenen waren heen gevlogen! 
Er is niet veel verschil tussen hun wandaden 
en de veldslag van Beverwijk waar sup
porters van Ajax met deze van l=eijenoord op 
de vuist gingen. Ach, dat viel vroeger ook 
wel eens voor: de mannen van Opdorp 
tegen deze van Neerdorp, ergens op een 
weide. Maar uiteindelijk bleef het daar bij 
een bloedneus of een blauwe plek. En ach
teraf een bolwassing vanop de preekstoel. 
Maar in Beverwijk viel een dode, een man 
van 35 jaar. Wie durft op zijn graf schrijven: 
„Gedood uit verveling" ? 
Onlangs was ik te gast in een middelbare 
school, een college met reputatie. Twee 
dozijn jongens en een handvol meisjes. 
Driekwart van hen bleek geïnteresseerd, de 
rest kon het geen bal schelen en ondernam 
pogingen om de spreker van de wijs te 

brengen. En de aanwezige onderwijskracht ( 
de man leek sterk op dit afschuwelijke 
woord) kon daar nauwelijks wat tegen in
brengen. Deze vorm van geweld is dodelijk, 
niet omdat de spreker alle zin voor inzet 
ontnomen wordt, maar vooral omdat bij het 
aandachtige gedeelte van het publiek elke 
bereidwilligheid tot aandacht wordt ge
smoord. 
Ach zult u mij zeggen: ,,Hier ligt een mooie 
taak voor ons onderwijs!" Weeral, ons on
derwijs; daar ziet men dergelijke opdrach
ten al lang niet meer zitten. Wie dan wel? Ik 
denk dat iedereen een beetje verantwoor
delijk is voor de toestand en voor de re
medie. Maar hoe pakje het aan? Wie voor 
law and order pleit wordt vlug voor rechts 
uitgekreten, wie voor soepelheid is voor 
links. Als je zo redeneert kom je natuurlijk 
nergens 
Maar misschien kan wel eens proef gedraaid 
worden met volgende voorstel. Neem eens 
een seizoen lang alle, maar dan ook alle, 
geweld van alle TV-stations weg en na die 
tijd maak je de balans op en zien we wat we 
zien. Lukt het, goed; lukt het niet, dan 
proberen we wat anders. Maan zo kan het 
toch niet blijven duren! 
Want één zaak is zeker: als niet vlug een 
einde komt aan de verregaande onver
schilligheid tegenover geweld dan dreigt 
deze maatschappij aan geweld ten onder te 
gaan. Want jongetjes verkrachten, ze ach
teraf vermoorden en dat allemaal op video 
vastleggen om er grof geld mee te ver
dienen dat is toch Caligula. En iedereen 
weet welk Rijk aan deze ziekte Is bezweken. 
En hoe! 
Mocht dat ons overkomen zal er geen 
sprake meer zijn van verveling, van links of 
rechts, van verdraagzaamheid. Vreest een 
pessimistische 

RJVsmus 
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I n vijf afleveringen heeft ons weekblad de 

moeilijke verhouding tussen het Algemeen 

Nederlands en het dialect behandeld. Eén aspect, 

met name de vraag of het dialect mee aan de basis 

lag van de verfransing van Brussel sprak vele van 

onze lezers sterk aan. Een van hen, een Vlaming in 

Brussel, reageert. 

^ O P I N I E ^ 

LodewUk 
Scharpé 

waarschuwde 
er reeds in 

1912 voor dat 
het in 

Vlaanderen 
gesproicen 

Nederiands 
geen imltatie-

Noord-
nederiands 

mocht 
worden. 
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Geert Vranken verdient alle lof voor zijn 
artikelenreeks De andere taalstrijd. Bon
dig en toch duidelijk worden de vroegere 
en hedendaagse verhoudingen tussen de 
dialecten en het Algemeen Nederlands 
(AN) aangetoond. Graag hierbij enkele 
aanvullingen. 

PROF. SCHARPÉ 
Zelf ben ik geen taalkundige, maar heb 
toch heel wat taalgevoel meegekregen, 
kennelijk van mijn grootvader prof. Lo-
dewijk G.A. Scharpé (° Tielt 1869, f 
Betekom 1935), destijds een gedegen 
specialist (en dat weten vele oudere Ger
manisten goed) en een Vlaamse voor
vechter die tijdens zijn professoriaat in 
Leuven een leidende figuur was in de 
vervlaamsing van de toen nog overwe
gend Franstalige UCL. 
„De associatie dialect/standaardtaal met 
lagere/hogere bevolkingsklasse is fout", 
stelt Vranken terecht. Destijds ten huize 
van prof Scharpé, in de Schapenstraat, 
was het West-Vlaams de huistaal. Mijn 
vader was Limburger, en sprak vloeiend 
Hasselts, studeerde o.m. bij Scharpé (en 
"schaakte" er z'n jongste dochter Cecilia), 
en verwierf een leeropdracht aan de RU te 

Gent. Maar zijn nakomelingen mochten 
met geen enkel woord Gents naar huis 
komen, thuis was het AN verplicht. Al
leen als moeder Cecilia tegen haar kroost 
begon te "kijven" in het West-Vlaams, 
wisten de kinderen dat er wat zwaaide... 
Door naoorlogse omstandigheden werd 
die kroost her en der in Vlaanderen bij 
familie gedropt, reden waarom de kin
deren zich geen gedegen dialect van een 
of andere stad hebben kunnen eigen 
maken. Wat ondergetekende niet bepaald 
als een nadeel ondervonden heeft. 
Vooral door radio, TV en de huidige ver
keersmiddelen vermindert het „zuivere" 
dialect van een dorp of stad enigszins, 
maar dat wil niet zeggen dat het op 
sterven na dood is. Luister maar eens naar 
het gebabbel in familie- en/of vrienden
kringen op plaatsen waar veel volk is. 

zijn, hoort men dikwijls tijdens hun ver
gaderingen of bijeenkomsten nog te veel 
dialect tussen "andersdialectigen", i.p.v. 
een voldoende "geschaafd" AN. Tijdens 
een grote VTB-groepsreis vorig jaar, er
gerde ik mij blauw aan enkele mede
reizigers die mij steevast in hun Ant-
waarps of Oost-Vlaams te woord ston
den, ondanks mijn verzoek om in een 
aanvaardbaar Nederlands te spreken. 
"Moet Vlaanderen blijven streven naar een 

volledige taaleenheid met het Noorden, of 

mag er meer taaiverscheidenheid zijn ?" 
vraagt WIJ. In de jaren '20 was groot
vader Scharpé daar ook reeds om be
kommerd. Dr. Rob Roemans schreef in 
1942 in een studie over Scharpé : 
"... Het derde werkterrein dat Prof. 

Scharpé eerst in 1912 met zijn 'Neder-

landsche Uitspraakleer' betrad, was de 

Het Vlomsch heeft 
Brussel mee 

verfranst! 
Het dialect is zeker op zijn plaats in de 
familie-, dorps- of stadskring, maar niet 
daarbuiten. 

Allerlei ABN-acties gaven soms de schijn 
om tegen het dialect te zijn, zegt Jaak 

Bouveroux in zijn mterview, maar hebben 
zich er nooit tegen gekeerd, zolang het 
gebruik ervan zich beperkte tot gezin en 
vriendenkring (WIJ, 3 april jl.) 

GEEN IMITATIE 
In het verenigingsleven van de Brusselse 

Vlamingen bijvb., waar mensen uit vele 

verschillende Vlaamse gouwen te vinden 

VU op TV 
Dinsdag 22 aprii, TVl 

De VNOS-uitzending van 22 april e.k. blikt vooruit 
op 1 mei. Het Feest van de Arbeid wordt dit jaar 
wel heel sterk overschaduwd door de harde 
economische realiteit van bedrijfssluiting-en, fa
lingen en massale afdankingen. VU-voorzitter 
Bert Anciaux, ondervoorzitter Nelly Maes en 
Vlaams parlementslid Jean-Marie Bogaert leg
gen de vinger op de wonde van het falend 
regeringswerk Inzake tewerkstelling en verdui
delijken het vu-alternatief terzake. 

In een tweede reportage volgt de VNOS-ploeg 
Willy Kuijpers. Kuijpers nam begin maart afscheid 
als Vlaams parlementslid, maar blijft • wie had 
het anders verwacht?- bijzonder actief, o.m. als 
burgemeester van Herent. Een sfeerbeeld. 

<=» Afspraak op tttnsaag 22 april e.k.. BRTN • 
TVl om 23U2S. Een programma van de 
Vlaams-Natlonale Omroepstlehtlng > 
n/NOS). 

phonetiek. In zijn inleidend woord om

schreef hij duidelijk het beoogde doel: hij 

wenschte de Belgische leeraars den weg tot 

het bereiken van een beschaafde taal aan 

te wijzen. ... Daarenboven verlangde bij 

voor Zuid-Nederland wel een Neder-

landsch, dat bewust aansluiten wilde bij 

het Noordnederlands, maar in geen imi

tatie Noordnederlandsch vervallen 

mocht. ... Nederlandsch zeker: een taal 

boven de dialecten; maar toch bij deze 

aansluitend, of anders zweeft de school

taal in de lucht; Nederlandsch dat bewust 

dichter wil komen bij het "Noord"-Ne-

derlandsch, maar er nochtans niet op uit is 

te willen pronken en glorieeren in zijn 

halfbakkenheid van mooidoend imitatie-

Noordnederlandsch....". 

STANDAARD 
De standaard van het 'Vlaamse' Neder
lands kan men inderdaad toetsen aan het 
VRT-Nederlands, zoals het NOS-Neder-
lands een maatstaf is voor het gesproken 
"Noord-Nederlands" (of "Hollands-Ne
derlands", alhoewel de geografische ge
makzucht van onze Noorderburen te be
treuren is die zo dikwijls het begrip 
"Holland" (2 provincies) extrapoleren 
voor de juiste landsnaam "Nederland / the 
Netherlands", zeker op internationaal 
vlak!). 

Beroepshalve hebben wij vele interna
tionale contacten. Als wij ons als Vlaming 
(niet Belg...) voorstellen, dan krijg je 
steevast als reactie dat wij dan "Flemish" 
spreken. Een hardnekkige kwakkel die 

internationaal nog altijd opgeld maakt. 
En dan maar weer eens uitleggen dat 
"Flemish" in se geen zelfstandige taal is, 
maar dat de verwantschap èn de ver
schillen tussen een Flemish-Dutch en 
Dutch-Dutch (opgepast: 'double Dutch' 

in het Engels heeft een minder leuke 
betekenis) te vergelijken is met het British 
English / American English. Beide één taal 
met onderling een zekere verscheiden
heid in uitspraak, intonatie en woord
gebruik. Aan Franstaligen wijs je op de 
verschillen in het Frans van la Suisse 
Romande of dat van Quebec, aan Duits-
taligen legt men het best uit dat in Oos
tenrijk geen "Österreichisch", aber Deut

sche mit einer Österreichischer (oder 
Wiener-) Mundart gesproken wordt. 
Luister maar eens naar de Weense com
mentaarstem bij het Nieuwjaarsconcert! 
Het Duits van de nieuwsberichten op BR, 
de Bayerische Rundfunk, in München 
kan men soms herkennen t.o.v. het 'Buch-

stabenDeutsch" van zijn collega bij de 
NWR in Hamburg. 

VERFRANSING 
"A/5 Brussel verfranst is, dan is dat voor 

een groot gedeelte te wijten aan het ge

bruik van het dialect" schrijft WIJ. Spij
kers met koppen! Bijna 40 jaar lang woon 
en werk ik in het Brusselse, en wij hebben 
ons naar buiten uit steeds als Vlamingen 
geprofileerd. Tijdens al die jaren hoort en 
voelt men als een rode draad de ge
middelde houding van de Franstaligen die 
onze taal als "Ie Flamand" terzijde schui
ven als een 'patois'; waarom zouden zij 
zoiets leren ?, met als tweede verweer "ils 

parlent quand méme Ie Frangais..", af
gezien van hun zg. superioriteitsgevoel te 
behoren tot een "grote" taalgroep t.o.v. 
een kleine (nochtans in een verhouding 
van slechts 4 : 1 wereldwijd...). 
Doorsnee genomen kennen Walen en 
Franstalige Brusselaars genoegzaam een 
standaard (RTB)-Frans, naast hun eigen 
dialect/patiois van de streek. Dat ge
middelde ligt bij de Vlaamse bevolking 
nog heel wat lager! Waarom? De reden 
ligt in de laattijdige ontwikkeling van een 
standaardtaal in Vlaanderen, zoals 'De 
andere taalstrijd' duidelijk aantoont. 65 

jaar Nederlandstalig onderwijs heeft die 
achterstand nog niet kunnen bijwerken. 
Maar er is ook een gebrek aan volks-
fierheid, noem het chauvinisme, al dan 
niet ook historisch te verklaren. 
Velen zijn, zeker in het Brusselse, Vlaams-

bange Vlamingen, en dat niet alleen meer 
'om den brode'. Feit is dat het over
wegend gebruik van Vlaamse dialecten 
buiten de familie- of dorps/stadskern als 
communicatiemiddel, ja al dat 'Vlomsch', 
Brussel terdege mede heeft verfranst! 

Herman A.O. Wilms 
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De sector van het ophalen van gebruikte kleding is jaarlijks goed voor een 
omzet van een miljard fr. En ook al zou dat moeten, nog niet de helft 

daarvan is ook daadwerkelijk bestemd voor het goede doel. Herman Hermans, 
van het Vlaams Internationaal Centrum, hekelt de 'maffiatoestanden'. De regionale vu-krant 

Wie krUgt de klere(ii)? 
Goed twee jaar geleden startte het Vlaams 
Internationaal Centrum (VIC) met de 
huis-aan-huis ophaling van kleding. Be
doeling was om, middels het ophalen en 
het verkopen van gedragen kleding, jaar
lijks 10 miljoen aan ontwikkelingspro
jecten te kunnen schenken. Het VIC 
vroeg en kreeg een vergunning en ging de 
boer op. Na verloop van tijd wisten 
Herman Hermans en de zijnen een net
werk op te starten over zowat heel Vlaan
deren. Daarbij werd dankbaar gebruik 
gemaakt van het lokale VU-leven. 

