
O p 17 april j I, nog voor de goed
keuring door de volksvertegen

woordiging van het parlementaire rap
port van de commissie-Dutroux-Nihoul, 
schreven wij hier „Er bestaat een kans 
dat er in dit land ( ) iets verandert, 
maar het kan ook zijn dat er mets ver
andert " 
Enkele kritische lezers hebben ons ge
vraagd vanwaar dit pessimisme, het ver
slag werd enkele dagen later unaniem 
goedgekeurd Een brede consensus 

neer zal worden weggepromoveerd 
naar het Hof van Beroep of zo In Luik 
werd reeds openlijk gezegd geen sanc
ties tegen magistraten te zullen aan
vaarden 
De inkt van het rapport was nog met 
droog of Waalse partijen gingen reeds in 
de aanval tegen het voorstel om één 
politiemacht op te nchten Er is reeds 
zoveel heibel geweest omtrent dit voor
stel dat men zich de vraag moet stellen 
of de commissie dit wel ernstig over-

Dutroux-rapport 
als breekijzer 

over alle partij- en taalgrenzen heen 
Onze vrees wordt echter wanhoop, 
want wat wij de voorbije dagen hebben 
beleefd doet ons pessimisme alleen 
maar groeien 
BIJ de magistratuur is de corpsgeest 
ontwaakt als nooit voorheen er wordt 
blok gevormd rond de gewijsde col
lega s Het lang verwachte koppen-rol
len zal zeker met dèèr gebeuren omdat 
het gewoonweg met kan De deal tussen 
minister De Clerck en dhr Dejemeppe 
het belaagde hoofd van het Brusselse 
parket, wijst reeds in die richting Me-

wogen heeft Haar leden zijn stuk voor 
stuk bekwame mensen aangesteld om 
hun kennis van (gerechts) zaken Maar 
hebben zij wel voldoende rekening ge
houden met het te verw/achten verzet 
tegen zo n eenheidsstruktuur? 
Het voorlopig laatste bezwaar komt uit 
Wallonië waar het rapport-Dutroux op 
zijn communautaire waarde wordt ge
pakt Alsof de consensus voor de Waalse 
en Franstalige leden van de commissie 
plots onbestaande is 
Ander element is de zaak-Wathelet Het 
ziet er naar uit dat de gewezen jus

titieminister op zijn één been opnieuw 
naar het Europees Hof zal gestuurd 
worden Niks sanctie, niks verantwoor
delijkheid, niks Nieuwe Politiek Cultuuri 
De eerste minister is een loyaal man en 
beloont oude vnendschap zoals het 
hoort Wathelet zèl herbenoemd wor
den De rug van Dehaene wordt breder 
met de keeri 
Hoe meer wij in het rapport van de 
commIssie-Dutroux onze weg vinden 
hoe meer wij denken dat de dames en 
heren de lat iets te hoog hebben ge
legd Vooreen betere maatschappij met 
hoog genoeg, maar beslist te hoog voor 
dit België dat niet meer in staat is om 
ordentelijk te functioneren 
De klacht van de Franstaligen als zou de 
commissie-Dutroux de Vlamingen ge
spaard hebben is ronduit belachelijk Ten 
eerste omdat ook de Waalse en Frans-
Brusselse commissieleden hun handte
kening onder het rapport hebben gezet 
Ten tweede omdat ook hun vertegen
woordigers in de federale kamer het 
rapport hebben goedgekeurd Ten 
derde omdat de meeste feiten zich in 
Wallonië hebben afgespeeld en omdat 
Waalse parketten (Charleroi en Luik) het 
nauwst bij de onderzoeken waren be
trokken (Mogen wij er terloops op wij
zen dat het falen in het onderzoek naar 
de Bende van Nijvel zich ook in Wallonië 
afspeelf?) 
Franstalig België geeft de indruk zich 

verongelijkt te voelen, beweert dat de 
rijkswacht-top (want gedekt door de 
Vlaming Vande Lanotte) buiten schot is 
gebleven en dat magistraten in Vlaan
deren met eens worden verontrust 
Onze vrees is, wij herhalen het, dat het 
rapport een maat voor mets zal zijn als 
het op dergelijke wijze misbruikt wordt 
En dat betreuren wij ten zeerste E3e 
aanwijsbare fouten en slordigheden lig
gen aan de basis van groot menselijk 
leed, misschien nog te verzachten doop 
de wil om tot een degelijk beleid te 
komen en de verantwoordelijken recht
vaardig, maar kordaat te straffen Wie 
de hele of gedeeltelijke uitvoenng van 
het verslag onmogelijk maakt. Is dus 
mee verantwoordelijk aan het met-ver
werken van dit leed 
Wanneer de Franstaligen van het rap
port-Dutroux een communautaire rel 
willen maken dan zouden wij dat onwijs 
vinden en betreuren Omdat het veel
geprezen rapport aldus een roemloos 
einde tegemoet gaat Mocht dit echter 
zo uitdraaien dan zou aangetoond wor
den dat dit land met meer bestuurbaar is 
en wordt het rapport-Dutoux een 
breekijzer' Dan zal het met allleen meer 
gaan om de wenselijkheid van één fe
derale Justitie of met, maar om het 
voortbestaan van de federale unie in 
haargeheeli 
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Limburgs brandie 
Een gewaarschuwd man is er twee 
waard. In het leger word je man. Vorige 
week zorgde de combinatie 
'aanhoudende droogte' en 'spelen met 
vuur' voor het afbranden van 50 ha. 
Kalmthoutse heide. 
Met de bovenstaande in het achterhoofd 
zou men kunnen veronderstellen dat het 
leger de risico's kende van 
schietoefeningen boven een heidegebied, 

i.e. dat van Helchteren. Het leger wist 
van niets en het gevolg was 250 ha. 
afgebrande heide. Vermakelijk 
hoogtepunt achteraf was de verklaring 
dat een brandend konijn de brand op zijn 
geweten had. Johan Sauwens heeft er 
inmiddels bij minister van Leefmilieu 
Kelchtermans op aangedrongen dat die 
de geleden schade op Defensie zou 
verhalen. 

Schotse trots 
„Ik ben fier dat mijn worteis in Schotiand iiggen en mijn 
grootste wens is een Vrij Schotland. Overal ter wereld 
vragen de mensen mij uit over Schotland en waarom wij 
aanvaarden dat wij door een regering van iemand anders 
worden bestuurd. Als de Schotse Nationale Partij wint, wint 
Schotland, zo eenvoudig is dat." 

Steracteur Sean Connery met een stemadvies voor de 
afgelopen verkiezingen in Croot-Brittannië. Uit De Stan
daardvan donderdag 24 april 1997. 

• DOORDEWEEKS • 

Op het nieuwe biljet van 1.000 
fr. staat de in Antwerpen geboren ex
pressionistische schilder Permeke. Het 
is het derde in de rij 'culturele biljetten' 
met o.a. ook Sax en Ensor Magritte zal 
het biljet van 500 fr. sieren. 

Het Vast Secretariaat voor het 
Preventiebeleid wil een strenge con
trole op de verkoop van smart drugs. 
Dat zijn pepmiddelen die als een ge
zond alternatief voor 'gewone' drugs 
verkocht worden en die vooral populair 
zijn in het uitgaansleven. 

Er was nood aan een zoveelste 
'rapport' om vast te stellen dat er in de 
EU jaarlijks gefraudeerd wordt voor 
minimum 2.400 miljard fr. Er wordt 
gewerkt aan een actieplan om er iets 
aan te doen. De volgende stap is waar
schijnlijk een evaluatie van het actie
plan n.a.v. het rapport. 

De correctionele rechtbank van 
Brugge veroordeelde een vrouw tot 
een boete van 340.000 f r voor hulp aan 
een illegaal. De dame gaat in beroep. 

De bepaling in de grondwet die 
vrouwen toestaat om koningin te wor
den is er gekomen omdat wijlen koning 
Boudewijn prins Laurent niet op de 
troon wilde. Dat beweert historicus 
Jean Stengers. De prins schijnt psy
chisch zwaar te lijden onder het ge
geven. Niet nodig want zowel Wendy 
Van Wanten als Goedele Uekens schij
nen hem een ferme vent te vinden. 

Koning auto blijft heersen over 
de weg. Uit een studie blijkt dat de 
Vlamingen dagelijks 145 miljoen km. in 
de wagen afleggen. In 63,7% van de 
verplaatsingen wordt de wagen ge
bruikt. In slechts 4,5% het openbaar 
vervoer Uit een parlementaire vraag 
van de VU'er Geert Bourgeois blijkt dan 
weer dat de afstand Kortrijk-Brussel 
per spoor op meer dan een halve eeuw 
tijd precies 1 (één) minuut sneller ge
worden is. 

Er wordt opnieuw een CVP'er 
gouverneur (zie ook biz. 4). Het ka
merlid Paul Breyne zal binnenkort aan 
het hoofd van de provincie West-Vlaan
deren komen. 

De 36-jarige Koen De Feyter 
wordt voorzitter van Amnesty inter
national - Vlaanderen. Hij volgt Wim 
Taelman op. 
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VNJ 
Na het brutaal optreden van de mu
ziekkapel van het Vlaams Nationaal 

Jeugdverbond op de jongste IJzerbede
vaart had het ANZ zich duidelijk van het 
VNJ verwijderd. Het gevolg was dat het 
VNJ een boycot-actie tegen het Vlaams 
Nationaal Zangfeest begon. Daarin werd 
het gesteund door 't Pallieterke en het 
Vlaams Blok. Ondanks het compromis 
dat uiteindelijk tussen ANZ en VNJ werd 
gesloten, zijn de plooien allerminst glad
gestreken. Na het Zangfeest schold VNJ-
leidster Ledy Broeckx ANZ-voorzitter 
Hugo Portier publiekelijk voor "verrader" 
uit. Niet alle punten van het compromis 
zouden zijn nageleefd. Portier had im
mers een compromistekst ondertekend 
waarin onder meer te lezen stond: „Tij
dens zijn jaarlijkse redevoering zal de 
voorzitter dit jaar een duidelijke ahnea 
wijden aan het VNJ, waarin hij deze zeer 
expliciet dankt voor de medewerking, 
voor de uitgestoken hand, om dit zang
feest nog tot een succes te maken." 
De Raad van Beheer van het ANZ, die de 
jaarlijkse redevoering van de voorzitter 
vóóraf naleest, was het met die toegeving 
niet eens en daarom beperkte Portier zich 
in zijn toespraak tot het bedanken van alle 
deelnemende jeugdverenigmgen "zonder 
enige uitzondering". Met alle gevolgen 
vandien. Eerder schold de VNJ-ver-
bondsleidster vooraanstaanden uit de 
Vlaamse Beweging de huid vol, omdat ze 
hun kinderen lid lieten worden van een 
andere jeugdbeweging dan het VNJ. De 
geviseerde was Peter De Roover, voor
zitter van de Vlaamse Volksbeweging. De 
waanzin voorbij? 

TAALKENNIS 
Uit cijfers van het Vast Wervingssecre
tariaat blijkt dat van de 9368 Franstaligen 
die zich in 1995 aanboden om een exa
men inzake kennis van de Nederlandse 
taal af te leggen, slechts 2839 of 29,4% 
slaagden. Van de 7631 Nederlandstaligen 
die een examen kennis Franse taal af
legden, slaagden er 3556 of 43,9%. 
Het is dan ook bevreemdend dat de 
Franstalige gemeenschap niet meer in
spanningen levert om de kennis van het 
Nederlands te doen toenemen. Integen
deel, onlangs besliste gemeenschapsmi
nister voor het Franstalig Onderwijs, 
Laurette Onkelinx, dat in de Franstalige 
lagere scholen vanaf het vijfde jaar een 
tweede taal moet onderricht worden. 
Maar, ze laat de scholen vrij in de taal
keuze. 

Op vraag van ouderverenigingen en de 
inrichtende machten wordt het Neder
lands niet als verpichte tweede taal on
derricht. Men acht het immers zinloos 
„een taal te verplichten waarmee men 
geen voeling heeft." 

COCOF 
Bij de grondwetsherziening van 1993 en 
via de Sint-Kwintensakkoorden besliste 
de Franstalige gemeenschap aan de Frans
talige Brusselaars op cultureel vlak de
creetgevende bevoegdheden toe te ken
nen. Aan de basis daarvan lag het wan
trouwen tussen het regionalistische Wal
lonië en Franstalig Brussel. In Wallonië 
wilden de socialisten van de lastige li
beralen uit Brussel af. Bovendien kampte 
de Franse gemeenschap met financiële 
problemen en dus kon de verantwoor
delijkheid voor Brusselse culturele be
voegdheden best aan de Franstalige ge
meenschap in Brussel (Cocof) worden 
overgedragen. 

Het gevolg daarvan is dat de Cocof het 
karakter heeft aangenomen van een vol
waardig parlement, terwijl het college 
van de Brusselse Franstalige gemeen
schapscommissie een volwaardige rege
ring is geworden. Althans, dat is de visie 
van het Arbitragehof. En het is op basis 
van deze visie dat Brussels gewestminister 
Hervé Hasquin fPRL) eist dat een ver
tegenwoordiger van het Cocof-college in 
alle federale overlegcomités zou worden 
opgenomen. Dat betekent dat de Franse 
gemeenschapscommissie in Brussel op 
gelijke voet zou worden behandeld als 
alle andere regeringen en parlementen 
van de Belgische federatie, 

WAANZINNIG 
Op vraag van VU-kamerlid Annemie Van 

de Casteele zal premier Jean-Luc De-
haene zich daarover beraden en op 8 mei 
zijn visie weergeven. Alleszins vormt de 
vertegenwoordiging van het Cocof in de 
overlegcomités een juridisch probleem, 
aangezien die comités paritair samen
gesteld zijn. Indien Dehaene op de eis van 
Hasquin ingaat, zou er dus ook naar een 
bijkomende Nederlandstalige vertegen
woordiger moeten gezocht worden. 
VU-staatssecretairs in het Brussels 
Hoofdstedelijk gebied, Vic Anciaux, 

noemt de eis van Hasquin „waanzinnig". 
Hij ziet er een poging in om het Brussels 
hoofdstedelijk gebied af te bouwen ten 
voordele van de Franse gemeenschap, om 
de eenvoudige reden dat ook in de Brus
selse regering de partiteit geldt. In feite 
wil Hasquin, aldus Vic Anciaux, de pa
riteit in Brussel afschaffen. 

CHRISTEN
DEMOCRATEN 
De christen-democratische partijen ko
men almaar zwaarder onder vuur te lig
gen. De hooghartige, al te zwijgzame 
houding van Leo Delcroix (CVP) in de 
Rwanda-commissie heeft ertoe geleid dat 
een groep Belgische, Zaïrese en Rwan
dese burgers bij het Hof van Cassatie 
klacht hebben ingediend tegen de voor-
malge Defensieminister. Hem, alsook ge
wezen Buitenlandminister Willy Claes 

(SP) wordt verweten op de hoogte te zijn 
geweest van de nakende genocide van 
1994 in Rwanda. Delcroix ontkent... 

MOREELS 
Staatssecretaris voor Ontwikkelingssa
menwerking Reginald Moreels oudt min
der van ontkennen, maar wordt ver
moedelijk zwaar onder druk gezet door 
de rechterzijde van de CVP Dat kan 
worden afgeleid uit het gedwongen ont
slag van de inspecteur van Financiën 
Robert Druyts. Als coördinator van een 
speciale anti-fraude-cel bracht de gedre
ven ambtenaar, zoals het hoort, belang
rijke fraudezaken in de ABOS-admini-
stratie aan het licht. Verder onderzoek 
blijft noodzakelijk, omdat Druyts zijn 
bevindingen aan de ABOS-opvolgings-
commissie doorspeelt. 
Waarom deze commissie geen echte on
derzoekscommissie is geworden en 
waarom Druyts uit zijn functie is ont
heven, is een open vraag. Alhoewel, ge
wezen administrateur-generaal Antoine 

Saintraint noemt ABOS een CVP-maffia. 
Merkwaardig is dat Moreels verklaarde 

Een Permeice 

voor slechts 

1000 fr. 
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Se non è vero... 
De lezers van De Morgen „zijn geen oude socialisten meer maar 
overwegend jonge stadsbewoners met een hoge opleiding en een 
behoorlijk inkomen. (...) het zijn mensen met een vrij actief 
professioneel leven die sociaal geëngageerd zijn maar toch durven 
genieten." Yves Desmet, hoofdredacteur van De Morgen, in 
Humo van 8 april j.1. 

Die lezers kregen volgend verslag van het 60ste Zangfeest 
(integraal): „Op het éOste Vlaams Nationaal Zangfeest in Flan
ders Expo werd gisteren uit volle borst gezongen door slechts 

5.000 deelnemers. De opvallend lage opkomst - er waren 4.000 
mensen minder dan vorig jaar - was volgens de organisatoren te 
wijten aan de rellen tijdens de 11-juliviering van vorige zomer. 
Nochtans hadden de organisatoren alles in het werk gesteld voor 
een rustig verloop door de trommelaars van het Vlaams Na
tionaal jeugdverbond, die vorig jaar de rellen uitlokten, te weren. 
Het tema dit jaar was de strijd tegen de verfransing van de 
Brusselse faciliteitengemeenten." 

Yves Desmet in Humo van 8 april j.1. „Waarom vindt iedereen in 
Vlaanderen De Standaard een kwaliteitskrant? Niet omdat ze zo 
verdomd goed is, maar omdat ze saai is, droogkloterig, een 

notarisprodua. Als ik dan een levendige krant probeer te maken, 
begint men onmiddellijk te schreeuwen: 'Commercie, sensatie, 
De Morgen glijdt af.' Ik wil een gezonde portie onnozelheid in 
mijn krant, (...) Een krant moet ontroeren, informeren, amuseren 
aanzetten tot nadenken. (...) ledere vergadering bij ons begint 
steevast met dezelfde vraag: verschaffen wij onze lezer voldoende 
plezier?" 

Rellen veroorzaakt door het VNJ tijdens de 11-juliviering van 
vorig jaar? Faciliteitengemeenten m Brussel? Jawel, mijnheer 
Desmet, ook wij bhjven ons amuseren! En wat die portie 
onnozelheid betreft: dat komt heus wel goed hoor! 

4 DOORDEWEEKS 4 

dat Druyts zijn verdiensten heeft, terwijl 
Begrotingsminister Herman Van Rompuy 

Druyts de laan uitstuurt, via wat hij 
noemt „de intrekking van zijn accri-
ditering." 

VU-kameriid Fons Borginon: „Een van de 

meest ervaren speurders, van wie wij in de 

opvolgingscommissie afhankelijk zijn, 

wordt zonder meer weggestuurd. En wat 

Van Rompuy betreft, sorry hoor, maar zijn 

regeltjes over acciditering zijn onderge

schikt aan het democratisch controlerecht 

van het parlement." 

WATHELET 
Gewezen Justitieminister Melchior Wa-

thelet (PSC), werd door de Dutroux-
commissie politiek verantwoordelijk ge
acht voor het niet opvolgen van de voor
waardelijke invrijheidssteUing van Mare 

Dutroux. Geen nood, de federale re
gering draagt Wathelet andermaal voor 
als Europees rechter. Daartegen kwam 
zwaar protest. Sommige leden van de 
Dutroux-commissie als Geert Bourgeois 
(VU) en Mare Verwilghen (VLD) eisten 
de intrekking van de voordracht. Premier 
Jean Luc Dehaene heeft daar geen oren 
naar. Wat voor de CVP geldt, moet ook 
voor de PSC gelden. Alles wordt toe
gedekt, niemand wordt verantwoordelijk 
gesteld. Overigens moet het communau
tair evenwicht behouden blijven. De 
Vlaamse leden van de commissie-Du-
troux zouden het vooral gemunt hebben 
op de Franstaligen. Althans, dat is de 
mening van de Franstalige liberalen én 
christen-democraten. Deze laatsten zet
ten Dehaene onder druk. Daarom zal 
Wathelet Europees rechter blijven. 

MACHTEN 
Het huidige Belgische regime is ziek. De 
kankergezwellen deinen uit. De bewijzen 
liggen voor het rapen. Partijen duiken in 
de doofpot. De Franstaligen dreigen de 
Vlamingen af. De politieke en gerech
telijke wereld verkeert in staat van oor
log. Geen van beide machten is in staat 
autonoom orde op zaken te stellen. De 
weinig bekwame Brusselse procureur des 
Konings Benoit Dejemeppe die in de fout 
ging bij het onderzoek naar het ver
moorde Marrokaanse meisje Loubna Be-

naïssa is hoogstens bereid „eervol een 
andere opdracht te aanvaarden." Om 
elkaar het leven niet al te zuur te maken, 
en vooral om al te veel veranderingen en 
uitzuiveringen te vermijden, gaan de wet
gevende, uitvoerende en rechtelijke 
macht overieg plegen... 

VERHOFSTADT 
Als Guy Verhofstadt zich kandidaat stelt 
als VLD-voorzitter beweegt er misschien 
iets in dit land, zo schreef politiek hoofd
redacteur Dirk Achten in De Standaard. 

De Gentenaar heeft inderdaad zijn kan
didatuur ingediend. Hij neemt het op 
tegen Rik Daems en naar alle waar
schijnlijkheid ook tegen Herman De 

Croo. 

Verhofstadt laat zich voortaan kennen als 
een man die bereid is tot dialoog, tot 
luisteren en het afzweren van het grote 
gelijk. Voorlopig legt hij de klemtoon op 
politieke vernieuwing. Daarom ook wil 
hij de partijoverschrijdende gesprekken 
in Zaal-F van de Senaat voortzetten. VU-
voorzitter Bert Anciaux ziet daar geen 
graten in. Het initiatief tot deze ge
sprekken ging immers uit van Agalev en 
VU. Wel kan Verhofstadt volgens Anciaux 
niet langer een coördinerende rol uit
oefenen. 

Wie zal er een 

'blauwtje' 
lopen bU de 

VLD-

voorzitters-
verkiezingen? 

De Belgische regering voert sinds jaren een niet-ratloneel 
en onsamenliangen(J arbeidsmarictbeieid. België kampt 

bovendien met een torenhoog werkloosheidsprobleem. Dat 
zijn de harde conclusies van de OESO (Organisatie voor 

Economische Samenwerking en Ontwikkeling) in een 
rapport over de Belgische economie. 

Onsamenhangend 
arbeidsmarktbeleid 

Ongeveer 25 procent van de actieve be
volking in België, nagenoeg 1,1 miljoen 
mensen en vooral langdurig werklozen, 
laaggeschoolden en vrouwen, blijft zon
der baan. Dat is weinig opbeurend nieuws 
en er moet daarbij gewezen worden op de 
at even verontruste als opzienbarende 
regionale verschillen. Zo is de toestand in 
Vlaanderen minder uitzichtloos dan in 
Wallonië en Brussel, waar het werkloos
heidspercentage tweemaal hoger ligt. 
Merken we daarbij op dat het werkloos
heidspercentage in Vlaanderen praktisch 
gelijk is aan het Nederlandse. 
Hoe dan ook, de Belgische overheid wordt 
door de OESO met de vinger gewezen. In 
de loop der jaren heeft ze weliswaar een 
pak maatregelen genomen, maar die wa
ren onsamenhangend en sommigen wa
ren zelfs onverenigbaar met het streven 
naar werkgelegenheid Volgens de OESO 
grijpen de Belgische regeringen te fel op 
de loonvorming en arbeidsmarkt in. Dat 
heeft natuurlijk te maken met de mislukte 
onderhandelingen tussen de sociale part
ners. Die onderhandelingen verlopen 
bonvendien al te ongecoördineerd. So
ciale onderhandelingen op nationaal, én 
op sectorieel én op bedrijfsniveau kunnen 
niet meer, aldus OESO. 

