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O
p Goede Vrijdag sloten het Brits-

protestantse UPP en de lers-kathoiieke 

republikeinen Sinn Féin een historisch 

akkoord over een nieuw grondwettelijk statuut 

voor Noord-Ierland. Vooral voorzitter George 

Michell, de eerste minister van Ierland Bertie Ahem, 

de premier van het Verenigd Koninkrijk Tony Blair 

en natuurlijk de partijleiders David Trimble (UPP) 

en Gerry Adams (Sinn Féin) speelden een 

belangrijke rol tijdens de 'langste nacht van Ulster'. 

Dat er via demoaatische onderhandelingen en met 

(gedeeltelijke) instemming van terroristische 

bewegingen een akkoord werd bereikt, valt toe te 

juichen. Geen enkel conflict is de vernietiging van 

een mensenleven waard. 

Begin 17de eeuw vielen de Britten Ierland 

binnen. In 1921 werd de onafhankelijke republiek 

Ierland gesticht, maar de Ieren moesten een 

belangrijk stuk grond aan de Britten afstaan. Ulster 

werd van de republiek Ierland gescheiden. De 

Noordelijke regio, 'in dienst' van het protestants 

volk, stond onder Britse leiding. Sindsdien wensten 

de protestantse unionisten in het Verenigd 

Koninkrijk te blijven, de Noord-Ierse kadiolieke 

republikeinen droomden van het herstel van een 

Verenigd Ierland. 

Aan geen van beide opties komt het akkoord 

tegemoet, al doen vooral de katholieke 

republikeinen water in de wijn, want hun 

territoriale aanspraken op Noord-Ierland worden 

uit de Ierse grondwet geschrapt. Typerend voor 

dergelijke akkoorden is wel dat beide partijen er zeg 

maar tegenstrijdige en verregaande verwachtingen 

kunnen blijven op nahouden. Verregaand, omdat de 

grenzen hoe dan ook niet voor eeuwig en altijd zijn 

afgebakend. Tegenstrijdig omdat precies over de 

afbakening van de grenzen nog steeds grondige 

me/ingsverschillen kunnen rijzen. Zo wordt in de 

Britse grondwet ingeschreven dat indien een 

meerderheid in Noord-Ierland voor een Verenigd 

Ierland kiest, de Britse regering dat zal mogelijk 

maken. Wat moet daaronder worden verstaan.' In 

hoeverre zal de Britse regering deze belofte 

nakomen? En welke juridische middelen kunnen de 

protestanten aanwenden om een referendum te 

vermijden? 

Overigens hoopt Gerry Adams op de 

'dynamiek' van de nieuwe instellingen. De 

republikeinen krijgen inderdaad een belangrijke 

politieke impact in de Noord-Ierse regionale 

regering en de republikeinse partijen kunnen via het 

stelsel van evenredige vertegenwoordiging aan 

invloed winnen binnen het Noord-Ierse parlement 

Of dat de weg naar een Verenigd Ierland zal 

openen, valt af te wachten. De Noord-Zuid raad, 

de enige 'confederale' groot-Ierse instelling krijgt 

slechts beperkende bevoegdheden toegewezen. 

Hoe dan ook, door de oprichting van de 

nieuwe instellingen moeten de voorheen strijdende 

partijen samenwerken. Zoiets noemt men een 

gewapende vrede. 

Tussen twee vuren. 

Rammeleuhü Kien! sfmm: 

Stront aan de knikker. 

Hallo in Halie? •'rr\ 

Sia eens een baiietje. 16 
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D enkt u dat na de volgende verkie
zingen institutionele hervormingen 

een prioriteit van de regering moeten 
zijn? Op deze vraag, onderdeel van een 
opiniepeiling gehouden op vraag van La 
Libre Belgique, antwoordde in alle delen 
van de federale unie ± 75% ondervraag
den ,,ja" Volgens de commentaarschrij
ver van de Brusselse krant is „de appetijt 
van het grootste deel van de Belgen voor 
een nieuwe communautaire 
ronde de grote verrassing" van 
de peiling. En eerlijk gezegd: 
voor ons ook Maarde uitspraak 
dient natuurlijk genuanceerd 
te worden. Dat doet ook de 
door de krant bijgehaalde 
Christian Franck, een üCL-prof. 
die de cijfers heeft bestudeerd en de 
gestelde vragen heeft ontleed, ledereen 
weet dat de vraagstelling de antwoorden 
kan beïnvloeden. De prof. vreest inder
daad dat de ondervraagden de vraag 
anders geïnterpreteerd hebben Uit Eu
ropees onderzoek blijkt dat nauwelijks 29 
% van de bevolking van dit land ver
trouwen heeft in de openbare instel
lingen en slechts 28 % meent dat onze 
democratie goed werkt Worden vanuit 
dit algemene ongenoegen nieuwe her
vormingen gevraagd'' Werd communau
taire koorts verward met de verzuch
tingen van de Witte beweging? Ondanks 

dit vermengen van vraagstukken wordt, 
aldus nog steeds de prof, een nieuwe 
staatkundige herschikking van dit land 
hoe dan ook onvermijdelijk. 
De huidige staatshervorming zal na de 
verkiezingen van 1999 ongeveer zes jaar 
dienst doen. De mankementen zijn on
dertussen gekend, van Vlaamse kant 
klinkt de vraag naar defederaiiseren lui
der op. Dat heeft ook de prof. vast-

Een peiling met 
een boodschap 

gesteld en meent daaruit te moeten 
afleiden dat verder splitsen de bood
schap is En dan rijst vanzelfsprekend de 
fundamentele vraag ,,tot waar?"... 
We gaan hier het probleem niet op
lossen, maar wie wil zien, merkt dat er 
voor dit land geen weg terug bestaat. 
België wordt verder uitgekleed, of om 
het met de woorden van La Libre te 
zeggen, ,,La Belgique ne sera plus qu'une 
coquille vide" . Niet meer dan een lege 
schelp. 
Dat deze evolutie zich verder zet, mag uit 
volgende feiten spreken De Generale 
Maatschappij, het vlaggenschip van het 

unitaire België, dreigt volledig In handen 
te vallen van het Franse Suez-Lyonnaise. 
De Europese Unie neemt steeds meer 
taken van de nationale staten over, wel
dra worden de nationale munten tegen 
Euro's ingeruild en worden de nationale 
banken gesloten. De wetgeving wordt 
meer en meer Europees, enz... 
Ondertussen bevestigt de Waalse ge
westminister Van Cauwenberghe (PS) 
dat hij voor een communautaire splitsing 
van Justitie is, dit zou ook de Franstaligen 
ten goede komen. Het overleg voor een 
federaal banenplan van verleden week 
werd noch een succes, noch een ca
tastrofe; maar een plan is er echter nog 
niet. Wel werd een nieuwe gouverneur 
benoemd voor een provincie die niet 
eens bestaat. Het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest Is daarmee de entiteit met de 
meest benoemde en verkozen hoofden
een gouverneur, een minister-president, 
een regenng, een parlement, Vlaamse en 
Franstalige cultuurparlementen (of hoe 
je Cocof en Cocon ook wil benoemen...), 
19 burgemeesters, evenveel schepen
colleges en OCMW's. En daar bovenop 
nog eens een Vlaamse regering en twee 
Waalse regeringen die gedeelde verant
woordelijkheid dragen voor hun onder
danen in de hoofdstad. Dit ingewikkeld 
kluwen werkt niet en is aan vervanging 
toe, zoveel is zeker. 

Natuurlijk zeggen de Franstaligen in de 
peiling dat Brussel tot de faciliteiten
gemeenten moet uitgebreid worden. 
Dat kan niet, vinden 77 % van de Vla
mingen en deze in Brussel zelfs nog 1 
procentje meer. 
Hoe belangrijk wij de evolutie in de fa
ciliteitengemeenten ook vinden, toch 
moet onze zorg ook uitgaan naar de 
andere gemeenten langs de taalgrens 
Het mag voorlopig een gevoel zijn, maar 
onze waarneming is dat er in tal van 
gemeenten van Vlaams-Brabant en Oost-
Vlaanderen een vernieuwde druk vanuit 
Wallonië groeit. Het wordt tijd dat de 
overheden dit fenomeen op de voet 
volgen en hun oor te luisteren leggen bij 
verenigingen, middenstanders en Immo-
blliënkantoren die als eersten gecon
fronteerd worden met taaldruk. 
Omdat ook de Volksunie een steentje wil 
bijdragen om het probleem bij de 
Vlaamse publieke opinie warm te houden 
heeft zij voor zaterdag 50 mei te Al
semberg, een deelgemeente van Beer-
sel, een Randdag op touw gezet Zo wil 
de partij ,,massaal de kant van de Rand 
kiezen" en duidelijk maken dat het 
Vlaams karakter van de Rand en van heel 
Vlaams-Brabant niet meer ter discussie 
moet worden gesteld. 

Maurits van Liedekerke 



Kus-me-nietje? 
Hét nieuws van de afgelopen week was niét 

het geklungel in de KB-Lux-affaire, niét het 

archief van Achille Van Acker, niét Parijs-

Roubaix. Hét nieuws bestond immers in de 

vraag of Sanne het al dan niet zou doen. 

Deze sympatieke dame over wiens relatie 

met een oudere man in het verleden wel 

eens vervelende mopjes werden gemaakt, 

wist immers het grote publiek in de ban te 

houden door in haar rol als Sneeuwitje af te 

zien van een prinselijke kus op - niet naast, 

boven of onder, maar óp - de eigen door 

giftige appels aangetaste mond. Uit de 

talloze aantijgingen, verdachtmakingen, 

roddels en achterklap kunnen wij maar 

één juist besluit trekken: 'Het leven kan 

verrassend moeilijk zijn'. Tot slot: de 

handkus bleek de juiste oplossing. 

Minabel? 
„Verschillen hoeven niet tot geschillen te leiden, maar België 
verdraagt steeds minder het verschil. Zo leidt rijk taalverschil tot 
kinderachtige geschillen aan de Brusselse rand. De hele kv\/estle Is 
zo minabel dat men er stellig van overtuigd raakt: dit geschil moét 
wel Iets ernstig verbergen. Maar nee. Het pietluttige regeert, in 
zijn dwaze onverborgenheid. In België is de toestand uitzichtloos, 
maarniet serieus." 
Frans Boenders, hoofdredacteur van Kunst en Cultuur in zijn 
voorwoord van het recente apriinummer. Kunsten Cultuurkomt 
tot stand met de steun van o.a. de Vlaamse Gemeenschaps
commissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en kreeg in 
1997 ook steun van de Vlaamse Gemeenschap. 'Minabel' staat 
niet In de 'dikke' Van Dale. 

4 DOORDEWEEKS ^ 

Als de rechter oordeelt dat het 
bewijsmateriaal in het KB-Luxdossler 
op een onregelmatige manier verza
meld is, dan is het niet ondenkbaar dat 
de fiscale fraudeurs vryult gaan. 

De Katholieke Vereniging voor 
Gehandicapten staat aan de klaag
muur: de mlnder-vallclen in dit land 
moeten rondkomen met te weinig fi
nanciële middelen. 

Een stelletje slimme rakkers 
heeft Belgacom opgeilcht voor tien
tallen miljoenen door telefóneren naar 
het buitenland spotgoedkoop aan te 
bieden. 

Bij de Directie van Inschrijving 
van Voertuigen zijn 21.000 blanco In-
schrijvingsbewijzen gestolen. Het 
goedje zou een straatwaarde hebben 
van 210 miljoen fr. 

Nederlanders houden meer 
van boeken lezen dan Vlamingen. 

Kwissers opgelet! Raymonde 
Dury is de nieuwe gouverneur van het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

Omdat er concurrentieverval
sing in het spel zou zijn eist VT4 van 
VTM1 miljard f r De vervalsing zou gaan 
om niet-geoorioofde afscherming van 
de reclamemarlct. 

Het voorbije paasweekeinde 
was niet alleen uitzonderlijk koud en 
nat, maar bijzonder gevaarlUR. Zeker 
20 mensen lieten het leven bij ver
keersongevallen. 

Aan de voorzittersmiserie bij 
de PSC komt misschien een einde nu 
Kamervoorzitter Langendries heeft 
meegedeeld dat hij zijn partij wit gaan 
voorzitten. 

In Vlaanderen zitten niet min
der dat zeven woonzones met geluids
overlast die hoger ligt dan 80 decibel. 
Het gaat daarbij telkens om woon
wijken langs autostrades. 258 andere 
woonzones kampen met lawaai er
gens tussen 65 en 80 decibel. 

" Voor wie nog naar Frankrijk wil 
om wereldbekervoetbal te bekijken 
worden morgen drie telefoonnum
mers bekend gemaakt. Daarop kan 
vanaf woensdag 22 april gebeld wor
den voor de laatste 110.000 WK-tickets 
uit de eerste ronde van de i/8ste fi
nales. Maar niet allemaal tegellfk! 

TACTISCHE FOUT 
Meerdere Franstalige politici reageerden 
afgelopen week op het voorstel van CVP-
kamerlid Tony Van Parys om Justitie en 
politie te defederaliseren. De Waalse 're-
gionalisten' }ean-Claude Van Cauwen-

berghejosé Happart enJean-Maurice De-

housse zijn het daarmee eens. PS-voor-
zitter Philippe Busquin spreekt zijn par
tijgenoten niet tegen, acht het voorstel niet 
onbespreekbaar, maar beschouwt het 
voorlopig als geen dringende noodzaak, 
want „er zijn andere problemen en de 
justitie- en pohtiehervormingen moeten 
alsnog binnen het federale kader worden 
doorgevoerd." 

De Belgicistische krant La Libre Belgique 

deed het voorstel van Van Parys én van de 
VU af als „une petite idéé." De PRL-FDF is 
er radicaal tegen gekant. Deze partij ver
wijt de andere Franstalige partijen een 
„tactische fout te begaan.". Tot nu toe 
weigerden alle Franstalige partijen een 
nieuw communautair gesprek. Indien de 
Vlamingen toch communautaire eisen 
zouden stellen, dan zouden de Frans-
taligen een nieuw België met Brussel, de 
Rand en Wallonië 'oprichten'. De Waalse 
regionalisten zitten blijkbaar niet meer op 
deze Franstalige strategische lijn. Ze leg
gen samen met sommige Vlaamse partijen 
de nadruk op 'rationele' argumenten. Zo 
erkent Van Cauwenberghe dat een split
sing van Justitie positieve gevolgen zou 
hebben voor het probleem Brussel. Daar 
kampt men met een tekort aan tweetalige 
magistraten. De splitsing van het gerech
telijk arrondissement Brussel-Halle-Vil-
voorde zou dat verhelpen. Ook meerdere 
Franstalige magistraten zijn deze mening 
toegedaan. 

MEGA-VERKIEZINGEN 
De federale ministerraad keurde verleden 
week donderdag het wetsontwerp over het 
gelijktijdig houden van verschillende ver
kiezingen in juni 1999 goed. Het is niet 
zeker dat op deze datum alle voorziene 
verkiezingen gehouden zullen worden. De 
regering kan de verkiezingen voor Kamer 
en Senaat vroeger uitschrijven. Dat zou het 
'voordeel' bieden dat eerst de federale 
regering gevormd wordt. Vooral de chris
ten-democraten vrezen dat bij gelijktijdige 
verkiezingen voor de federale en regionale 
parlementen de samenstelling van de fe
derale regering een afspiegehng zou wor
den van de samenstelling van de deel
staatregeringen. Op die manier zou een 
Vlaams- of Waalse paarse coalitie na
volging kunnen krijgen op het federale 
niveau. Hoe dan ook toont de regering 
met het wetsontwerp aan hoe weinig res
pect ze opbrengt voor het federale en zelfs 
voor het Europese model. Tijdens de me-
gaverkiezingen van 1999 zou de kiezer zijn 
stem moeten uitbrengen voor de regi
onale-, federale-, Senaats- én Europese 
verkiezingen. Het beleid van de verschil
lende niveau's zal dus nauwelijks apart 
beoordeeld worden. En de partijen zullen 
tijdens hun kiescampangnes geen onder
scheid tussen de verschillende bestuurs-
niveau's maken. Waarvoor zetelen al die 
senatoren én de Vlaamse, Waalse, Brus
selse, Franstalige, Duitse en federale par-
lementslenden én de Europese manda
tarissen? Wat is hun bijdrage, welke visie 
staan ze voor? De burger kan nu reeds 
nauwelijks het kaf van het koren scheiden. 
Laat staan dat de kiezer daarin slaagt 
wanneer nagenoeg alle verkiezingen ge
lijktijdig worden gehouden. 
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Overigens bevat het wetsontwerp ook een 
bepaling waardoor het gemeentelijk stem
recht voor EU-burgers zonder grondwets
wijziging en dus zonder voorwaarden in de 
Belgische wet kan worden ingeschreven. 
Volgens de Financieel Economische Tijd 

werd daarover in de ministerraad nau
welijks gedebatteerd. Het bewijst dat de 
premier er op uit is om het Europees 
stemrecht snel en met een gewone meer
derheid door te voeren. 

DAGVAARDING 
De 22-jarige student Frederic Aelvoet, on
dervoorzitter van de PCS in Kraainem, 
heeft Vlaams minister van Binnenlandse 
Aangelegenheden Leo Peeters (SP) voor de 
rechtbank van eerste aanleg in Brussel 
gedagvaard. De student beschouwt de 
rondzendbrieven van de Vlaamse regering 
inzake de faciliteiten als „een schending 
van zijn persoonlijke rechten." De Brus
selse rechter kan beslissen de zaak aan het 
Arbitragehof voor te leggen. 
De door de federale regering en de meer
derheidspartijen gewenste 'juridische op
lossing' voor het taal- en grensprobleem 
begint lachwekkende vormen aan te ne
men. Het wordt wachten op uitspraken 
van de Vaste Commissie voor Taaltoezicht, 

de Raad van State, de Brusselse rechtbank 
van eerste aanleg en misschien het Ar
bitragehof. Of dit de 'pacificatie' in de 
hand zal werken, is zeer de vraag. Uit
eindelijk dreigt het dossier toch op de 
federale tafel terecht te komen. Minister 
Peeters is vast van plan op te treden tegen 
gemeentebesturen van faciliteitengemeen
ten als deze door middel van subsidiëring 
Nederlandstalige intitiatieven discrimine
ren. Indien er een straf tegen een bur
gemeester wordt uitgesproken, willen PS 
en PSC dit op het federale niveau aan
kaarten. 

VERRASSEND 
In opdracht van La Libre Belgique voerde 
het enquêtebureau Inra-Belgium-Marke-

ting-Unit een onderzoek over de com
munautaire problemen. De resultaten van 
de enquête zijn verrassend. Althans voor 
diegenen die bij hoog en laag beweren dat 
de bevolking niet wakker ligt van com-
munataire thema's. Liefst 73% van de 
ondervraagde Walen, meer dan 70% van 
de Brusselaars en 74% Vlamingen menen 
dat de volgende regering zich in eerste 
instantie moet buigen over de taaiver
houdingen, het probleem Brussel en de 
Rand. 

Hoe het nakende compromis er zal uit
zien, is minder duidelijk. Franstaligen en 
Nederlandstaligen blijven er diepgewor
telde meningsverschillen op nahouden. Zo 
pleiten 91% van de ondervraagde Walen 
en 94% van de Franstalige Brusselaars 
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waarde Heer 
HoofdredacFeur. 
Ik ga ervan uit dat u mijn brieven in alle discretie bewaart en dat 
u ze aan niemand laat lezen. Immers in 'De Meter' kwam de 
Bruine Maesen mij weer koeionneren met de vraag of ik 
misschiens de Gele Geeraerts was. Gij weet, De Liedekerken, dat 
ik altijd en overal voor uw gazetje wil militeren, maar hoed u 
ervoor van mij een Vlaamse bekendheid te maken. 
Daarom, De Liedekerken, stel ik het volgende voor: gij bewaart al 
mijn brieven in een lege doos totdat ook ik zelf in een lege kist 
moet. Daarna volgt gij getrouw op wat ik u nu ga zeggen: gij geeft 
al mijn brieven aan Adam. Tegen dien tijd moet ook hij wel 

kinderen hebben en het spreekt voor zich dat die gaarne de 
brieven van hun grootvader zullen lezen. Bovendien zullen mijn 
brieven zeker veel geld waard zijn zodat voor hen een schone 
toekomst is weggelegd. Wee uw gebeente, De Liedekerken, als u 
met mijn brieven in één of ander wegrestaurant durft gaan te 
zeulen. Dan heb ik nog liever dat gij ze te gelde maakt door ze m 
Kraainechos-Weopechos (hebdomadaire gratuit d'informations 
locales sur Kraainem et Wezembeek-Oppem) te zetten. Wat Paul 
Marschalks kan, moet ook mij gegund zijn. Ik reken daarvoor op 
u! 