IN WELKE ZAK? 

Herman Hermans: „En ze zullen het 
geweten hebben in Vlaanderen. Vrijwel 
90% van Vlaanderen weet nu dat Koer-
distan in Noord-Irak door het VIC op
nieuw wordt opgebouwd. In totaal reeds 
vijf dorpen, compleet met school, even
tueel met dispensarium, nieuwe weg, ... 
Op de markt van de kledinginzameling 
zorgen wij voor een innovatie. In de 
eerste plaats door informatie te geven 
over de projecten die we steunen, an
derzijds door het vertrouwen te winnen 
van de mensen die ons steunen. We 
hebben het dan over de man in de straat 
die al lang niet meer gelooft dat er met 
'die witte zak' iets goeds gebeurt." 
En die man in de straat heeft goede 
redenen om wantrouwig te zijn. In veel 
gevallen geraakt het geld dat de kleding 
opbracht in de eerste plaats in de zak van 
de ophalers zelf. Hermans geeft daarbij 
een aantal voorbeelden zoals de W I uit 
Meerhout, de TMV uit Wellen 'waarvan 
mij niet duidelijk is waar de afkortingen 
voor staan' zegt Hermans. 
Die duistere organisaties die kleding op
halen weten waarom ze eraan begonnen 
zijn. 

H. Hermans: „Bruutweg geschat kan 
gesteld worden dat al die ingezamelde 
kleding een marktwaarde heeft van on
geveer één miljard fr. Want laat ons 

duidelijk zijn: in deze tijd zou toch ie
dereen ervan op de hoogte moeten zijn 
dat deze kleding naar bedrijven gaat om 
daar te worden gesorteerd en verder 
verhandeld. VZW's mogen - mits ze over 
een nationale vergunning beschikken -
slechts 25% onkosten hebben, zodat bij al 
die VZW's ongeveer 750 miljoen aan een 
goed doel kan besteed worden." 
Maar dat is volgens Hermans niet het 
geval. Hij schat de opbrengst van een 
aantal VZW's niet boven de tien miljoen 
fr. „Veelal gaat het om VZW's met een 
miljoenenomzet, waarbij slechts een frac
tie aan het goede doel wordt besteed. En 
dit komt dan nog groot in de pers! Om 
duidelijk te zijn: het VIC is natuurlijk niet 
de enige bonafide organisatie die kleding 
inzamelt. Helaas kan je de eerlijke or
ganisaties op één hand tellen." 

VIER VOORSTELLEN 

Hermans hekelt voorts de houding van 
minister van Binnenlandse Zaken Johan 
Vande Lanotte, die beloofd had een com
missie te zullen oprichten om een en 
ander te onderzoeken. Om Vande La-

zoekertje 
Het is de bedoeling om op ter

mijn in Frans-Vlaanderen een net 
van vrije Vlaamse basisschooltjes 
op te zetten zoals de Diwanschool-
tjes in Bretangne en de Ikastola's 
in Baskenland, leder jaar steunen 
tientallen Vlaamsgezinden met 
materiële inzet en met veel geld 
de vrije Baskische schooltjes in 
Noord-Baskenland. Een mooi pro
ject van inter-nationale solidari
teit. Maar waarom zouden wij dit 
niet kunnen herhalen voor onze 
bedreigde volksgenoten in Zuid-
Vlaanderen. Welke Vlaamse ver
enigingen doen mee? Contact op
nemen met LUC Van den Wey-
gaert, tel. 03/454.00.46. 

notte alvast een geheugensteuntje te ge
ven kwam Hermans met een viertal voor
stellen op de proppen: 

Het is verboden collecten te orga
niseren zonder vergunning, afgeleverd 
door het kabinet van de minister van 
Binnenlandse Zaken. 

Iedere organisatie die over een ver
gunning beschikt moet jaarlijks een ba
lans voorleggen van de inzamelingen. 
Wie meer dan 50% onkosten heeft moet 
een nieuwe vergunning geweigerd wor
den. 

Wie betrapt wordt op het organiseren 
van collectes zonder vergunning moet 
worden bestraft. Alle ingezamelde goe
deren en goederen die gediend hebben 
voor de inzameling moeten in beslag 
genomen worden en verbeurd ver
klaard. 

Er mag niet meer dan één keer per 
maand in dezelfde gemeente gecollec
teerd worden. Aanvragen moeten wor
den goedgekeurd door het college van 
burgemeester en schepenen. 
H. Hermans:„Gelukkig is er van onze 
kant enig positief nieuws te melden. Na 
aftrek van de kosten van personeel, druk
werk, benzine, ... en na vermenigvul
diging via het systeem van door het ABOS 
medegefinancierde projecten, kon het 
VIC op nauwelijks twee jaar tijd 80 
miljoen schenken aan ontwikkelingspro
jecten. Daarmee is het VIC een van de 
grootste NGO's voor ontwikkelingssa
menwerking van dit land." 
c» Het VIC heeft zijn tijdschrift in een 

nieuw kleedje gestoken. Een abon

nement kost jaarlijks 500 fr. te storten 

op reknr. 435-0258561-39. Daar

voor ontvangt u vier nummers van 

Vlaanderen in de Wereld. Het num

mer van maart kan u kosteloos aan

vragen. Voor meer info of aanvraag 

proefnummer: VIC, Laanbrugstraat 

11, 1000 Brussel, tel. 02/203.42.40, 

fax 021203.37.76.t 

Lijn Kortrijk-Roeselare: 
een aftelrijm 

Op 8 januari 1997 stelde Geert Bourgeois de ministervan 
Vervoer volgende vragen over de NMBS-lijn Kortrijk-
Roeselare. 
in de loop van de jaren is het aantal haltes, stations en 
treinverbindingen verminderd. 
1 Welke haltes (op- en afstapplaatsen) en stations 

bestonden in 1950 In de arrondissementen Kortrijk en 
Roeseiare-Tlelt? 

2. Welke haltes en stations zijn sindsdien opgeheven? 
3. Welke spoorverbindingen zijn daardoor verdwenen? 
De minister gaf een opsomming van de stations en de 
stopplaatsen in de arrondissementen Kortrijk en Roe-
selare-Tlelt In 1950. De cursieve stations en stopplaatsen 
werden in dat jaar gesloten, 
£/ïn 65Kortemark-leper. Stadenen Westrozeöeke. 
Lijn 64 Roeselare - leper Roeselare Meiboom vier-
kavenhoeken Moorslede - Passendale. 
Lijn 65 Roeselare - Menen. Roeselare - Meiboom. Zil
verberg, Beitem, ledegem -Dadtzele, Moorsele - Ke-
zelberg en Menen 
Lijn 66 Uchter^e\üe-Kom\jk. Lichtervelde. Cits, Beveren 
{Roeselare), Roeselare, Rumbeke. Kachtem, izegem, in-
gelmunster. lendelede, SInt-Katharina, Heule en Kort
rijk. 
Vervolgens wou Bourgeois waten wat de tijd was en Is 
van de snelste treinverbinding tussen Kortrijk en Brussel-
Centraal in 1939, 1950. 1975 en 1997 (lijn Kortrijk-
Oudenaarde-Zottegem-Denderleeuw-Bnjssel-Cen-
traai)? 
De minister antwoordde-
In 1939 legde de snelste trein de afstand van Kortrijk 
naar Brussel af In 61 minuten. Die trein (nr. 543) vertrok 
In Kortrijk om lOu 28 en kwam aan In Bnjsse! om 11u.29 
met één enkele tussenstop In Zottegem. 
In 1950 duurde de snelste rit tussen Kortrijk en Brussel 
72 minuten, met halten in Oudenaarde, Zottegem en/of 
Denderleeuw. 
In 1975 werd de ritduur teruggebracht tot 65 mi
nuten. 
Vanaf 1984 werd een klokvaste dienstregeling inge
voerd waardoor de toestand aanzienlijk verbeterde, 
aangezien er voor die datum slechts enkele treinen per 
dag reden. 
Sedert juni 1996 rijden de IC Cs volgens een klokvaste 
dienstregeling tussen Brussel-Zuid en Kortryk met halten 
In Oudenaarde, Zottegem en Denderieeuw. De rit duurt 
60 minuten. 
Vanaf eind mei 1998 zal door het inleggen van ander 
materieel de ritduur teruggebracht worden tot 58 
minuten. 
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Op 26 december 1887 werd Leo Elaut te 
Gentbrugge geboren in de boerderij, ge
legen Kasteelstraat 16. Zijn vader stuurde 
hem naar het college van Eekio om Frans 
te leren en vervolgens naar het jezu
ïetencollege Sint-Barbara te Gent. Leo 
Elaut studeerde geneeskunde aan de 
Gentse universiteit. In 1927 behaalde hij 
de graad van doctor in de Geneeskunde 

Hij vertaalde de volledige werken van 
Horatius m het Nederlands en ontpopte 
zich ook tot een meesterlijk verteller in 
zijn memoires Van Keiberg tot Blandijn-

berg en in Esculaperijen. 
Van 23 mei 1965 tot 10 maart 1974 was 
Elaut VU-senator voor Gent-Eeklo. In de 
Senaat had hij een groot gezag wegens 
zijn belangrijke en vaak spirituele tus
senkomsten over de volksgezondheid. 
Hij heeft ook zeer grote verdiensten ver
worven voor de vernederlandsing van de 
Gentse universiteit in het algemeen en 
van de wetenschap en de geneeskunde in 
het bijzonder. Hij overleed op 2 april 
1978 en werd op het kerkhof van Gent
brugge begraven. 

Gentbrugge 
herdenkt 

professor Leo Elaut 
en hij specialiseerde zich in de Urologie. 
Hij studeerde verder in Parijs en Am
sterdam waar hij een tweede doctoraat 
verwierf. Hij was een jaar werkzaam aan 
het Mayo-ziekenhuis in de Verenigde 
Staten. 

Van 1934 tot 1945 was prof. Elaut hoog
leraar te Gent. Hij behoorde tot de eerste 
vijftien leden van de Kon. Vlaamse Aca
demie voor Geneeskunde van België. Tij
dens de Tweede Wereldoorlog was hij lid 
van de orde van Geneesheren. Hiervoor 
liep hij een veroordeling op. In 1958 
werd hij verkozen tot voorzitter van de 
raad van de Orde der Geneesheren van 
Oost-Vlaanderen. Hij liet zich opnieuw 
inschrijven aan de Gentse universiteit en 
behaalde er een tweede keer de bevoegd
heid voor het hoger onderwijs. Hij werd 
dan ook lector voor de facultatieve cursus 
in de geschiedenis van de geneeskunde. 
Hij schreef talrijke bijdragen over de 
geneeskunde en hij publiceerde o.a. het 
boek Cent portraits de médecms iUustres. 

Op zaterdag 26 april 1997 wordt deze 
grote Gentbruggenaar om 15 uur her
dacht in het Dienstencentrum te Gent
brugge (Braemkasteelstraat). De plura
listische herdenking wordt georganiseerd 
door de Dr. Jozef Goosssenaertskring, 
met steun van talrijke andere culturele 
verenigingen. Tijdens de academische zit
ting vertelt Nele Bockaert, licentiate in de 
Germaanse Filologie, over het leven en 
het werk van haar grootvader. Jacqueline 
Dulac zingt Nederlandstalige liederen, 
begeleid door Herwig De Munnynck aan 
het klavier. Meester Frans Baert verzorgt 
de gelegenheidstoespraak. De receptie 
wordt aangeboden door Vastgoed en Vor
ming in Vlaanderen (V&V) uit Gent. De 
toegang is gratis. 

Oswald Van Ooteghem 
Eresenator 

c» Info: Dr. Jozef Goossenaertskring 

Gentbrugge-Ledeberg, t.a.v. Lieve Bo-

gaert, Weverboslaan 26, 9050 Gent

brugge. Tel. 09/231.19.41. 

Heusden-zolder 
naar zangfeest 

Op zondag 27 april 1997 reist de 
Vlaamse Vriendenkring van Heus-
den-Zolder naar het 60ste Vlaams 
Nationaal Zangfeest. 
Busreis + plaatsbewijs rang 3 (600 
fr.). PriJs: 880 fr. Aangeven ten 
laatste tot 17 april, I8u. bij: Lieve 
Van Hove (011/21,07.98); Frans 
Vanstipelen (011/42.59.95); Mar

cel Heyligen (011/42.22.91), An
dre Massy (013/66.18.17) of Karel 
Wijckmans (013/66.20.90). 
Vertrek: Hasselt- l l u .45 achter
zijde CC Hasselt; neusden: 12u,10 
kerkplein De Oude Kring Neusden; 
Lummen: 12u.25 Carpoiing Lum-
men en Tessenderio: 12u.45 Afrit 
Anglo Palace Ham. 

OOST-VLAANDEREN 
Za. 12 april AAICEM: Eetfeest van 

vu-Burst-Bambrugge-Aaigem. Van I8u.30 
tot 21 u. in zaal Torengalm. Ook op 13/4 van 
11u.30tOt14u.30. 

ZO. 1S april CENT: Bezoek aan het 
museum, verrassingsmuseum voor ge
zichtsbedrog te SInt-Amandsberg. Aan
vang 14u.: diavoorstelling met 3 D-ef-
fecten,, bezoek tentoonstelling, goochel-
show. Deelname: 150 fr. Afspraak: I3u.45 
aan ingang museum, Victor Braeckmanlaan 
123. Org.: Dr. Goossenaertskring 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 Poot tot 
Evenaar, met het programma El Caballo. 
Org.: WVG-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", 
Cuido Cezellestraat 6. Org.: VU-Croot-Den-
derleeuw en am Aalst-Oudenaarde I.s.m. 
VCLD. 

za. 19 april NINOVE: 2lste Eet
festijn van VU-NInove. Van 18 tot 22u. in 
Zaai Ter Kloppers, Aardeweg 96 te Outer. 
Keuze uit Biefstuk, Kipfilet en Tong. Ook op 
20/4 van 11U.30 tot 14u.30. 

