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O
ver vier weken komen de Europese 
staats- en regeringsleiders in 
Amsterdam bijeen Er zal worden 

gezocht naar een akkoord over een nieuw 
Europees verdrag Voorbereidend op deze 
topontmoeting hielden vorige week de 
Europese regio's en steden een conferentie. 
De Europese Top van Regio's en Steden in 
Amsterdam leidde tot de verwoording van 
een aantal concrete eisen. Als voorzitter van 
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de Vergadering van de Regio's (VRE) hield 
Vlaams minister-president Luc Van Brande 
een krachtig pleidooi voor de uitbouw van 
een regionaal Europa. In eigen land laat Van 
den Brande zich almaar nadrukkelijker 
kennen als een overtuigde confederahst die 
bovendien geo-politieke voouruitzichten 
geenszins schuwt. De mimster-president 
denkt openlijk na over nieuwe staatkundige 
constructies, waarbij naburige regio's m een 
al dan met overheersend of confederaal 
staatsverband zouden samensmelten. In het 
vooruitzicht van een zich uitbreidend Europa 
zijn deze ideeén lang niet gek. Al kan 
voortvarende naïviteit en overdreven 
geldingsdrang verkeerd uitlopen. Hoe Brussel 
m dat schema past blijft immers een open 
vraag. 

Bovendien is het Europa van de regio's 
nog niet voor morgen De meeste landen 
bekijken het Europese geheel vanuit de 19de 
eeuwse, unitaire natie-staat. De regio's zijn 
het daar niet mee eens Eerst en vooral moet 
de Europese Unie naar een gemeenschap van 
gelijke belangen tussen de Unie, de lidstaten 
en de regio's evolueren Juist daarom moeten 
de regio's met behulp van wetgevende 
bevoegdheden aan het Europees 
besluitvormingsproces deelnemen 

De Europese regio's beseffen maar al te 
goed dat deze eis geen evidentie is. De 
minister-president speelde het spel slim toen 
hij opmerkte dat de regio's „de dragers zijn 
van de democratie en culturele 
verscheidenheid." Wetende dat het nakende 
ééngemaakte Europa vooral op democratisch 
en sociaal vlak toenemende kritiek te 
verduren krijgt, is deze bemerking dan ook 
eerder een berisping. De natie-staten zijn 
bovendien gewaarschuwd de regio's denken 
eraan om de sociale paragraaf van de 
Maastrichtnorm eventueel zelf in te vullen. 
Om het goede voorbeeld te geven stelde Van 
den Brande alvast de Code van Goed 
Nabuurschap voor. Aan de drie zuidelijke 
provincies van Nederland, het Duitse 
Noordnjn-Westtalen, het Franse departement 
Nord-pas de Calais, het Engelse graafschap 
Kent en aan Wallonië wordt gevraagd om 
samen met Vlaanderen de Code te 
ondertekenen. Daardoor zouden de 
betrokken regio's elkaar beloven af te zien 
van nefaste concurrentie, zoals bedrijven die 
zich van de ene naar de andere regio 
verplaatsen. (evdc) 
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W ie het politieke reilen en zeilen 
volgt stelt merkwaardige bewe

gingen vast Op de eerste plaats is er het 
weer In beeld komen van de oude naam 
Congo, wat bij velen een beetje nos
talgie zal teweeg brengen De meesten 
van ons zijn opgegroeid met Belgisch 
Congo, hebben voor „de zwartjes" ge
spaard, hadden een nonkel missionans 
of een familielld-colon Tot na de di-
penda behoorde Congo tot onze wereld 
en het leek erop dat hoe 
verder de gewezen kolo
me zich van het moeder
land verwijderde hoe 
meer België desinte
greerde En deze laatste 
beweging is de jongste 
maanden in een stroom
versnelling gekomen 
Sinds enkele weken publi
ceert ons weekblad de reeks Van Latijn 
naar Nederlands, speciaal bedoeld voor 
lezers die met bekend zijn met de weg 
die onze gemeenschap heeft afgelegd 
voor ZIJ uitgroeide tot de haast zelf
standige regio van vandaag Een re
sultaat waarvan zij die in de artike
lenreeks een rol spelen toen alleen kon
den dromen De ,,taalstrijd" die zij be
gonnen evolueerde naar een strijd voor 
structuren Het unitaire België werd een 
federale unie waarvan velen dachten 
dat de structuren voor eeuwig en altijd 
vastlagen Nu blijkt echter-en meeren 
meer - dat deze unie met werkt zoals het 
de bedoeling was Niet alleen te wijten 
aan onvolmaaktheden in de goedge

keurde spelregels, maar vooral omdat 
deze niet door alle partners worden 
geëerbiedigd Dit verzuim vormt de 
voedingsbodem voor steeds nieuwere 
conflicten tussen de gemeenschappen 
onderling en de gemeenschappen met 
de federale unie Ondertussen wordt 
ook een nieuw kader duidelijker, met 
name de Europese Unie waarbinnen de 
regio's een belangrijker rol opeisen 
Men hoort wel eens de vraag waarom de 

Belangrijke 
ontwikkeling 

gemeenschappen van dit land het zo 
moeilijk met mekaar kunnen stellen Het 
antwoord is met omdat ze letterlijk een 
andere taal spreken, maar omdat ze 
figuurlijk een andere taal spreken 
Vlaamse en Waalse politici denken door
gaans anders over dezelfde dingen 
Vroeger in de unitaire staat was daar 
geen discussie over, wie de macht bezat 
(en dat waren de Franssprekenden) had 
het laatste woord, de zwijgende meer
derheid nam daar genoegen mee Later, 
toen de Vlaamse partijen hun parle
mentair gewicht in de weegschaal gooi
den, werden compromissen gesloten 
waardoor de unitaire vrede werd gered 
Door deze compromissen werd het ba

sisprobleem, tot dan ais vals probleem 
afgedaan, pas echt duidelijk het ne
geren van het bestaan van twee naties 
Het was de VU die stelde dat de taalstrijd 
een nationaliteitenconflict is dat pas 
een oplossing zou krijgen wanneer de 
gemeenschappen zoveel mogelijk zelf
standig zouden zijn 
Als echte federalisten geloofden wij in 
de federale unie Wij gaven de in 1993 
goedgekeurde akkoorden alle kans op 
slagen, zeker omdat aan de gemeen
schappen eigen rechtstreeks verkozen 
parlementen en grote pakketten be
voegdheden werden toegekend Wij na
men er de kleine mankementen bij 
Tevens hoopten wij dat de nieuwe struc
turen oplossingen zouden geven aan de 
maatschappelijke problemen die zich de 
jongste jaren vermenigvuldigden Maar 
wat zien we? Uit de botsingen tussen de 
gemeenschappen blijkt dat de rol van de 
federale overheid met deze van brug
genbouwer IS, maar van rem op de 
ontplooiing van de deelstaten 
België werkt met meer, het is nog weinig 
meer dan een plaats op de landkaart, 
het IS tot op de draad versleten 
Er zou een aardige verzameling kunnen 
worden aangelegd met teksten van po
litieke waarnemers die hetzelfde vast
stellen Interessant zal zijn hoe de politici 
zullen reageren Merkwaardig daarbij 
zijn o m de uitspraken van Louis Tob
back die zich de jongste tijd steeds 
radicaler opstelt Nog maar pas had de 
SP-voorzitter in een uitzending van Net-
iver/fverklaard dat er van België met veel 

meer overblijft en daarom meer sa
menwerking tussen Vlaanderen en Ne
derland wel ziet zitten, of hij vertelde in 
het RTBf-programma Mise au point rwet 
afkering te staan van een Vlaams sociaal 
pact zoals voorgesteld door VEV-top-
man Karel Vinck 
„De onomkeerbare ontwikkeling" ti
telde Manu Ruys boven z'n wekelijkse 
bijdrage in De Standaard {^6me\] I) Tot 
slot van zijn bedenkingen sprak Ruys zijn 
bezorgdheid uit over de toekomst van 
„de slinkende Nederlandssprekende be
volkingsgroep" in Brussel 
Ook WIJ wezen er op dat Brussel hét 
zorgenkind blijft Het Is dat trouwens 
altijd geweest Toen Paul De Ridder on
langs de ANV-Visserneerlandiaprijs in 
ontvangst nam citeerde hij August Ver-
meylen 
„O Ik zou U met heel mijn ziel willen 
inprenten hoe vreselijk ernstig dat 
vraagstuk Brussel wel is ( ) we staan 
hier voor geen vraagstuk van onder
geschikt belang, maar voor het nati
onale vraagstuk zelf Brussel mogen we 
in geen geval loslaten en opofferen Wat 
WIJ verdedigen is ons bestaan zelf Wij 
willen ons met laten kapot maken " 
De tekst dateert van 1914, maar het 
vraagstuk is er met kleiner op geworden 
Nu zowat iedereen in politiek-Vlaande-
ren voor onze gemeenschap een 
nieuwe rol ziet in de Nederlanden en in 
Europa wordt een gezamenlijke, haal
bare strategie voor Brussel zeer dnn-
gend 

Maurlts van LiedekerKe 



voetbal een feest! 
Nog voor miljardenkind Ronaldo zijn 
club Barcelona naar winst in 
Europabeker II leidde, maakten een 25-
tal autobussen met daarin 'supporters' 
van de andere finalist, Paris-St.-
Germain, een tussenstop bij een 
wegrestaurant op de E17. De 
Parijzenaars namen de tijd om te 
winkelen. Als een volleerde groep 
sprinkhanen stalen en vernielden zij alles 

wat niet te zwaar of te heet was. Daarbij 
raakte, eigen fout natuurlijk, een 
serveerster gewond. Resultaat: een 
volledig geplunderd restaurant. Deze 
fijnzinnige mensen werden niet 
gehinderd op hun verdere reis. Meer nog: 
ze kregen rijkswachtbegeleiding en 
kwamen zo gelukkig nog op tijd voor de 
wedstrijd. Aantal aanhoudingen, zelfs 
administratieve: nul. 

'Sportief' beleid... 
„Mijn contract loopt tot eind juni en in principe moet ik 
nog alles geven voor de club, maar dit gaat me te ver. ik 
moet er nog eens goed over nadenken of ik wei wil spelen. 
Daarover wil Ik een gesprek met de andere jongens, ik ben 
er zeker van dat er zijn die ook met dat idee zitten. Als Scif o 
en Petersen zoveel beter zijn dan wij, dat ze dan met hun 
tweeën de beker proberen te pakken." 
Anderieclit-voetbailer Bruno Versavel over liet voornemen 
van zijn ploegleiding om voor de bekerfinale nog vlug-vlug 
twee nieuwe spelers in de ploeg te brengen. In Gazet van 
Antwerpen, donderdag 15 mei 1997. 

• DOORDEWEEKS ^ 

* Uit een pelling van Dimarso in 
opdracht van het reclamebureau Slan
gen & Partners - dat ook de CVP-
campagnes doet - blijkt dat 1 op 3 
Vlamingen vreest binnen de vijf jaar 
zijn werk te verliezen. Voorts blijft het 
vertrouwen in de diverse regeringen 
dalen. 

Dit jaar zijn er al 38 beroeps
militairen uit het leger ontslagen voor 
het gebruiken of verhandelen van 
drugs. 

De Vlaming produceerde in 
1996 gemiddeld 482 kg. hulsvuil. Een 
jaar eerder was dat nog 9 kg. minder 
De stijging zou veroorzaakt zOn door 
het bouw- en sloopafval. Dat wordt pas 
sinds vorig jaar apart opgehaald. Daar
voor verdween het meestal in de 
grond. 

België telt 1,3 miljoen alleen-
wonenden. 65% van hen zijn vrouwen. 
Met name de 35% alleenstaande man
nen hebben meer risico's op kanker, 
hart- en vaatziekten en depressies. 

Mogelijk is het bezit van soft
drugs binnenkort niet meer strafbaar 
Zo stelt de pariementaire werkgroep 
drugs voor Het antwoord is vooralsnog 
blowin' in de wind. 

Gaat de staatsschuld er met een 
enkel miljardje op achteruit de zwarte 
economie draait op volle toeren. In 
België zou er jaariijks voor 2.000 miljard 
f r in het zwart gewerkt worden. 

Het theaterbeleid van Frans Pe
dant, directeur van de Antwerpse KNS, 
voldoet niet meer Dat zou o.m. zijn 
weerslag hebben op lage publieksclj-
fers. Redant wordt ontslagen en ver
vangen door Luk Perceval, vervolgens 
zou de KNS samenwerken met de 
Blauwe Maandag compagnie om dan 
later een Gents-Antwerps dubbelge
zelschap te worden. 

Het moet niet altijd kommer en 
kwel zijn. De kusthoreca deelde mee 
tevreden te zijn over het voorbije ver
lengde pinksterweekeinde. 

Een Gentse dierenactivisrte 
heeft haar hongerstaking na 36 uur 
stopgezet. De dame wou vanwege het 
stadsbestuur de beloofde subsidie van 
50.000 fr om zwerfkatten te steri
liseren. Aan schepen van Leefmilieu 
Decaluwé (VU) werd een petitie met 
10.000 handtekeningen overhandigd. 

BEDEVAART 
De 70ste IJzerbedevaart vindt plaats op 
zondag 31 augustus en zal in het teken 
staan van de sociale ontvoogding van 
Vlaanderen. De splitsing van de Sociale 
Zekerheid, de herziening van de finan
cieringswet, de Maastrichtnormen en de 
gevolgen daarvan én de bredere volks
stroming voor een rechtvaardiger samen
leving zullen daarbij centraal staan. 
Met het thema ,Meer Vlaanderen voor 
een beter Vlaanderen' wordt volgens de 
voorzitter van het IJzerbedevaartcomité, 

Lionel Vandenberghe teruggegrepen 
„naar de bron, naar 1928, toen Filip De 

Pillecyn op de weide proclameerde dat de 
strijd voor een Vlaams Vlaanderen in de 
eerste plaats de strijd voor een beter 
Vlaanderen was. Ook tijdens de bede
vaarten van 1958, 1960 en 1967 werd 
bijzondere aandacht aan de sociale di
mensie van de Vlaamse ontvoogding be
steed. Een streven naar een rechtvaar
diger samenleving en naar werk voor 
onze mensen was en is een doelstelling 
van de Vlaamse beweging." 
In het driemaandelijks blad van het Co
mité, De IJzertoren, laat Lionel Vanden
berghe verstaan dat op maatschappelijk 
vlak de thema's van de Bedevaart van 
1995 aangehaald zullen worden. Toen 
werd vooral de hoop op een betere we
reld verwoord. Een niet-vervlakkend on
derwijs, gemotiveerde leerkrachten, werk 
voor iedereen, solidariteit tussen de ver
schillende maatschappelijke groepen, een 
gezond leefmilieu en een Vlaamse ge
meenschap waarin nog waarden worden 
beleefd vormden de toenmalige eisen. 

TAALGEBRUIK 
Een Franstalige betichte en zijn advocaat 
eisten voor de Antwerpse rechtbank in 
het Frans te pleiten. Voordien drongen ze 

op een verzending naar de dichtsbijzijnde 
Franstalige rechtbank aan. Ze weigerden 
echter om dit in het Nederlands aan te 
vragen, ze wezen bovendien de hulp van 
een tolk af. En dus besliste de Antwerpse 
strafrechter Eva Leliard in een tussen
vonnis om aan dit verzoek geen gevolg te 
geven. 

Daarop vatte de Antwerpse rechtbank het 
proces in het Nederlands aan. De betichte 
en de advocaat verlieten de rechtszaal. 
Overigens waren hun conclusies in het 
Frans opgesteld. Omdat de rechter 
meende dat dit tegen de taalwet van 1935 
indruist en ze bovendien niet veron
dersteld wordt een vreemde taal te be
grijpen, werden de conclusies meteen 
geweerd. De beklaagde werd bij verstek 
veroordeeld. 

COCOF 
In de Brusselse hoofdstedelijke regering 
neemt de verdeeldheid tussen Neder-
landstaligen en Franstaligen toe. Het 
werkt de Nederlandstaligen behoorlijk 
op de zenuwen dat het hoffelijkheids-
akkoord - wat niet meer dan de correcte 
toepassing van de taalwetgeving inhoudt -
slechts met mondjesmaat wordt geres

pecteerd. Komt daar nog bij dat de Frans
taligen weigeren de Nederlandstalige ge
meenschapsvorming in Brussel te erken
nen. Geheel onterecht wordt de inten
sievere steun van de Vlaamse regering ten 
aanzien van de Vlaamse Gemeenschaps
commissie (VGC) in Brussel als een pro
vocatie beschouwd. 

Dat de COCOF - de Franstalige ge
meenschapscommissie in Brussel - een 
recht van vertegenwoordiging opeist in 
de talrijke federale ministercomité's en in 
het overlegcomité, mag niet als een pro
vocatie worden aanzien. Omdat de CO
COF decretale bevoegdheden van de 
Franse gemeenschap heeft gekregen, be-
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schouwen de Franstaligen deze instelling 
als een volwaardige regering. Deze visie 
druist regelrecht tegen het federale prin
cipe in. Het zet bovendien meerdere 
essentiële federale spelregels, zoals de 
pariteitsregel, op de helling. Overigens 
kan de eis niet anders worden geïn
terpreteerd als een poging om de Frans
taligheid een onaanvaardbaar overwicht 
te laten toekennen. 

VU-kamerlid Annemie Van de Casteele 

vroeg premier Dehaene hoe hij tegen de 
merkwaardige eis van de Franstaligen 
aankijkt. Dehaene liet niet echt zijn kaar
ten kijken. Hij liet de deur als het ware op 
een kier staan. Wat moeten we anders uit 
dit antwoord afleiden? 
„Aangezien de Franse gemeenschap vrij
willig bevoegdheden aan de COCOF 
heeft overgedragen, is het ook die Franse 
gemeenschap die de COCOF in het over
legcomité vertegenwoordigt. Maar, in die 
mate dat daarover een akkoord is met de 
Franse gemeenschap, kan iemand van de 
COCOF in de Franstalige delegatie wor
den opgenomen." 

PHILIPPE BUSQUIN 
Verleden week berichtten we over de 
open brief die Vlaams volksvertegen
woordiger Herman Lauwers (VU) aan 
Philippe Busquin schreef. Aanleiding was 
de uitval van de PS-voorzitter naar de 
Vlamingen op 1 mei. Busquin had het 
toen over „het egoïstisch Vlaanderen." 
Herman Lauwers schreef aan Busquin 
geschokt te zijn door deze uitspraak. Hij 
merkte terecht op dat de Vlamingen er 
steeds een hoge vorm van solidariteit met 
de Walen op nahielden en dat nog steeds 
doen. Aangezien het Vlaams parlements
lid van oordeel is dat een doorzichtige 
solidariteit niet meer dan normaal is en 
dat niettemin de Walen blijven weigeren 
om daarover, over homogene bevoegd
heden en over Vlaamse fiscaliteit te pra
ten, vroeg hij zich af of de Walen iets te 
verbergen hebben. 

Op die vraag ging Busquin niet in. In een 
brief aan Herman Lauwers wist hij enkel 
te vertellen dat zijn beruchte uitspraak 
„in de juiste context moet worden ge
plaatst. Met mijn verwijzing naar het 
egoïstische Vlaanderen", zo schrijft Bus
quin, „wou ik aantonen dat in dit land 
solidariteit op elke vorm van egoïsme 
voorrang moet krijgen." 