Ik heb ook nog wat foto's liggen van mij en Ludwina (zedige foto's 
De Liedekerken, zedige) en ook nog eentje als ik op 21 juli aan de 
Rooie Rutten zijne vlaggenstok hang. Ik zou u ook de fotoreeks 

genaamd 'Adam op Schapenvel' laten geworden, maar dat lijkt 

mij in deze roerige tijden met zo verstandig. 

Uw postmannetje van dienst. 

De Gele Geeraerts 

ES. Ik heb in 'De Meter' ook nog gehoord dat gij niet meer de 

enigen hoofdschrijvelaar zoudt zijn die in de politiek gaat. Ook 

Platellen is u trouwens al gevolgd. Maar nu hoorde ik van de 

bronnen Yl en Dl dat er nog andere uwer confraters voor een 

blauwe hemel zullen gaan zorgen. De Liedekerken: daar dampt 

mij de koekoek! 

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

voor het behoud van de faciliteiten. Meer 
nog, 66% Walen en 79% Francofone 
Brusselaars wensen een uitbreiding van de 
Brusselse regio. Deze resultaten bewijzen 
dat de taalgrens, tevens een politieke 
grens, door de Zuiderburen op de helling 
wordt gezet. Bovendien wordt het Waals-
Brussels front door de Franstalige be
volking ondersteund. Daardoor worden 
niet enkel de Waalse regionalisten in het 
defensief gedrongen. Ook de 'onderhan
delingsmarge' met de Vlamingen wordt 
klein. Want 56% van de Nederlandstalige 
Brusselaars en 65% van de Vlamingen 
verwerpen de faciliteiten. 78% van alle 
Vlamingen moet niet weten van de uit
breiding van de Brusselse regio. Merk
waardig is wel dat een kwart van de 
ondervraagde Vlaamse bevolking daar 
geen graten in ziet. Brussel blijft voor een 
belangrijk deel van de Vlamingen 'een ver
van-mijn-bed-probleem'. 
Tot slot dit: vooral de Franstaligen zitten 
met een zekere 'communautaire vrees'. 
Meer dan 80% van hen is immers van 
oordeel dat de relaties tussen Franstaligen 
en Nederlandstalige verslechteren. Voor 
de Vlamingen loopt het allemaal zo'n vaart 
niet. Of: de Vlamingen hebben minder 
schrik van een nieuwe staatshervorming. 

AANSPRAKELIJK 
In een vonnis heeft de Brusselse cor
rectionele rechtbank zowel hulpbisschop 
Paul Lanneau als kardinaal Godfried Dan-

neels burgerlijk aansprakelijk gesteld voor 
pedofiele wandaden van een pastoor uit 
Sint-Gillis. De priester, schuldig bevonden 
aan verkrachting en aanranding van de 
eerbaarheid van drie minderjarige jongens, 
kreeg reeds zes jaar effectieve celstraf. De 
kerkleiders worden veroordeeld tot het 
betalen van 300.000 fr. schadevergoeding 
aan één van de slachtoffers en 100.000 fr. 
aan elk van de ouders van de jongen. 

DOOFPOT 
De kardinaal had tijdens de verdediging 
opgeworpen dat volgens het kerkelijk 
recht de religieuze overheid niet burgerlijk 
aansprakelijk kan worden gesteld voor 
daden van onderschikten. Overigens, zo 
beweerde de verdediging, is er hier geen 
sprake van een werkgevers-werknemers 
verhouding aangezien priesters door de 
overheid betaalt worden. De rechtbank 
heeft deze stelHng niet betwist, meent 
bovendien dat de kerkelijke overheid niet 
strafrechterlijk aansprakelijk is en gewaagt 
dan ook niet van het plegen van een fout 
door de kerkelijke overheid. Niettemin 
oordeelde de rechtbank dat de kerkelijke 
leiders verantwoordelijkheid moeten op
nemen tegenover hun onderschikten. In 
feite wou de rechtbank aangeven dat de 
kerkelijke leiders niet straffeloos wan
daden van ondergeschikten in de doofpot 

kunnen stoppen. Vooral Lanneau wordt 
verweten op de hoogte geweest te zijn van 
de pedofieledaden zonder de priester op 
het matje te roepen. De rechtbank meent 
dat Laimeau en Danneels hadden moeten 
optreden zoals ouders tegenover hun kin
deren. Ook ouders zijn burgerlijk aan
sprakelijk voor hun kinderen. En het kan 
niet ontkend worden, zo merkte de rechter 
op, dat de bisschop en de kardinaal pries
ters aanstellen. Bovendien stelt het ca
nonieke recht zelf dat lagere geestelijken 
gehoorzaamheid verschuldigd zijn aan de 
kerkelijke hiërarchie. 

Lanneau en Danneels tekenden beroep 
aan tegen het vonnis. Het vonnis schept 
immers een precedent. Het verandert de 
relatie van kerk tegenover staat en het 
dwingt de kerkelijke overheid een strikte 
interne controle op te zetten. 

Gaf Goede 

Vrijdag de 
vrede? 

In het Vlaams parlement keurden VU, CVR SP en Agaiev 
het ontwerpdecreet etnisch-culturele minderheden 

goed. Het debat daarover toonde aan hoe de VU tussen 
twee vuren komt te staan. 

Tussen twee vuren 
Het nieuwe ontwerpdecreet etnisch-cui-
turele minderheden werd op 11 decem
ber 1997 door minister van Welzijn en 
Cultuur Luc Martens (CVP) in het Vlaams 
parlement ingediend. Tot dan toe tekende 
de Vlaamse regering een minderheden
beleid uit dat gericht was op de hier voor 
altijd en wettelijk verblijvende migranten. 
Nietemin zijn er ook de nieuwkomers door 
gezinshereniging, de woonwagenbewo
ners, de zigeuners en de vluchtelingen of 
asielzoekers, die hier al dan niet illegaal 
verblijven en (nog) geen wettig statuut 
hebben bekomen. Ten aanzien van deze 
groepen staat de Vlaams regering, daarin 
gesteund door een meerderheid in het 
Vlaams parlement, een onthaal- of op
vangbeleid voor. Op voorwaarde dat de 
betrokken minderheid van een andere 
dan Belgische afkomst is en dat diegenen 
voor wie het beleid van toepassing is zich 
in een toestand van kansarmoede be
vinden. 
Het onderscheid tussen het onthaal- en 
opvangbeleid is niet onbelangrijk. Zo gaat 
de Vlaamse overheid ervan uit dat legaal 
verblijvende Inwijkelingen als volwaardige 
burgers aan de samenleving moeten kun
nen deelnemen. Voor hen wordt een 
onthaalbeleid uitgestippeld. Daartegen
over moeten de (nieuwe) Inwijkelingen de 
grondregels van onze maatschappij aan
vaarden. Dit houdt in de eerste plaats het 
aanleren van het Nederlands in. In die zin 

verschilt het decreet van de federale po
litiek. Dat geldt tevens voor de houding 
ten aanzien van de illegalen. De federale 
regering beschouwt deze groep als 'uit-
geprocedeerden' en dus als rechtenlozen. 
Volgens de Vlaamse regering kan niemand 
aan zijn of haar lot worden overgelaten 
Ten aanzien van de (tijdelijke) illegalen 
staat de opvang centraal. De Vlaamse 
regering biedt hen het recht op voeding, 
gezondheidszorg en onderwijs. 
Het Vlaams Blok kan daarmee niet akkoord 
gaan. Fractieleider in het Vlaams par
lement Rllp De Winter verkiest de in
humane federale visie boven de ziens
wijze van de Vlaams regering. De partij 
stapt zelfs naar het Arbitragehof, want 
betwist de Vlaamse bevoegdheid ter zake. 
VU-pariementslid Herman Lauwers: „Met 

' de staatshervorming van 1988 kon de VU 
bekomen dat een decreet dezelfde 
rechtskracht als een wet ölijft behouden. 
De aanwending van concurrerende be
voegdheden voldoet aan de con federale 
staatsstructuur De Vlaamse regering, be
voegd voor het kansarmoedebeleld, kan 
het opvangbeleid anders bepalen dan de 
federale overheid. Het Vlaams Blok be
roept zich nu op de federale regering. Dat 
bewijst dat de heer De Winter, als hij 
keuzen moet maken, in de eerste plaats 
naar een rechts xenofoob blok streeft. 
Desnoods laat hij daan/oor zijn optie voor 
Vlaamse autonomie varen." 

Zoveel is duidelijk: voor het Vlaams Blok 
moet alles wat niet aansluit bij het ex
treem-rechtse gedachtengoed verwor
pen worden, In navolging van deze doel
stelling weet de partij de publieke opinie 
handig te misleiden. Zo brengt ze de niet-
extreem-rechtse partijen bij de zoge
naamde enge en alleszaligmakende 'po
litiek correcte denkers' onder. „En zie", 
zou houdt het Blok de mensen voor, „wij 
vertolken uw ongezouten, lees- afwij
kende, mening." Op die manier laat het 
Blok ironisch genoeg uitschijnen dat an
dere partijen geen afwijkende mening 
toelaten. Deze voor de democratie bij
zonder gevaarlijke redenering wint veld, 
ook bij sommige conservatieve intellec
tuelen, niet in het minst omdat de 'ver
lichte' progressieven olie op het vuur 
gooien. Zo wierp SP-politica Kathy Lln-
dekens zich op als de behoedster van het 
'principieel cultureel pluralisme'. Omdat 
de in het decreet vernoemde inwijke
lingen de grondregels van onze maat
schappij moeten aanvaarden, worden ze, 
aldus Lindekens, verplicht zich met onze 
cultuur of eigen volksaard te 'assimileren'. 
Het weekblad Knackvermelüüe dat de SP-
politica het Vlaams pariement verwijt er 
een manier van denken op na te houden 
dat past in de ideologie van het Vlaams 
Blok. Zo voedt men natuuriijk de mythe 
van de politiek correcte denkers. 
Herman Lauwers is dat hartsgrondig beu. 
Hij voelt aan hoe de 'humanitaire' Vlaams
nationalisten tussen twee vuren komen te 
staan. Ten aanzien van inwijkelingen legt 
de VU zowel de nadruk op rechten als 
plichten. De partij wordt daarin te weinig 
gevolgd, laat staan dat haar visie terdege 
herkend en erkend wordt. Het verklaart 
waarom de nochtans voomltstrevende 
Lauwers ook zwaar naar de SP van Lin
dekens uitviel. 

(evdc) 
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stof tot spreken 
Al eens voorbij gezoefd door een 
supersonische wagen met 'CD-
nummerplaaf f En zich al afgevraagd 
welke voordelen het 'Corps 
Diplomatique' dan wel geniet? Het 
antwoord wordt geleverd door minister 
Derycke op een vraag van kamerlid 
Leterme. „De fiscale en andere voordelen, 
verbonden aan de toekenning van de CD-

autonummerplaat zijn de volgende: 
vrijstelling van de fiscale zegel bij de 
aanvraag van de nummerplaat, 
vrijstelling van de inschrijvingstaks en van geschenke geeft. 

de verkeersbelasting. Er waren op 6 
februari 1998, 5.263 CD-nummerplaten 
in omloop." Gaan we ervan uit dat het 
diplomatenleger in toch wel iets grotere 
wagens rijdt dan Jan Modaal en dat de 
taks dan al snel oploopt tot jaarlijks 
30.000 fr. en meer dan leert een 
eenvoudige rekensom ons dat de staat 
jaarlijks een kleine 15 mio. fr. zomaar ten 
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^ WETSTRAAT ^ 

R lOnd kienspelen is de jongste jaren heel wat 
beroering ontstaan. Handige commerciële 

firma's - kienpromotoren - organiseren de spelen 
en gaan met miljoenenwinsten aan de haal. Daarbij 

zou er zelfs sprake zijn van massale 
belastingsontduiking. VU-senator Bert Anciaux trekt 

aan de alarmbel. 

Misbruik van 
kienspelen 

In feite, zo stelde het Hof van Cassatie in 
een arrest van 30 juli 1993, moeten 
kienspelen als een loterij worden be
schouwd. 'Kienen' is een kansspel. Elke 
speler beschikt over een kaart met daarop 
20 tot 30 cijfers, uit een zak trekt de 
spelleider een nummer dat voor deze of 
gene speler overeenstemt met het cijfer 
op de kaart. Wie als eerste zijn kienkaart 
vol heeft, heeft gewonnen. Het kienspel 
of lotto is de moeder van alle moderne 
kansspelen zoals het thans overal in Eu
ropa bestaat. Het spel is bijzonder po
pulair in beide Limburgen en een deel van 
Oost-Brabant. In het Zuiden van Frank
rijk zijn het vooral de scholen die het 
gezelschapsspel tussen kerst en nieuwjaar 

organiseren. De bedoeling ligt voor de 

hand: tussen pot en pint wordt de school-

kas gespekt en de winnaar gaat met 'la 

poubelle', een zak vol fijne eetwaren, 

naar huis. 

KIENBAZEN 

Waar kansspelen worden georganiseerd, 
loert misbruik om de hoek. In het ach
terzaaltje van één of andere plaatselijke 
staminee, dreigen kiensspelen niet zelden 
een half-criminele of lucratieve bezigheid 
te worden. Op dat moment wordt de wet 
overtreden. Want indien kienspelen, zo
als het Hof van Cassatie bepaalt, als een 
loterij aanzien worden dan houdt dit 
tevens in dat commerciële firma's of 

vu-senator Bert Anciaux vermoedt 
dat bij de organisatie van Idenspelen 
honderden miljoenen belastingsgeld 

ontdoken worden. 

zelfstandigen dergelijke spelen niet mo
gen organiseren. Daarom ook dient het 
gemeentebestuur, de bestendige depu
tatie of de koning 

een vergunning voor de organisatie van 
het vermaak af te leveren. Kwestie van 
beter te voorkomen dan te genezen: de 
opbrengsten moeten immers de plaat
selijke verenigingen toekomen. 
Dat zou eerder tot de uitzondering dan 
tot de regel gaan behoren. Vandaag strij
ken vooral 'kienpromotoren' miljoenen-

Doorschuifoperatie 
VU-Europarlementslid Jaak Vande-

meulebroucke schreef onlangs een open 
brief aan federaal premier Jean-Luc De-
haene. In de brief heeft vandemeuie-
broucke het over de houding van zijn 
regering ten aanzien van de volgens hem 
noodzakelijice vermindering van het an-
tlbioticagebruil< in de veeteelt. Omdat de 
federale regering ter zal<e verdeeld is, 
richtte het Europarlementslid zijn brief 
rechtstreeks tot de eerste minister. 
Tijdens een studiedag, midden maart 
1998, georganiseerd door de Stichting 
Karel Van Noppen, drongen eminente we
tenschappers aan op een verminderd ge
bruik van antibiotica in de veeteelt. De 
Wereld Gezondheids Organisatie (WHO) 
maakt zich sterk dat dergelijk gebruik het 
weerstandsvermogen van de mens aan
tast. Piet Vanthemse, kabinetschef van 
minister van Landbouw Karel Pinxten 
(CVP) ziet de nadelen van de aanwending 
van antibiotica in de veeteelt wel in, maar 
wil ter zake „geen voortrekkersrol spe
len." De minister van Volksgezondheid 
Marcel Colla (SP) stuurt resoluut op het 
verdwijnen van de producten aan:,,zowel 

voor het preventief als voor het groei-
bevorderend gebruik." 
„ Welke stelling is nu eigenlijk de officiële 
houding van de Belgische regering'^" zo 
vraagt Vandemeulebroucke aan Dehaene. 
België zal immers tijdens de nakende Eu
ropese Raad van Landbouwministers po
sitie moeten kiezen. ,,Durft de regering 
het aan, om net als Zweden eertijds, er 
een initiatief te nemen opdat het gebruik 
van antibiotica In de veeteelt, zoniet zou 
verdwijnen, dan toch sterk zou terug
gedrongen worden?" 

Recent kwamen maatregelen die som
mige OCMW-ziekenhuizen tegen wanbe
talers treffen in het nieuws Zo zou het 

•Antwerpse OCMW-ziekenhuis geweigerd 
hebben patiënten met openstaande re
keningen te behandelen. Daarover ont
stond discussie, niet in het minst omdat 
een dergelijke weigering tegen het recht 
op ziekenzorg zou indruisen. 
VU-parlementslid Etienne Van Vaerenberg 
kaartte het thema bij Vlaams minister van 
Gezondheidszorg WMna DemeesteriCyP) 
aan, Hij plaatste het probleem In een 
ruimere context en sprak daarbij van een 

tergende 'doorschuifoperatie': ,,De fe
derale Sociale Zekerheid stoot steeds 
meer mensen uit waardoor OCMW's een 
soort lokale zekerheid moeten uitbou
wen. Bovendien belast de federale over
heid de OCMW's met allerlei nieuwe taken. 
Door andere maatregelen worden de ver-
pleegkosten, vooral in de psychiatrie, niet 
meer terugbetaald en dus op het OCMW 
afgewenteld. Bovendien zijn er de to
renhoge toeslagen op erelonen van art
sen in sommige ziekenhuizen. De OCMW's 
die met deze rekeningen worden ge
confronteerd, raden de mensen aan zich 
tot OCMW-ziekenhuizen te wenden. Dat 
alles leidt ertoe dat OCWM's middelen 
zoeken om de toegenomen lasten te 
verlichten." 
Het is in dat licht dat de weigering om 
bepaalde zieken te behandelen, kan wor
den verstaan. 
Van Vaerenbergh keurde deze weigering 
niet goed, wel integendeel. Toch is het 
noodzakelijk het probleem in een ruimere 
context te plaatsen. Daarop ging de mi
nister niet in. 

(evdc) 

winsten op. De 'kienbazen' zorgen voor 
animatie, leveren de prijzen af, terwijl de 
plaatselijke verenigingen zich met krui
mels moeten tevreden stellen. Groot was 
dan ook de verwondering van VU-se
nator Bert Anciaux toen hij een brief, 
gedateerd op 5 april 1994, verzonden 
door de hoofdcontroleur van de Op

sporingsinspectie der Directe Belastingen 

te Leuven en gericht aan een kienpro-
moter, bekeek. In de brief wijst de hoofd
controleur de kienbaas op het feit dat hij 
'zijn activiteit' als 'zelfstandige' uitoefent 
en wordt hij vriendelijk aangemaand mi
nutieus zijn dagontvangstenboek bij te 
houden. Tegen de wettelijke bepalingen 
in, beschouwt de hoofdcontroleur de 
organisatie van kiensspelen als zelfstan
dige of winstgevende activiteiten. Uit een 
financieel verslag van een bepaalde ver
eniging, ondertekend op 10 maart 1994 
door een lid van de Opsporingsinspectie, 

blijkt tevens dat in vergelijking met de 
bepalingen van de omzendbrief van 
1993, de netto-opbrengsten van kiens
spelen en het toegestane bedrag bestemd 
voor de prijzenpot, ruim overschreden 
worden. 

ONTDUIKING 

Eén en ander noopt Bert Anciaux tot 
scherpe vaststellingen. De wet overtre
dend, worden kienpromotoren als zelf
standigen beschouwd. Daarbij wordt de 
wet allicht nogmaals overtreden, want 
het vermoeden rijst dat 'de zelfstandigen' 
geen belastingsaangifte van hun 'acti
viteiten' doen. Hoe anders, valt de vraag 
van de hoofdcontroleur om een dag
ontvangstenboek bij te houden, te ver
klaren? Uiteindelijk wordt de wet een 
derde keer omzeild aangezien de ver
enigingen - ten bate van de kienpro
motoren - de toegelaten netto-opbrengst 
en de hoogte van de prijzenpot over
schrijden. Minister van Financiën Phi

lippe Maystadt (PSC) verklaarde in de 
Kamer dat „ingevolge een klacht nopens 
de controle op het kienspel door de 
bevoegde hiërarchische overheid een on
derzoek is ingesteld. Daaruit bleek dat de 
betrokken diensten ter zake goed func
tioneren." 

Bert Anciaux: „M;;« onderzoek doet 

nochtans anders vermoeden. Leden van de 

Inspectie lappen de wet, een arrest van 

Cassatie en een ministeriële omzendbrief 

aan hun laars. Gezien de populariteit van 

kienspelen is het niet ondenkbeeldig dat 

hierdoor honderden miljoenen aan be-

lanstingsgeld ontdoken worden. Ik wil 

geenszins het kienspel laten verbieden, 

maar de opbrengsten moeten de plaat

selijke verenigingen en niet de kienpro

motoren ten goede komen." 

(evdc) 
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nder de titel „Boer lust geen slap graan" 

verscheen in De Standaard een zeer 

lezenswaardige bijdrage geschreven door journalist 

Antoon Wouters. De ondertiteling: „Aangekondigd 

strenger mestbeleid doet boer nadenken" is de teneur 

van deze bijdragen. Dat alles heeft te maken met een 

op komst zijnde strenger MAP en de vrees voor een 

minstens zo streng Europees plan... 