Za. 19 apm ERPE-MERE: Busreis, 
met bezoek aan het Felix De Boeck-mu-
seum, streekmaaltljd 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 voorl 5/4 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 Cuftuur-
vereniging Kerstcomité, Aaigem. 

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

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

ZO. 20 april LEBBEKE: 20 jaar 't 
Wielebelleke. Academische zitting in de 
raadszaal van het Lebbeekse gemeente
huis met als sprekers: Dirk De Cock, Nelty 
Maes en Bert Anciaux, gevolgd door re
ceptie. Darna maaltijd voorzien in feestzaal 
J & B. Inschrijving verplicht bij Willy Bos
man: 052/35.48.62. Org.: VU-Lebbeke-
Denderbelle. 

Vr. 25 april ZOTTEGEM: Karel Van 
Hoorebeke over „Waarheen met onze jus
titie". Om 20U.30 bij Braems, Stationsplein. 
Org.: vu-Zottegem. 

Za. 26 april DEINZE: Familie-uit
stap. Bezoek aan Poperinge, iJzertoren, 
Streekmuseum Dlksmuide, 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-AIMANDSBERC: 
Busuitstap naar Frans-Vlaanderen met 
deelname aan de 21ste Zwijgende Voet
tocht, info en Inschrijving: 09/225.26.39. 
Org.: VU Sint-Amandsberg i.s.m. Goosse
naertskring. 

Za. 26 aprit CENTBRUCCE: Her
denking prof. dr. Leo Elaut, n.a.v. 100ste 

verjaardag van zijn geboorte. Om I5u. in 
de trouwzaal van het Dienstencentrum, 
Braemkasteelstraat. Org.: Dr. J. Goosse
naertskring Gentbrugge-Ledeberg. 

zo. 27 april LAARNE: Dagtrip 
Vlaamse Vriendenkring Laarne-Kalken naar 
Mechelen. Vertrek om 8u.l5 aan Voet
balplein te Laarne. 8u.30 Kalkendorp. Met 
o.m. gratis koffie bij aankomst, bezoek aan 
Speelgoedmuseum, toeristisch menu in 
restaurant, historische wandeling, bezoek 
aan brouwerij (Gouden Carolus) met de-
gustatie. Terug rond 20u. Deelname: vu-
leden 700 fr., niet-leden 750 fr., kinderen 
400fr. Middagmaal: 500 f r. Inschrijven voor 
20/4 bij Frank Van Imschoot 
(09/369.50.45). 

WO. SO april AALST: 1 Mei-Viering. 
Samenkomst om 20u. aan standbeeld Ge
broeders Daens, Werf. Toespraak door 
Nelly Maes. Daarna opening nieuw arr. se
cretariaat In de Albert Lienardstraat 17a. 
Org.: VU-arr. Aalst-Oudenaarde. 

za. 24 mei AALST: Eetfestijn in zaal 
't Kapelleken, Meuleschettestraat 32. 
Vanaf I8u. Op het menu: soep, steak met 
kroketles (keuze uit 3 sausen). Deelname: 
450 fr. Org.: vu-Aalst-Hofstade-Erembo-
degem-Cijzegem-Nleuwerkerken-Moor-
sei-Herdersem. 

WEST-VLAANDEREN 
Do. 10 april IZECEIH: Geleld be

zoek aan het Cultureel Centrum De Spit in 
Roeseiare. Samenkomst om 18u. aan de 
ingang, Spllleboutdreef 1. Org.: VSVK. 

DO. 17 april BRUGGE: Martin For-
mesyn presenteert diavoordracht over 
Brugge en de tapijtkunst. Om 15u. in 
Vlaams Ontmoetingscentrum De Gulden 
Spoor, 't Zand 22 te Brugge. Org. infor-
mativa vzw. 

vr. 18 april ROESELARE: lerland-
weetceind op 18, 19 en 20/4 in 't Laag 
Plafond. Noordstraat 211. tvtet 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. Alrtiviteiten: 18/4om 20u.: Jaak 
Vandemeulebroucke over,,Het Europa van 
de 2lste eeuw". Toegang gratis; i9/4 Li
terair-muzikaal progr. met Alfred Den Ou
den en Wim Chielens, Ierse kaasschotet. 
Vooraf inschrijven (500 fr.); 20/4 Aperitief-
fuif. Van 11 tot I4u. (250 fr., -12J. gratis). 
Info en inschrijvingen: Cijs en Greet Fieu-
Lepoutre (051/24.84.98) of Wim Jaques 
(051/24.94.00). Org.: I.S.m. VCLD. 

Vr. 18 april IZECEIH: Gespreks-
avond met Geert Vanhaverbeke en Chris 
Vandenbroeke over ,,Een realistische di
agnose van de Vlaamse economie". Om 
20u. in de Plantynzaai van de izegemse 
Sted. Openb. Bib., ingang Wolvenstraat, 
t.o. station. Org.: Dosfelkring Izegem. 

Zo. 20 april BRUGGE: Jaarlijkse 
fietstocht VUJO arr. 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 WARECEIVI: 2de Am 
ledenfeest van vu-Kortrijk-Roeselare-Tielt. 
Vanaf 11u.30 in Salons Ambassade, Zult-
seweg 150te Waregem. Deelname: 550 fr., 
kinderen 250 fr. Gastspreker: Geert Bour
geois. 

WO. 23 april IZEGEM: Het gerecht 
na Dutroux, door Geert Bourgeois. Om 20u. 
in de bar van de Sted. Academie voor 
Muziek en Woord, Kruisstraat 15. Toe
gangsprijs 50 fn abo's gratis. Org.: vsvK. 

WO. 23 april BRUGGE: Om 15u. in 
de Magdalenazaal, Violierstraat 7: Diavoor
dracht door Rom Duprez met „Beelden uit 
het Vlaamse land - Purpren Heide". Vooraf 
om I4u. koffietafel. Org.: WVG-Brugge. 

Za. 26 april DE l>ANNE: Uutkom-
mefeeste van VU-De Panne-Adinkerke. Re
ceptie vanaf I9u.30 in feestzaal De Korre, 
Koninlijke Baan 7, De Panne. Gastspreker: 
Wilfried Vandaele. Inschrijven bij Noël De 
Cryse (058/41.44.06) of bij bestuursleden. 
Deelname: 400 fr. p.p. 

Zo. 27 april DAIMME: Wandeling in 
Lapscheure. Samenkomst om I4u. aan zaal 
Heldewijs. Traject van 6 km. Vanaf 17u. 
kaasschotel. Deelname 300 fr., -12j. 150 fr. 
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. 
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VLAAMS-BRABANT 
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 
Coovaerts. Moderator: Chris Dutolt; 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. Christian Kesteloot (KUL), 
Herman Van Autgaerden (VU-Bestendig Af
gevaardigde Vlaams-Brabant); Sven Catz 
(VU-raadslid Brussel); Luc Vervoort en An-
nemle Van de Casteele. Aanvang: 9u.30. 
Welkom door M.R Quix. Einde voorzien om 
12u.30.ln Auditorium T'Serclaes van de KB, 
warmoesberg 22 te Brussel. Org. Vor
mingscentrum Dosfel, info: Jan Brocatus, 
02/219.25.00. 

Za. 12 april ASSE: Jaarlijks etentje 
van VU-Asse. Vanaf 18u. In De Toverflult, 
Gemeenteplein 25 te Asse. Ook op 13/4 van 
i lu .50tot I6u. enop 14/4 vanaf 18u. 

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

za. 19 april DILBEEK: Nationale 
TAK-aktiedag. Ter ondersteuning van het 
Vlaams karakter van Vlaams-Brabant. Bus
sen worden ingelegd vanaf alie Vlaamse 
Steden. Vertrek om 11u. aan de Westrand 
te Dllbeek. inschrijven verplicht! info: 
02/759.84.80 (Kurt Ryon). 

Za. 19 april GRIMBERGEN: Jaarlijks 
Lente-Etentje van VU-Groot-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-
vertee,. 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. 

Za. 19 en zon. 20 april HEKEL-
GEM: eetfestijn In Het Patronaat. Zaterdag 
van I8u. tot 2lu. en zondag van 11U.30 tot 
16u. Org. VU-Affligem. 

Do. 24 april AFFLICEM: debat
avond over de Nieuwe Politieke Cultuur. 
Gastspreker nationaal VUJO-voorzitter Si
gurd Van Germeersch. In het Cultureel 
Centrum van de abdij van Affllgem. Aan
vang 20u. Toegang gratis. Org. VU-Affli
gem i.s.m. Vormingscentrum L. Dosfel. 

Vr. 2S april NEDER-OVER-HEEM-
BEEK: VU-Kwis '97 over actualiteit, ge
schiedenis, sport, wetenschap, natuur, 
media e.d. Presentatie: Bert Anclaux. in 
zaal Familia, Fr. Vekemansstraat 131. In
schrijven voor 21/4 door storting van 400 
fr op rek.nr. 428-4053551-51 of 500 fr. op 
de dag zelf. Max. 45 ploegen van 5 pers. 
Deuren I9u.30., aanvang: 20u. Org.: VU-
Heembeek-Mutsaard-Haren. 

LIMBURG 
Dl. 15 april IWAASEIK: Frans-Jos 

Verdoodt spreekt over,, Het testament van 
de Fronters. Mythe of werkelijkheid?". Om 
20u. in de Voordrachtzaal van de Stedelijke 
Openbare Bibliotheek, Bleumerstraat. 
Org.: Ijzerbedevaartwerkgroep gewest 
Maaseik i.s.m. DF, VVB en WVO. 

WO. 16 april BILZEN: debat over 
genotbeleving bij jongeren. Sprekers 
VUJO-voorzitter Sigurd Van Germeersch en 
Vlaams volksvertegenwoordiger Johan 
Sauwens. Zaal Concordia om 20u. Org. 
vuJO-Llmburg. 

Za. 26 april BILZEN: Bal van de 
burgemeester in zaal De KImpel. Aanvang 
20u. 

Za. S mei BREE: Lentebal van VU-
kanton Bree. Vanaf 20u. in Parochiecen
trum Tongerlo-Bree; Inkom 100 fr. 

ANTWERPEN 
za. 12 april WOMMELGEIVI: 14de 

Piantenruildag. 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. ledereen is wel

kom. Inschrijven en info bij Lutgart Des
met, Lage Kaart 147, 2930 Brasschaat, tel. 
en fax 03/653.27.12. 

zo. 15 april MECHELEN: Jaarlijks 
pannenkoekenfestijn van vu-Mechelen. 
vanaf I4u. in zaal Rerum Novarum, Mui-
zen-dorp. 

WO .16 april TURNHOUT: Frank 
Seberechts over zijn boek ,,leder zijn 
zwarte". Om 20u. in CC De Warande, Kei-
dercafé. Inkom gratis. Org.: Vlaamse Kring 
Turnhout i.s.m. DF en VCLD. Info: Klara 
Hertogs (014/41.45.79). 

Vr. 18 april BOECHOUT: Hof van 
Reyen, Oude baan, 39, om 20u.: Frans-
Vlaamse cultuuravond met Zuid-Vlaams 
cultureel werker Frank Allacker, klein-
kunstgroep ,,Joel en Klerktje'. Frans-
Vlaamse streekspecialiteiten. inkom 475 fr. 
info: Luc Van den Weygaert (03/454.00.46) 
of Rita De Bont (03/449.83.74). Org.: VTB-
VAB en Marnixring. 

vr. 18 april TONCERLO: Alex V. 
Colen over zijn boek „in de spiegel _ Een 
halve eeuw later" en over zijn belevenissen 
tijdens de ooriog (o.a. het Oostfront). Om 
15u. in zaal Taverne-Bistro 't Abdijke, Ton-
gertodorp 8. Toegang vrij. Org.: SMF-Kem-
pen. 

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

Za. 19 apm BORCERHOUT: KWIS-
avond van de Vlaamse Kring Volksontwik
keling Sorgerhout. Met ploegen van max. 6 
pers.; bijdrage 100 fr. 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", in aanwezigheid van Angeie 
Laplasse. Om 15u. in de bovenzaal van het 
Rubenshof, Groenplaats. Org.: stichting 
Irma Laplasse, Turnhout. info: 
014/41.17.13. 

WO. 23 april ZOERSEL: Info-Avond 
over het Structuurplan Vlaanderen. In 't 
Zonneputteke te Zoersel. M.m.v. Peter 
Renard (Knack), ledereen welkom. Org.: 
VU-2oerse! i.s.m. VCLD. 

vr. 25 april SCHOTEN: Paul van 
Zimmeren houdt lezing over volksspreu
ken, weerhelligen en weersvoorspellin
gen. Om 20u. CC - Kasteel van Schoten. 
Inkom: 150fr. (leden FW&DF), niet-leden: 
200 fr 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-Zandvliet-Berendrecht. 

Za. 26 april ANTWERPEN: Met de 
bus naar de Zwijgende voettocht van de 
Peene" in Zuidpeene (Frans-Vlaanderen). 
Vertrek om 8u.30 aan Holiday inn-hotel G. 
Legrellelaan Antwerpen. Deelname: 400fr. 
Tevens bezoek aan Cassel en StWi-
nocksbergen. Info: Luc Van den Weygaert 
(03/454.00.46). Org.: VTB-VAB en Marnix
ring. 

Za. 26 april BERCHEM: Bezoek 
met gids aan tentoonstelling ,,Vlaamse 
miniaturen voor vorsten en burgers". Sa
menkomst om lOu.15 hal Koninklijk Mu
seum voor Schone Kunsten. Inschrijven en 
betaling van 250 fr. voor 23/4 op rek.nr 
402-6114801-15 van Vlaamse Kring Ber-
chem. Info: Thea van Gelder (321.19.86). 

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. 