Teogegeven, de Belgische overheid krijgt 
ook een aantal pluspunten De econo
mische vooruitzichten zijn vrij gunstig, de 
concurrentiekracht neemt toe, de be
drijfswinsten verhogen, de frank staat 
sterk, het overheidstekort is tot een voor 
Europese normen aanvaardbaar bedrag 
gedaald. 
Toch, aldus OESO, blijven de loonkosten en 
de lonen te hoog, is de langdurige werk
loosheid een structureel probleem en rijst 
het bedrag van de werkloosheidsuitke
ringen de pan uit. Bovendien wordt al te 
vaak gebruik gemaakt van brugpensioe
nen en worden de werknemers te na
drukkelijk beschermd. Uiteraard, aldus 
OESO, Is dit alles het resultaat van streng, 
strak en bovendien lukraak overheids
ingrijpen, zodat geen sprake kan zijn van 
structurele wijzigingen, laat staan dat de 
Belgsiche regering een gedegen toe
komstvisie biedt. Merkwaardig ook is de 
weing mobiele, ongedurfde en daarom a-
creatieve mentaliteit waarover zowel de 
werknemers als de bedrijfsleiders beschik
ken. Zo hebben de werknemers een hekel 
aan het veranderen van job, laat staan dat 
ze willen verhulzen. De bedrijfsleiders ne
men weinig risico's, temeer omdat ka
pitaalvoorraad naar veilige, vaak buiten

landse beleggingen wordt afgeroomd. 
Hoe dan ook, sommige oplossingen die 
OESO aanreikt, zijn bijzonder drastisch, Dat 
de automatische loonindexering - in geen 
enkel ander Europees land van toepassing 
- best wordt afgeschaft, is voor de or
ganisatie een logische conclusie. Dat de 
onderhandelingen tussen de sociale part
ners minder ingewikkeld en vooral suc
cesvol zouden verlopen is een evidentie. 
Maar, een ruime verlaging van de loon
kosten, gekoppeld aan de verlaging van 
de werkloosheidsuitkering en bovendien 
de geringe lonen van de laagstgeschool-
den laten dalen, zijn maatregelen die de 
wenkbrauwen doen fronsen. Je kan je 
daarbij afvragen welke - vooral maat
schappelijke meerwaarde - een toene
mende kloof tussen arm en rijk biedt. 
Het louter stoelen op een Angelsaksisch 
neo-llberaal model getuigt van een één
zijdige visie. De OESO houdt bovendien 
geen rekening met een aantal feitelijke 
gegevens. Zo is binnen de Sociale Ze
kerheid vooral in de werkloosheid be
spaard. Het oneigenlijk gebruik neemt af. 
In vergelijking met andere ven/angings-
inkomens worden de werkloosheidsuit
keringen het meest belast. 
De OESO houdt ook geen rekening met 
alternatieve oplossingen. Er wordt met 
geen woord gerept over het bestrijden 
van fiscale fraude. Er wordt niet gespro
ken over alternatieve financieringswijzen, 
nochtans draagt vooral de factor arbeid 
bij tot de f inancienng van de S-Z. Er wordt 
ook geen gewag gemaakt van fiscale cor
recties In sociale uitkeringen, noch van 
solidariteitsbijdragen In de pensioensec
tor, Het is bovendien een utopie te den
ken dat loonkostveriagingen alleen au
tomatisch tot werkgelegenheid leiden. Ze 
moeten aangevuld worden met arbeids
herverdeling. En laaggeschoolden, werk
lozen en jongeren moeten ,geactiveerd' 
worden vla toenemende opleidingen. 

(evdc) 
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stof tot spreken 
Binnenkort zal in West-Vlaanderen het 
postje van provinciegouverneur 
vrijkomen. „In West-Vlaanderen 
circuleren momenteel een aantal namen 
van 'kandidaat-gouverneurs', al dan niet 
toevallig allemaal behorend tot de CVP-
strekking" stelt Geert Bourgeois vast in 
een parlementaire vraag aan minister 
Vande Lanotte. De VU'er verwijst naar de 

benoeming van de Limburgse gouverneur 
waarbij in verschillende persartikels werd 
verwezen naar de partijpolitieke invloed 

bij diens aanstelling. Hij vraagt dan ook 
hoe de benoeming in feite dient te 
verlopen. Vande Lanottes antwoord is 
nietszeggend, maar bevat toch een 
opmerkelijke uitsmijter: „De minister van 
Binnenlandse Zaken moet zich, in het 
voorstel dat hij doet, niet bezighouden 
met persartikelen, ongeacht hun inhoud." 
De pers als Vierde Macht? Laat ons 
huilen! 

4 

• WETSTRAAT ^ 

O p 19 februari 1997 startte de bijzondere 
Rwanda-commissie in de senaat liaar 

werl<zaamlieden. Na twee nnaanden intens 
commissiewerl< is reeds één en ander aan Inet iiclit, 
gel<omen. De CVP l<on ool< niet ianger beletten dat 

een volwaardige onderzoel<sconnmissie wordt 
opgericht. Voortaan krijgt deze commissie alle 

bevoegdheden van een onderzoeksrechter. 

TWee maanden 
Rwanda-commissie 

Nog voor de Rwanda-commissie werd 
opgericiit, stootte men in de commissie 
Buitenlandse zaken van de senaat op een 
aantal onduidelijkheden bij de wreed-
aardige moord op 10 Belgische para's in 
Kigali op 7 april 1994. De vraag naar de 
politieke verantwoordelijkheid voor dit 
drama stak dan ook de kop op. Daarom 
moest een ad hoe-groep, bestaande uit 
vier senatoren, zich gaan informeren op 
kabinetten en administraties. Hun rap
port was op 7 januari 1997 klaar. Op basis 
daarvan besliste het bureau van de senaat 
een bijzondere Rwanda-commissie op te 
richten. De oppositie had een volwaar
dige onderzoekscommissie gevraagd. 
Maar, vooral de CVP verzette zich daar 
heftig tegen. Een volwaardige onderzoek
commissie kan immers getuigen onder 
ede verhoren - waardoor ze ook vervolgd 
kunnen worden bij meineed - en kan 
onderzoeksdaden stellen, zoals huiszoe
kingen en het aanslaan van documenten. 
Aangezien de christen-democraten de op
richting van een volwaardige onderzoeks
commissie weigerden, stelde zich toen 
reeds de vraag wat de CVP te verbergen 
had... Hoe dan ook, voor VU-voorzitter 
Bert Anciaux, die de zittingen van de 
commissie minutieus volgt, is toch één en 
ander duidelijk geworden. 

FEITEN OP EEN RIJTJE 

In oktober 1990 vielen m het noorden 
van Rwanda, vanuit Oeganda, troepen 
binnen, die zich het Front Patriotique 
Rwandais (FPR) noemden. Het waren 
Tutsi's die voor het Hutu-regime van 
president Habyarimana destijds waren 
gevlucht en die zich hadden opgewerkt in 
het Oegandese leger. Er volgde een ja
renlange oorlog tussen het FPR en de 
Forces Armées Rwandaises (FAR). Na een 
moeizaam vredesproces kwamen op 4 
augustus 1993 de Arusha-akkoorden tot 
stand. Via VN-resolutie 872, werd voor 
de uitvoering van deze vredesakkoorden 

een UNO-vredesmacht opgericht (UN-
AMIR). De deelname van Belgische troe
pen aan UNA-MIR werd goedgekeurd op 
het kernkabinet van 10 november 1993 
en op de voltallige ministerraad van 19 
november 1993. 

De Belgen hebben in Kigali twee bataljons 
gehad, die elkaar aflosten op 23 maart 
1994. Bevelhebbers waren respectievelijk 
kolonel Leroy en Delwez. Voor de sector 
Kigali was kolonel Marchal bevelhebber 
en voor de hele UNAMIR-operatie stond 
de Canadese generaal Romeo Dallaire 
aan het hoofd. De uitvoering van de 
Arusha-akkoorden was echter niet een
voudig, verschillende extremistische 
groeperingen binnen Rwanda voelden 
zich door de akkoorden te kort gedaan. 
De Hutu's vonden dat het FPR te veel 
macht kreeg in het nieuwe Rwandese 
leger en in het overgangsparlement. De 
Tutsi's van hun kant waren van mening 
dat ze eigenlijk heel Rwanda hadden 
kunnen veroveren. Vooral aan Hutu-zijde 
ontstonden extremistische milities, de zo
genaamde Interahamwe. Die stelden 
zwarte lijsten (de 'réseau zéro') op, met 
Tutsi's en Belgen, die vermoord moesten 
worden. 

Op 6 april 1994 werd de Rwandese 
president Habyarimana vermoord. De 
dag nadien werden 10 Belgische para's op 
gruwelijke wijze om het leven gebracht, 
toen zij de eerste minister, mevrouw 
Agathe, moesten beschermen. De Belgen 
trokken zich terug, waarop de hel los
barstte, met een ware volkerenmoord tot 
gevolg. 

ANTI-BELGISCH KLIMAAT 

Men kan gerust stellen dat reeds lang 
voor de moord op de tien para's een anti-
Belgisch klimaat in Rwanda was ontstaan. 
Verscheidene oorzaken lagen daaraan ten 
grondslag. Al in november 1990 hadden 
de Belgen de aan de FAR beloofde en 
betaalde FN-wapens niet geleverd. Dat 

Delcroix & Charlier: twee hoofdfiguren in tiet Rwanda-dossier. 

bovendien het FPR, via de Arusha-ak
koorden, een belangrijk machtsaandeel 
verkreeg hebben de Hutu's de Belgen 
verweten. De federale regering had im
mers actief de akkoorden mee onder
handeld. En toen gewezen minister van 
Landsverdediging Leo Delcroix (CVP) in 
1993 Rwanda bezocht dreigde hij de 
Rwandese Hutu-president Habyarimana 
op bijzonder arrogante wijze at Als die de 
Arusha-akkoorden weigerde door te voe
ren, zou Delcroix de geldkraan dicht
draaien. Uiteraard heeft deze dreiging 
kwaad bloed gezet bij de (extremistische) 
Hutu's. 

In het rapport van de ad hoe-groep 
komen dan ook verschillende berichten 
voor van incidenten tegen de Belgen. De 
voornaamste uitlaatklep van de anti-Bel
gische gevoelens was de vrije zender 
Radio Mille Colline (RTLM), die zich tot 
een echte haatzender tegen de Belgen 
ontpopte. 

Van dit anti-Belgisch klimaat waren de 
beleidsverantwoordelijken op de hoogte. 
Verschillende telexen van de ambassade 
aan het ministerie van Buitenlandse Za
ken duiden daarop; ook de miHtaire 
inlichtingendienst (SGR) heeft er rap
porten over geschreven. Zelfs Belgische 
NGO's, dikwijls van christelijke origine, 
wisten ervan. En in 1993 ontdekten de 
VU-mandatatarissen Nelly Maes en Willy 
Knijpers op het Rwandese terrein dat 
extreme Hutu-milities een aanslag op de 
Belgen aan het voorbereiden waren. Bei
den deelden de informatie in de par
lementaire vergaderingen mee. Maar, 
...met deze en andere toch wel uiterst 
belangrijke gegevens werd weinig of niets 
aangevangen. 

TUSSENTIJDS CONCLUSIES 

De Belgische regering heeft het anti-
Belgisch klimaat onderschat of wilde er 
geen rekening mee houden. De campagne 
die tegen de Belgen werd gevoerd door de 

Interahamwe, de entourage van de pre
sident en vooral door RTLM was wel 
degelijk goed georganiseerd en niet ge
ïsoleerd. De informatie die SGR en het 
kabinet Buitenlandse Zaken hadden, 
werd nooit echt ernstig genomen. 
Onze militairen zijn bovendien niet be
hoorlijk voor opdrachten in Afrika op
geleid. De recente berichten over Somalië 
staven dit. En de militairen deden laat
dunkend tegenover de Rwandezen en 
bevorderden daardoor de anti-Belgische 

. gevoelens. Overigens kon de veiligheid 
met slechts een troepensterkte van 450 
man geenszins gewaarborgd worden. 
Stafshef Charlier kon zich nochtans niet 
akkoord verklaren met 450 man; hij eiste 
er 600, hetgeen militair verantwoord 
was. Maar, ex-minister van Landsver
dediging Leo Delcroix houdt nog steeds 
koppig vol dat Charlier met het uitzenden 
van 450 militairen akkoord ging. De 
confrontatie tussen beiden heeft echter 
duidelijk gemaakt dat Delcroix oorspron
kelijk maar 200 man wou leveren, en 
'node' is opgeklommen tot 450, na een 
ware 'koehandel'. Dat de veiligheid van 
diezelfde militairen bedreigd was, heeft 
Delcroix blijkbaar niet gedeerd. 
Omdat slechts 450 para's werden ingezet, 
heeft België de 'Quick Reaction Force' 
(QRF) niet kunnen leveren en moeten 
overlaten aan troepen uit Bangladesh. 
Deze troepen waren niet opgeleid en 
weigerden net voor de moord op de 10 
Belgische para's bevelen op te volgen. 
Komt daar nog bij dat de Belgische troe
pen een manifest tekort aan wapens had
den België heeft immers de strenge UNO-
normen al te nadrukkelijk nageleefd, met 
de noodlottige gevolgen vandien. 
De VU wil niet beweren dat deze aan
wijzingen de moord op de 10 para's 
volledig kunnen verklaren. Maar, zij bie
den op zijn minst een deel van de ver
klaring. 

Zeger Collier 

1 mei 1997 



ö 

Nauwelijks 200 multinationale bedrijven 
controleren vandaag één vierde van de 
totale economische artiviteit op wereld
vlak. Het omzetcijfer van General Motors 
is groter dan het BNP van Denemarken. 
Het omzetcijfer van Ford is belangrijker 
dan het BNP van Zuid-Afrika en dat van 
Toyota is groter dan het BNP van Noor
wegen. De tweehonderd grootste bedrij
ven vertegenwoordigen een kwart van de 
globale economie, maar stellen amper 
18,8 miljoen mensen te werk. Dat is 
minder dan 0,75 procent van de be
roepsbevolking. Meer en meer wordt de 
economie centraal beheerd en bestuurd. 
Maar de economische macht vertikt het 
om enige politieke verantwoordelijkheid 
af te leggen. Economische maatregelen 
gaan straffeloos gepaard met zware so
ciale gevolgen. De economie is er niet 
meer voor de mens. 

SOCIALE TEGENMACHT 
Het meest recente voorbeeld van glo-
baliserende waanzin is de aangekondigde 
sluiting van Renault_Vilvoorde. Phihps, 
Superclub, Nova, Bekaert, Caterpillar, 
Carcoke, BN-Bombardier, Belgacom, 
RMT, Alcatel Bell, Michelin zijn andere 
voorbeelden in de ellendige rij van ont
slagen en herstructureringen. Vilvoorde 

moet aangegrepen worden om nu een 
Europees sociaal beleid af te dwingen. 
Een Europese interne markt is er niet 
alleen voor ondernemers en het groot
kapitaal, maar is er in de eerste plaats 
voor de werknemers. Het voorbeeld van 
Renault geeft aan dat het nationaal beleid 
een onvoldoende basis biedt om inves
teringen van multinationals te begelei
den. Zonder de toepassing van een so
ciale wetgeving in de hele Europese Unie 
is de interne markt niet werkbaar. Het is 
daarom van essentieel belang dat het 
sociaal protocol en een werkgelegen-
heidshoofstuk in het Verdrag worden 
opgenomen. Hiervoor dient niet alleen 
de politieke druk opgevoerd te worden 
naar de top van Amsterdam toe, maar zal 
er noodzaak zijn aan nieuwe, onafhan
kelijke syndicale structuren die komaf 
maken met zuilbelangen en platvloers 
cliëntelisme. Enkel een sociale tegen
macht kan het economische overwicht 
van de multinationals breken en de koude 
economische rationaliteit enige morah-
teit bijbrengen. 

De macht van de multinationals ma
nifesteert zich natuurlijk niet alleen in 
termen van economische groei en werk
gelegenheid, maar zeer zeker ook op het 
vlak van het sociaal overleg. De min
achting en arrogantie van Renault-top-
man Schweitzer voor alle fundamentele 
regels van maatschappelijk overleg il
lustreerden pijnlijk het failliet van het 
huidig sociaal overlegmodel. Effectievere 

ver de 1 mei van 1997 hangt de schaduw van 

brutale mechanismen: globalisering, sluiting 

delocatie. Daarmee bewijzen de multinationals hoe 

machtig ze zijn. Maar wie zal hun macht temperen 

en menselijkheid in de plaats brengen? 
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sancties om de Europese richtlijnen over 
collectief ontslag en raadpleging van 
werknemers hard te maken zijn hierbij 
slechts een pleister op een houten been. 
Nu staat de hervorming van de Europese 
verzorgingsstaat op de agenda en de be
drijven zullen deze hervorming hand in 
hand met de gemeenschap moeten re
aliseren. 

VIJF HEFBOMEN 

De gemeenschap is gerold. De overheid 
heeft gefaald. Federaal premier Dehaene 
en Vlaams minister-president Van den 
Brande wisten wat er bij Renault Vil
voorde ging gebeuren. Maar het fatalisme 

tegreert, meer bepaald de verdeling van 
de arbeid en de verdeling van de in
komens samendenkt. 
Met het recht op een gewaarborgd, in
dividueel basisinkomen voor iedereen, 
dat achteraf fiscaal wordt gecorrigeerd, 
kan een strategie ontwikkeld worden die 
sociale uitsluiting en werkloosheid te
rugdringt. De economie heeft er baat bij 
dat honderduizenden terug aan het werk 
gaan. Met een basisinkomen verdwijnt de 
onzekerheid om bv. als zelfstandige te 
ondernemen of om bepaalde kleine of 
deeltijdse jobs aan te nemen die het 
nietsdoen verdrijven en stimuleren tot het 
verwerven van nieuwe vaardigheden. So-

1 meimanifest: 
een economie 
voor de mens 

moet doorbroken worden. We verdrin
ken in de golven van de economische 
logica. Indien we een menselijke samen
leving willen opbouwen, mogen sociale 
problemen, werkloosheid en armoede 
niet langer gezien worden als marginale 
problemen. Ze moeten de hoofdbekom
mernis zijn van een echte democratie. De 
mythe dat de economie op geen enkele 
wijze politiek stuurbaar zou zijn, moet 
dringend ontkracht worden. Maar daar
voor dient eerst een politiek signaal ge
geven te worden. De politieke wil om 
sociaal-economisch ernstige beleidskeu
zen te maken, die niet afhangen van grote 
Belgische ideologische compromisbereid
heid en verlammende communautaire 
evenwichten, moet een eerste stap zijn 
om het vertrouwen tussen mens en eco
nomie te herstellen. Vijf hefbomen zetten 
de lijnen uit: 

1. Strategisch investeren in produktin-
novatie, infrastructuur, eenvoudige 
administratie, wetenschappelijk on
derzoek, onderwijs en vorming 

2. Maximaal ondersteunen van Vlaamse 
KMO's, versterking van Export 
Vlaanderen en de Vlaamse veranke-
ringspolitiek intensifiëren 

3. Soepelere arbeidsorganisatie via ar
beidsherverdeling en werktijdverkor
ting 

4. Vermindering van de loonkosten, on
dersteuning van sociale economie en 
alternatieve werkgelegenheid 

5. Het basisinkomen als strategie tegen 
de werkloosheid 

Deze hefbomen kunnen niet los van el
kaar worden gezien. Vandaag moeten we 
kiezen voor een politieke benadering die 
de economische en sociale politiek in-

ciale uitsluiting door werkloosheid is im
mers niet alleen te reduceren tot het 
verschil tussen arbeid en niet-arbeid, 
maar heeft ook te maken met persoon
lijke motivatie en de onzekerheid van het 
wisselende sociale statuut. Daarenboven 
zal bij het universeel toekennen van een 
basisinkomen de efficiëntie van de ar
moedebestrijding toenemen, gelet op het 
Mattheüseffea, het gebrek aan infor
matie en de administratieve doolhof die 
de rechtvaardigheid van de huidige in
komensverdeling in vraag stelt. 
De maatregelen tegen uitsluiting en ar
moede moeten in dit progressief maat
schappelijk denken prioritair samen gaan 
met het creëren van werkgelegenheid. 
Een drastische vermindering van de loon
kosten en een beleid van doorgedreven 
arbeidsherverdeling zijn onlosmakelijk 
met elkaar verbonden wil men enig succes 
op nieuwe werkgelegenheid boeken. En 
die werkgelegenheid moet in de eerste 
plaats de levenskwaliteit verhogen. Im
mers, onder het motto 'Don 't think, but 
schrink' bezuinigen ondernemingen aan 
één stuk door op hun personeel, mee 
onder druk van de huidige moordende 
economische logica waarin winstmaxi
malisatie voorop staat. Maar de keerzijde 
begint duidehjk te worden: meer ziek
teverzuim, overwerkt personeel, stress, 
geringere flexibihteit om in te springen 
op nieuwe kansen, meer fouten, te weinig 
nadenken over de eigen organisatie en 
minder mogelijkheden om het personeel 
met opleidingen en scholing te laten 
aansluiten op nieuwe ontwikkehngen. De 
discussie over arbeidsherverdeling en 
werktijdverkorting is ook deels de maat
schappelijke keuze maken voor een kwa

liteitsvolle en menselijke vrijetijdsmaat-
schappij. De wanverhouding tussen wat 
economisch en sociaal mogehjk is en wat 
in de werkelijkheid gebeurt is te groot. De 
vijf voorgestelde hefbomen zijn middelen 
om deze discrepantie weg te werken. 
Vlaanderen zal zich hiervoor verder moe
ten ontdoen van het knellende Belgische 
keurslijf. De overheveling van belangrijke 
sociaal-economische instrumenten naar 
de deelstaten is hierbij een onvoorwaar
delijke Vlaamse eis. De dwingende con
clusies zijn duidelijk: meer autonomie op 
het vlak van de fiscahteit, het arbeids
marktbeleid, de sociale zekerheid en het 
sociaal overleg. Gelijklopend zal het be
leid ook gericht moeten zijn op een breuk 
met de heersende orthodoxie van het 
pure marktdenken, gediaeerd door Eu
ropa. 

BEGINNEN IN EUROPA 
Een strategie van de EU over de gevolgen 
van de GATT-akkoorden voor de con
currentiepositie van de Europese indus
trie én diensten (want de telecommu
nicatie liet b.v. toe dat de boekhouding 
van Swissair naar Indië werd getrans
fereerd) moet hoognodig worden be
paald, willen we niet tot een globale 
verarming en een massale werkloosheid 
in de EU komen. Naast de in het Verdrag 

van Maastricht pgelegde begrotingscri-
teria moeten er ook sociale criteria in
gevoerd worden, waaraan voldaan moet 
worden vooraleer men tot de EMU kan 
toetreden. Het voorkomen van een on
aanvaardbaar hoog werkloosheidspeil en 
het streven naar volledige tewerkstelling 
moeten voor de lid-staten en de regio's 
een expliciete doelstelling zijn, waarvan 
de uitvoering op dezelfde wijze kan af
gedwongen worden als de "voorkoming 
van buitensporige begrotingstekorten", 
zoals voorzien in het verdrag. In het licht 
van recente sluitingen en herstructure
ringen is de vraag om het Gemeenschaps
handvest van 1989 inzake de sociale 
grondrechten van de werkenden uit te 
breiden en te verankeren in het verdrag 
meer dan gerechtvaardigd. Het sociale 
Europa ondergeschikt maken aan het 
economische en monetaire Europa is po
litiek onaanvaardbaar en sociaal misda
dig. Daarom is onze boodschap voor 1 
mei 1997: Breek nu de mythe en maak 
werk van een economie voor de mens! 

Bert Anciaux 
Algemeen Voorzitter VU 

1 mei 1997 

Bert Anclaux: 
"Indien we 
een 
menselijke 
samenleving 
willen 
opbouwen, 
mogen sociale 
problemen, 
werkloosheid 
en armoede 
niet langer 
gezien 
worden als 
marginale 
problemen.' 



Kroatisch dagboek 
van 

Fons Borginon 
L A N D U I T 

Op 13 april 1997 werden in Kroatië verkiezingen gelnouden voor de loi<ale besturen en de 
"senaat van de provincies". Administratief l<ent Kroatië (met z'n 4.697 000 inwoners) 3 
bestuurslagen: 

1) het nationale niveau met een rechtstreeks verkozen president (Franco Tudjman) en een 
parlement bestaande uit een proportioneel verkozen kamer en een soort senaat van de 
provincies (3 per provincie + een aantal door de president aangeduid). 

2) 21 Zupanje (provincies) met een raad van 40 verkozenen waarvan 3/4 wordt verkozen 
volgens het evenredig stelsel en 1/4 volgens het Britse model van strijd tussen individuele 
kandidaten. 

3) Opscinas (steden en gemeenten) met een raad van respectievelijk 26 en 16 leden, ook 
gekozen met het dubbele kiessysteem: 3/4 evenredig, 1/4 individueel 

De verkiezingen van 13 april jl. gingen over de zupanjas, de opscinas en de senaat van de 
provincies. 
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Het dagelijks 

leven Is In 

Kroatië terug 
op gang 

gekomen. BIJ 

de 
verkiezingen 

werden 

weinig 

opzettelijke 
fouten 

gemaakt. 