Elke boer weet dat een teveel aan stikstof 
in verhouding tot de andere elementen, 
niet enkel oorzaak is van meer ziekten en 
plagen, maar dat de graangewassen dan 
eerder gaan liggen en het suikergehalte 
van bieten bij de suikerraffinaderijen 
kritiek uitlokt. Tot op heden had de 
gangbare landbouw schijnbaar weinig 
problemen met ziekten en plagen. Ten
slotte is er dat uitgebreide gamma aan 
pesticiden, die ziekten en plagen in
dijken tot finaal bestrijden. 

SLAP GRAAN 

Voor wat de granen betreft, zijn er 
weinig tot geen problemen. Tenslotte 
wordt maar gespoten met halmverste
vigers om de granen recht te houden. 
Deze zijn allen van klasse B, wat niet 
enkel betekent dat ze schadelijk zijn voor 
gezondheid en milieu, maar ook dat deze 
kankerverwekkend, mutageen tot tera-
togeen kunnen zijn en ook nog scha
delijk voor de diverse stelsels van het 
menselijk en dierlijk lichaam. En bo
vendien bodem en lucht vervuilen. 
Deze „anti-legeringsproducten" waar
over nog weinig geweten is, staan dus op 
klasse B of „niet geklasseerd". Ze be
vinden zich sinds jaren op zwarte lijsten. 
Stoffen die het wezen van een plant zó fel 
veranderen, zijn dan ook steeds ver
dacht, maar voorlopig stoort men zich 
daar niet aan. Toch begint men er nu, zij 
het onder druk, even over na te denken. 
Maar intussen is er nog die ingebakken 
vrees bij de gangbare teler om die 10 ton 
of meer granen niet te zullen halen. Per 
ha uiteraard en liefst nog wat erboven. 
Er is dus het Chloormequat (CCC), dat 
afzonderlijk gebruikt wordt. Maar wan
neer, na een eerste bespuiting het gewas 
nog té vlok staat, men nog maar eens 
spuit en er nog wat Ethefon aan toe
voegt. Wil men ook nog andere ge
wassen verstevigen, zoals maïs en kool
zaad, dan kan men aan dat lugubere 
tweetal nog wat Mepiquatchloride toe
voegen. Of met Triapenthenol proberen 
koolzaad recht te houden. En voor de 
wintertarwe is er nog het koppel Chloor
mequat -I- Imazaquin. 
Even verduidelijken: dit zijn geen han
delsbenamingen, maar benamingen van 
actieve chemische stoffen, waar weinig 
over geweten is. Hadden wij de han
delsproducten vermeld, dan werd het 
een hopeloos lange lijst... 

EVEN OVERWEGEN 

De onafhankelijke wetenschappers van 

het Landbouwstation te Gembloers be

nadrukken dat: „...het milieu bescher

men door nitraat-uitspoeling te vermij

den niet onverenigbaar is met het be

houd van een uitstekende produaie". 

Dergelijke uitspraken doen de boeren 
nadenken, zeker de akkerbouwers uit de 
witte gebieden, want die willen al te 
graag wit blijven. Wit betekent dus: 
minder vervuild, binnen een bepaalde 
limiet. Er is echter meer. Wanneer min
der stikstof, zij het bij middel van drijf-
mest of, nog erger, chemische mest, 
toegediend wordt, zou al die rotzooi. 

Wij stelden reeds eerder dat land- en 

tuinbouwers in lengte van jaren bij

zonder slecht voorgelicht werden. Ze 

Kiezen tussen 
rendement 

en kwaliteit 
hierboven vermeld, niet hoeven ver
spoten te worden. Dan zullen er wellicht 
enkele honderden kg. granen minder 
geoogst worden per ha., maar de kwa
liteit zal fel verbeteren. Ook die van ons 
broodsmeersel, want koolzaad is een 
voorname grondstof voor margarine. 
En de bieten zullen niet enkel een hoger 
percentage suiker bevatten, maar die 
suiker zal dan weer iets veiliger zijn; en 
ga zo maar door... 

HET BB-MAP 

De nog steeds Belgische Boerenbond 
heeft dan toch maar vlug een eigen 
mestactieplan voorgesteld. Hieraan ge
koppeld het „vriendelijke" verzoek aan 
de boeren om toch maar wat minder 
chemische meststoffen te gebruiken. 
Maar vermindering van de varkenssta
pel, zoals bij onze Noorderburen, iets 
wat dan toch de logica zelf is, zit er 
voorlopig nog niet in. 
Naast de Boerenbond is er ook nog het 
Vlaams Agrarisch Centrum (VAC), dat 
dit voorstel gewoon de doodsteek voor 
de boerenlandbouw noemt. Het VAC 
beweert bovendien dat die voorstellen 
opgemaakt zijn door de industriële var
kenshouderij, waarbij het gezinsbedrijf 
gewoon niet aan bod komt. En voegt er 
aan toe dat de maatschappelijke reke
ning die vanuit de milieuhoek wordt 
gemaakt, bijna volledig door de boer 
betaald wordt. Het Algemeen Boeren 
Syndicaat (ABS) vraagt tevens dat alles in 
het werk zou gesteld worden om de 
grondjacht aan banden te leggen. 

KWALITEIT! 

Bij al dat geharrewar komt de verbruiker 
gewoon niet aan bod. Men vergeet al te 
licht dat het tenslotte de verbruiker is die 
binnen een paar decennia zal bepalen 
hóe zal moeten geboerd worden. Ui
teraard zal het milieu er dan goed bij 
varen. 

werden maar aangepord om meer en 
meer te gaan produceren, bemesten, 
spuiten en noem maar op. Maar de 
innerlijke kwaliteit van land- en tuin

bouwproducten moeten steeds primeren 
op het rendement. 

Een groeiende groep bewuste mensen, 
gaande over wetenschappers en medici 
maar ook de tot op vandaag verwaar
loosde en slecht voorgelichte verbruiker, 
zal de handen in mekaar moeten slaan, 
wil dit nog een leefbare wereld met 
gezonde mensen worden en blijven. In
tussen houden wij een en ander scherp in 
het oog. 

Anne Willekens, 
Rik Dedapper 

(De auteurs zijn leden van het Centrum 

voor Onderzoek en Voorlichting Bio

logische Teeltmethoden) 
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2lste ZwUgencie 
voettocht door het 

slagveid van de Peene 
De Slag aan de Peene (= zijrivier van de IJzer) 
- of de 3de slag bij Kassei - die op 11 april 
1677 werd geleverd tussen de legers van de 
Nederlanden onder aanvoering van Willem 
van Oranje-Nassau en de Franse koning Lo-
dewljk XIV, had tot gevolg dat een liefelijk 
stukje Vlaanderen (dat sindsdien Frans-
Vlaanderen of Zuld-Vlaanderen wordt ge
noemd), door Frankrijk werd Ingelijfd. 
Sedert die tijd Is er in de Zuidelijke Ne
derlanden - met wisselend succes - een 
Vlaamse beweging voor meer sociale, eco
nomische, culturele en politieke autonomie 
actief. Zij kan op onze volledige steun en 
sympathie rekenen. 

Op 11 april 1977 had voor de eerste maal een 
„Zwijgende Voettocht door het slagveld van 
de Peene" plaats, die jaarlijks wordt herhaald 
(afstand 8 km). 
De samenkomst, tevens vertrekpunt van de 
wandelaars. Is afwisselend Noordpeene en 
Zuidpeene, twee kleine rustige dorpjes op 
amper 3 km van elkaar gelegen met op hun 
grenslijn de Peene-obelisk, die aan de veld
slag herinnert. 
Raf Seys uit Koekelare stichtte in mei 1980 
een „Komltée van de Peene", uitsluitend 
bestaande uit jonge Frans-Vlamingen, die 
sedertdien de organisatie In handen hebben. 
In 1985 werd een „West-Vlaams Komltee van 
de Peene" gesticht, om het broedercomité 
In Frans-Vlaanderen aan te moedigen, leder 
jaar komen ettelijke Noord-viamingen en 

volksbewuste Nederlanders naar deze voet
tocht afgezakt. 
Op zaterdag 25 april a.s. gaat de 21ste 
Voettocht door met vertrek om 14u.30 op 
het Kerkplein van Noordpeene. 
De deelneming aan de voettocht kan ook 
gevolgd worden door een bezoek aan het 
nabijgelegen historische vestingstadje Kas
sei, met zijn vele geschiedkundige gebou
wen en de Vlaamse vrije radio Uylenspieghel. 
Bij mooi weer heeft men vanop de Kas-
selberg (150 m boven de zeespiegel) een 
prachtig vergezicht over enerzijds een groot 
stuk van West-Vlaanderen en anderzijds het 
industriegebied van het Franse noorderde
partement. 

Op de top voor het Kasselse casino staat ook 
een monument dat herinnert aan de drie 
memorale veldslagen die beneden de berg 
geleverd werden, nl. in 1071 met Robrecht 
de Fries, in 1328 met de Kerels van Vlaan
deren o.l.v. Nikolaas Zannekin en In 1677 met 
Willem van Oranje-Nassau. 
De „Zwijgende Voettocht van de Peene" is 
geen betoging. Er worden geen slogans 
geroepen, noch spandoeken meegedragen. 
Partijpolitieke vlaggen zijn niet toegelaten. 
Alles verloopt er rustig. De optocht gebeurt 
achter de Vlaamse Leeuw. Deze voettocht Is 
een stille historische wandeling In een zeer 
groene en landelijke omgeving. 

LUC Van den weygaert 
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I n dit tweede deel trekt de delegatie „Stop de 

oorlog tegen de Koerden" het gebergte in. Nog 

steeds „begeleid" door de Turkse staatsveiligheid 

gaat zij op zoek naar Koeridsch leven, maar ontmoet 

spookdorpen en veel tranen... 

4 LANDUIT ^ 

vu-senator 
Jan Loones, 

goed op weg 
om de Ttirkse 

staats
veiligheid van 

zich af te 
schudden. 

6 

Zondag 22 maart, Mardin. 

De voorzitter van Hadep-Diyarbakir acht 
het onwaarschijnHjk dat de overheid ons 
tot het hart van Koerdistan zal toelaten. 
De delegatie maakt afspraak zich gedeist 
te houden tot we Midyat hebben bereikt. 
Onze doelstelhng is immers om zoveel 
mogelijk beelden en getuigenissen van de 
Koerden te verzamelen zonder de Koer
den zelf in gevaar te brengen. De man, die 
ons de weg naar de bushalte uitlegt, 
wordt onmiddellijk door de politie on
dervraagd. Hoe verder we de Syrische of 
Iraakse grens naderen, hoe duidelijker 
deze psychologische terreur wordt. De 
barbier van Mardin noemt ons stil 
„Friend" wanneer hij hoort dat we naar 
Newroz zijn geweest. Op onze vraag zet 
hij de radio aan; zijn blik vertelt ons dat 
hij maar al te graag „andere" muziek zou 
laten horen dan de Turkse mars, die nu uit 
de radio klinkt. Binnen de kapperszaak 
hangt geen foto van Atatürk, die men 
bi|na overal tegenkomt. Ook onze chauf
feur zet telkens de Koerdische cassette stil 
wanneer we een controlepost passeren. 
Hij werd vorig jaar twee weken gefolterd 
omwille van vermeende PKK-sympa-
thieën. Nu draagt hij een formulier bi] 
zich waarin staat dat men niet voldoende 
bewijzen tegen hem had! Deze sfeer staat 
in schril contrast met het verhaal van een 
veiligheidsagent over de leuze „Ik ben fier 
een Turk te zijn", die op een bergflank net 
buiten Mardin pronkt. De mensen van 
Mardin zouden deze leuze zelf hebben 
aangebracht! Beneden in het dal liggen 
enkele troosteloze barakken binnen een 
omheining van prikkeldraad: de gevan
genis van Mardin. Hier werd Emina lydi, 
journaliste bij de pro-Koerdische krant 
Gündem, twee maanden lang gefolterd. 
Niettegenstaande de Wali, gouverneur, 
van Mardin verklaart dat er in de streek 
van Mardin geen problemen meer zijn 
met de PKK, staan rond Mardin tal van 
wooijblokken voor militairen in aan
bouw. Blijkbaar is de officiële reden voor 
hun aanwezigheid hier, de bevolking be
schermen tegen de PKK, niet de enige. 
Volgens de Wali, bestaat de PKK enkel 
nog uit ontevredenen; het werkelijk pro
bleem ligt in de sociaal-economische si
tuatie. „Hier kunnen de mensen leven 
van landbouw, maar ze „vluchten" naar 
de steden waar ze geconfronteerd wor
den met werkloosheid en armoede, wat 
het terrorisme voedt." Deze ontkenning 
van de Koerdische problematiek door 
haar te herleiden tot een sociaal-eco

nomisch probleem vertelt ons ook de 
burgemeester van Siirt. 
's Avonds worden op de Turkse televisie 
beelden van het Newroz-feest getoond. 
Overal hetzelfde scenario: kinderen 
gooien stenen naar tanks waarop leger en 
politie „moeten" tussenkomen. Om de 
orde te herstellen... 

Maandag 23 maart, Midyat. 

We wachten op toestemming om naar 
Dogangay te reizen. De mensen bieden 

telingen tijdens de Golfoorlog. Vrede 
betekent voor de abt democratie en men
senrechten voor allen. Ook de Assyriërs 
zijn in Turkije een onderdrukt volk. Voor 
de camera van MED-TV, met wie ze als 
broeders samenwerken voor de onder
drukte volkeren, stuurt hij zijn boodschap 
de wijde wereld in. In Siirt getuigt Yasar 
hoe zijn schotelantenne reeds 8 maal 
vernietigd werd door de politie. Een jong 
meisje vertelt dat hun programma's de 
enige zijn, die haar oude moeder kan 
volgen, omdat ze in het Koerdisch zijn. 
MED-TV is voor velen een lichtbaken in 
het duister. 

We passeren Hasankeyf, in de rotswan
den zijn woningen uitgegraven en een 
antieke stenen brug overspant het be-

Hier wordt leed 
waardig gedragen 

ons thee aan, ze hebben in jaren geen 
vreemdeling gezien. Niemand zegt een 
woord, de dorpswachters zijn hier talrijk 
aanwezig. Zij worden betaald en be
wapend door de Turkse staat om hun 
dorp tegen de PKK te bechermen. De 
spookdorpen die we passeren zijn een 
stille getuigenis van de weigering van de 
dorpelingen. Te midden van de Koer
dische bergen ligt Dogangay. 
„Hier wordt familieleed zo waardig en 
trots gedragen", stelt Jan Loones vast. In 
blikken en omhelzingen zoeken de men
sen een glimp van hun zonen, van wie wij 
vandaan komen maar van wie zij reeds 
lang gescheiden zijn. Terwijl kippen wor
den geslacht, vertellen twee „gewapende 
dorpsbewoners" onder het toestemmend 
knikken van de militairen: „De enorme 
militaire concentratie is noodzakelijk om 
de bevolking te beschermen tegen de 
aanvallen van de PKK, die de dorpen 
leegplunderen, platbranden en de vrou
wen verkrachten". De volgende dag re
ageert Hadep hierop met ontsteltenis: 
„Hoe kan een organisatie, die zich aan 
dergelijke dingen vergrijpt, op de sym
pathie van het volk rekenen?". Naar 
traditie eten de gastheer en zijn vrouwen 
niet met ons mee. De militairen schuiven 
wel bij, de wijze waarop de burgemeester 
zich heen en weer rept om te zien of ze 
niks tekort komen, getuigt van angst en 
vernedering. 

We bezoeken het Syrisch orthodoxe 
klooster Mor Gabriel, bewaarkamer van 
het Aramees, de taal van Christus. We zijn 
de tweede groep bezoekers na de Golf
oorlog. De muren van de kapel zijn 
beschilderd door Noord-Iraakse vluch-

toverende Tigris-landschap. Het verbod 
om even te mogen rondwandelen in de 
bakermat van onze cultuur, heeft hoogst
waarschijnlijk iets te maken met het ver
haal dat we de volgende dag horen. 
Hasankeyf dreigt volledig overspoeld te 
worden wanneer de Turkse staat daar een 
stuwdam bouwt. In ZO-Turkije hebben 
reeds verscheidene archeologische sites 
het veld moeten ruimen voor het project; 
„een politieke zet tegen de Koerden en de 
buurlanden, dat elke menselijke zin ont
breekt", stelt Hadep. 
In Batman lappen enkele delegatieleden 
de staatsveiligheid aan hun zolen en lopen 
een theesalon binnen op zoek naar „men
selijk" contact met de Koerden. Zij hur
ken bij aan ons tafeltje en we drinken 
thee, handdrukken worden in solidariteit 
gedeeld. De hier overheersende terreur 
laat geen verbale toelichting toe, maar die 
hebben wij niet meer nodig om te be
grijpen wat hier gebeurt. 

23-24 maart, Siirt. 

Een bezette stad. Het wemelt er van de 
contra-guerrilla, hatelijke blikken die in 
schril contrast staan met de Koerden, die 
hun hart voor ons openen en uiteindelijk 
ook hun mond. We gaan eten met Yasar 
van Hadep-Siirt; niettegenstaanden hij 
later op de avond zal verklaren dat alle 
Koerden lijden onder een voedseltekort, 
raakt hij zijn bord niet aan. Zijn knieën 
knikken, zijn handen beven en zijn ang
stige blikken schieten heen en weer, hij 
weet immers dat hij opnieuw zal on
dervraagd worden wanneer wij weg zijn. 
Hier stemt meer dan 50% van de be
volking van Siirt voor Hadep. De bur

gemeester, ex-Refah-partij, schat de aan
hang van Hadep op 80%, indien de 
mensen, gedreven door angst voor de 
repressie, niet op en andere partij zouden 
stemmen. In de straten van Siirt maakt 
deze angst plaats voor een glimlach en het 
V-teken voor de camera. Een groep kin
deren reageert verwonderd wanneer ik 
hen vertel dat wij in Midyat zijn geweest. 
Een jongen fluistert in gebroken Engels: 
„Koerd. Veel problemen hier. Politie, kan 
niet meer praten." Even later vertelt 
Veysel Turkan, voorzitter van Hadep-
Siirt, dat vele van deze kinderen aan 
cholera en tyfus sterven. Nochtans bezit 
Koerdistan over voldoende natuurlijke 
rijkdom - water, landbouwgrond, mi
neralen, steenkool, olie... - om het Koer
dische volk een menswaardig bestaan te 
geven. Voor Hadep kan dit gerust binnen 
een federale Turkse staat. Het is de be
doeling om dit gebied achterlijk te hou
den en op de koop toe de verwijtende 
vinger uit te steken naar de Koerden zelf. 
„Zie, ze verwaarlozen hun eigen gebied". 
Ook de militaire repressie viseert de Koe-
dische burgers. „In de jongste twaalf jaar 
is deze regio veranderd in een hel!" 
Alle Hadep-leden maakten reeds meer
dere malen politie-invallen mee. Telkens 
leggen zij klacht neer, „maar de wetten 
beschermen de politie". Van democratie 
is ook bij de Turkse verkiezingen in ZO-
Turkije geen sprake; zowel verspreiding 
van propaganda als stemmen verloopt 
onder militaire controle. Niettegen
staande werkt Hadep met volle moed aan 
het programma voor de gemeenteraads
verkiezingen in het najaar. „Hadep moet 
vertegenwoordigd worden in de raad 
want de partij is de enige hoop van het 
volk in Siirt". Hadep erkent dat het 
moeilijk is om onder een volk, dat reeds 
decennia lang onder een alles vernie-
tigennde repressie leeft, een politiek be
wustzijn te laten groeien; maar „we door
breken stap per stap de taboes". Bij ons 
afscheid van Siirt wacht een dertigtal 
Hadep-militanten ons op, ook de vrou
wen zijn aanwezig. 

De boodschap luidt: „Voor een volk, dat 
in zijn meest fundamentele mensenrech
ten voortdurend wordt geschonden, be
staan er geen complexe politieke struc
turen als federalisme en separatisme." 
Samen met Hadep en de PKK willen zij 
maar één ding: Vrijheid voor de Koer
den... 

Isabelle Dekeyser 

o»Volgende week: 

„Stop de oorlog a.u.b.!" 
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Sluipende verf ransing moet 
worden aangepakt! 