Wo. 28 mei TURNHOUT: Jaak Peet-
ers stelt pasverschenen boek voor: Open 
brief van een Vlaamsnationaiist aan de 
Migranten. Om 20u. in CC De Warande, 
Keldercafé. Inkom gratis. Org,: Vlaamse 
Kring Turnhout i.s.m. VCLD. info: Klara Her
togs (014/41.45.79). 

DO. 29 mei LIER: Studienamiddag 
,,ln het spoor van Felix Timmersmans", 
met Walter Luyten. Deelname: 100 fr.p.p. 
(welkomstgenever inbegrepen). Om 14u. 
in VNC (Bertarlj 80). Met geleide wandeling, 
museumtoegang, gidsen en infobundel. 
info: 03/482.11.93. ledereen welkom. 

Het partijbestuur 
deelt mee 

Naafloopvan het partijbestuur van maandag 
jl. werd volgende persmededeling verspeid 

SCHWEITZER HEEFT ZELF NOOD AAN 
SOCIALE BEGELEIDING 

De VU veroordeelt krachtig de arrogante 
dreigementen van Renaultdirecteur 
Schweitzer aan het adres van de werknemers 
van Renault Het is totaal onaanvaardbaar dat 
het recht op staken en het recht om op te 
komen voor sociaie rechtvaardigheid worden 
ondermijnd met het dreigement eike vorm 
van sociale begeleiding op te blazen. Het 
vonnis van de arbeidsrechtbank te Brussel is 
duidelijk. Renault negeerde op een onmen
selijke manier alle sociaie spelregels. Als zelfs 
de veroordeling van twee rechtbanken de 
arrogantie van Schweitzer niet kunnen af
stoppen, heeft Schweitzer zelf sociale be
geleiding nodig. 

De rol van de Belgische regering is zeker niet 
uitgespeeld. De verklaringen van Schweitzer 
in Liberation dat Vilvoorde nog sneller kan 

gesloten worden, moeten beantwoord wor
den met harde taal Als de uitspraken van de 
twee rechtbanken door Schweitzer worden 
afgedaan ais 'falts divers', is het aan de 
Belgische regering om haar diplomatieke 
relatie met Frankrijk scherp te stellen De 
Belgische regering moet de Franse regenng 
onder zware druk zetten en eisen dat 
Schweitzer moet ophoepelen. Concrete on
derhandelingen moeten gestart worden om 
via o.a. arbeidsduurvermindering en ioon-
kostverlaging Renault-Vilvoorde open te 
houden. 

De VU feliciteert de werknemers met hun 
overwinning op Schweitzer voor de recht
banken en roept de arbeiders op hun acties 
solidair te blijven volhouden tot de Renault-
top in Parijs op andere gedachten komt. Eike 
politieke druk die de Belgische regering hier
bij kan ontwikkeien is welkom. De morele 
overwinning van de Renauitwerknemers 
moet nu omgezet worden in tastbare so
ciaal-economische afspraken op het terrein. 

1 Mei-Viering te Aalst 
Het Arrondissementeel bestuur van 
Aalst-Oudenaarde nodigt uit op de tra
ditionele 1 Mei-viering, die dit jaar door
gaat op woensdag 30 april 1997. 
Om 20u. samenkomst aan het standbeeld 
van de gebroeders Daens aan de Werf te 
Aalst, waar een bloemstuk wordt neer
gelegd. De afdelingen wordt gevraagd 
hun vlaggen mee te brengen. 
Een korte toespraak zal gehouden wor
den door Nelly Maes, ondervoorzitter 
van de partij en lid van het Vlaams 
Parlement. 

Daarna wordt u verwacht in het nieuwe 
centrale secretariaat van het arr. Aalst-
Oudenaarde en de afdeling Aalst, voor de 
officiële opening. Dit secretariaat is ge
legen m de Albert Lienardstraat 17A te 
Aalst, op 50 meter van het Stationsplein. 

Daar wordt de aanwezigen gratis brood 
met kop aangeboden. 

ANZ-Verkooppunt 
te cent 
Kaarten met rangverhoging voor het 
Zangfeest van 27 april 1997 zijn te be
komen op het secretariaat van de Fe
deratie van Vlaamse Vrouwengroepen, 
Bennesteeg 2 te 9000 Gent. Tel. 
09/223.38.83 en fax 09/223.71.87. 
Prijzen: 500fr., 400 fr., 250 fr. 

Tips uit 
Leaegem 
De gemeente Ledegem (West-Vlaande-
ren) telt 6.500 kiezers en daarvan zijn er 
250 VU-lid. Dit is op 1 na het hoogste 
percentage van alle VU-afdelingen. Elk 
jaar is er nog een aangroei. Gemeen
teraadslid Geert Dessein heeft een aantal 
tips vanuit de praktijk op papier gezet. 
Wie belangstelling hiervoor heeft kan 
deze bij hem krijgen. Geert Dessein, Pro-
vinciebaan 86a te 8880 Ledegem, fax 
056/50.49.33. 

20 jaar't 
Wieiebeiieice 
De VU-afdelingen Lebbeke-Denderbelle 
en Wieze vieren feest, hun politiek in
formatieblad 't Wielebelleke bestaat 20 
jaar. 

Dirk De Cock: „Twintig jaar lang hebben 
wij via dit blad vier maal per jaar de 
Lebbeekse bevolkmg op de hoogte ge
houden van het politieke reilen en zeilen 
in de gemeente. Vele handen en geesten 
hebben dit werk gedragen, waarvoor 
onze dank." 

Op 20 april e.k. is er een academische 
zitting in de raadszaal van het Lebbeekse 
gemeentehuis. De sprekers zijn Dirk De 
Cock (VU-fractievoorzitter), Nelly Maes 
en Bert Anciaux. De muzikale omlijsting 
wordt verzorgd door Kris Vermeir. De 
academische zitting wordt afgesloten met 
een receptie. 

Na het officiële gedeelte is er een maaltijd 
voorzien in de feestzaal J&B te Lebbeke 
(inschrijving verplicht, inlichtingen WiUy 
Bosman, tel. 052/35.48.62). 
WIJ wenst 't Wielebelleke nog vele ja
ren! 9 
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De kapotte dromen 
van een communist 

Onder redactie van Jan Debrouwere, 
oud-redacteur van de intussen verdwe
nen Rode Vaan en enkele vrienden, oud-
leerlingen en oud-collegae van Leo Mi-
chielsen, verscheen zo pas bij de uitgeverij 
Acco een zeer interessant boek over het 
leven en het werk van de merkwaardige 
figuur van Leo Michielsen. 
Met nadruk werd dit boek niet opgevat 
als een ronkend, onwetenschappelijk „li
ber amicorum". De diverse bijdragen 
werden geconcentreerd rond de later, 
hier herwerkte geschriften van Leo Mi
chielsen zelf, uit de jaren tachtig en ne
gentig. Het gaat dus uitgesproken om 
Michielsens gedachten en bedenkingen in 
zijn Vertoogschrift aan de Communisten 
(72 blz., Masereelfonds, 1984), Omtrent 
het revolutionaire perspectief (32 blz., 
Pablo Neruda-fonds, 1989) en het be
langrijke werkje Van nul opnieuw be
ginnen, proeve van een manifest voor de 
21ste eeuw (81 blz., Masereelfonds, 
1991). 

In het eerste werk riep Michielsen zijn 
communistische kameraden op om hun 
gedachtengoed grondig te herzien, en 
meer bepaald definitief te breken met het 
Sovjetmarxisme en dito communisme, 
kortom met de taaie restanten van het 
stalinisme. In de twee volgende werken, 
toen hij zelf reeds de KPB verlaten had, 
denkt Michielsen na over de diepere 
oorzaken van de definitieve val van de 
USSR en de diverse communistische par
tijen. Na uiteraard pessimistische reflexie 
over de teleurgang van zovele gekoes
terde idealen en jeugddromen, vond Mi
chielsen op oudere leeftijd nog de kracht 
om stevige ideeën te lanceren over de 
heropbouw van een revolutionaire be
weging en zinnige dingen te formuleren 
over de toekomst van de democratie en 
de plaats van een hernieuwd marxisme 
daarin. 

Dit werd een zeer lezenswaardig boek, 
dat ik ook voor volksnationale lezers kan 
aanbevelen. Dit is totaal andere koek, dan 
de pamflettaire of sloganeske „tracten", 
die we wel eens gewend zijn van „ex-
treem-gauchistische" splintergroepjes of 
van een hoogmoedig en dominerend Sov-
jet-Russisch dirigisme uit de hoogdagen 
van de post-revolutionaire periode of 
kort na de eindzege op het nazisme. In dit 
boek werden interessante commentaren 
en reflexies van belangrijke historici en 
professoren op de geschriften van Mi
chielsen samengebracht. Namen als Ro
nald Commers (prof. Ethiek en Geschie
denis van de filosofie, VUB), Jan Crae-
ybeckx (prof. em. VUB), Jaap Kruithof 
(prof. em. Ethiek aan de Gentse Uni
versiteit), havenarbeider-scheepsherstel-
ler-lasser Marcel Maes, Louis Roth (oud-
provincieraads- en -gemeenteraadslid 
voor de KP), Bert Van Hoorick (ex-

• CULTUUR • 

communist, oud-BSP-kamerlid) en Juul 
Verhelst (docent Archivistiek aan de VUB 
en directeur interuniversitaire archiefop
leiding en lid Vlaamse Raad KPB) staan 
borg voor het intellectuele niveau van dit 
werk. 

Leo Michielsen werd in 1911 te Kapellen 
bij Antwerpen geboren, als zoon van een 
kantonnaal inspecteur lager onderwijs, 
hij werd opgevoed in een sfeer van vrij
zinnige vlaamsgezindheid en antimilita-
risme. Als „n van de eersten schreef hij 
zich in in de sectie Geschiedenis van de 
vernederlandste Rijksuniversiteit Gent 
(1930). Hij maakte er de plechtige in
stallatie door de eerste rector, August 
Vermeulen, mee. 

Te Gent werd Michielsen voorzitter van 
de traditionele, van oorsprong flamin-
gantische en liberale, studentenvereni
ging „'t Zal wel gaan". Hij deed deze 
vereniging een radicaal linkse, antifas
cistische koers varen. 
Hij behaalde zijn doctoraat in 1936 met 
een werk over de Proli's, een Antwerpse 
prekapitalistische familie uit de 18de 
eeuw. In 1937 werd hij leraar Geschie
denis aan het Koninklijk Atheneum van 
Antwerpen. 

Tijdens de Tweede Wereldoorlog dook hij 
onder en verzeilde in het verzet, wat in 
1944 resulteerde in zijn aanhouding en 

transport naar het concentratiekamp Bu-
chenwald. Na zijn terugkeer werkte hij 
een tijdje als KPB-vrijgestelde. Via tus
senstap naar het Antwerpse Atheneum, 
doceerde hij vanaf 1968 hedendaagse 
geschiedenis aan de VUB. 
Op het concrete politieke terrein zal zijn 
democratisch-marxistische overtuiging 
hem tot de onherroepelijke afwijzing van 
het stalinisme en de Brezjnew-dortrine 
van inmening in andere landen en zus
terpartijen brengen. Zijn gefundeerde op
roepen tot breken met Moskou werden 
niet massaal gevolgd. In 1984 verliet 
Michielsen dan zelf de communistische 
partij. 

Hij werd medewerker van het Vlaams 
Marxistisch Tijdschrift, werd actief in de 
vredesbeweging en was de eerste voor
zitter van het Masereelfonds. 
Dit is inderdaad een oprecht boek met 
ernstige en „vrije gedachten". Indien men 
inderdaad de dagelijkse verloedering van 
de kapitalistische, democratische maat
schappij gadeslaat, moet men zich toch 
ernstige vragen stellen of het zo on
gehinderd nog langer verder kan! Het is 
immers ook niet omdat men de on
tegensprekelijke originele gedachten van 
de uiteraard „tijdsgebonden" Marx en 
Lenin verknoeid en verkracht heeft, dat 
hier geen remedies of deeloplossingen te 

vinden vallen. Zal ook hier de geschie
denis zich herhalen? 

In eigen land bieden liberalisering en 
louter reformistische tevredenheid om de 
machtsdehng van de sociaaldemocratie 
zeker geen soelaas! 

Verder blijft de gewetensstrijd van deze 
oprechte, intellectuele oud-kommunisten 
te gedenken, die niets hebben overge
houden van hun jeuggddromen en die 
blijkbaar haast zonder concrete reaUsaties 
verweesd zijn achtergebleven! 
Aanbevolen lectuur! 

Dirk Stappaerts 
c» Stappen naar de verte. Leo Michiel

sen: leraar, marxist. Jan Debrouwere 

(Red.). Uitg. Acco Leuven-Amers-

foort, 1997, 208 blz., 695 fr. 11 

Waar is Brahms gebleven? 
Schubert werd tweehonderd jaar geleden 
geboren. Uiteraard staat hij In het brand
punt. Brahms stierf In 1897. Zijn ver
jaardag verloopt sober en even gedempt 
als de houtblazers en de strijkers In zijn 
orkestwerken. Heeft het te maken met 
het feit dat Schubert er dromerig uitziet, 
een onafgebroken lied zingt, en sterft op 
de grens van zijn jeugd, trekken die vorm 
geven aan de mythe, terwijl Brahms niet 
denkbaar is zonder een ernstige blik en 
een eenvoud die ver staat van het 
sprookje? Is het daarom zo stil rond hem? 
Toch hebben beide kentrekken gemeen. 
Zo waren ze beide eeuwig verliefd. Zo 
waren ze beide vertederd door de natuur 
rond Wenen. 