HORMONENMAFFIA 
Tussen de Verenigde Staten en Europa 
woedt een ,hormonenoorlog' (zie blz.4). 
In eigen land slaagt men er niet in de 
hormonenmaffia klein te krijgen. Zo 
maakte het Centraal Bureau voor Op

sporingen (CBO) van de rijkswacht be
kend dat bij gerichte controles naar het 
gebruik van hormonale producten in 
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Se non è vero... 
Nu de tricolore hoogmis van de commerciële zenders 
weer voor een jaartje achter de welgevormde rug is, 
kijken velen al uit naar de eerste pre-selecties van nieuwe 
Miss België-verkiezingen. 10 tips om volgend jaar een 
kans te maken! 
1) Spreek de beide landstalen vooral niet vloeiend, er zou 
communautaire eensgezindheid over je persoon kunnen 
ontstaan. 
2) Zeg niet: „Ik doe mee omdat ik een flink stel benen 
heb en borsten om 'u' tegen te zeggen", maar zeg „Mijn 
vriendinnen schreven me in" en „Ik doe mee voor de 
uitdaging". 
3) Zelfs als je lenig bent, beweeg toch zo houterig 

mogelijk over het podium. 
4) Denk aan een missverkiezing wanneer men je het 
kroontje van winnares op het hoofd zet. De tranen 
volgen dan vanzelf. 
5) Bereid een toespraak voor over (a) daklozen, (b) 
misbruikte kinderen, (c) werklozen, (d) emancipatie (e) 
migranten en (f) een combinatie van voorgaande. 
6) Mobiliseer je hele provincie om het telefoonverkeer 
van die avond lam te leggen. Wat bij een Eurovi
siesongfestival kan, moet ook lukken bij deze intel-
ligentietest... 
7) Zie in alle andere kandidates vriendinnen. Zeg dat ze 
talentvoller zijn dan jij. Zeg na afloop dat je ze toch al niet 
kon uitstaan en dat de winnares niet alleen een dikke 

kont heeft, maar ook een onverbeterlijke feeks is. 
8) Verwar de woorden 'intelligent' en 'celluUtis' niet 
nodeloos met elkaar. Bij wijze van waarschuwing: in
telligentie zit niet in cellulitis! 
9) Studierichtingen om goed mee uit de hoek te komen 
zijn (a) public relations, (b) communicatie en (c) kin
derverzorgster. Beroepshalve ben je meer met (a) hostess, 
(b) 'iets in de media' of (c) ik wil eerst een jaar het land 
vertegenwoordigen. Kies bij voorkeur Engelstalige ter
men. 
10) Antwoord de presentator van het gebeuren met: 
„Heeft u deze stompzinnige vraag zelf verzonnen of 
heeft u ze van buiten kunnen leren?" 
Succes verzekerd! 

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

1996 49% van de landbouwbedrijven 
positief werd bevonden. 2.200 liter hor-
monencoctails werden in beslag geno
men. Dat is goed voor de behandeling van 
liefst 650.000 runderen, wat overeen
stemt met het jaarlijks aantal geslachte 
runderen. 

Bij gerichte controles worden bedrijven 
onderzocht die in het verleden reeds 
tegen de lamp liepen of waar één en ander 
mank loopt. Europarlemtslid Jaak Van-

demeulebroucke (VU) vindt de gegevens 
van het jaarversalg van de CBO dan ook 
„ronduit verbijsterend en hallucinant." 
Ze wijzen er enkel op dat de activiteiten 
van de hormonenmaffia welig blijven 
tieren. Meerdere oorzaken liggen daar
aan ten grondslag. 

Jaak Vandemeulebroucke: „Aan de basis 
is er een goede samenwerking tussen de 
mensen van het Instituut voor Veterinaire 

Keuring en de diensten van Landbouw. 
Maar, bij de onderlinge afstemming van 
inspanningen blijven nog altijd vele dien
sten afwezig. Ik denk aan de Bijzondere 

Belastingsinspectie en aan de Farmaceu

tische Inspectie. Terwijl de aanmaak van 
coctails een belangrijk mikpunt moet zijn, 
is bij deze laatste inspectie hiervoor 
slechts één man ingeschakeld. Ook de 
samenwerking tussen rijkswacht en ge
rechtelijke politie is onbestaande. Tot slot 
is er de gerechtelijke macht, zij hanteert 
nog steeds geen minimale strafmaat." 

BENDE VAN NIJVEL 
Drie voormalige kolonels hebben in de 
Bendecommissie-bis verklaard dat ex
treem-rechts jarenlang op de bescher
ming van de rijkswachttop kon rekenen. 
In de jaren 1970-1980 zouden tal van 
extreem-rechtse rijkswachters sleutelpo
sities in hun korps hebben ingenomen. 
Iedereen die zich met het dossier be
zighoudt is het er voortaan mee eens dat 
het extreem-rechtse spoor de sleutel van 
het onderzoek vormt. Dat dit spoor al te 
vlug verlaten werd, verklaart de straf
feloosheid waarop de Bende van Nijvel al 
van 1980 kon en kan rekenen. Vooral de 
weigering om een aantal bezwarende dos
siers uit de jaren 1980 ter hand te nemen, 
doet de wenkbrauwen fronsen. Zo was er 
de merkwaardige diefstal in de rijks
wachtkazerne van de groep Diane, er 
waren de meerdere aanslagen binnen de 
rijkswacht. Bovendien zou de gerech
telijke politie van Brussel onder leiding 
van ex-commissaris Frans Reyniers ex
treem-rechts de hand boven het hoofd 
hebben gehouden 

Aanstootgevend is dat de Dendermondse 
onderzoeksrechter Freddy Troch deze 
aanwijzingen napluisde op het moment 
dat het dossier van Dendermonde naar 
Charleroi werd overgeheveld. Dat aan 
deze beslissing een ,informeel overleg' in 

het Gentse Justitiepaleis voorafging, doet 
het vermoeden naar politieke manipu
latie en bescherming toenemen. 
In dat verband maakteVU-kamerlid Karel 

Van Hoorebeke zich verleden week druk 
omdat commissievoorzitter Tony Van Pa-

rys (CVP) getuige was van het informeel 
overleg. Volgens Van Hoorebeke kon Van 
Parys dan ook niet langer rechter en 
getuige zijn. 

Hij stelde voor om hem als commis
sievoorzitter te laten vervangen van zodra 
het informeel overieg ter sprake kwam. 
De leden van de Bendecommissie zijn 
daar niet op ingegaan. Toen verleden 
week de betrokkenen werden verhoord, 
werd in alle talen gezwegen. Niemand 
wist zich nog duidelijk het informeel 
overleg te herinneren... 

En de 
Rwanda-

Commlssle 
doet voort. 

Horen zien & 
zwUgen. 

A ls een tornado raasden Laurent Désiré Kabila en zijn 
rebellen door Zaïre, nu Congo. Na acht maanden 

niet eens felle strijd is Kabila het staatshoofd van de 
Democratische Republiek Congo geworden. Het Zaïrese 

volkslied en de Zaïrese vlag zijn reeds vervangen door 
Congolese symbolen. 

Het ethnische Congo 
Verleden week vrijdag wierp Mobutu Sese 
Seko de handdoek in de ring. Mobutu 
kondigde aan geen staatshoofd te willen 
blijven. De presidentiële titel wou hij be
houden, kwestie van tot de laatste dag 
het eergevoel te laten overheersen. Al kon 
die stap ook anders worden geintepre-
teerd. Want het zag ernaar uit dat de 
internationale gemeenschap, de Ameri
kaanse bemiddelaar en de Zuid-Af rikaanse 
regering een ,soepele machtsovername' 
voorbereidden Daarom moest Mobutu 
nog even als president aanblijven, zoniet 
kon er een machtsvacuüm ontstaan. Het 
Westen wilde immers een vreedzame 
machtsovername bewerkstelligen. Er 
werd Kabila uoorgesteld een overgangs
regering te vormen. Daarin zou hij een 
meerderheidsaandeel krijgen. De andere 
posten zouden aan de Zaïrese oppositie 
worden toegekend. Het toen nog Zaïrese 
parlement, met als voorzitter aartsbis
schop Laurent Monsengwo, zou de over
gangsregering grondwettelijk vastleggen 
en verkiezingen uitschrijven. 
Monsegwo keek echter de kat uit de 
boom, wist dat Kabila de tijd nam om 
Kinshasa binnen te vallen en zo ge
schiedde. In een mum van tijd en zonder 
al te veel bloedvergieten namen de troe
pen van de rebellenleider de hoofdstad in. 

De Westerlingen werden met rust gelaten. 
Daartegenover werden Mobutlsten en al 
wat daarvoor moest doorgaan vermoord, 
al vochten de nog resterende aanhangers 
van de gewezen dictator ook onderling 
een robbertje uit. Net zoals meerdere 
Zaïrese burgers die van de gelegenheid 
gebruik maakten om ,intern af te re
kenen' 
Dat het Westen weinig vreest voor aan
slagen op onderdanen, moge duidelijk 
blijken. Deze week reeds zullen de Wes
terse troepen zich uit Congo en Brazavllle 
terugtrekken. Natuurlijk rijst nu vooral de 
vraag hoe het met Congo verder moet. De 
Belgische regering, bij monde van Bui
tenlandminister Eric Derijcke (SP), roept 
de alliantie van Kabila op de overgangs-
regrlng zo snel mogelijk met ander po
litieke bewegingen uit te breiden. Binnen 
de twee jaar zouden volgens de federale 
regering vrije en democratische verkie
zingen gehouden moeten worden. Tevens 
wordt de nieuwe president aangemaand 
het vraagstuk van de vluchtelingen snel 
én menselijk op te lossen. 
Het ziet er naar uit dat Kabila zich weinig 
van deze voorwaarden zal aantrekken. De 
nieuwe leider zal zelf wel zijn boontjes 
doppen. Kabila zal bovendien heel wat 
katjes te geselen hebben, zyn alliantie is 

geen homogeen blok, verre van. Zolang 
de strijd tegen Mobutu voortduurde kon
den de verscheidene facties bijeen ge
houden worden. Nu de strijd Is gestreden 
dreigt de alliantie uiteen te vallen, want 
elke factie eist macht op. Daarbij spelen 
ethnische overwegingen een belangrijke 
rol. Wat zal de nieuwe president aan
vangen met de Katangese gendarmes? Zij 
hebben sinds de val Kinsangani de ver
overing van Zaïre in goede banen geleld. 
Daarom weigeren ze nog langer de be
velen van de Rwandese commandanten 
op te volgen. Ook andere ethnische mi
lities als de Maï-Maï keren zich tegen de 
Rwandese Tutsi-dominantie binnen de al
liantie. Kabila zal met de eisen van de 
,gendarmes' en etnische milities rekening 
moeten houden, zoniet komen ze tegen 
de nieuwe regenng in opstand, net zoals 
ze dat deden tijdens het Mobutu-re
gime. 
Zal Kabila de Katangese provincie auto
nomie verienen? Het lijkt weinig waar
schijnlijk, want dan wordt het regiona-
llsme aangewakkerd, in een land waar 
meerdere ethnién op het scherp van de 
snee staan, hoedt Kabila zich voor een 
overgang naar een soort federale staat. 
Maar, indien hij weigert de regionalistische 
actoren in een centraal gelelde regering 
op te nemen, dan dreigt een massaal 
bloedbad en toenemende repressie te 
ontstaan. Temeer, daar .Congo' het hart 
vormt van een centraal-Afrikaans lappen
deken en het vluchtelingenprobleem 
geenszins Is opgelost. Het is vooral met dit 
etnisch gegeven dat het Westen rekening 
zal moeten houden. Al te vaak heeft men 
in het verleden de regionalistische ge
voeligheden uit het oog vertoren. Dat is nu 
niet anders. Als het Westen over een 
overgangsregering praat, dan wordt enkel 
aan de radicale oppositie en de aan ,so-
clété civile' gedacht: een misrekening. 

(evdc) 
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stof tot spreken 
Het leven van een kamerlid gaat niet altijd 
over rozen. Dat moge althans blijken uit 
een vraag van André Grosjean uit 
Welkenraedt. In een parlementaire vraag 
over 'In Welkenraedt geposte brieven' richt 
hij zich tot minister Di Rupo met een -
waarschijnlijk persoonlijk - probleem. 
„Nadat zich verscheidene nare ervaringen 

hadden voorgedaan (sic), vernam ik dat 
post die in Welkenraedt op de bus wordt 
gedaan, met veel vertraging bij de 
geadresseerde aankomt." Grosjean is 

geïnformeerd want: „In Welkenraedt 
geposte brieven met bestemming Eupen, 
Kelmis ofRaeren doen er inderdaad 2 a 3 
dagen over om besteld te worden. Post voor 
diezelfde gemeenten die op het postkantoor 
van Herbesthal wordt afgegeven, wordt de 
volgende dag bezorgd." De minister deed 
navraag en vond geen onoverkomelijke 
problemen. 

4 

^ WETSTRAAT ^ 

VU-Europarlementslid Jaak Vandemeulebroucke 
drukt zijn stempel op het Europees 

hormonenbeleid. Hij neemt daarbij duidelijk 
standpunt t.a.v. het hormonenconflict tussen 

Europa en de Verenigde Staten. 
Vandemeulebroucke zal terzake een resolutie in het 

Europees parlement indienen. 

Brave new world 
Het conflict tussen de Europese Unie en 
de Verenigde Staten van Amerika be
treffende de invoer van met hormonen 
behandeld vlees sleept reeds jaren aan. In 
1988 verbood de Europese Unie het 
gebruik van hormonen in de veeteelt. Het 
jaar nadien verbood ze tevens de invoer 
van met hormonen behandelde produc
ten. Dat was vooral een aderlating voor 
de VS, daar is het gebruik van een beperkt 
aantal hormonen - 17B-estradiol, tes
tosteron en progesteron - gelegaliseerd. 
Door het Europees invoerverbod slaag
den de Amerikaanse vleesproducenten er 
niet langer in het door het GATT toe
gestane exportquotum van 10.000 ton 
hoogwaardig rundvlees op te vullen. Te

vens verloren ze een omzet van zowat 35 
miljoen kilogram orgaanvlees. 
Na hevig lobbywerk slaagden de Ame
rikanen er niettemin in om de Europese 
regelgeving te omzeilen. Want, toen in 
1994 de WereldHandelsOrganisatie 
(WlO) werd opgericht, bekwam de VSA 
dat in het oprichtingsakkoord zou wor
den vermeld dat m.b.t. tot de landbouw 
„sanitaire of phytosanitaire maatregelen 
konden worden ingesteld indien deze op 
wetenschappelijke bewijsvoering geba
seerd zijn." 

KLACHT 

Op basis van deze regeling diende de VSA 

eind januari 1996 bij de WTO een klacht 

Jaak Vandemeulebroucke. 

tegen de EU in. Meteen stelde de WTO 
een ,experten-paner van drie man aan om 
de klacht te onderzoeken. Het panel 
verstuurde onlangs zijn eerste bevindin
gen. In een 60 bladzijden teleend rapport 
stellen drie Amerikaanse deskundigen, 
waarvan de naam niet wordt vernoemd, 
dat „het EU-verbod op de invoer van met 
hormonen behandeld vlees niet steunt op 
enige wetenschappelijke bewijsvoering." 
De EU beschikt nu over 30 dagen om 

Archief Oostf ronters 
Onlangs werden In Moscou een paar dui
zend dossiers van gewezen Oostfronters 
ontdekt, (zie ook WIJ 15 nnel 1997) Daar
over stelde gemeenschapssenator Chris 
Vandenbroeke iyu) een aantal vragen aan 
minister van Buitenlandse Zaken Erik De-
rYcke(SP). 
Vandenbroeke wou weten of er een mo
gelijkheid tot inzage van deze dossiers 
bestaat. Inclusief het aanmaken van fo-
tocopies en microfilms. Hij stelde tevens 
voor vanuit Buitenlandse Zaken een ad 
hoc commissie te voorzien om de Inhoud 
van deze documenten op te volgen. De 
gemeenschapssenator beschouwt het als 
een humanitaire opdracht om er van 
overiieidswege voor te zorgen dat de 
familieleden van de verdwenen jongens 
zo spoedig en concreet mogelijk over hun 
lotgevallen Ingelicht worden. 
De minister antwoordde dat het Russisch 
archief een groot aantal documenten be
vat. Deze kunnen in drie categorieën on
derverdeeld worden. Er zijn de stukken 
van Belgische oorsprong die door de nazi
autoriteiten in beslag genomen werden 
en op het einde van de Tweede We
reldoorlog in handen van de Sovjet-troe-

pen vielen. Volgens het Internationaal 
recht en op basis van de op het einde van 
WOU afgesloten akkoorden tussen de ge
allieerden kan België op deze documen
ten aanspraak maken. Het Russisch par
lement staat echter op de remmen, zodat 
de kwestie juridisch nog niet is uitge
klaard. Toch IS de Russische regering be
reid naar een oplossing te zoeken. 
Een tweede categorie betreft documen
ten van nazi-oorsprong over België. 
Daarin zijn papieren te vinden van de 
Waffen-SS-adminIstratie handelend over 
financiële en materiele hulp aan Vlaamse 
en Waalse Waffen SS-vrijwitligers en hun 
families. 
Een derde categorie zijn documenten van 
Sovjet-oorsprong. Het gaat over 2014 
dossiers van hen die door het Rode Leger 
gevangen werden genomen. In meer dan 
95% van de gevallen handelen de dossiers 
over soldaten van de Waffen ss-een-
heden .Langemarck' en ,Wallonië'. De 
overgrote meerderheid - 1835 van de 
2014 - overieefden de gevangenschap en 
werden na de ooriog gerepatrieerd. Van 
de overige 181 krijgsgevangenen stierven 
er 177 in gevangenschap en werden er 4 

door de Sovjet-troepen in Duitsland aan 
andere geallieerde instanties overgedra
gen. 
Het Studie- en documentatiecentrum. 
Oorlog en Hedendaagse Maatschappij be
schikt sinds eind 1995 over een over
zichtslijst van de 2014 individuele dos
siers. Het Centrum heeft in Moscou de 
steekkaart;en van de verschillende per
soonlijke dossiers gecopleerd. Oostfron
ters en hun familieleden kunnen steeds bij 
het centrum terecht om na te gaan of hun 
dossier of dat van hun verwant zich onder 
de 2014 dossiers bevindt. Ook het de
partement Buitenlandse Zaken heeft de 
lijst in handen. Momenteel vinden tussen 
het Centrum en het Russisch archief on
derhandelingen plaats. Deze zouden 
moeten toelaten de 2014 dossies in hun 
totaliteit te microfllmeren Het principe is 
grotendeels verworven, al moet over de 
modaliteiten en het prUskaartje nog over
eenstemming worden bereikt. Alleszins 
kunnen de Oostfronters en hun verwan
ten bij de Russische autoriteiten toelating 
vragen om in Moscou inzage in de dossiers 
te krijgen. Mits betaling kunnen ze een 
kopie van het dossier bekomen. 

bijkomende argumenten in het dispuut te 
leveren. Na het definitieve rapport van 
het WTO-expertenpanel kan de Euro
pese Unie nog altijd beslissen ertegen in 
beroep te gaan. 

WAARDENVRIJ 

Dat het WTO-rapport slechts op tij
delijke en laakbare wetenschappelijke be
vindingen steunt, stoort Jaak Vandemeu
lebroucke: „Eerst en vooral dienen bij 

internationale conflicten en bij politieke 

besluitvorming ook andere overwegingen 

van ethische, socio-economische en land

bouwkundige aard in overweging te wor

den genomen. Bovendien is wetenschap 

steeds in evolutie. TJO bestempelde de 

officiële wetenschap het gebruik van DES-

hormonen als volstrekt veilig. 35 jaar later 

bleek dat het hormoon zeer gevaarlijk en 

kankerverwerkend is. Overigens is we

tenschap niet waardenvrij. Wetenschaps

lui hangen voor hun onderzoek van de 

beschikbaarheid van aanzienlijke finan

ciële middelen af In nogal wat gevallen 

worden deze middelen door de industrie 

zelf geleverd." 

CONCLUSIES 

Het Europarlementslid kan alvast niet 
akkoord gaan met de bevindingen van het 
selecte clubje wetenschappers. Zij menen 
immers dat het gebruik van de zgn. vijf 
Amerikaanse hormonen niet schadelijk is 
voor de gezondheid. Daaraan wordt toe
gevoegd dat de hormonen „onder de 
juiste voorwaarden, in gepaste hoeveel
heden en met innachtneming van vol
doende wachttijden moet worden toe
gediend." 

