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HOBU: GEEN POLITIEKE KOLONISATIE 

INHOUD 

O Et i enne Van Vaeren-
b e r g h in terpel leerde minis 
t e r Claes over het s t emrech t 
voor E G - o n d e r d a n e n . 

^ In t re inste l nr. 
2 4 1 9 D van W a g o n Lits w e r d 
de wapens t i l s t and v a n 1918 
ge tekend . 

6 D e sociale zekerhe id 
is niet mee r ui t ons leven w e g 
te d e n k e n . M a a r blijft ze in 
de huid ige v o r m be taa lbaa r ? 

X X S t a n d a r d beleefde 
tegen Arsenal een Lu iks W a 
ter loo. 

Miche l Van de r 
Plas , een kroont jespen in 
d iens t van 't kaba re t . 

16 D e n ieuwe O p e l 
C o r s a is een a u t o die w e r d 
o n t w o r p e n d o o r een team 
van ui ts lu i tend \Touweli jke 
ingenieurs en technici . 

De plannen van Onderwljéminiiter Van den BoMche (SP) 
voor het hoger onderwijl bulten de univerélteit ,)tuiten op 
heel wat weerstand. Dat ü in belangrijke mate te wijten 
aan de minuter zelf, die zich door een aantal ondoordachte 
uitspraken over de geestelijke gezondheid van de modale 
Limburger danig in nesten werkte. Op een perskonferentie 
zegde VU-voorzitter Bert Anciaux zijn steun toe aan de 
principes die aan de grondslag van de nakende strukturele 
hervormingen liggen: schaalvergroting tot een twintigtal 
hogescholen, ratwnalisatie van het aanbod in opleidingen, 
een financiering VUL enveloppes, het betaalbaar houden van 
het onderwijsbudget. Toch plaatste Anciaux enkele belang
rijke kanttekeningen bij de voorgestelde hervormingen. 

D e v o r m i n g van jonge mensen , 
de ve ran twoorde l i jken van mor 
gen, n o e m d e Ber t A n c i a u x een 
v a n de belangri jks te m a a t s c h a p 
pelijke o p d r a c h t e n v a n de V U . 
D a a r o m kond igden de V U - p a r -
lements leden Paul Van Grember-
gen, Bob Van Hooiand en Lauren^) 
AppeLtani) a an da t de V U v a n de 
pa r l ementa i re be sp rek ing van 
de h e r v o r m i n g van he t h o b u 
h a a r w e r k -wil m a k e n . Voor de 
Volksunie d ienen de sociale be
pa l ingen betreffende he t per 
soneel n a u w k e u r i g e r omschre 
ven te w o r d e n . Anc iaux w a a r 

s c h u w d e da t de invoer ing v a n 
p remies voor he t personee l aan 
zeer duideli jke bepe rk ingen on
d e r w o r p e n moe ten w o r d e n . 
O o k aan de p la fonner ing van 
het aan ta l vas te benoemingen 
zijn geva ren ve rbonden , meen t 
de V U . D e part i j stelt d a a r o m 
v o o r o m een overgangssys teem 
in te voe ren waarb i j s tapsgewijs 
v a n 8 0 % v a s t b e n o e m d e n over
gegaan w o r d t n a a r de voorz iene 
6 4 % . 

D e V U vraag t ve rde r de invoe
r ing van een sociale sek tor in he t 
h o b u . N u de opera t ie schaalver-

Bert Anciaux: "De VU zal geen 
politieke verdeling aan de top van 
de hogescholen aanvaarden " 

gro t ing v o r m krijgt, k a n m e n 
niet l anger het alibi van de g ro te 
ve r sn ippe r ing van de hogescho
len in roepen . 

D e d o o r b r e k i n g v a n d e zuilen-
s t r u k t u u r is eveneens een be

langri jke V U - b e k o m m e r n i s . 
A n c i a u x n o e m d e o p dit v lak 
de voor l iggende p l a n n e n een ge
muite kand. D e V U v ind t het 
jammerlijk, onbegrijpelijk en on
aanvaardbaar dat onder druk van 
de Guimard^traat de reedd vergevor
derde bedprekingen inzake ,)amen-
werking tudden Era^mud en Ehdal 
brutaal afsprongen. D e V U stelde 
zich de fundamente le v r a a g of 
de p r o g r a m m a t i e van he t huid ig 
h o b u - d e k r e e t niet te ko r t schiet 
aan he t u i te indehjke doe l : één 
g roo t plural is t isch onderwi js . 