Terecht zijn er zorgen over de Vlaamse 
gemeenten waar Franstaligen de faci
liteiten misbruiken, maar even zeer moet 
onze bezorgdheid gaan naar die taal
grensgemeenten waar zich een sluipende 

verfransing manifesteert. In een vorige 
uitgave hadden we het over Vlezenbeek, 
een deelgemeente van St.-Pieters-Leeuw, 
waar een genootschap werd opgericht 
om de druk van de Franstaligen op vrien
delijke maar kordate wijze op te vangen. 
Deze druk begint in sommige gemeenten 
zichtbaar te worden en ergerlijke vormen 
aan te nemen. Het wordt hoog tijd dat de 
overheden - besturen van gemeente, pro
vincie en gewest - het probleem on
derkennen en er zich mee gaan moeien. 
Voor het (helemaal) te laat is! 

HALATTRACTION 

De verfransing volgt twee bewegingen, 
enerzijds is er een instroom vanuit Wal
lonië naar Vlaams-Brabant en naar Oost-
Vlaanderen en anderzijds de uitwijking 
vanuit Brussel naar het Vlaamse plat
teland. Grote, nog haast onbebouwde, 
verkavelingen zoals in Lembeek, deel
gemeente van Halle, zetten de deur voor 
inwijking open. Maar ook verkavelingen 
net over de taalgrens vergroten de druk 
op kleine steden als Halle, Geraardbergen 
en zelfs Ninove. Uitwijking vanuit Brussel 
drukt verder op reeds zwaar verstede
lijkte gemeenten als St.-Pieters-Leeuw, 
Dilbeek, Asse en Ternat. Steeds meer en 
meer leest men er dat huizen en ap
partementen naast Te Huur of Te Koop 

ook A Louer of A Vendre zijn... 
Grote zorgen zijn om de evolutie in 
Halle. 

In een brief aan de De Streekkrant (regio 
Halle) drukt Rik Wouters, voorzitter van 
de Culturele Raad van Halle, zijn on
genoegen uit over het feit dat het carnaval 
van zijn stad grotendeels in handen is van 
een door de stad betoelaagde vereniging 
met de veelzeggende naam Halattration. 

De groep groeide uit een oude mid
denstandsvereniging „de Sociét?', paste 

wel zijn naam aan maar niet zijn ma
nieren. Ze kreeg het carnaval en nog 
enkele andere kermissen in concessie van 
de stad en lapt zijn laarzen aan de regels 
die gelden op de Nederlandstaligheid van 
de meest zuidelijk gelegen Vlaamse stad. 
De brief van voorzitter Wouters is zo 
veelzeggend dat we hem integraal pru-
bliceren. 

FRANSTALIG BOEGBEELD 

„In haar brief van 6 maart 1998 pro
testeerde de Culturele Raad Halle krach

tig tegen de Nederlandsonvriendelijke 

houding (= anderstalige reclame) en het 

ontkennen van het Vlaams karakter van 

Halle en het Vlaams Gewest. De Culturele 
Raad betreurde het dat Halattraction 
geen respect opbrengt voor die mensen 
die door het betalen van gemeentebe
lastingen de organisatie van o.m. het 
carnaval in Halle mogelijk maken. 
De ondersteuning die Halattraction 
krijgt, mag en kan niet geminimaliseerd 
worden. Op Ring-TV vermeldde de bur
gemeester (CVP'er Pieters, red.) dat car
naval de burger een miljoen kost. Ik heb 
het dan nog niet over de opbrengst van de 
verhuur van standplaatsen tijdens de di
verse kermissen. Wat krijgt de burger in 
ruil? Franse aankondigingen op carna-
valkermis, lawaai, vandalisme en geweld
pleging. Halattraction voelt zich te min 
gedaan: zorgt zij niet immers voor 3 
dagen plezier in de stad? Drie dagen 
slechts! De Halse culturele verenigingen 
die het gehele jaar door organiseren, 
moeten het stellen met slechts 551.449 
fr. 

Halattraction krijgt niet graag „sigaren". 
Dat ze dan eindelijk en voor het eerst 
sinds haar ontstaan het Vlaams karakter 
van mijn geboortestad respecteren. Ha
lattraction blijft het boegbeeld van de 
Fransgezinde Halse burgerij: de naam op 
zich toont dit reeds aan. Haar sprekers 
hebben geen respect voor het Nederlands 
{Lauwers) of het Hals (Meert). 

Wordt het geen tijd dat de standpunten 

door de gemeenteraad tijdens haar ver
gadering van 28 maart 1991 verwoord 
(Standpunt over de vrijwaring en de be
vordering van het Vlaams karakter in 
Halle), in overweging zouden genomen 
worden naar het carnaval van 1998 toe? 
Ik citeer: de socio-kulturele (...) en ont

spanningsverenigingen: (...) Vooralle ak-

tiviteiten (...) en publicitaire teksten 

wordt uitsluitend het Nederlands gebruikt 

(...). De adviesorganen en de betoela-

gingscommisste beschouwen het als hun 

taak de toepassing van deze beginselen 

nauwlettend op te volgen. 

Het is een van de taken van de Culturele 
Raad Halle om toe te zien op de be

scherming en de luister van de taal (uit de 
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Wie verbroedert met Europa moet 
toch ook voeling tiebben met de 

eigen haard... 

statuten van de Culturele Raad Halle). 
Laat Halattraction zich bezighouden met 
het organiseren van de eerste carnaval die 
„af" is: zonder geweld, zonder van
dalisme, met respect voor het gepubli
ceerde uurrooster,... Met respect ook 
voor de Nederlandse taal. Dat Halat-

De regionale vu-krant 

traction wel beseft dat ik carnavalvierder 
ben en het blijven zal. Ik hoop wel dat ze 
eindelijk de geboren en andere Halle
naars zullen leren respecteren: zonder die 
mensen is het immers gedaan met wat ze 
ten onrechte als „hun" carnaval beschou
wen." 

FACILITEITEN? 

In dezelfde uitgave van dit huisaanhuis-
blad vertelt een lezer uit Buizingen, deel
gemeente van Halle, volgend verhaal: 
„Op 12 februari 1998 (en niet 1898) 

moest mijn vrouw bij de controlearts van 

de socialistische mutualiteiten in Halle. 

Tot haar grote verbazing moest ze haar 

uitleg meerdere malen herhalen en in 

eenvoudige bewoordmgen stellen, omdat 

de Franstalige controlearts haar uitleg met 

verstond. Wtj veronderstellen dat hij hier

van nog niet veel verstaan had daar er een 

Franstalige brief om uitleg gegaan is naar 

de huisarts te Buizingen. Zijn er dan geen 

Nederlandstalige artsen meer f Of hebben 

de Vlamingen faciliteiten gekregen m 

Halle bij de Federatie van Socialistische 

Mutualiteiten van Brabant?" 

In steden en gemeenten die op de taal
grens liggen is er vanzelfsprekend een 
komen en gaan van anderstaligen, dat 
hoort nu eenmaal zo. Anders wordt het 
echter wanneer de stedelijke overheid 
toestanden duldt en in de hand werkt die 
tot verfransing leiden. Ook dienstver
lenende instanties als vakbonden en zie
kenfondsen springen al te lichtzinnig om 
met taaifaciliteiten. Wat zich in de na
bijgelegen Vlaamse gemeenten van de 
Rand heeft voorgedaan zou toch als les 
moeten dienen voor al de taalgrensge
meenten van Vlaanderen. 

(mvl) 
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voerde zij in Lourdes, in het rusthuis 
Herfstvreugde in Genie, in het herstel-
Hngsoord Carmel in Waregem. Van weg-
werpmaterialen toverden haar vingers 
honderden Icunstige snoeppaandertjes 
voor haar kinderen, Ideinkinderen, nich
ten en neven, voor haar dokters en wel
doeners. 

Toen haar gezondheid soms wankelde, 
was haar levenswil rots. 
Haar rechtsgevoel was gesneden uit het 
evangelie. 

In memoriam 
Marie Olga Barratte 

Op 31 maart is te Wevelgem Marie Olga 
Barrate vredevol en bewust overleden, zij 
was de weduwe van Henri-Daniël Van-
doorne. Marie Barratte werd te Rekkem 
op 7 januari 1904 geboren, zij beleefde 
intens twee oorlogen: als tiener die van 
'14-'18, als moeder van vier kinderen die 
van '40-'45. Beide oorlogen doordron
gen haar met weerzin. 
Trouw en moedig bezocht zij zes jaar lang 
haar echtgenoot in de nasleep van de 
repressie. 

In 1978 hongerstaakte zij voor amnestie 
samen met wijlen August Vanhumbeeck 
en pater Karel Van Isacker. 
Anders dan een staat heeft God haar reeds 
lang amnestie verleend. 
Gul gaf zij aan de noodlijdenden toen zij 
welstellend was. Met een hart bleef zij aan 
de kant van de zwakken staan, toen zijzelf 
alles kwijt geraakte. Rolwagenpatiënten 

Haar mededeelzaamheid was koeken-
brood. Haar geloof was betrouwvol bid
den: haar Franse gebeden, haar avond
gebeden, vele jaren haar dagelijkse pa
ternoster. 

Zelfbewust en zelfstandig als zij was, 
heeft zij moeizaam, maar met bedenktijd 
berustend, alles ingeleverd. Als zij geen 
dak meer boven het hoofd had, genoot zij 
jarenlang een veilig onderkomen bij haar 
kinderen. 

Op het herinneringsprentje staat Maria 
Barrate afgebeeld, zoals zij het gevraagd 
had, met het amnestiekruis waarmee ze 
ook op de IJzerbedevaarten aanwezig 
was. 

De redactie van WIJ biedt de rouwende 
familieleden , in het bijzonder zoon Ca
rol, haar medeleven aan bij het afsterven 
van deze merkwaardige Vlaamse vrouw 
en moeder. 

VOLKSUNIEJONGEREN vzw zoekt dringend voor haar landeUjk 
secretariaat te Brussel een 

VASTBENOEMDE 
LEERKRACHT 

(m/v) 
Ben jij een Â oltijds vastbenoemde leerkracht in het vrij- of 
gemeenschapsonderwijs (basis- of secundair onderwijs)? Wil je 
boeiend werken met politiek geëngageerde jongeren? Ben je 
jonger dan 3 8 jaar, dan kan je als gedetacheerde leerkracht vanaf 
1 september 1998 bij Volksuniejongeren vzw aan de slag, met 
behoud van loon, anciënniteit, enz... 

Geïnteresseerd? Bel of schrijf ons: 

Volksuniejongeren, Barricadenplein 12, 1000 Brussel, 
tel 021219.49.30, fcoc 021217.35.10, e-post: vujo@geocities.com 

OOST-VLAANDEREN 
vr. 17 april SINT-AMANDS-

BERC: Turbofulf, in de kantine van FC 
Azalea, Antwerpsestwg (achter Carpet-
land). Vanaf 2lu. Discobar: Schalkse 
Varkens. Gratis toegang. Org;: VU-Slnt-
Amandsberg/Oostakker. 

Za. 18 april BURST: Eetfestijn 
van VU-Burst-Bambrugge-Aalgem. Van 
18U.30 tot 21 u. In zaal Torengalm, 
Dorp, Aalgem. Ook op 19/4 van llu.30 
tot I4u. Volw. 350 fr, kinderen 200 fr. 

ZO. 19 april LAARNE-KALKEN: 
Dagtrip naar voeren en Hasselt, vertrek 
om 7u. Aankomst in MoeHngen rond 
9U.15. Koffie. Rondrit en korte wan
deling. 12U.30 middagmaal. I5u. be
zoek Hasselts Jenevermuseum. Daarna 
vrij bezoek te Hasselt. Deelname: VU-
Leden 650 fr, kinderen 400 fr. inschrij
ven bij Frank Van Imschool (369.50.45). 
Org.: vu-Laame. 

Dl. 21 april NINOVE: Dagyit-
stap van VWC-Ntnove naar Lier. Vertrek 
om 8u. aan PTi-Ninove. Met o.m. koffie 
met Lters viaaike, bezoek stadhuis, vol
ledig middagmaal in Hof van Aragon, 
bezoek begijnhof, kerk en Zimmerto-
ren. Terugreis af te spreken. Inschrijven 
vóór 10/3 bij Marcel Muyiaert. Deel
name ± 1.150 f r. 

vr. 24 april ZOTTECEM: i.p.v. 
17/4: Mark Plate! over „Het altaar van 
de politiek". Om 20u. in kaffee Plan-
chee. Hospitaalstraat 12. Org.: VU-2ot-
tegem l.s.m. VU-arr. Aalst en VCLD. 

Vr. 24 april AALST: Gespreks-
avond met Jan Caudron over de 
„Nieuwe medische cultuur". Om 20u. 
in het Ontmoetingscentrum De Nieuw
beek, Nieuwbeekstraat 35. Inkom vrij. 
ledereen welkom. 

Za. 25 aprti OUDENAARDE: Be
zoek aan het EP te Brussel en aan het 
Ceuzenmuseum. Vertrek om 8u.45 aan 
het oud stationsgebouw te Oude
naarde. Inschrijven vóór 5/3 bij Jacques 
Vander Haeghen (055/31.29.94) of 
Ceertruiö Boone (055/31.05.32). Org.: 
vu-Oudenaarde i.s.m. VCLD. 

za. 25 aprfl DEINZE: Wandeling 
door „Gent anders bekeken", met als 
gids Laurent De Poorter en ais thema 
„Oranglsme en Vlaamse bewegfng in 
Gent." Samenkomst om I4u. Aula Vol
derstraat. Inschrijving gewenst bij Els 
Coppens, Bredestraat 82, 9800 Detnze 
(tel. 09/380.02.47). Deelname 100 fr 
Org. Coossenaertskring Deinze. 

Za. 25 april CENT: eusultstap 
naar Frans-viaanderen en de Zwijgende 
Voettocht. Vertrek om I1u.30 aan het 
st.-Pieterspieln te Cent en om I2u. aan 
de achterkant station Brugge. Deel
name 350 fr, studenten 250 fr Info: 
Dirk Ruebens (09/228.81.16). Org.: 
Coossenaertskring. 

Za. 16 mei AALST: Volksunie-
restaurant door VU-Groot-Aatst. Menu 
aan 450 fr. Vanaf I8u. in feestzaal 't 
Kapelleken, Meuteschettestraat 34. 
Info en reservatie bij Danny Denayer 
(053/77.79.87), Antoine Van der Hey-
den (053/70.21.49) of Emi Feusels 
(053/70.34.66). 

WEST-VLAANDEREN 

Do. 16 april BRUGGE: Jan Frai-
pont over ,,Mogols India". Om I5u. in 
De Gulden Spoor 't Zand 22 te Brugge. 
Org.: Informativa. 

Do. 16 april IZECEM: Gespreks-
avond met Luk Vankrunkelsven over 
,,Een verantwoorde landbouw - vrede 
eten". Om 20u. in de Plantynzaal van de 
izegemse Openbare Bibliotheek (in
gang woivenstraat). Toegang 50 fr. 
Org.: Dosfelkring Izegem. Info: Kurt 
Himpe, 051/31.54.79. 

Za. 18 april IEPER: Met w i 
naar het toneel „Eentje voor Jou, een
tje voor mij". Om 20u. in De Walvis te 
Wulvergem. Kaarten aan 150 fr. op VVl-
secretariaat, 057/20.24.68. 

Za. 18 apri IZECEM: Geleid be
drijfsbezoek aan NV winsol, Roeseiaar-
sestraat 452, om 9u.30 aan de ingang 
van het bedrijf. Deelname gratis. 
Vooraf aanmelden bij José Bogaert 
(30.10.39), Bart Rommen (30.80.03) of 
Erik Vandewaile (30.26.70). Org.: 
VSVK, 

Dl. 21 april lEPER: Om 14U.30 
in de conferentiezaal van het stadhuis, 
Grote Markt: een muzikale fantasie met 
Rolando, een muzikale reis doorheen 
de tijd. Toegang 150 fr„ +3pas 100 fr. 
Org.: VVVG-leper i.s.m. Ministerie 
v.d.Vlaamse Gemeenschap, afd. volks
ontwikkeling en bibliotheken. 

Dl. 21 aprtI IZECEM: Jaak van-
demeulebroucke over ,,Het vlees is 
zwak". Om I4u.30 in De Drie Gezellen, 
Mentenhoekstraat. Org;: vwc-ize-
gem. 

WO. 22 april ROESELARE: V-
Club voor kinderen. Kaarten maken. 
Deelname iSOfr. Van I3u.30tot I6u.30 
in zaal 't Laag Plafond, Gaaipersstraat 2. 
Org.: Vlanajo. 

WO. 22 aprfl BRUGGE: Prof. 
John Everaert over ,,De volledige his
toriekvan Congo naar Kongo'. Om I5u. 
in de Magdalenazaal, Viollerstraat 7. 
Deuren om 14u. Na de activiteit is er 
koffietafel voor wie dit wenst. Org.: 
VVVC-Brugge-Centrum. 

za. 25 aprfl BRUGGE: BUSUlt-
stap naar Frans-Vlaanderen en de Zwij
gende Voettocht. Vertrek om llu.30 
aan het St.-Pietersplein te Gent en om 
12u, aan de achterkant station Brugge. 
Deelname 350 fr.. studenten 250 fr. 
info: Dirk Ruebens (09/228.81.16). 
Org.: Coossenaertskring. 

za. 25 april DE PANNE-ADIN-
KERKE: Uutkommefeeste. Vanaf 
19U.30 in feestzaal De Korre, Konink
lijke baan 7 te De Panne. Gastspreker: 
Annemie Van de Casteeie. Deelname: 
600 frp.p. Inschrijven en info: 
058/41.44.06 Of 058/41.14.48. Org.: 
vu-De Panne/Adinkerke. 

WO. 29 apm IZEGEM: V-Club 
voor kinderen. „Collage". Deelname 
100 fr. Van 13U.30 tot 16u.30 in De Drie 
Gezellen, Mentenhoekstraat. org.: Vla-
n^o. 

Vr. 1 mei BRUGGE: Lieven De-
handschutter over „Welkom in Wales". 
om I5u. in De Gulden Spoor, 't Zand 22. 
Org.: Informativa vzw i.s.m. VCLD. 

Vr. 1 m& ROESELARE: Dag-
uitstap naar Frans-Vlaanderen met ei
gen wagens (meerijden is mogelijk). 
Vertrek om 8u. vanuit 't Laag Plafond. 
Org.: Rodenbachkring Roeselare i.s.m. 
VCLD. 

WO. 6 mei ROESELARE: V-Club 
voor kinderen. Moederdag (klei). Deel
name 150 fr. van 13u.30tot 16u.30int 
Laag Plafond, Gaaipersstraat 2. Org.: 
Vlanajo. 

WO. 13 mei IZEGEM: V-ClUb 
voor kinderen. Strandmolen. Deelname 
100fr Van I3u.30 tot 16u.30 in De Drie 
Gezellen, Mentenhoekstraat. Org.: Vla
najo. 
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zo. 17 mei ROESELARE: Fa 
mille-zoektocht in het centrum van 
Roeselare (ca. 4 km). Start tussen 14 en 
I6u. in brasserie 't Laag Plafond, 
Noordstraat 211. Deelname: 150 fr, 
vvk. 125 fr Org.: Orde van 't Dul Bertje 
i.s.m. VCLD. 

WO. 20 mei ROESELARE: V-
Club voor kinderen. Volksspelen ma
ken. Deelname 150 fr Van I3u.30 tot 
16U.30 in 't Laag Plafond, Gaaipers-
straat 2. Org.: Vlanajo. 

WO. 27 mei IZECEM: V-Club 
voor kinderen. Afscheidsfeest. Deel
name 100 fr Van 13u.30 tot 16u.30 in 
De Drie Gezellen, Mentenhoekstraat. 
Org.: Vlanajo. 

VLAAMS-BRABANT 

zo. 12 april LENNIK: Franse 
taaivakantie in het Pajottenland. Van 12 
t/m 18/4 in Domein levenslust. Schee
straat 74 te Lennik. voor jongens en 
meisjes van 12 tot 18J. Deelname: 
10.100 fr. info: Jeugddienst Vlanajo 
(02/396.18.39). 

DO. 16 april SCHERPEi«HEU-
VEL-ZICHEIM: Gemeenteraad bijeenge
roepen door de wisselmeerderheid. 
Om 20U.30 in de Raadszaal, 1ste ver
dieping. Info: Robert Janssens 
(013/78.19.21) of Fons Thuys 
(013/77.53.85). 

Vr. 17 aprti TIELT-WiNCE: en 
niet 27/4! Jos Bex over „De VU en 
iD21 *'. Om 20u. In 't Wit Huis. Naast OLV-
kerk, Bergstraat. Org.: VU-arr. Leuven 
i.s.m. VCLD. 

za. 18 april GRIMBERGEN: 
Jaarüjke lente-etentje van VU-Groot-
Grimbergen. tn Sporthal E. Soens, Sin
gel te Strombeek-Bever. vanaf I7u.30. 
Ook op 19/4 van liu.30 tot I5u. ie
dereen van harte welkom. 

za. 18 aprfl StNT-MARTENS-
BODEGEM: 18de Pannenkoekenfestijn 
en Boterhammen op zijn Pajots. Van 18 
fot 22u. In het Trefcentrum Solleveld. 
Ook op 19/4 van 15 tot I9u. Org.: VU-
oiiöeek/Sint-Martens-Boöegem. 