„Merkwaardig", aldus Jaak Vandemeu-
lebroecke, „is dat geen onderzoek werd 
verricht, noch wetenschappelijke uitspra
ken werden gedaan over de mogelijke 
schadelijke gevolgen van simultane, even
tueel versterkende werking van meerdere 
hormonen." 

De meeste bewijsvoering werd bovendien 
aangehaald op basis van door de industrie 
verstrekte gegevens. Vandemeulebroecke 
wil dan ook de tekortkomingen in de 
argumentatie 

benadrukken. Daartoe organiseert hijzelf 
een symposium met wetenschapslui, be
faamd in kankeronderzoek. Hij wijst er 
ook op dat de maatschappij uit meer dan 
wetenschap en techniek bestaat. Ook de 
ethiek, het sociaal-economische en het 
landbouwtechnische moeten de besluit
vorming bepalen. „We dreigen steeds 
meer naar een statische, kille en ver-
technologiseerde maatschappij af te glij
den. Uiteindelijk staat die maatschappij 
niet ver meer van het bekende Brave New 
World. Daar pas ik voor." 

(evdc) 
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De verstarring 
voorbij 

Het is mijn overtuiging dat de VU in de 
zaalc-Watiieiet een kans heeft gemist. 
Mijns inziens had haar uitgangspunt moe
ten zijn: over Wathelet is geen compromis 
mogehjk. De onthouding van de com
missieleden was helaas een compromis. 
Indien de VU had aangekondigd met haar 
voltallige Kamerfractie neen te stemmen 
dan had dat wellicht ook invloed gehad 
op het stemgedrag van andere partijen. In 
de eerste plaats op dit van het Vlaams 
Blok en wellicht zou ook de VLD hebben 
gevolgd. De druk binnen de VLD op 
Mare Verwilghen om niet toe te geven aan 
de pionnen van de regering, Landuyt (SP) 
en Van Parys (CVP), was dan onhoudbaar 
geworden. De SP met Vanvelthoven op 
kop, die zich met zijn sterke uitspraken 
kon verschuilen achter de commissie
leden van de oppositie, had wellicht het 
ideale breekpunt gevonden om de CVP in 
de hoek te zetten. En Dehaene? Die had 
niets liever gehad dan dat de commissie-
Dutroux sprong, want dan was er voor 
hem geen probleem meer geweest. Maar 
deze nieuwe situatie zou bij de publieke 
opinie nog meer dan nu de mening heb
ben bevestigd dat de verantwoordelijk
heid voor de herbenoeming van Wathelet 
bij de regering lag. 

Nu komt de houding van de VU over alsof 
zij bang is dat de publieke opinie haar de 
schuld zou geven voor het opblazen van 
de eensgezindheid in de commissie. Niets 
is minder waar. De partij had meer dan 
ooit een forum gekregen om de waarheid 
te zeggen. De waarheid over de schijnbare 
unanimiteit! De waarheid dat er in dit 
land niets verandert zolang premier De
haene zijn dictatoriale neigingen aan het 
parlement mag opdringen. 
Bovendien. Denken we nu echt dat PSC 
en PRL hun mensen, ook de kleine gar
nalen, in het raderwerk van justitie en 
politie niet zullen trachten te bescher
men, zoals ze gedaan hebben met Wa
thelet? Op wellicht amper een jaar voor 
nieuwe verkiezingen zou het naïef zijn dit 
te denken. 

En zelfs indien de VU eerlijk meende dat 
de bevindingen over Wathelet in het 
commissierapport te Hcht wogen om de 
consensus in de commissie-Dutroux te 
doorbreken, dan nog was er de politieke 
benoeming. Principieel en op basis van 
criteria als onafhankelijkheid en be
kwaamheid, was zelfs één onthouding op 
de voordracht voor deze politieke be
noeming niet verdedigbaar. Gelukkig was 
er de pers die ongemeen scherp was voor 
Dehaene en zijn regering. Zij vertolkte 
het gevoel dat bij de publieke opinie leeft, 
men is de politiek van het arrangement 
spuugzat. De politieke geloofwaardig
heid heeft met de zaak-Wathelet een 
nieuwe deuk gekregen. Wie met de men

sen over politiek praat, weet en voelt dit 
als nooit tevoren. 

Daarom ben ik ervan overtuigd dat po
litici die oeverloos kronkelen tussen par
tijpolitieke strategieën en grote theorieën 
genadeloos zullen afgestraft worden door 
de kiezer. Want wat zal er in het geheugen 
van de publieke opinie blijven hangen? 
Dat Wathelet niet gesanctioneerd werd, 
maar politiek benoemd en op een vet-
betaalde post. 

Met de zaak-Wathelet werd het ook dui
delijk dat zowat alle maatschappelijke 
problemen een communautaire dimensie 
krijgen. En dan luidt mijn vraag of de VU 
wel voldoende gebruik maakt van deze 
evolutie? Misschien stemt slechts 2% van 
het electoraat louter communautair, maar 
dan is de taak van de VU om die andere 
98% duidelijk te maken hoe de maat
schappelijke crisis zijn voedingsbodem in 
de communautaire tegenstellingen vindt. 
Tot zolang communautaire tegenstellin
gen het alibi zijn om niets op te lossen, 
moeten we van dit valse alibi af. De 
recente uitlatingen van Busquin zijn er te 

veel aan. Met wat voor een arrogante 
pretentie dringt hij zijn sociaal-econo
misch model van profitariaat aan Vlaan
deren op! 

Op 1 juni a.s. houdt de VU een Nationale 
Conventie. Wellicht zal er gesproken 
worden over een Belgische confederatie. 
Weinig nieuws en weinig wervend, dunkt 
me. België biedt Vlaanderen geen meer
waarde meer, daar is iedereen het over 
eens, maar biedt een Belgische confe
deratie die wel? Het antwoord op die 
vraag moet het uitgangspunt zijn voor een 
nieuwe stap naar zelfbestuur. Wallonië en 
zijn politici dwingen ons ertoe om als 
onafhankelijke Vlaamse staat Europa te
gemoet te treden en op zoek te gaan naar 
een confederaal samenwerkingsverband 
met Nederland. Brussel zal dan moeten 
kiezen en Vlaanderen moet deze keuze 
met alle mogelijke middelen positief be

ïnvloeden, anders worden de ideeën over 
een Europees district plots heel realis
tisch. Maar het is een aberratie telkens 
wanneer de duidelijke keuze voor een 
Vlaamse staat zich opdringt, deze te on
dermijnen met Brussel als excuus. Welk 
excuus hebben de Brusselaars nog om niet 
voor Vlaanderen te kiezen? Samenwer
ken met Wallonië is geschiedenis en de 
ideeën van Van den Brande over een 
Europees kerngebied sreken meer aan dan 
een Belgische confederatie. Het einddoel 
moet een Europa van volkeren en regio's 
zijn, maar het is wel nu dat er staatkundig 
aan een tussenstap moet gedacht worden 
wil de Vlaamse kiezer morgen nog een 
perspectief hebben op een welvaartstaat. 

Koen T'Sijen 
(De auteur is lid van de VU-partijraad) 

De vu heeft in 

de zaak-

Wathelet een 

kans gemist. 

De PSC'er 

houdt er een 

dik loon aan 

over. 

De VU-fractie in het Vlaams Parlement 
vindt de reactie van minister Luc Van den 
Bossche op het voorstei van de minister-
president om de Vlaamse sociale lasten 
van particuliere bedrijven te verlagen en 
volledig te compenseren ronduit teleur
stellend. 

REDELIJK OVERLEG 

Enerzijds stelt de vice-minister-presi
dent vast dat een substantiële lasten
verlichting natuurlijk noodzal<elijk Is om 
de tewerkstelling te bevorderen. Maar 

^ REACTIE ^ 

kan er echter niet naast kijken dat dit 
overleg spijtig genoeg al te vaak leidt tot 
een patstelling, met nefaste maatschap
pelijke gevolgen. Op vele andere do
meinen is dit bij het grote publiek niet 
bekend of zijn de gevolgen er van niet 
dagelijks zichtbaar. Dit kan echter niet 
gezegd worden van hettewerkstellings-
overleg. Bovendien moet men ook oog 
hebben voor de divergerende econo-

Luc Van den Bossche 
staat op de rem 

anderzijds blijft hij blind voor de frus
trerende realiteit op federaal niveau 
waar men al jaren doof blijft voor deze 
verzuchting en schermt met naar mi
nisters genoemde banenplannen, waar
van het nut op het terrein maar niet 
bewezen wordt. Ten einde raad verlaagt 
men er zich dan toe om de tewerk
stellingsstatistieken maar te vervalsen. 
Dat is de realiteit. 
Als overtuigde federalisten hebben we 
jaren geloofd in een redelijk Vlaams-
Waals overleg, onder andere over de te 
voeren tewerkstellingspolitiek. We wa
ren daar zelfs de voorvechters van. Men 

mische ontwikkeling van Vlaanderen en 
Wallonië, die het duidelijkst tot uiting 
komt in de systematische verschillen in 
de werkioosheldsstatlstieken tussen de 
twee deelgebieden. Een eigen speci
fieke aanpak, niet In het minst op het 
vlak van het loonbeleid, dringt zich hier 
op, ook en vooral In het belang van de 
Waalse werklozen. 

VASTBERADEN 

Minister Van den Bossche en zijn ach
terban zijn hier echter doof voor. Ze 
blijven zich verbergen achter het enge. 

hun door de PS opgedrongen, legistleke 
argument dat ,,een verlaging van de 
arbeidskosten een üpnorltairep be
voegdheid en verantwoordelijkheid is 
van de federale overheid". 
En dat mag dan wel waar zijn, maar het 
probleem is dat de Belgische regering 
hier geen üprioritaire/u aandacht aan 
schenkt, dat woord en daad dus al jaren 
lang niet afgestemd zijn op elkaar en dat 
het dus niet onlogisch is dat vanuit de 
deelstaten, die bekommerd willen zijn 
om het welzijn van de werklozen, een 
redelijke strategie wordt ontwikkeld die 
de federale regering er dwingend toe 
aanzet zich onmiddellijk te herpakken. 
Maar omdat dit nu ai jaren geëist wordt 
zonder dat daar gehoor aan wordt ge
geven, is het dus nodig dat de Vla
mingen een voet tussen de deur steken 
en er op een geloofwaardige manier 
mee dreigen om desnoods zelf het heft 
In eigen handen te nemen. Dat heeft 
niks met communautair gekissebis te 
maken, maar wei met het voeren van 
een realistische en vastberaden onder
handelingsstrategie. 
Minister Van den Bossche, die van zich
zelf vindt dat hij geen naïeve school
knaap meer Is, zou dit moeten beseffen. 
Tenzij hij er uiteraard voor zou opteren 
om het Vlaams en Waals algemeen be
lang volledig ondergeschikt te maken 
aan het eng Belgische belang. 

Paui Van Grembergen, 
VU -fractievoorzitter 

Vlaams Parlement 
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Z elden raakte een begrip sneller ingeburgerd dan 

Nieuwe Politieke Cultuur. Zelden gebeurde het 

dat het meteen al voor niks dan spraakverwarring en 

misverstanden zorgde. Het kan ook moeilijk anders. 

Wanneer politiek zich overhaast via modieuze 

overwegingen en goed in de markt liggende 

oprispingen laat leiden dan is de kans zeer groot dat 

van leiden in de kortste keren misleiden komt. 

• ACTUEEL ^ 
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wordt. 
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Enkele jaren geleden doemde een andere 
politieke nieuwigheid op, namelijk de 
zogenaamde kloof met de burger. Al even 
plots als de idee gelanceerd werd had 
iedereen de mond vol over de dualiteit 
tussen Jan Publiek en de verkozenen des 
volks. Laatstgenoemden, zo heette het, 
leefden omzeggens in een irreële wereld 
en waren alle contact met het volk aan het 
verliezen. In SP-middens, waar een 
vleugje populisme zelden ver weg is, werd 
toen prompt gereageerd met een operatie 
charme. Mandatarissen en parlementai
ren hoorden onder en tussen het volk te 
leven, wat ze onder meer met een ge
regeld cafébezoek tot uitdrukking kon
den brengen. Of daarvan veel in huis 
gekomen is, laten we hier buiten be
schouwing. Ook voor andere politieke 
formaties kan herhaald worden. Feit is 
dat het onbehagen tegenover alles wat 
van ver of bij met politiek te maken heeft, 
al jaren de kop op steekt en sinds kort 
echt culmineert. Om zo'n wijsheid te 
vernemen is het echt niet nodig om veel 
kroegen af te lopen. Met een gezonde 
dosis boerenverstand voelt men dat spon
taan aan. Met nog enkele knotsgekke TV-
programma's met televoting er bovenop, 
verliest de politiek trouwens het aller
laatste greintje krediet. 

LEESVOER 
In het verlengde van het voorgaande 
trokken we even na hoe het met de 
politieke leescultuur van parlementairen 
versus Jan Modaal gesteld is. Is dit ge
lijklopend dan wel contrasterend? Zo'n 
vergelijking is, al bij al, gemakkelijk te 
maken. Met enige regelmaat worden im
mers de oplagen van de diverse kran
tentitels gepubliceerd. Als absolute top
pers gelden Het Laatste Nieuws 

(=253.122) en Het Nieuwsblad-De Gen

tenaar (= 232.479). In hun aanspreek
baarheid worden ze gevolgd door Gazet 

van Antwerpen (=129.447), Het Volk 

(=114.069) en Het Belang van Limburg 

(99.661). Tot slot zijn er de zogenaamde 
kwaliteitskranten: De Standaard 

(=77.725), de Financieel Economische 

Ttjd (= 37.976) en De Morgen 

(=40.016). 

Daartegenover staat dan de vraag of het 
courant doorgenomen leesvoer van par

lementairen te detecteren valt? Wie ooit 
de leeszalen van Kamer, Senaat of Vlaams 
Parlement bezocht, weet genoegzaam hoe 
het er daar aan toe gaat. Het behoort nu 
eenmaal tot de geplogenheden van de 
parlementairen om, al grasduinend, even 
kennis te nemen van de verschillende 
krantenkoppen van de meeste edities. 
Voor lectuur ten gronde gaat men veel 
rustiger te werk, o.m. door wekelijks de 
keurig samengestelde selecties door te 
nemen zoals ze in het Persovenicht ge
bundeld zitten. 

Precies van dit hulpmiddel maakten we 
gebruik om het „gewicht" en de „in
vloed" van alle Vlaamse kranten te pei
len, gewoon dus door de frequentie van 
het aantal weerhouden artikels na te 
trekken. Met name deden we dit aan de 

terwijl ze enkel uit laatstgenoemde krant 
worden overgenomen in het wekelijks 
Persoverzicht. De ongelijkheid blijft niet
temin erg schrijnend (- 21,4%). Nog 
sterker uitgesproken is ze voor Het Laat

ste Nieuws (-23,7%). Het is inderdaad 
betekenisvol dat de krant met de al
lergrootste oplage, opgebouwd met een 
veelheid aan spektakel- en sensatiestuk
ken, nauwelijks als leesvoer voor politiek 
geïnteresseerden in aanmerking komt. In 
niet geringe mate slagen daarentegen wel 
Het Volk, Gazet van Antwerpen en Het 

Belang van Limburg daar in. Door de 
regelmaat waarmee ze interessante en 
omvattende regionale dossiers onder de 
aandacht brengen, slagen ze er in om zo'n 
5 a 6 % van hun titels in het Persoverzicht 
te laten onderbrengen. Geen wonder dan 

Krantenlectuur 
bepaalt relatie 

pollticus-klezer 
hand van een tiental steekproeven, wil
lekeurig gekozen tussen december 1996 
en april 1997. 

Het resultaat daarvan, zeker in verge
lijking met de krantenoplagen, is op zich 
verhelderend. Wat Jan Publiek leest, be
reikt zelden de politici; wat de par
lementairen van hun kant doornemen is 
dan weer wereldvreemde materie voor 
het groot publiek. Hoe zeer de twee 
situaties haaks op elkaar staan, verdui
delijkt onderstaande tabel. 

TWEE WERELDEN 
Wat de politici als leesvoer uit de media 
aangereikt krijgen kent een totaal andere 
origine dan de titels waarmee het groot 
publiek bestookt wordt. Wanneer men dit 
statistisch zou uitdrukken, dan bekomt 
men inderdaad een bijna perfect nega
tieve (rang)corelatie van -0,833%! Wel is 
het zo dat zich een kleine nuancering 
aandient t.o.v. Het Nieuwsblad-De Gen

tenaar, in die zin dat sommige artikels 
evenzeer in De Standaard afgedrukt staan 

ook dat ze met enige regelmaat als in
spiratiebron gelden bij het formuleren 
van Actuele Vragen in het parlementair 
halfrond. 

Aan de hand van onze tabel is tevens een 
meer precieze omschrijving gegeven van 
het nogal vage begrip van wat in Vlaan
deren in feite een „kwaliteitskrant" is. 
Hanteren we als criterium het overnemen 
van het aantal titels in het Persoverzicht, 
dan kan dit begrip zelfs gekwantificeerd 
worden. De Standaard (= 34,7%), de 
Financieel Economische Tijd (= 27,2 %) 
en De Morgen (= 15,9%) slagen er im
mers in om samen voor bijna 80% van de 
titels in te staan. Vooral de zakelijke 
efficiëntie van de Financieel Economische 

Tijd (Fet) lijkt hierbij meer en meer aan 
belang te winnen terwijl de zogenaamde 
kwaliteitslabel van De Morgen toch wel 
enige vraagtekens oproept. Met een op
lage van een zelfde orde van grootte als de 
Fet eet De Morgen zich hoe dan ook 
beduidend minder als top-krant door te 
zetten. Dat de echte nieuwswaarde aan 

Vergelijking en rangorde tussen de krantenoplagen en de persoverzichten 

De Standaard 

Financieel Economische Tijd 

De Morgen 

Nieuwsblad-Gentenaar 

Het Laatste Nieuws 

Het Volk 

Gazet van Antwerpen 

Belang van Limburg 

Krantenoplage 

7,9 % (6) 

3,9 % (8) 

4,1 % (7) 

23,6 % (2) 

25,7 % (1) 

11,5% (4) 

13,2 % (3) 

10,1 % (5) 

Persoverzicht 

34,71 % (1) 

27,22 % (2) 

15,98 % (3) 

2,17 % (7) 

1,97% (8) 

6 , 1 1 % (5) 

6,70 % (4) 

5,13 % (6) 

Verschil 

+ 26,8 % 

-I- 23,3 % 

-1-11,9% 

- 21,4 % 

- 23,7 % 

- 5,4% 

- 6,5% 

- 4,9% 

items van deze krant slechts het dubbel 
scoort in verhouding tot o.m. Het Volk of 
Gazet van Antwerpen moet op zijn minst 
tot nadenken stemmen. Enige sensatie
zucht is overigens De Morgen niet 
vreemd. 

ISOLEMENT? 
We vervolledigen deze ontleding op het 
vlak van de nieuwsgaring met een kleine 
overstap naar anderstalige en/of buiten
landse kranten. Hun beperkte inbreng in 
de wekelijkse Perskrant lijkt inderdaad te 
bevestigen dat Vlaanderen zich aan het 
isoleren is en nauwelijks poolshoogte 
neemt over hoe het er bij de buren aan toe 
gaat. De titels van Waalse kranten (Le 

Soir, La Libre Belgique) vertegenwoor
digen slechts 6,3% van de Perskrant; het 
aandeel van Franse kranten {Le Monde) 

bedraagt 2,3% en van Nederlandse 
(vooral dan hetNRC-Handelsblad) 1,8%. 
Het is, hoe dan ook, een erg lage ver
houding. Wanneer parlementairen of het 
groot publiek maar enkel over de eigen 
deelstaat informatie opslaan, moet dit als 
vanzelf tot communicatieproblemen lei
den. Verrassend laag is overigens ook de 
inbreng van „duidingmagazines" als 
Knack of Trends in de wekelijkse Pers
mappen. Uitgedrukt volgens het aantal 
weerhouden titels bedraagt dit amper 2% 
van het totaal. 