Toen Joegoeslavië in het begin van de 
jaren '90 uit mekaar spatte, voerden de 
vroegere communisten in Servië onder 
leiding van Milosevic een "groot-Servi
sche politiek". Naast problemen in Vojvo-
dma, Kosovo en Bosnië, hield dit ook een 
groot offensief in Kroatië in. Er werd een 
offensief gevoerd door Servisch gezinde 
troepen in Slavonië (de noordelijke arm 
van Kroatië) en in de Krajina (het gedeelte 
rond Dubrovnik in het zuiden). In het 
noorden werd door het Servische ge
deelte van de plaatselijke bevolking een 
afzonderlijke Servische republiek uitge
roepen. In 1994-95 voerden Kroaten een 
militair tegenoffensief om de bezette ge
bieden te heroveren. Dat lukte zeer goed, 
alleen de laatst overgebleven zone ten 
oosten van de stad Osijek werd niet 
militair heroverd. 

UNTAES 

Onder grote internationale druk werd 
door Kroatië en Servië een principe-
akkoord gesloten over die oostelijke 
zone: Servië erkende de Kroatische be
voegdheid over dit gebied, maar de over
gang naar Kroatië werd met enige tijd 
uitgesteld. In tussentijd zouden de Ver
enigde Naties tijdelijk dat gebied besturen 

via UNTAES (United Nations Transitional 

Administration for Eastern Slavonia). 

Eigenlijk bestaat dit gebied uit twee door 
een moeras gescheiden gebieden: de Ba-
ranja ten noorden van de stad Osijek (een 
strook van zo'n 40 km op 20 km met 
onder meer de plaats Beli Manastir waar 
de Belgische troepen gelegerd zijn) en 
Oost-Slavonië en West Sjrem, een iets 
grotere strook met de stad Vukovar. 
Het bestuur over de UNTAES-zone is 
toevertrouwd aan de Amerikaanse oud-
generaal Klein ("God in Slavonia") en 
wordt ondersteund door een militaire 
VN- aanwezigheid onder Belgisch com
mando. 

DAGBOEK 

Als enige van de vier parlementsleden die 
de verkiezingen in Kroatië gingen volgen, 
verbleef ik er van 8 tot 15 april. De rest 
haakte af. Onderstaand is een beknopt 
dagboek van deze reis. 

DINSDAG 8 APRIL 

Vertrek naar Zagreb met tussenstop te 

Zurich. Ontvangst te Zagreb door de 

ambassadeur van België die reikhalzend 

uitkeek naar een parlementaire grijsaard 

en zich dus een bult verschoot toen hij mi] 

zag. Na een kort bezoek aan de ambassade 

(schitterend gelegen in de villawijk van 

Zagreb met een prachtig uitzicht) naar 

mijn hotel in het centrum van de stad 

gebracht, 's Avonds diner met de am

bassadeur op een balkon dat uitkijkt op 

het hoofdplein van Zagreb. Urenlang over 

de politieke toestand gesproken met zicht 

op een gigantische verkiezingsmeeting van 

de SDP (de socialistische partij van oud-

communisten). De politieke propaganda 

m Kroatië zit duidelijk nog in de pensen en 

kompot sfeer: de verschillende partijen 

laten meer popconcerten los op de massa, 

dan politieke stellingen te verdedigen. En 

de Boerenpartij presteerde het zelfs om 

aardappelen uit te delen. 

WOENSDAG 9 APRIL 

's Morgens met de ambassadeur naar de 

plaats van registratie voor de interna

tionale waarnemers. Ter plaatse een flink 

pak papier meegekregen met de boodschap 

het in te studeren. Na een kennismaking 

met de rest van de staf van de ambassade, 

terug naar Zagreb. Een mooi zonnetje liet 

toe om op een terras beschut tegen wind 

de documenten te bekijken. Saaie kost: 

verkiezingswetgeving,-bestuursstructuren 

, ... Plichtsbewust heb ik het merendeel 

gelezen ('k zal waarschijnlijk de enige 

geweest zijn ) . Het kiessysteem heeft iets 

van het onze (D'hondt), met dit verschil 

dat op lokaal niveau ook nog een aantal 

zetels verdeeld worden in een-man-tegen-

man-strijd. De samenstelling van de se

naat van provincies is voor discussie vat

baar: het aantal inwoners is erg ongelijk, 

maar toch hebben ze evenveel vertegen

woordigers (3) in de senaat. Komt daarbij 

dat juist in die kleine, meer landelijke 

provincies de HDZ (Tudjmans partij) het 

sterkst staat. Ten andere die indeling in 

provincies is ook in het grensgebied met 

Servië redelijk dubieus: in plaats van één 

provincie te maken in de grenszone, wordt 

het bezette gebied in twee verdeeld en 

telkens gekoppeld aan een gegarandeerd 

door Kroaten gecontroleerd gebied. Op 

provinciaal niveau is de overwinning van 

de Kroaten dus zeker Een speciaal ele

ment is ook de positie van de lijsttrekker 

De lijsttrekker van een partij is zelf geen 

kandidaat, maar staat wel op bet stem

biljet. Vergelijk het met een situatie waar

bij bij onze lokale verkiezingen de CVP op 

alle lokale lijsten Dehaene als lijsttrekker 

mag vermelden. In de late namiddag nog 

even met een Belgische delegatie naar 

minister van Defensie Susak voor een 

"lintjes- ceremonie" voor generaal Schoups 

(de eerste Belgische commandant in de 

UNTAES-zone). 't Is hem gegund, maar de 

militaire plichtplegingen zijn niet echt aan 

mij besteed, 's Avonds vrij en met veel 

aandacht de meeting gevolgd van de Boe

renpartij (HSS). Gelukkig stoppen ze om 

tien uur, want de combinatie povere mu

ziek, te weinig bed, en op- en neergaande 

lift is bijzonder slecht voor de nachtrust. 

DONDERDAG 10 APRIL 

In de voormiddag: briefing door de OVSE 

(de Organisatie voor Veiligheid en Sa

menwerking in Europa). Een bont ge

zelschap uit 22 verschillende landen met 

een heel verscheiden professionele ach

tergrond dient zich aan: politici, aca

demische Oost-Europa specialisten, mi

litairen, ambtenaren, We worden ingelicht 

over de politieke toestand, het kiessys

teem, de praktische organisatie, de mij

nenvelden. Mijn teamgenoten zijn Peter, 

een Ierse militair en Robertina onze tolk 

en chauffeur (nema problema...). Onze 

bestemming wordt Osijek, juist buiten de 

UNTAES-zone. Jammer, maar ja het gaat 

immers om verkiezingen voor heel Kroa

tië. In de namiddag nog even rondgelopen 

in Zagreb: de prijzen zijn hier vrij duur. Er 

is (te) veel personeel in de winkels, en de 

mensen kopen weinig. Economisten zou

den dit waarschijnlijk niet zo'n goede 

economische politiek vinden: te weinig 

liberalisering, te veel zwart. Alleen op 

terrasjes spenderen de doorgaans jonge 

Zagrebenaren heel wat. Kroatië mag dan 

weinig schulden hebben; hier lijkt het niet 

onzinnig eens wat investeringen te doen. 

Het potentieel is er, maar de produk-

tiefactoren worden niet goed aangewend, 

's Avonds de HSLS-meeting op het plein 

gevolgd: de liberalen die ook hier met een 

leiderschapsdiscussie zitten. 

VRIJDAG 11 APRIL 
Iets voor vijven opstaan om tijdig met een 

taxi in een hotel buiten de stad te geraken. 

Rond kwart na zes: vorming van het 

konvooi. 13 teams voor de zone en 3 voor 

Osijek. Ondanks aandringen mogen de 

drie Osijek-teams niet mee naar het VN-

hoofdkwartier in Klisa in de zone om ook 

pasjes te halen. Niet nodig zeggen ze bij de 

OVSE, het zal ze later zuur opbreken. Hier 

en daar een stukgeschoten huis te zien. 

Aankomst in Bizovac, een onooglijk 

dorpje waar ons hotel gelegen is. Dat blijkt 

een soort van kuuroord "style commu

niste" te zijn. Erbarmelijke briefing door 

de lokale coördinator Sympathieke jon

gen, maar als Neckermann hem ooit als 

manager aanstelt, ga ik voortaan alleen 

nog te voet op reis. In de namiddag 

vertrekken we op verkenningstocht naar 

de 80 kiesbureaus die onder onze ju

risdictie (Nasice) vallen. Meestal zijn de 

bureaus in schooltjes of brandweerka

zernes gevestigd. Maar soms ook in allerlei 

veredelde schuren... 

ZATERDAG 12 APRIL 

Voormiddag: verderzetten van onze ver

kenningstocht. Alles te samen hebben we 
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toch een 40-tal bureaus gevonden. Nu nog 

selecteren: volgens de theorie moeten we 

er minstens 10 bezoeken verspreid over 

ons district. Na krijgsraad beslissen we 

morgen te beginnen met het verst ver

wijderde gebied. (Verkiezingen vervalsen 

doe je immers best zo ver mogelijk ver

wijderd van de waarnemers). Verder zullen 

we ook bijzondere aandacht hebhen voor 

de DP-stations. Dat zijn kiesbureaus ge

legen in ons district waar vluchtelingen uit 

de UNTAES-zone kunnen kiezen voor de 

plaatsen waar ze vroeger woonden. Een 

voorbeeld. Een inwoner van Vukovar die 

gevlucht is, kan dan in Nasice stemmen 

voor de gemeenteraad van Vukovar. In de 

late namiddag maken we een ommetje 

langs Osijek: in deze streek het centrum 

van de wereld... Peter kent nog een aantal 

mensen uit de VN die daar werken en ik ga 

op zoek naar nieuws over de UNTAES-

zone. Onze samenwerking verloopt vlot. 

Peter en ik komen terug met heel wat 

praktische informatie over de stand van 

zaken "over de schreeve". Enkele cijfers: er 

blijken zo'n 70.000 kiezers (60% Serviërs, 

15% Kroaten, Hongaren en anderen) te 

zijn die in de UNTAES-zone zijn blijven 

wonen sedert 1991. Daarnaast zijn er zo'n 

60.000 die er nu wonen maar uit andere 

gebieden van Kroatië komen. Het me

rendeel onder hen zijn Servische vluch

telingen. Het probleem van de inschijving 

op de kieslijsten ging vooral over deze 

mensen. Maar daarnaast zijn er zo'n 

70.000 Kroaten die vroeger in de zone 

woonden, maar gevlucht zijn naar andere 

delen van Kroatië'. Samen dus zo'n 

200.000 potentiële kiezers. Hét gerucht 

bij de Kroaten is dat er massa's Serviërs 

met de boot de Donau oversteken om te 

gaan stemmen. 

ZONDAG 13 APRIL 
Om vijf uur de baan op. We moeten 

immers om 6 uur in Fericanci zijn. Daar 

bevinden zich 4 stembureaus. We worden 

met open armen ontvangen en de plaat

selijke schooldirecteur showt ons fier als 

een gieter zijn vlekkeloze organisatie. Nu 

ja, vlekkeloos. Van verzegelen van stem

bussen kennen ze hier niet veel. Heel 

ernstig worden stembussen dichtgeplakt 

met was. Zonder stempel zodat een klein 

kind de zegels kan verbreken en terug 

dichtplakken. Het tellen van de stem

brieven is blijkbaar al de avond tevoren 

gebeurd. Er wordt wel erg veel macht 

gegeven aan de voorzitters van de bureaus. 

Maar de partijvertegenwoordigers zien er 

allemaal geen graten in. Hun vertrouwen 

is absoluut. Merkwaardig is wat de voor

zitter me zegt, dat er twee identieke stem

brieven met hetzelfde nummer blijken te 

zijn. Drukfout? Die nummering is voor 

mij al helemaal raar. Op de stembrief staat 

een nummer, het kiesbureau kan dus zien 

welk biljet het aan welke kiezer geeft. 

Bovendien is het kiesbureau ook het tel

bureau. Dit systeem is alleszins voor 

kleine stembureaus niet al te strikt wat de 

geheimhouding betreft. 

We rijden verder en passeren tal van 

bureaus. De ontvangst is goed, er zijn 

weinig klachten bij de partij-vertegen

woordigers. De sfeer is "democratisch". 

Het ene bureau is al wat ordelijker dan het 

andere. De samenstelling van het bureau is 

wat rommelig. Wat nu juist de rol is van de 

reserve-leden is, is mij nog altijd niet 

duidelijk. Eén bureau slaagt er zelfs in 

geen voorzitter meer te hebben en de 

resterende leden zijn alvast beginnen drin

ken in afwachting van de barbecue van 

vanavond. Objectief mag het allemaal 

niet, maar voor dit kleine gehuchtje (200 

kiezers, een afgelegen Servisch dorpje waar 

er nooit oorlog geweest is) is het vandaag 

gewoon feest, want iedereen ontmoet ie

dereen. Pijnlijker wordt het in Nasice waar 

we enkele DP-kiesbureaus bezoeken. Het 

is onze job om te controleren of het wel 

echte DP's zijn. We ondervragen dus een 

aantal kiezers. De miserie valt van hun 

gezicht af te lezen: de ene heeft twee zonen 

verloren in de oorlog. De andere heeft een 

gehandicapt kind. Voor hen betekent deze 

stembusgang het heropenen van nog niet 

geheelde wonden. Maar toch zijn ze hoop

vol eindelijk terug in hun eigen dorp te 

kunnen gaan wonen. Onze controle wordt 

steeds geolieder. Peter praat met de partij

waarnemers en de kiezers. Ik doe de meer 

technisch-juridische controle op kiezers

lijsten, verzegeling, aanwezigheid verkie

zingspropaganda, samenstelling bureau, 

... We vinden één kiesbureau waar de 

stembussen helemaal met verzegeld zijn. 

Het is een groot bureau, we besluiten 's 

avonds terug te gaan voor de telling. Alles 

T ussen 8 en 15 april verbleef VU-kamerlid Fons Borginon in 

Kroatië. Opdracht: het volgen van de verkiezingen, de eerste 

sinds de Joegoslavische oorlog. Voor de WIJ-lezers pende hij 

dit dagboek. 

LANDUIT 

samen schrijven we zo'n vijftiental rap

porten over stembureaus en daarnaast 

bezoeken we er nog andere. Het doorfaxen 

naar Zagreb verloopt wat moeilijk, maar 

ja ... Om zeven uur 's avonds begint de 

telling. Onze argwaan bleek onterecht: 

alles klopt als een bus. De voorzitter van 

het kiesbureau blijkt de plaatselijke ho

teluitbater te zijn en kent wat van "ma

nagen", ledere rechtstregel die vertragend 

werkt, negeert hij volkomen. Tussen de 

beelden van de wedstrijd Croatia-Hajduk 

Split door, wordt de telling voortgezet. Bij 

iedere ongeldige stem wordt onze mening 

gevraagd, de vertegenwoordigers van de 

verliezende partijen krijgen meer en meer 

aandacht voor het voetbal. Tegen half

twaalf is alles geteld en de formulieren (in 

vijfvoud) ingevuld. 

Een zware stembusdag zit er op, het werk 

is afgerond. Halféén terug in het hotel. Er 

ligt een fax van onze coördinator de 

verkiezingen worden in de UNTAES-zone 

verlengd we moeten morgen nog verder 

controleren. De debriefing over de ver

kiezing wordt uitgesteld. 

MAANDAG 14 APRIL 
Acht uur. Korte briefing over de situatie. 

Het blijkt dat tal van stembureaus in de 

UNTAES-zone niet is kunnen opengaan 

wegens een tekort aan stembiljetten. Bo

vendien waren tal van Serviërs nog niet op 

de kieslijsten ingeschreven. Generaal 

Klein heeft besloten dat ze allemaal mo

gen stemmen, desnoods tot laat in de 

nacht. Ons mini-konvooi rijdt voorbij 

Osijek naar het zuidelijk deel van de 

UNTAES-zone. Voorbij het check-point 

(met VN-soldaten de mitrailletten in aan

slag en de mijnenvelden links en rechts 

van je) via Dajl naar Klisa. Op het ad

ministratief hoofdkwartier van de VN 

weigeren ze ons de nodige pasjes te geven. 

Onze top-organisator was namelijk ver

geten dat er zoiets als een veiligheids-

clearance bestaat. Toch even Rusbat ge

zien (de Russsische troepen daar). Vandaar 

dan maar naar Vukovar, naar het HQ van 

de VN. Daar aangekomen blijkt al gauw 

dat de VN en een snelle regeling van 

administratieve problemen niet echt sa

men gaan. We staan daar wat onnozel te 

draaien op de parking, als plots een ge

blindeerd voertuig met begeleiding door 

zwaantjes de parking oprijdt. "God him

self'! Klein stapt uit en komt wat "pep 

talk' uitkramen: alles gaat goed, al 95% 

van de kiezers heeft gestemd en als hij te 

veel stembiljetten vindt, dan zal hij er wat 

uitgooien... vervolgt hij ironisch. Intussen 

is het middag, VN-kantinetijd. Dan komt 

het bericht dat we vandaag niet aan pasjes 

geraken. Nutteloze tocht dus. Nog wat 

met VN-mensen gepraat. Van hen horen 

we heel wat meer kritische geluiden over 

het verloop van de verkiezingen. Het is een 

complete rommelboel, zeggen ze zelf Te

rug naar Bizovac dan maar, mits een korte 

stop in Vukovar zelf Hier staat nauwelijks 

nog een huis overeind. Al zes jaar lang zie 

je hier alleen maar compleet ingestorte en 

wegggebombaarde huizen. De kliniek ziet 

er stabiel uit. Tot de tolk vertelt dat ze daar 

de zieken uit hun bed hebben gelicht en ter 

plekke met honderden hebben gefusillerd. 

Is de mens dan toch een beest' Samen met 

Peter besluiten we niet langer dan nood

zakelijk in deze miseriehoop rond te rij

den. We voelen geen van beiden de be

hoefte om een soort van rampentoerist te 

zijn. Eén lichtpunt: ietwat verscholen 

staat een schitterende pizzeria aan de 

oevers van de Donau. Ongelooflijk. Op 

het plaatselijk marktje staan de geld

wisselaars hun handeltje te drijven. Hier 

wordt nog met Servische dinars betaald, 's 

Avonds terug in Osijek voor een de

briefing. Alle teams hebben hetzelfde ge

zien: fouten, weinig opzettelijke mani

pulaties. 

DINSDAG 15 APRIL 
Opnieuw vroeg op. We moeten om 12 uur 

in Zagreb zijn. Geen problemen verder, en 

een rustige vlucht terug... 

Fons 
Borginon: „De 
ambassadeur 
van België in 
Zagreb schrok 
zich een buit 
toen hij mij 
zag. Hij had 
reii(haizend 
uitgeiceicen 
naar een 
pariementaire 
grijsaard..." 
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De uitslagen 
Terug in Vlaanderen de uitslagen verzamelen. De 
HDZ, de partij van president Tudjman, haalt zon 
10% van de stemmen en een 2/3 meerderheid in 
de senaat. Dat is een gevolg van het voor de 
grootste partij voordelige kiessysteem. In de 
provinciebesturen en zeker in de steden doet de 
HDZ het minder goed. De combinatie liberalen 
en boerenpartij en de socialisten haalt heel wat 
zetels. Er is dus toch voldoende tegenmacht 
aanwezig in Kroatië: een goede zaak voor de 
democratie. 
Uit de UNTAES-zone komen de uitslagen pas veel 
later binnen. Wat te verwachten was gebeurde: 
er werd op etnische basis gestemd. De Serviërs 
halen een meerderheid in 11 van de ongeveer 30 

gemeenten. Maar in de provinciebesturen staan 
de Kroaten sterk. Daar tekent zich een span
ningsveld af. 
De strijd van de Servische Kroaten zal in de 
toekomst waarschijnlijk rond het thema van de 
ene provincie Oost-Slavonië gaan. Maar het pijn
lijkste is de vaststelling dat op 15 juli (uiterlijk op 
15 januari '98) de VN zal verdwenen zijn en dat 
dan de Kroatische vluchtelingen uit Vukovar oog 
in oog zullen komen te staan met Servische 
inwijkelingen uit bvb. Zagreb of Slavonski Brod. 
Beiden zijn gevlucht voor oorlog en vervolging, 
maar er kan er maar één in hetzelfde huis 
wonen. 60.000 individuele conflicten bieden 
zich aan. Het verhaal is nog niet ten einde. 
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O p bladzijde 95 in het groene tijdschrift De 

Volkstuin kreeg Fytofar, de organisatie die de 

producenten en de handelaars van pesticiden 

groepeert, onder de noemer „Teckniek" de kans om 

zijn stellingen t.o.v. het eigen product onder de 

aandacht te brengen. 

..in 
Vlaanderen 
worden vyf 
maal meer 
pesticiden 
gebruIM dan 
In onze 
buurlanden. 
Nu moet u mIJ 
eens zeggen 
waar dat voor 
nodig Is." 
(Steven 
Stroeykens in 
De Standaard, 
19 april 1997.) 
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Het is uiteraard het goed recht van 
iedere volkstuinder al dan niet biolo
gisch verantwoord te telen in eigen tuin. 
Toch stellen wij vast dat een groeiend 
aantal volkstuinders bewust alternatief 
gaan telen. 

Het bestuur en ook de redactie van hun 
maandblad houdt daar in die mate re
kening mee dat in datzelfde 
nummer in een andere bij
drage van de firma Bio-groei, 
aandacht besteed werd aan 
alternatieve methoden om 
ziekten en plagen binnen een 
bepaalde grens te houden. 
Maar in de bijdrage van Fytofar staan 
zoveel onzinnige stellingnamen, dat wij 
ons verplicht voelen hierop nuchter te 
reageren. 

LANG GEEN NOODZAAK MEER 

Pesticiden waren vroeger en zijn nu 

allang geen noodzaak meer om het 

hoofd te bieden aan de vele belagers in 

onze groenten-, fruit- en siertuinen. Het 
is inderdaad zo dat honderden soorten 
insecten wereldwijd onze voedselpro
ductie bedreigen. 

Dank zij de pesticiden kampt men thans 
met voedseloverschotten, die moeizaam 
terecht kunnen komen bij mensen die de 
centen niet hebben om voedsel te betalen 

ding of liever de preventie, stoelt op 
rassenkeuze, teeltwisseling en een som 
van alternatieve mogelijkheden als fe-
romonen en, in bepaalde gevallen, de 
bescherming met tuingaas. Tuingaas dat 
wij, meer dan dertig jaar geleden, op 
punt hebben gesteld. 
Waar wij lezen dat pesticiden voorko
men dat „onze gezondheid wordt be
dreigd" zal iedereen toch wel even de 
wenkbrauwen fronsen. 

Gewasbescherming: 
een noodzaak? 

en voor wie het transport soms on
overkomelijke problemen stelt. Die door 
Fytofar geciteerde bedreiging is er min
der tot niet op bedrijven waar vol-
biologisch geteeld wordt. 
Volbiologisch telen begint reeds bij de 
bodembehandeling en de bemesting. Er 
zijn ook nog de zwammen en de scha
delijke schimmels, waarvan de bestrij-

ZIJN PESTICIDEN DAN GIFTIG? 
De meeste pesticiden zijn niet enkel 
schadelijk voor onze gezondheid, maar 
sommige zijn werkelijk zwaar giftig. Ze 
horen allen niet thuis in een levende 
bodem. Net zo min als chemische mest
stoffen trouwens. 