Zo. 19 april MACHELEN-OiE-
GEM: Jaarlijks spagetti-festijn van vu-
Machelen/Diegem. Vanaf 12U. in zaal 
Gildehuis, Kosterstraat 1 te Diegem.. 

vr. 24 april TERVUREN : Jos Bex 
over ,,De VU en 1D21". Om 20u. in Café 
Keizerskroon, Markt. Org;: VU-arr. Leu
ven I.s.m. VCLD. 

Vr. 24 april JiTTE: Grote Quiz. 
om 20u. in GC Êssegem, Leopoid-i-
straat 329 te Jette. Ploegen van 3 tot 6 
deelnemers, inschrijven bij Sven Gatz, 
Grondwetlan 9è, 1090 Jette, teL en fax: 
425.60.24. Org.: vu-Jette. 

vr. 29 mei NEDER-OVER-
lEEMBEiK: Sde Algemene kwis van 
vu-Heembeek-Mutsaard-Haren. Om 
20u. stipt In de grote zaai Familla, F. 
Vekemansstraat 131. Ruime parking. 
Deuren om I9u.30. Aantal deelnemers 
per ploeg: max. 5. Max. 40 ploegen) 
Tijdig inschrijven door 400 fr. te storten 
op rek.nr. 428-4053551-51 (vóór 25/5) 
met vermelding ploegnaam, of contact 
aan bestuursleden. De avond zelf: 500 
fr. 

LIMBURG 
za. 18 april BREE: Jaarlijks vu-

Lentebal. Vanaf lOu. in het Parochie
centrum van Tongerlo-Bree, in aanwe
zigheid van vu-mandatarissen. Org.: 
vu-Bree. ledereen van harte welkom. 

DO. 23 april TONGEREN: Marc 
Piatel over ,,Het altaar van de politiek". 
Om 20u. in het Panoramacafé Gallo-
Romeins museum. Org;: VU-Tongeren 
i.s.m. VCLD. 

vr. 24 april LOMMEL: Kaas-
avond. Vanaf 20u. in feestzaal Edel
weiss. Wanstraat 1. Deelname: 300 fr. 
p.p. Org. en info: VU-Lommel. 

ANTWERPEN 

za. 18 april MERKSEM: Kaas-
en Wijnavond. Vanaf I9u. in het Fort 
van Merksem, Clublokaal van VK At
lanta. Deelname 300 fr Inschrijven vóór 
11/4 bij Fos Brat (646.02.79), Mark Keir-
smaekers (321.57.60) of Bart Van Camp 
(239.07.93). Org;: vu-Merksem. Om 
I4u. in de namiddag: neerlegging van 
bloemen op het graf van A. Borms. 

za. 18 april WOMMELGEM: 
15de Plantenruildag met advies van 
Walter Wessels. Vanaf I3u. in de Kas
tanjelaan 4 bij ward en Sonja Herbosch-
Maldoy. Gezellige sfeer, pannenkoeken 
en koffie, voor wie iets te veel (over) 
heeft, neem nu reeds contact op met 
Ward, 353.68.94. Het wordt zonodig 
afgehaald. Org.: KK Jan Puimège. 

zo. 19 april EDECEM: Wande
ling over de Kesseise hei en bezoek aan 
tuin met 125.000 bloembollen. Af
spraak om 13U.30 Kerkplein Edegem. 
Org.: FW-Edegem. 

Dl. 21 april EDEGEIM: Bezoek 
aan het Anesthesiemuseum. Luisas-
traat 8 te Antwerpen, info: H. De Wit, 
449.17.66 org.: FVV-Edegem. 

DO. 25 april BRASSCHAAT: De 
toekomst van de VU. Peter Renard In
terviewt Patrik Vankrunketsven. Uitge
steld naar het najaar. 

zo. 26 aprti HOBOKIN: Lente-
Bruncfi met Bert Anctaux. Om 11 u. tn 
Zaal De Lelie, Kioskplaats. Deelname: 
350 fr„ studenten 250 fr. Info en in
schrijving; Koen Raets. org.: vu-Ho
boken en Wilrijk. 

Ma. 27 april BEERSE: Kiezen 
voor een volledige tewerkstelling in 
Vlaanderen. Voordracht door Fons Bor-
ginon. Om 20u. in zaal Lambeer, Vre-
destraat9. Toegang gratis. Org.: VU-arr. 
Turnhout i.s.m. VCLD. 

WO. 29 april BERCHEM: Sven 
Cats over „Vlaming zijn in Brussel". Om 
20u. in het Cultureel Centrum Ber-
chem. Driekoningenstraat 126. Org.: 
Vlaamse Kring Berchem. 

za. 2 mei EDEGEM: Naar to
neel. Streven brengt „Hotello'. Klas
sieke en muzikale comedle. Kaarten bij 
A. NijS (250 fr), tel. 457.76.86. Org.: 
FVV-Edegem. 

za. 9 mei BORNEM: Leven na 
de commissie Dutroux? Werkt ons ge
recht zoals het hoort? Waarmee is ie
dereen begaan? Geert Bourgeois geeft 
uitleg en beantwoordt uw vragen. Om 
20u. in CC Ter Dllft, Bornem. Iedereen 
welkom. Vrije toegang. Org.: VU-Bor-
nem. 

Zo. 10 mei EDiOEM: Wande
ling met FW-Edegem. vertrek om 
13U.30 Kerkplein Edegem. 

WO. 15 mei TURNHOUT: Prof. 
Chris Vandenbroeke over „Seksualiteit 
in Vlaanderen door de eeuwen heen"; 
Om 20U. in Keldercafé De Warande. 
Org.: Vlaamse Kring Turnhout i.s.m. 
VCLD. 

Dl. 19 mei EDEGEM: Bezich
tigen van het Antwerpse Plaza Hotel. 
Samenkomst om I4u.50. Info H. De Wit 
(449.17.66). Org.: FW-Edegem. 

Vr. 29 mei LINT: Leden- en 
sympathisantenfeest vu-afdeling Lint. 
Met Vlaamse Breugeltafei. Gastspre
ker: Geert Bourgeois. Deelname: 600 fr. 
Vanaf 20u.30 in O.C. De Witte Merel te 
Lint. Info: Frank vercauteren 
(03/455.71.56). 

1 Mei te Aalst 
Het Arrondissementeel Bestuur van het 
arrondissement Aalst-Oudenaarde no
digt uit op de traditionele 1-mei viering, 
die dit jaar doorgaat op donderdag 30 
april 1998. 

Om 20 uur komen we samen aan het 
standbeeld van de gebroeders Daens aan 
de Werf te Aalst, waar een bloemstuk 
wordt neergelegd. De afdeHngen worden 
gevraagd hun vlaggen mee te brengen. 
Een korte toespraak zal gehouden wor
den door Lieven Dehandschutter, co

ordinator van het Vormingscentrum Lo-
dewijk Dosfel en schepen te Sint-Ni-
klaas. 

Daarna worden allen venvacht in het 
centrale secretariaat van het arr. Aalst-
Oudenaarde en de afdeHng Aalst. Dit 
secretariaat is gelegen in de Albert Lie-
nardstraat 17a te Aalst (op 50 meter van 
het Stationsplein), waar in een gemoe
delijke sfeer kan nagekaart worden. 

Hugo De Bruecker, 
arr. secretaris. 

Dat doet 
de deur dicht! 

Onder dit motto werd op 1 april 1998 
door VUJO-Izegem een korte actie ge
houden aan de Izegemse Gilde. In de 
nabije toekomst wordt dit een nieuwe 
stadszaal. 

Waarvoor deze zaal zal dienen? Daarover 
had het Izegemse CYP/SP-bestuur een 
duidelijke visie. Deze zou onderdak bie
den aan een museum, de zaal was er 
immers uiterst geschikt voor. Dat stond in 
ieder geval te lezen in de voorgelegde 
akte. Maar na vragen door de Izegemse 
VU-fractie werd toegegeven dat dit niet 
de bedoeling was. De bestemming werd 
dan maar omschreven als „culturele doel
einden". 

En dus ging het CVP/SP-bestuur te rade 
bij de culturele verenigingen. Daar werd 
het voorstel geopperd om er een to
neelzaal van te maken. En u raadt het 

nooit: jawel, de zaal bleek er ook ditmaal 
uiterst geschikt voor! Verbouwingswer
ken zullen nodig zijn en na een vraag van 
VU-gemeenteraadslid Geert Bourgeois 
werd meegedeeld dat het prijskaartje tus
sen de 35 en de 80 miljoen varieert, 
bovenop de 6 miljoen aankoopkosten. 
Maar... bij de aankoop door de stad werd 
de toegang niet aangekocht! Er is zelfs 
geen recht van doorgang. En dat terwijl 
het gebouw helemaal naar de toegang is 
georiënteerd: de hall, de trap, het po
dium... 

Van visie gesproken bij de CVP en SP! 
Dus geen voordeur voor deze nieuwe 
zaal. Daarom schonk VUJO-Izegem het 
stadsbestuur een deur, zodat deze de 
Izegemse bevolking toegang kan verlenen 
tot de nieuwe infrastructuur. 

KurtHimpe 

3de vu-quiz 
te Neder-over-Heembeeic 

Op 29 mei organiseert VU-Heembeek-
Mutsaard-Haren haar 3 de algemene quiz 
over sport, wetenschap en techniek, po
litiek, actualiteit, puzzelreeks, fauna en 
flora, geschiedenis, aardrijkskunde, mu
ziek, video,... 

Deze quiz vindt plaats in de grote zaal 
Familia, F. Vekemansstraat 131 te Neder-
over-Heembeek om 20u. stipt. Deuren 
vanaf 19u.30. 

Er worden 40 ploegen van maximum 5 
personen toegelaten. Tijdig inschrijven is 
dus de boodschap, door 400 fr. te storten 
op rek.nr. 428-4053551-51 (vóór 25 
mei) met vermelding van de ploegnaam. 

of contact aan een bestuurslid . Op de 

avond zelf betaalt men 500 fr. per 

ploeg. 
Er is plaats voorzien voor supporters en 
sympathisanten. 

Zoekertje 
Gepensioneerde binnen-

huisschilder neemt nog werk 
aan 350 fr. p/u -i- btw, enkel 
ernstig werk, Oost-VI Voor con
tact redactie WIJ 
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ledere Vlaming voelt zich "thuis" in zijn 

VOERSTREEK 
Ontdek Vlaanderen van Overmaas met deze nieuwe fietskaart. 

Prijs: 280 f r + 50 f r verzending. 

Bestel nu door storting op nr 000-0175717-50 

V.V.V "De Voerstreek, Kerkplein 216, 
3798 'S Cravenvoeren. Tel. 04-381.07.36 Fax. 04-381.21.59 

U vindt er het hoogste punt van Vlaanderen: 287,5 m! 
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TEGELS 
Karel Van den Berghe BVBA 

Gentsesteenweg 377 
9300 Aalst 

• 1.000 soorten in voorraad 

Tel.: 053/70.06.64 
Fax: 053/77.81.05 
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MOS, Rodai, FARO, Villeroy & Boch, enz... enz... 
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Afhalen van palinggerechten mogeli|k 

Openingsuren van maandag tot en met donderdag 
12 uur tot 14 30 uur - 18 uur tot 2130 uur 

Zaterdag 18 uur tot 22 uur 
Zondag 12 uur 2130 uur 
Verlofperiode, de maand december 

Gewezen 
tabaksplukkers 

samen en op reis 
De oproep (WIJ, 5 februari jl.) om 
zich als gewezen student-tabaks-
plul<ker in Canada kenbaar te ma
ken kent een onverwacht aantal 
aanmeldingen. Zowel adressen in 
Vlaanderen als in het buitenland 
werden aan het secretariaat van 
Vlamingen In de Wereld meege
deeld. 
Er is ondertussen reeds overge
gaan tot het organiseren van twee 
concrete initiatieven. Een eerste is 
een bijeenkomst op zaterdag 50 
mei in Beveren-Waas. Wie daaraan 
wenst deel te nemen, doet er 
goed aan contact op te nemen 
met het VlW-secretariaat. 
Een tweede initiatief is een reis 
naar de streek in Canada van de 
Grote Meren, de Niagara-water
vallen waar eertijds duizenden 
Vlaamse emigranten in de land
bouw betere levensomstandighe
den hebben opgezocht. 
Deze rondreis begint op 30 juli in 
de stad iMontreal. Er worden eerst 
bezoeken georganiseerd in de 
steden Ottawa en Toronto, om 
daarna via de wereldberoemde 
watervallen de „tabakstreek van 

weleer" te bezoeken, Daarna 
wordt de reis verder gezet in de 
Verenigde Staten met bezoeken 
aan Detroit en South Bend om te 
eindigen in Chicago. 
Deze enige sociaal-toeristische 
reis met meerdere ontmoetings
avonden met Vlaamse geëmi-
greerden gaat door van donder
dag 30 juli tot zondag 16 au
gustus. Ook niet oud-tabakspiuk-
kers kunnen er aan deelnemen. 
Belangstellenden nemen best on
middellijk contact op met het se
cretariaat van Vlamingen in de 
Wereld. Tenslotte meldt de di
rectie van Vlamingen in de Wereld 
dat er nog een aantal werkver
gunningen ter beschikking zijn 
voor de tabaksoogst 1998, Be
langstellende studenten vanaf 18 
jaar die vrij zijn in de maanden 
augustus en september en wen
sen deel te nemen kunnen ook 
best zo vlug mogelijk contact op
nemen met het VlW-secretariaat, 
c» Vlamingen in de Wereld, Ter-

vuursesteenweg 115 te 2800 Me-
chelen. Tel. 015142.25.77, fax. 
015/42.26.96. 
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O M S L A G V E R H A A L 

DEPRESSIEVE KINDEREN 
Het is een vrij recent verschijnsel: plots 
zou vijf tot tien procent van onze school
gaande kinderen aan een depressie lijden. 
Tussen vijftigduizend a tachtigduizend van 
onze Vlaamse kinderen voelt zich onge
lukkig. Waar komt dat vandaan? Waar gaat dat naartoe? Wat 
kunnen we eraan doen? En waar zijn we fout geweest? 
"Ouders kunnen geen fouten maken, want het is positief dat ze 
fouten maken." Het grote kinderverdriet: de vinger in de 
wonde. 

B E L G I Ë 

DE KNOOP VAN BELGIË 
De taaifaciliteiten in de randgemeenten rond Bmssel 
dreigen het land naar een politieke crisis te sleuren. 
Zijn de Vlamingen in Vlaams-Brabant onverdraag
zaam, of net de Franstaligen? Is de rondzendbrief 
van minister Peeters onwetteüjk? En wat kan hij 
doen om balsturige gemeenten tot de orde te roe
pen? Hoe ziek is Brussel? En hoeveel Vlaams geld 
steekt er in de hoofdstad? "Moeten we nu zo lang 
aan tafel zitten voor zo'n klein eiT' Brassel als de 
knoop van België: een dossier. 

C U L T U U R 

GESPREK MET ARNE SIERENS 
"De broers Geboers, dat is natuurlijk een bende 
vorte klootzakken, maar ik ben er ook zo een. Ze 
zijn van mijn reservaat. Als ik op televisie die 
beelden van Charleroi zie, dat is voor mij zo her
kenbaar. Fratsen aan auto's. Scharrelen, gelijk de 
kippen. Ik heb het gevoel dat ik Mare Dutroux al 
lang ken. Hij is de verpersoonlijking van een 
ondericaste die we zelf gecreëerd hebben. Een 
wereld waarin het niet gaat om leven, maar om 
overleven." Knack sprak met toneelschrijver Ame 
Sierens. 
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STAR WARS 
Als u in 1997 niets gehoord heeft van de 'Star Wars'-Special 
Edition dan bevond u zich waarschijnHjk op een andere planeet... 
Het drieluik werd immers opgepoetst, voorzien van een digitale 
geluidsband en opgevrolijkt met enkele extra speciale effecten. Er 
kwamen meer ruimteschepen, grotere ruimtesteden, meer fi
guren ... Dat deze onwaarschijnlijk populaire films over de strijd 
tussen goed en kwaad hun aantrekkingskracht niet verloren 
hebben, mocht blijken uit het feit dat wereldwijd opnieuw lange 
rijen wachtenden werden waargenomen voor de bioscopen. 
Waar de Star Wars-verhalen hun 'Kracht' blijven halen, weten we 
niet, dat 'De Kracht met hen' is, staat zo goed als vast. Mogelijk 
gebeurt een en ander onder het toeziend oog van 'De Jedi 

BOEKEN 

Academie', tevens de naam van een nieuwe trilogie met de 
bekende sterren in de hoofdrollen. Kenners weten dat in dit geval 
dus niet alleen mensen hun duit in het zakje doen. Bij Meulenhoff 
verscheen het afgelopen jaar de de volledige trilogie in het 
Nederlands.'De droom van de Jedi', 'In de greep van de duistere 
kant' en 'De triomf van de kracht' heten ze. In het eerste deel wil 
Luke Skywalker nieuwe Jedi-ridders opleiden, maar het wil niet 
zo lukken omdat zijn vrienden Han Solo en Chewbacca ver
dwijnen. Op zijn zoektocht naar hen stoot Skywalker op een 

nieuw vernietigingswapen van het Keizerrijk. In het tweede deel 

draait alles om het voorkomen van een nieuwe 'Darth Vader'. Een 

jonge Jedi-student laat zich in met de duistere krachten die ooit 

Lukes vader tot het kwade wisten te bekeren. In een derde deel de 

ultieme strijd. Ideaal leesvoer voor de SW-fans, in afwachting van 

de nieuwe bioscoop-trilogie waarvan de eerste film tegen begin 

1999 verwacht wordt. 

c» Star Wars. Trilogie De Jedi Academie. Deel 1: De droom van 

Jedi - Deel 2: In de greep van de duistere kant. - Deel 3: De 

triomf van de Kracht. Kevin J. Anderson. Uitg. Meulenhoff-

Amsterdam, 1997. Resp. 320 bh., 288 bk. &288 blz., 598 fr. 

per deel. 

Ik lees zelf 
„En het water valt op de stomme groene 

kop van de enge dikke trol met de bolle 

gele ogen en de gekke grote flaporen en de 

vieze platte neus. En dan wordt zijn 

glibberige lijf vol stugge zwarte stekel

haartjes, klets, kletsnat!" Meneer Konijn 
is er rotsvast van overtuigd dat de trol in 
zijn zelfgemaakte val zal trappen. Hoe
wel: zelfgemaakt... 

Meneer Konijn is immers niet echt een 
handige Harry. Het is het type dat zijn 
deuropening iets groter maakt, wanneer 
hij vaststelt dat hij te dik geworden is. 
Maar een grotere deur betekent ook dat 's 
nachts de trollen binnen kunnen. En daar 
loopt Meneer Konijn niet echt zo hoog 
mee op. 

Hij probeert eerst een kuil te graven. Dat 
lukt niet: als Meneer Konijn een kuil 
graaft voor een ander, dan kan hij er zelf 
niet meer uit ... weetjewei? Na nog 
enkele pogingen komt Mevrouw Haas, 
die wel een technische knobbel heeft, 
hem een handje helpen. Samen maken ze 
een zeer ingenieuze val. Rest nog de vraag 
of trollen wel bestaan ... En of Meneer 
Konijn wel kan onthouden hoe de val 
werkt... 

'De troUenval' is geschreven door Leonie 

Kooiker en geïllustreerd door Annette 

Fienieg. Het boek is er gekomen nadat de 
Stuurgroep Techniek Primair Onderwijs te 
's-Hertogenbosch de opdracht gaf om 
een boek voor de jongste leeftijd van het 
basisonderwijs te schrijven waarin 'tech
niek' een belangrijke rol speelde. Het 
werd een lollig verhaal, dat ook zonder 
tekst best te volgen is. 

REUZE! 

Of er een soortgelijk verhaal achter 'Tom 
wordt een reus' schuilgaat; kwamen we 
niet te weten. Zeker is wel dat het ge
schreven is voor dezelfde doelgroep: be
ginnende lezertjes. KarelVerleyen laat hen 
kennismaken met Tom, een piepklein 
jongentje dat overal gepest wordt. 
Op een goede dag leest Tom echter een 
spreuk over het nemen van groeipillen 
van Jan Palfijn. Tom belt aan bij het 
vreemde huis, waar hij een al even 
vreemde Jan Palfijn ontmoet. De jongen 
doet zijn verhaal en vraagt Palfijn hem een 
groeipil te geven. 'Weet wel dat je nooit 
meer klein wordt' is diens waarschu
wende antwoord. Het is een boodschap 
die aan Tom niet besteed is. 
En omdat hij liefst erg snel groot wil 
worden, neemt hij vijf pillen tegelijk. Het 
gevolg laat zich raden ... „Als je ooit op 

reis gaat en je ziet een reus wuiven, dan 

weet je dat hij Tom heet. Daag, Tom!" 

eindigt het verhaal. De illustraties zijn van 

de hand van Erika Cotteleer en zijn deels 

in kleur, deels in zwart-wit. 