WEIFELAAR 

Schubert komt op bezoek, van dag tot 
dag, In concertzaal en op de radio. 
Daarom een ruw geborsteld portret van 
Brahms die In de schaduw blijft. De man 
komt uit de streek van Hamburg. Is dit een 
verklaring voor zijn ingekeerdheid die zo 
karakteristiek is voor de expressionistische 
schilders van „Die Brücke"? Hij bleek aan
leg te hebben voor muziek en begeleidde 
van in zijn prille jeugd zijn vader bij dans
en achtergrondmuziek in kroegen. I^ter 
was hij niet de man van de salons. Hij hield 

van gezelligheid maar vluchtte in een
zaamheid. Hij was goedhartig maar on
behouwen en wist dat, zoals blijkt uit een 
van zijn kernachtige uitspraken „Ben ik 
wel onvriendelijk genoeg geweest?". Hij 
was gek op boeken, hield van Bach en 
voelde zich zoals Bach een vakman die het 
ambacht probeerde te beheersen. Van 
nature uit was hij een weifelaar. Zo duurde 
het lang vooraleer hij zijn eerste symfonie 
uitgaf, bang als hij was voor het grootse 
van Beethovens symfonieën 
Belangrijk voor zijn werk en zijn leven was 
de ontmoeting met Robert Schumann die 
voor Brahms grote bewondering had en 
vooral met diens vrouw Clara, een droom
beeld dat hij voor de rest van zijn leven 
koesterde en beschermde. Ongewild 
kwam Brahms in een controverse met 
Wagner. De geduchte Weense criticus 
Hanslick die Wagner niet kon uitstaan 
gebruikt Brahms als tegenwapen. Maar 
Wagner die naast een scherpe blik ook een 
scherpe pen had liet de arme Brahms die 
alleen maar zichzelf wou zijn, opdraven als 
„pruilende symfonicus" en „liedjeszanger 
met de Hallelujapruik van Haendel". 

UITCEPUURD 

Brahms was zoals zijn muziek; wat weer
barstig en moeilijk toegankelijk. Hij vraagt 

aandacht en geduld maar de beloning 
volgt. Het best wandel je stapvoets van 
zijn variaties op een thema van Haydn via 
zijn Hongaarse dansen naar de symfo
nieën die nooit een schatkamer van vond
sten maar oorden van bezinning zijn. In 
zijn Deutsches Requiem, misschien In
gegeven door de dood van zijn moederen 
van Robert Schumann, staan troost en 
verzoening voorop. En zijn vioolconcert 
dat om zijn virtuositeit wel eens concert 
voor viool tegen orkest werd genoemd 
wordt afgesloten door een meeslepend 
zlgeunenwijsje Maar de echte Brahms vin
den we in zijn kamermuziek die verstild 
klinkt en uitgepuurd. 

Voor het simfonisch werk zijn Karajan en 
Haitink aan te bevelen, voor het requiem 
GuilinI en Herreweghe, voor de piano Zi-
merman, voor de kamermuziek het Alban 
Bergkwartet. 
in Brahms' kamer stonden de vleugel van 
Schumann en het spinet van Haydn en 
lagen de geschriften van Luther als waren 
het kostbare relikwieën. Hij koesterde ze 
met liefde. Brahms ligt begraven op het 
Weense Zentralf riedhof vlakbij Beethoven 
en Schubert, zoals hij gewenst had. 

(wdb) 
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T ot IS juni a.s. hebben in Zeeuws-Vlaanderen 

twee tentoonstellingen plaats over het werk van 

Reimond Kimpe. Een merkwaardig man: kunstenaar 

én flamingant, wij pogen zijn figuur artistiek en 

politiek te tekenen. 

westkapeiie 
(1938. 

olieverf op 

doek. Zeeuws 

Museum, 
Middelburg) 
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Reimond Jozef Pieter Kimpe werd te 
Gent geboren op 6 december 1885. Zijn 
vader was slager. Lager onderwijs volgde 
hij in een buurtschooltje, zijn middelbare 
studietijd bracht hij door in het Gentse 
atheneum, waar zijn aardrijkskundeleraar 
dr. Haller von Ziegeszar was, de bekende 
promotor van het Vlaamse activisme. 
Zijn studiegenoten waren er onder an
dere de latere schilder Albert Servaes en 
de toneelvernieuwer Oscar de Gruyter. 
Kimpe geraakte als jonge student sterk 
betrokken bij de actieve Vlaamse zaak. 
Daarnaast onriook zijn grote belangstel
ling voor de literatuur. Samen met zijn 
jeugdvriend, de schrijver Paul Kenis 
(1885-1934) discussieerde Kimpe intens 
over literatuur. Hun beider eerste pen
nenvruchten ontstonden in de boekhan
del van graficus Dolf Herckenrath in de 
Gentse Koestraat. Ze werkten er ook aan 
het nieuwe tijdschrift Nieuw Leven voor 

Vlaanderen en Nederland, dat later op
ging in Ontwaking en Nieuw Leven. 

BLAUWVOETER 

Samen met dichter Firmin van Hecke 
bezocht Kimpe St.-Martens-Latem. Dit 
schilderachtige Leiedorp en de daar ac
tieve kunstenaars, de zogenaamde 
Vlaamse expressionisten, zullen hem blij
ven boeien, ook toen Kimpe in de periode 
1909-1917 in Lier werkzaam was. 
Met manifesten en literaire bedenkingen 
zal Kimpe in deze periode, samen trou
wens met kunstenaars als Frits Van den 
Berghe en Gustave De Smet, van leer 
trekken tegen de „luministische" stijl' 
richting rond de centrale figuur van Emile 
Claus. In expressionistische overtuiging 
„wilden zij terug naar de natuur, niet naar 
het licht; door het licht werd de vorm 
verwaarloosd, het was pure lichtspeling 
geworden". 

Op uitdrukkelijk verzoek van zijn ouders 
ging Reimond Kimpe voor bouwkundig 
ingenieur studeren. Hijzelf had hever 
filologie gekozen. Naast zi)n eigenlijke 
studie verdiepte Kimpe zich verder in de 
literatuur en het Vlaamse activisme. Hij 
rekende zichzelf tot het kamp van het 
„ultramodern flamingantisme". Dit uitte 
zich onder andere door zijn lidmaatschap 
van Albrecht Rodenbachs Blauwvoeterij. 

Later betitelde hij trouwens één van zijn 
vroegste schilderijen als „Vliegt den 
Blauwvoet, storm op zee", strijdkreet die 
hij ontleend had aan Hendrik Conscien

ces De Kerels van Vlaanderen. Zijn huis 
aan de Middelburgse Herengracht 
noemde hij ook „De Blauwvoet", naar 
het gelijknamige studentenblad van Mau-
rits Sabbe, waarin Kimpe poëtisch de
buteerde. 

Intussen werkte Kimpe ook mee aan het 
studentenblad De Goedendag. Aan de 
universiteit sloot hij aan bij de vrijzinnige 

DE SCHILDERSCARRIERE 

Gedurende de Eerste Wereldoorlog be
ijverde Kimpe zich sterk voor Groot-
Nederland. Hij sloot zich aan bij de 
Gentse groep van De Bestuurlijke Schei

ding. Kort na de bezetting van Gent (12 
oktober 1914) werd hij medeoprichter en 
secretaris van de groep Jong-Vlaanderen. 

Vervolgens werd hij gemobiliseerd en 
officier in de geniedienst. In 1917 do
ceerde hij enige tijd Landmeetkunde aan 
de zogenaamde Von Bissing-universiteit 

Een Blauwvoet in 
Zeeuws-Vlaanderen 

Vlaamse studenten van „'t Zal wel gaan" 
en stichtte hij mee het blad Ter Waar

heid. 

Reimond Kimpe rondde zijn studie af in 
1908. Een jaar later huwde hij met Cla-
risse C.L.H, van Meerhaeghe uit Gent. In 
de periode 1909-1917 was hij als „kon-
dukteur" (ingenieur) werkzaam in Lier, 
in opdracht van het ministerie van Brug
gen en Wegen. Door niemand minder dan 
Felix Timmermans (1886-1947) werd 
Kimpe in het Lierse culturele leven ge
ïntroduceerd. Vanuit deze stad zal hij 
verzen insturen voor het Nederlandse 
tijdschrift De Beweging en de Nieuwe 

Gids, het blad onder redactie van de 

van Gent, de door de Duitse overheid 
vernederlandste universiteit. In deze pe
riode ontstond zijn vriendschap met Wies 
Moens. 

Na de oorlog woedde in België een hevige 
repressie met een uitgesproken activis-
tenjacht. Als ter dood veroordeelde week 
Reimond Kimpe in november 1919 uit 
naar Nederland. Na een kort verblijf in 
Zeist kwam hij in Middelburg terecht, 
waar hij aanvankelijk als aannemer werk
zaam was. Kimpe bouwde woningen en 
legde wegen aan. Na een crisis in de 
aannemerij en een ziekte, besloot Kimpe 
in 1923 om zich verder volledig op de 
schilderkunst toe te leggen. 

Dok in Middelburg (1923, olieverf op doek. Zeeuws Museum, Middelburg) 

Als kunstenaar leidde Reimond Kimpe 
een eerder geïsoleerd bestaan. Hij had 
bijzonder weinig contact met andere kun
stenaars. Met de basis van het technisch 
tekenen tijdens zijn ingenieursopleiding 
was zijn expressief oeuvre van in den 
beginne stevig formalistisch onder
bouwd. Zijn werk werd onmiddellijk al
gemeen gunstig onthaald. Het verlaten 
karakter, dat uit zijn allereerste weer
gaven van geïsoleerde boerderijtjes en 
stedelijke achterbuurten spreekt, wordt 
nog beklemtoond door een zachte toon
zetting en het aanvankelijk ontbreken van 
enige menselijke aanwezigheid. 
Pas vanaf 1927 zullen de eerste mensen 
zijn doeken gaan bevolken. Weldra krijgt 
de vrouw daarin een dominante plaats. In 
de jaren '30 werkt Kimpe nogal donker 
en erg pastens. 

Van zijn vele reizen uit deze periode naar 
Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk, Italië en 
Spanje bracht hij tal van tekeningen in 
zwart en gekleurd krijt mee. 
Intussen leerde Kimpe de schilder Otto 
van Rees kennen, die hem in 1931-32 te 
Parijs zal laten kennismaken met het grote 
stadsleven. Daar leerde hij Picasso, Cha-
gal en vooral de Zuid-Amerikaanse artiest 
Juan Torres Garcia kennen. Kimpe voelde 
zich sterk aangesproken door diens con
structivistische schilderswijze. 
Bij een Frans oorlogsbombardement op 
Middelburg gingen in zijn atelierbrand 
helaas meer dan tweehonderd schilde
rijen en tal van ander werk onherroe
pelijk verloren. 

HET ZEEUWSE LEVEN 

Reimond Kimpe werd bijzonder succes
rijk als uitbeelder van de bevolking en het 
leven op Walcheren. Opvallend in zijn 
talloze verhalende Zeeuwse stadsgezich
ten en sterke portretten is vaak het sa
mengaan van warme, bruinachtige on
dertonen met felkleurige contrastvlek-
ken. Verder blijven zijn composities 
steeds zeer compact. Kimpe was een 
uitstekend observator. Hij liet zich hierbij 
leiden door zijn zelf geformuleerd afo
risme „Je moet niet kijken, maar leren 
zien"! 

De vrouw zal in zijn oeuvre een per
manent en boeiend levensmotief blijven. 
De vrouw geldt voor deze kunstenaar als 
de sfinx, de verleidende vamp van ma
trozen en vissers, als een zeemeermin of 
als een esthetisch landschap of diepzinnig 
stilleven. 

De liefde voor de zee, voor het water is 
terug te vinden in de aanwending ervan 
als achtergrond of als geabstraheerde de
corstukjes, zoals schelpen, golven en vis
sen. De concrete zWeem van erotiek en 
vitalisme, die over deze werken hangt, 
maakt ze des te levensvatbaarder en ech-
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4 TENTOONSTELLING 4 ' 

ter. Daarnaast zijn er de rake veralge
meende portretten van de Zeeuwse mens, 
de hard labeurende boer en boerin, vaak 
met juk en in traditionele klederdracht en 
rijkelijke gouden sieraden. 
Na de oorlog kreeg zijn schilderkunst een 
totaal ander karakter. Zijn werk werd 
minder realistisch en anekdotisch. Hij 
ging de geometrische en abstracte toer 
op; werkte nu met gladde verfvlakken en 
in een fel koloriet. Zijn werk werd erg 
decoratief, met tendensen naar het sym-
bolisme.Reimond Kimpe is een rasecht 
kunstenaar van bij ons. Als mens zette hij 
zich bewust, overtuigd en radicaal in voor 
zijn volk en land, dat hij zich droomde in 
de concrete realisatie van een cultureel en 
taalkundig geïntegreerd „Groot-Neder
land". Een toch niet zo gekke gedachte bij 
bepaalde onweerswolken van een „Ver
enigd Europa"! 

Als kunstenaar is Kimpe een uitgesproken 
„eclecticus" , die niet te isoleren valt in 
enig kunsthistorisch vakhokje, maar die 
eerder ongedwongen naar hyperindivi
dueel inzicht, elementen ontleende aan 
diverse stromingen om ze samen te voe
gen in persoonlijke, eigenzinnige doch 
herkenbare doeken, tekeningen en glas
ramen. 

Met zijn karakteristieke struise vissers
vrouwen en getaande boeren en vissers, 
werd Reimond Kimpe de uitbeelder bij 
uitstek van her Zeeuwse leven en volk. 
Zonder daarbij in een holle folklore te 
vervallen. 

Zeeland is vlakbij om Reimond Kimpe in 
twee mooie tentoonstellingen te heront
dekken! 

Dirk Stappaerts 

Felix Timmermans (staande rechts) en Mariel(e (zittend uiterst linl<s) op bezoelc 
bij de familie Kimpe. Reimond staat naast, z 'n vrouw zit voor de Fé. 

c» ReimondKimpe (1885-1970). De gul

den middenweg: schilderijen en te

keningen. In het Zeeuws Museum, 

Abdij, Middelburg. Tot 15 juni 1997. 

Van ma. t/m za. van 11 tot 17u., zon

en feestdagen van 12 tot 17u. Verdere 

info: tel. 0118/626655. 

c» Reimond Kimpe (1885-1970), 

Kimpe's collectioneur. (schilderijen en 

tekeningen van verzamelaar Johan 

Coumou) in het Marie Tak van Poort-

vliet Museum, Ooststraat 10a, Dom

burg. Tot 15 juni 1997. Van ma t/m 

20. van 13 tot 17u. 