S c h e r p w a s A n c i a u x tenslot te 
v o o r de pol i t ieke bevoogding , 
die reso luu t u i tgeschake ld d ien t 
te w o r d e n . D e n i euwe officiële 
hogescholen moe ten in een plu
ral is t ische gees t w e r k e n . D e V U 
zal d u s geen pol i t ieke verde l ing 
a a n v a a r d e n . D e g e r u c h t e n r o n d 
V U - g e d e p u t e e r d e Jef Van Bree 
w e r d e n fors de k o p ingedruk t . 

N a afloop v a n de pe r skonfe ren-
tie van de V U w a s in ieder geval 
zonnek l aa r d a t er n o g gesleu
teld zal moe ten \vorden aan het 
d e k r e e t voora lee r de part i j er 
in de Vlaamse R a a d h a a r goed
k e u r i n g aan zal hech ten . 

(Pdj) 

EERST DIT 

Op de vooravond van 11 no
vember hebben VU-mili-
tanten een pamflet ver
spreid waarin de wapenstil

stand van 1918 herdacht wordt. 
He t is inderdaad 75 jaar geleden 
dat in een treinstel bij Compiègne 
het keizerlijke Duitsland kapitu-
leerde. Bij de oorlog was niet al
leen Europa betrokken maar ook 
andere kontinenten werden be
roerd. 

Ook Vlaanderen werd zwaar ge
tekend. In eUc dorp, in elke stad 
kan men de namen van de ge
sneuvelden op monumenten le
zen. In Diksmuide torent het me
moriaal van de Vlaamse gemeen
schap. Er valt veel uit de Grote 
Oorlog te onthouden. Het was 
de oorlog waarin een Vlaamse 
stad haar naam zag geven aan de 
gruwel van een vreselijk nieuw 
wapen, het chemische oorlogsgas 
leperiet. 

14-18 wekte ook de volkeren uit 
hun feodale slaap. De Vlaamse 
frontsoldaten keerden naar huis 
met eisen voor Zelfbestuur, we
reldvrede en verdraagzaamheid. 
De Volksunie heeft van deze ver
langens steeds werk gemaakt. 

O p het vlak van het zelfbestuur 
is zij er in geslaagd België tot 
een federale staat te hervormen. 
De twee gemeenschappen van dit 
land kregen een eigen regering en 
een eigen parlement. De bestuur
lijke scheiding die de frontbewe
ging eiste werd aldus voltrokken. 
Als geen andere partij hebben 
de demokratische Vlaams-natio
nalisten de ombouw van de Bel
gische wapenindustrie tot vredes-
industrie geëist en de w^apenhan-
del aangeklaagd. Zij heeft er zelfs 
de vorige regering voor verlaten. 
De realiteit pakt echter anders 
uit. De wereld wordt ook in 1993 
door gew^apende konflikten ge
teisterd, meer dan 30 ! Mensen 
worden tegen mekaar opgezet en 
volkeren achten zich beter dan 
andere. Grootmachten belijden 
de vrede met de mond maar spe
len stokebrand, hun tussenkom
sten zijn selektief Zo bracht de 
bezetting van Koeweit een eer
der nooit geziene troepenmacht 
in beweging. Niet zozeer om dat 
land te bevrijden dan wel om de 
olierijkdom van de regio te vrij
waren. Waarom geen zelfde soli
dariteit met Bosnië ? Omdat daar 
geen olie in de grond zit ? 
De vrede prediken en wapens le
veren, het is de schijnheiUgheld 
waaronder de mensheid lijdt. 