Tegen deze achtergrond is de slotsom snel 
gemaakt. Dat er sprake is van een kloof 
met de burger kan, in de gegeven om
standigheden, moeilijk anders. Jan Pu
bliek en de politici hanteren blijkbaar 
totaal verschillende informatiekanalen, 
afgestemd respectievelijk op een grove 
portie sensatie en regionaal nieuws versus 
meer zakelijke onderwerpen die op hun 
beurt al te weinig nieuwswaarde mee
krijgen. Hoe hieraan te verhelpen valt, 
moet bij gelegenheid stof worden voor 
een discussie ten gronde. Het wijst er 
alvast op dat meer zal nodig zijn dan wat 
populisme of wat oppervlakkig gepraat 
over NPC om de tweespalt tussen politiek 
en de „communis opinio" te overbrug
gen. En nochtans is daaraan dringend 
nood. Wanneer de meer volkse media, 
inclusief T^ zich blijven profileren met 
show- en sensatieproducten die het po
litiek gebeuren hypothekeren of corrum
peren (cfr. de televoting programma's), 
dan zal hoe dan ook sprake blijven van 
een moeilijk te herstellen legitimiteits
crisis. In de geven situatie is alles wat met 
NPC te maken heeft, niks meer dan wat 
geritsel in de marge. Of anders gesteld: 
dan is het per definitie een modieus 
inspelen op wat niet hoeft en dus een 
maat voor niks. 

Chris Vandenbroeke 

Vlaamse volksvertegenwoordiger en 

Gemeenschapssenator 
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De Nationale Conventie 
verwaciit 

België werkt niet meer, zijn bestaan ver
hindert elke oplossing van de maatschap
pelijk crisis. Dat zegt niet alleen de Volks
unie, dat schrijven ook vooraanstaande 
commentatoren als Manu Ruys en prof. 
Robert Senelle. Zij stellen „een onom
keerbare evolutie" vast: Vlaanderen en 
Wallonië groeien met rasse schreden uit 
mekaar. 

Dit is een nieuwe toestand, maar hoe 
klinkt het antwoord van de democra
tische nationalisten daaarop? De VU staat 
klaar met een antwoord en wil het be
kendmaken op haar Nationale Conven
tie. Wij vroegen algemeen secretaris Lau
rens Appeltans meer uitleg. 
Laurens Appeltans: "De Nationale Con

ventie wil de start zijn van een grootse VU-
campagne, die niet alleen het W-kader 

wil bereiken maar via de media ook het 

grote publiek. De YU wil in het politiek 

sterk gewijzigde landschap van de voorbije 

maanden duidelijkheid brengen omtrent 

haar opdracht en haar programma, 

ledereen stelt een groei van tegelijk aan

dacht én onverschilligheid vast. Aan allen 

willen wij echter een open en positief 

alternatief voorleggen bestaande uit twee 

pijlers: 

De VU wil een onafhankelijk Vlaanderen 

in een federaal Europa; 

De VU wil een open, democratisch en 

sociaal rechtvaardig Vlaanderen." 

DDND 

Op de vraag naar de betekenis van het 
geheimzinnige DDND blijft Laurens Ap
peltans op de vlakte. Toch wil hij kwijt dat 
vier VU-mandatarissen hun aanklacht te
gen België zullen formuleren. België 
werkt niet meer, het verhindert elke mo

gelijkheid om de maatschapelijke crisis op 
de lossen. Nelly Maes opent het debat 
waarna Johan Sauwens een ontleding 
maakt van het falend werkgelegenheids
beleid, Fons Borginon belicht de relatie 
Vlaanderen-Europa, Annnemie Van de 
Casteele neemt de Sociale Zekerheid on
der handen en Geert Bourgeois klaagt het 
justitieel beleid aan. 

L. Appeltans: „Nu is aanklagen wel mak

kelijk maar welke conclusie trekt de VU uit 

haar ontleding? Dat antwoord zal „aan

klager" Nelly Maes ons fomuleren in het 

VU-project: een onafhankelijk Vlaanderen 

in een federaal Europa. En dan is het tijd 

voor de DDND..." 

De plaats van treffen is het bij VU-
kaderleden gekende congressenpaleis in 
de onmiddellijke buurt van het Brussels 
centraal station. Omwille van deze ge
makkelijk te bereiken plaats vertrekken 
vanuit alle provincies bussen of worden 
gezamenlijke treinreizen georganiseerd. 
Daardoor geen filetoestanden en/of par
keerproblemen. 

Hieronder brengen wij dan ook het lijstje 
met de trein- en busreizen. 

ANTWERPEN 

Arrondissement Antwerpen 

Contact; arrondissementeel secretariaat: 
tel. 03/238.82.08 

Om 13u.03. met de L-trein vanuit Ant-
werpen-Centraal, Berchem om 13u.07, 
Mortsel 13u.l2, Hove 13u.l5. In Brus
sel-C om 14u.07. Iedereen zorgt voor 
eigen treinticket. 

Arrondissement Mechelen 

Contact: arrondissementeel secretariaat: 

tel. 03/480.84.85 
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Arrondissement Turnhout 

Contact: Klara Hertogs: tel. 
014/41.45.79 of Kris Van Dijck: tel. 
014/37.24.54 

Gezamenlijke busreis naar Brussel. Op
stapplaatsen: llu.30 - Dessel, parking 
nieuw gemeente-huis; llu.45 - Geel, 
Concordia; 12u. - Westerlo, bij Jef Thys, 
Koning Leopoldlaan 1. 
Prijs: 100 fr. -ünderen jonger dan 12 jaar 
gratis. Dringend inschrijven. Het aantal 
plaatsen is beperkt. 

LIMBURG 

Contact: VNS-Limburg - Inge Saris, tel. 
089/35.67.53 (maandag en donderdag 
van 9. tot 17u. - dinsdag van 9 tot 13u.) 
Gezamenlijke busreis naar Brussel. Op
stapplaatsen: 12u. - Genk, station; 
12u.l5 - Hasselt, station. 12u.30 Lum-
men carpoolparking. Terug in Genk om
streeks 19u. 

Prijs: 250 fr. per persoon te betalen via 
overschrijving op het rekeningnummer 
450-0489591-88 met vermelding bus
dienst Conventie. 

OOST-VLAANDEREN 

/^rondissement Sint-Niklaas: 

Contact: Jan-Pieter Maes, tel. 
03/776.51.30 

Gezamenlijke treinreis naar Brussel. Ver
trek om 12u. in het station van Sint-
Niklaas. Vooraf verwittigen. Bijdrage in 
de kosten: 200 fr. 
Arrondissement Gent-Eeklo 
Contact: arrondissementeel secretariaat: 
tel. 09/223.70.98 (fax: 09/223.71.87) 
Gezamenlijke busreis naar Brussel. Op
stapplaats: 13u. - Gent, St.-Pietersplein. 
Prijs: 200 fr. - kinderen jonger dan 12 jaar 
gratis. 

Arrondissement Aalst-Oudenaarde 
Contact: Hugo De Bruecker, tel. 
053/66.54.17 

Arrondissement Dendermonde: 
Contart: tijdens de kantooruren - se
cretariaat Nelly Maes: tel. 03/772.65.05 
na de kantooruren: J.P Willems: tel. 
052/33.54.86 

Gezamenlijk met de trein van 12u.57 in 
Dendermonde. Deze trein vertrekt om 
12u.42 in Zele. Er is om 12u.37 een trein 
vanuit Buggenhout naar Dendermonde. 
Prijs voor een weekendticket (heen en 
terug van Dendermonde naar Brussel): 
210 fr. 

VLAAMS-BRABANT 

Arrondissement Leuven 

Contact: Jos Bex, tel. 016/48.94.06 
Gezamenlijke treinreis naar Brussel. Ver
trek vanuit Tienen om 12u.45 en vanuit 
Leuven om 12u.57. Vertrekt men vanuit 
Aarschot dan is er daar een trein om 
12u27 die om 12u38 aank-omt in Leu
ven. In Diest is er een trein om 1 lu.49 die 

De regionale VU-krant 

om 12u.l8 aankomt in Leuven. 
Arrondissement Halle-Vdvoorde 

Contact: arrondissementeel secretariaat, 
tel. 02/567.02.87 

WEST-VLAANDEREN 

Arrondissement Brugge 

Contaa: Luc Grootaerdt, tel. 
050/36.29.31 
Gezamenlijke treinreis vanuit Brugge 
(12u.50 - Station) 

Arrondissement Oostende-Veume-Diks-
muide 

Contact: Hilde Laheye, tel. 059/50.52.77 
(arrondissementeel secretariaat) 
Arrondissement Kortrijk-Roeselare-Tielt 
Contact: Tonie Soete, tel. 051/20.85.63 
(na 17u) 

Gezamenlijke busreis naar Brussel. Op
stapplaatsen: 12u. -Tielt, station; 12u.l5 
- Roeselare, achterkant station; 12u.30 -
Izegem, goederenstation; 12u.45 - Kort
rijk, Conservatoriumplein. 
Prijs: 150 fr. - kinderen jonger dan 12 jaar 
gratis 

Arrondissement leper 
Contact: Filiep Goudeseune, tel. 
057/48.85.47 

7 
Bits. 
Bats, 
Bots 

Voor kinderen zijn er natuurlijk ernstiger zaken dan 
een Nationale Conventie, zij worden met open armen 
ven/vacht op Inün vergadering. En wel voorde Bits Bats 
Bots-sinow met clown Pabus, die ze enkele uurtjes 
plezier verzekert. 
Plaats van treffen: zaal Astrid van tietzeifde Con
gresgebouw. 
CS» Wel eerst even je komst melden aan onze BBB-man 

Guido De Backer op nummer: 02/219.49.30. 
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Colloquium 
Vlaamse grondwet 

4 UIT DE REGIO 4 

In overleg en in samenwerking met het 
Vermeylenfonds, het Willemsfonds en de 
stichting-Lodewijk De Raet en met de 
medewerking van de krant De Financieel-

Economische Ttjd, organiseert het IJzer-
bedevaartcomité op zaterdag 31 mei een 
colloquium met als thema ,Proeve van 
een Vlaamse grondwet'. De inbreng van 
de fondsen, de stichting en de mede
werking met de krant geven - aldus het 
Comité - aan het initiatief een grotere 
intellectuele reikwijdte. Tegelijk wordt 
daarmee de gedachte onderstreept dat het 
toekomstige Vlaanderen open, pluralis
tisch en verdraagzaam moet zi|n. Geen 
van de betrokken partners wordt ove
rigens door enig besluit van de studiedag 
gebonden. Het opzet is immers een vrij en 
ongebonden onderzoek en gedachtewis-

selmg. De studiedag moet een open fo
rum inhouden, Vlaams van inspiratie en 
oriëntering. 

,Proeve van een grondwet voor Vlaan
deren' is de studie van een aantal jonge 
juristen. De redenen om het colloquium 
op basis van deze studie te houden, zijn de 
onvolmaaktheid van de huidige staats
structuren, het statuut voor Brussel en de 
vraag naar Vlaamse fiscaÜteit, Vlaamse 
Sociale Zekerheid en eigen paritaire so
ciale onderhandelingen. 
Dit betekent niet dat het IJzebedevaart-
comité het colloquium in functie van een 
Vlaamse strijddag wil plaatsen. De or
ganisatoren willen in wetenschappelijke 
sereniteit, over de partijgrenzen heen en 
op pluralistische wijze een blik op de 
communautaire toekomst werpen. De 
herziening van de financieringswet staat 
immers voor de deur; de aanwending van 
Vlaamse bevoegdheden moet tot een le
venskrachtiger Vlaanderen bijdragen, in 
aansluiting met een samenleving die een 
dagelijkse nieuwe politieke cultuur 
broodnodig heeft. Het staatkundig model 
is bovendien - zo meent het Comité - nog 
verre van volmaakt. Want de zorg om alle 
kansen voor een betere toekomst te be-

Gesprekken over 
media en informatie 

De jongste jaren werd het medialandschap 
danig door elkaar geschud 
In de krantenwereld merken we een con
centratie van titels bij slechts enkele uit
geverijen. Welke rol is er nog weggelegd voor 
de krant als informatiemedium in de 21ste 
eeuw? 
De VRT kreeg concurrentie van VTM en VT4. 
Het voogdijschap over de openbare zender 
werd in de huidige Vlaamse regering on
dergebracht bij de minister van Economische 
Zaken. Telt dan enkel nog de wet van de vrije 
markt? Hoelang is een landelijke commer
ciële radio nog tegen te houden? 
Internet, Telenet-Vlaanderen, de Multime-
diacomputer.. Het zijn slechts enkele ter
men die de jongste jaren een nieuw, eigen 
jargon zijn gaan uitmaken. Wie geraakt er 
nog wijs uit? Wat is hun informatiewaarde? 
In een reeks lunchgesprekken geven drie 
deskundigen hun visie op de meest recente 
ontwikkelingen en wagen ze zich aan een 
aantal prognoses 

Vorige week, donderdag 15 mei, beet Pol Van 
Den Driessche (hoofdredacteur van Het 
Nieuwsblad) de kop reeds af. Vandaag, op 
donderdag 22 mei zal prof. dr. Erie Defoort, 

Brie Defoort 

lid van de Raad van Beheer VRT het hebben 
over,,Voorbij de kijkcijfers". 
Vlaams volksvertegenwoordiger Jean-Marie 
Bogaert handelt op donderdag 29 mei over 
de nieuwe media. 
c& De lunchgesprekken duren telkens van 12 tot 

14u. en vinden plaats in het Algemeen VU-
secretariaat, Erasmuszaal (2de verdieping) 
op het Barrikadenplein. Belegde broodjes en 
drank zijn gratis beschikbaar. 
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nutten dwingt Vlaanderen tot de drin
gende vraag voor een betere toekomst. 
Een constitutioneel model mag immers 
niet tot gevolg hebben dat één van de 
leden ervan in zijn groei en mogelijk
heden belemmerd wordt. 

PROGRAMMA 

lO.u. Inleiding door prof. dr. R. Roels, 
voorzitter Stichting-Lodewijk de Raet, 
tevens congresvoorzitter. 
lOu.15 Inleidend referaat door twee au
teurs van het boek. Wouter Pas en Jeroen 
van Nieuwenhove. 
ll.u.-12u.30 Commissievergaderingen 

- commissie 1: de algemene structuren 
(hun werking en de onvolkomendheid 
ervan), de inkleuring van de al verkregen 
bevoegdheden van Vlaams parlement en 
regering, alsook de politieke cultuur. 
0.1.V. prof. dr. R. Senelle. 

- commissie 2: financiering en fiscaliteit 
o.l.v. prof. dr. J.Vanneste. 
12u.30 Lunchpauze 

13u.45-15u.l5 Commissievergaderin

gen 
- commissie 3: het statuut van Brussel en 
de relatie Brussel-Vlaams-Brabant o.l.v. 
dr. jur. J. Van Waeg. 
- commissie 4: de collectieve arbeids
verhoudingen en de Sociale Zekerheid 
o.l.v. prof.dr. D. Pieters. 
15u.l5 Pauze 
15u.45 Plenaire zitting: 
- verslaggeving over de werkzaamheden 
in de commissies 

- paneldiscussie met vooraanstaande po
litici 0.1.V. dr.jur. R. De Feyter, voorzitter 
Uitgeversbedrijf Tijd nv. 

17u.30 Slottoespraak door L Vanden-
berghe, voorzitter IJzerbedevaartcomité. 

PRACTICA 

Het colloquium gaat door in de lokalen 
van de UFSL\, Rodestraat 14, 2000 Ant
werpen. Kostprijs deelname colloquium 
is 500 fr.; lunch is 450 fr. Storten kan op 
het nummer 000-0882192-74 voor 24 
mei 1997. Inlichtingen: 051/50.02.86 -
50.22.86. 

OOST-VLAANDEREN 
Za. 24 mei SINT-CILLIS-WAAS: In

vullen van belastingsaangift, tussen 14 en 
15u. bij Romain De Grave, Eeckbergstraat 
20, 9170 Sint-Glllls-Waas, tel. 770.70.62. 

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-
Gljzegem-Nieuwerkerken-Moorsel-Her-
dersem. 

za. 51 mei GENT:. Annemie van de 
Casteele over,.Vlaanderen na de marsen". 
Om 20u. in 'tVosken, Sint-Baafsplein (zaal 2) 
te Cent. Org.: Dr. Jozef Goossenaertskring. 

za. 31 mei SINT-NIKLAAS: ontmoe
tingsdagen tussen Roeselare en Sint-Ni-
klaas. Vertrek naar Roeselare, om 8u. Stad
huis Stnt-Niklaas. Met o.m. bezoek aan het 
gerestaureerd stadhuls, CC De Spil, atelier 
Isidoor Coddeeris enz. Deelname: 1.000 fr. 
p.p. (busreis, onthaalkoffie, gidsen, brood
maaltijd en warme maaltijd). Info en vol
ledig programma: Jan-Pieter Maes 
(03/776.51.30). Org.; vu-Sint-IMIklaas en 
Roeselare i.s.m. Vormingscentrum Lode-
wljk Dosfel. 

Vr. 6 Juni SINT-AMANDSBERC: 
Schepen Ueven Decaluwe en medewerker 
Bart Rondas over „Het groene Cent van het 
jaar 2000. Natuurontwikkeling In Cent en 
Sint-Amandsberg". Om 20u. In Sint-Elooi, 

Antwerpsesteenweg 275, Stnt-Amands-
berg. Toegang gratis. Org,: Dr. Goosse
naertskring I.s.m. vu-Sint-Amandsberg. 

za. 21 Juni GAVERE: 15de Zomer-
barbecue. Vanaf 19u.30 in zaal Nova, Steen
weg 82 te Asper. Aperitief, hapjes, scampi's, 
varkensham en dessert aan 600 fr. (-18j'.: 
300 fr.). Gastspreker: Geert Bourgeois. In
schrijven vóór 19/6 bij bestuursleden. Org.: 
vu-Groot-Gavere. 

WEST-VLAANDEREN 
vr. 23 mei MEULEBEKE: Een ge 

sprek met Geert Bourgeois over het eind
verslag van de Commissie-Dutroux. Om 
20u. In zaal Den Beer, Markt te Meulebeke. 
Toegang gratis. Org.: Vlaamse vrienden
kring Meulebeke. 

WO. 28 mei BRUGGE: 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. 

za. 31 mei ROESELARE: Ontmoe
tingsdag tussen Roeselare en Sint-Niklaas. 
vu-Roeselare ontvangt haar zusters uit 
Sint-Niklaas. Terugbezoek op 13 september 
a.s. Org. i.s.m. Vormingscentrum Lodewijk 
Dosfel. 

zo. 1 Juni BRUGGE: Am 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 BRUGGE: Met WVG-
Brugge naar Frans-Vlaanderen. Verzamelen 
om 7U.45 aan zijkant gratis parking station. 
Vertrek om 8u. stipt. Terug rond I9u. Deel
name: 850 fr. (bus + fooi chauffeur + 
aperitief en volledig middagmaal), inschrij
ven vóór 28/5 bij Charies Tamsyn 
(050/35.37.99). 

vr. 6 Juni ZWEVEGEM: Invullen van 
belastingsaangifte, vanaf I7u.30 tn het Bol
dershof, Harelbeekstraat. invullen, uitreke
nen in discretie. Org. Vlaamse Kiub Groot-
Zwevegem. 
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Anderstaligen 
leren Nederlands 

Van bij zijn aantreden als gedeputeerde 
heeft Herman Van Autgaerden werl< ge
maakt van een systematiscii beleid dat 
gericht is op de versteviging van het 
Vlaams karakter van de provincie 
Vlaams-Brabant. 