Bij deze dubbeltentoonstelling hoort 

een schitterende catalogus (80 blz. 28 

kleuren- en 16 zwart-wit-afbeeldin-

gen), samengesteld door Hesther van 

den Donk en Karin Verboeket, te 

verkrijgen in beide musea, 29,95 gul

den. 13 

Het Rapport-Kimpe of het te vroege gelijk 
Reimond Kimpe belioorde, samen met 
o.m. dominee Jan Derl< Domela Nieu-
wenhuys en Marcei iviinnaert, tot de 
groep Jong Vlaanderen. Kort na de 
Duitse inval van 1914 zorgde deze groep 
voor de fameuse „beginseiverl<iarlng 
van 30 oictober 1914" met de berucht 
geworden openingszin „verdwijnen 
moet de naam en staat België". 

GULDEN MIDDENWEG 
Aan de („onder Duitse bajonetten") ver
nederlandste Gentse universiteit ging 
Reimond Kimpe in oictober '14 de leer
stoel „Burgerlijl<e Bouwl<unde" bel<le-
den; tiij werd lid van de Raad van Vlaan-
(Jeren en zorgde in die hoedanigheid 
voor het uitbrengen van het Rapport 
Kimpe waarin voor het eerst een blauw
druk wordt gegeven van een radicaal 
Vlaams eisenprogramma. 
Om vervolging en bestraffing (de dood
straf) te ontl<omen vertrol< Reimond 
Kimpe na de oorlog als balling naar 
Middelburg in Zeeuws-Vlaanderen. Hij zal 
er zich wijden aan bouwlcundige op
drachten zoals het realiseren van de 
eerste betonwegen in Nederland. 
Pas op zijn veertigste breekt Kimpe's 
artistiek talent volledig door: naast li
teraire arbeid ontwikkelde hij zich als 
beeldend kunstenaar. 
Reimond Kimpe is er steeds vanuit ge
gaan dat hij in zijn werk (doeken, te
keningen, wandschilderingen, glas-
iood-ramen) een stuk van zijn jeugdi-
dealen heeft vorm gegeven. Terwijl hij 
later zorgen zou voor de verwoording 
van voor-de-hand-liggende maar als ex
treem bestempelde Vlaamse eisen, gaf 
Reimond Kimpe in 1912 een bundeltje 

Reimond Kimpe: „Je moet niet Icijken. 
maar leren zien." 

aforismen uit waarin het begrip van de 
„gulden middenweg" centraal staat. Op 
artistiek gebied wordt met deze „gulden 
middenweg" bedoeld het vinden van 
een evenwicht tussen hart en geest, 
tussen figuratief en abstract; op maat
schappelijk vlak (maar dat heeft Rei
mond Kimpe alleen nog als toeschouwer 
en tot zijn overlijden in 1970 kunnen 
gade slaan) betekende deze „gulden 
middenweg" het doordrukken van her
vormingen mits zij de brede lagen van 
het Vlaamse volk zouden ten goede 
komen. 
't Schijnt mode om de leidende figuren 
van de Vlaamse emancipatie voor te 
stellen als gefrustreerde burgermanne

tjes, reiigieuse dwepers, rechts-conser-
vatieve arrivisten of zoleniikkers van de 
bezetter, kortom als een zootje onbe
nul. 

RAKE DIAGNOSE 
Tegen de achtergrond van een dergelijke 
be- en veroordeling is het nog altijd 
verfrissend om, na tachtig jaar, het rap
port te herlezen dat op 29 juli 1927 door 
de wetenschapper Reimond Kimpe voor 
de RaacJ van Vlaanderen werd uitge
bracht. 
Dat dejonge ingenieur van het,,Belgisch 
instituut" brandhout wou maken, was 
natuurlijk geen verrassing. Op 17 maart 
1916 kon men in de Vlaamsche Post van 
zijn hand lezen; „België is zowel op 
intellectueel ais op materieel gebied ai 
85 jaar de uitzuiger van Vlaanderen ge-
weesten het zal zijn moordenaar worden 
ais het daar de kans toe krijgt". Pas in 
1970 - toevallig Kimpe's sterfjaar - na 
nög een wereldoorlog zou de praemise 
van het wurgend staatsbestel, en ds van 
de „ vergissing" van 1830, officieel wor
den erkend, zodat de diagnose van 
Kimpe réèk was. 
in het rapport van 1917 poogde Kimpe 
vooral echo te geven aan de verzuch
tingen die in de groep Jong Vlaanderen 
onder Invloed van de bioloog en Gentse 
hoogleraar Macleod (1857-1919) waren 
gegroeid. Om te beginnen moest op 
gemeentelijk, provinciaal en nationaal 
niveau het legitiem karakter van het 
Vlaams gezag worden verzekerd. De na
tuurlijke hulpbronnen en allereerst de 
Kempense steenkolenmijnen dienden 
genationaliseerd. De opeisingen van 
mensen en goederen moesten ophou

den en de gemeentebesturen zouden 
zorgen vooreen eerlijke verdeling van de 
beschikbare levensmiddelen Via een 
speciale belasting moest de ellende van 
arbeiders en kleine lieden worden ge
lenigd. 

AVERECHTS 
Kimpe blleek er zich terdege van bewust 
dat de oorlog en de aanwezigheid van 
een bezetter grote onzekerheden schie
pen en dat, bij gebrek aan goede voor
lichting en gezien de tegenwerking van 
de bezittende klasse, de edele bedoe
lingen van de Vlaamse hervormers niet 
bij het groot publiek aansloegen. 
Voor Reimond Kimpe betekenden deze 
gegevens precies een stimulans om het 
Vlaams gezag vlugger op te bouwen 
want Vlaanderen mocht van niemand 
afhankelijk zijn en moest beseffen dat 
het alleen op zichzelf aangewezen is. 
Zoals zovele studies, geschriften en plei
dooien, die voor Vlaanderen baanbre
kend werk dachten te verrichten, raakte 
het Kimpe-rapport verstoft en vergeten. 
Het heeft zelfs averechts gewerkt want, 
eens de oorlog voorbij, heeft „men" 
niet nagelaten om Reimond Kimpe een 
gepeperde rekening te presenteren. 
Reimond Kimpte ging in ballingschap 
wat voor hem en lotgenoten, zoals as-
trofysicus Marcei Minnaert, de verplich
ting inhield om zich verre van elke po
litieke bedrijvigheid te houden. 
Zij hebben deze opdracht stipt nage
leefd. Voorwerp van verder onderzoek Is 
misschien de vraag hoe zij later de hin
kende en brokkelige emancipatie van 
Vlaanderen hebben ervaren? 

cuido van in 
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MICHAEL 

In Michael krijgt John Travolta vleugels - in een rol die hem 

uiteindelijk niet echt blijkt te liggen, uitgezonderd de enkele leuke 

dansnummers dan. Hij is de engel Michael die vreugde en 

verlossing moet brengen aan een stel cynische en gefrustreerde 

schandaalkrant-journalisten. Nora Ephron heeft een eigentijdse 

versie willen maken van een oud kerstverhaal (dat hier met Pasen 

verschijnt), dat om de zoveel jaren in een weer veranderde versie 

opduikt. (**) 

DANTE'S PEAK 
Overstromingen, instortende gebouwen, vijf a zes bijna neer-

NIEUW IN DE BIOS 
stortende vliegtuigen op rij, schepen die het onderste boven gaan 

liggend Ze blijven het doen, de rampenfilms, en na Twister is er nu 

Dante's peak. Zoals met dit soort films dikwijls het geval is, zijn de 

personages in Dante's peak meer geschetste figuurtjes op de 

achtergrond van het groter geheel, en is de film enkel een 

aanleiding om uit te pakken met speciale effecten. Harry Dalton 

(Pierce Brosnan) is vulkanoloog, en samen met zijn vrouw moet hij 

een stad in Colombia ontvluchten, omdat er een regen van as en 

gloeiende stenen neerdaalt. Harry haalt het, zijn vrouw niet. Vier 

jaar later is de knappe Harry nog steeds alleen en wordt hij naar het 

stadje Dante's Peak geroepen. Daar wordt hij door de al

leenstaande burgemeester Rachel Wande (Linda „Terminator" 

Hamilton) met open armen ontvangen. Ze houdt een rustig 

cafeetje in het rustig stadje met ongeveer 20.000 inwoners. Harry 

werd er naartoe gezonden omdat men vulkanische activiteit heeft 

gemeten in de slapende vulkaan die boven het stadje torent. 

Wanneer een warmwaterbron oververhit en er planten sterven 

doorgas, vindt Harry het stilaan tijd om voor erger te vrezen, maar 

zijn baas minimaliseert het gevaar. Net wanneer Harry erin 

geslaagd is in Rachels bed te geraken, gaat de 7000 jaar slapende 

vulkaan z'n buik roeren, en dan waan je je in de laatste dagen van 

Pompei. De speciale effecten zijn goed, maar je moet er wel een 

slechte film voorgaan kijken. (*) 

Willem Sneer 

• MEDIALANDSCHAP • 

'&=# The Client Amerikaans psychologisch drama 
van Joel Schumacher uit 1994, gebaseerd op de 
gelijknamige bestseller van John Grisham, de auteur 
van o.m. 777e Pelican Brief QU The Firm. Het verhaal 
draalt rond een 11-jarige knaap die getuige is van de 
zelfmoord van een maffia-advocaat en dan in be
scherming wordt genomen door een gescheiden ju
riste met een drankverleden. Met Susan Sarandon en 
Tommy l^e Jones. Zat. 12 april, VTM om 20U.45 

cilnt Eastwood 
in Firefox. 
zond. 13 april 
op Kanaal 2 
om 20U.45 

Wr^ Document: Hongkong Op 1 juli wordt de 
Britse kroonkolonie Hongkong officieel overgedragen 
aan de Chinese Volksrepubliek. Etienne Vervoort ging 
praten met Belgen en andere buitenlanders over hun 
huidige levensomstandigheden en hun toekomstver
wachtingen. Maan. 14 april, TV 2 om 20u.05 

^=1^' Boulevard: (N)Oolt op de troon? Ria Van 
Alboom en Griet Delen maakten een documentaire 
over het (vaak dramatische) leven van de Belgische 
prinsessen. Het is weinig bekend, maarze werden meer 
dan eens gebruikt als pion op het politieke schaakbord. 
Boulevard zet de prinsessen op een rijtje. Dins. 15 
april, TV 2 om 2lu.25 

• f e ^ West Side story Schitterende Amerikaanse 
musical van Robert Wise uit 1961. Deze verfilming van 
het beroemde Broadway-spektakei waarin het Romeo 
& Julia-verhaa\ naar het strijdtoneel van de New Yorkse 
straatbendes wordt verplaatst. De film werd overladen 
met Oscars en werd een gigantisch succes. Songs als 
Maria, Tonight en America weöen wereldhits. Woens. 
16 april. Kanaal 2 om 20u.45 

1sri# The Comancheros John Wayne maakt als 
kapitein van de Texas Rangers jacht op de Coman
cheros, een blanke roversbende die de Indianen voor
ziet van drank en wapens. Deze klassieke western van 
Michael Curtlz uit 1961 werd diens laatste film. Dond. 
17 april, Kanaal 2 om 20U.45 

S ^ La glolre de mon père Filmbewerking door 
Yves Robert (1990) van het autobiografische boek van 
Marcel Pagnol. De film Is een nostalgische, uiterst 
gevoelige en accurate weergave van Pagnols jeugd
herinneringen, met op de achtergrond de typisch 
Provengaalse sfeer die in alle werken van Pagnol 
domineert. De prachtige fotografie en muziek on
dersteunen de film ten volle. Met Philippe Caubère, 
Nathalie Roussel en Thérèse Llotard. VrU. 18 april, 
VTIM om 23U.20 

Nero moet biyven! 
• Sportkanalen opstarten lijkt niet 

het grootste probleem te zijn, ze ook in 
leven houden is een ander paar mouwen. 
Na het fiasco van het Nederlandse Sport 7 

wordt nu ook het graf gedolven van 
Supersport, het sportieve broertje van 
betaalkanaal Filmnet. Was Supersport in 
eerste instantie nog een extra te betalen 
kanaal bij een abonnement op Filmnet, 
vanaf 1 augustus wordt het gewoon mee 
opgenomen in het gewone Filmnetpak-
ket. Alleen de drie best bekeken sporten 
(wielrennen, voetbal en basketbal) blijven 
behouden. Of er bij Supersport ontslagen 
vallen is vooralsnog niet geweten. Film
net zelf zal dan weer omgedoopt worden 
tot Canal+ naar de gelijknamige Franse 
zender. 

Terry Verbiest wordt de nieuwe 
hoofdredacteur van het nieuws van VT4. 

Verbiest, die in zijn media-loopbaan al 
zowat overal gezeten heeft - ook bij VT4, 
neemt de plaats in van Robert Esselinckx. 
Zoals geweten zal het commerciële sta
tion uit Nossegem na het vallen van het 
VTM-reclamemonopolie een Vlaamse 
uitzendvergunning aanvragen. Dat houdt 
in dat ook VT4 opnieuw TV-nieuws zal 
moeten brengen. Ook 'Premier League', 
het voetbalprogramma van VT4 krijgt 

een nieuw, zij het bekend, gezicht. Voort
aan zal het gepresenteerd worden door 
Carl Huybrechts, oud-presentator van 
o.a. 'Sportweekend'. 