Maar onze wereld gaat ook ge
bukt onder de gruwel van geweld 
dat dagelijks voedsel is gew^or-
den en onbeschaamd opgediend 
wordt door de media. Geweld 
als hobby van hooligans, Vcin kri-
minelen in het verkeer, geweld 
als tijdverdrijf, vemielzucht als 
ontspanning, vandalisme als kick, 
pesterijen voor de lol. Het schijnt 
tot de kuituur van vandaag te 
behoren. Maar het zijn kwalen 
die onze demokratie aanknagen 
en mensen het misselijke gevoel 
van onveihgheid geven. Daarte
genover staat een haast machte
loze overheid. 

Ook dat staat in de tekst die de 
VU n.a.v. 11 november heeft ver
spreid. 
En omdat kankeren alleen niet 
baat reikt de partij ook middelen 
aan. De overheid moet kordaat 
optreden tegen alle vormen van 
geweld, dat moet ze door de po
litiediensten te verbeteren, door 
druggeweld en verkeerskrimina-
liteit aan te pakken, door wie in 
de fout gaat de verdiende straf te 
geven. Maar ook door de slacht
offers beter op te vangen. 
Uitingen van geweld zijn vaak te
kenen van bestaansonzekerheid 
en van gebrek aan toekomst. Het 
is de plicht van de overheid voor 
werk te zorgen, op te voeden tot 

vrede, mensen kansen te geven 
om fatsoenlijk te wonen, de ge
zonde leefomgeving te verdedi
gen, een onderwijs waar ruimte 
is voor kreativiteit te verzekeren. 
Van ons wordt eerbied voor an
dermans eigenheid en eigendom 
verwacht, schroom tegenover de 
natuur die het bezit van iedereen 
is, Uefde voor mensen, solidari
teit met zij die minder kansen 
kregen. Mensen uit vreemde Ijm-
den mogen niet minacht worden 
omdat zij een andere kleur heb
ben, een andere taal spreken of 
een andere godsdienst belijden. 
Andere kuituren zijn onze aan
dacht waard, zogenaamde onder
ontwikkeling onze bijstand en sa
menwerking. Meer kennis van en 
begrip voor de derde wereld zou
den vele migratieproblemen kun
nen vermijden en liefdadigheid 
op den duur overbodig maken. 
Als 11 november de dag is waarop 
een van de gruw^ehjkste oorlogen 
werd beëindigd dan is dat ook de 
dag om na te denken over onze 
bijdrage om de gesel van geweld 
te bannen en de rijkdom van de 
vrede te installeren, hier en overal 
in de wereld. 

Maurits Van Liedekerke 
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DODENGANG 
Verleden week meldden we dat 
het IJzerbedevaartkomitee de 
beslissing van minister May-
stadt (PSC) om de definitieve 
koncessie voor de Dodengang 
aan het stadsbestuur van Diks-
muide toe te kennen, betwist. 
Het IJzerbedevaartkomitee 
vindt dat het zelf die koncessie 
moet krijgen, omdat het komi-
tee bij de procedure voor de 
verwerving van de koncessie 
aan óJle voorwaarden voldeed 
en het hoogste bod deed. 

Het Bedevaartkomitee vî ei-
gerde daarom verleden week de 
sleutels van de Dodengang te 
overhandigen aan het stadsbe
stuur. Voorzitter Lionel Vanden-
berghe kondigde aan dat het Be
devaartkomitee naar de Raad 
van State zal stappen. 

Zal, want officieel weet men 
aan de Toren in Duiksmuide 
nog niet dat de koncessie naar 
het stadsbestuur gaat. Vanden-
berghe schreef daarom een brief 
aan Maystadt om de inhoud van 
de beslissing ten gronde op pa
pier te krijgen. 

Dan pas w^eet men wat men bij 
de Raad van State kan aanvech
ten. ! 

KORTWEG 

• • : ( •fe 

I 
Het gebeurt niet vaak dat een predQent zonder land aL> dtaatdhoojd ontvangen wordt. Die eer viel 
PLO-leider Jiuider Arafat te beurt. De vroeger aU baarlijke duivel onuchreven terrorist werd door 
de minuter^ van Buitenlandde Zaken van de Europeöe Unie in BrtMdel ontvangen. Arafat kwam in 
Bru^del bedelen om Europese dteun bij de noodzakelijke heropbouw van de infra^truktuur in de bezette 
gebieden. Het bezoek leverde nochtand geen nieuwe toezeggingen op. Eerder beloofde de Europede Unie 
wel 20 miljard dteun voor de komende vijfjaar. 