Pesticiden vervuilen tevens het bodem
water én het miheu. Sommigen zijn niet 

De 55-Jarige Ward Teugels uit Kontich is 
sinds september van vorig jaar met ver
vroegd pensioen, daardoor geniet inij tot 
aan zijn zestigste van een werl<loosheids-
üitl<ering. Toen hij de drempei van zijn 
werl< voor het iaatst achter zich liet gaf zijn 
wericgever hem de goede raad mee zijn 
vrijwillige en onbezoldigde activiteiten 
toch maar bij de fiscus aan te geven. 
Eigenlijk een formaliteit, verzekerde men 
Ward. „Om administratief in orde te zijn." 
Luidde het. De baas wist dat Ward reeds 
jaren actief was als voorzitter van de 
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sinds enkele maanden de man van Kontich 
in het oog houdt. 
Cultuur-minnaar Teugels Ward kreeg een 
hamer op het hoofd. Omdat hij zich be
langeloos inzet voor de Kontlchse Cul
turele Raad werd hij door een ijverige 
ambtenaar op de zwarte lijst van de VDAB 
gezet. Meer zelfs, zijn werkloosheidsuit
kering is sinds januari j. l. geblokkeerd. 
Want Ward doet iets wat niet mag: hij zet 
zich als bruggepensioneerde onbezoldigd 

De zaak-ward Teugels 
Kontlchse Culturele Raad. En Ward wenst 
dat te blijven, meer dan ooit nu hij werk
loos is. 
Van de eerste dag dat Ward brugge
pensioneerd was liet hij zich op het ge
meentehuis het belangrijke formulier 
C45B invullen, in vijf exemplaren nog wel. 
Voor al de diensten die wat met zijn 
uitkering te maken hebben, op de eerste 
plaats de VDAB. Deze dienst staat in voor 
de werkloosheidsuitkering van Ward, tot 
wanneer hij echt met pensioen gaat. De 
lezer weet dat „uitkeren" volgens het 
boekje moet, op tijd en stond en alleen 
voor wie... niets doet. Werken mag niet, 
ook als men er niets aan verdient. En geen 
complimenten, want wat wij zelf doen, 
doen wij beter. Ook bij de VDAB! 
De lente was nog niet In 't land of Ward 
kreeg bericht van de VDAB, waar men 

In voor de plaatselijke gemeenschap! 
Ward werkt! 
Totaal van streek nam Ward de pen ter 
hand en schreef een kwaaie brief naar 
Gazet van Antwerpen, Op 3 april j . l . ver
scheen zijn klacht die aldus besloot: ,,ln 
wat voor land leven wij? Criminelen kun
nen jaren blijven genieten van uitkeringen 
terwijl onbaatzuchtig dienstbetoon wordt 
afgestraft." 
Ward verwees duidelijk naar dhr. Mare 
Dutroux die, zoals de lezer zich herinnert, 
maanden lang van een uitkering genoot, 
inderdaad, in welk land leven wij? 
In Kontich Is Ward Teugels een algemeen 
aanvaarde figuur, hij behoort niet tot een 
politieke strekking of kring, hij is minzaam 
en werkzaam.Vandaar dat hem het voor
zitterschap van de gemeentelijke cultu
rele raad werd toevertrouwd. En zij die het 

kunnen weten verzekeren ons dat hij van 
heel Kontich de meest geschikte man Is 
om voorzitter te zijn. Altijd bereid om het 
voortouw te nemen en de handen uit de 
mouwen te steken. Een voorzitter moet 
het niet alleen kunnen zeggen, hij moet 
het ook doen. Kortom Ward Is een man 
van Iedereen en van niemand, een brug-
flguurdus. 
In elke normale gemeente zou het college 
van burgemeester en schepenen in de 
bres springen voor een man als Ward, niet 
in Kontich waar het CVP-VLD- huishouden 
overhoop ligt dat het niet schoon meer is. 
De VLD-schepen van Cultuur Is In on
genade gevallen bij de rest en steekt geen 
poot uit, de job Interesseert hem niet 
meer. Ward dus ook niet! 
in hun wiek geschoten hebben de cul
turele organisaties een brief geschreven 
naar Jan, Pier en Pol. in de hoop dat de 
politici aan de boom van de VDAB zouden 
gaan schudden, dat het probleem op de 
agenda van de gemeenteraad komt, in de 
hoop dat Ward zijn uitkering onverkort 
zou krijgen én voorzitter kan blijven. In de 
hoop dat.... 
Het was een kordate brief, met redenen 
omkleed. Maar tevergeefs, eerder deze 
week ging in Kontich een zitting van de 
gemeenteraad door. Over alles en nog 
wat, maar over de zaak-Ward Teugels werd 
met geen woord gerept. De ruzies In het 
schepencollege kregen voorrang op deze 
prangende aangelegenheid. 
Inderdaad, in wat vooreen land leven we? 
Waar zelfs onbezoldigd werken verboden 
Is... 

R.Asmus 

enkel zwaar giftig, maar hebben daarbij 
nog een mutagene, carciogene en te-
ratogene werking. Het Fytofar-foefje dat 
sommige geneesmiddelen ook giftig 
kunnen zijn gaat hierbij gewoon niet 
op. 

De verbruiker zonder tuin weet nooit 
waarmee de diverse land- en tuinbouw
producten bespoten en bestoven wor
den. De volkstuinder weet niet op welke 
wijze pesticiden schadelijk kunnen zijn 
voor de gezondheid, op de „doodskop" 
en het „andreaskruis" na. 
De dokter past de medicatie aan volgens 
de aandoening, de eigenheid en het 
medisch verleden van zijn patiënt. Ten
slotte is de patiënt vrij in de keuze van de 
arts en zelfs in het al dan niet innemen 
van de medicatie... Dit laatste is dan 
weer onverantwoord. 
Maar die pesticiden zijn ook meestal 
giftig voor vogels en vissen. Maar zelfs, 
wanneer alle veiligheidsmaatregelen ge
nomen zijn, is de verbruiker terzake vrij 
onbeschermd. 

GELEIDE EN GEÏNTEGREERDE 
BESTRIJDING 

Iedereen is het er over eens dat, gezien 
vanuit de standpunt van de gangbare 
land- en tuinbouw, dit een goede trend 
is. Toch beseffen de meeste verbruikers 
niet dat hierbij nog heel wat pesticiden 
moeten gebruikt worden... 
Indien Fytofar werkelijk de verbruiker 
wil beschermen en vooral verantwoord 
voorlichten, zou bij iedere pesticide niet 
enkel breeduit de mogelijke schadelijke 
gevolgen voor onze gezondheid moeten 
vermeld worden in een leesbare taal. 
Maar zouden de land- en tuinbouw
producten die hiermee geteeld worden, 
voorzien moeten worden van de ver
melding van de diverse pesticiden die 
gebruikt werden bij de teelt. 
Aan de mensen van Fytofar verzoeken 
wij om meer aandacht te besteden aan de 
soms vrij rechte biologisch verant
woorde preventie- en bestrijdingsmid
delen. Hoewel, iemand die volbiolog-
sich teelt, en dat zijn er vele tiendui
zenden hier en elders, sinds jaar en dag 
de facto bewijzen dat er geen gif nodig is 
om zuivere en gezonde land- en tuin
bouwproducten te telen. 
Het is een manifeste onwaarheid dat 
groenten en fruit, die bronnen van onze 
gezondheid, enkel zouden kunnen ge
teeld worden mits inzet van honderden 
giftige pesticiden. 

Onze volkstuinders hebben geen be
hoefte aan terzake louter commercieel 
getinte voorlichting. 

Anne Willekens 
Rik Dedapper 
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in deze kosten. Dit komt neer op een 
bedrag van 7 miljoen. 
De O.-L.-Vrouwekerk in Herent is drin
gend toe aan vernieuwingswerken van de 
elektrische installatie. Aangezien deze 
kerk een „beschermd monument be
stemd voor erediensten" is, moet de 
provincie ook hier een bijdrage leveren: 
de werken werden geraamd op 
1.800.309 fr. (exclusief BTW), de pro
vincie betaalt hiervan 20%, d.i. ongeveer 
500.000 fr. 

Het klooster van de Grauwzusters in 
Zoutleeuw is eigendom van het OCMW 
en werd vroeger gebruikt als gasthuis. 
Het gebouw zoals het er nu staat werd in 
verschillende fasen opgetrokken. Het 
oudste gedeelte dateert van in 1384 (het 
gasthuis zelf), later werden ook nog een 

viaams-Brabant steunt 
restauratiewerken 

De bestendige deputatie van de provincie 
Viaams-Brabant besHste op voorstel van 
gedeputeerde Herman Van Autgaerden 
(VU) om drie restauratieprojecten op 
haar grondgebied te ondersteunen. Het 
gaat om de St.-Pieterskerk te leuven (7 
miljoen), de O.-L-Vrouwekerk van He
rent ( 0,5 miljoen) en het voormalig 
klooster van de Grauwzusters te Zout
leeuw (10 miljoen). 

De restauratiewerken aan de Sint-Pie
terskerk zijn reeds geruime tijd bezig. De 
buitenzijde is zo goed als afgewerkt: de 
zuiderkruisboog en het koor gelegen aan 

de zijde van de Grote Markt zullen nu een 
opknapbeurt krijgen. 
Een aantal elementen aan deze construc
ties zijn in zodanig slechte staat dat de 
kans op vallende brokstukken niet denk
beeldig is: borstweringen aan de goten 
vervallen, roestvorming aan de raam-
bruggen (waardoor steentjes afgestoten 
worden), spuwers die in zeer slechte 
toestand zijn. Sanering is hoogst nood-
zakehjk! 

De werken worden geraamd op 
27.369.500 fr. Volgens decreet is de pro
vincie verplicht tot het bijdragen van 20% 

In de Rue des Flamands 
TIen boekenwinnaars 

Talrijk zijn de WIJ-lezers die geïnteresseerd zijn in het boek In de Rue des Flamands. 
Helaas beschikt onze redactie over slechts 10 gratis exemplaren van de gebundelde 

reportagereeks door Standaard-journalist Guido Fonteyn geschreven. 
Uit het werkelijk grote pakket aanvragen trok een onschuldige hand volgende 10 

gelukkigen: 

Willy Vandewalle (Tielt), Maurice Passchyn (Meise), Filip Dubruque (Loppem), 
Ward Herbosch (Wommelgem), Ely Peirs-Jeaninne Degezelle ( Zulte), Erik 

Vandewalle (Izegem), Herman Schaerlaekens (Turnhout), Mevr. De Maeyer-

Pauwels (Zwijndrecht), Hubert Sergeant (Aalbeke), Annie Ruytings (Binkom). 
Een dezer krijgen zij het boek toegestuurd. 

Aan de anderen: meer succes bij een volgende aanbieding! 

tweede en derde gasthuis opgetrokken op 
de overblijfselen van een middeleeuwse 
omwalling: in 1886 werden uitbreidings-
en verbouwingswerken uitgevoerd; in 
1892 werd een nieuwe pastorie gebouwd 
en in 1956, 1957 en 1975 werden vol-
tooiingswerken en infrastructuurverbe
teringen aangebracht. 
Aan al de delen van dit gebouw dienen 
algemene restauratiewerken uitgevoerd 
te worden. De kosten werden berekend 
op 39.712.434 fr. (zonder BTW), de 
provincie levert een bijdrage van 
10.000.000 fr. 

Jaarmis 
Joris 
van 

Severen 
De plechtige jaarmis 1997 ter nagedach
tenis van Joris van Severen en zijn lot
genoten wordt op zondag 4 mei om 16u. 
in de kerk van de Sint-Pietersabdij te 
Steenbrugge (Brugge/Assebroek) gecon
celebreerd door abt Anselm Hoste, e.h. 
Waterschoot staat in voor de homilie. 
Het geheel wordt opgeluisterd door het 
koor van de Kamer van Retorica De 

Gezellen van de H. Michiel. 

Na de h. mis spreekt Kurt Ravyts over De 

invloed van Léon Bloy op de persoon

lijkheid van Joris van Severen. 

ÖCJS^^ 

De regionale vu-krant 

Grensoverschrijdend 
spoorverkeer 

Actie van VUJO en Jong Demokraten 

Volksuniejongeren van Kempen-Mecheien en 
Jongdemocraten (D'66) van Tiiburg-Eindhoven 
nodigen uit op een fiets- en treinactle. 
Start aan het station van Turnhout op zaterdag 3 
mei 1997 om 11u.45 stipt. 

Fietsers met eigen fiets worden verzocht tijdig 
aanwezig te zijn. Er is tevens de mogelijkheid om 
fietsen te huren aan het station van Tilburg. 

De fietsers worden gevraagd zich in te schrijven 
voor dit gebeuren en tevens te vermelden met 
eigen of gehuurde fiets. Inschrijven kan bij Karl 
Vermaercke (tel. 015/41,55.09) en Romain Martin 
(tel./fax 014/41.05/56). 

Met deze actie stellen de Volksuniejongeren en de 
Jonge Democraten vooral de gebrekkige trein
verbindingen tussen Turnhout en Tilburg aan de 
kaak. De wedstrijd tussen fiets en trein moet de 
traagheid van de trein én beleid aantonen. Het 
gaat hier Immers om een van de meest ver
waarloosde verbindingen. 

Even na 13u. zullen VU-parlementslid Kris Van Dijck 
en D'66-kamerlld Hans Jeekel de toestand kort 
schetsen in Tilburg 

Na aankomst van de treinreizigers, rond 16u.l 8, zal 
in het stationsbuffet van Turnhout uitgebreider 
Ingegaan worden op de problematiek. Kris Van 
DIjck en Patrick Vankrunkeisven, ondervoorzitter 
VU en burgemeester van Laakdal, zullen dieper op 
het belang van beter openbaar vervoer voor het 
arrondisssement en de stad Turnhout ingaan, Hans 
Jeekel en Benego-lid Jan Kwantes zullen dat aan
vullen met de Nedertandse kijk op de zaak. 

Gewezen VU-minlster Johan Sauwens schreef on
langs een vernietigende nota over de NMBS en zal 
die tot slot van de dag toelichten. 

Einde van de actie Is voorzien rond I7u.; in het 
stationsbuffet wordt dan een receptie aange
boden. 

2 
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2-link 
Op zaterdag 29 maart opende Geert 
Lambert, schepen van Cultuur van de 
stad Oostende, voor een talrijk publiek 
een groepstentoonstelling met de enig
matische titel „2-link". 
In feite is dit artistiek evenement een 
rechtstreeks vervolg van de Biënnales 

Beeldend West-Vlaanderen, waarvan de 
eerste op initiatief van kunstenaar Mario 
Gallens in 1986 werd ingericht in het A. 
Demedtshuis te Sint-Baafs-Vijve, en de 
laatste in 1995 in dezelfde locatie werd 
gepresenteerd. De bedoeUng van dit 
nieuw initiatief is ambitieus: kunst uit de 
provincie West-Vlaanderen promoten en 
deze in een internationale context plaat
sen. Dit gebeurt volgens een originele 
formule: in drie locaties werden telkens 
drie West-Vlaamse kunstenaars uitgeno

digd die elk op hun beurt een buitenlands 
kunstenaar uitnodigden die op picturaal 
of geestelijk vlak verwant werk maakt, de 
titel wijst naar deze band. 
De selertie van de West-Vlaamse kun
stenaars werd bepaald in samenspraak 
met de bekende kunstcriticus Hugo Bru-
tin. Het is uiteraard een subjertieve en 
aanvechtbare keuze, ook al omdat enkele 
toonaangevende West-Vlaamse kunste
naars uit de boot vielen omdat ze in
ternationale contacten hadden, althans 
niet met in geest en stijl verwante kun
stenaars. 

Toch is het een boeiende tentoonstelling 
en wat blijkt nu: de Vlaamse gastheren 
(hier te Oostende Mario Gallens, Nico 
Lannoo en Gilbert Swimberghe, die eind 
1997 te Brugge een retrospectieve wordt 

izegem 20 jaar later 
Op 31 januari hield de Izegemse VU haar 
nieuwjaarsreceptie in zaal Ter Maerel. Na 
een korte inleiding door plaatselijk voor
zitter Willy Doop en een belichting van de 
plaatselijke politieke toestand door ge
meenteraadslid Jan Maertens kwam ere-
gaste Annemie Van de Gasteele, VU-
fractieleidster in de federale Kamer van 
Volksvertegenwoordigers aan het 
woord. 

Ongeveer 150 leden en sympathisanten 
waren opgedaagd om naar haar te luis
teren. Tussendoor hield ook Kurt Himpe, 
plaatseli|k VUJO-voorzitter, een toe
spraak. 
De receptie had dit jaar een speciaal 

cachet, daar er hulde gebracht werd aan 
de VU'ers die in 1976 voorkwamen op de 
lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen. 
Het was toen immers de eerste keer dat de 
VU in Izegem onder haar eigen naam met 
een volledige li)st naar die verkiezingen 
trok. Ook Richard Velghe, het oudste 
Izegemse VU-lid in leven, werd in de 
bloemetjes gezet. 

Op de ene foto zien we Annemie Van de 
Gasteele, Geert Bourgeois, afdelings
voorzitter WiUy Doop en afdelingsse-
cretaris Ghristiaan De Forche met de 
vrijwel voltallige bestuursploeg, op de 
andere foto de aanwezige kandidaten van 
de lijst '76. 

'1n Oxford volg ik géén cursus 

DDND." 
(een afkickende pyromaan) 
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OOST-VLAANDEREN 
Dl. 20 mei NlNOVE: Bterfabricatie 

en bier-proeverij. Voordracht door Gustaaf 
Du Four. Om 14U.30 in buurthuis De Pal
lieter, Smid Lambrechtstraatte Outer. Na de 
voordracht gezellig samenzijn. Org.: VWG-
Ninove. 

Za. 24 mei AALST: Eetfestijn in zaal 
't Kapelleken, Meuleschettestraat 32. Vanaf 
18u. Op het menu: soep, steak met kro-
ketjes (keuze uit 3 sausen). Deelname: 450 
fr. Org.: VU-Aalst-Hofstade-Erembodegem-
Gijzegem-Nteuwerkerken-Moorsel-Her-
dersem. 

WEST-VLAANDEREN 
za. 3 mei BRUCCE: studiedag o.l.v. 

J.M. Bogaert over werkgelegenheid in de 
Brugse regio. Aanvang om 9u. in de Schip-
perschool, Komvest 36-40. Om 9u.30 col-
loqium m.m.v.prof. Georges Allaert, Nor-
bert Vanhove (COM-W.VI.) en John Teirlynck 
(Kamer van Koophandel). Moderator: Jan 
Smekens. 12u.30: middagmaal. I3u.50 
boottocht Brugge-Zeebrugge-Brugge. 
18U.30 Slot. Alle info i.v.m. kostprijs, in
schrijving enz.: Jean-Marie Bogaert 
(050/35.64.13-fax 050/35.32.35). Org. VU-
arr Brugge. 

WO. 14 mei BRUGGE: Dia- en vi
deovoordracht over Friesland door Freddy 
Boeykens. Om I5u. in de Magdalenazaal, 
Violierstraat 7 te Brugge. Nadien moge
lijkheid tot koffietafel. Org.: WVG-Brugge-
Noord. 

DO. 15 mei BRUCCE: Flor van Nop
pen, broer van de vermoorde veearts over 
„Levenen werk van Karel Van Noppen". Om 
20u. in De Gulden Spoor, 't Zand 22 te 
Brugge, inkom 50 fr. Org.: Informativa 
vzw. 

WO. 21 mei BRUCCE: Groei en bloei, 
teloorgang en opflakkering van Brugge, 
door lucien Beuckeis. (gids in Brugge). Om 
I5u. in de Magdalenazaal, violierstraat 7. 
Nadien mogelijkheid tot koffietafel. Org.: 
VWC-Brugge-Noord. 

WO. 28 mei BRUCCE: Vlaanderen-
Europa 2002, de positie en de identiteit van 
Vlaanderen in het jaar 2002 door Danny 
Simons. Om I5u. in de Magdalenazaal, Vi
olierstraat 7. Nadien mogelijkheid tot kof
fietafel. Org.: VWG-Brugge Noord en Cen
trum. 

zo. 1 Juni BRUCCE: Art vu-Brugge 
met de trein naar VU-Conventie in Brussel. 
Afspraak om I2u.30 in Stationshal te 
Brugge. Tel. op voorhand naar Luk Groot-
aerdt: 050/36.29.31. 

Do. 5 Juni BRUCCE: Met WVC 
Brugge naar Frans-Vlaanderen. Verzamelen 
om 7U.45 aan zijkant gratis parking station. 
Vertrek om 8u. stipt. Terug rond 19u. Deel
name; 850 fr (bus + fooi chauffeur + ape
ritief en volledig middagmaal), inschrijven 
vóór 28/5 bij Charles Tamsyn 
(050/35.37.99). 

DO. 19 Juni BRUGGE: Daniel Vang-
roenweghe over „Aids In Afrika". Oor
sprong, verspreiding, sexuete netwerken 
enz. Om 20u. in De Gulden Spoor, 't Zand 22 
te Brugge. Org.: Vzw informativa. 

za. 21 Juni ZWEVECEM: Zomerreis 
van Vlaamse Klub Croot-Zwevegem. Ver
zamelen om 8U.45 aan de oude vaartbrug in 
de Otegemstraat. Om 9u. stipt afvaart naar 
Oudenaarde. Verder ook rondrit door de 
Vlaamse Ardennen. Deelname: 1.000 f r p.p. 
(boot, bus, gids en avondmaal), inschrijven 
tot 13/6 bij bestuursleden. 

VLAAMS-BRABANT 
vr. 2 mei SCHERPENHEUVEL-ZI-

CHEM: Openbare gemeenteraadszitting om 
20U.30 in stadhuis te Scherpenheuvel, iste 
verdieping. Info en dagorde: Robert Jans-
sens (013/78.19.21) Of Pons Thuys 
(013/77.53.85). 
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vu blUft trouw aan Antwerpen 9a 
De Volksunie van Croot-Antwerpen neemt akte van de verklaringen die in de 
pers verschenen omtrent de verdere toekomst van Antwerpen 94.De Volks
unie betreurt dat hierover geen voorafgaand overleg werd georganiseerd 
tussen de partners van Antwerpen 94. 
De Volksunie is geen vragende partij voor een naamwijziging, die interne 
spanningen in de CVP moet oplossen. 
De Volksunie wenst trouw te blijven aan de engagementen die zij heeft 
opgenomen ten aanzien van de Antwerpse kiezer. Zij zal het bestuursakkoord 
loyaal verder uitvoeren, wat zij ook verwacht van haar partners van Ant
werpen 94. 
De Volksunie vindt het onbetamelijk de onafhankelijken nu, ondanks de 
afspraken, tot een keuze te verplichten. Als het nodig zou zijn, dan zijn zij als 
onafhankelijken, bij de Volksunie 
welkom zonder verplichting tot aansluiting. 

Koen Kennis. Voorzitter vu-Croot-Antwerpen 

in west-viaanderen 
aangeboden naar aanleiding van zijn 
70ste verjaardag) liggen in deze con
frontatie geenszins onder bij hun bui
tenlandse vrienden of collega's, wel in
tegendeel. Zo doet Gianni Guidi uit Bo
logna ons al te zeer denken aan Pa-
namarenko. Boeiend in de keurig uit
gegeven en geïllustreerde catalogus is het 
feit dat elk deelnemend kunstenaar zijn 
motivering formuleert over de verwant
schap met de andere. 
Schepen Geert Lambert organiseerde dus 
deze toch wel merkwaardige tentoon
stelling, met de steun van de dienst Cul
tuur en de Werkplaatsen van de stad 
Oostende, in de Venetiaanse Gaande
rijen. Net in het domein waarin vorig jaar 
zijn betreurde vader Kris Lambert de 
ongelooflijk succesrijke dubbeltentoon

stelling De baden van Oostende had in
gericht, ongetwijfeld het orgelpunt uit 
zijn beleid als Cultuurschepen. Geert 
Lambert treedt dus in het spoor van zijn 
vader, ook in zijn toespraak gebruikte hij 
dezelfde vorm van onderkoelde humor. 

(pdg) 

c» A. Demedtshuis, St.-Baafs-Vijve, van 

19 april tot 18 mei (met als Vlaamse 

kunstenaars Lieven Debrabandere, 

Emiel Hoorne en Bart Vandevijvere). 

c» Kasteel d'Aertrycke, Torhout, van 1 

tot 15 mei (met als Vlaamse kun

stenaars Yves Beaumont, Piet Moer

man en Steffen Christensen). 

za. 3 mei BEERSEL: vu-Croot-seer-
sel nodigt uit op haar jaarlijkse kaas- en 
bteravond (Vlaamse kazen en streekbieren). 
Vanaf I8u. in de Cemeentelijke Feestzaal te 
Beersel, Hoogstraat! 

Do. 15 mei BRUSSEL: Lunchge-
sprek met Pol Van Den Driessche (Het 
l̂ lieuwsblad) over ,,De krant naar de prul-
lenmand?". om I2u, op het vu-secreta
riaat, Barrikadenplein 12 te 1000 Brussel. 
Org.: Vormingscentrum Lodewijk Dosfel. 

Zo. 18 mei OUD-HEVERLEE: Jaar
lijkse Lentebarbecue, van 12 tot I5u. in Don 
Bosco, waversebaan. schaap aan t spit of 
brochette en worst. 350 fr. (-12j.: 200 fr.). 
inschrijven bij Bert Vanhame 
(016/40.45.57) en Ciska Proost 
(016/47.13.25). 