Van Autgaerden legt nu aan de pro
vincieraad een reglement voor dat de 
subsidiëring van de promotie van cur
sussen Nederlands voor anderstalige vol
wassenen moet bestendigen. Het gaat om 
een bedrag van 1,5 miljoen frank dat de 
provincie ter beschikking stelt van de 23 
bestaande scholen voor sociale promotie, 
centra voor basiseducatie en VDAB-op-
leidingen op haar grondgebied. 

NAAR IEDERS MOGELIJKHEDEN 

De subsidiëring is dus niet alleen bestemd 
voor de Vlaamse gemeenten rond Brus
sel, maar gaat ook naar initiatieven in het 
Hageland en in de regio Leuven. Ze moet 
bijkomende mogelijkheden creëren voor 
al wie zich inzet om via cursussen Ne
derlands anderstaligen in de Nederlandse 
cultuur te integreren. Met het initiatief 
wil Van Autgaerden de integratie van 

anderstaligen in de Vlaams-Brabantse sa
menleving inderdaad vergemakkelijken. 
Dit opzet kadert volledig in de beleids
nota vrijwaring Vlaams Karakter die de 
provincie reeds in juni 1995 goedkeurde 
en waarvoor hij als bevoegde gedepu
teerde de opvolging verzorgt. 
H. Van Autgaerden: "De beschikbare 

middelen moeten worden gebruikt om 

anderstaligen ertoe aan te zetten Ne

derlands te leren, elk naargelang van hun 

mogelijkheden, dit wil zeggen dat zij zo

wel voor hoog- als voor laaggeschoolden 

bestemd zijn." 

In Halle-Vilvoorde gaat de promotiesteun 
ondermeer naar de Leergangen van het 
Gemeenschapsonderwijs in Zaventem, 
van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw, het 
Cultureel Centrum Den Blank in Over-
ijse. Mikst en VDAB-Vilvoorde, Open 
School Pajottenland Halle en Open 
School Midden-Brabant worden even
eens betoelaagd. Het Audiovisueel cen
trum van Meise, de Taalleergangen van 
Strombeek-Bever, de leergangen van de 
Kamer voor Handel en Nijverheid in 
Vilvoorde en de Gemeentelijke Leergan-

ZO. 15 Juni TIEIT: Zomerbarbecue 
in De Oude Wal, Ruisseledesteenweg. Ape
ritief vanaf 11u.50. Gastsprekers: Geert 
Bourgeois en Chris Vandenbroeke. Info en 
inschrijvingen: 051/40.35.95. Org;: VU-
Tielt. 

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

Za. 21 Juni ZWEVECEM: Zomerreis 
van Vlaamse Club 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: I.OOOfr. p.p. 
(boot, bus, gids en avondmaal), inschrijven 
tot 13/6 bij bestuursleden. 

LIMBURG 
WO. 28 mei TESSENDERLO: Etentje 

met FW-Tessenderlo. om 19u. in het res
taurant Maaiven te Hulst, Maaivenstraat 7. 
Aperitief aangeboden door FW. Menu aan 
780 of 820 fr. Voor Info en inschrijving: FW-
Tessenderlo. 

Vr. 30 mei HASSELT: Gespreks-
avond over Justitie met Geert Bourgeois en 
2 advocaten. Om 20u. in CC te Hasselt. Org.: 
VUJO-Hasselt. info: Frank llsbrouckx 
(011/23.54.91). 

ANTWERPEN 
DO. 22 mei WOMMELCEM: Herden

kingsmis voor Jan Puimège. Om I9u. in de 
St. Jozefskerk, Volkaertslel (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 I4u. op 
parking Parochiecentrum St.-Godelieve 
Achter d'Hoven te Wuustwezel. inschrijven 
ter plaatse aan 50 fr. per deeinemings-
formuller. Prijsuitreiking: 18u. Info: Magda 
Brocatus (313.91.18) Of Dirk Van der Hallen 

(384.05.52) OF Rein Schiltz (651.84.70). 
Org.: vu-afd. Noord-Brecht, Malle Wuust
wezel. 

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 i.s.m. VCLD. Info: Klara Hertogs 
(014/41.45.79). 

Do. 29 mei LIER: Studienamiddag 
„In het spoor van Felix Timmermans", met 
Walter Luyten. Deelname: 100 fr.p.p. Om 
I4u. in VNC (Berlarij 80). Met geleide wan
deling, museumtoegang, gidsen en info-
bundel. Info: 03/482.11.93. ledereen wel
kom. 

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

VLAAMS-BRABANT 
Do. 22 mei BRUSSEL: Lunchge-

sprek met prof. Eric Defoórt over,,Voorbij 
de kijkcijfers". Om I2u. op het VU-secre-
tariaat, Barrikadenplein 12 te 1000 Brussel. 
Org.: Vormingscentrum Lodewijk Dosfel. 

za. 24 mei ZEMST: 4de Reuze-
Braadfeest. Vanaf I2u. in de Schranshoeve 
te Eppegem-zemst. Org.: VU-arr. Halle-Vil
voorde. 

DO. 29 mei GRIMBERGEN: WB-
Grimbergen ontvangt PRL-voorzitter Louis 
Michel met voordracht over „Het andere 
Wallonië", in de Ostzaal van de Abdij van 
Grimbergen om 20u. De voordracht wordt 
gevolgd door een receptie. Inschrijven door 
overschrijving van 150 fr. (WB-leden 100 
fr.) op rek. 436-6256941-15. 

za. 7 Juni LEUVEN: Nationale VU-
Vrouwendag. Thema's: naamgeving bij de 
geboorte en buitenschoolse kinderopvang. 
Gastvrouw: Gerda Raskin. M.m.v. Myriam 
Van vaerenberg. Frieda Brepoels, Nelly 
Maes en Bert Anciaux. Aanvang: lOu. 

gen voor Talen en Techniek in Sint-
Genesius-Rode worden eveneens gesub
sidieerd. Het ILT in Leuven, de Ge
meentelijke Leergangen Tervuren, Groep 
T in Leuven, de Open Scholen van Leu
ven en van Hageland-Diest en de Leer
gangen Gemeenschapsonderwijs Landen 
worden in het arrondissement Leuven 
gesubsidieerd. 

INFORMATIE 

Voor de uitwerking van dit dossier kon de 
provincie rekenen op de actieve me
dewerking van het Brabants Regionaal 
Integratiecentrum (BRIC). Deze instel
ling heeft ook een brochure beschikbaar 
met daarin de volledige lijst van alle 
opleidingsmogelijkheden Nederlands 
voor anderstalige volwassenen in Vlaams-
Brabant. 

H. Van Autgaerden: „Vlaams-Brabant 

heeft ook nog een apart budget van 2 

miljoen voor het voeren van een eigen 

promotiecampagne en een krediet van 2,5 

miljoen frank voor pedagogsich-didacti

sche ondersteuning van basisscholen waar 

veel anderstaligen les volgen. Voor de 

eigen promotiecampagne is het dossier 

bijna rond; voor de pedagogisch-didac-

tische ondersteuning willen wij samen

werken met andere partners, Steuntpunt 

NT2 en het departement Onderwijs van 

de Vlaamse Gemeenschap. Hierover komt 

binnenkort overleg en wij hopen nog in 

het schooljaar 1997-98 met dit initiatief 

te kunnen starten." 

c^ Brabants Regionaal Informatiecen

trum: Pater Damiaansplein 10 in 

3000 Leuven, tel. 016/22.29.97. 

Nog twee dagen 
Om zijn dertigste verjaardag te vieren 
organiseert het Vormingscentrum Lode
wijk Dosfel drie colloquia over het de
mocratisch tekort in de samenleving. Na 
een eerste gesmaakt en geslaagd col
loquium over Democratie en justitie op 
26 april jl. in Gent, willen we verder 
werken rond de verfijning van onze in
stellingen. 

Een volgende gelegenheid krijgt u op 
zaterdagvoormiddag 24 mei in Sint-Ni-
klaas. De relatie tussen democratie en 
economie wordt onder de loep gelegd. 
Dienen er grenzen gesteld aan de glo
balisering of hoort delokatie tot de po-
litiek-economische evidenties? Welke 
maatregelen zijn nodig om het sociaal 
overlegmodel terug uit het slop te halen? 
Vlaams volksvertegenwoordiger Jean-
Marie Bogaert zit het colloquium voor. 
Wim Van der Beeken, directeur van de 
VEV-studiedienst, en Chris Vanden
broeke, Vlaams volksvertegenwoordiger, 
verzorgen de inleidingen. Ook uw in
breng in de werkgroepen achteraf wordt 
sterk op prijs gesteld. 
Op zaterdagvoormiddag 21 juni is Jan 
Loones in Antwerpen gastheer voor het 
laatste colloquium, waarbij de wissel
werking tussen democratie en admini
stratie het uitgangspunt vormt. Vlaams 
ombudsman Jan Goorden en Piet Van 
Schuylenbergh, OCMW-secretaris in 
Dendermonde, spreken over oplossingen 
voor het malfunctioneren van de ad

ministratie. Klantvriendelijkheid, hokjes
mentaliteit, formulierenwinkel, rechten 
en plichten van de ambtenaar... Hieraan 
sleutelen vereist een visie op de ver
houding politiek/administratie. Ook hier 
krijgt u als deelnemer ruim de gele
genheid tot debat achteraf. 

Antwoordbon 
Naam 

Adres-

Telefoon: 

o schrijft zich in met . . . personen voor het 
colloquium 'Democratie en economie' 

O schrijft zich in met . . . . personen voor het 

colloquium 'Democratie en aidministratie' 

O vraagt meer informatie over de twee resterende 
Dosfel-colloquia 

CS» Terugsturen aan: Vormingscentrum L. Dosfel, Omwen

telingsstraat 13, 1000 Brussel. Faxen kan ook 021217 35 

10. Meer inlichtingen op telefoonnummer 02/ 219 2S 00. \ 

Zoekertjes 
Te huur: Nieuw appartement in 

Oostduinkerke: 2 sik., alle comfort, garage. 
300 m van zee. Tel. 015/55.00.22 of 
015/52.98.40. 

Gepensioneerde binnenhuisschil-

der uit het Gentse neemt nog werk aan. 350 

fr./u. plus Bi W. Enkel aandienen indien 

ernstig. Zich wenden tot de redactie van 
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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 ^ 
woonverlichtinp 

baron ruzettelaan 78 
8310 brugge 4 

vbaan brugge-oostkamp, 
K 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 streel< dat durft zijn verse vis te 
tonen (zie toonbanl< ingang) 

Specialiteiten Visfondue 10 soorten 
Visassortiment 7 soorten 
Senegalees Stoofpotje 

10 km 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 

Kostuums 
naar maat 

> HERENKLEDING 

Brmees 
^y Steenhouwersvest. 52 

^ ^ - ^ ANTWERPEN 

TeL: 03/231.35.83 

U bent van harte welkom bij 

Karel Van Den Berghe 
B.V.BA 

VLOER en MUURTEGELS 

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

GEr̂ nSESTEENWEG 377 
9300 AALST 
(200 m voor de Vijfhuizen) 
Tel 053/700664 

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 Stokenj Oudenburg 

1 fles champagne met deze bon!!!! 

Email Hotel De Stokenj ©flanderscoastbe. 

Sluit een handicap uit? 
ïfiEÖ personen met een handicap uitgestoten' Hoe dan ook. de integratie van 
sonen nart eea handicap heeft veef facetten Daarom onderzocht Standpunten 

PeeOfemtagfêerd beieKi kan voeren m verband met thuisbegeieidtng, ondersteunend 
^ opderwijs, aangepast wonen, toegankehjteheid en geschikt werken Verder wordt aandacht 

ged aan ds erkenning van gebarentaal 

' l i Stsniijunteni i 
WijiÉ«ir43S-(K5fiiW-ia 'm ifiatlBsmts tet^inaaJ 

feftfflll u 1106 tafil Meer inÈiirraitia 

rel teei9«30iiff* aj/̂ w 35.10 

ledere^Vlaming 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 uindt er het hoogste punt uan Ulaanderen: 287,5 m ! 

Sedert 191 o 
JAN PAUWELS-DE BRAUWER 

Oude Brugstraat 16,9200 Schoonaarde 
Tel. 052-42.32.46 

Wel<elijl<se rustdag vrijdag tot zaterdag 18 uur 
Jaarlijks verlof december De familiezaak met traditie 
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DEZE WEEK IN 

Knack 
MOBUTU IS RIJK 

I De Zaïrese president Mobulu 
I Sese Seko heeft een fortuin 
I van honderden miljarden frank 
I verzameld Hoe njk is Mobutu 
I en hoe werd Mobutu njk een 
I enquête 

DADERS A LA 
DUTROUX 
Wat deed het beleid al con
creet om een tweede zaak-
Dutroux te vermijden'' 
Bitter weimg, zo bbjkt En 
wat te doen met daders è la 
Dutroux'' Een duidmg 

BARSTEN IN 
BELGIË 
De Vlaamse en Waalse poli
tici lusten elkaar weer rauw 
de achtergronden van de 
communautdire hetze, en 
een oproep van Fneddy 
Wülockx tegen seperadsme 

ZOMER AAN 
TAFEL 
Groene kruiden in de keuken 
De elf geboden van chef-kok 
Michel Coppens Touraine-
wijn, en alles over het nieuw
ste keukengerei Deze week 
in Weekend Knack 

DEZE WEEK EXTRA: RAPIDUS-KRANT VOOR EEN VLOT VERKEER 

T^nm^^iw^ 
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I n weinig families gaapt de politieke kloof zo diep 

als bij de Zuid-Afrikaanse familie Verwoerd. De 

kleinzoon van wijlen Hendrik Verwoerd, de architect 

van het Apartheidsstelsel, vervoegde vijf jaar geleden 

de rangen van het ANC om "van Suid-Afrika 'n land 

van gedeelde menswaardige vryhede te maak, in 

plaas van aparte vryhede vir sommige". In het boek 

Viva Verwoerdf vertelt Wilhelm Verwoerd hoe deze 

verscheurende keuze tot stand kwam. 

Aan het ANC-lidmaatschap van Wilhelm 
Verwoerd (33 jaar) ging een zeer lange 
bezinningsperiode vooraf. Zijn individu
ele bewustwording symboliseert in zekere 
zin het moeilijke verwerkingsproces 
waarmee de Afrikaners worden gecon
fronteerd na de afschaffing van de Apart
heid. De maalstroom van de geschiedenis 
spoelde oude zekerheden weg en liet 
velen verweesd achter. Het christelijk-
nationale referentiekader werkt niet meer 
als bindmiddel voor de Afrikanergemeen
schap, die lange tijd als één homogeen 
blok werd beschouwd. Iedereen zal - naar 
het voorbeeld van de auteur - z'n eigen 
weg moeten zoeken in het nieuwe Zuid-
Afrika. 

WEGHARDLOOP 

Wilhelm is slechts tweeënhalf jaar oud 
wanneer een gestoorde dienstbode z'n 
grootvader op dinsdag 6 september 1966 
vermoordt in het parlementsgebouw van 
Kaapstad. Toch maakt de figuur van opa 
Hendrik een blijvende indruk op hem. 
Niet alleen het levensgrote schilderij van 
Hendrik Verwoerd in de eetkamer van 
Wilhelms ouderlijke huis, maar ook de 
vele standbeelden, boeken, films, foto's 
en namen van gebouwen houden de her
innering aan de voormalige eerste mi
nister van Zuid-Afrika springlevend. „In 
my eerste jaar of twintig het ek nog 
grootliks sy visie (via my familie, die volk 
en die Voortrekkers) gedeel. In dié tyd het 
ek wel soms probeer weghardloop (let-
terlik en figuurlik) van 'n immer teen-
woordige halsband om my eie indivi
dualiteit", schrijft de auteur. 
Grootvader Verwoerd had Nederlandse 
wortels. Samen met z'n ouders emi
greerde hij in 1901 als tweejarige kleuter 
van Amsterdam naar Kaapstad. Na stu
dies in Stellenbosch, Hamburg, Leipzig 
en Berlijn werd Hendrik Verwoerd psy
chologieprofessor aan de Universiteit van 
Stellenbosch. Bij de parlementsverkie
zingen van 1948 veroverde hij een se
naatszetel voor de Nasionale Party (NP). 
Twee jaar later werd Verwoerd minister 
van Naturellesake. In september 1958 
volgde hij de overleden eerste minister en 
NP-leider Hans Strijdom op. Hendrik 
Verwoerd was een fervent voorstander 
van de afzonderlijke ontvdkkeling en zou 
de geschiedenis ingaan als "de architekt 
van de Apartheid". 

Tijdens z'n studies aan de Universiteit van 
Stellenbosch gaat de politieke discussie 
grotendeels voorbij aan Wilhelm Ver
woerd. Hij is weliswaar gekant tegen het 
beleid van de regering, maar kan niet 
instemmen met de strategie van de UDF-
oppositie. Onder de leiding van Allan 
Boesak verzet het United Democratie 
Front (UDF) zich begin jaren tachtig 

tegen de oprichting van twee afzonder
lijke parlementen voor kleurlingen en 
Indiërs, naast de blanke Kamer. Ver
woerd: „En ek kon nie lekker verstaan 
hoekom die pas gestigte UDF so woes in 
opstand gekoro het teen hierdie stap in 
die regte rigting." De UDF-koepel had 
toen net de rol overgenomen van het 
verboden African National Congress 
(ANC). 

helm Verwoerd wordt filosofieprofessor 
(Universiteit van Stellenbosch) en wil niet 
langer aan de politieke zijlijn blijven 
staan. „Ons was vasbeslote om nie weer 
in die gemaklike rustigheid en skoonheid 

'n Verskeurende 
keuse 

NEDERLAND 
De belangrijkste kentering in het leven 
van de jonge Verwoerd komt tot stand in 
het buitenland. Een kort studieverblijf 
aan de Universiteit van Utrecht in 1986 
verandert z'n perspectief op de Zuid-
Afrikaanse situatie grondig. Gesprekken 
met kritische medestudenten en de lec
tuur van „skokkende publikasies oor 
Suid-Afrika wat natuurlik daar verbied 
is", laten diepe sporen na op Wilhelm 
Verwoerd. Dat blijkt uit de openhartige 
brieven aan z'n toekomstige echtgenote 
Melanie Fourie, die trouwens veelvuldig 
worden overgenomen in het boek: „Die 
feit dat ek al duideliker begin besef dat 
Apartheid verkeerd is en, meer nog ver
keerd was; dat ons mense blind en doof 
was vir die meerderheid wat nie met huUe 
ideologiese/teologiese raamwerk saamge-
stem het nie. Ag, wat ek eintlik probeer 
sê, is dat ek graag sal wil help om die 
verskriklike gevolge van Apartheid teë te 
werk (17 september 1986)." 
Na het Nederlandse avontuur studeert 
Wilhelm Verwoerd nog twee jaar en twee 
maanden in Oxford, weliswaar met een 
Zuid-Afrikaans intermezzo van één jaar 
en acht maanden. De onzekerheid en de 
twijfels blijven aan hem knagen. In de 
cursussen en daarbuiten wordt Wilhelm 
Verwoerd voortdurend geconfronteerd 
met de onrechtvaardigheden van de 
Apartheid. Het proces van politieke 
(her)opvoeding gaat verder z'n gangetje. 
De Rhodes-beursstudent woont zelfs bij
eenkomsten bij van de locale anti-Apart-
heidsvereniging. Eind '87 keert Wilhelm 
Verwoerd gedurende twintig maanden 
terug naar Zuid-Afrika, waar hij met 
Melanie Fourie trouwt. De laatste elf 
maanden van Wilhelms studie brengen ze 
samen door aan de Universiteit van Ox
ford. 