• Wie zijn rijbewijs tracht 
te behalen met vrije begelei
ding in plaats van met een 
rijschoolopleiding, heeft na
genoeg evenveel kans op sla
gen. 

• Van 21 tot 28 november 
kunt ü gratis het Koninklijk 
Mudeum voor Schone Kurwten 
in Antwerpen bezoeken. Dat 
is mogelijk dankzij de laat
ste wilbeschikking van een 
vrouw uit Oostende. In haar 
testament staat nl. dat uit 
haar nalatenschap geld ge
put mag worden om een 
week lang alle toegangs
kaartjes voor het KMSK van 
Antwerpen te betalen. 

• Vrouwelijke werknemers 
verdienen gemiddeld nog al
tijd 25% minder dan man
nen. Dat komt omdat vrou
wen meer dan mannen deel
tijds werken, meer een be
roep doen op loopbaanon
derbreking en minder vaak 
naar hogere fiinkties en dus 
hogere lonen opklimmen. 

• EG-Kommissievoorzitter 
Jacqued Deloré stelde een plan 
op dat tegen het jaar 2000 
twintig miljoen nieuw^e ar
beidsplaatsen zou moeten 
opleveren. De werkloosheid 
in de Europese Unie zou 
erdoor gehalveerd worden. 
Als Dehaene nu ook nog een 
beetje zijn best doet, zijn er 
ia België straks geen werklo
zen meer. En ook geen werk
loosheidsuitkeringen... 

• De U-boot die Deense 
bergers drie maanden gele
den boven water haalden, 
bevat niet de verhoopte 
goudschat, maar wel 50 kg 
dokumenten, sterke drank 
en kondooms. 

Vanuit hutoridch oogpunt zijn de 
gevonden dokumenten het meedt 
intereddont, lazen we in De 
Standaard. 

• Het referendum dat de 
SP bij haar leden had ge
organiseerd leverde bevre
digende resultaten op. 
AMe stellingen kregen een 
stalinistische meerderheid 
achter zich, behalve die over 
arbeidsduurverkorting met 
loonverlies en die over de 
voorrang van de voetgan
gers en fietsers op de auto. 
Daar was slechts twee op 
drie socialisten voor te vin
den. 

• In een verweer-boek over 
het Vlaams Blok geschre
ven door het Vlaams Blok 
staat dat CVP-minister Del-
croix toen hij nog partij sekre-
taris was een bezoek bracht 
aan het Blok-sekretariaat om 
een deal te sluiten voor de 
koöptatie van provinciale se
natoren. 

• De stijging van de mi
lieuheffingen op waterver
ontreiniging en vaste afval
stoffen heeft in de periode 
1989-1991 niet geleid tot een 
dahng van de vervuiling bij 
de bedrijven in Vlaanderen. 
De vervuiling nam zelfs toe. 

• Een grafdelver ontdekte 
op een kerkhof in Aalst voor 
ettelijke miljoenen aan juwe
len en geld in een afgeslo
ten bokaal. Meteen was be
kend waar EL. uit Aalst, se
dert april achter tralies om
dat hij honderden bejaarden 
oplichtte en beroofde zijn 
buit verstopte. 

PEILING 
Bij ons weten werd er op het 
Barrikadenplein geen cham
pagne ontkurkt, na de publika-
tie van de gunstige opiniepei
ling door De Morgen. Volgens 
die momentopname zou de VU 
kunnen rekenen op 6,9% van de 
Vlaamse stemmen. Dat is nog 
veel te weinig natuurlijk, maar 
kom, het is toch ai beter dan de 
schamele 6% van vorige keer. 
Als we De Morgen mogen ge
loven, dan is 6,9% het hoogste 
cijfer dat de VU dit jjiar heeft 
bereikt. 

Volgens de kr in t schrijft het 
Barrikadenplein deze elektorale 
opkikker grotendeels toe aan 
het optreden van VU-voorzitter 
Bert Anciaux in het populaire 
tv-programma Morgen Maandag. 
Ook de advertentie-kampagne 
in de Vlaamse media zou een 
rol gespeeld hebben. 