Do. 22 mei BRUSSEL: Lunchge-
sprek met prof. Eric Defoort over „Voorbij 
de kijkcijfers". Om 12u. op het VU-secre-
tariaat, Barrikadenplein 12 te 1000 Brussel. 
Org.: Vormingscentrum Lodewijk Dosfel. 

Za. 24 mei ZEMST: 4de Reuze-
Braadfeest. Vanaf 12u. in de Schranshoeve 
te Eppegem-Zemst. Org.: vu-arr. Halle-Vll-
voorde. 

Za. 7 Juni LEUVEIV: Nationale VU-
Vrouwendag. Thema's: naamgeving bij de 
geboorte en buitenschoolse kinderopving. 
Gastvrouw: Cerda Raskin. M.m.v. Myriam 
Van Vaerenberg, Frieda Brepoels, Nelly 
Maes en Bert Ancïaux. Aanvang: lOu. 

LIMBURG 
Za. 3 mei BREE: Lentebal van vu-

kanton Bree. Vanaf 20u. in Parochiecen
trum Tongerlo-Bree; inkom 100 fr 

ANTWERPEN 
WO. 14 mei BERCHEIM: Dr. De Beule 

vertelt over de Inca's. Om 20u. in CC te 
Berchem. Org.: FW-Berchem. 

Do. 15 mei BERCHEIM: Toneelvoor
stelling Beatrijs, door Tine Ruysschaert. Re
gie Herman Verschelden in realisatie van 
Theater Malpertuis. Om 20u. in CC Berchem. 
Inkom 350 fr. wk. 300 fr Info: L. Vang-
ramberen (03/322.05.36); FW-secretarlaat 
(09/223.38.83). 

Vr. 16 mei LINT: Leden- en sym-
Dathlsantenfeest. Om 20u.30 in Ontmoe
tingscentrum De Witte Merel. Deelname: 

500 fr. (soep, gourmet, pannenkoeken). 
Nadien gezellig samenzijn, inschrijven voor 
9/5 bij Rik Vercauteren (03/455.71.56). 
Org.: vu-Lint. 

Za. 17 mei MARIEKERKE: KK Jan 
Puimège Wommelgem met de bus naar 
Mariekerke. Vertrek om lOu. kerkplein 
Wommelgem. Programma: wandeling, pa
ling (600 fr.) of broodschotel (350 fr), boot
tocht op de Schelde, naar st.Amands. In
schrijven tot 12 mei bij Ward Herbosch, 
Kastanjelaan 4 (03/353.68.94). Terug naar 
Wommelgem om 18u. 

Do. 22 mei WOIMIWELCEM: Herden-
kingsmis voor Jan Puimège. Om 19u. in de 
St. Jozefskerk, Volkaertslei (zijstraat Au
tolei) Kandonklaar. Luc Bellens zingt lie
deren van Jan. Na de mis receptie in de 
parochiezaal St.Jozef, Dahliastraat, aange
boden door de familie Puimège. tnfo: 
353.68.94. 

ZO. 25 mei WUUSTWEZEL: FietS-
zoektocht. vertrek tussen 13 en 14u. op 
pari<ing Parochiecentrum St.-Godelieve 
Achter d'Hoven te Wuustwezel. Inschrijven 
ter plaatse aan 50 fr. per deelnemings
formulier Prijsuitreiking: I8u. Info: Magda 
Brocatus (313.91.18) of Dirk Van der Hallen 
(384.05.52). Org.: VU-afti. Noord-Brecht, 
Malle Wuustwezel, 

WO. 28 mei TURNHOUT: Jaak Peet-
ers stelt pasverschenen boek voor: Open 
brief van een Vlaamsnationalist aan de Mi
granten. Om 20u. in CC De Warande, Kel-
dercafé. inkom gratis. Org.: Vlaamse Kring 
Turnhout l.s.m. VCLD. Info: Klara Hertogs 
(014/41.45.79). 

DO. 29 mei LIER: studienamtddag 
,,ln het spoor van Felix Timmersmans", met 
Walter Luyten. Deelname: 100 fr.p.p. (wel-
komstgenever inbegrepen). Om I4u. in VNC 
(Berlarij 80). Met geleide wandeling, mu
seumtoegang, gidsen en infobundel. info: 
03/482.11.93. ledereen welkom. 

Dl. 3 Juni BERCHEIM: Oaguitstap 
van FW-Berchem naar Haarlem. Vertrek 
aan Berchem station om 7u.30 stipt. Terug 
rond 21U.30. Deelname: 1.600 fr. (bus, 
chauffeur, ganse dag begeleiding VW-gids, 
middagmaal met drank en museum), in
schrijven voor 15/5. bij bestuursleden. 

Jos Sleurs, geboren te Overpelt op 
4 april 1921, werd op zaterdag 19 
april 1997 ten grave gedragen. 
Een stille, vriendelijke en recht
vaardige man is van ons heen
gegaan. Bescheidenheid, trouw en 
een onvoorstelbare dienstvaardig
heid sierden zijn hele leven. 
Het was dan ook niet te verwon
deren dat de parochiekerk van St.-
Denijs-Westrem te klein was voor 
de vele vrienden die Jos een laatste 
groet kwamen brengen. 
Hij was een man van weinig woor
den, een stille werker die nooit 
opviel, die nooit op de eerste rij 
ging staan maar altijd naast je stond 
wanneer het nodig was. Met de 
glimlach en zonder enige bereke
ning gaf hij het beste van zich voor 
zijn familie, voor de Volksunie, die 
hem nauw aan het hart lag, en voor 
talrijke andere verenigingen. 
Geboren in zijn geliefde Limburg, 
groeide hij op in een groot, Vlaams 
gezin dat zich volledig inzette voor 
de Vlaamse ontvoogding. Dit werd 
de familie Sleurs, in de naoorlogse 
repressiejaren, niet in dank afge
nomen. Het hele gezin werd uit 
mekaar gerukt en getroffen door 
vervolging, opsluiting, vernedering 
en zelfs door een officieel bevolen 
moord op een van de kinderen. 
Niet gebroken of ontmoedigd door 
zoveel leed bleef Jos geloven in een 
betere toekomst voor zijn volk en 
stond in de vijftiger jaren reeds op 
een onvolledige lijst van de 
Vlaamse Concentratie te Gent. 
Te St.-Denijs-Westrem zorgde hij, 
in de aanvangsjaren van de VU, met 
een 2-mans plakploeg voor de aan
wezigheid van de VU in het straat
beeld en in 1964 lag hij mede aan 
de basis van een VU-kern in de 
gemeente en bleef daarna trouw als 
bestuurslid ijverig meewerken in de 

Bedankt 
Jos! 

plakploeg, bij huisbezoeken en aan 
de voorbereiding van vergaderin
gen of feesten. Ook in andere ver
enigingen was hij een graaggeziene 
medewerker: in de VZW Chiro-
heem, de KWB, de Vrienden van de 
St.-Camilluswijk en het St.-Camil-
luskoor, in ontwikkelingssamen
werking, in het Clubhuis voor de 
Derde Leeftijd. 

Jos was jarenlang een vaste steun 
op iedere VU-lijst tot wanneer een 
aanslepende ziekte toesloeg en zijn 
krachten langzaam sloopte. Deze 
energieke, altijd bezige man werd 
aan zijn zetel gekluisterd. Toch 
bleef hij vriendelijk, dankbaar bij 
ieder bezoekje en zijn glimlach en 
zijn warme handdruk zetten ons 
aan om verder te ijveren voor wat 
hem zo lief was. 

Op 15 april, liefdevol omringd 
door zijn echtgenote, kinderen en 
familie is Jos vredevol ingeslapen. 
Wij beseffen heel goed hoe zwaar 
zijn echtgenote en kinderen het nu 
moeten hebben en wensen hen 
langs deze weg veel sterkte toe. 
Ook wij treuren om een goede 
vriend die wij heel erg zullen mis
sen, maar dankbaar zullen blijven 
gedenken. 

Het VU-bestuur van St.-Denijs-
Westrem-Afsnee 

JOS Sleurs: 
Niet gebroken 
door zoveel 
leed. 
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croocodillen verdelgen?" 
(een wanhopige kandidaat-voorzitter) 
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Wenst U meer informatie over de 

advertentiemoselijkheden in WIJ? 

Bel dan vandaas nos naar 

Els Decoster 
op het nummer 02/481.78.59 

' DEVRIESE ^ 
woonverllchting 

baron ruzettelaan 78 
8310 brugge 4 

^aan brugge-ooslkamp^ 
v 050 35 74 04 , 

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

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

Specialiteiten. Visfondue 10 soorten 
Visassortiment 7 soorten 
Senegalees Stoofpotje 

Brugge 
1 0 k m Oostende 

De Haan 

Hoevekip Valentine Thonart + kreeft. 

Brood- en 
banketbakkerij 

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

SPECIALITEIT 
VAN ALLE 

GELEGENHEIDSGEBAK 

12 

Kostuums 
naar maat 

— \ HERENKLEDING 

I ysermees 
, / Steenhouwersvest. 52 

'^•^ ANTWERPEN 

TeL: 03/231.35.83 

U bent van harte welkom bij 

Karel Van Den Berghe 
B.V.BA 

VLOER en MUURTEGELS 

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

GEIvfTSESTEENWEG 377 
9300AAL5r 
(200 m voor de Vijfhuizen) 
Tel. 053/70.06.64 

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

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

Luxekamer met dubbele whirlpool 9.800,- Bfr. p.p. 

Tel. 059/26.82.97 10 Km van Brugge 

Fax 059/26.89.35 & Oostende 

Hotel De Stokerij Oudenburg 

1 fles champagne met deze bon!!!! 

Email Hotel De Stokerij @flanderscoast.be. 

Sluit een handicap uit? 
ryT¥70RDEN personen met een handicap uitgesloten? Hoe dan ook, de integratie van 
U L i personen met een handicap heeft veel facetten Daarom onderzocht Standpunten 
hoe men een geïntegreerd beleid kan voeren in verband met thuisbegeleiding, ondersteunend 
ondenvijs, aangepast wonen, toegankelijkheid en geschikt werken. Verder wordt aandacht 
besteed aan de erkenning van gebarentaal 

iKAN een jaarabonnement nemen op het kwartaaltijdschnft Standpunten door 
300 frank te storten op rekeningnummer 435-0259801-18 van het Vlaams Nationaal 

Studiecentrum vzw. Voor een los nummer betaalt u 100 frank. Meer informatie: 
VNS vzw, Bamkadenpiein 12 te 1000 Bnjssel Tel.. 02/219.49.30 of fax: 02/217.35.10. 

ledereJVlaming voelt zich '̂ "thuis"in zijn 
VOERSTREEK. 
Wij willen er U graag 

verwelkomen en ... verwennen! 
Vraag onze GRATIS folder. 

Voor inlichtingen: V.V.V. "De Voerstreek, Kerkplein 216, 
3798 's-Gravenvoeren. Tel. 04-381.07.36 Fax. 04-381.21.59 
U Ulndt er het hoogste punt uan Ulaanderen: 287,5 m! 

Sedert 1910 
JAN PAUWELS-DE BRAUWER 

Oude Brugstraat 16,9200 Schoonaarde 
Tel. 052-42.32.46 

Wekelijkse rustdag vrijdag tot zaterdag 18 uur 
Jaarlijks verlof decennber De fanniliezaak met traditie 
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Knack 
DE ZIEKTEN 
VALLEN AAN 
Virussen en batterien worden 
/() slerk dat /e de weerstand 
van de mens overwinnen 

I De strategie van de ziekten en 
I de strijd ertegen Een onheil
spellend veihaal 

DE COMEBACK 
VAN DE BRTN 
De LonimoiLiele 1\-zendeis 
VTM en VT4 drongen de 
BR FN in hol dclensiel. maai 
volgens manager Beil De 
(iracve slaat de openbare 
omuK'p terug Eïen gesprek 

BELGEN OP DE 
TITANIC 
Aan hooid van deTitanie 
leisden (Hik Belgen nice 
Vici van hen ovcrieelden de 
lamp van I's april 1412 
V(M>i hel eeisi woidt hun ver 
haal veileld t en document 

VRIENDEN 

Naarmate de lamilie meei 
aan holang iiiNvt vormen 
vriendenkiingeii het vvaiiiie 
sociale nest Twiniigeis dci 
tigers en veeingeis ovci 
vriendschap 

ELKE WEEK MET WEEKEND KNACK, TELE KNACK EN VACATURE 
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T ijdens het zestigste Vlaams-nationaal Zangfeest 

hield Hugo Portier, voorzitter van het 

organiserende ANZ, een bijzonder radicale 

toespraak. Onder luid applaus en bijhorend 

voetgetrappel stuurde hij onomwonden op de 

onafhankelijkheid van Vlaanderen aan. Aan de 

Vlaamse politici werd gevraagd dit vanzelfsprekend 

recht te erkennen. 

Het moet gezegd, Hugo Portier kwam 
ruim aan de wensen van het zangpubliek 
tegemoet. Dat publiek verwacht een ra
dicale toespraak, waarin het Belgisch ni
veau wordt afgeschreven en de ,lauwe' 
Vlaamse politici de mantel worden uit
geveegd. Het strijdend karakter van de 
drie kwart durende toespraak werd dan 
ook fel gesmaakt. Het publiek liet zich 
daarbij niet onbetuigd. Telkens de on-
afhankelijkheidseis te berde kwam, kreeg 
Portier de handen op elkaar en werd 
meerdere malen ,België Barst' uitgeroe
pen. 

BELCISCHËCONTgXT 
Bmnen de Belgische context kan volgens 
Portier geen enkel communautair vraag
stuk worden opgelost. De ANZ-voor-
zitter betoogde dat België geen enkele 
meerwaarde voor Vlaanderen biedt. Por
tier legde daarbij de nadruk op de sociaal-
economische ontvoogding van Vlaande
ren. In Vlaanderen kan pas een optimaal 
economisch en sociaal beleid worden 
gevoerd indien de Belgische staat op
houdt te bestaan. Daarom moet de So
ciale Zekerheid volledig worden gesplitst 
en moet Vlaanderen over een volledige 
financiële en fiscale autonomie beschik
ken. Wie het kapitaal bezit, beschikt im
mers over macht, zo redeneerde Portier, 
die daaraan toevoegde dat er zelfs geen 
Belgische economie meer bestaat. Niet
temin blijven er Belgische hinderpalen 
aanwezig, die Vlaanderen beletten de 
eigen weg te gaan. 

Met deze conclusies loopt het ANZ in de 
pas van verenigingen als TAK en W B die 
er van uitgaan dat een onafhankelijk 
Vlaanderen meteen een sociaal Vlaan
deren wordt. Aan Vlaamse politici die 
daaraan twijfelen, werd gevraagd „ein
delijk met ons samen te werken aan de 
onafhankelijke doelstelling die noch ex
treem, noch besmet is." In de perstekst 
stond ook vermeld dat het ANZ „re
soluut voor een open volksnationalisme 
kiest waarin de zorg voor onze eigenheid 
én de openheid naar andere volkeren 
samen kunnen gaan." Tijdens de toe
spraak werd deze zin al dan niet toevallig 
weggelaten. Toen Portier voor de VTM-
camera werd gevraagd of het ANZ naar 
een multiculturerele samenleving streeft, 
weigerde hij te antwoorden. 

VLAAMS-BRABANT 
Tijdens de toespraak ging de meeste aan
dacht naar een prioriteitenplan voor de 
faciliteitengemeenten en de Vlaamse 
Rand rond Brussel. Portier verweet de 
Vlaamse regering geen concrete stappen 
te ondernemen om de verfransing in de 
Vlaamse Rand tegen te gaan. In het 
zogenaamde aktieplan van 26 juni 1996 is 

er volgens hem geen sprake van een plan, 
noch een visie, laat staan actie. In de 
plaats van honderden miljoenen fr. vrij te 
maken voor het bouwen van voetbal
stadions zou de Vlaamse regering beter 
geld voorzien voor de vernederlandsing 
van de faciliteitengemeenten. De 
Vlaamse regering, aldus Portier, weigert 
deze verantwoordelijkheid op te nemen. 
Integendeel, met het Ruimtelijk Struc
tuurplan Vlaanderen zet ze de deur wa
genwijd open voor een verdere verfran
sing van de Rand. Derhalve „mogen in 
het Structuurplan Vlaanderen de Vlaamse 

wetgeving naar de regio's te worden 
overgeheveld. Pas dan kunnen de fa
ciliteiten worden afgeschaft en moet ook 
het kiesarrondissement Brussel-Halle-Vil-
voorde worden gesplitst. Portier kreeg 
heel wat bijval toen hij eiste dat het 
stemrecht aan niet-Belgische EU burgers 
bij de gemeenteraadsverkiezingen in de 
zes faciliteitengemeenten en in die 
Vlaams Brabantse gemeenten waar zij 

Onafhankeiykheid 
vanzelfsprekend 

gemeenten rond Brussel niet als een on
derdeel van het Grootstedelijk gebied 
Brussel worden beschouwd." 
Ook de Vlaamse huisvestingspolitiek in 
de faciliteitengemeenten werd zwaar op 
de korrel genomen. De huidige initi
atieven zijn volgens het ANZ totaal on
toereikend om het Vlaamse bevolkings
aandeel in de Zes te behouden. De be
sluiten liggen dan ook voor de hand. 
Vlaams Brabant moet als een zelfstandige 
Vlaamse entiteit worden aanzien. 
Daarom dient de taalwetgeving in be-
stuurzaken en de gemeente- en OCMW 

meer dan 10% van de bevolking uit
maken, moet worden geweigerd. Op
vallend was Portiers kritiek op de onlangs 
door de Vlaamse regering in het leven 
geroepen Randkrant. Daarin, aldus Por
tier, worden de Vlaamse belangen niet 
verdedigd. 

BRUSSEL 
Wat er met Brussel moet gebeuren indien 
Vlaanderen onafhankelijk wordt, is een 
vraag waarop de radicale Vlaamse be
weging alsnog geen duidelijk antwoord 
biedt. Over het algemeen wordt er au

tomatisch van uitgegaan dat in een on
afhankelijk Vlaanderen Brussel zal be
houden worden en dat de Brusselse 
Franstaligen zich om economische re
denen aan het rijke Vlaanderen zullen 
aanpassen. Daartoe kan hen bovendien 
faciliteiten worden verleend. Volgens 
Hugo Portier moet Brussel een tweetalige 
Vlaamse provincie worden waarin Frans-
tahgen autonoom over hun culturele in
stellingen kunnen beshssen. Alleszins is 
de huidige situatie weinig toereikend. 
Het onlangs in de Brusselse regering 
afgesloten taalhoffehjkheidsakkoord 
wordt als een ,taalvernederingsakkoord' 
beschouwd. „Stel u voor, Brusselse Vla
mingen worden gevraagd een prijs te 
betalen omdat ze de correrte toepassing 
van de taalwetgeving eisen." 

AMNESTIE 
Aan de Vlaamse parlementsleden deed 
Hugo Portier andermaal een amnestie-
oproep. „Welk zinnig en humaan ar
gument kon of kan ooit worden aan
gehaald tegen een wet om eindelijk aan de 
gekooiden - of zijn we misschien de 
kooien in de Antwerpse Zoo vergeten? -
de beroofden en de vermoorden van een 
repressie zonder maat amnestie te ver
lenen. Geen enkel!" 

(evdc) 

Hugo Portier: 
„Ik vraag aan 
de Vlaamse 
politici om 
eindelijk met 
ons samen te 
werken aan 
de 
onafhankelijke 
doelstelling 
die noch 
extreem, noch 
besmet Is." 
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Het 60ste Vlaams-nationaal Zangfeest was 
geen onverdeeld succes. Daarvoor was te 
weing volk present. Verleden jaar werden 
nog om en bij de 10.000 Vlamingen over
tuigd, dit jaar kwam ruim de helft daarvan -
5.500 - opdagen. Nogal wat waarnemers 
wijten dit aan de perikelen binnen de niet-
partijpolitieke Vlaamse beweging. Na de rel
len tijdens de jongste Bedevaart wou het ANZ 
de VNJ-muziekkapel niet langer op het Zang
feest uitnodigen. 
Daartegen kwam hevig protest. Er werd dan 
ook gevreesd voor een forse daling van het 
aantal zanglustigen. Daarop werden de 
plooien min of meer gladgestreken. De VNJ-
muziekkapel mocht op het 60ste Vlaams
nationaal Zangfeest aantreden, zij het dat 
haar inbreng geminimaliseerd zou worden. 
Beloofd werd niettemin dat ANZ-voorzitter 
Hugo Portier de Vlaams Nationale Jeuga-
verenlglng uitdrukkelijk zou danken. Dat 
heeft hij niet gedaan. Portier uitte zijn dank 
aan alle jeugdverenigingen, met de nadruk 
op èlle en zonder het VNJ expliciet te ver
noemen. 
Vanuit sommige VNJ-kringen had men daar
voor gevreesd. Het .compromis' werd bo
vendien als halfslachtig aanzien. Nogal wat 
ouders van VNJ-jongeren waren verbouwe
reerd, pikten het niet dat hun kinderen-vaak 

niet ouder dan zes jaar - als zondebok worden 
behandeld. Het is een verklaring waarom 
minder aanwezigen vielen te noteren. Maar 
deze verklaring is hoe dan ook ontoereikend, 
hoezeer bepaalde media daar ook in geloven. 
Zo werd de toegeving aan het VNJ niet door 
de andere jeugdverenigingen gepruimd. Je 
kon de koppen van Scouts- KSA- of Chiro-,, 
jongeren als het ware met de ene hand" 
tellen. 
Het ANZ heeft dan ook de opening naar de 
.brede' jeugd gemist. Dat proces is reeds 
enkele jaren aan de gang en heeft daarom 
niet enkel vandoen met het sparen van de 
kool en de geit. Ook een doordachte mo
dernisering van de programmatic blijft uit. 
Jazeker het zangpubliek kon genieten van 
een voortreffelijke regie. Op de sobere in
breng en dito choreografie valt niets aan te 
merken. De bindteksten waren van een uit
stekende kwaliteit, soms verassend, dan 
weer spitsvondig of aardig ironiserend. Noch 
de Bob Boon Singers, noch de steeds en-
toesiasmerende orkestleider Ju//aan Wllmots 
kunnen iets verweten worden. Overigens 
straalde het Zangfeest begeestering uit toen 
vertegenwoordigers van 300 Vlaamse ver
enigingen hun ongenoegen over het Rand-
beleid kwamen uiten. 
Maar, door een aantal kleinkunstliederen al 

Zuiverheid 
dan niet in een modem of bombastisch ge
orkestreerd kleedje te stoppen, trekt men de 
jongeren niet aan. Zo zou men rekening 
moeten houden met het feit dat kleinkunst 
vooral de harten van de 40 è 50-jarigen doet 
kloppen. Daarmee is niet gezegd dat de in
breng van kleinkunst moet verdwijnen, ove
rigens moet het respect voor traditie en de 
tariijk wordende oudere bevolking gevrij
waard blijven. Een Zangfeest dat het brede 
Vlaamse publiek en vooral de jongeren wil 
aantrekken, vraagt echter om meer De blik 
op de toekomst gericht is creativiteit en 
vooral meer lef noodzakelijk. Als jong Vlaan
deren Stef Bos, Clouseau of wie dan ook 
graag hoort, staat niets het Zangfeest in de 
weg om hen een gepaste bijdrage te laten 
leveren. Wie namens geheel Vlaanderen 
spreekt, heeft niet het recht artiesten op hun 
.zuiverheid' te beoordelen. 
Tot slot: in de media wordt tot in den treure 
herhaald dat vooral .zuiveren' als Blok-man-
datarissen op het Zangfeest aanwezig waren. 
Niets was minder waar Voor de VU waren 
voorzitter Bert Anclaux, secretaris L3urens 
Appeltans, de pariementairen Jan Loones, 
Nelly Maes. Kris Van Dyck, Cerüa Raskin, Paul 
Van crembergen, VU-gemeenteraadslid en 
ere-kameriid Jan Caudron en gewezen se
nator Bob Maes aanwezig. 
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H et toekennen van gemeentelijk stemrecht voor 

migranten mag dan wel een idealistische daad 

lijken, er schuilen gevaren in. Maar vooraleer de 

discussie ten gronde te voeren wil onderstaand 

artikel het ook even over de relatie tussen 

nationaliteit en het omstreden Verdrag van 

Maastricht hebben... 