KWAAK 

Bij Ploegsma - in Vlaanderen wordt dit 
boek verspreid door 0C. de Vries-Brou-
wers - verscheen de bundel 'Alle verhalen 
van Kikker en Pad', een werkelijk luxueus 
uitgegeven kinderboek. De verhalen van 
beide vrienden - nuja, ze hebben soms 
meer weg van die oude knarren op het 
balkon van 'The Muppets'... - zijn on
derverdeeld in de vier seizoenen. 
Hun verhaal vangt aan in de lente, wan
neer ze pas ontwaken uit hun lange 
winterslaap. Kikker gaat Pad wakker ma
ken, maar die is daar niet zo blij mee. Met 
een list weet Kikker hem toch te over
halen om op te staan. Het is het begin van 
een aantal prachtige avonturen, tijdloos 
geïllustreerd in een al even tijdloze uit
gave om zelf te lezen of om voor te 
lezen. 

c» De troUenval. Leonie Kooiker & An

nette Fienieg. Uitg. Ploegsma - Am

sterdam. 1997. 64 blz., 500 fr. 

c» Tom wordteen reus. Karel Verleyen & 

Erika Cotteleer. Uitg. Davids-

fondsllnfodok - Leuven. 1997. 32 

blz., 395 fr. 

c» Alle verhalen van Kikker en Pad. 

Arnold Lobel. Uitg. Ploegsma - Am

sterdam. 1997. 256 blz., 1190 fr. 

Voor de peuter 
Wie er tijdens de paasvakantie op uit is 

de peuter, kleuter of kind meteen heerlijk 
boek te verwennen, kan uit deze warm 
aanbevolen selectie een keuze maken. In 
'Zandknebels' van Ailenka Karstens kne-
belen de zandkorrels in de neus van de 
peuter en tussen de tenen. Tijdens een 
dagje aan zee botst de kleine op een 
meeuw of een tureluur Een eerder abs
tracte tekening gaat telkens gepaard met 
zin op rijm 

'Koosje Koala' is een echt knuffel
beertje, liefst wil hij de hele dag knuffelen, 
maar dat kan niet altijd: mama heeft nog 
meerte doen. En dus gaat Koosje Koala op 
ontdekkingstocht door het bos. Telkens 
probeerst hij de aanwezige dieren te imi
teren, met alle gevolgen vandien. in het 
boek van Vera de Backer staan prachtige 
kieurenprenten. Het is een mooi voor
leesboek, ook voor beginnende lezers. 

'Kleine Joris' van Marijke Duffhauss Is 
een vrolijk boekje met drie herkenbare 
thema's als vissen, rood en verstoppen. 
Kleine Joris vist zijn hoedje op, schildert 
met rode verf en speelt verstoppertje met 
zijn hond. Onderaan elke pagina geeft het 
aantal tekeningetjes aan op welke blad-
zljdeje zit. Het taalgebruik is eenvoudig en 
duidelijk, het kleine formaat ligt goed in 
de handjes van de peuter. 

In 'Fliks en Flora, een vlinderverhaal uit 
het Oude Boek van oma Tinkel' vraagt Pit 
zich af wat er gebeurt als een vlinder op 
een bloem neerstrijkt Moeder haalt het 
boek van oma Tinkel boven. Ze vertelt het 
verhaal van twee dolgelukkige vlinders 
waarvan de ene op een dag ziek wordt en 
zijn kleur verliest. Wanneer de andere 
vlinder een oplossing vindt, vliegen en 
fladderen de vlinders er als gekken op los. 
Maar, de ene vlinder is zelf vergeten van 
het wonderlijke water te drinken. . Het 
boek van Mare de Bel en Tine Buur is 
prachtig geïllustreerd 

In de 'Vlinderleeuw' van Michael Mor-
purgo gaat het over vriendschap, trouw 
en eenzaamheid Het verhaal begint in 
Afrika waar Bertie een wit leeuwenwelpje 
grootbrengt. Dan komt de dag dat Bertie 
oude genoeg is om naar een Engelse 
kostschool te gaan. De bijzondere witte 
leeuw wordt aan een Frans circus ver
kocht. Bij het trieste afscheid zweert Ber
tie dat hij zijn enige vriend ooit zal te
rugvinden. Later zullen Bertie en vrien
dinnetje Millie bij toeval de leeuw ont
moeten. Wanneer deze sterft beeldhou
wen Bertie en Mille ter nagedachtenis een 
grote leeuw uit kalksteen. Om te drinken 
van het water in de kalksteen strijkt op 
zomerse dagen een zwerm blauwe vlin

ders op de leeuw neer Zo leeft de vlin
derleeuw voor altijd voort Het myste-
neuze einde draagt bij tot de sprook
jesachtige sfeer. Ook de dromige afbeel
dingen verlenen het verhaal een eigen 
karakter. 

Katy Rommens 

c» zanükrlebels. Alfenka Karstens. Ill-
lustrator M. Carstens. Uitg. C. De 
Vries-Brouwers, Rotterdam. 50 
blz.. 425 fr 

o» Koosje Koala, vera tie Backer Uitg. 
J.H. Cottmer, Baarn/SIngel 262, 
Antwerpen. 1997, 32 blz., 399 fr 

c» Kleine Joris, vlssen-rood-verstop-
pen. Marijke Duffhauss. uitg. Cla-
vis. Hasselt. 1997. 32 blz.. 245 fr. 
LeeftUtl2-h 

c» Fllks en Flora, een Vlinderverhaal 
uit het Oude Boek van oma Tinkel. 
Mare de Bel & Tine Buur Illustra
ties: Jan Bosschaert en Mare de 
Bel. Uitg. Davidsfonds/infodok. 
Leuven. 1997. 32 blz.. 495 fr. Leef
tijd: 7+. 

c» De Vlinderleeuw. Miehaei Mor-
purgo. Illustrator: Mies van Haut. 
Uitg. Ploegsma. Amsterdam. 1996. 
72 blz.. 470 fr. Leeftijd: 9+ 
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VOOR EEUWIG KLASSIEK 

Een bijzonder mooie uitgave over de Griekse mythen verscheen 
bij Querido. Het duo Imme Dros en Harrie Geelen bHjkt zich niet 
alleen m prentenboeken goed uit de slag te kunnen trekken. Ook 
met de liefdesverhalen uit de Griekse mythologie hebben beiden 
wondermooie dingen gedaan. 'De macht van de liefde', want zo 
heet het boek, doet de verhalen van Pygmalion, Narkissos, Tereus, 

Orfeus en Helena. 

'Waarom zou je een werk waarvan je de inhoud kent nog lezen?' 
is één van de vragen uit nawoord van 'Odyssee'. 'Omdat het een 
prachtig verhaal is' luidt het antwoord nuchter. Waarschijnlijk 
omdat er nog een pubhek voor is, blijven uitgevers dit verhaal ook 
opnieuw op de markt brengen. De erg fraai uitgegeven reeks 

BOEKEN 

Salamander Klassiek van Querido kent met deze uitgave een echte 
klassieker in zijn rangen! 

Nog meer liefde uit de klassieke oudheid met 'De Griekse liefde', 

een uitgelezen verzameling van 150 epigrammen van Griekse en 

Byzantijnse dichters. Ernst wisselt daarin af met humor, krasse 

spotgedichten met ontroerende grafschriften, ... Uit meer dan 
één van deze epigrammen blijkt dat de Grieken geen blad voor de 

mond namen. Vooral daar waar het de knapenliefde betreft, 

kunnen sommige verzen vandaag als erg 'vunzig' voorkomen. 
Het werk is vertaald door Faul Claes. 

Voor het radioprogramma 'Het einde van de wereld' werd Patrick 

De Rynck gevraagd om bijdragen te leveren. Hij liet daartoe de 
Griekse goden een 'facelift' ondergaan en paste hun verhalen 
enigszins aan aan deze tijd. Dit boek is - zoals daar de spot mee 
wordt gedreven in het voorwoord - niet altijd even gemakkelijk 
om lezen. 
c» De macht van de liefde. Imme Dros & Harrie Geelen. Uitg. 

Querido-Amsterdam. 1997. 96 blz., 499 fr. 

c» odyssee. Homerus. Uitg. Querido - Amsterdam. In de reeks 

Salamander Klassiek. 1997. 403 blz., 350 fr. 

c» De Griekse liefde. Paul Claes. Uitg. Kritak - Antwerpen. 

1997.106 blz., 598 fr. 

c» De knipoog van Medusa. Patrick De Rynck. Uitg. Da-

vidsfondsIClauwaert - Leuven. 1997.161 blz., 495 fr. 
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Vanaf de eerste warme lentedagen komen de 
kriebels boven om na de lange winterslaap 
de tuin een beurt te geven. Het gras wordt 

gemaaid, het onkruid gewied, er worden nieuwe 
beplantingen aangebracht; misschien moet de tuin 

nog aangelegd worden... 

Als het kriebelt... 
Voor de doe-het-zelvers is er nu Tuinieren 

in de praktijk van Peter McHoy. De 
ondertitel luidt: De complete stap-voor-
stap gids voor een geslaagde tuin; van 
planning en ontwerp tot onderhoud per 
seizoen. De uitgave combineert een on
misbaar naslag- en informatiewerk over 
praktisch elk aspect van de tuin met een 
tuingids op seizoen, zodat u precies kunt 
zien welke tuinklus voorbereid en uit
gevoerd moet worden, het hele jaar 
door. 

Het eerste deel voert u langs de plannen 
naar de verwezenlijking via onderdelen, 
structuren en planten. Zo vindt u stap-
voor-stap instructies voor de bouw van 
muren, omheiningen, patio's, rotstuinen; 
advies voor het kiezen van planten voor 
elke plaats. De gids voor het tuinjaar is 
verdeeld in seizoenen, want eik seizoen 
vergt zijn karweitjes, zelfs hartje winter 
zijn er klussen te klaren. 

Dit naslagwerk, met duidelijke foto's en 
tekeningen, blinkt uit in presentatie en 
leesbaarheid. Voor wie het aanschaffen 
van een tuinboek overweegt, kunnen we 
deze uitgave ten zeerste aanraden, dit is 
een van de meest praktische en complete 
tuingidsen die wij ooit mochten inkijken. 
En voor de prijs hoef je het ook niet te 
laten... 

o» Tuinieren in de praktijk. Peter Ma-

cHoy. Uitg. Zuid-Boekprodukties, 

Lisse I Agora, Aalst, 1998, 256 blz., 

798 fr. 
En waarom eens niet een pluktuin aan
leggen? Sarah Raven toont ons in haar 
boek De Pluktuin hoe we tewerk moeten 
gaan, om in elk seizoen en op elk moment 
prachtige zelfgekweekte boeketten in 
huis te halen. Een lust voor het oog. Alles 
wordt piekfijn uitgelegd, met schema's en 
ongelooflijk veel kleurenfoto's. Hoe je 
planten moet kweken, hoe ze snoeien en 

plukken, om ze daarna in schitterende 
boeketten en bloemstukken te pronk te 
zetten. Ook dit is een onderdeel van haar 
boek. De uitgave bevat ook een hoofd
stuk „Bloemen en bladeren in alle sei
zoenen", zodat je vooraf weet welke 
bloemen geschikt zijn om als snijbloemen 
te gebruiken zijn en welke kleuren er bij 
elkaar horen. Deze uitgave is niet alleen 
bestemd voor mensen met een tuin, ook 
bloemschikkers kunnen er prachtige 
ideeën uit puren. 

c&De Pluktuin. Snijbloemen kweken, 

plukken en schikken. Sarah Raven. 

Uitg. Gottmer, Haarlem I Singel 262, 

Antwerpen. 168 blz., 999 fr. 

Een tuinboek van heel andere aard is 

Klim- Lei- en Slingerplanten van Harry J. 

van de Laar. De uitgave is een praktische 

gids met o.m. uitleg over de klim- en 
slingerplanten, wat ze nodig hebben, 
welke hulpmiddelen men kan gebruiken 
voor het „klimmen", hoe ze verplanten, 
onderhouden, vermeerderen en hoe ze 
beschermen tegen en genezen van plagen 
en ziekten. 

Daarnaast krijgt men een overzicht van 
klimplanten van A tot Z, mét foto en 
uitleg, gevolgd door overzichten naar
gelang de bloeiperiode, de sierwaarde, de 
(eetbare) vruchten, herfstkleuren, blad-
houdende klimplanten, hun standplaat
sen, en hun gebruik. En als je dan nog niet 
weet wat je wil... ja, dan wordt het zéér 
moeilijk! 

c& Klim-, Lei- en Slingerplanten. Harry 

} . van de Laar. Uitg. Tirion, Baarn I 

Agora, Aalst. 1998,104 blz., 595 fr. 

Festival van Vlaanderen heeft lentekriebels 
Er was een tijd dat het festival van 
Vlaanderen zich afspeelde binnen één 
weel< rond het Gentse SInt-BaafspleIn, 
Jan Briers droomde, bedelde en opende 
poorten. Zijn medewerkers wilden van 
het begrip utopie niet horen. Er liepen 
nog mecenassen rond. En de term spon
sor was nog niet uitgevonden 
Intussen is het festival uitgedeind, in 
ruimte en tijd. Kortrijk en Limburg zetten 
de toon In de lente, Brugge volgt in de 
zomermaanden. 
Op donderdag 23 april speelt Pleter Wls-
pelwey in de Kortrijkse Schouwburg de 
twee celloconcerti van Haydn. De cello 
zingt zoals de menselijke stem. Bij Haydn 
Is die zang virtuoos en geestig. Wls-
pelwey heeft toverhanden. Geef hem de 
ascese van de suites van Bach of de 
moderne taal van Ugeti. Ze klinken als 
nieuw. Mozart vergezelt Haydn met twee 
symfonieën. De 32ste is kort en spran
kelend als een ouverture, de 34ste een 
weefsel van contrapunt dat wellicht al 
maanden in zijn hoofd zat. 
Op vrijdag 15 mei voert het Koninklijk 
Filharmonisch Orkest van Vlaanderen sa
men met het Nederlands Kamerkoor en 

vier solisten in het Bouwcentrum Pot-
telberg Meról's Requiem uit. Verdi heeft 
niet de sereniteit van het gregoriaans, de 
zoete troost van Fauré of de bezinning 
van Brahms. Zijn Requiem is het werk van 
een operacomponist, vol dramatiek en 
pathos. Alhoewel. Het offertorium is 
even aangrijpend als het beeld van de 
massa doden die het begeleidt bij de 
explosie van het dorpskerkje in de film La 
Notte dl San Lorenzo van de gebroeders 
Taviani. 
Wie tango zegt, denkt aan erotiek en 
passie, viriel en macho, maar ook aan pijn 
en verdriet. Tango zegt bandoleon en 
bandoleon is Astor Piazolla, Het ensem
ble Placevole brengt een bloemlezing. 
Dirk Van Esbroeck kent de materie en 
reciteert. Op dinsdag 26 mei in de Kort
rijkse Schouwburg. 
Limburg koos als thema Chopin/Focus 
op Poien. Ziekelijk, aanbeden, zoeterig, 
verstrikt in de complexe figuur van Ge
orge Sand, vurig patriot. Tot daar een 
reeks cllché's over de man die van zich
zelf een legende en van de plano een 
instrument met alle mogelijke kleuren 
en gevoeligheden maakte. 

Een ongewone maar gelukkige keuze zijn 
de concertante symfonie van Karol Szy-
manovski, met elementen uit de Poolse 
folklore, gestileerd verdoken tussen de 
regels, en Beistiazzar's l=east. een ora
torium van de Engelsman William Walton 
In de traditie van Purcell en Haendel, 
maar met een heel persoonlijke taal die 
snijdt en kerft maar ook zingt, 
In Brugge is het goed toeven. Er zijn 
middag- en avondconcerten, wedstrij
den voor clavecimbel en pianoforte, se
minaries en tentoonstellingen, Een 
kleine bloemlezing. 
Op zaterdag 25 Juli zingen en spelen In 
Sint-Walburga het koor Ex Tempore van 
Florlan Heyerick en Musica Antiqua uit 
Keulen onder leiding van Reinhard Goe-
bel drie feestcantates van Bach. Feest-
cantates van die vrome maar saaie man? 
Wenkbrauwen worden gefronst. Onge
loof spreekt. En toch bestaat er een 
vrolijke Bach. 
Mozart Is de gast op zondag 2 oogst (om 
15u.) en op maandag 3 oogst (om 
11U.30) In de Ryeiandtzaal. Met mini
aturen, zegt het programma, ik kan me 
er een voorstellen; Salleri, zwoegend als 

een poeta, een maker van mzulek, Mo
zart speels en creatief. Op zondagavond 
3 oogst zingen de Tallis Scholars in OLV-
kerk de Victoria, een polyfonisch weef
sel, aardser en hartstochtelijker dan zijn 
tijdgenoot Palestrina. Spaans dus. 
Op woensdagavond 5 oogst is Bach er 
weer, In de OLV-kerk vertolken koor en 
continuo uit Lugano zijn zes motetten. Ik 
ken weinig werk waaruit zoveel devotie 
en stilte spreken. Stilte is niet de mooiste 
muziek maar een vereiste daartoe, zegt 
de filosoof. Tenslotte nog even vermel
den dat iiCiardinoArmonicoult Milaan te 
gast is op vrijdag 7 oogst in de Slnt-
Jacobskerk. De melomanen wisten niet 
waar ze aan toe waren toen de heren uit 
Milaan enkele jaren geleden van een 
fluwelen en zijige Vivaldi een man met 
pit en vuur maakten. 

(wdb) 
c» FvV-Kortrijk, Oude Dekenij, Sint-

Maartenskerkhof (1ste verdieping I lo
kaal 5), 8500 Kortrijk (056/20.50.00). 

o» FvV-Limburg, Vlasmarkt 4, 3700 Ton
geren (012/23.57.19). 

o» FvV-Brugge, Dienst Toerisme, Burg 11, 
8000 Brugge (050/44.86.86). 
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SATERPAC 

AHASVERUS 

„Paard krijgt nu ook pas", 

las Ahasverus 

Om in te lopen? 

Pasen '98 koud, maar veel 

Paasklokhuiswarmte 

© 

Waarheidscommissie tot op het Bot

ha? 

© 

Sanne: 

Schreeuwwitje 

© 

Pas nu kan Museeuw gaan 

zitten kniezen... 

Vlaanderen een beetje 

decibelgië 

© 

Zetduivel: 

Kusbruit... 

© 

Het ballet van Roubaix: 

allemaal Balle-rinussen... 

© 

Het was zondag op 

kasseieren rijden! 

• V L A A M S P L A K B O E K ^ 

met 
Op 27 maart jl. opende de nieuwe sei
zoenstentoonstelling in het Provinciaal 
Museum Emile Verhaeren te Sint-
Amands. Dit jaar viel de keuze op de 
Scheldefoto's van de bekende, maar om
streden Vlaamse fotograaf Willy Kessels. 
De kunstenaar werd honderd jaar geleden 
te Dendermonde geboren en overleed in 
1974 te Brussel. 

BORINAGE 

Aanvankelijk was Kessels meubelontwer
per en architect, maar vanaf 1931 ging hij 
professioneel in de fotografie. In 1932 
nam hij reeds deel aan de Eerste In
ternationale van de Fotografie, maar zijn 
foto's gemaakt tijdens het draaien van de 
iümMisère au Borinage (1933) van Henri 
Storck en Joris Ivens gaven hem een 
Europese reputatie. De prenten toonden 
pakkende taferelen van armoede en op
stand van werkloze mijnwerkers uit het 
Waalse kolenbekken. Omdat de film ver
boden werd kregen de foto's van Kessels 
alle aandacht. Uit deze toevalligheid 
haalde Kessels zijn reputatie van radikaal 
sociaal en links geëngageerd kunstenaar. 
Een reputatie die in schril contrast stond 
met het werk dat hem het beste lag: 
Bauhaus-architectuur, modernistische 
stadslandschappen, naakten, fotomonta
ges, publicitaire onderwerpen... 
Dit fotowerk bracht Kessels bij de ar
tistieke avant-garde van het midden van 
de dertiger jaren. En alhoewel hij ook aan 
"kunstfotografie" deed had zijn werk 
niets vandoen met de bij (begoede) ama
teurs geliefde kunstfotografie. Mede 
door de aanwezigheid van en een sterke 
promotie door de Gevaert-fotoproduc-
ten was fotograferen bij ons zeer in trek. 
Kessels maakte ook naam als portrettist 
van o.m. Paul van Zeeland, Henry van de 
Velde, Paul Delvaux, Oscar Jespers, Edith 
Piaf, Teilhard de Chardin. Had hij door 
zijn foto's over de Borinage aanvankelijk 
een links imago, toen hij zich tot het 
Verdinaso (1935) bekende en Joris van 
Severen in portret bracht kreeg hij een 
rechtse stempel opgeplakt. Een keuze die 
hem zijn hele leven is blijven achter
volgen. 