Sterker nog. Naar onze me
ning mcig zeker de invloed van 
de hodeline van die mediakam-
pagne niet onderschat worden. 
Die luidt: De Volksunie, Vlaamder 
dan ooit. 

De man die hiervoor verant
woordelijk is, heet Paul Daeld 
van DDC, het reklamebureau 
dat de kampagne verzorgt. 
Daels, die naar ŵ e in De Fi
nancieel Ekonomische Tijd la
zen nu al gemiddeld drie keer 
per week op het Barrikaden
plein vergadert met de VU-top, 
en daar als hij zijn uren telt zelfs 
niks aan verdient, vindt het zelf 
een van de beste baselines die 
zijn bureau al gemaakt heeft. 

MAP 
EN LAP 
De strijd om het Mestaktie-
plan is nog helemaal niet gestre
den. Milieuminister De Batdelier 
(SP) krijgt het danig op z'n 
heupen van het Landboaw-aktie-
plan (LAP) van de Boerenbond. 
Die kampagne is vrij persoon
lijk tegen de minister gericht, 
die afgeschilderd wordt als een 
boze wolf die de miheuvriende-
lijke boer, met bloemetjes op de 

mestvork, wü opeten. 

Wat er ook van zij. De Morgen 
pakte toch maar uit ra&t MAP ge
honoreerd: SP wint 1% bij als titel 
bij een artikel waarin de jong
ste opiniepeiling van Dimarso 
bekommentarieerd wordt. 

Volgens de SP-minister was de 
Boerenbond al jaren op de 
hoogte van het MAP, maar hield 
de bond gesprekken steeds af. 
De boerenorganisatie zou ook 
weten dat het voorhggend MAP 
nog niet streng genoeg is om 
aan de Europese normen te vol
doen. Indien Vlaanderen ^wat 
betreft de stikstofnormen van 
de Europese Unie geen afwij
king krijgt, zou het MAP zelfs 
nog verstrengd moeten worden. 

Ook aan de andere kant w^ordt 
driftig gelobbyd om de gunst 
van het pubhek. Uit een on
derzoek waaraan De Standaard 
ruchtbaarheid gaf, moet blijken 
dat de heffingen die in het MAP 

voorgesteld worden, het voortbe-
dtaan van rendabele, goedge^itruktu-
reerde veehouderijen, waaronder ook 
gezuidbédrijven, erndtig in het ge
drang brengt. Volgens de studie 
zullen de mestkosten die door 
de heffingen verdubbelen, een 
derde tot twee derde van het ar
beidsinkomen in beslag nemen. 

odpekt "vernieuwing" te benadruk
ken. J e moet toch maar CVP'er 
zijn om zoiets te kunnen zeg
gen ! 

Ook de VLD-propagandama-
chine voor de Europese verkie
zingen komt langzaam op gang. 
In de Partij van de Burger gaat 
alles er natuurlijk veel omslach
tiger aan toe. 

EP-LIJSTEN: 
VERNIEUWING? 
Bij de CVP is men al volop 
bezig met de lijstvorming voor 
de Europese verkiezingen. 
CVP-voorzitter Johan Van Hecke 
is bevallen van een wel erg ori
gineel idee: de dan 72-jarige 
Leo Tindemand mag als het van 
hem afhangt de lijst trekken, 
op de tweede plaats komt de 
dan 58-jarige Wdfried Martend. 
Volgens De Morgen verdedigde 
Van Hecke zijn keuze door het 

Tachtig VLD'ers stuurden hun 
kandidatuur voor een plaats op 
de lijst naar de partijzetel. Het 
partijbestuur maakt daarvan 
een modellij at die dan eind ja
nuari aan een voorverkiezing 
ondervi'orpen wordt. 