'Nero moet blijven!' en 'Red 
Nero!': deze boodschappen hangen her 
en der verspreid in de gebouwen van de 
VUM, uitgever van o.a. De Standaard en 

Het Nieuwsblad. Het 'dagbladverschijn-
sel' Nero zal vanaf juli immers niet meer 
verschijnen in de VUM-kranten. De uit
gever heeft het contract met tekenaar 
Mare Sleen pgezegd. Er zal nog een ge
sprek volgen maar er zijn reeds plannen 
om Sleens strip te vervangen door plaatjes 
van Amerikaanse origine. Met Nero ver
dwijnt een monument in de dagblad
wereld: omdat de strips op een vaak 
bijzonder rake en amusante manier de 
Vlaamse volksaard in beeld brachten, 
omdat Sleen inspeelde op de actualiteit, 
omdat Nero gedurende 33 jaar in de 
VUM-kranten verscheen. De Rode Rid
der zou overigens hetzelfde lot beschoren 
zijn. 

Uiterlijk in 1999 zal in het weer
bericht op de radio ook de zonkracht 

vermeld worden, daarmee wordt de 
sterkte van de UV-straling aangegeven. 
Bedoeling is om de bevolking te waar-

Mare Sleen, geestelijke vader van 
dagbladverschijnsel Nero, kreeg de 

bons bij de VUM-kranten. 

schuwen voor zonnebrand. De jongste 
jaren wordt immers een stijgend aantal 
kwaadaardige huidkankers vastgesteld. 

VTM gaat nauwer samenwerken 
met Radio Contact. Dat zal zich onder 
meer uiten in het feit dat bekende VTM-
gezichten nu ook hun stem zullen lenen 
voor programma's van Contact. De ver
der doorgedreven samenwerking is het 
gevolg van het 'njet' dat VTM kreeg op 
zijn vraag voor het opstarten van een 
landelijke commerciële radio. Voor het 
jaar 2.000 mag die er volgens Vlaams 
minister voor Media, Van Rompuy, niet 
komen. VTM neemt met die regel nu een 
loopje door zijn nauwe relaties met Con
tact. 

14 

Ondertussen In één van de ach
terkamertjes van de Reyerslaan 52 

„We hebben nog een pro
gramma nodig om de woensdag
avond mee op te vullen. Iemand 
een Idee?" 

„Wat zijn de voorwaarden?" 
„Het moet minstens zo debiel 

zijn als 'Zeg 'ns Euh' en liefst nog 
meer bekende Vlamingen bevat
ten." 

„Is de voorraad dan nog niet 
uitgeput?" 
,,Dan maken we ertoch gewoon 

bij! Barbara, meisje, vertel eens 
een grapje waar ledereen mee kan 
lachen." 
= „Ik denk dat Ik dat niet kan ..." 

„Perfect! Je bent aangeno
men!" 
In 'VIP VIP Hoera' moet een panel 
van vier Vlamingen onder het toe
ziend oog van Féllcé een lQO-tal 
andere Vlamingen krabloten van 
de Nationale Loterij zien te be
zorgen. Hoeft het nog gezegd dat 
het panel bestaat uit Bekende Vla
mingen? Dat die omschrijving niet 
borg staat voor kwaliteit. Is In deze 
rubriek meermaals benadrukt. Dat 
die omschrijving tegenwoordig 
ook niet meer borg staat voor be
kendheid bij het brede publiek Is 
dan weer een verrassend nieuw 
gegeven. Geconfronteerd met de 
naam Barbara Seraflan ging er Im

mers noch bij ons zelf, noch bij 
onze vrienden of familieleden 
spontaan een belletje rinkelen. We 
blijven u het antwoord dan ook 
schuldig en besluiten dat bezige 
Barbara binnenkort in heel Vlaan
deren bekendheid zal genieten als 
'het panellid van VIP VIP Hoera' en 
vanaf dat moment een mooie toe
komst heeft als Bekende Vlaming. 
Wat met Phaedra Hoste en andere 
verstandige mensen kan, moet 
ook met Barbara kunnen. 

heeft en dat Sabine De Vos haar 
melktanden in een doosje heeft 
opgeslagen. Het hoogtepunt van 
het programma werd, zoals het 
een goed scenario betaamt, be
waard voor het laatste. Toen la De 
Vos ten tonele verscheen noemde 
Féllcé haar Sabine Tiels. Zodat we 
nu al weten wie de volgende mys
terieuze gast zal zijn. We vragen 
ons al af wat het Maaslands zan-
geresje gedaan heeft met haar 
eerste liter okselzweet. 

Een nieuw MAP gevraagd! 
VIP VIP Hoera, woensdag 2 april 1997, TVl 

Om er helemaal zeker van te zijn 
dat dit nieuwe amusementspro
gramma ook enige educatieve 
waarde heeft - en aldus uitstekend 
past In de opdracht van de VRT -
werd 'VIP VIP Hoera' Ingekleed als 
een kwisje. Leerrijk doel van het 
spel Is o.a. om uit een aantal foto's 
van grootmoeders die van Mar
griet Hermans te halen. Zoals ge
weten heeft Margriet een exclu-
sivlteltscontract met de openbare 
omroep en daar kan maar beter 
uitgehaald worden wat erin zit. 
Andere wetenswaardigheden wa
ren het feit dat Barbara Dex In een 
ver verleden macramé gedaan 

Temidden van de troep die op de 
-meeste Vlaamse kanalen te zien Is, 
valt 'VIP VIP Hoera' niet op. Dat is 
dan ook een van de weinige ar
gumenten die gebruikt kunnen 
worden om het programma niet 
dezelfde weg op te sturen als de 
'Bloempotshow', Met een woord
speling alleen, maak je geen pro
gramma. „Televisie Is het uitstor
ten van bakken stront over de 
kijker" hoorden wij onlangs Ie
mand zeggen. In tegenstelling tot 
het echte mestoverschot Is er In 
dit geval helaas nog geen MAP op 
komst. 

Krik 
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Blok en Le Pen (1) 
Nogmaals hebben we het ware gelaat 
gezien van het Blok. Wat heeft een 
voorzitter van een party uit Vlaanderen 
In godsnaam verloren op het congres 
van een Franse extreem-rechtse partij? 
En nog erger: die voorzitter staat er zelfs 
het staatsnatlonalistische gedachte

goed toe te Juichen. En dat noemt zich 
Vlaams-nationalist! 
Ik woon praktisch op de grens met 
Frans-Vlaanderen en heb meerdere con
tacten met Rans-Vlamingen, ik heb er 
zelfs familie wonen. Wel, ik ken de ver
nielingen die deze extreem-rechtse par
tij heeft aangericht In de prille voiks-
natlonale Frans-Vlaamse beweging! En 

dat wordt toegejuicht door de voor
zitter van een zich Vlaams noemende 
party... 
Datzelfde Blok wil zich by ons opwerpen 
als woordvoerder van de Vlaamse be
weging! Vergeet het maar. Het is ver
dorie even Vlaams als de Elfeitoren te 
Parys. 
Wie roept er nu „leve Vlaanderen en leve 

Le Pen" In één adem? Misschien wil het 
Blok naar haar mislukte poging van vorig 
jaar te Diksmuide die andere „yzeren 
toren" te Parijs eens proberen. Dèt zou 
Inderdaad beter in haar extreem
rechtse kraam passen. 

Hein Lesage, 
Heuvelland 

^ W E D E R W O O R D 4 

Rondevlaggen 
Langs deze weg wil WB-Oudenaarde 
alle wielerliefhebbers danken die tijdens 
de Ronde van Vlaanderen met een leeu
wenvlag het parcours versierden. 
Opvallend veel meer leeuwenvlaggen dan 
op andere jaren onder andere dankzij de 
oproep in WIJ. 

Volgend jaar met dubbel zoveel enthou
siasme en dubbel zoveel leeuwenvlaggen. 
Wij kijken er nu al naar uit. 

Joris De Kerpel, 
WB-Oudenaarde 

Hypotheek 
Gezien de huidige economische situatie 
en de manier waarop België een efficiënt 
beleid in Vlaanderen zwaar hypothe-
keert, heeft de Volksunie van het ar
rondissement Turnhout alle bedrijven 
met minstens 5 werknemers aangeschre
ven. In deze meer dan 2.200 brieven 
hekelt de Volksunie in de eerste plaats de 
manier waarop mensen behandeld wor
den, als economische wegwerpproduc-
ten, en eist met aandrang en spoed de 
nodige bevoegdheden in Vlaamse handen 
om in Vlaanderen het tij te kunnen ke
ren. 

Wanneer in Vlaanderen een politieke 
meerderheid bereid is om de hoge loon
last naar beneden te halen, wanneer wij 
maatregelen willen nemen naar o.a. 
werktijdverkorting, kan dit niet langer 
tegengehouden worden door een Bel
gisch immobilisme, dat onze toekomst 
zwaar op de helling zet! 
Anderzijds opteert de Volksunie ook voor 
een socialer Europa, waar niet alleen 
koele cijfers primeren, maar ook men
selijkheid en solidariteit. Zo niet zal het 
Europees gegeven alle kredietwaardig
heid verliezen bij de miljoenen Euro-
peërs. 

Kris Van Dijck, 

Vlaams parlementslid, 
Dessel 

Signaal van 
openheid"" 
Onder de titel „Signaal van openheid" 
zegt Herman Lauwers (WIJ, 27 maart jl.) 
dat er drie soorten burgers zijn: „Belgen 
die moeten stemmen, Europese burgers 
die mogen stemmen, niet-Europese bur
gers die niet mogen stemmen". 
Zijn opsomming is evenwel niet volledig: 
er zijn ook nog Belgische burgers die niet 
meer mogen stemmen en er zijn zelfs 
Belgische burgers die geen burgers meer 
zijn. 

Het betreft Vlamingen, in Vlaanderen 
geboren, die in Vlaanderen wonen en 
werk(t)en en er belastingen betalen en 
die, ten gevolge van de repressie hun 
burgerrechten en in sommige gevallen 
zelfs hun nationaliteit hebben verloren. 
Het zou niet consequent zijn mocht de 
VU een gesprek over de uitbreiding van 
het stemrecht aanvaarden zonder als 
voorafgaande voorwaarde te stellen dat 
aan de eigen getroffen landgenoten eer
herstel en dus stemrecht moet worden 
verleend. 

Veel voorstanders van het onvoorwaar
delijk stemrecht voor buitenlanders ge
ven immers nog steeds geen signaal van 
openheid en verzoening voor hun naaste 
buren. 

Oswald Van Ooteghem, 
Gentbrugge 

Paddestoelen 
Diverse dagbladen brengen bijna weke
lijks een artikel over de opening of uit
breiding van de zogenaamde „kringloop
centers" beter gekend onder de benaming 
Teleshop. 

Deze shops schieten als paddestoelen uit 
de grond. In onze regio o.a. te Aalst, 
Ninove (2), te Liedekerke en te Den
derleeuw, terwijl een paar nieuwe in de 
startblokken staan. 

De Vlaamse Federatie van Handelaars in 
Antiek, Brocante en tweedehandsvoor-
werpen is daar echter niet gelukkig mee, 
en wel om volgende redenen. 
In de eerste plaats zijn deze „winkels" in 
overtreding met artikel 93 en 97.1° van 
de wet van 14 juli 1991 op de han
delspraktijken. 

De eventuele handelsactiviteit van een 
vzw mag slechts bijkomstig zijn aan hun 
hoofddoel, namelijk „vanuit een chris
telijke inspiratie alle hulp bieden in het 
biezonder aan de kansarmen" en er moet 
een direct verband bestaan tussen beide 
activiteiten, (antwoord op de parlemen
taire vraag nr. 179 van dhr. Van Hooland, 
dd. 20 oktober 1992). In dit geval zijn de 
handelsactiviteiten, gelet op de vele bij-
huizen, de hoofdzaak geworden van deze 
vzw's. 

Men verkoopt ook niet alleen aan kans
armen, en brocante zaken worden tegen 
een normale prijs verkocht. 
Bovendien bestaat er oneerlijke concur
rentie tegenover de gewone handelaar die 
wel sociale lasten, personeel, belastingen, 
en de prijs van de goederen moet betalen, 
en die geen subsidies, en werklozen gratis 
ter beschikking krijgt. 
Onze federatie denkt er dan ook aan 
gerechtelijke stappen te zetten om deze 
oneerlijke handelspraktijken te doen 

stoppen, tenzij men de publieke verkoop 
stopzet en de gratis verkregen goederen 
gratis voorbehoudt aan de echte kans

armen. 
Francois De Backer 

Contactadres Federatie: 
Moorselbaan 104,9300 Aalst 

Zeer slecht! Snel 
beter! 
Eerlijkheidshalve oog hebben voor de 
nieuwe banen die er bijgekomen zijn, de 
daling der werkloosheid in Vlaanderen, 
en de bescheiden opleving der economie 
is een zeer edel voornemen om de ob
jectiviteit te bewaren (WIJ, 3 april jl.). 
Anders komt er een felle aanval van de 
overheid over onjuiste beweringen! Wel 
bedenkelijk als men die hoopvolle ge
luiden nader bekijkt. Opzettelijk en be
drieglijk verspreiden van ongenuan
ceerde en eenzijdige informatie, heet 
dat. 

Werkloosheidscijfers dalen kunstmatig 
door verhoging der pensioengerechtig
den, deeltijds werk, interim-werk, werk-
herverdeling, pwa's, beperkte loonlast
verlaging-toepassingen, verhoging der 
steuntrekkenden bij het OCMW (met 
o.a. geschorste werklozen), enz... Als 
gevolg mensen die het met minder geld 
moeten stellen. Legt de consumptie lam. 
Hoeveel werklozen zouden er zijn moes
ten die lapmiddelen niet bestaan? 
De enige hervatting van de economie is er 
als enkele uitzonderüjke bedrijven grote 
miljardendossiers binnenhalen, soms 
overzee. Die vals voorgestelde cijfers ko
men in de statistiek. De overheid spitst 
zijn inspanning toe op die spectaculaire 
orders en laat de rest in de kou staan. 
Niemand op straat voelt daar iets van in 
zijn geldbeugel. Integendeel. In het eerste 
kwartaal van 1997 ging een record van 
2.147 bedrijven faiUiet. Er komen talrijke 
bedrijven bij. Ontslagen werknemers zoe
ken ander werk. Een café openen met een 
achtergestelde lening, b.v. 
Kan men eerlijke statistieken brengen 
waarin alle factoren aan bod komen? In 
de eerste plaats de cijfers van de steun-
trekkeden (met o.a. geschrapte werk
lozen), gepensioneerden op lager dan de 
normale leeftijd, interim-werkers, deel-
tijds-werkers, pwa-werkers, steunwer-
kers (werken voor uitkering), verkorte 
tijdwerkers, enz. Zo komt men op méér 
dan 1 miljoen werklozen. 
De politieke wereld zou géén vat meer 
hebben op de economie? Nogal wiedes! 
Zij mengde zich al lang genoeg, door de 
basis waarop economie ontstaat en groeit 
op te blazen. Verkoopbaar, concurren-
tieel of betaalbaar blijven. Met 51% loon

lasten in een wereldvrijhandel met 
enorme loonverschillen gaat dat niet. Zag 
of ziet de overheid dat niet? Inderdaad, 
maar ze wilde het verworvene behouden 
en de problemen pas aanpakken als ze er 
zijn (sic). 