Wanneer het gezin zich definitief in Stel
lenbosch vestigt, is ANC-leider Nelson 
Mandela reeds op vrije voeten en heeft 
staatspresident F.W. De Klerk het her
vormingsproces op de sporen gezet. Wil-

van 'n wit, Afrikaanse, middelklas-, aka-
demiese bestaan verstrengel te raak nie," 
aldus nog Verwoerd. 

GROOT NIEUWS 

Uiteindelijk is het z'n echtgenote die de 
eerste stap zet door lid te worden van het 
ANC. Hijzelf volgt korte tijd later, na een 
verscheurende persoonlijke keuze. Op 
zondag 23 augustus '92 pakt de Zuid-
Afrikaanse Sunday Times uit met het 
grote nieuws: „Verwoerds join the ANC". 
Prompt ontzegt Wilhelms vader hem de 
toegang tot het ouderlijke huis "totdat ons 
ons besluit heroorweeg". Andere fami
lieleden van Wilhelm Verwoerd blijven 

radicaal tegengestelde politieke opvat
tingen aankleven. Zo verbüjft z'n groot
moeder Betsie, de weduwe van H.F. Ver
woerd, in Orania. Dit exclusief blanke 
dorp draagt volgens professor Carel Bos-
hoff, een oom van Wilhelm Verwoerd, de 
kiemen in zich van een onfhankelijke 
Afrikaner volksstaat. 
Anderhalfjaar later nemen de Verwoerds 
actief deel aan de voorbereidingen van de 
eerste niet-raciale verkiezingen. Daarbij 
ziet Wilhelm Verwoerd om beroepsre
denen af van een nominatie als ver
kiezingskandidaat. Z'n echtgenote Me
lanie werpt zich wel in de strijd en 
verovert op 27 april '94 een ANC-zitje in 
het Zuid-Afrikaanse parlement. Meteen 
is ook de ironische cirkel van de ge
schiedenis rond. Er zetelt weer een Ver
woerd in het parlement; niet om de 
Apartheid op te bouwen, maar om het 
systeem af te bouwen. 

Filip Vandenbroeke 

o» Viva Verwoerdf Kronieke van 'n 

keuse. Wilhelm Verwoerd. Uitg. Hu-

man & Rousseau, Kaapstad, 1996, 

168 blz. 

Wilhelm 

verwoerd 

(linies) wordt 

In het 

buitenland 

geconfron

teerd met de 

onrecht

vaardige 

Apartheid, 

waarvan z|Jn 

grootvader 

Hendrilc 

(rechts) de 

architect was. 
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VU op TV 
Maandag 26 mei, TVl 

Op maandag 26 mei loopt ae laatste VNUb-
ultzendlng van dit seizoen. Na een interview 
met algemeen voorzitter Bert Anciaux over 
de politieke actualiteit, volgt een reportage 
over het sportbeleid in Vlaanderen. Vlaams 
volksvertegenwoordiger Kris Van Dijck pleit 
voor een doorgedreven jeugdsportbeleid, 
ook op school. Frank De Vis, voorzitter van de 
VU-Sportcommissie maakt enkele kantteke
ningen omtrent de federalisering van de 
sportbonden. Een tweede reportage brengt 
een beschouwing bij het werk van twee 
parlementaire commissies die de jongste 
weken wel heel erg In het nieuws kwamen: de 
commIssle-Dutroux én de commissie over de 
Bende van Nijvel. U hoort en ziet de VU-
kamerleden Geert Bourgeois en Karel Van 
Hoorebeke. 
VNOS Is er (waarschynlijk) terug In septem
ber. Dat het een nieuwe programmaformule 
wordt staat vast. Het enkele weken geleden 
goedgekeurde maxl-decreet op de openbare 
omroep beperkt de uitzendingen door po
litieke partijen tot een uitzendduur van 10 
minuten. Voor een concreet zendschema Is 
het wachten op de G.B, de Reyerslaanom-

Kris Van Dijk pielt vooreen doorgedreven 
jeugdsportbeleid. 

schrüving voor Gedelegeerd Bestuurder Bert 
De Graeve. We houden u op de hoogte. 

Afspraak op maandag 26 mei e.k., VRT - TVl 
om 23u20. Een programma van de Vlaams-
Nationale Omroepstichting VNOS. 
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fN HET KORT 
Wie heeft er nooit last van slapeloosheid? Minuten lijken uren te 

duren, het vooruitzicht van een vermoeiende dag maakt slapen niet 

gemakkelijker. Uren na middernacht is een unieke bundel Ne

derlandstalige verhalen over slapeloosheid. Samensteller Harold 

Polis zocht en vond verhalen van o.m. Paul Van Ostaijen, F. 

Bordewijk, Frans Pointl, Jeroen Brouwers en Kristien Hemmerechts. 

Een boek waarmee u - helaas - met in slaap zal vallen, 

c» Uren na middernacht. Verhalen over slapeloosheid. Sa

mengesteld door Harold Polis. Uitg. Manteau - Antwerpen, 

1996, 229 blz., 698 fr. 

Een andere verhalenbundel heet De Amerikaanse droom en bevat 

een tiental prettige, vaak niet eerder gepubliceerde kortverhalen 

BOEKEN 

l^eh van ff-ote namen uit de Engelstalige literatuur. Onder hegJPhilip 

Roth, James Salter, Jay Mcinemey en Jayne A. Phillips. De bundel 

is gevarieerd en dat maakt hem aangenaam om lezen. 

c» De Amerikaanse droom. Meerdere auteurs. Uitg.Meulenhof-

Amsterdam, 1997, 207 bh., 500 fr. 

Gerrit Komrij behoeft nog nauwelijks enige voorstelling. In de 

bundel Pek en zwavel komen alle facetten van zijn werk aan bod. 

Met zijn eigenzinnige visie scheldt, analyseert en spot Komrij over 

zowat alles wat hem onder ogen komt. En dat is zowat alles: hij 

schrijft over religie, architectuur, over de welvaartstaat, de kunsten 

en het feminisme. Dat dat niet onopgemerkt voorbij ging moge 

blijken uit het feit dat zijn werk vier jaar geleden bekroond werd 

met de P.C. Hooftprijs. 'Pek en zwavel' is een samenraapsel van 

Komrijs beste stukken. Warm aanbevolen! 

c^ Pek en zwavel. Gerrit Komrij. Uitg. De Arbeiderspers -

Antwerpen, 1997, 264 blz., 500 fr. 

De laatste bundel kortverhalen die wij aan u voorstellen is 

Adembenemend met daarin een twaalftal bijdragen van o.a. 

Arnon Grunberg, Frans Pointl, Bart Vos en Lisette Lewin. Verhalen 

over katers, fietsendieven, biljartcompetities en wraakzuchtige 

vrouwen. 

c» Adembenemend. Meerdere auteurs. Uitg. Nijgh & Van Dit-

mar - Amsterdam, 1996,218_ blz., 300 fr. 

CULTUUR ^ 

Door God bij 
Europa verwekt 

De Nederlandse Vlaming of Vlaamse Ne
derlander Benno Barnard is schrijver, 
dichter, toneelauteur (o.m. van de mo
noloog Het mens), vertaler en vriend van 
Geert Van Istendael. Dit laatste is be
langrijk omdat beide mekaar vinden in 
standpunten die vaak polemisch, uitda
gend en controversieel zijn. In hun spiegel 
is ons gezicht niet altijd even fraai. Maar 
een vleier is geen vriend. 

ZWARTROKKEN 

Barnard maakt met zijn lezers een frag
mentarische reis door ons land. Hij begint 
bij Willy Vandersteen {„Sinds de dagen 

van Conscience had Vlaanderen zich niet 

meer zo sterk met een auteur vereen

zelvigd") en de figuur van Lambik, zowat 
de Antwerpse Schweik die overleeft door 
zijn gespeelde onnozelheid. Hij trekt van 
een omweg naar Pruisen naar onze Oost
kantons waar de taalstrijd leidt tot de 

keuze tussen spuitbus en kalasjnikov, een 
keuze die voor de hand ligt en steunt op 
ons pacifisme dat we danken aan een 
overdosis oorlog in ons voorgeslacht. Hij 
belandt in het surrealistische Neutraal-
Moresnet en komt terecht bij de voor
geschiedenis en de integratie van de Jo
den. Zijn beschrijving lijkt wel een doek 
van Chagall, bevolkt met groene bruiden 
en zwevende rabbijnen. Hier voert Bar
nard de Antwerpenaar (lees Vlaming of 
Belg) ten tonele die de kunst van het 
onbloedige compromis en de caféver-
zoening beheerst, gekenmerkt door een 
ambiguïteit tussen gastvrije epicurist en 
bekrompen chauvinist. Waarom Gezelle 
{„te veel natuur, ik word er slaperig van", 

zegt Barnard) en Verschaeve (ik heb het 
moeilijk met de mythe rond hem maar 
evenzeer met de karikatuur die Barnard 
tekent) verschijnen onder de pejoratieve 
titel „Zwartrokken" is me een raadsel. 

Gregoriaans watou: 
een impressie 

Watou aan de schreve heeft zowat alles wat 
tegen de tijdsgeest Indruist. Zoals stilte, po
ëzie en gregoriaans 
De weg naar Watou is bezaaid met witte 
kruisen die aan de waanzin van de grote 
oorlog herinneren De herbergen hebben er 
beeldrijke namen. Hun zoldering Is laag en 
het ruikt er naar gemoedelijkheid. De muze 
voelt er zich thuis en wisselt van jaar tot Jaar 
van aangezicht. Raveel en Claus waren er te 
gast en straks In Juil is er poëzie rond de 
hemelbestormer Panamarenko onder het 
thema „Miljardair van de droom". 
Om de driejaar kent Watou zijn gregoriaans 
festival, een unicum In de wereld, ik heb het 
gebeuren zien groeien, van dorp naar 
ruimte, van kleinschaligheid en Intiem naar 
wereldwijd, ik hield mijn hart vast uit vrees 
dat de verstilling verloren zou gaan. Maar die 
is gelukkig gebleven. 

Het weekend van OLH-Hemelvaart 1997. Ber
nard Deheegher en zijn ploeg zijn aan hun 
zesde festival toe. Voor het thema van de 
vrouw in het gregoriaans wordt naar Ha-
zebroekln Frans-Vlaanderen uitgeweken. Po-
perlnge biedt plaats aan het middeleeuwse 
zangspel Ludus Daniells. Daarna wordt Watou 

werelddorp, bewoond door tweeëntwintig 
schola's uit o.m. Lissabon, Trondheim, Praag 
en Vlaanderen, maar vooral door een sfeer 
van broederschap en bezinning. 
De Sint-Bavokerk loopt vol mensen die hun 
graduale en hun nostalgie koesteren. Het 
gregoriaans breekt de stilte niet maar on
derstreept ze. Elke schola zingt zoals ze 
gebekt of gevormd is. de meisjes uit Seoel 
etherisch, de mannen uit Praag viriel en 
devoot, het abdijkoor uit Grimbergen sereen. 
Maar altijd is er die ondertoon van devotie in 
een taal die mensentaai overstijgt en men
sen dichter bij elkaar en bij de hemel brengt. 
Dit voel Je bij het luisteren, maar nog meer bij 
de samenzang, ik denk In de eerste plaats aan 
hymnen als Regina caelien Pange lingua, vol 
zondag, wierook en meiavond. Ook de nlet-
gelovige buigt hier weemoedig het hoofd en 
vraagt zich af wie ooit zo gek was (en is) een 
sacrale kunstvorm ais het gregoriaans te 
verbannen. Want wat is mooier dan zijn echo 
in een verloren romaans kerkje, ergens in 
Auvergne of aan de schreve? 
Ik zit al te wachten op mijn volgende pel
grimage naar Watou. 

(wdb) 

Benno Barnard:,, Cod heeft een schrijver van mIJ gemaakt en de duivel 
een Nederlander". 
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ALLES MOGELIJK 

Maar de oorlogsverhalen van nonkel 
Louis zijn dan weer ontroerend {„de 

soldaten hoorden eikaars kerstliederen en 

roken eikaars heimwee") en onthullend 
(„de Vlaamse boerenjongens schreven met 

krijt een G en een D op hun bottines om 

gauche en droite uit mekaar te kunnen 

houden"). Barnard besluit met zijn hoogst 
persoonlijke visie op België {„een bas

taard, door God bij Europa verwekt") en 
op Vlaanderen {„het Vlaamse van een 

Vlaming is niets anders dan een kwestie 

van natuur, familie, worteling, provincie, 

dialect, het Belgische van een Belg is een 

kwestie van cultuur, levenswijze, vriend

schap, urbaniteit"), samengevat in het 
lapidaire zinnetje „bij God en de Belgen is 

alles mogelijk"en afgrond door begrip 
voor de verzuchtingen van de Vlamingen, 
maar dan liefst zonder hun dweperige 
romantiek en hun luie, oncreatieve ver-
ongelijktheid. 

Barnard geeft in zijn essaybundel blijk van 
begrip en zin voor nuanceren. Zoals voor 

Bert Peleman, lid van de ,zeer foute 

Zwarte Brigade, maar meteen een col

laborerende verzenbakker die zijn Joodse 

collega met vrouw en kinderen bij zich liet 

onderduiken".Of voor de Vlaamse be
weging die hij reactionair en dweepziek 
maar ook pacifistisch noemt. Maar het is 
flagrant en het getuigt van oppervlak
kigheid of kwade trouw te spreken over 
,slangengebroed als Van Severen en ander 

gespuis". 

Toch kan ik Barnards werk sterk aan
bevelen omdat het sympathie en wrevel 
opwekt, alert houdt en zeker niet on
verschillig laat. Ook omdat het menig 
poëtisch pareltje bevat, lyrisch zoals ,een 

voorgeveltje dat nog aarzelt of het aan de 

barok moet meedoen"oi bijtend zoals 
,God heeft een schrijver van mij gemaakt 

en de duivel een Nederlander". 

(wdb) 

c& Door God bij Europa verwekt. Benno 

Barnard. Uitg. Atlas Antwerpen/Am

sterdam, 1996,206 blz., 800 fr. 
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D e op- en aanmerkingen van de 

Grievencommissie werden als 

onvaderlands beschouwd. Maar deze houding zou 

een klein beetje veranderen toen Napoleon UI met 

annexatie van België dreigde. Daarom probeerde de 

Belgische regering enkele tegemoetkomingen te tonen 

tegenover de ontluikende Vlaamse beweging. Vooral 

ook omdat de eisen- en grievenbundel almaar 

aangroeide. 

• CULTUUR • 

De onderwijstaal aan de universiteit van 
Gent was sinds de heropening 1834 niet 
van Latijn naar de volkstaal geëvolueerd, 
maar naar het Frans. Pas in 1864 werd 
voor de eerste maal expliciet gezegd dat 
de Gentse universiteit vervlaamst zou 
moeten worden. In 1867 stelde de li
beraal Max Rooses dat er, hoe dan ook, 
een Vlaamse universiteit moest komen, 
maar pas in 1869 klonk voor de eerste 
keer in het Belgisch parlement: „Wij eisen 
een Vlaamse Hogeschool". Dat werd in 
het Frans gezegd want anders „scheurde 
het dierbaar vaderland" in twee. Het was 
het Antwerps kathohek parlementslid 
Coremans die zoiets had aangedurfd. Hij 
dacht daarbij niet aan de vernederland
sing van een bestaande insteUing, maar 
aan een nieuw op te richten instituut. 

UNE SORTE DE PATOIS 
De eisenbundel groeide in pamfletten, in 
verzoekschriften, in steunbetuigingen, in 
petities met 100.000 handtekeningen; 
maar ook in hautaine en arrogante af
wijzing door de gevestigde macht. De 
Vlamingen zouden graag ergens een 
Vlaamse Hogeschool krijgen of wat 
Vlaamse elementen in de bestaande scho
len. 

Tot in 1891 Lodewijk De Raet kort en 
goed bepleitte: de totale vernederland
sing van de Gentse universiteit, geen 
nieuwe, en geen half-en-half, maar een 
Nederlandstalige universiteit voor de Ne
derlandstalige bevolking van België die 
meer dan de helft van de bevolking van 
België omvatte en toch van Nederlands
talig onderwijs verstoken bleef. Die 
Vlaamse bevolking betaalde toen volgens 
berekeningen van Julius Vuylsteke en van 
De Raet (een generatie later) over heel de 
lijn meer belastingen dan de Waalse en 
verdiende minder. Zo ging „Vlaamse 
Volkskracht" verloren. 
Op het 23ste Nederlands Congres voor 
Taal- en Letterkunde te Antwerpen (die 
Taelcongressen waren in 1849 in Gent 
begonnen) bepleitte Pol de Mont de op
richting van een commissie die een wets
voorstel zou uitdokteren om het hoger 
onderwijs in het Nederlands te orga
niseren: het werd de eerste Hogeschool
commissie met Max Rooses als voorzitter, 
ondervoorzitter werd Julius Obrie en 
verslaggever Mac Leod. 
Het verslag-Mac Leod voorzag een traps
gewijze vernederlandsing. Paul Fredericq 

en Jozef Vercoullie weigerden het lid
maatschap omdat ze voorstander waren 
van een tweetalige hogeschool. Binnen de 
commissie laboreerde men aan tegen
strijdige stelsels en twistte men zowel 
over het einddoel als over de strategie. 
Men geraakte derhalve niet vooruit. 
In 1907 stelde men een tweede hoge

schoolcommissie samen, ze bestond uit 
11 katholieken en 22 vrijzinnigen. Max 
Rooses was weer voorzitter. Flor Heu-
velmans ondervoorzitter, Lodewijk De 
Raet werd verslaggever, Hippoliet Meert 
en Maarten Rüdelsheim werden secre
taris. Ook Speleers en Lodewijk Dosfel 
waren er lid van. 

Intussen was in 1898 de gelijkheidswet 
door het parlement gestemd waarbij de 
beide talen op dezelfde voet werden 
gesteld, ten minste toch op papier. Daar
uit trok men deze conclusie: er bestaan in 
dit land twee evenwaardige talen en er 
zijn twee rijksuniversiteiten (een te Gent 
en een te Luik), dus is het maar normaal 

in zijn boek Voordrachthouders zijn avon

turiers in het hoofstuk met als titel „Daar 
is maar één land dat mijn land kan 
zijn". 

In 1910 komt de tweede hogeschool
commissie met haar verslag klaar en start 
een campagne over het hele land. Er 
ontstaan steunende comités per stad en 
per gemeente, er worden vergaderingen 
belegd en in de gemeenteraden moties 
gestemd. Maar ook de Vulgarisateurs de la 

langue Frangaise zijn actief en noemen de 
vernederlandsing van de universiteit om 
welke reden dan ook een „crime de lèse 
de civilisation, crime de lèse patrie, crime 
de lèse cité." 

De drie 
leerzen /an Latijn naar 

Nederlancls/5 

dat die in het Nederlands taalgebied in 
het Nederlands werkt en die in het Franse 
gebied in het Frans. Dus moet de rijks
universiteit te Gent vernederlandsen. 

DRIE KRAAIENDE HANEN 
De leden van de Union pour la defence de 

la langue Frangaise d l'université de Gand 

trokken uit het bestaan van de gelijk
heidswet andere conclusies. Volgens hen 
waren de mannen van de Vlaamse be
weging „une bande de brutes, menée par 
des hommes intelligents comme Franck 
d'Anvers". Die bende sprak „vloms"; 
maar wat is dat voor een taal? „Ce 
flamand est une sorte de patois ger-
manique, de jargon barbare, que mé-
prisent les Allemands et même les Hol-
landais. Il est déja inoui que des ministres 
gouvernant d Bruxelles, c'est d dire dans 

un quartier de Paris, se permettent de f aire 
du patois flamand l'égal de la Langue 
Franjaise." 