Hoe die modellijst eruit zal zien, 
is nog niet bekend. Uit pers
lekken konden we toch ver
nemen dat de strijd voor de 
eerste plaats bij de VLD bie-
zonder spannend wordt. Drie 
kandidaten strijden om de eer: 
europarlementslid en gev^^ezen 
EG-kommissielid Willy De Clerq, 
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KORTWEG 
wiens grote troef natuurlijk er
varing is, gewezen partijvoor
zitter ̂ «£/7iiis7V<yÉ/, wiens grote 
troef haar geslacht is, en ge
wezen VU-voorzitter Jaak Ga-
briëL), wiens grote troef zijn 
triomf op het VLD-kongres 
over de politieke kuituur is. 

MUSIC 
IS THE DOPE 
Uitgaan in diskoteken wordt 
zo langzamerhand een gevaar
lijke onderneming. Niet alleen 
op het gehoor w^ordt een ern
stige aanslag gepleegd, ook de 
gezondheid dreigt eraan te moe
ten gaan. Drugs en muziek gaan 
meer en meer hand in hand. H^t 
lijstje van gesloten diskoteken 
neemt wordt alsmaar langer. 

Vorig week-end zette de poli
tiediensten weer razzia's op in 
verschillende Vlaamse muziek
tempels. 

Zowel in de 'Qu' te Brasschaat 
als in de 'Extreme te Affligem 
•werden weer hele voorraden 
drugs en wapens in beslag ge
nomen. Twee personen bleven 
aangehouden, één voertuig 
werd in beslag genomen. 

In dancing 'Het Karrewlel' te 
Hoeselt verloor een 25-jarige 
man het leven na een vecht
partij. Eén van de buiten wip
pers ging daarbij zo grondig 
tewerk dat de jongeman aan 
zijn verwondingen overleed. Hij 
was reeds het vierde dodelijke 
slachtoffer van het Limburgse 

uitgaansleven in 1993. Vraag is 
hoelang dit 'liedje' nog kan blij
ven duren... 

GLOBAAL PLAN 
De besparingskataloog die pre
mier Dehaene g r a ^ omschrijft 
als globcial plan werd na het
geen uitlekte verleden weekend 
weer wat vollediger. Het plan 
moet' een antwoord geven op 
problemen als de konkurrentie-
kracht van de ondernemingen, 
de werkloosheid en de tekorten 
in de sociale zekerheid. 

Volgens de pers is er reeds een 
princiepdakkoord over de hoofd
stukken konkurrentiekracht en 
tewerkstelling. E^n princiep-
sakkoord wordt p>as een echt 
akkoord wanneer men het ook 
over het resterende hoofdstuk 
eens wordt, de flskaliteit en de 
sociale zekerheid. Die zaken 
werden politiek aan elkaar ge
koppeld. 

Er zal niet worden geraakt aan 
de kao's voor 1994. De regering 
zag blijkbaar bijtijds in dat dit 
een beetje al te grof ge-weest zou 
zijn. Er zouden -wel bepaalde 
produkten uit de indeks gehaald 
worden, ofwel wordt er op een 
andere wijze aan de indeks ge
prutst. Voor 1995 en 1996 wor
den de lonen geblokkeerd. 

De regering zou het ook eens 
zijn om arbeidsherverdeling aan 
te moedigen. Bedrijven die via 
deze metode de tewerkstelling 
willen bevorderen, kunnen ge
nieten van een verlaging van de 

sociale bijdragen voor werkge
vers. 

Voor het overige is het nog 
wat koffiedik kijken. Volgende 
zaken staan nog in de kata-
loog van Dehaene: verhoging 
van de roerende voorheffing, 
vermogensbelasting, verhoging 
van de aksijnzen op tabak, alko-
hol en benzine, schrapping van 
bepaalde geneesmiddelen en 
sportletsels in de ziekteverzeke
ring, bestraffing van veelvoor
schrijvers, verlenging wachttijd 
van schoolverlaters, beperking 
werkloosheidsuitkering in de 
tijd voor wie nog nooit werkte, 
solidariteitsbijdrage voor de 
hoge pensioenen, vermindering 
van de kinderbijslag naarmate 
het inkomen stijgt, afschaffing 
van de kinderbijslag voor ge
zinsinkomens van 2,3 miljoen fr. 
netto-belastbaar, verlaging van 
het vakantiegeld,... 