Tot in 1996 „waar om fanatiek politieke 
redenen" een tentoonstelling van zijn 
foto's in Charleroi diende te worden 
afgelast. Dit gebeurde door toedoen van 
Jean Guy, de toenmalige hoofdredacteur 
van Le Peuple die dagenlang in zijn krant 
tegen de tentoontstelling bleef stoken. 
Eind vorig, begin dit jaar kreeg Kessels 

Vrouw 
radijzen 
dan een nieuwe expo in het Brusselse 

Paleis voor Schone Kunsten. 

WAARDEVOL 

In de inleiding van de catalogus bij de 
tentoonstelling in St.-Amands schrijft 
Ludo Bekkers daarover: „Men heeft bi] 

deze laatste gelegenheid de kans niet laten 

voorbijgaan om het hele oeuvre en het 

leven van Kessels uitvoerig in het teken te 

stellen van de dubieuze collaboratie waar

bij men uitging van de vraag in hoeverre 

het werk van een kunstenaar valabel blijft 

wanneer men zijn politieke sympathieën 

denkt te kennen. Op zich is dat een 

interessante vraagstelling maar ze mag 

niet leiden tot een proces waarbij het 

oeuvre in zijn totaliteit ondergeschikt 

wordt gemaakt aan een rekwisitoor dat tot 

doel heeft het zijn waarde te ontnemen." 

En waarde hebben de foto's van Kessels, 
nog steeds. In november 1997 werd bij 
Christie's in Londen een foto van een 
liggend naakt (1930) geveild. De schat
ting lag tussen de 70.000 en 95.000 fr. In 

een Brusselse boekhandel Hgt vandaag 

een fotoafdruk van Kessels te koop, 

waarde 12.000 fr. 

DE MEIVISCH 

Pas na 1943 ging Kessels Scheldeland-

schappen, mensen en toestanden uit zijn 
geboortestreek fotograferen. De foto's 
werden nu voor het eerst bijeengebracht 
om een jaar lang het museum Emile 
Verhaeren te tooien. De prenten tonen 
echter niet alleen het rijke natuurschoon 
langs de Scheldeboorden en achter de 
dijken, maar ook de mensen uit de toen 
nog povere, maar zielsmooie dorpen 
langs de stroom. Vissers, bezoekers aan 
het graf van Verhaeren, visnetten, hooi-
hoppers, knotwilgen in de sneeuw, kal-
fateraars... Tal van deze foto's hebben 
dienst gedaan om teksten van verschil
lende Scheldedichters te illustreren en 
omgekeerd. De eerste onder hen is na
tuurlijk Emile Verhaeren, maar ook van 
de vrienden-letterkundigen, De Pillecyn, 
Wies Moens, Bert Peleman, met wie Kes
sels vanaf 1943 in De Meivisch in Bor-
nem-Sas samenkwam. Omdat de foto's 
van Kessels uit een welbepaalde, maar 
vervlogen tijd (1943-1960) dateren zijn 
ze ook als tijdsdocument belangrijk. Twij
fel niet ze te gaan bekijken! 

(mvl) 

c» Het provinciaal museum E. Verhae

ren in St.-Amands aan de Schelde is 

gratis toegankelijk van 12 totl9u., op 

zat-, zon en feestdagen; van 1 juli tot 

15 september ook op dins., woens- en 

donderdag. Bij de tentoonstelling 

Willy Kessels hoort een mooi geïl

lustreerde catalogus. Voor alle info: 

052133.08.05. 
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R E K K 
OPGAVE 108 
HORIZONTAAL 
5. Geen rund, maar wel een 

lichaam of een voorwerp 
van reusachtig formaat 
(5) 

7. Zo worden zel<ere kerke
lijke hoogwaardigheidsbe
kleders aangesproken 
(10) 

8. Pracht en praal, maar ook 
de plek waar je in en uit de 
trein kunt stappen (6) 

9. Voormalig (2) 
10. Plechtige aanduiding voor 

begrippen als blij en te
vreden! (8) 

11. In een kring benen, voe
ten en lichaam op de maat 
van muziek bewegen (9) 

14. Kun je wel zeggen, maar 
niet bewijzen (8) 

VERTICAAL 
1. Vrijplaatsen op d'n bulten 

(10) 
2, Slag of stoot, maar bij ons 

ook: plotseling! (4) 

4. Zo'n vlek is lastig te ver
wijderen (4) 

5. Bek, maar in onvriendelijk 
geval ook: mond (6) 

6. Gezwegen (8) 
10. Muzikale bloemen (6) 
12. Wat de middelen zou hei

ligen... (4) 
13. Ook achterstevoren blijft 

deze vrouw zichzelf (4) 

OPLOSSING OPGAVE 107 
Horizontaal: 3. opgelet; 6. 
verduistering; 8. verstreken; 
10. stee;ll.Emmen; 13. heg; 
14. Deerlijk; 15. verpatsen. 
Verticaal: 1. beurs, 2. weinig; 
4. potje; 5, huurlegers; 6. 
veertiger; 7 rustend; 9. ka
melen; 12. nlks: 13. have 
Maurice Passchyn uit de 
Vlivoordsesteenweg 81 te 
I860 Meise had alles cor
rect en werd uit de juiste 
Inzendingen geloot. H|J 
krijgt binnenkort zUn prUs 
thuisbezorgd. 
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De briefkaart met de op
lossing van opgave 108 ver
wachten wil ten laatste op 

maandag 27 april a.s. op 
ons adres: Barrlkadenplein 
12 te 1000 Brussel. 
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GET ON THE BUS 
'Get on the bus' van de Amerikaanse zwarte filmregisseur Spike 

Lee krijgt zijn eerste officiële bioscoopvertoning (vrij. 24 april om 

20.00 uur in het Antwerpse Filmmuseum) na het op de markt 

brengen van de video. Het is nochtans één van Lee's beste films. 

Het geld voor deze productie werd bijeengebracht door 15 bekende 

zwarten, onder wie acteurs Danny Glover, Wesley Snipes, Wil 

Smith en Robert Guillaume, maar ook muziekbaron Jheryl Busby 

en openbare aanklager Johnnie L.Cochran. 

'Get on the bus' doet het verhaal van 20 zwarte mannen die met 

de bus doorheen Amerika rijden, van Los Angeles naar de Million 

Man March in Washington. Ze gaan aan boord voorde New AME 

Church onder leiding van de organisator George. De meesten 

NIEUW IN DE BIOS 

kennen elkaar niet, maar al vlug vlotten de gesprekken. Jeremiah, 

de oudste man aan boord, is een religieus, bedachtzaam en 

aangenaam man, die al heel wat bittere dagen achter de rug heeft. 

Gary, een haast blanke politieagent, wiens vader - eveneens bij de 

politie - werd doodgeschoten door een zwarte, jamal die zich 

recent tot de Islam bekeerde, en Xavier, een student aan de 

filmschool. Er is het vermoedelijke homopaar, maar ook Evan 

Thomas Sr, die 72 uren op erewoord vrij is en in ketenen, en zijn 

zoon Jr. Langzaam komen de diverse beweegredenen om de reis te 

ondernemen naar boven. Dan is er panne en de mannen zijn erg 

verontwaardigd wanneer ze bemerken dat de chauffeur van de 

vervangbus een blanke is. Maar ook die heeft als jood zijn 

problemen, want hi] weet dat een van de sprekers op de mars de 

controversiële en radicale Moslimleider Louis Farrakham is, en die 

wordt als antisemiet beschouwd. Wanneer de bus onderweg ook 

nog bezoek krijgt van zuidelijke blanke racistische politieagenten 

stijgt de spanning. 

Een positieve film - met her en der blanken-, homo- en vrou

wenhaat - waarbij je je soms wel eens afvraagt waarom sommige 

mensen op die bus doen. Maar de dramatische climax maakt alles 

weer goed. (***) 

Willem Sneer 

M E D I A L A N D S C H A P ^ 

Jodie Foster In 
„The Accused", 
zat. 18 april. 
Kanaal 2 om 2lu. 

Leman krijgt ongelijk 

^=^ De keuze van Dekeyser Het ooit legen
darische Bolsjol-ballet heeft nu Las Vegas ais thuis
haven. Voor een totaal ongeïnteresseerd publiek 
voert het gezelschap zijn vertoningen op. Een trieste 
documentaire over roem en afgang, met als titel 
'Dansen voor dollars'. Zon. 19 april, Canvas om 
20U.25 

I f e ^ The Honorary Consul John Mackenzie ver
filmde In 1993 de politieke thriller van Graham Greene 
over een Britse arts die in het noorden van Argentinië 
te maken krijgt met revolutionairen en met de wulpse 
vrouw van de Britse ereconsui. Richard Gere valt wat 
tegen in zijn doktersrol, maar Michael Gaine is dan 
weer schitterend als de drankzuchtige diplomaat. 
Maan. 20 april, BBC i om ou.55 

'^^ Histories: van goeden huize Freddy Cop-
pens slaagde enn 9 leden van de familie Nothomb 
bijeen te brengen in het ouderlijk huis van Habay-la-
Neuve en hen te laten praten over familiebanden, 
nationaliteit en geschiedenis. Momenteel is de be
roemdste telg wellicht Charles-Ferdinand, de voor
zitter van de PSC Olns. 21 april, Canvas om 
20U.30 

^ ^ De wereld is klein Reportage over Jo Lernout 
en Paul Hauspie, een West-Vlaams duo knappe kop
pen dat met hun spraakmakende computersystemen 
in de informaticawereld beroemd geworden is. In '94 
stonden zij nog op de rand van het failliet, nu doen zij 
het ronduit schitterend. Dins. 21 april, TVI om 
22U.35 

^3^ Much Ado About Nothing De Britse re
gisseur Kenneth Branagh verfilmde in 1992 op een 
sprankelende manier het blijspel van Shakespeare. Hij 
had er duidelijk zin in en zijn enthousiasme sloeg over 
op zijn tegenspelers: Emma Thompson, Michael Ke-
aton, Keanu Reeves e.a. Woens. 22 april, Canvas 
om 20U.30 

1 ^ 7 Panorama: Geen vuur zonder rook Re
portage over de manier waarop men er in Nederland 
In tien jaar tijd in slaagde de dioxine-uitstoot van 
verbrandingsovens van huisvuil nagenoeg te elimi
neren. Dond. 23 april, TVI om 22u.30 

^ 9 The Last Walz Schitterende documentaire 
film van Martin Scorsese uit 1978 over het afscheids
concert van The Band, gedurende lange tijd de vaste 
begeleidingsgroep van Bob Dylan. Met optredens van 
o.m. Nell Young, Neil Diamond, Joni Mitchell, Muddy 
Waters en Eric Clapton. VrU. 24 april. Kanaal 2 om 
22U.40 

Herinnert u zich met ons dat één van 
de argumenten die gebruikt werden om 
de BRTN tocii maar nooit VRT te laten 
heten de kostprijs van die omschakeling 
was? Toen al hadden wij daar zo onze 
bedenkingen bij. Terecht, zo blijkt nu uit 
een antwoord op een parlementaire vraag 
van de CVP'er Carl Decaluwé. „Deze 

kostprijs werd door de VRT als minimaal 

vooropgesteld en is dat ook." luidt het 
daarin. 

De klacht die Johan Leman van het 
Centrum voor Gelijke Kansenbeleid en 
Racismebestrijding had ingediend tegen 
VTM n.a.v. het migrantenprogramma 
van 'De eeuwige strijd' is ongegrond 
verklaard. De Vlaamse Geschillenraad 
voor Radio en TV oordeelde dat de 
journalistieke deontologie 'niet vol
doende aanwijsbaar overschreden' was 
en dat voor- en tegenstanders evenveel 

aan het woord kwamen. Dezelfde raad 
maakte wel de opmerking dat de zgn. 
infotainment-programma's, d.w.z. pro
gramma's die de pretentie hebben zowel 
te informeren als te amuseren, wel de
gelijk rekening moeten houden met de 
journalistieke deontologie. 

VT4 zal deze zomer geen Vlaamse 
programma's brengen. Het WK-voetbal 
in Frankrijk wordt daarvoor als reden 
opgegeven. 'Omdat zoveel mensen naar 
het voetbal kijken', wordt geredeneerd, 
'zijn de investeringen in eigen pro
gramma's te hoog'. De zender scoort 
overigens niet bijzonder goed met die 
eigen programma's. De Jimmy B-show is 
wat dat betreft een mooi voorbeeld. Min
der dan 400.000 mensen weten hem 'op 
vier' te zetten als Chris Van den Durpel 

zijn ding doet. Het blijft niettemin één 
van de meestbekeken programma's op 

An Swartenbroeckx zal deze zomer 
geen 'Toeren'op het VT4-scherm 

meer uithalen. 

het Britse kanaal. In een zeer recent 
verleden bestempelde Vlaams mediami
nister Eric Van Rompuy VT4 nog als een 
marginaal TV-omroepje dat geen lang 
leven meer beschoren zal zijn. 

M 

uit het interview van vorige week 
hadden wij begrepen dat Mariene 
de Wouters met haar programma 
aan Jan Modaal een stem wilde 
geven om zo aan de politici duidelijk 
te maken wat er bij de mensen leeft. 
De eerste gewone vrouw die het 
woord kreeg was de als 'pendelaar' 
omschreven Helga Van den Steen. 
Zij mocht haar beklag doen over de 
spoorwegen en kreeg daarbij het 
wederwoord van een vakbondsaf
gevaardigde Zoals deze laatsten 
zich daarin bekwamen kwam het er 
aan het eind van de discussie op 
neer dat Helga blij mocht zijn dat er 
vakbonden bestaan of er zou he
lemaal geen trein meer gereden 
hebben. Ergens tussen de lijnen 
door kwam de kijker te weten dat 
het personeel van de NMBS 'spreek
verbod' had gekregen. Dit lijkt ons 
een uitstekend gegeven voor een 
volgende 'De eeuwige strijd'. Het 
lijkt ons immers niet meer van deze 
tijd dat een instelling die met ge
meenschapsgeld vrijwel ieder jaar 
opnieuw een mlljardenput mag 
slaan zijn personeelsleden spreek
verbod oplegt en duizenden men
sen als Helga gijzelt ten voordele van 
de enkele passagiers die snel in Lon
den willen zijn. 

Mariene had er eigenlijk direct werk 
van moeten maken want haar vol
gende gast was Herman De Croo. In 
Het Nieuwsblad yzr\ 7 april lazen we 
Philippe Janssens, spreekbuis van de 
Bond van Trein, Tram- en Busge
bruikers, dit zeggen over de in
haalbeweging van het nieuwe IC/IR-
plan: „ Nog niet genoeg om te her
stellen wat het IC/IR-plan 1984 ka
pot heeft gemaakt, maar een stap 

vooruit "Janssens heeft - blijkbaar 
buiten medeweten van de redactie 
van 'De eeuwige strijd' - enkele jaren 
geleden een heel boek over de 
spoorellende geschreven. Het was 
met name minister De Croo die in 
1984 met één klap 'het spoor' zover 
achteruit hielp dat de schade van 
toen, 14 jaar later, nog altijd niet is 
hersteld. Het ware mogelijk beter 
geweest dat Janssens en niet Helga 
het verhaal gedaan had. Nu werd 
Helga verbaal doodgeknuffeld. De 
eeuwige strijd werd hierdoor be
paald onevenwichtig- een geoefend 
spreker haalt het dus altijd tegen
over een minder onderlegd tegen
stander. Bij ons in de huiskamer 
stellen wij het op prijs dat 'het volk' 

selijke satés - die ook van ons altijd 
vooraan In de rij zouden mogen 
plaatsnemen - vonden niettemin 
dat niemand hen iets te verbieden 
had. Ook niet het ophangen aan 
vleeshaken, ook niet het verbranden 
van het eigen lichaam. Mariene ver
telde vorige week reactie te willen 
losweken bij politici. Opnieuw liet 
haar redactie hier een open kans 
liggen: nog niet zo lang geleden 
heeft een VU-parlementslid aan een 
minister gevraagd of dit soort 'vrij
willige verminking' bij een 'onge
lukje' wel door de SZ, en dus door de 
gemeenschap, moet worden terug
betaald. Daar werd toen in de 
Vlaamse pers nogal lacherig over 
gedaan. Men had de man niet hoe-

Het volk spreekt 
De eeuwige strUd. maandag 6 april 1998. VTM 

het wint tegen 'de instellingen', 
waartoe wij gemakkelijkheidshalve 
ook de vakbonden rekenen. Dat 'het 
volk' van 'De eeuwige strijd' deze 
ongelijke strijd verloor vonden wij 
derhalve echt niet prettig. Het is iets 
waarover de redactie toch eens 
moet nadenken ... 
In het tweede deel van het pro
gramma, 'ik doe met mijn lijf wat ik 
wil' werd onze aandacht vooral ge
trokken door een opmerking van 
Annelles. Het meisje in kwestie had 
een neusring, een piercing, maar 
vond toch dat een en ander niet tot 
in het absurde doorgevoerd moest 
worden. Ze vond enkele met metaal 
volgepropte menselijke vergieten -
'piercingkampioenen' - 'vulgair' en 
van een 'lagere klasse'. De men-

ven te benoemen, maar het ware 
nuttig geweest hem in deze 'De 
eeuwige strijd' uit te nodigen om 
hem zijn mening te laten verwoor
den. Hij kan, na het zien van deze 'De 
eeuwige strijd', alvast op onze in
stemming rekenen. Wie met zijn lijf 
in deze extreme mate wil doen wat 
hij wil, moet daar ook maar de 
consequenties van dragen. We ble
ven nog wachten op de enorme 
kunstmatige joekels van Lolo Ferrari 
- het mens schijnt niet eens fat
soenlijk te kunnen lopen - maar 
zowel Het Laatste Nieuws als het 
voorfilmpje hadden ons foutief ge
ïnformeerd. De eeuwige strijd voor 
correcte, geduide Informatie... 

Krik 
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OnderwiisvrUheid 
(1) 
Vijf mlgrantenmeisjes hadden in het 
kader van een speciaie gunstmaatregel 
extra faciiitelten gel<regen om een op
leiding tot l<leuterleidster te volgen in 
het katholiel< onderwijs. 
Twee van hen weigerden echter aan de 
normaaischool de lessen godsdienst te 
volgen, en één had zelfs de brutaliteit te 

verklaren dat zij zou weigeren catechese 
te geven aan kleuters. Maar toch moe
ten zij volgens het Arbitragehof be
noemd worden In het katholieke on
derwijs. 
Zij krijgen zelfs twee jaar anciënniteit 
extra! Zomaar, zondere enige Inspan
ning of enige verdienste. Wat blijft er 
van de ondenwijsvrijheld over als ka
tholieke scholen niet meer mogen vra
gen dat hun leerkrachten katholiek zou

den zijn? l\/1et welk recht komen moslims 
eisen stellen In katholieke scholen? 
Bij mijn dochter op school is het al zo ver 
gekomen dat in de godsdienstles niet 
meer over Israël en het jodendom ver
teld mag worden, „omdat de Marok
kanen anders de klas afbreken". Of „dat 
ze tijdens de speeltijd met de bijbel aan 
het voetballen zijn!". 
Hoe kan men de bijbei en de geschie
denis van het christendom onderwijzen 

als men niets mag zeggen over de 
joodse wortels ervan? 
Moeten wij ons onderwerpen aan de 
dictatuur van de islamitische minder
heid? Moeten wij de jodenhaat en het 
religieuze fanatisme van de moslims zo
maar aanvaarden? 

Chris Liiyckx, 
Antwerpen 

# WEDERWOORD ^ 

OndewUsvrlitieid 
W 
Volgens het Arbritragehof moeten kleu
terleidsters van migrantenafkomst in het 
katholiek onderwijs benoemd worden, 
ondanks het feit dat zij niet katholiek zijn. 
Het katholiek onderwijs wordt op die 
manier geïnfiltreerd door de islam. 
Twee van die kleuterleidsters zijn zelfs 
zo'n hevige islamieten dat zij weigeren 
godsdienstles te volgen en/of catechese te 
geven. 

Gaan ze binnenkort ook weigeren in 
gemengde klassen te zitten of samen met 
mannelijke leerkrachten in dezelfde le
raarszaal te eten? 