• ACTUEEL • 

Het tragische 
overlijclen van 

het kleine 
meisje 

Loubna ben 
Aïssa was de 

onmiddeliijice 
aanleiding 

voor de 
heropening 

van het 
debat rond 
stemrecht 

voor 
migranten. 

1( 

Welk verband bestaat er tussen de ont
dekking van het lijkje van Loebna ben 

Aïssa en racisme? Geen, want het Bel
gische gerecht is even ergerlijk onacht
zaam, om niet te zeggen medeplichtig, 
opgetreden tegenover blanke, Vlaamse 
en Waalse, slachtoffers. Welk verband 
bestaat er met 'stemrecht voor migran
ten'? Geen, want stemrecht zou aan de 
slechtheid van de dader(s) noch aan de 
onbetrouwbaarheid van het gerecht iets 
veranderd hebben. Het verband werd op 
listige wijze gelegd door eerste-minister 
Dehaene. Zodoende heeft hij weer eens 
een afleidingsmaneuver uitgevoerd -
want het gerecht hervormen is een moei
lijk karwei van lange duur - en zich een 
progressief profiel aangemeten. Wat voor 
een ter plaatse trappelende regering-met
volmachten altijd meegenomen is. 

NATIONALITEIT ACHTERHAALD? 
Dat de premier daardoor een aantal gees
ten gewekt heeft die onnadenkend de 
cosmopolitische tijdsgeest volgen, zal 
hem een zorg wezen. Dat een Sabine de 

Bethune (voorzitster van de CVP-vroo-
uwen) en andere, precies niet om hun 
vlaamsgezindheid bekende figuren, in 
zijn kielzog varen, verwondert ons niet. 
Dat een aantal jonge mensen uit VU-
rangen dezelfde koers varen - een andere 
dan die van de VU - vraagt om ver
duidelijking van ons standpunt. 
De argumenten die de voorstanders van 
gemeentelijk stemrecht voor vreemde
lingen afkomstig uit buiten de Europese 
Unie gelegen staten (geenszins 'migran
ten', d.z. rondtrekkende mensen) aan
voeren, kunnen edelmoedig lijken. Zij 
gaan echter voorbij aan de kern van de' 
zaak, tevens steen des aanstoots: stem
recht veronderstelt nationaliteit. Wat 
brengen zij daar tegen in? 'Nationaliteit is 
voorbijgestreefd, is uit de tijd'. Niets meer 
en niets minder. 

Welke redenering tot dit besluit leidt, 
vertellen ze er niet bij. Zonder boosaardig 
te willen zijn, verdenken wij hen die zo 
spreken er toch van zelf weinig belang te 
hechten aan hun nationaliteit. Dit is hun 
persoonlijk recht. Maar het verant
woordt niet de afschaffing ervan als pijler 
van een gemeenschap, m.a.w. als ba
sisvoorwaarde voor het deelnmen aan 
politiek leven. 

Niemand van de pleitbezorg(st)ers ver
duidelijkt over welke 'nationaliteit' het 

gaat. In Vlaanderen schrijven en spreken 
nog steeds velen, onder invloed van Brus
sel en Parijs, over 'nationahteit' daar waar 
zij 'staatsburgerschap' bedoelen. De Bel-

j, gische 'nationaliteit' stelt inhoudelijk 
I weinig voor; wordt dus ook gemakkelijk 
Q prijsgegeven. Tenzij door wie verder 

kijkt, zoals de VU. Inderdaad, bij gebrek 
aan een Vlaams staatsburgerschap bestaat 
onze enige juridische afgrenzing tegen
over de ons omringende wereld in een 
Belgisch staatsburgerschap. Als nationa
listen stoort ons de oneigenlijke betekenis 
van het woord 'nationaliteit', dat in onze 
ogen alleen een cultureel-etnische dus een 
Vlaamse, zo men wil een Nederlandse, 

Hun denkfout zit hierin; dit is geen 
algemeen aanvaarde, maar een opgedron

gen regeling. De VU houdt vast aan de 
nationaliteit als voorwaarde voor stem
recht, maar moet noodgedwongen vast
stellen dat België (in de persoon van zijn 
toenmalige minister van Buitenlandse Za
ken Frank Vandenbroucke, met mede
plichtigheid van de hele regering De
haene) ingestemd heeft met een Europese 
regeling die zij niet zelf aanvaard heeft, 
zomin als zij het Verdrag van Maastrich 
aanvaard heeft, waarin deze regeling 
voorkomt. Helaas het verdrag bestaat. 
Dat komt er van als niet méér Vlamingen 
volksbewust zijn en vertegenwoordigers 

Stemrecht 
zonder grenzen 

betekenis heeft. En in deze betekenis is 
'nationaliteit' zeker niet voorbijgestreefd, 
tenzij voor wie de hele Vlaamse beweging 
voorbijgestreefd acht. En die zijn er na
tuurlijk: de Vlaamse en de Belgische 
nationaliteit zullen volgens hen moeten 
wijken voor de dagende 'nationaliteit' 
van superstaat Europa. Hierbij verwijzen 
zij naar de Europese richtlijn die ge
meentelijk stemrecht heeft losgekoppeld 
van de nationaliteitsvoorwaarde. 

DENKFOUT 
Moed leggen die VU'ers aan de dag die de 
intellectuele eerlijkheid bezitten om het 
gevaar van het bepleite migrantenstem-

naar Brussel en Straatsburg sturen die 
zich om de (volks)nationale dimense wei
nig bekommeren. 

Wat blijft de VU dan anders over dan te 
proberen de schade te beperken door 
enkele bijkomende voorwaarden te be
dingen zoals verblijfsduur en taalkennis? 

NUTTIG? 
Omdat de Europese dwangmaatregel alle 
burgers uit de EU-staten overal tot ge
meentelijk stemrecht toe te laten (tegen 
onze grondwet in) als voorgaande ge
hanteerd wordt om de 'onhoudbaarheid' 
van de nationaliteit als voorwaarde voor 
elk stemrecht, dus ook voor migran-

In de persoon van toenmalig minister van Buitenlandse Zaken. Frank 
Vandenbroucke, heeft België ingestemd met een Europese regeling waarbij 

nationaliteit geen voorwaarde voor stemrecht is. 

recht (en dat van de EU-kiezers) voor de 
Vlaamse posities in en rond Brussel toe te 
geven en te trotseren. Het is inderdaad 
geen deugdelijk flamingantisch argu
ment, een algemeen aanvaarde regeling af 
te wijzen omdat zij op een beperkt gebied 
nadelen meebrengt. 

tenstemrecht, te handhaven, is het wel
licht nuttig er even op in te gaan. 
Europees stemrecht kan logischerwijze 
alleen op Europese verkiezingen slaan. 
Dat dit in alle EU-lidstaten door om het 
even welke burger uit een mede-lidstaat 
kan uitgeoefend worden, is verdedigbaar 

en reeds het geval. Hoewel een regeling 
met eerbied voor Europa's verscheiden
heid vereist dat deze uitoefening alleen 
dan kan gebeuren wanneer iemand bui
tenslands niet de kans krijgt voor een lijst 
uit zijn eigen lidstaat te stemmen. 
De EU bezit evenwel geen bevoegdheid 
inzake de gemeenten van de EU-lidstaten. 
Die moest dan ook speciaal voor de 
gelegenheid in het Verdrag van Maas
tricht ingelast worden 'om het Europa 
van de burger' (let wel: niet dat van de 
volkeren!) dichterbij te brengen. Al is de 
veralgemening van gemeentelijk stem
recht voor de uitbouw van de EU geens
zins noodzakelijk. 

Waartoe moet dit dan wel dienen? Voor
eerst - laten we ons toch geen rad voor de 
ogen draaien - als aanloop tot parle
mentair stemrecht, dat voorlopig nog op 
teveel weerstand zou botsen. Vooral ech
ter om de band te verbreken die sedert 
onheuglijke tijden in Europa bestaat (en 
volgens nationalisten moet bestaan) tus
sen een gebied (een staat, een gewest) en 
zijn bewoners. Een volk heeft een woon
gebied nodig om zich veilig en naar eigen 
aard te kunnen ontwikkelen. Voor kleine 
volkeren is dit zelfs een voorwaarde om te 
overleven. Zolang de leden van een volks
gemeenschap en zij die door hen als een 
van de hunnen aangenomen werden (de 
'genaturalizeerden') het bij hen thuis voor 
het zeggen hebben, kunnen zij onge
stoord leven. Kunnen zij dit niet (meer) 
dan wordt hun lot door buitenstaanders 
bepaald, dan zullen zij als volksgemeen
schap geleidelijk oplossen in een ander, 
gewoonlijk groter geheel. 
Dit is wat nu in de EU aan het gebeuren is. 
Het opgedrongen stemrecht van vreem
delingen (hoe lang zal de 'political cor
rectness' ons nog toelaten, EU-burgers als 
'vreemdelingen' te bestempelen?) bete
kent duidelijk dat wij op weg zijn naar de 

grote Europese smeltkroes. Deze gang van 
zaken druist vlakaf in tegen het Europa 
der Volkeren, dat door de VU en anderen 
in Europa als alternatief naar voren wordt 
geschoven. Onder andere daarom heeft 
de VU tegen Maastricht gestemd. 

DEMOCRATISCH GEBOD 
Buiten onze bekommernis om een Eu
ropa der Volkeren is het onze bekom
mernis om een goed werkende demo
cratie die ons er toe brengt, stemrecht 
voor niet-Belgen, a fortiori voor niet-EU-
burgers, af te wijzen. 
Stemrecht is immers geen volstrekt in
dividueel recht zoals bij voorbeeld het 
recht op leven. Stemrecht is medebe
slissingsrecht over een gemeenschap. Stel
len dat stemrecht een vreemdeling op weg 
zal helpen om mettertijd lid te worden 
van die gemeenschap, is de zaken op hun 
kop zetten. 
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Hoe is het met de democratie te verenigen 
dat over het lot van een groep, van een 
gemeenschap (mede)beshst wordt door 
anderen dan leden van die groep? 
Is het denkbaar dat over de gang van 
zaken in om het even welke vereniging 
anderen meepraten dan leden? 
Ook voor gemeenten Is dit zo. Stemrecht 
hebben alleen zij die in een bepaalde 
gemeente ingeschreven zijn, niet die van 
buurgemeenten! Men zal tegenwerpen 
dat ook zgn. migranten en zgn. Eu
ropeanen ingeschreven moeten zijn. Ja
wel, maar gemeenten zijn - anders dan 
verenigingen - delen van het woongebied 
van een volk. Meer nog: dit bestaat 
helemaal uit gemeenten of steden. Het 
lijkt ons niet wenselijk dat over een 
gedeelte van ons grondgebied beslist 
wordt door mensen die geen deel uit
maken van onze gemeenschap. 
Wat staten betreft: de algemene regel is 
altijd geweest dat alleen ingezetenen, 
mensen die het staatsburgerschap be
zitten, mogen stemmen, voor om het even 
welke geleding van bestuur. Daar is pas 

zeer onlangs, onder de invloed van cos-
mopolitische, anti-nationale stromingen 
- waaronder de reeds aangestipte eu-
ropeanizering - in een paar landen (Ne
derland, Duitsland, Denemarken) ver
andering gekomen. 

Hier weze aan toegevoegd dat het ver
krijgen van dit staatsburgerschap in Bel
gië erg gemakkelijk gemaakt is. Enkele 
duizenden werd het zelfs ongevraagd in 
de schoot geworpen. Wat tenslotte de 
Europese Unie betreft: ook zij laat het 
stemmen alleen aan burgers van haar 
Europese club toe. 

TE LAAT? 

Als deze redenering, van volks en van 
democratisch standpunt uit, al opgaat ten 
opzichte van vreemdelingen uit EU-sta-
ten, hoeveel meer dan niet ten opzichte 
van mensen die niet eens daarvan deel 
uitmaken? 

Het is niet omdat onze volkse en onze 
democratische rechtsorde al eens door de 
EU - met medephchtigheid van een Bel
gische regering, maar zonder goedkeu

ring van het Belgische parlement - ver
kracht IS geworden, dat dit als een geldig 
voorgaande of als een argument mag 
gelden om ze nog eens, ditmaal uit eigen 
beweging, te verkrachten. 
Spijtig genoeg is onze ontvoogding nog 
niet ver genoeg gevorderd om zelf te 
beslissen wie bij ons stemrecht heeft. 
Zoals de zaken thans staan, bestaat er veel 
kans voor dat dit ons gaat opgedrongen 
worden. 

Er is een bondgenootschap in de maak 
tussen enerzijds Walen en andere Frans-
taligen (die zich door Europa niet be
dreigd voelen, integendeel erop uit zijn 
dit als breekijzer te hanteren voor de 
verfransing van Vlaams-Brabant) en an
derzijds lauwe, onverschillige of zelfs 
anti-nationale Vlamingen. Zij genieten 
het taaische voordeel zich te kunnen 
bedienen van ruimdenkend lijkende Eu

ropese en humanitaire slagzinnen en de 
buitenlandse media aan hun kant te heb
ben. 

Zij kunnen bereiken dat niet alleen Eu
ropese, maar ook alle mogelijke buiten-
Europese vreemdelingen zich met onze 
gemeenten, later met onze parlementen, 
bemoeien. Zelfs al is de weerslag ervan 
aanvankelijke onbeduidend, het princi
piële kwaad zal geschied zijn: nationa
liteit zal wegvallen als grondslag van een 
pohtieke gemeenschap. Gaan we deze 
weg op dan rijst de vraag wie van de 
komende generaties, de moed zal hebben 
om, in veel slechtere omstandigheden, de 
Vlaamse beweging nog eens over te doen. 
Zouden we niet beter zelf de moed heb
ben om het been stijf te houden, nu het 
nog kan? 

Karel Jansegers 

Feest is Brussel op een doodgewone zon
dag, gekleurd door de gemoedelijkheid 
van de Zavel, de hoorbare stilte van het 
Martelarenplein, de krullen van de Art 
Nouveau in de Ultieme Hallucinatie en 
de knusse intimiteit van de Mort Subite. 

Meer dan een doodgewone zondag in 
Brussel is „Het groot beschrijf". In de 
buik van de stad, langs de boulevards, in 
kerk, theater en paleis weerklinken mu
ziek en woord. Brussel is zowaar weer een 
Vlaamse stad. „Toch laten Vlamingen 

Brussel stikken", zei Benno Barnard. 
Heeft het te maken met onze aversie voor 
zijn littekens en de soms hautaine hou
ding van zijn bewoners? Zondag was daar 
niets van te merken. Zullen we dan toch 
maar de dichters en hun verbeelding aan 
de macht brengen? 

Dichter Willie Verhegghe rijdt met ons 
per fiets rond het Warandepark. Zijn 
sociaal bewogen verzen snijden even 
scherp als de kou. 

Guido Fonteyn gaat op zoek naar de 
wortels van de Waalse politici Cools, 
Onkelinx en Spitaels, kinderen wellicht 
van een emigratie die we uit ons geheugen 
hebben geschrapt. Ene De Kuyper beleeft 
zijn passie voor Brussel. Argeloos ver
wonderd treedt hij in de voetsporen van 
tante Jeannot, het oog gericht op een 
sprekend detail, een bouwkundige gril, 
een straat die haar weg niet meer kent. 
Nand Buyl wandelt met Marcel Van 
Nieuwenborgh literair door Brussel en 
tekent het portret van Alexandre Dumas, 
pratend met Leopold I en Conscience, 
van ambassadeur Claudel die het bid
prentje voor Permeke maakt en van de 

Wandelen tussen 
groot beschrijf en oranjebloesems 

Engelse dichter Hugh Auden die als een 
vreemdsoortige clochard vreedzaam in
slaapt tijdens een voorstelling in de Munt. 
Drie Nederlandse Vlamingen die hier zijn 
blijven hangen praten luchtig en serieus 
over hun relatie met Vlaanderen: Jeroen 
Brouwers, toevallig hier verzeild om bij 
Manteau Vlamingen te herschrijven, 
Benno Barnard die zijn afkeer voor Hol
land en zijn liefde voor wat hij als bel-
gitude bestempelt niet verbergt en Oscar 
van den Bogaard die verbaasd om zich 
heen kijkend ziet hoe de mensen hier 
naast mekaar heen leven. 

BACH 

's Avonds in het PSK wacht Bach. In het 
kader van een Vlaams-Nederlandse cul
turele veertiendaagse onder de poëtische 
naam Oranjebloesems is Ton Koopman er 
te gast met zijn Amsterdams Barok Or
chestra. Koopman is kJavecinist, organist 
en dirigent. Momenteel verwezenlijkt hij 
zijn grote droom: de integrale opname 
van Bachs cantates. We krijgen een voor-
smaakje. Bach kwam in 1722 als cantor 
naar Leipzig. Telemann was eerste keuze. 
Maar die bleef in Hamburg. „Als we de 
beste niet kunnen krijgen, zullen we met 
de middelmatige tevreden moeten zijn", 
zei een van de raadsheren in Leipzig. Bach 
zag het als een uitdaging. En hoe. Hij 
schreef vijf jaargangen cantates bij me
kaar. En of ze dramatisch klinken, pas

toraal of feestelijk, altijd is er een vinger 
naar God. Ton Koopman is een baardige 
kabouter die met zijn verwondering en 
zijn armen vaak geen blijf weet. Hij 
ontleedt, scherp en nerveus. Elk detail 
staat er, mooi ingekleurd door een hobo, 
een gamba of een sopraan. Toch mis ik de 
muzikale lijnen en de ingetogenheid van 
Herreweghe. Het landschap ziet er bij 
beide anders, maar even boeiend uit. 
Bach blijft een uitdaging en een zoek
tocht, niet voor cijferaars maar voor 
poëten. 

Van de cantates naar de Brandenburgse 
concerten lijkt een grote stap. Toch vin
den we in elk ervan hetzelfde verfijnde 
spinsel van thema en contrapunt en het 

voor Bach zo typische gebruik van hobo 
en fluit in het lied van herder en speel
man. Er bestaan een paar tientallen op
names van de Brandenburgse concerten, 
stuk voor stuk meesterwerken van spitse 
dialogen. Maar nooit hoorde ik ze zo 
sprankelend en spontaan als door de 
Akademic für Alte Musik uit Berlijn. De 
gambaspeler kruipt geestdriftig in zijn 
instrument, de violist versmelt met de 
snaren, de hobo zit in de handen van 
Apollo. Deze muziek klink zo aanstekelijk 
dat Bach geen oude pruik maar een 
levenslustige man blijkt. Bach saai? Vraag 
het maar eens aan de mensen in het 
conservatorium van Brussel, euforisch 
gestemd om zoveel muzikaliteit, (wdb) 

Het 
opgedrongen 
stemrecht 
voor 
vreemdelingen 
wil zeggen dat 
w|j op weg zijn 
naar de grote 
Europese 
smeltkroes. 
Deze gang van 
zaken gaat In 
tegen het 
Europa der 
volkeren dat 
de vu bepleit. 
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J
ohan Cruijff is vijftig geworden en op slag werd 

Nederland door ongekend verlangen overrompeld. 

Heimwee naar Cruijff, naar de Amsterdamse lef, 

naar de tijd van toen. 

Johan cruijf 

was 3 keer 

Europees 

voetballer van 

het Jaar. Later 

leidde hij 

Barcelona 

naar de 

Spaanse top. 

Onze kennismaking met Cruijff herin
neren we ons als de dag van gisteren. In 
het Astridpark speelde Anderlecht „de 
Memorial" Laurent Verbiest. Voor wie 
het niet moest weten Verbiest was de 
beste maar vroeg verongelukte centrale 
verdediger die ons land ooit voortbracht. 
De tegenstander was Ajax met Piet Keizer 
en met, zo werd hij aangekondigd, een 
frêle bedreven middenvoor die het beste 
voor de toekomst beloofde. Ene Johan 
Cruijff. Een gozerd die de controverse 
met zich meedroeg. Alleen zijn naam al 
kon je op verschillende manieren ver
keerd schrijven. Cruijff liet die avond een 
en ander zien maar volgroeid was de 
knaap duidelijk nog niet. Dat zou even
wel niet lang meer duren. 

KIBBELAAR 

De gouden jaren van het Nederlandse 
voetbal kwamen eraan. De eerste grote 
generatie van Ajax Amsterdam zou drie
maal de Europacup I winnen en de basis 
vormen van de ploeg die in 1974 in 
Duitsland maar vice-wereldkampioen 
werd omdat de Duitsers nu eenmaal van 
al de voordelen die een thuisland worden 
aangeboden mochten genieten. Cruijff 

was de onomstreden meester van die 
begenadigde generatie. Hij leidde de 
ploeg op en naast het veld. Hij kibbelde 
met vriend en tegenstander, maar nog het 
liefst van al met de scheidsrechter. Al in 
zijn tweede interland werd hij uit het veld 
gestuurd. Ook zijn trainers spaarde hij 
niet. Hij bepaalde of ze bleven of weg 
moesten. Bestuurders ontzag hij nog het 
allerminst. Over alles en iedereen had hij 
zijn zeg. Zijn grote gelijk stond onom
stotelijk vast. 

De voetballer Cruijff was uniek. Een 
solist en een ploegspeler tegelijk. Maar 
bovenal was hij een winner. Cruijff had 
geen boodschap aan hoogstandjes die 

Een faillissement, opgelopen na misbruik 
van vertrouwen, verplichtte hem een trai
nerscarrière uit te bouwen. Ook hier was 
de controverse, de discussie met bestuur
ders en spelers, een constante. Ook hier 
wilde Cruijff winnen. Ook hier won hij. 
Telkens opnieuw eigenlijk. Hij koos altijd 
onveranderlijk voor de aanval. Hij deed 
alles behalve zich aanpassen aan een 
tegenstander. Het kenmerk van de al
lergrootsten overigens. 
In mei '95 zette hij een voorlopig punt 
achter zijn trainerscarrière. Hij stapte 
geaffronteerd op na de zoveelste ruzie 
met Barcelonavoorzitter Nunez. Zijn 
zoon, die hij op zijn eigen onnavolgbare 

Heimwee naar Cruijff 
niets opleverden. Zijn krullen met de bal 
leidden naar resultaten. In zijn goede 
jaren bewoog hij zich onveranderlijk in de 
diepte. Hij bewoog zich in de lengteas van 
het veld. Hij wilde altijd meer. Winnen 
met 6-0 was beter dan winnen met 4-0. 
Wanneer hij het voor bekeken hield stapte 
hij op en zocht nieuwe uitdagingen. Ajax, 
Barcelona, Los Angeles Aztecos, Was
hington Diplomats, Levante, opnieuw 
Ajax en tot slot zowaar Feyenoord. Als 
voetballer werd hij tienmaal landskam
pioen. Driemaal werd hij gelauwerd als 
Europees voetballer van het jaar. 

manier tot topvoetballer en internati
onaal had gepromoveerd en voor wie hij 
zowaar ook nog een transfer naar Man
chester United versierde, mocht meteen 
meevertrekken. De Cruijffs op hun best. 
Voor de tweede maal had Johan in Spanje 
fortuin gemaakt. Je moet het kunnen en je 
moet het doen. 

Was Cruijff de beste ooit? Dat geloven we 
niet. Echt niet. Hij was lichtvoetig, snel, 
vaardig, onvoorspelbaar en onwaar
schijnlijk doeltreffend. Zijn gouden jaren 
vielen niet toevallig samen met die van... 
Eddy Merckx. Het was het tijdperk van 

Het mocht niet zijn 
Onze renners hebben geen voorjaarsklas
sieker gewonnen. Zabel, Sorensen, Cu-
esdon, Bartoli en Bjarne Riis. Museeuw en 
Jo Planckaert speelden mee, maar scho
ten op beslissende momenten om uit
eenlopende redenen tekort. Museeuw 
deed zijn regenboogtrui eer aan. Laat daar 
geen twijfel over bestaan. Hij werd even
wel door pech belaagd Vooral In Parijs-
Roubaix Die koers had Johan kunnen en 
moeten winnen. Het mocht niet zijn. Een 
mens mag nu eenmaal niet blijven lek 
rijden indien hij wil winnen In Luik-Bas-
tenaken-Luik bleef Johan steken op vijf 
seconden of honderd meter van de kop
lopers. De Waalse klassieker was anders 
,,de" klassieker van het voorjaar. Wat Bar
toli daar liet zien verdient ingelijst te 
worden. De manier waarop hij Jalabert en 
Zulle, twee zegezekere ploegmaats, in de 
vernieling reed sprak tot de verbeelding, 
Bartoli onderhoudt een liefdesrelatie met 
topkoersen in Vlaanderen en Wallonië. Hij 
schuwt het spektakel niet. 