BEDRIJVENGIDS 
Het ministerie van het Waalse 
gewest publiceert een nieuwe 
industriële gids. Hij verschijnt 
in drie talen: Frans, Engels en 
Duits. Een Nederlandse gids 
wordt niet uitgegeven. In de 
gids wordt gedetailleerde uit
leg gegeven over de Waalse be
drijven, hun aktiviteiten en hun 
produkten. 

Blijkbaar vindt het Waals ge-
•west het met interessant om 
deze informatie ook aan hun 
Nederlandstalige buren ter be
schikking te stellen. Wellicht 
meent het Waalse gewest zich

zelf zonder steun van Vlaamse 
en Nederlandse investeerders 
uit het slop te kunnen trekken. 

KUIJPERS 
IN WALEM 
VU-senator Willy Kuijperd heeft 
dan toch toestemming gekregen 
van minister van Binnenlandse 
Zaken Tobback om het Fort van 
Walem te bezoeken. Daar wer
den 105 Afrikaanse, Aziatische 
en Oosteuropese asielzoekers 
opgesloten. Het Fort kwam on
langs in het nieuws toen enkele 
Roemenen hun uitwijzing wil
den ontlopen door de benen te 
nemen. 

In Walem kon Knijpers vaststel
len dat de infrastruktuur in orde 
is. Het toezicht laat evenwel 
te wensen over. Zes soldaten, 
onder wie verscheidene dienst
plichtigen, staat er in voor de 
bewaking. Zij moeten eventuele 
ontsnappingspogingen verijde
len. Daarnaast wordt de opvang 
verzekerd door een handvol op
voeders. 

Willy Knijpers herhaalde het 
besluit dat hij verleden week al 
trok: het is om moeilijkheden 
vragen de Afrikaanse en Azia
tische asielzoekers in hetzelfde 
asielcentrum onder te brengen 
als de Europese vluchtelingen. 
Terwijl de meeste Europeanen 
een uitwijzing brute pech vin
den, zij zijn er zich immers bijna 
allemaal terdege van bewust dat 
ze eigenlijk sociaal-ekonomi-
sche vluchtelingen zijn, bete

kent het land uitgezet worden 
voor de Afrikanen een regel
rechte ramp. Ze zullen er zich 
dan ook veel heviger trachten 
tegen te verzetten. 

HIJ KOMT 
Het is dan toch eindelijk offi
cieel: de Paus komt naar Bel
gië. Ter gelegenheid van de za
ligverklaring van Pater Danuaan 
bezoekt de kerkvader van 13 
tot en met 15 mei volgend jaar 
Malonne, Brussel, Tremelo en 
Leuven. 

Kardinaal DanneeU ontkende 
dat hij al een initiatief heeft ge
nomen voor de zaligverklaring 
van koning Boudewijn. Er ont
breekt immers nog een mirakel. 
ALó God het wil, aldus de Vlaamse 
kardinaal, zal Hij wel een teken in 
die zin geven. Danneels had wel 
volgende woorden van troost 
voor de ontgoochelde Boude-
wijnfans: Iemand kan ook zalig of 
heilig zijn zonder het verklaard te 
worden. 

Dezelfde dag dat het Pausbe
zoek officieel aangekondigd 
werd, stond er reeds een adver
tentie in de kranten voor de offi
ciële medaille voorzien van het offi
ciële logo van het bezoek van J o 
hannes Paulus II. Er werd niet 
gezegd waarvoor de opbrengst 
van de penningen van Monu-
Munt Belgium (kostprijs 14.975 
fr. voor een gouden, en 1.995 
fr. voor een zilveren munt) zal 
dienen. 

STEMRECHT VOOR EG-ONDERDANEN 

Sedert enkele dagen spreken 
we niet meer van de Euro
pese Gemeenschap, maar van 
de Europese Unie. Dat is een 
gevolg van de ratifikatie van 
het Verdrag van Maastricht. 
Dat verdrag bevat heel wat be
langrijke zaken voor onze toe
komst. Eén van die zaken is 
het aktief en passief kiesrecht 
voor EG-burgers. Voor de Eu
ropese verkiezingen moet dit 
voor eind '93 geregeld zijn, 
voor de gemeenteraadsverkie
zingen voor eind '94 (dus na 
de gemeenteverkiezingen van 
oktober '94). 