Door dat vonnis wordt de vrijheid van 
onderwijs aangetast, maar die is volgens 
het Arbitragehof ondergeschikt aan „de 
noodzaak tot integratie". 
Het recht op vrije meningsuiting en de 
persvrijheid zijn al ondergeschikt aan de 
antiracismewet. Ook de taalwetten zijn 
ondergeschikt aan de „noodzaak tot in
tegratie", want men laat Turks- en Ara-
bischtalige campagnes toe die in strijd zijn 
met de taalwet (bijvoorbeeld voor het 
aanwerven van kandidaat-rijkswach
ters). 

Kortom, ter wille van migranten worden 
onze wetten buiten spel gezet en onze 
vrijheden aangetast. 

L.S., 
Brasschaat 

Mariene (1) 
Mariene de Wouters zegt in WIJ (2 april 
jl.): „Moeten we eens een debat houden 
over de taalkwestie onder het motto „Ik 
weiger een woord Frans te spreken"? 
Maar zou het niet beter luiden: „De 
Franstaligen weigeren een woord Ne
derlands te spreken"? 
Volgens de Wouters is de hele taalkwestie 
ook een vorm van verdraagzaamheid. 
Zijn de Franstaligen dan toch onver
draagzaam ? In onze Westkust-gemeenten 
De Panne en Koksijde komen veel Frans
taligen wonen en weigeren ook Neder
lands te spreken of zelfs aan te leren. 

Rechtzetting 
In het hoofdartikel (WIJ, 9 april jl.) 
stond te lezen dat de schilder René 
Magrltte In ChStelet bij Charleroi 
geboren werd, dit is onjuist. Ma-
gritte werd te Lessen geboren, 
maar verhuisde met zijn familie op 
6-Jarlge leeftijd naar Chatelet. 
Met onze verontschuldigingen. 

Moest Mariene in Doornik wonen, zou ze 
daar ook altijd Nederlands spreken en 
zou zij daar ook kunnen trouwen in het 
Nederlands? 

Overal waar men gaat wonen moet men 
zich toch aanpassen aan de taal van de 
streek. Waarom uitzonderingen voor de 
Franstaligen die in Vlaanderen gaan wo
nen? 

Een goeie Belg eerbiedigt toch de taal van 
zijn medeburgers! 

M.S., 
Koksijde 

Mariene (2) 
Als u in het vraaggesprek met Mariene de 
Wouters (WIJ, 2 april jl.) beweert dat ik 
werd „opgevoerd als islamkenner..." 

wekt u heel sluw de indruk dat ik mezelf 
hier ten onrechte een titel of vaardigheid 
aanmeet. Inhoudelijk komt uw bewering 
hier op neer: die man werd wel op
gevoerd als islamkenner, maar in wer
kelijkheid is hij het niet. Ik ben geen 
gediplomeerd islamoloog - dat heeft nie
mand ooit beweerd - maar ik meen dat ik 
door reizen en zelfstudie een meer dan 
gemiddelde kennis van de islam heb ver
worven. Ook buiten het Vlaams Blok heb 
ik heel veel over islamitische onderwer
pen gepubhceerd, en ik heb reeds her
haaldelijk deelgenomen aan debatten, on
der andere met Turkse fundamentalisten 
van de Refah-partij, en met de Waalse 
professor Yahya Michaux die zich tot de 
islam heeft bekeerd. U hoeft mij na
tuurlijk niet op mijn woord te geloven. Ik 
ben altijd bereid een debat aan te gaan 
met uw beste islamspecialist, onder su
pervisie van een neutrale moderator. Dan 
kunnen uw leden zelf beoordelen of ik 
met gezag over de islam kan spreken, en 
of de denigrerende toon van WIJ aan mijn 
adres gerechtvaardigd was. 
Durft u de handschoen opnemen? Of 
verschuilt u zich achter het cordon sa
nitaire? 

Mare Joris, 
Drongen 

P.S. Als de brief niet onverkort gepu
bliceerd wordt, dan zal ik gebruik maken 
van een juridisch afdwingbaar recht van 
antwoord. 

Red.: Wij hebben geen 'extra motivatie' -
en zeker geen dreigement! - nodig om het 
wedenvoord van dhr. Joris in onze le
zersrubriek op te nemen. Het leidmotief 
van onze redactie klinkt nog steeds on
verkort: „Zwart op geel, maar open voor 

alle discussie". 

Omdat het artikel de reputatie van dhr. 
Joris in geen enkel opzicht schaadt, noch 
als islamkenner, noch als levend wezen 

kan hier van een „juridisch afdwingbaar 
recht van antwoord" geen sprake zijn. 
Dhr. Joris moet ook weten dat een 'We
derwoord' een reflectie op een versche
nen artikel is en dat onze redactie dan ook 
zo vrij is die elementen in zijn brief te 
schrappen die geen betrekking hebben op 
de inhoud van het bewuste artikel. 

Mariene (3) 
Het vraaggesprek met Mariene de Wou
ters geeft me de kans mijn mening te laten 
kennen over de beschuldiging dat Vlaan
deren meer onverdraagzaam zou zijn dan 
eender welk ander volk. Die mening is in 
dezelfde omstandigheden bij alle vol
keren dezelfde. Alles heeft te maken met 
„omstandigheden". 

Toevallig gelden voor Vlaanderen, waar 
op een beperkt grondgebied slechts een 
klein deel van de bewoners nooit last 
heeft met de economische gevolgen van 
onze problemen met massale inwijking 
van vreemde arbeidskrachten en geluk
zoekers. 

Jaren geleden schreef ik een brief in een 
Vlaamse krant, waarin ik probeerde uit te 
leggen dat het migrantenprobleem ei
genlijk een sociaal probleem is, dat last en 
hinder meebrengt voor de kleine Vlaamse 
mens. Het groot-kapitaal heeft er niet de 
minste hinder bij. Ik hoef daarover niet 
veel meer aan toe te voegen. 
Het programma van Mariene de Wouters 
paste mijns inziens niet in haar opdracht 
om de kijkers iets in die aard aan te 
bieden. 

Het is een sociaal-economisch probleem 
dat eerder onder de bevoegdheid valt van 
de vakbonden die het bij hun onder
handelingen met het groot-kapitalisme 
moeten behandelen. De vertegenwoor
digers van dat groot-kapitalisme wonen 
echter niet in de „Seefhoek". 
Het is een eer voor WIJ dat het vrij
moedig „puntjes op de i" laat zetten. 

n . Smit, 
Oostende 

Mariene (4) 
Mijn oog viel op de titel „Niet alles kan 
op TV" (WIJ, 2 april jl.). Ik meende dat 
het zou gaan over extreem geweld, ex
pliciet seksuele scènes of kinderporno. In 
die context ben ik best bereid in te 
semmen met uw titel. Inderdaad, niet 
alles moet kunnen op TV Maar het ging 
helemaal niet om zulke excessen. Het 
ging gewoon om een praatprogramma 
van Mariene de Wouters waarin vrijuit 
gedebatteerd wordt over migranten en 
racisme. De strekking van uw titel en uw 

vragen was identiek: volgens u zijn er 
minstens twee dingen die niet kunnen op 
TV 

a) Vlaams Blokkers die gebruik maken 
van het - nochtans grondwettelijk ge
waarborgde recht op vrije meningsui
ting. 

b) Gewone mensen die ongezouten een 
opinie over de migranten verkondigen 
die niet strookt met uw politiek correcte 
visie. 

U wil het ongetwijfeld niet openlijk toe
geven, maar uit heel uw vraagstelling, én 
trouwens ook uit de reactie van Van 
Grembergen blijkt duidelijk dat u voor
stander bent van politieke censuur. Som
mige dingen mogen niet gezegd worden, 
zeker niet op TV U hoopt op die manier 
een bepaalde opinie monddood te ma
ken. U vergeet alleen dat zulke onde
mocratische censuurmethoden ook tegen 
uzelf gebruikt kunnen worden. Vreemd 
toch: de VU die zich opwerpt als kam
pioen van de democratie, maar die te
gelijk toch pleit voor het censureren van 
TV-debatten. 

Madeleine Scheerlinck, 
Mere 

Red: Kan u ons de precieze passage waar 
wij pleiten voor 'censuur' even toestu
ren? En sloeg de titel echt wel op onze 
wens om het migrantendebat dan maar te 
weren van TV? 

Zwaluw Van Cau 
Is Vriend De Liedekerken, zoals hij door 
De Gele Geeraerts steevast aangesproken 
wordt, niet een beetje voorbarig door 
Jean-Claude Van Cauwenberghe zoveel 
lof toe te zwaaien? 

Zeer zeker is de Waalse minister en PS-
burgemeester van Charleroi een regi-
onalist, maar wie in Wallonië zal hem 
willen volgen? U moogt niet vergeten dat 
alle Waalse partijvoorzitters, ook deze 
van Van Cau, van mening zijn dat de 
faciliteiten moeten blijven bestaan. De 
Franstaligen zullen nooit aan tafel gaan 
zitten om over nieuwe splitsingen te pra
ten als ze niet de waarborg hebben dat de 
faciliteiten gehandhaafd blijven. 
Van Cau kan dan misschien wel de eerste 
(de enige?) zwaluw zijn, een duif is hij 
zeker niet! 

H. Bruynseraede, 
Antwerpen 15 

RS. De redaktie ontvangt graag brieven van lezers. 
Naamloze, scheld- en smaadbrieven gaan de scheur
mand in. De redaktie behoudt zich het recht voor 
brieven in te korten en persklaar te maken. Brieven 
worden voluit ondertekend, tenzij de schrijver ver
zoekt initialen te gebruiken. 

16 april 1998 



p zondag 19 april a.s. geven de meeste 

golfclubs hun terreinen vrij voor het 

grote publiek. Om een balletje te slaan, om het te 

zien gebeuren of om gewoon een fijne wandeling te 

maken. WIJ sprak met Marie-Christine Henrist, 

woordvoerster van de Koninklijke 

Belgische Golf Federatie. 

De golfsport kent een lange geschiedenis 
die start in de middeleeuwen. De me
ningen over het ontstaan ervan zijn ver-

^yj deeld. Sommigen situeren het begin in 

Schotland, anderen zien meer in de Ne
derlanden als bakermat van het golf. 
Pieter Breughel de Oude staaft die laatste 
redenering: in o.a. enkele van zijn 'win
terlandschappen' zijn er figuren terug te 
vinden die, vanop het ijs, met een stok 
naar een bal slaan. „Yanuit de Neder

landen zou dit 'kolven' overgebracht zijn 

naar Schotland en Engeland. De Engelsen 

brachten het spel op hun beurt, mede 

onder invloed van de handel, terug naar 

het Europese continent.". Dat zegt Mane-
Christine Henrist, woordvoerster van de 
Koninklijke Belgische Golf Federatie 

(KBGF). „Het is erg moeilijk om de 

'uitvinding' van de sport juist te situeren: 

zelfs op Egyptische hiërogliefen werden 

beeltenissen aangetroffen van mensen die 

met een stok naar een bal sloegen." 

GOLFOORLOG 

In dit land is de officiële geschiedenis van 
de sport erg kort. De eerste club werd in 
1888 opgericht in Kapellen. Een kleine 
kwarteeuw later verenigen de verschil
lende clubs zich in de KBGF. Tot het begin 
van de jaren '80 beperkte het aantal 
terreinen in België zich tot een tiental, nu 
zijn het er bijna 70. Die explosieve groei 
was niet naar ieders zin: bij het aanleggen 
van golfterreinen moest nogal wat land
schappelijk waardevol gebied eraan ge
loven - een gemiddeld golfterrein beslaat 
al vlug 60 ha. Eind maart '89 luidde het in 
dit blad als volgt: „Het moet duidelijk zijn 

dat de liberale ministers de bestaande 

ruimtelijke wetgeving zeer ruim inter

preteren. Op deze manier en door sa

menwerking met het kabinet van Cultuur 

werd het mogelijk om golfterreinen in te 

planten in bos, natuurgebied en land

schappelijk waardevol gebied, waarbij 

eventueel klasseringsbesluiten gewoon 

vernietigd werden. Door zeer laks te re

ageren op de overtredingen konden de 

betwiste golfterremen gerealiseerd worden 

en werden onwettige praktijken zoals het 

vellen van bomen, verbouwingswerken en 

drameringen oogluikend toegestaan. Her

stel in de vroegere situatie werd nooit 

, . gevorderd en aan zogeheten dunnings-

kappingen werden geen herbeplantings-

voorwaarden gekoppeld." Na publicatie 
van dit artikel dreigde Herman Candries, 

zelf een verwoed golfspeler, voor een 
eerste keer ermee uit de VU te stappen ... 
Een 'golfoorlog' avant-la-lettre. 
„De ecologische lobby tegen de sport was 

sterk en slaagde er geregeld in om de 

aanleg van terreinen uit te stellen." zegt 
Henrist. „Haar argumenten waren en zijn 

zeer uiteenlopend: het verwoesten van 

natuur, het gebruik van pesticiden, het 

verkwisten van water, ..." Zoals blijkt 
kwamen er niettemin flink wat terreinen 
bij, maar ook de boodschap van de na
tuurliefhebbers viel niet in dovemans
oren. „Sinds enige tijd bestaat er binnen 

de internationale golfbond een afdeling 

'ecologie'. Die werkt nu aan een soort van 

'eco-label' voor de golfterreinen. Dat 

houdt in dat een golfclub zich ertoe ver

bindt om haar terreinen op een ecologisch 

verantwoorde manier te beheren. Voorts is 

er ook een trend naar 'mede-gebruik' van 

de golfterreinen. Op deze banen zou ook 

recreatie als wandelen, fietsen, vissen en 

paardrijden mogelijk moeten zijn. Voor-

golfbanen betreden, wie golf wil spelen 
moet nog altijd lid zijn van een ver
eniging. Blijft golf dan toch een ex
clusieve aangelegenheid ? „Wie vroeger op 

privégronden een golfterrein kon aan

leggen, wie lid kon worden van een club, 

... had geld en behoorde dus tot de elite. 

Golf is in feite nog steeds een min of meer 

elitaire bezigheid. De KBGF beschikt niet 

over socio-economische gegevens van haar 

Golf: een kolfje 
naar ieders hand 

beelden uit andere landen bewijzen dat 

zoiets kan." 

GROEI 

Als één van de redenen voor de aanleg van 
terreinen werd steevast het 'economisch 
belang' opgegeven. 'Golfaccomodaties' 
heette het 'zullen buitenlandse investeer
ders aantrekken'. Het optimisme van 
toen betekende ei zo na het failliet van de 
sport. „Nogal wat mensen zagen brood in 

het opstarten van een golfclub. Op een 

bepaald moment was het aanbod groter 

dan de vraag. Sommige clubs gingen zelfs 

failliet. Momenteel is er een vragersmarkt: 

het is niet mogelijk om alle belangstel

lenden te laten golfen. Een verhoogde 

media-aandacht, een betere economische 

conjunctuur en meer vrije tijd spelen zeker 

ook een belangrijke rol in het succes van de 

sport." 

Ook de troeven van de sport zelf ziet 
Henrist als een groeifactor. „Het is waar

schijnlijk de meest beoefende sport ter 

wereld" verbaast ze. En wij die dachten 
dat het spelletje nog altijd voorbestemd 
was voor de (aspirant-)elite op deze aarde 
... „In de VSA speelt 10% van de mensen 

regelmatig golf, in Canada zelfs één op 

vier!" Een en ander kan niet los gezien 
worden van de aard van de sport: jeug
dige lenigheid noch atletische kracht zijn 
essentieel. Golf speel je op techniek en dat 
maakt het aantal potentiële spelers al veel 
groter. Reken daarbij het 'handicap-sys-
teem' - waarbi] goede spelers met een 
achterstand aan het spel beginnen - en 
besef dat golf kan uitgroeien tot een echte 
familiesport. 

EXCLUSIEF 

En al kan je tegenwoordig in spijkerbroek 

en met tweedehands materiaal de meeste 

leden, maar in de ons omringende landen 

zijn het vooral de hogere sociale klassen 

die golf spelen. De KBGF hoopt op een 

soortgelijke evolutie als met tennis: ook 

dat wordt nu door zowat iedereen ge

speeld." De KBGF mag dat dan hopen, 
echt ingrijpen kan zij niet. Ze overkoepelt 
en vertegenwoordigt alle clubs, maar die 
behouden een grote autonomie. Zo stel
len zondag bv. niet alle clubs hun ter
reinen open en blijft het lidgeld van 
sommige clubs hallucinant hoog. De fe
deratie kan daar niets aan doen. „Het is 

wel zo dat wij meer 'democratische' ini

tiatieven kunnen steunen. Nu is dat bv. 

het geval met een nieuw, kleinschalig 

project in Wachtebeke. Daar wil men de 

drempel bewust laag houden: lidmaat

schap is er niet vereist, iedereen moet er 

kunnen spelen. De belangrijkste opdracht 

van de KBGF is immers het ontwikkelen 

van de sport, zowel in spelersaantallen als 

in sportieve prestaties." 

België is op wereldvlak inderdaad maar 
een klein golfbroertje. Megasterren als de 
Spanjaard Severiano Ballesteros en de 
(zwarte) Amerikaan Tiger Woods zijn in 
dit land nog niet opgestaan. Enige tijd 
geleden deed Florence Descampe wel
iswaar goede zaken in het internationale 
(Amerikaanse) circuit, maar dat kon haar 
niet verhinderen zich uit het profcircuit 
terug te trekken. Ook dat is één van de 
redenen om 'de basis te verbreden': hoe 
meer mensen er aan golf doen, hoe groter 
de kans dat er een talent ontdekt wordt, 
hoe meer mensen er - inderdaad - op
nieuw aan golf willen doen ... De eerste 
positieve resultaten in het golf- onder de 
vorm van jong talent - dienen zich in
middels aan. „De democratisering heeft 

voor de sport nog een bijkomend voor

deel." zegt Henrist. „De golfers die uit 

elitaire kringen kwamen, waren meestal 

beschermd opgevoed en dus zelden be

stand tegen de bikkelharde competitie. De 

nieuwe generatie is dat overwegend be

ter." 

DEMOCRATISEREN & 
FEDERALISEREN? 

Het elitaire karakter van de sport was ook 
de tegenstanders van de aanleg van ter
reinen een doorn in het oog: zoveel 
ruimte die slechts beschikbaar was voor 
zo weinig 'rijke stinkerds'. In de VSA of in 
Groot-Brittannië ligt dat enigszins an
ders: daar zijn er tal van terreinen in 
publieke eigendom. „Zolang we die hier 

niet hebben zal er van een echte de

mocratisering van de sport geen sprake 

zijn" besluit Henrist. 
Haast vanzelfsprekend zien niet alle clubs 
die democratisering zo goed zitten. Het 
spelen van golf was lange tijd een sta
tussymbool, weggelegd voor de 'beau 
monde'. Toch wil de KBGF doorzetten en 
komaf maken met de stereotiepen 'duur' 
en 'gesloten'. Het organiseren van een 
opendeurdag zoals zondag hoort daarbij, 
zoals ook BV's laten opdraven in pu-
bliekstornooien. „Golfspelers komen niet 

kijken hoe Luc Nilis of Lorenzo Staelens 
het doen, maar naar het brede publiek is 

dat wel een signaal: 'Als zij het doen, 

kunnen wij het ook!'." Henrist meent ook 
dat de ongeruste elite hoegenaamd geen 
schrik moet hebben van de 'wilde hor
den'. „In landen waar de sport wijd 

verspreid is, zijn de exclusieve clubs ex

clusief gebleven. Maar zoals je dure en 

goedkope restaurants hebt, moet er ook in 

het golf een breder aanbod zijn." 

Of ook de KBGF zich gaat moderniseren, 
federaliseren? „Daarover wordt gespro

ken. Zo'n operatie heeft voor- en nadelen. 

Zo kunnen wij nu niet goed samenwerken 

met BLOSO, een Vlaamse organisatie. 

Het voordeel is dan weer dat er nu geen 

'communataire selectieproblemen' zijn, 

zoals dat in bv. het judo wel het geval is. 

Maar er zijn wel heel concrete plannen om 

twee liga's te maken. Van problemen 

tussen Frans- en Nederlandstaligen is 

evenwel geen sprake." 
Afspraak zondag a.s.! 

(gv) 

c» Meer informatie over de opendeurdag 

van de golf, zondag 19 april a.s. van 

lOu. tot Uu., hij de KBGF, Ter-

hulpsesteenweg 110, 1000 Brussel, 

tel. 02/672.23.89, fax 02/672.08.97, 

E-mail info@kbgf.be of op het In

ternet http://www.kbgf.be 

Al kan Je biJ 
de meeste 
golfclubs al In 
spijkerbroek 
het terrein 
op,echt 
gedemo
cratiseerd Is 
de golfsport 
nog niet. 
Maar daaraan 
wordt 
gewerkt. 
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