Maurice Maeterlinck, een Nobelprijs
winnaar nota bene, noemde onze taal „du 
jargon vaseux", koeterwaals... 
Ook de kerk deet een duit in het zakje. 
Het was in 1908 dat kardinaal Mercier op 
een vergadering van superiors van de 
bisschoppelijke colleges en seminaries 
zei: „Une université flamande? Jamais!". 
Want dat Vlaams-Nederlands was als taal 
niet geschikt om er hoger onderwijs in te 
geven. En dat stond in de „instructions 
collectives". 

Vlaamse bewegers reisden het land af om 
mee te kraaien met de Antwerpse hanen 
Yan Cauwelaert, Huysmans en Franck. 

„We zullen het Vlaamse volk wakker 
kraaien" had Huysmans gezegd. Ernest 
Claes, die van 1906 tot 1914 ploeg 
vormde met August Borms, vertelt er over 

Het volk lachte deze criminaliteit weg als 
de „drie leerzen". 

Volgens de franskiljons kon verneder
landsing van het onderwijs slechts uit
gedacht worden door „les intellectuels de 
Zoutenaai et de Lootenhulle" zie prof. dr. 
med. Leboucq, voorzitter van de Gentse 
société de Medicine. De vernederland
sing van de Gentse universiteit zou een 
„crime pohtique" zijn, een „acte de van
dalisme scientifique" en een „acte d'hos-
tilité envers nous" zegden Walen en fran
skiljons. 

Er was voor hen nog een doorslaggevend 
argument om niet te vernederlandsen: 
buitenlandse studenten zouden hier, door 
de Nederlandstaligheid van de lessen, 
geen les meer komen volgen! En de 
professoren die geen Nederlands kenden 
(Walen en Fransen dus) zouden hier niet 
meer kunnen doceren omwille van „ce 
patois". Bij de vernederlandsing zou de 
Gentse universiteit ontvolken wat voor 

Handel & Nijverheid 
*i l«**-1H*.H* iitliffr IJ 

flriliMirt-Ogiiii 

'Handel en Nijverheid', met daarin een 
grote advertentie van Meert, was 

de voorloper van de VEV-berichten. 

de Gentenaars nadelig was, de studenten 
waren nu een bron van inkomsten voor 
vele Gentenaars. Vele Gentse studenten 
zouden naar Leuven, Luik of Brussel gaan 
studeren. 

NOG MEER VOORSTELLEN 
Op 24 maart 1911 legde Louis Franck het 
wetsontwerp neer om vanaf 1916-17 jaar 
per jaar te vernederlandsen aan de Gentse 
universiteit, aan de mijnbouwschool, de 
landbouwschool en de veeartsenijschool. 
Het is het voorstel van de tweede ho
geschoolcommissie, van het verslag van 
Lodewijk De Raet, door de commissie 
uitgewerkt tot wetsvoorstel. 
In 1911 wordt een tegenvoorstel in
gediend om twee taalstelsels naast me
kaar te laten bestaan en alle cursussen te 
verdubbelen: in het Frans en in het Ne
derlands. Het was het voorstel ingediend 
door Charles Woeste (de kathoUeke Aal-
stenaar van Duitse afstamming en op
ponent van de gebroeders Daens). De 
bisschop van Brugge van zijn kant be
weerde dat de gelovigen zich niet moch
ten inzetten voor de vernederlandsing. 
De Association flamande pour la vul-

garistation de la langue frangaise en de 

Ligue pour la liberté Ijverden vooral zeer 
sterk rond de wereldtentoonstelling van 
1913 te Gent, door de flaminganten het 
„feest van de franskiljonse dolheid" ge
noemd. Koning Albert kwam er spreken 
op de Franse Cultuurdag te Gent (22 juni 
1913), maar werd gestoord door het 
scanderen van Vlaamse eisen. Leo Meert, 

industrieel te Sint-Niklaas, ageerde sterk 
tegen de Franse eentaligheid. De Vlaamse 
bewegers hadden een Grote Hogeschool-
dag te Gent gepland, ook in Brussel en 
daar verbood de burgemeester de toe
spraken maar liet de optocht toe. 
Eindelijk wou het establishment toch 
„iets" toegeven, maar „Gand Frangais" 
moest blijven bestaan. 
In 1914 kwam het wetsvoorstel in be
handeling in de kamercommissie en evo
lueerde gunstig. De regering wou hier en 
daar nog wat amenderen om toch maar 
de tweetaligheid te behouden. 
Maar in augustus 1914 brak de oorlog 
uit! 

Herman Maes 

c& Volgende week-

De studentenrevolte van 1924-25. 

Ook 
industriëlen 
ageerden 
tegen de 
Franse 
eentallgheld. 
Een van hen 
was Leo 
Meert, 
stichter In 
1908 van het 
Vlaamsch 
Handels
verbond, de 
voorloper van 
het VEV. HU 
was zo 

overtuigd dat 
zn bedrUf 
Flandria 
heette en de 
Leeuw als 
logo had. 
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HAMLET 
Het lijkt erop dat Kenneth Branagh zowat het hele oeuvre van den 

Engelsen bard naar de bioscoop wil brengen. Voor mij niet gelaten. 

Maar zo goed als vorige Branagh-versies waren, zo verschrikkelijk 

is deze. Hij heeft helemaal geen rekening meer gehouden met het 

medium film. Het lijkt erop alsof de man nachtelijke bezoeken 

kreeg van den schrijver himself, die hem verbood ook maar één 

punt of komma aan zijn tekst te veranderen... en dat gebeurde ook 

niet. En waarschijnlijk is het wel zo dat indien ik 400 jaar geleden 

moest geleefd hebben, en tijd zat had gehad, dat ik dit dan wel had 

uitgezeten, zelfs indien het regende, zoals het in het Globe theater 

in die tijd wel eens door het dak kon lekken. Neen, het spijt me 

Branagh, maar nu heb je een fan erg teleurgesteld. 

NIEUW IN DE BIOS 

BEAVIS AND BUH-HEAD DO AMERICA 
Laat me om te beginnen al zeggen dat ik de ettertjes haat, ik kon 

niet naar MTV kijken als die twee verderfelijke, verdommelijke 

kereltjes hun semi-philosofische-eigenzinnige waanzin over den 

weireld strooiden. Dus zag ik uiteraard op tegen zowat 80 minuten 

cinema, en gelijk had ik. Je kunt natuurlijk niet zeggen dat het een 

klotefilm is, maar goed zou een leugen zijn die den heere me nooit 

zou vergeven. De liefhebbers ecchter - vooral adoslescenten dus -

zullen er weer van snoepen, denk ik. {*) 

THE EVENING STAR 
We herinnert zich niet het schitterende Terms of Endearment met 

een sublieme en haast duivelse Jack Nicholson als ex-astronaut, en 

een ontroerende Shirley MacLaine, en de revelatie Debra Wingen 

Moeilijk te vergeten. Ook Hollywood dacht er blijkbaar zo over, en 

er moet en zou een vervolg aan worden gebreid. Het is een lange 

sok geworden. 

Een sok waar je kunt op blijven kauwen. Oma Aurora heeft nu 

geen problemen met één dochter, maar met drie kleinkinderen. Van 

het goede te veel, en de spanning van de eerste film die tussen het 

trio Nicholson-MacLaine-Winger heerste, is hier totaal afwezig. Te 

vergeten. (*) 

Willem Sneer 

• MEDIALANDSCHAP • 

l ^ P Howards End schitterende film van James 
ivory uit 1992, waarin hij de complexe en wisselende 
verhoudingen tussen twee rijl<e Britse families be
schrijft. Hij kon daarbij rekenen op de vlekkeloze 
acteerprestaties van o.m. Emma Thompson, Anthony 
Hopkins en Helena Bonham Carter, Zat. 24 mei. 
Kanaal 2 om 20u.45 

Gezellig en zelfbewust 

Pauline Collins in 

Shirley Valentine, 

zat. 24 mei, Ned. 1 

om 20U.52 

^Bf' siamese tweeling Bekroonde BBC-docu-
mentalre over de schelding van de Siamese tweeling 
Duan en Dao uit Thailand. Zij werden naar Philadelphia 
overgebracht om voorbereid te worden op de In
greep, diezo'n veertien uur zou duren. Een keuze van 
Miei Dekeyser. zon. 25 mei. TV 2 om 19U.50 

^ 9 Gremlins ll: The new batch Amerikaanse 
satirische SFfllm van Joe Dante uit -1990. Zes jaar na 
hun destructieve verblijf in het stadje Kingston Hllls 
zijn de kleine, boosaardige monstertjes Phoebe Gates 
en Zack Calllgan gevolgd naar New York, Het resultaat 
is voorspelbaar, , Maan. 26 mei. Kanaal 2 om 
20U.45 

'ïfe=#̂  De Gentse Feesten Documentaire over de 
geschiedenis van de Gentse Feesten, die In de jaren 
zeventig onder Impuls van Walter De Buck uitgroeiden 
tot een van de grootste culturele volksfeesten van 
deze tijd. Het evenement werd voor het eerst ge
organiseerd In 1845 Dins. 27 mei, TV 2 om 
21U.30 

t # Sommersby Na zeven jaar Burgeroorlog keert 
Jack Sommersby terug naar Vine Hill. Hij veroorzaakt 
heel wat verwarring bij de dorpelingen, omdat hij zo 
veranderd is Zijn houding tegenover zijn vrouw laurel 
is omgeslagen In een tedere, passionele verliefdheid, 
Amerikaanse film van Jon Amiel uit 1993 met Richard 
Gere en Jodie Foster Amerikaanse remake door John 
Amiei van Le Retour de Martin Guerre van Daniel 
Vigne Woens. 28 mei. Kanaal 2 om 20u.45 

d * Tekens: Bouwen In baksteen De Belg heet 
geboren te zijn met een baksteen In de maag. in dit 
eerste deel van een tweedelige documentaire wordt 
aandacht besteed aan het gebruik van baksteen in de 
architectuur in België, Dond. 29 mei, TV 2 om 
23U. 

^S Backbeat Muzikale biografie over The Beatles, 
die oorspronkelijk met z'n vijven waren. Over die vijfde 
Beatle, Stuart Sutcllffe, maakte lain Sofley een ge
nietbare film, met lekkere gecoverde Beatle-muzlek, 
Het verhaal is vooral gesitueerd In Hamburg, waar 
Sutcllffe In de gratie viel van de knappe fotografe 
Astrid Kircherr Vrij. 30 mei. BBC 1 om 22U.30 

De Vlaamse regering heeft het 
ontwerp van de beheersovereenkomst 
met de VRT goedgekeurd. Het nieuwe 
maxi-decreet bepaalt dat om de vijf jaar 
een beheersovereenkomst met de 
Vlaamse openbare omroep moet gesloten 
worden. Ieder jaar zal de naleving ervan 
geëvalueerd worden. In de overeenkomst 
staan bepalingen rond de VRT-radio en 
-televisie. Bij die laatste zullen er, zoals 
bekend, een verbredend (TVl) en een 
verdiepend {TV2) net komen. De 
Vlaamse regering ziet het als volgt: „TVl 
zal een levendig, opgewekt en toegan
kelijk televisienet worden met een dosis 
familiale gezelligheid. Het is leidingge
vend op het gebied van informatie. Cul
tuur en educatie komen vooral aan bod in 
gemengde programmaformules. De amu
sementswaarde is hoog, maar het in
houdsloze, het voyeuristische en op sen
satie beluste wordt geweerd. Het ver
diepende net wil diegenen aanspreken die 
zoeken naar meerwaarde, bekwaamheid 
en zelfbewustzijn. Het is een informatief, 
leerrijk en deskundig net. Het is com

plementair op informatief vlak en dif
ferentieert zich van het verbredende net 
door uitdiepende nieuws- en duidings
programma's. Het verdiepende net zal 
ook een forum bieden voor programma's 
die specifiek gericht zijn op kinderen en 
jeugd." Dat is dus de maatstaf die ge
hanteerd zal worden bij het maken van 
openbare Vlaamse televisie. Men legge 
hem naast de afstandsbediening! 

Concentra, uitgever van o.m. 
Het Belang van Limburg verkocht al zijn 
aandelen in VTM aan de Vlaamse Media 

Holding, de verenigde Vlaamse aandeel
houders van VTM. Door de verkoop 
krijgen Roularta (van o.a. Knack) en De 

Persgroep (van o.a. Het Laatste Nieuws en 
De Morgen) nu 55% van de VTM-aan-
delen in handen. De rest is zo goed als 
volledig in het bezit van de Nederlandse 
uitgeversmaatschappij VNU. De verkoop 
kadert officieel in een 'herstructurering', 
maar meer algemeen wordt aangenomen 
dat Concentra geld nodig had voor de 
oprichting van de Regionale Uitgevers-

groep, waarbij de Limburgers een sa-

Ben Crabbé blijft dan toch bij de VRT. 
Sommige aangekondigde 

zomerprogramma 's zijn inmiddels al 
meer van presentator veranderd dan 

dat er uitzendingen van zullen 
komen. 

menwerkingsverband aangingen met De 

Vlijt, uitgever van Gazet van Antwerpen. 

Omdat de minderheidsaandeelhouders 
van De Vlijt niet akkoord gingen met de 
toenmalige operatie werd de RUG ge
dwongen tot het doen van een openbaar, 
en veel duurder, bod. 

14 

Soms hebben wij behoefte aan in
houdsloze programma's. Niet zel
den vormen zij een uitstekende 
remedie tegen sombere buien 
waaraan wij, ook al niet zelden, 
onderhevig zijn, 'Medialaan 1' is 
slechts één voorbeeld, zij het een 
goed. Glimlachen kunnen wij bv, al 
wanneer wij deapplausmeesteraan 
het werk zien wanneer het pro
gramma al loopt, 'Medialaan 1' 
stelde ons in deze niet teleur. 
Een bredere lach verscheen ons al 
op het aangezicht toen wij de moe
der van Jantje Smit - een 11 -jarig 
ettertje dat met een slijmerig liedje 
over zijn lieve oma een Nederlandse 
wereldhit heeft - hoorden verkon
digen dat haar zoontje 'nog steeds 
dezelfde lieve jongen Is gebleven'. 
Toen ook nog ene DJMD - u ziet 
waar creatieve reclamemakers hun 
mosterd halen! - een gouden plaat 
had gekregen was het tijd voor de 
'soapflash'. Op tijd van een vloeken 
een zucht passeerden de woorden 
'zwangerschap', 'gevangenis', 
'wraakactie' en 'ruzie' de revu. De 
wereld Is om zeep ,,, 
Het lot moet ermee gemoeid zijn-
telkens wanneer ons humeur vro
lijke vlekken begint te vertonen is 
daar het grasmaaiende Vlaamse 
zangtalent Sam Cooris. Deze keer 
had hij waarschijnlijk ergens op
gevangen dat 'de VTM' ging filmen 
bij een platenshop en daarom 
stond hij tussen een hondertal an
dere gekken te wachten op de 

nieuwe CD van Michael Jackson. 
„Zijn manier van leven spreekt me 
aan" sprak één van de fans. Dat Is 
voorwaar In tijden van Witte Mar
sen, een moedige, zij het onver
standige uitspraak, Jackson schijnt 
overigens de 'groef' te hebben. En 
wij almaar denken dat er alleen nog 
CD's in de rekken lagen. 
Op rij volgden nog: een gesprek 
met acteurs uit de musical 'De to
venaar van Oz', een eerste muziekje 
van een mannelijke ster uit 'Bay-
watch' - hij zei met alleen dat 'zin
gen moeilijker was dan acteren', hij 

„Wij komen goed overeen" en, 
echt waar, „ik ben mijn stem aan 
het verliezen door de airco," Waar
schijnlijk een Daikin, want daarmee 
is alles stil. Naar aanleiding van de 
verkiezing - waarvan u de uitslag (ai 
Is dat geen goed woord) al kent -
werd ook Lynn Wesenbeek opge
voerd. Lynn werd 10 jaar geleden 
Miss België, Is sindsdien een bekend 
VTM-gezIcht en is waarschijnlijk één 
van de weinige vrouwen die een 
man omhooggetrokken heeft tot 
een bekend politicus, i,c, de liberaal 
Geert Versnick Lynn zou nooit meer 

Airco-Stom 
Medialaan 1, woensdag 14 mei 1997, VTM 

bewees het ook!, een filmpje met 
De Strangers, Antwerpens cultuur
product nummer één en ,,, de 
boodschap dat Goedele Uekens 
zwanger was. Het nieuws was goed 
voor een vermelding op de 'één' 
van minstens twee Vlaamse dag
bladen. Woe la Uekens zwanger was 
geworden - in haar geval toch on
getwijfeld het interessantste ge
geven - kwamen we helaas niet te 
weten. Film op, waarschijnlijk. 
Het laatste item heeft ons genood
zaakt twee gram barbituraten te 
nuttigen. Om weer bij te komen. 
Het betrof de Miss België-verkie-
zlng, In een filmpje hoorden we 
enkele kandidaten het volgende 
orakelen: „Wij repeteren zwaar". 

meedoen aan een wedstrijd waarin 
ze enkel op haar uiterlijk werd be
oordeeld. Het moest natuurlijk ook 
om andere kwaliteiten gaan. Hu
wen met een VLD'er lijkt ons in dat 
opzicht jammer genoeg niet erg 
goed te scoren. Het belette haar 
evenwel niet om de wedstrijd die 
haar grootgemaakt heeft, te pre
senteren. Principes zijn er om te 
verkondigen, niet om na te leven. 
Bij de voorstelling van de kandi
dates hoorden we dan weer zoveel 
stomme praat dat zelfs de vragen 
van Herbert het nivo van een ge
middeld licentiaat leken te berei
ken. Dat was natuurlijk niet zo, maar 
het Is wel goede reclame voor het 
programma. Toch? Krik 
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V elen onder u zijn vroeger in Voeren gaan 

wandelen. Tegen Happart, tegen de 

verfransing, tegen de faciliteiten, ... Maar heeft u 

ook de andere Voerwandelingen achter de rug? Voor 

de mooie natuur, voor de vele kastelen en voor de 

vele pittoreske plaatsjes ... Op deze bladzijde toont 

WIJ u Voeren van een andere kant. De beste! 

• T O E R I S M E 4-

„Hef is iets wonderlijks, die kleine Yoer-

streek, bet lapje Vlaamse grond dat met zijn 

4.300 bewoners ergens ten zuiden van 

Maastricht geprangd ligt tussen de Belgisch-

Nederlandse grens en Wallonië ..." De 
nieuwe toeristische trots van Voeren - een 
heuse kortfilm over de streek - vangt aan 
met tekst over en beelden van een ronduit 
schitterend landschap. Veel Vlamingen 
kennen Voeren enkel van de taalkwesties 
en de spanningen tussen Nederlands- en 
Franstaligen. En wie nu Voeren binnen
rijdt wordt daar nog altijd mee gecon
fronteerd. 'Voeren' en 'Fourons' gaan nog 
altijd niet samen op één en hetzelfde 
plaatsnaambord. Over de politieke ach
tergrond daarvan, hebben we het deze 
keer niet. Daar heeft dit weekblad in het 
verleden vaak genoeg de kolommen mee 
gevuld. We nemen u wel mee naar het 
andere Voeren, dat van de forel, de siroop, 
het 'voerdrupke mit sjhëkreke' en vooral 
... dat van de ongerepte natuur. 