In de Gold Race gooide Riis onverwacht 
zijn beste kaarten optafel. De Tourwinnaar 
verkeert al vroeg In grote vorm. Het wordt 
zeer de vraag wie hem In juli op de Franse 
wegen zal kunnen bedreigen. De Deen 
loopt over van macht en zelfvertrouwen 
Hij mag dan tweeëndertig zijn, hij koerst 
momenteel met de gretigheid van een 
belofte die alles wil winnen waaraan hij 
deelneemt. 
We blijven dus met lege handen achter. 
Het gebeurt niet vaak. Maar het is niet de 
eerste keer. 
Museeuw verdiende beter. Hij stond er 
echter te vaak alleen voor. Van de mach
tige GB-Mapei-ploeg van vorige seizoenen 
bleef weinig over. We vragen ons af welke 
uitleg Patrick Lefevere achter gesloten 
deuren aan zijn broodheren zal geven. 
Jo Planckaert verraste aangenaam. Hij 
streed voorin in de Ronde, in de hel-
leklassiekeren in de Gold Race. Meer dan 
eens wekte hij de indruk één van de 
topkoersen te kunnen winnen. In extremis 

ging het telkens mis. Volgroeid is deze telg 
uit het roemrijkste wlelergeslacht van 
Vlaanderen geenszins. Hij zal nog ver
beteren en vroeg of laat brengt hij bloe
men naar grootmoeder Berta. Daarvoor 
was de tijd nog niet rijp. 
Frederic Guesdon, een jonge onbekende 
Fransman, was de geluksvogel van deze 
droge lente. Zelden of nooit spanden de 
wedstrijdomstandigheden zozeer samen 
in het voordeel van één coureur. Deze 
kleine EiPtoen trad in Roubaix met één 
verrassend spurtmaneuver uit de ano
nimiteit. Hij is afkomstig uit het geboor
tedorp van Louison en Jean Bobet en deze 
toevalligheid volstaat ruimschoots om 
Frankrijk in een nieuwe verlosser te laten 
geloven. Wij wachten op bevestiging. 
Concluderend moeten we stellen dat de 
voorjaarsklassiekers gewonnen werden 
door een Duitser, twee Denen, een Italiaan 
en een Fransman. Voor elk wat en voor 
ons niets. 

(gp) 
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de grote winnaars, van de totale sport
beleving die vandaag als doodgewoon 
wordt ervaren maar toen wel degelijk 
echt nieuw was. Het is niet onbegrijpelijk 
dat Nederland Cruijff niet kan en niet wil 
vergeten. Wij geraken ook niet uitgepraat 
en uitgeschreven over Eddy Merckx. 

HET DERDE EINDPUNT 

Het toeval heeft gewild dat het heimwee 
naar Cruijff samenviel met de uitscha
keling van Ajax in de halve finale van 
Europacup I. Door Juventus Turijn. Voor 
de derde maal trekt de Amsterdamse club 
daarmee een streep achter een gouden 
tijd, achter een gouden generatie. Eerst 
was er de generatie van Cruijff, daarna de 
generatie Van basten, nu de generatie van 
trainer Van Gaal. De naam van deze 
trainer was nu eenmaal synoniem van de 
recente triomfen van de Nederlandse 
club. 

We gaan hier geen portret proberen te
kenen van de vroegere Antwerpspeler. 
Met Van Gaal won Ajax in een tijd dat 
topspelers voor veel geld naar Italië en 
Spanje uitweken de Europacup I, de we
reldcup en een reeks nationale kam
pioenstitels. Telkens „een grote" vertrok 
schoof de Ajaxschool een nieuw top
product naar voor. De wereld keek ver
baasd, verstomd en bewonderend toe. 
Een onnavolgbaar systeem. Zo leek het 
wel. 

Maar de Amsterdamse vijver is voorlopig 
leeggevist. Ook hier heeft het arrest-
Bosman zijn werk gedaan. Ook Ajax, 
welvarender dan ooit, moet buigen voor 
de wetten van de vrije markt, van het 
kapitaal. Voetballers van vandaag voelen 
zich verbonden met een club tot ze elders 
meer kunnen verdienen. Zo eenvoudig zit 
dat in elkaar. Dat de sport daardoor in 
zijn bestaan wordt bedreigd stoort de 
heren wetsdienaars en pleitbezorgers 
niet. Het zal hun een zorg wezen. Wat ons 
betreft mag ook prof. Blanpain verder 
zien dan zijn wettekstjes lang zijn. Meer 
dan de helft van de voetbalwereld hijgt, 
kreunt en lijdt onder de financiële ge
volgen van het arrest dat er nog zo gezond 
en wettelijk uitziet... Na ons voetbal 
verliest ook het zo geprezen en niet stuk 
te krijgen Nederlandse voetbalmodel aan 
concurrentiekracht. De rijken rijker en 
machtiger dan ooit en de rest op sterven 
na dood. Maar wettelijk is het wel hon
derd percent in orde. Al wordt de ene 
club door de overheid rijk gesubsidieerd 
en de andere op zijn geringe inkomsten 
genadeloos belast. Wij weten dat nie
mand de tijd kan vertragen, de evolutie 
kan tegenhouden maar de moraalridders 
zien per definitie niet verder dan hun 
eigen gelijk. Nooit stond de sport er 
slechter voor. 

Gym Pie 

1 mei 1997 



SATERDAG 

AHASVERUS 

„Heide brandt in Kempen", 
las Ahasverus. 

En militairen roepen: 
„Mijn naam is haas!" 

© 

Sterspeler vijftig en 
zo geliefd als Cruyffje 

© 

Verhofstadt trekt ten strijde 

Joenkiepoer... 

© 

Zetduivel: 
Toast Thielemans! 

© 

MilieuOntmoetingsProgramma 
Een Vlaamse mop? 

© 

In de VLD staat er altijd wel 
een clercq klaar 

© 

„Iedereen is te koop", zei Kamiel Spiessens 
en hij stapte over den durpel bij VT4 

© 

In Lima werden rebellen 

Fujimores geleerd 

© 

1 mei '97: 
feest van de werkloosheid? 

In de periode van 1922 tot aan zijn dood 
in 1928 schreef Paul van Ostaijen min
stens zes brieven en één Icaartje aan zijn 
geliefde Emma Clément, zij zond hem elf 
brieven. Het geheel van deze corres
pondentie werd samengebracht door 
Mare Reynebeau en het resultaat is een 
fraai boekje dat een nieuw licht werpt op 
de schrijnende „liefde in brieven" tussen 
een arme dichter en een rijk getrouwde 
vrouw. 

•^ V L A A M S P L A K B O E K <> 

HET SIEIMJAAL 

Met de uitgave van deze brieveneditie is 
Mare Reynebeau niet aan zijn proefstuk 
als deskundige in de studie van leven en 
werk van Van Ostaijen. In 1989 pu
bliceerde hij al een uitvoerige bloem
lezing Witte hoeven achter de zoom bij het 
Gentse Poëzieeentrum en verleden jaar de 
biografische studie Dichter in Berlijn bij 
uitgeverij Globe te Brussel. Reynebeau 
(°1956) is historicus van vorming en 
journalist van beroep (Knack) maar pu
bliceert daarnaast ook nog regelmatig in 
het tijdschrift De Vlaamse Gids, het 
blauwe blad met de rode redactie. Zo kon 
hij in dit blad nog recentelijk (1996/4) zijn 
ongenoegen uiten over het Vlaams ro
mantisch nationalisme in een scherp po
lemisch essay „Onschuld der dromen" 
waarin Reynebeau o.m. schreef: „Het 

sienjaal sluit regelrecht aan bij het soms 
wat halfzachte, revolutionaire en uto
pische flamingantisme van onmiddellijk 
na de Eerste Wereldoorlog. Dat is een 
stokpaardje van Maurits Coppieters, 
voor wie deze vrij kortstondige en mar
ginale episode in de Vlaamse geschiedenis 
kennelijk het beste van de Vlaamse be
weging reveleert. Vandaar ook de naam 
van het project, naar een gedicht van Paul 
van Ostaijen uit 1918. Dat Van Ostaijen 
zelf het idealisme daarvan twee jaar later 
al verloochende omwille van zi]n we
reldvreemdheid, zijn onwerkbaarheid en 
zijn verblindende en destructieve karak
ter, schijnt De Batselier en Coppieters 
niet te deren." Dit citaat maakt duidelijk 
dat de discussie omtrent het flamingan
tisme van Paul van Ostaijen ook nu, na het 
voorbije jaar met de viering van zijn 
honderdste geboortedag en de diverse 
Van Ostaijen-publicaties, nog zeker niet 
ten einde is. 

EEN ONMOGELIJKE LIEFDE 

In vier korte stukken; „Zorgeloos leven 
in Antwerpen", „Ballingschap in Ber
lijn", „Ballingschap in Antwerpen" en 
tenslotte „Ballingschap in het leven" 
schetst Reynebeau de contouren van deze 
onmogelijke liefde. Hij doet dit in een 
heldere stijl zonder veel franjes en zonder 
ook maar één moment zijn doel uit het 
oog te verliezen: een voor het ruime 
publiek bestemde editie van deze al bij al 

Ontroerend 
brievenboeKie 

toch wat stuntelig gestamelde (en on
volledige) brieven aan te bieden. Het is en 
blijft echter de vraag welk belang deze 
soms futiele biografische gegevens voor 
de gewone lezer kunnen hebben. Rey
nebeau stelt in zijn korte inleiding: „Want 
deze brieven zijn van een veel ruimer 
belang dan het strikt anekdotische, dat 
alleen een voyeuristische nieuwsgierig
heid zou bevredigen." En hij geeft hier
mee zelf bijna het belangrijkste bezwaar 
tegen dit boekje dat er zonder twijfel 
eentje is voor fans die alles willen weten 
over het privé-leven dichter. Reynebeau 
dwingt wel bewondering af door zijn 
uitgebreide kennis en zijn verhelderende 
voetnoten bij elke genummerde brief van 
Paul aan Emma of van Emma aan Paul, 
maar vooral het peil en de stijl van deze 
brieven zijn al bij al eerder triviaal en 
gewoon ontgoochelend te noemen. Het 
zijn helaas geen epistolaire pareltjes en 
geen voorbeelden van bevlogen liefdes
brieven. Daarvoor is de taal van Emma te 
zeer gelardeerd met germanismen, ge
brekkige zinswendingen of kreupele zin-

Emma Clément, de geliefde. 

nen. Verwacht dus geen meeslepende 
erotiserende brieven vol van smachtende 
bekentenissen en pikante toespelingen 
zoals die in de literatuur wel degelijk 
bestaan en gepubliceerd werden. Emma 
Clément was geen Belle van Zuylen. En 
misschien maakt dit de teneur van deze 
brieven juist zo schrijnend en zo tra
gisch. 

Je krijgt als onbevangen lezer warempel 
soms een gevoel van medelijden met deze 
arme en ziekelijke Paul van Ostaijen, die 
al in de eerste brief van haar - en dit dus 
pas een paar maanden nadat zij getrouwd 
was met een andere man - te horen kreeg 
dat zi| van haar kersverse echtgenoot 
Peter Pringsheim of van zijn ouders zo'n 
„mooie Barok ring robijn met 40 bril-
lanten omvolst en eene broche ook uit de 
17de eeuw bekomen" had. 
Delicatesse en tact zijn toch nog wat 
anders! Maar goed, het hele boekje is een 
ontroerend en levensecht document hu-

main dat nog maar eens aantoont dat ook 
voor een dichter in zijn relatie met een 
geliefde de woorden gelden: niets men

selijks is mij vreemd. De twee in bijlage 
gepubliceerde kattebelletjes (in het Frans) 
van die andere geliefde (Doris) staan dan 
weer in schril en mysterieus contrast tot 
de rest van het boekje dat keurig en 
verzorgd werd uitgegeven. 

Hendrik Carette 

c» Ik heb je nog steeds zeer lief. Paul van 

Ostaijen en Emma Clément. Een 

liefde in brieven (1922-1928). In

geleid en geannoteerd door Mare Rey

nebeau. Uitg. Poëzieeentrum, Gent, 

1996, 83 blz., 498 fr. 

OPGAVE 87 

HORIZONTAAL 
2. Deze dag komt slechts ze

ven keer in het jaar voor 
(14) 

9. BIJ een bedrijf dat zich 
hiermee bezighoudt, 
snijdt 't mes aan twee lon
ten (2-, 2, 7) 

10, Volgroeid (3) 
11. Nabij dit dorp aan een 

Oost-Vlaamse nvier vindt 
een lichte luchtverplaat-
sing plaats! (15) 

14 Zó schatten datje erdoor 
kunt kijken (5) 

15. Haalt het geld binnen (3) 
16. Telefoonwoord dat tegen

woordig een alledaagse 
groet is (5) 

17. Reispapieren (4) 
18. Zit klem tussen een hoge 

heer en een landbouwer 
(5) 

19. Bij de muziek van dit in
strument wordt ongetwij
feld niet gedanst (9) 

22. Aan deze grap zit een sterk 
luchtje (2) 

23. Als Je de straat die naar 

een klaproos is genoemd, 
in drieën splitst, blijkt va
der een heel eind hier van -
daan te zijn! (10) 

VERTICAAL 

1. Ongesmeerde boterham
men (6) 

3 't Is nochtans korte tijd 
goed! (7) 

4 Weg (9) 
5. Uitgelaten (6) 
6. Niet zo propere onder

grondse (9) 
7 Bergruimte in de open 

lucht (9) 
8. Houteng (5) 

11 Meer dan één keen-f-1-1-1 
(8) 

12. De verpakking niet mee
gerekend (5) 

13. Dubbel eerlijk, dus ver
trouw er maar op (4, 4) 

19. Beweegt zich zijwaarts 
voort (4) 

20. Je mag dit ook een mand 
noemen (4) 

21. Ais 't rank was, kon Cezelfe 
het horen ruisen (4) 

17 
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OPLOSSING OPGAVE 86 

Horizontaal: 1. schreeuw; 5. 
langstlevend; 7. soms, 8. af en 
toe 11. edelachtbare, 15 
personenauto; 18. enkel; 19. 
stop; 22 doorlichting. 
Verticaal: 1. sas, 2 hoi, 3 
erven; 4. weddeverhoging; 5. 
losgekoppeld, 6. nam; 9. Est; 
10. wat; 12. emir; 13. accu; 14. 
one; 16. steur, 17 net; 20. pui; 
21, ei. 

Miei Baar uit de oude Fon-
teinweg 25 te 3700 Ton
geren is onze winnaar van 
deze weeic. HU mag binnen-
kort zijn prils thuis ver-
wacliten. 
De gele briefkaart met de 
oplossing van opgave 87 
verwachten we ten laatste 
op maandag 12 mei a.s. op 
ons adres: Barrlkadenplein 
12 te 1000 Brussel. 

1 mei 1997 



INSIDE 

van de wereldberoemde Arthur Penn heeft maar liefst Nigel 

Hawthorne, Eric Stoltz en Louis Gosset Jr. om een ietwat 

rammelend scenario van Bima Stagg te verdedigen. Het gaat om 

een anti-apartheid-verhaal, met een sympathieke blanke als 

centrale figuur, dat vorig jaar in Cannes (mei '96) als slotvertoning 

van de Quinzaine des Réalisateurs werd vertoond, en eerder 

flauwtjes werd ontvangen. 

De blanke sympathico is Eric Stoltz, een 30-jarige Afrikaner - uit 

een vooraanstaande erg „witte" Afrikanerfamilie - die is opgepakt 

wegens sympathieën voor de zwarten. Hij wordt geslagen en 

gefolterd, omdat hij een verrader van het blanke ras zou zijn, maar 

NIEUW IN DE BIOS 

de erg sterke Stoltz verloochent zijn idealen niet.De kolonel, Nigel 

Hawthorne, is zijn ondervrager en hij probeert op alle mogelijke 

manieren Stoltz tot bekentenissen te dwingen, waarbij hij zelfs 

diens liefje en diens vader betrekt, en daarbij nog een valse 

beschuldiging - namelijk het opslaan van „verboden" wapens die 

zouden moeten dienen voor een terroristische aanslag - uit z'n 

duim zuigt. Hij plaatst een informant in de cel naast die van Stoltz 

die alle gesprekken op tape opneemt, en nog meer van dat fraais. 

Kortom, alle middelen zijn goed, en één der laatste middelen om 

Stoltz te overtuigen zal zijn hem getuige te laten zijn van het 

doodslaan van een medegevangene. 

Met een sprongetje zijn we tien jaar later - het apartheidssysteem 

behoort nu tot bet verleden, en het onderzoek naar misdaden tegen 

de mensheid is in volle gang. Zwarte ondervrager Gossettjr. laat de 

kolonel zijn verhaal vertellen. Deze blijft er net zo onbewogen 

onder ,als toen hij tien jaar daarvoor zijn slachtoffers pijnigde. 

Maar Gossettjr. weet meer dan Hawthorne vermoedt. 

Jammer genoeg zijn de twee verhalen niet genoeg door elkaar 

verweven, en dat maakt dan ook de zwakte van deze film uit. Maar 

er zijn genoeg gruwelijk sterke hoogtepunten om de film niet 

ongezien te laten, en de acteursprestaties zijn gewoon verbluffend. 

(**l/2) Willem Sneer 

# MEDIALANDSCHAP # 

^sJ' Bound for Clory Uitstekende Amerikaanse 
film van Hal Ashby uit 1976 naar de autobiografie van 
folicsinger Woody Guthrie, de „geestelijke vader" van 
o.m, Bob Dylan en Bruce Springsteen. Guthrie reisde 
in de periode 1936-40 het land af en zong voor de 
verschoppelingen, de slachtoffers van de Grote De
pressie. David Carradine speelt de rol met vee! gevoel. 
Zat. 3 mei, Kanaal 2 om 20u.45 

'^^s^ Leven zonder lichaam Mark O'Brien, een 
journalist-dichter, is verlamd door polio en is aan
gewezen op een leven in een stalen long. Dit be
klijvend portret werd vorige maand bekroond met 
een Oscar voor beste documentaire, Een keuze van 
Miei Dekeyser. Zon. 4 mei, TV 2 om I9u.50 

êa=l ' Deatft Becomes Her Amerikaans komische 
film van Robert Zemeckis uit 1992 met Meryl Streep, 
Bruce Willis en Goldie Hawn. Zeven jaar nadat haar 
man haar dumpte voor haar beste vriendin Madeline, 
beraamt Helen Sharp nog steeds een plan om zich te 
wreken. Wat volgt Is een zwarte komedie met een 
nogal flauw verhaal, maar met speciale effecten die 
goed genoeg bevonden werden voor een Oscar. 
Maan. 5 mei. Kanaal 2 om 20tf.45 

Boulevard: Genot, roes en bedwelming Do
cumentaire over de geschiedenis van de koffie, een 
van de belangrijkste handelsproducten ter wereld. 
Over de smaak en kwaliteit lopen de meningen sterk 
uiteen, net als over de vraag of koffie al dan niet 
gezond en/of verslavend is. Dins. 6 mei. TV 2 om 
21U.30 

Niels Arastrup en 
Glenn Close in 
Meeting venus, 
woens. 7 mei op 
Kanaal 2 om 22u.l5. 

i fer^ Panorama: Rookgordijn Reportage over de 
sigaret en haar steeds fellere belagers. Met enquêtes 
in scholen, getuigenissen van producenten en ver
kopers en een bijdrage over de geschiedenis van de 
nieuwe wet op de tabaksreclame. Dond. 8 mei, TV 1 
om 21U.45 

t J * Mortal thouglits Amerikaanse film van Alan 
Rudolph uit 1991 met Demi Moore, Gienne Headly en 
Harvey Keitel. Inspecteur John Woods en zin collega 
Linda Nealon ondervragen Cynthia Kei log i v.m. de 
moord op James Urbanskl, de man van Cynthia's 
beste vriendin Joyce. Urbanskl was een agressieve 
man, die zijn vrouw mishandelde. De verdenking valt 
dan ook meteen op Joyce... Vrij. 9 mei, Kanaal 2 om 
20U.45 

C ^ * The Mask Bekkentrekker Jlm Carrey, de Jerry 
Lewis van de jaren '90, speelt de rol van een suffe 
bankbedlende die 's nachts met behulp van een 
magisch masker tot dingen in staat Is waar hij overdag 
slechts kan van dromen Amerikaanse komedie van 
Charies Russell uit 1994, VriJ. 9 mei. TV 1 om 
21U.10 

Met ons gaat het goed! 
I „Met ons gaat het zeer goed, 

dank u." is zowat één van de meest 
gehoorde zinnetjes in het omroepland
schap. Zo ook vorige week VRT-direc-
teur voor televisie Fiet Nan Roe. Een blik 
op de kijkcijfers van de week van 14 tot en 
met 20 april leert ons nochtans iets an
ders. 

Het best scorende amusementspro
gramma bij de VRT is de herhaling van de 
herhaling van 'F.C. De Kampioenen', het 
staat op een gedeelde zevende plaats en 
haalt nog 850.000 kijkers. Aan de VRT-
dominantie van tijdens de wintermaan
den is een einde gekomen, de kijkcij
ferparade geeft ongeveer hetzelfde beeld 
als een klein jaar terug. 
Maar toch gaat het dus goed. 'Kop
pensnellers', 'U hoort nog van ons', 'VIP 
VIP Hoera', 'Bingovision', ... geen van 
de nieuwe amusementsprogramma's van 
de VRT haalt een publiek dat groter is 
dan 680.000 mensen, zijnde 12,3% van 
het totaal aantal potentiële kijkers. De 
aangekochte formats 'Herexamen' en 
'Zo vader, zo zoon' maken daarop een 
uitzondering. Alleen op maandag wordt 

vanuit de Reyerslaan gescoord. In De 

Standaard lezen we Van Roe daarover dit 
zeggen: „Totnogtoe hebben we duidelijk 
bepaald wat we met TVl en TV2 willen: 
een amusementsnet en een verdiepend 
net. We hebben de programmatie lo
gischer en publieksvriendelijker ge
maakt door duidelijk rekening te houden 
met het kijkgedrag. De vaste amuse
mentsprogramma's op TVl om 20 uur 
zijn daar een voorbeeld van." Zo staat 
het er. 

Wat er dan goed gaat met de VRT is het 
'marktaandeel'. Dat cijfer geeft weer hoe
veel van alle mensen die op een bepaald 
moment TV kijken, kijken naar een be
paald station. En daar doet de VRT het 
dus goed. Ten opzichte van vorig jaar ligt 
dat marktaandeel ongeveer 5% hoger. Uit 
een '-tigste' duur onderzoek naar het 
kijkgedrag blijkt bovendien dat 'de kij
kers' TVl beoordelen als 'jonger, mo
derner, humoristischer en toegankelijker' 
dan vroeger. Alleen blijkt dat opnieuw 
niet uit de kijkcijfers. Maar: „Met ons 
gaat het biezonder goed, dank u!" en 
„Een openbare omroep mag zich niet 

Chris Van den Durpel Is het zoveelste 
VRT-gezicht dat middels 

gemeenschapsgeld bekend mocht 
worden en nu 'een nieuwe uitdaging' 

zoekt bij een Vlaams commercieel 
station. Van den Durpel trekt naar VT4 

en vindt daar producer Bart De Prez 
terug. Het gebakkelei over de 

auteursrechten op Van den Durpels 
typetjes is inmiddels begonnen. 

laten leiden door de kijkcijfers. Tenzij die 
zo goed zijn als het ons gaat natuurlijk." 

Oh ja, gelezen in Het Belang van Limburg 

van diezelfde dag: „Eerder al had grote 
baas Carlo Gepts de mdedeling verstrekt 
dat het goed gaat met VT4 (...)" 