Er is één lichtpunt! Werknemers hebben 
stilaan door dat de schuld bij de overheid 
ligt die de werknemers uitbuit, en niet bij 
de bedrijven die het slachtoffer worden. 
De sociale onlust escaleert en komt tot 
uitbarstingen die de overheid zullen ver-
phchten tot reageren. Het sneller het zeer 
slecht gaat hoe vroeger er kentering zal 
komen. In het verleden zijn tal van eisen 
op straat gekomen! Jammer dat het zo 
moest! 

Tot hiertoe slikte men de schijnheilige 
vermanende vinger, de bedelbrieven en 
de consternatie van de overheid tegen
over de bedrijven die zo „schandalig" 
waren af te danken of te sluiten. Het moet 
socialer. Opdat er nog meer schade zou 
aangericht worden, door blokkeringen, 
stakingen en bezettingen. Die schrik zit er 
bij bedrijven in. Niet te verwonderen dat 
ze naar rustiger oorden uitwijken en 
België op zij laten liggen. Renault zal in 
betere tijden alvast nooit meer terug
komen. 

Willy Deghelderc, 
Brugge 

Blok en Le Pen (2) 
Na het optreden van het Vlaams Blok op 
het congres van het Front National in 
Straatsburg begin ik te begrijpen waarom 
sommige Vlamingen niet meer bereid zijn 
zich met Vlaanderen te vereenzelvigen. 
De naam Vlaanderen en de Leeuwenvlag 
worden aan een uiterst-rechtst gedach-
tengoed gekoppeld, ook op het inter
nationale vlak. Vlamingen, zoals ik, die 
daar aanstoot aan nemen worden op die 
manier verpUcht van de Vlaamse sym
bolen afstand te doen. Geweldig tegen 
hun zin, maar het wordt de enige manier 
om niet met deze anri-migrantenpartij te 
worden vereenzelvigd. Ik betreur dit 
want ik toer in binnen- en in buitenland 
graag rond met een kenteken dat naar 
Vlaanderen verwijst. 
Hoe kan daar een einde aan komen? 

Jan Bert, 
Mechelen 

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, tenzü de schrijver ver
zoekt initialen te gebruiken. 
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Het letterkundige tijdschrift De Vlaamse 

Gids is zijn 81ste jaargang begonnen met 
twee merkwaardige bijdragen. De eerste 
is van hoofdredacteur Jos Borré en be-
handeh een pamflet dat Gerard Walschap 
tegen de executie van August Borms had 
geschreven, een tweede is de integrale 
toespraak - de zogenaamde Berlijnsche 

rede - die Walschap op 1 febrauri 1941 in 
de Duitse hoofdstad had uitgesproken. 
Jos Borré staat bekend als scherpzinnig 
literair criticus, met zijn boek Gerard 

Walschap. Rebel & Missionaris (1990) 
werd voor het eerst een totaalbeeld van 
de mens en de schrijver Walschap ge
tekend. 

242 TERECHTSTELLINGEN 

Op 10 augustus 1945 stuurde Walschap 
aan een aantal vrijzinnigen, onder wie 
Ger Schmook en Lode Baekelmans, een 
oproep om op grond van morele prin
cipes de executies van ideologische col
laborateurs (meestal Vlaams-nationalis
ten) te veroordelen. Maar zijn initiatief 
liep dood, niemand bleek bereid het 
document mee te ondertekenen. Dat mag 
niet verbazen, het was de tijd van de 
eerste terechtstellingen en de schrik zat er 
goed in. Tussen 27 september 1944 en 7 
februari 1945 werden 14 excuties uit
gevoerd, tussen 12 februari en 2 augustus 
'45 waren er dat 42, tussen 2 augustus '45 
en 9 januari '46: 26 executies, tussen 31 
maart en 10 juli '46: 27 executies, tussen 
3 augustus '46 en 12 maart '47: 16 
executies, tussen 20 maart '47 en 20 
november '48: 105 executies, tussen 27 
nov. '48 en 27 juni '49: 11 executies, 
tussen 8 juni en 11 augustus '50: 1 
executie. 

De krant Het Handelsblad van 24 fe
bruari 1945 meldde: „De zoon van dr. 
Laureys terechtgesteld". De jongeman 
had zich in 1942 voor het Vlaams Legioen 
gemeld. In zijn pleidooi verhaalde Wal
schap hoe de jonge Laureys aan zijn einde 
was gekomen, hij zou trouwens model 
staan voor het hoekZwart en wit uit 1948 
waarin Walschap de oostfrontstrijder Jan 
Gillis opvoerde. 

Jos Borré: „Bij de terechtstelling van 

Borms op 12 april 1946 wordt het Wal

schap weer te machtig. De dag nadien 

schrijft hij een bewogen pleidooi tegen de 

executie van wie te goedertrouw en louter 

uit idealisme, en in zijn ogen ook zonder 

schadelijke gevolgen, een verkeerde ide

ologie heeft aangekleefd." 

Walschap begint zijn pleidooi voor Borms 
bij diens jeugdjaren. 

G. Walschap: „Hij (Borms) had van 

jongsafin de studentenbeweging gestreden 

om voor het vlaamsche volk in het bel-

gisch staatsverband zekere elementaire 

rechten te veroveren welke de regeering 

D e terechtstelling van August Borms op 12 april 

1946 blijft stof tot artikelen opleveren. Na het 

Bormsgedicht van Willem Elsschot, waarover 

opnieuw gegevens werden bekend gemaakt, is nu een 

pamflet van Gerard Walschap opgedoken waarin 

deze tegen de executie van Borms en anderen 

protesteerde. 

• U I T S M I J T E R • 

hardnekkig weigerde, o.a. de vervlaam-

sching van een der vier franschtalige uni

versiteiten. De duitsche bezetter bood hem 

die zonder meer aan. Borms was van 

oordeel dat hij een recht ook van een 

vijand mocht aannemen en dat een vijand 

die het hem gaf een beter vriend was van 

de Vlamingen dan het vaderland dat het 

weigerde." 

de man kenden - Herman Vos, minister in 

de regering waaronder deze executie be

volen werd. Lode Craeybeckx, Richard 

Declerck - dit hebben laten gebeuren, is 

voor hen een onuitwisbare schande." 

Wij halen deze citaten aan in een poging 
de sfeer rond de terechtstelling van 
Borms te schetsen. Walschap borg zijn 
vurige pleidooi dan maar op. 

De salvo's knallen, 
ons geweten knaagt 

ONUITWISBARE SCHANDE 
Nadat Walschap de gruweldaden van de 
nazis had opgesomd besloot hij zijn plei
dooi als volgt: „Het ziet er logisch uit dat 

wij dat alles in volle munt betaald zetten, 

maar is dit niet het stelsel bestendigen 

volgens hetwelk overwinnende regiemen 

om de beurt hun tegenstanders dooden, 

een internationale vendetta zonder einde? 

Het verschil tusschen ons en hen mag niet 

zijn dat zij tien en meer lijken eischten 

voor eiken doode en wij maar een, maar 

dat onrecht pleegden en wij recht, dat zij 

moordden en wij straffen, dat zij straften 

om te pijnigen en wij om in rechtvaardige 

barmhartigheid inkeer en betemis mo

gelijk te maken. Ons is het leven heilig. De 

salvo's knallen, ons geweten knaagt." 

Walschap stuurde zijn tekst naar Mamix 
Gijsen in de Verenigde Staten, maar die 
antwoordde in scherpe bewoordingen 
voor Borms geen medelijden te kunnen 
opbrengen. 

Mamix Gijsen: „Ik kan geen traan storten 

voor een man die ons niet alleen politiek 

maar ook naar den geest heeft verraden, 

met zijn ouden poot op te heffen voor den 

Hitlergroet en al goed te keuren wat dat 

schuim der menscheid verrichtte. Wat is 

het leven van een knul lijk B. tegen dat van 

de miljoenen sukkelaars die in de gas

kamers stikten. Laat ons dat gauw ver

geten, het is de moeite niet waard." 

De reactie van Gijsen loopt gelijk met het 
commentaar in De Nieuwe Standaard: 

„Dr. Borms heeft ditmaal met zijn leven 

geboet voor een gedragslijn die door de 

eeuwen in alle scherpte als een bewijs van 

een lage verraderlijke aanleg wordt uit

gelegd en door de meesten, die de Vlaamse 

Beweging kennen, als een betreurenswaar

dig pathologisch geval." 

In zijn memoires schrijft Frans van der 
Eist: „Ik heb nooit begrepen hoe eerste 

minister Achille van Acker dit heeft kun

nen toestaan. Geen woord van protest, 

geen woord van afschuw. Dat zij die met 

Borms in het activisme gestaan hadden en 

Op 8 mei 1948 ontving hij vanwege 
Albert Westeriinck een brief waarin deze 
hem vroeg een manifest tegen de exe
cuties te ondertekenen. Walschap ant
woordde dat hij de tekst „veel te slap 
geschreven" vond. 

Jos Borré: „Hij (Walschap) dringt aan op 

een verantwoording die consequentie in 

de opvattingen over de doodstraf zou 

eisen, opdat politieke misdadigers niet 

zwaarder zouden worden gestraft dan mis

dadigers van gemeen recht. Zoniet zijn de 

executies moorden met een schoon po

litiek voorwendsel'." 

Walschap besloot zijn brief aan Wes
teriinck: „Ik heb met een tekst van mijzelf 

(...) een zelfde ernstige poging gedaan 

reeds in Augustus of Juli '45 en de lafheid 

van de hooggeplaatsten heeft mij doen 

mislukken. Noteer dat ik toen zelf ha

kenkruisen op mijn gevel had gekregen, 

aangevallen werd in weerstandersblaadjes 

en als ambtenaar nog altijd geschorst was. 

Indien ik dus geen humanist ben, laf ben ik 

niet en indien ik prikkelbaar en over

gevoelig ben en egocentrisch, ik doe iets 

voor anderen die door iedereen in den 

steek worden gelaten." 

COLLABORATEUR? 

Om deze tekst te begrijpen moet de lezer 
weten dat Walschap en Westeriinck eind 
1947 een maandenlange polemiek had
den afgesloten over Walschaps uitgespro
ken en strijdvaardige vrijzinnigheid. 
Jos Borré: „In de loop daarvan heeft 

Westeriinck in een artikel enkele ken

merken van 'de' humanist opgesomd en 

daaruit geconcludeerd dat Walschap er 

geen is, wel integedeel: dat hij prikkelbaar, 

overgevoelig en egocentrisch zou zijn." 

Met het nodige cynisme verwees Wal
schap naar dit artikel van Westeriinck, het 
was in Dietsche Warande en Belfort 

(1947) verschenen. 

Walschap verwees ook naar de „haken
kruisen op mijn gevel" en dat verhaal 
doet Borré in zijn boek over Walschap 

uitgebreid uit de doeken. Was Walschap 
dan toch bij de collaboratie betrokken 
geweest? 

J. Borré: „De Duitse bezetter heeft Wal

schap altijd vriendelijk bejegend, zelf hem 

ertoe willen verleiden om openlijk in te 

stemmen met het nationaal-socialisme." 

Borré somt een aantal van die pogingen 
op. Zo heeft Walschap nooit een cen-
suumummer (wat recht op papier gaf) 
moeten aanvragen. Twee hoge ambte
naren van het Militair Bestuur kwamen 
regelmatig (soms in uniform) bij hem aan 
huis. Hij werd boven Wies Moens ge
kozen voor een betrekking van inspecteur 
van Openbare Bibliotheken. Op 24 ok
tober 1940 werd hij aangesteld. Volgens 
Borré deed Walschap tot in 1942 zijn 
inspectieronden per fiets, dan kreeg hij 
wat benzine voor een kleine auto. Wan
neer de Vlaamsche Vereeniging van Let
terkundigen in september 1940 besloot 
om naar een door de bezetter gecon
troleerde Kamer van Letterkundigen over 
te stappen aanvaardde Walschap het 
voorzitterschap. Op 1 februari 1941 
hield de schrijver dan een lezing voor de 
Deutsch-Belgische Gesellschaft in Berlijn. 
Voor de ooriog had Walschap tot drie 
maal toe de uitnodiging afgeslagen maar 
dan zette Jef Van de Wiele (DeVlag) hem 
zwaar onder druk. 

walschap: 
'Ons is het 
leven heilig. 

/n 1945 werden op de gevel van de familie Walschap drie 
maal hakenkruisen en scheldwoorden geschilderd, telkens 

vergezeld van een naamloze brief. In een stond te 
lezen:,,Monsieur Walschap, pro Boche. La croixn'est qu'un 
avertlssement, partez en Bochie au plus vite, voire maison 

sera mis è sac. La Résitance." 
Weerstandersverenigingen ontkenden met klem iets met 

deze acties te maken te hebben. 

Deze en andere feiten kunnen laten ver
moeden dat Walschap het na de be
vrijding knap moeilijk zou krijgen om zijn 
„onschuld" te bewijzen. 

(mvl) 
c» Volgende week: 

Ondertussen schreef Elsschot zijn Borms

gedicht 
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