PUUR NATUUR 

De zes Voerdorpen, samen goed 50 km^ 
groot, vormen het overgangsgebied tussen 
het Land van Herve, Het Nederlands-
Limburgse Heuvelland en Haspengouw. 
Dat maakt dat dit relatief kleine gebied een 
grote verscheidenheid aan landschapsvor-
men biedt. Oude Maasterrassen liggen op 
een boogscheut van leemplateaus, wei
degebieden, holle wegen,... Doordat goed 
20 miljoen jaar geleden, bij de alpiene 
bergvorming, de bodem van de Voerstreek 
enkele honderden meter omhoog gestuwd 
werd en een aantal beekjes het krijtplateau 
uitsneden, is de streek nu ook zeer heu
velachtig en bezit ze het hoogste punt in 
Vlaanderen. Een goed deel van het Voe-
rens landschap wordt ingenomen door de 
landbouw (rond de 3.000 ha.), maar ook 
het bos neemt een prominente plaats in. 
Bijna een zesde van Voeren bestaat uit 
bossen, hoofdzakelijk gemengde loofhout-
bestanden. Daarin een rijke fauna en flora 
met soorten die elders in Vlaanderen he
lemaal niet of slechts zeer uitzonderlijk 
voorkomen. Bij de planten zijn dat, om er 
maar enkele te noemen, de gevlekte arons
kelk, de kleine maagdenpalm, de zwarte 
rapunzel en de bergnachtorchis. Unieke 
planten, zeker, maar ook zeldzame dieren. 
De otter en de zalm mogen dan wel uit de 
streek verdwenen zijn, kleine prooidieren 
als de steenmarter, de bunzing, de her
melijn en de vos hebben er goede over
levingskansen. Datzelfde geldt ook voor 
de das, de ree en zelfs het everzwijn, dat 
sinds enige jaren opnieuw in het gebied is 
gesignaleerd. Voor het overige is toe
ristisch Voeren een forel in bv. De Can-
tarel, een overnachting in pakweg De 

Molenhoeve of een appelwijntje van Voe-
rense bodem bij 'pomoenoloog'/ea«-Afe-
rie Emon. 

OPENLUCHTMUSEUM 
„Het gebeurt vaak dat bezoekers van onze 

streek het WV-kantoor op het kerkplein in 

's Gravenvoeren binnenstappen met de 

vraag: „Zeg eens, mijnheer, wat kunnen we 

hier zien of wat kunnen we hier bezoeken f" 

Ze bedoelen dan meestal een of ander 

kasteel, al dan niet vol oude harnassen, een 

museum zoals ze er in Hasselt of Maas

tricht een half dozijn kunnen vinden, een 

mergelgrot of een fort dat in 1940 meer dan 

twee dagen tegen de Duitsers heeft stand

gehouden. Wij moeten hen dan teleur

stellen, want in het aanbieden van die 

'grote' attracties zijn wij niet zo sterk. 

Daarentegen heten wij hen met een warm 

hart welkom in onze streek en nodigen wij 

hen uit er onze gast te zijn in het grootste 

levende 'openluchtmuseum' van Vlaan

deren (...)." 

wat sympathisanten, individuen en ver

enigingen, in Vlaanderen. Wij zijn de be

langstelling voor de 'communautaire con

flicthaard' doelbewust gaan gebruiken om 

er tegelijkertijd een positief beeld van onze 

streek en onze gemeenschap mee naar voor 

te schuiven. Dat is ons aardig gelukt." zegt 
Sweron. 

ORANJE BOVEN 

De 53.000 bezoekers zijn jaarlijks goed 
voor naar schatting 150.000 overnach
tingen in één van de vele hotelletjes, 
vakantiewoningen of appartementen. Niet 
zelden worden die uitgebaat of verhuurd 

Voeren, een symfonie 
Guido Sweron, Vlaams Voerenaar in hart 
en nieren, laat geen mogelijkheid onbenut 
om zijn gemeente te promoten. In de 
Davidsfondsuitgaven Voeren en Voeren an

ders (waaruit bovenstaand citaat) leidt hij 
de lezer mee naar Voerens mooiste plekjes. 
En, zoals gezegd, dat zijn er nogal wat. 
Sweron is sinds lange tijd één van de 
stuwende krachten achter de Voerense 
V W Een V W dat er - zoals wel meer 
Vlaamse initiatieven in Voeren - eerder 
ondanks dan wel dankzij het gemeen
tebestuur gekomen is. Gesticht in 1962 
heeft het centrum zich zonder één frank 
gemeentelijke steun ontpopt tot hét toe
ristische informatiecentrum van de streek. 
Mede door de voortdurende inspanningen 
van het V W is het toerisme in Voeren het 
laatste decennium spectaculair gegroeid. 
Waren er in 1988 nog 450 'baÜebezoekers' 
- het secretariaat bevond zich toen nog in 
een particuUere woning - in 1996 was dat 
aantal gestegen tot 53.000. Onder meer 
een zoektocht van het Davidsfonds lag 
mee aan de basis van dat succes. Maar niet 
alleen deze Vlaamse culturele vereniging 
droeg haar steentje bij tot het Voerense 
toerisme. Ook de taaitoestanden maakten 
dat de streek in de belangstelling kwam. 
„Tegenover het geëngaeerde mediageweld 

van onze zuiderburen stonden wij mach

teloos, tegenover het misbruik van de Voer

streek als politieke bliksemafleider konden 

wij onszelf niet verweren. Het negatieve 

imago dat van onze mooie streek en van 

onszelfde wereld werd ingestuurd, deed ons 

pijn. Wij hebben echter van de nood een 

deugd gemaakt en wij hebben de toe-

rischtische stroom op gang gebracht met de 

massa nieuwsgierigen die elk rampgebied 

automatisch blijkt aan te trekken, en ui

teraard met de welgekomen hulp van heel 

door Nederlanders, die in de zes Voer-
gemeenten niet alleen een rustige woon
plaats gevonden hebben - goed 17% van 
de Voerenaars heeft de Nederlandse na
tionaliteit, maar er ook hun handelsin
stinct ten volle hebben kunnen aanwen
den. „Hoe langer hoe meer Nederlanders 

komen hier ook in het toerisme investeren" 

schrijft Sweron. „Zij weten na heel korte 

tijd vanuit welke hoek de wind waait: 65% 

van de toeristen komt uit Vlaanderen, 30% 

uit Nederland. Zij betekenen zonder meer 

een versterking van de toeristische be

drijvigheid in deze streek.". 

Een en ander blijkt duidelijk uit de stijging 
van het aantal toeristische initiatieven in 
de bekendste Limburgse gemeente. Van 
1988 tot 1991 - het jaar waarin het WV-
kantoor in 's-Gravenvoeren geopend werd 
- schommelde hun aantal rond de 45. In 
de vijf jaar die volgden groeide hun aantal 
aan tot 82 dit jaar. In de streek leven nu 
bijna evenveel mensen uitsluitend van het 
toerisme (75) dan van de landbouw 
(107). 

Het kan haast niet anders of zo'n suc
cesverhaal moet ook zijn schaduwkanten 
hebben. Voeren vormt op die regel geen 

uitzondering. Wanneer bv. tien mensen 
naar een dassenburcht gaan kijken dan 
denkt zo'n dier nog 'Gekke jongens, die 
toeristen', staan ze elke dag met tientallen 
voor zijn woning dan zoekt het beest 
andere oorden. Het toerisme is voor Voe
ren en weldaad en moet daarom verder 
uitgebouwd worden. Maar er moet wel 
een verschuiving van het ééndags- naar het 
verblijfstoerisme worden nagestreefd. De 
spreiding van het toerisme in tijd en ruimte 
kan er zo voor zorgen dat de toeristische 
druk op de lokale bevolking onder con
trole komt. „Het mag niet de bedoeling 

zijn om van Voeren één grote kermis te 

maken" besluit Sweron. 

VERFILMD 

Dit jaar pakt Voeren uit met een aantal 
nieuwe initiatieven. Zo bestaat de mo-
gehjkheid om met een walk-man the
mawandelingen door de streek te maken. 
Voorts zijn er geregeld geleide avond-
wandehngen en is er sinds kort een 
nieuwe, grensoverschrijdende fietskaart 
beschikbaar. Maar het paradepaardje van 
het nieuwe toeristische seizoen is wel de 
documentaire kortfilm 'Voeren, een sym
fonie' die aan de bezoekers vertoond zal 
worden in het gloednieuwe Vlaamse Cul
tuurcentrum 'De Voerpoort' in Moelin-
gen. De fihn, gedraaid door het Hasseltse 
productiehuis Cineac, s volledig gefinan
cierd met eigen middelen. Onder meer het 
geld van de ANV-Visserneerlandiaprijs 
(vorig jaar gewonnen door de VW) en een 
speciale projectsubsidie van Toerisme Lim
burg maakten de realisatie mogelijk. Voor
afgaand aan deze professionele productie 
kan ook de film 'Ambachtelijk stroop 
stoken in Voeren', van de Nederlandse 
amateur-cineast Huub Boyens vertoond 
worden. Voeren, daar kijk je je ogen uit! 

(gv) 
c» Voor meer informatie: Geweste

lijke VW 'De Voerstreek', Kerk
plein 216, 3798 's Gravenvoeren, 
tel 041381.07.36, fax. 04/381.21.59. 

Voeren mag 
geen enorme 
kermis 

worden, maar 
moet een 
prettig, 
levend 
openlucht
museum 
blUven. 
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Een Voerense verrassing 
voor wiJ-iezers 

VVV 'De Voerstreek' is zo vriendelijk geweest 
om de WiJ-lezers een informatiepakket over 
de streek aan te bieden. Daarbovenop zai de 
'onschuldige kinderhand' uit de aanvragen 
bovendien 10 inzenders weerhouden. Die 
lezers mogen binnenkort een riant Voerens 

verrassingspakket (waarde 520 fr.)in hun bus 
verwachten. U vriendelijk aangeboden door 
WIJ. 
Snel een kaartje naar: wu in Voeren, 
Barrlkadenplein 12,1000 Brussel. Faxen 
kan ook: 02/219.97.25. 
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H et Friese dorp Jorwert mag zich dit voorjaar 

voor het eerst verheugen in een gestage 

stroom dagjesmensen. Zij drinken een kop koffie of 

een pils in de fraaie dorpskroeg, bewonderen de 

eeuwenoude kerk, werpen een blik in de notaristuin 

- tevens openluchttheater - en nemen soms zelfs de 

doodlopende weg naar het buurschap Füns. Onze 

Friese correspondent vertelt wat er aan de hand is. 

Opvallend vaak hebben de bezoekers aan 
Jorwert het boek Hoe God verdween uit 
Jorwerd bij zich. Daarin beschrijft de 
Amsterdams-Friese schrijver Geert Mak 
teder en persoonlijk en stilistisch zeer 
fraai de stille revolutie die zich sinds de 
Tweede Wereldoorlog in Jorwert en hon
derden andere kleine kernen op het Friese 
platteland voltrok. 

Mak beschrijft hoe de moderne maat
schappij en bovenal de moderne land
bouw een einde maken aan een manier 
van leven die in essentie honderden jaren 
hetzelfde was. Het verhaal in grote lijnen 
is bekend; de eerste hypermarkt in Ljou-
wert was de doodsteek voor de laatste 
dorpskruidenier, en door de komst van 
melkmachines, de afschaffing van de 
melkbus en de invoering van de su
perheffing konden steeds minder mensen 
hun brood verdienen in de landbouw. De 
mensen trekken weg en zoeken werk in 
de stad. 

De auteur laat het verhaal vertellen door 
een aantal dorpsbewoners zoals de no
taris, de politieman, de laatste boeren
arbeider, de dorpsjeugd en niet te ver
geten de kunstmatige inseminator. Mak 
kon zo te werk gaan doordat hij - met een 
beurs van het fonds voor bijzondere jour
nalistieke producties - maandenlang in 
Jorwert woonde. Mede doordat hij Fries 
verstaat won hij gemakkelijk het ver
trouwen van de Jorwerters en tijdens 
lange winteravonden vertelden zij hem 
veel, soms zelfs te veel, vindt hij zelf. 

lEPENLORSPUL 

Jorwert is trouwens - in tegenstelling tot 
wat Mak beweert - geenszins een pars pro 

toto voor het Friese platteland, laat staan 
het Nederlandse platteland. Jorwert is 
een in elk opzicht een uitzonderlijk dorp. 
Jorwert kent zelfs een eigen sport - het 
tippen - en het is wereldberoemd in 
Fryslan door het iepenloftspul (open
luchttheater), dat tegelijkertijd het beste 
iepenloftspul van de zeer velen is. 
Shakespearesuccessen als De Fekke Nuet 

(De Getemde Feeks) worden afgewisseld 
met Brecht en Anatevka. Het iepenlofts
pul begon ooit in de jaren vijftig om geld 
in te zamelen voor de herbouw van de 
ingestorte kerktoren om ook na herbouw 
nooit meer te verdwijnen. Een voorbeeld 
voor de opmerkelijke veerkracht van de 
gemeenschap van Jorwert. 
Maar Mak gaat de diepte in en beschrijft 
hoe nog maar één, twee generaties terug 
tientallen arbeiders en meiden op de 
boerderijen werkten. Krachten die hard 
nodig waren in de tijd van handmelken en 
hooien met paard en wagen. Er waren 
veel meer mensen op de boerderijen en in 
het dorp, die het trouwens niet erg breed 
hadden. Gezellig was het trouwens ook 
niet altijd. 

De titel Hoe God verdween uit Jorwerd is 

uiteraard overdrachtelijk bedoeld. Hoe
wel, ook in dit dorp sloeg de ontker
kelijking toe, en Jorwert moet de do
minee delen met nog drie andere dorpen. 
De preken zijn trouwens bijna altijd in het 
Fries, wat m het calvinistische Friesland 
nog altijd geen vanzelfsprekendheid is. 
Dorpen als Jorwert - met de buurt
schappen en verspreide boerderijen -
vormen ook de schatkamer van de Friese 
taal en cultuur, die al eeuwenlang hoofd

en niet „hun" Jorwert. En nog steeds is er 

sociale controle en verdeeldheid (twa-

spjalt), want het leven in een kleine 

De stille revolutie 
van Jorwert 

zakelijk een plattelandscuituur is. Mak 
stelt met lichte verbazing vast dat er nog 
steeds veel Fries gesproken wordt, citeert 
Friese woorden en gedichten, maar doet 
verder te weinig met deze culturele di
mensie van zijn verhaal. 
Het is detailkritiek, want voor het overige 
is het boek van Mak meer dan de moeite 
waard. Door zijn maandenlange verblijf 
als professioneel observator beschrijft hij 
liefdevol geuren, klanken, lichtval, men
sen, stemmingen en persoonlijke geschie
denissen met vaardige hand. Hij com
bineert heel knap wat bekend is van 
sociologische studies met een vorm van 
journalistieke literatuur, waardoor hij ei
genlijk een nieuw verhaal vertelt. Als 
zodanig is er ook in zijn woonplaats 
Amsterdam op gereageerd. Het boek van 
Mak heeft - althans tijdelijk - geleid tot 
een vorm van intellectuele herwaardering 
en herontdekking van het platteland, een 
effect dat de auteur tot tevredenheid zal 
stemmen. Datzelfde geldt ongetwijfeld 
voor de bestendig hoge notering op de 
Nederlandse Boeken top 10. 

TWASPJALT 

En Jorwert? Jorwert leeft gewoon door. 
Van grootschalige leegloop zoals in grote 
delen van het Franse en Spaanse plat
teland is geen sprake. Jorwert is zelfs 
aantrekkelijk voor projectontwikkelaars 
die wonen aan het water propageren en 
dan als dorp ook nog weerbaar genoeg 
om ongewenste ontwikkelingen tegen te 
houden. De slechte tijd voor Jorwert is 
voorbij, het dorp en het platteland mogen 
zich juist verheugen in een toenemende 
belangstelling. De provinje Fryslan voert 
trouwens ook een actieve plattelands-
politiek om de leefbaarheid in de hon
derden kleine kernen te bevorderen. 
En de Jorwerters? Sommigen zijn en
thousiast over het boek, anderen vinden 
dat Mak te veel „zijn" Jorwert beschrijft 

gemeenschap is niet altijd gemakkelijk. 
Enkele dorpskinderen gaan naar school 
in Ljouwert vanwege oude conflicten op 
de dorpsschool en de kastelein en de 
initiatiefnemers van het dorpshuis zullen 

nooit vrienden van elkaar worden. Het 
dorpsfeest is niet meer wat het geweest is, 
klaagt zelfs de jeugd, maar in het eigen 
festival M«è/?o/) en het iepenloftspul kent 
Jorwert al weer nieuwe tradities die een 
ijzersterke indruk maken. Nee, Jorwert 
overleeft de stille revolutie wel, maar het 
is wel een ander Jorwert. Het leesbaar en 
nostalgisch vastleggen van een dorp in de 
overgang is de grote verdienste van Geert 
Mak. 

Onno P. Falkena 

c» Hoe God verdween uit Jorwerd. Geert 

Mak. Uitg. Atlas, AntwerpenlAmster-

dam. 1996, 284 blz., 800 fr. 

Jorwerters 

vertelden 

Geert Mak 

veel, soms te 

veel, vindt HIJ. 
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Een van de eersten die het veranderende tij 
aan den lijve ondervond, was de man die de 
oorspronkelijke slagader van het dorp be
heerde: de beurtschipper Durk Slesling, die 
met zijn Hoop op Welvaart (vijftig ton) op en 
neer voer van het dorp naar de wereld. Door 
alle nieuwe dammen kon hij vanaf het mid
den van de jaren vijftig alleen nog vla een 
enorme omweg naar Sneek varen, en naar 
Leeuwarden werd het ook steeds moeilijker. 
Durk had vanaf zijn geboorte, in 1916, ge
varen. Hij was opgegroeid op de eikenhouten 
boeier die zijn grootvader had iaten bouwen. 
Ze vervoerden mest, bieten, zand, terpaarde 
en turf In het soort tjaikjes waar nu nog de 
toeristen op rondtuffen. 

stil onder het zeil. Maar als Ik mijn ieven lang 
In het dorp kolen had gesjouwd was het 
makkelijker geweest." 
Het werk werd er niet lichter op toen ook op 
het platteland het zwaartepunt van het ver
voer verschoof van het water naar de weg. Bij 
vaste bruggen, en die kwamen er steeds 
meer moest altijd de hele mast naar be
neden. „Als we met turf voeren, gingen we 's 
ochtends om haifvler weg, en dat tot 's 
avonds laat door. Bij bieten voeren we ook 
wei 's nachts, bij het ilcht van de maan." 
Rond 1950 ging In Jorwerd de „bruine 
brand" eruit, na 1970 viel er ook in de 
„zwarte brand" weinig meer te verdienen, 
„in de vakanties gingen de vrouw en de 

Hoop op Welvaart 
„Op mijn vijftiende was ik al kostwinner", 
vertelde hij, „IVIiJn vader overleed vroeg en 
mijn moeder stond er alleen voor. Aisjongen 
voer ik met een extra praam turven naar een 
klant helemaal achter Sneek, Om twaalf uur 's 
nachts op, de heie dag bomen en lossen, om 
twaalf uur 's nachts weer terug, in vier
entwintig uur uit en thuis. En maar ploe
teren, in Je eentje. Dan mis je wel wat, als je je 
vader mist." 
Durk Siesiing was in 1957 een van de laatste 
schippers die overgingen op een motorboot. 
Hij was jarenlang een zeiler tegen wil en dank 
omdat de familie te arm was voor jaag-
paarden of opdrukkertjes, ,,Ai ik zo met het 
schip het dorp uit voer, zag je de mensen 
denken- wat mooi, zo rustig op een schip, zo 

kinderen nog mee. Later kwam de vrouw 's 
avonds wel met de bus naar me toe om eten 
te brengen en me een poosje gezelschap te 
houden. Daarna was er een tijd dat de zoon 
me op zaterdag met de auto van het schip 
kwam halen, voor het weekend, iVlaar er 
waren ook veel nachten datje 's avonds voor 
een dichte brug belandt, je zet het eten op, 
ondertussen maak je het schip aan kant, je 
zwabbert de gangboorden, je eet, en dan de 
kooi maar in. En dan lig je wat te wachten tot 
de volgende ochtend, Nee, er is niet veel aan, 
alleen," 
in 1974 vervoerde de Hoop op Welvaartim 
laatste vracht, ,,Je bent wat weemoedig zo'n 
dag. En ja, dan is het gebeurd " 

Geert Mak 
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