Praatshows halen niet meer die hoge 
kijkcijfers die ze sinds jaar en dag 
gewoon waren te krijgen. Daar is een 
aantal goede redenen voor waarvan 
het overaanbod zonder twijfel de 
belangrijkste is. 'Talking heads' op elk 
kanaal, haast iedere dag en dan nog 
veelal over ondenwerpen die een 
mens niet bepaald vrolijker maken of 
met presentatoren van wie wij puk
kels krijgen op de meest vervelende 
plaatsen. 
Dat laatste geldt alvast niet voor Jan 
Van Rompaey. al Is ook zijn Jan Pu-
bliekgeen hoogvlieger. Niet wat kijk
cijfers betreft - weliswaar recht te
genover Wittekerke, maar ook niet 
naar inhoud. De stellingen waarmee 
het publiek geconfronteerd wordt, 
lenen zich zelden tot een zwart/wit-
antwoord en dat is ook voelbaar in de 
discussies De meningen van voor-
en tegenstanders liggen vaak te 
dicht bijeen, zeker wanneer beide 
kampen ook nog eens nuances aan
brengen Het Is overigens de ver
dienste van Jan Publiek' dat het voor 
nuanceringen nog enige ruimte 
overiaat, in veel andere praatshows is 
het wat dat betreft huilen met de 
pet op De meeste types die in Mar
iene en Goedele aan het woord ko
men, lijken ons tenminste niet ge
kozen omdat ze het zo goed op de 
hoogte zijn of omdat ze zo wel
bespraakt zijn. 

Vandaag werd er gedebatteerd rond 
'Staken moet verboden worden', 
waarbij de redactie van Jan Publiek 

de kapitale fout had gemaakt om 
vooral vakbondsvertegenwoordi
gers en te weinig Michel Verschu-
erensen uit te nodigen. De Ander-
lecht-manager heeft ooit publieke
lijk verkondigd stakers 'lul' te vinden 
en had dan ook niet misstaan in het 
debat. Mogelijk was hij uitgenodigd, 
maar wilde hij niet komen. Mogelijk 
had men hem gewoon vergeten. 
Jammer want het gevolg was dat 
het debat, in zoverre aanwezig, be
heerst werd door de vakbonden, 
organisaties die in vroeger tijden 
zeer zeker hun verdienste hebben 

ging de discussie meer over werk
loosheid dan wel over stakingen. 
Vermakelijk was wel het optreden 
van huidig VLD-voorzitter Herman 
De Croo. De liberale voorman doet 
vrijwel zeker een nieuwe gooi naar 
het hoogste VLD-postje en TV-op-
tredens kunnen In dat opzicht na
tuurtijk geen kwaad. De Croo had al 
lang moeten zwijgen, maar eens hij 
het woord gekregen had, wilde hij 
het niet meer zo gemakkelijk lossen. 
Hij sprak over een falend regertngs-
beleld en vond het nodig om zich 
ook nog eens te mengen in de dis-

Mag er gestaakt worden? 
Jan Publiek, donderdag 24 april 1997, TV1 

gehad, maar die de jongste jaren 
vooral uitblinken in weinig creatieve 
behoudsgezindheid. 
Jan Publiek bevatte dan ook weinig 
nieuwe Inzichten, al maakte het on
rechtstreeks nogmaals duidelijk dat 
er de jongste maanden en weken 
nogal wat banen verteren zijn ge
gaan De beelden van de moeilijke 
staking rond de sluiting van het Vil-
voordse koekjesbedrijf Delacre wer
den nog eens getoond en Roberto 
d'Orazlo, vakbondsman bij Forges, 
mocht te pas en te onpas zijn con
troversiële acties komen verdedigen. 
Naarmate het programma vorderde 

cussie over de staking van het spoor
wegpersoneel. Uitgerekend de man 
die tijdens zijn ministerschap met 
het weergaloze 'iC/lR-plan' de men
sen uit de trein heeft gejaagd, ging 
nu even zeggen hoe het wel of niet 
moest... Nu ja, de man was in beeld 
geweest en op dat moment wist hij 
nog niet dat Verhofstadtüat enkele 
dagen later ook zou zijn. In De ze
vende dag nog wel en voor een 
publiek dat in politieke ondenA/erpen 
geïnteresseerd Is. Maar dat is dan 
weer niet het Jan Publiek' van De 
Croo. 

KrIK 
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Vlag 
In De Standaard (7 april jl.) lees Ik In een 
artikel „Rechter zoekt verschillen tussen 
Schotten en Engelsen" het volgende. 
„De vlag groeide mee met het koninkrijk. 
In 1606 werden de vlaggen van En
geland (kruis van St. George) en Schot
land (kruis van St. Andrew) Ineenge
vlochten". 
Nu vraag ik mij af waarom de Belgische 

vlag niet kan meegroeien met onze her
vormingen. De huidige Belgische vlag is 
een Ineenvloeiing van de diverse pro
vinciale kleuren en herinnert de oudere 
generatie Vlamingen aan de brutale ver-
knechting van Vlaanderen door de 
Franstalige belgicisten en hun Vlaamse 
collaborateurs. 
Jongeren weten niet meer welk onrecht 
Vlaanderen aangedaan werd door de 
Franstaligen, dit alles onder de dek

mantel van de Belgische vlag. 
Deze provinciale indeling is op de ach
tergrond gedreven door het federale 
statuut van de staat met Vlaamse en 
Waalse afgebakende deelstaten, het 
Brusselse hoofdstedelijk gewest en de 
Oostkantons. 
Het is duidelijk dat de vlag de wijziging 
van de bestuursindeling moet volgen en 
dat daarin zeker de Vlaamse en Waalse 
symbolen aan bod dienen te komen. Een 

bevoegde commisie dient te worden 
aangesteld om een wedstrijd terzake uit 
te schrijven en met de bevoegdheid het 
gekozen ontwerp te bekronen. 
Kan de VU, samen met andere Vlaamse 
partijen, daarin een initiatief nemen? 

Albert Lepeer, 
Kortrijlc 

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

Van BRTN naar 
VRT 
Het is onbegrijpelijk dat sommigen niet 
akkoord gaan met de naamsverandering 
van onze nationale omroep tot VRT. Het 
imago van de „regio" Vlaanderen naar 
het buitenland wordt daardoor versterkt, 
regio waar het Nederlands de officiële 
taal is. 

Overigens, waarom moet die „B" nog in 
het letterwoord en logo zitten? Indertijd, 
vóór de regionalisatie van de omroep 
alhier, had men toch de namen NIR /INR 
uitgevonden. Voor de buitenlanders van 
toen was er toch ook geen B te be
speuren? 

In een groot Europees land is de omroep 
meestal regionaal gestructureerd. Neem 
nu Duitsland; daar hebben regionale om
roepen zoals WDR, NDR, BR, recentelijk 
de MDR (in ex-DDR) toch internationale 
faam verworven, al dan niet met hun 
symfonie-orkesten erbij? 
En bij onze noorderburen dan, waar de 
nationale omroep in Hilversum onder het 
overkoepelende orgaan NOS veel beter 
bekend is onder de namen van de „zend
gemachtigde" omroepzuilen zoals 
AVRO, VPRO, KRO, enz. Daar is toch 
ook geen „N" te bespeuren...? 
VRT klinkt als een klok, en zal de 
Vlaamse identiteit, ingebed in een con-
federaal bestel, in Europa beslist ver
stevigen. 

Et pour les Wallons la mème chose, maar 
zij moeten zelf nu maar uitmaken of zij 
hun nationale omroep met het letter
woord RTW of met iets andes willen 
kenmerken. 

Herman A.O. Wilms, 
Vorst-Brussel 

Bange blanke 
Portier 
Bange blanke Portier van het Zangfeest! 
Hij durft TV-reporter Rosanne Germon-
prez (VTM) niet te antwoorden op een 
vraag over multiculturele samenleving, 
over immigratie. Voor een van de zo
genaamde leiders van de Vlaamse be
weging vind ik dit bedroevend. Over de 
gemakkelijke thema's de keel wijd open
zetten en zelfvoldaan applaus oogsten, 
dat kan wel! Gaat het over iets neteligs, 
over iets waar meer genuanceerd over 
gedacht en gesproken moet worden, dan 
zwijgt de ANZ-voorzitter. Lege dozen 
verkopen aan het volk, meehuilen met het 
Blok. Het volk niet durven zeggen dathet 
niet meer mogelijk is terug te keren naar 
de tijd van Tineke van Heule of van de 
stille Kempen, maar dat we Vlaanderen 

zullen moeten maken met alle mensen die 
er wonen, ook de gekleurde. 
Toegeven dat dit op een menselijke ma
nier organiseren niet zo simpel zal zijn, 
had de boodschap moeten zijn! 
De rest is; collaboreren met het Blok! 

Herman Verheirstraeten, 
Kortenberg 

Roerende 
onschuld 
Of het nu de commissie-Dutroux of -
Rwanda is, er zal gezocht worden om een 
naamloze collectiviteit de schuld te ge
ven. Wat zoveel is als een witwasoperatie. 
Het zoveelste bewijs dat de hoogste be
leidsmensen géén schuld kunnen of wil
len aanvaarden. 

Wel hun pappenheimers kennende en 
wetende dat het publiek na een tijdje de 
zaak vergeten is. In het ergste geval 
worden zij verplaatst of verdwijnen voor 
een tijdje en komen dan weer. Onkruid 
vergaat niet. Oneervol ontslag zit er niet 
in. Is wat zij gedaan hebben zo erg? 
Het is duidelijk dat hun collega's-be
leidsmensen hen zoveel mogelijk pro
beren te sparen. Roerende solidariteit 
waarbij zij rekenen op evenveel begrip 
indien hen zelf iets dergelijks moest over
komen. Beseffende dat de schending van 
het imago der politici, hen ook onrecht
streeks treft. Onder de volksspreuk: zij 
zijn allen dezelfde. Wat natuurlijk niet zo 
is. 

Er is géén twijfel dat de overheid ver
antwoordelijk is voor wat ondergeschik
ten doen. Die moeten gehoorzamen aan 
bevelen. Koddig dat wie het bevel gaf 
achteraf géén schuld treft. Heeft men na 
de oorlog in Neurenberg de verkeerden 
opgeknoopt? 

Het volk dat zijn leiders als voorbeelden 
ziet, weet ook niet meer waaraan zich te 
houden. Als het merkt dat zij als „strikt 
private aangelegenheid" aan overspel 
doen. Terwijl dit volgens de doctrine 
waarop zij zich baseren niet mag. Wat zij 
luidruchtig vertellen is „publiek", wat zij 
doen gaat onder de dekmantel van de 
„privacy"! 

In het arrondissement Brussel zouden 
282 verdwijningen niet opgehelderd zijn. 
Te weinig personeel, gebruikt als argu
ment om de schuld af te wentelen. Eerder 
een schuldbekentenis dat men niet tijdig 
wees op de achterstand. Laattijdig geroep 
nu men zich in het nauw gedreven voelt. 
Losheid der zeden is opgetreden in alle 
gelederen. Niets is nog heilig. Wandaden 
worden gemeengoed en er ontstaat een 
verregaande tolerantie. Wat zoveel men
sen doen moet toch goed zijn. Waarom 

nog straffen? Enkel saaie mensen hebben 
daar een ander idee over. Omdat zij niet 
(meer) in de meerderheid zijn, halen ze 
het toch niet in een democratie. Dus 
vooruit maar! 

Willy Degheldere, 
Brugge 

Walschap 
Graag wens ik te reageren op de le-
zersbrief Walschap (WIJ, 24 april jl.). 
De briefschrijver zegt dat de gratiever-
lening door de prins-regent voor Stefaan 
Laureys ongeopend was blijven liggen op 
het Antwerpse gerechtshof. Dit gegeven 
klopt echter niet met de waarheid. Ik 
weet dat kort na zijn terechtstelling op 23 
februari 1945 er in Antwerpen geruchten 
de ronde deden, dat Stefaan Laureys 
alsnog gratie zou gekregen hebben maar 
dat „men" deze brief had laten liggen. Bij 
nader onderzoek - ik werk momenteel 
aan een boek over Stefaan Laureys dat in 
het voorjaar van 1998 zal verschijnen -
blijkt dit toch niet te kloppen. Op 22 
februari, een dag vóór zijn executie, kreeg 
Stefaan in zijn cel de tijding dat zijn 
genadeverzoek verworpen was. Dit feit 
werd hem meegedeeld door zijn advocaat 
George Franck. Wel was er een petitie 
rondgegaan, maar veel heeft dit niet 
geholpen. Op zijn proces (sic) heerste er 
een bijzonder vijandelijke stemming en 
eiste een deel van het publiek de dood
straf. 

Pieter Jan Verstraete, 
Kortrijk 

Witte vakbond 
Stakingen bij Renault, bij Forges de Cla-
becq, NMBS. Al stakingen wat de klok 
slaat! Stakingsrecht? Ja of neen? 
Als democratisch burger, maar ook als 
voorzitter van de VSL Democraten 99, 

ben ik van mening dat stakingsrecht een 
fundamenteel recht is en daarom Ja, voor 
zover het stakingsrecht niet als propa
gandamiddel misbruikt wordt door 
kleurvakbonden. 

Het bericht over de Renault-sluiting was 
nog geen twee uur oud of de rode en 
groene jasjes, gevolgd door de blauwe, 
verschenen al op het Journaal van zes
sen. 

Op alle mogelijke en onmogelijke ge
legenheden willen de gekleurde vakbon
den zich manifesteren, niet om de rechten 
en de belangen van de werknemer te 
verdedigen maar wel om propaganda te 
maken voor hun eigen kleur. 
Een overkoepelende kleurloze, witte een-
heidsvakbond, die de werkelijke rechten 
van de werknemer verdedigt, is er no
dig. 

Ik pleit voor de afschaffing van ver
zuiling, waar de vakbonden de politieke 
partijen spijzen en dekken en vice versa. 
Ik pleit voor een rechtvaardig evenwicht 
tussen arbeid en kapitaal, waar men loon 
naar werken ontvangt en werk naar loon 
presteert. 

Wordt er aan dit evenwicht getornd, dan 
heeft de werknemer inderdaad recht op 
staken of heeft de werkgever inderdaad 
het recht om sancties te nemen. 

Hendrik-Jan Ombelets, 
Herk-de-Stad 

RS. De redaktie ontvangt graag brieven van lezers. 
Naamloze, scheld- en smaadbrieven gaan de scheur
mand In. De redaktie behoudt zich het recht voor 
brieven in te korten en persklaar te maken. Brieven 
worden voluit ondertekend, tenzij de schrijver ver
zoekt Initialen te gebruiken 
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np 10 maart werd Michel Seuphor 96. Seuphor 

is het pseudoniem van de in Borgerhout 

geboren Fernand Berckelaers. Over hem verscheen 

een boek en eerlang opent een tentoonstelling over 

zijn plastisch werk. Seuphor is niet de eerste de 

beste, hij vertegenwoordigt de generatie Paul van 

Ostaijen, Herman van den Reeck en andere 

wonderkinderen... 

De constructivist en theoreticus Michel 

Seuphor staat op absolute wijze voor de 
abstracte kunst. In 1921 schreef hij zijn 
eerste teksten over deze kunstvorm en 
zi)n L' art abstrait (1964) is nog steeds een 
standaardwerk. Deze onverzettehjke, erg 
polemische teksten werden nooit eerder 
in het Nederlands uitgebracht. Dat is nu 
gebeurd in het zo pas verschenen boek 
Cabaret dat Seuphors belangrijkste stel
lingen bevat over de meest onbegrepen en 
meest tegenstrijdige kunststroming: de 
intelligentie van de abstractie. Seuphor 
beschrijft en situeert de abstractie zoals 
Breton het surrealisme verklaard heeft. 

DE KRACHT VAN EEN LIJN 

Cabaret is een eigenzinnige selectie uit 
teksten die Seuphor vanaf 1924 tot heden 
heeft geschreven, voorafgegaan door een 
inleiding van Henri-Floris Jespers en een 

gesprek met Seuphor. Seuphor duikt eruit 

op, niet alleen als verdediger en the

oreticus van de abstracte kunst, maar ook 

als een querulant, een polemicus, die het 

eigen standpunt mordicus wil door-

drukkken en absoluut gelijk wil hebben. 

Seuphor blijft de bevoorrechte getuige van 

belangrijke generaties kunstenaars zoals 

Mondriaan, Marrinettie, Arp, Delaunay, 

Kandinsky e. a. Maar Berckelaers is ook 
getuige van het merkwaardige samengaan 
van flamingantisme en artistieke avant-
garde in het Antwerpen van na de eerste 
wereldoorlog. 

De Kredietbank organiseert van 28 mei 
tot en met 29 juni 1997 in haar galerij te 
Brussel de tentoonstelling Michel Seup

hor. De kracht van een lijn. De expositie 
omvat een keuze uit het omvangrijk plas
tisch oeuvre van de kunstenaar, van de 
jaren '60 tot vandaag. De constante in dit 
overzicht is de horizontale lijn voering die 
ons steeds weer confronteert met Seup
hors visie op abstracte kunst. Uit de keuze 
kunstwerken valt ook zijn poëtisch talent 
op, zijn gave om in enkele krachtige 
woorden een boodschap mee te delen die 
subtiel en soms speels in het lijnenspel 
verweven zit. Hij schuwt daarbij het ge
bruik van vreemde talen niet. Japans en 
zelfs Sanskriet lijkt hij vlot in de vingers te 
hebben. 

MONDRIAAN 

Michel Seuphor, pseudoniem voor Fer

nand Louis Berckelaers, werd geboren in 
Borgerhout op 10 maart 1901. Reeds op 
zeer jonge leeftijd werd hij een verdediger 
van de abstracte kunst, meer bepaald van 
de constructivistische tendens hierin. 
Vanaf de vroege jaren twintig ging hi) dit 
nieuwe fenomeen internationaal promo
ten. Dit zal trouwens zijn levenswerk 
worden. Als essayist en als dichter poogde 
Seuphor via het door hem opgerichte 

tijdschrift Het Overzicht Vlaamse kun
stenaars bewust te maken van het uit
zonderlijke belang van lijn en structuur, 
van evenwicht en harmonie en van kleur 
en ritme in de picturale en sculpturale 
expressie. Seuphor ontleende zijn ter
minologie aan de nieuwe kunsttheorie 
van De Stijl. Piet Mondriaan is zijn eerste 
lichtende voorbeeld. Tijdens buiten
landse reizen naar o.a. Berlijn, Parijs en 
Rome legde Seuphor in de jaren '20 zijn 
eerste internationale contacten op het 
terrein van de beeldende kunsten. Zo 
leerde hij mensen als Marinetti, Delau

nay, Léger e.a. kennen. In deze periode 

toonstellingen. Zijn inleidingen in ca
talogi of teksten voor talloze monogra
fieën werden zeer gewaardeerd. Zijn be
langrijkste monografie blijft de studie 
over Piet Mondriaan. 

Op het einde van de veertiger jaren begon 

Seuphor opnieuw de tekenpen te han-

Bevoorrechte 
getuige 

begon Seuphor zelf met de lijn te ex
perimenteren. Zijn prille tekeningen wa
ren geïnspireerd op het vlakkenpatroon 
van Piet Mondriaan en Georges Van-
tongerloo. 

Uit artistieke ontevredenheid en discus
sies binnen de redactie van Het Overzicht 

verhet Seuphor in 1925 ontgoocheld Ant
werpen. Vanuit Parijs hoopte hij de abs
tracte avant-garde beter te kunnen sti
muleren. Zijn inspanning om alle con
structivisten te verenigen werd bekroond 
met de oprichting van de groep Cercle et 

Carré. 

In 1932 opereerde Seuphor een tijdje 
vanuit Zwitserland, waar hij o.m. als 
zelfstandig plastisch kunstenaar bedrijvig 
was. Hij creëerde er zijn 'dessins uni-
linéaires', figuratieve voorstellingen die 
met een ononderbroken lijn getekend 
zijn. In feite nam de kunstenaar hier 
afstand van de abstracte expressie. Over
heersend element in zijn kunst was de 
absolute waarde van de lijn geworden. 
In 1934 vestigde Seuphor zich in Anduze, 
een stadje in de Cévennes. Daar was hij 
vooral bezig met de verzorging van al
lerlei literaire uitgaven: zowel autobi
ografische romans als essays en gedich
ten. Zijn objectieve benadering en zijn 
consequente inzet voor de abstract-ge-
ometrische kunst werden m Parijs naar 
waarde geschat, de Vlaming werd als een 
echte autoriteit beschouwd. In 1948 
vroeg Galerie Maeght in Parijs hem Uart 

abstrait, ses origines, ses premiers maitres 

te concipiëren. Met beide handen greep 
Seuphor de kans om via deze uitgave 
opnieuw een warm pleidooi te lanceren 
Voor het uitzonderlijke belang van de 
abstracte kunst in de ontwikkeling van de 
mondiale kunst. Seuphor werd ook de 
gegeerde organisator van tal van ten

teren. Dit keer op zoek naar een eigen, 
zeer persoonlijke, intellectualistische 
plastische taal, beantwoordend aan zijn 
visie op de abstracte kunst. Zodoende 
ontwikkelde hij een heel individueel ho
rizontaal lijnenspel, onderworpen aan de 
regels van de symmetrie. Hij creëerde zijn 
fameuze 'dessins a lacunes'. Met dit soort 
tekeningen vroeg Seuphor aandacht voor 
de contrasten tussen zwart en wit, maar 
ook voor de effectvolle tegenstrijdighe
den tussen aanwezigheid en afwezigheid, 
tussen afstand en nabijheid. Dit is de basis 

gebleven ook in zijn actueelste expressies. 
Zijn werken zijn dan ook onmiddellijk 
universeel herkenbaar als strakke grond
patronen, waarbinnen in witte vlakken 
zowel figuratieve als abstracte vormen 
uitgespaard zijn, hier en daar opgeluis
terd met schriftuurlijke tekstfragmenten. 
Kleur komt in dit soort werken eerder 
sporadisch voor, ter aanbrenging van bij
zondere accenten. Samen vormen deze 
tekeningen-collages variaties op het
zelfde thema. 

Toch blijft het oeuvre van deze rots in de 
kunsthistorische branding fris en ver
jongend aandoen. Een herontdekking of 
herontmoeting met deze grote wereld
burger blijft steeds boeien en inspireren. 

Dirk Stappaerts 

c» Cabaret. Teksten van Michel Seuphor. 

H.-E Jespers (inl.). Uitg. Jef Meert, 

Louizastr. 40, 2000 Antwerpen 

(03I232.3S.S2). 1S3 blz., 99Sfr. 

(^Michel Seuphor. De kracht van een 

lijn. Tentoonstelling in de KB-galerij, 

GroteMarktl9, lOOOBrussel. Van28 

mei tot 29 juni 1997. Met catalo

gusbrochure. Info: tel. 02IS46.S7.02. 

Seuphor (96): 

„Ik ben meer 

aanwezig In 

mijn werlcen 

dan In de 

lopende tUd". 

Vliegt de biauwvoet nog? 
Ferdinand Berckelaers was een zoon uit een 
Antwerpse fransl<iijonse bourgeoisfamiiie die 
via Guido Cezelie en Peter Benoit flamingant 
werd. Ais coiiegeleerling sclireef Inij gedicli-
ten tegen Vlaams-vijandige ieraren en had 
daarvoor een pseudoniem nodig, dat werd 
dan Seuphor, een anagram van Orpheus. 
Seuphor is die keuze sinds z'n zeventiende 
trouw gebleven want in 1964 nam hij onder 
die naam het Franse staatsburgerschap aan. 
Seuphor behoorde in Antwerpen tot de fla-
mingantische avant-garde en was aanwezig 
bij de dramatische Culdensporenviering waar 
Herman van den Reeck werd neergeschoten 
en hij een sabelsiag op het hoofd kreeg. 
Seuphor zou deze gebeurtenissen later ver
werken in zijn roman Les evasions d'OIMer 
Trickmansholm (1939). Seuphor is zijn wor
tels en zijn taai met vergeten, in een briefje 
van 22 maartj.l deeit hij mee de voorstelling 
van het boek Cabaret niet te kunnen bij
wonen. „ l\/laar is dat jammer? ik ben meer 

aanwezig in mijn werken dan in de lopende 
tijd." 
In 1957 schrijft Seuphor een groet aan Ant
werpen „Dag Antwerpen! Hoe maakt U het? 
Rammelt de Toren nog? Vloeit de Schelde 
nog heen en weer op zachte slofjes, vol 
sloepen en schuiten? Zijn er nog flamin
ganten die met grote vlaggen zingend en 
roepend door de straten stappen?" 
En verwijzend naar die kwalijke gebeurte
nissen: „Hebben de politie-agenten nog 
iange sabels? Op 11 juli 1920 kreeg ik er een 
op mijn schedel en het bloed droop van mijn 
kin, van mijn kin op mijn das, mijn dure 
donzen das dat het zonde was. 
Broeit er nog onweer in de lucht, gelijk 
Cezelie zou zeggen? En vliegt de biauwvoet 
nog?" 

Het is een mooi gedicht, lezers die het 
wensen wordt een eenvoudige kopie toe
gestuurd 

(mvl) 
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