Hoewel de Europese Kommis
sie nog een konkreet voorstel 
van richtlijn moet formuleren, 
dat naderhand in de wetgeving 
van de lidstaten moet worden 
opgenomen, bond VU-kamer-
lid Etienne Van Vaerenbergh mi
nister van Buitenlandse Zaken 
Willy Clae.i (SP) de bel aan. 
Voor Vlaams-Brabant staat er 
immers teveel op het spel, vindt 
het kamerlid. Vooral voor de 
gemeenteraadsverkiezingen 
kan het stemgedrag van de 
EG-onderdanen de positie van 
de Vlamingen in sommige 
randgemeenten en Brussel nog 
verder ondermijnen. 

In Brussel-HaUe-Vilvoorde 
wonen ongeveer anderhalf mil
joen mensen. Zo'n 150.000 on
der hen, of om en bij de 10 
procent, is EG-onderdaan. In 
de Europese hoofdstad Brussel 
wonen zo'n 15.000 EG-amb-
tenaren. In Brussel-Halle-Vil
voorde zal zodoende een tiende 
van de stemgerechtigden bij de 
volgende Europese verkiezin

gen nlet-Belgisch EG-onder
daan zijn. 

VU-kamerlid Etienne Van Vae
renbergh vreest dat hierdoor de 
Vlaamse belangen in het Eu
ropees Parlement minder goed 
verdedigd zullen worden. Ik 
heb mijn twijfeL bij de integratiewil 
van vele Europeanen, verklaarde 
Van Vaerenbergh. 

Als de EG-onderdanen in 
Brussel of Halle-Wvoorde 
naar de stembus gaan, moe
ten ze noodgedwongen kiezen 
tussen een Nederlandstalige en 
een Franstalige lijst. Het ligt 
voor de hand dat de EG-on
derdanen in meerderheid voor 
de Franstalige lijst zullen op
teren. Van Vaerenbergh vreest 
dat ze zodoende in Brussel het 
Franstalige ovei-wicht nog eens 
zullen aksentueren, en in 
Vlaams-Brabant de balans 
kunnen doen overslaan ten 
voordele van de Franstalige 
partijen. 

Het kamerhd formuleerde nog 
andere bezwaren tegen het 
kiesrecht voor EG-burgers: „ ü 
weet dat de EG-ambtenaren, al
dus het kamerlid tegen minister 
Claes in de Kamerkommissie 
voor Buitenlandse Zaken, 
naoJt hun grote wedde, ook nog een 
ontheemdingjpremie krijgen van 16 
procent. Bovendien betalen deze 
ambtenaren weinig of geen belaj-
titigen aan België. Ik vraag me dan 
ook af of het wel kan dat iemand 
die niet bijdraagt aan de gemeen
de hap, een vertegenwoordigende rol 
kan vervullen in oné land. 

Van Vaerenbergh wees er ten
slotte op dat de Europeanen 
meer rechten genieten dan de 

Belgen: De EG-onderdanen krij
gen de kajhi te stemmen, maar 
worden er niet toe verplicht. Voor 
de Belgen geldt de stemplicht 
wel. Van Vaerenbergh vroeg 
de minister of er voor Brus
sel-Halle-Vilvoorde geen uit
zondering mogelijk is zoals 
Luxemburg er een kreeg. Dat 
land mag een verblijfsduur van 
maksimaal 5 jaar opleggen voor 
het verlenen van het aktief 
kiesrecht (stemmen), en van 10 
jaar voor het passief kiesrecht 
(verkozen worden). 

In zijn antwoord liet minister 
Claes het VU-kamerlid op zijn 
honger zitten. Claes wacht het 
voorstel van de Europese Kom
missie af. Hij wees er wel op 
dat er desgevallend rwg wijzigingen 
kunnen worden aangebracht aan de 
richtlijn, ook na 1994. 

Hoewel Claes dus wegens het 
uitbhjven van het Kommis
sie-voorstel nog geen precies 
antwoord kon geven op de vra
gen van Van Vaerenbergh, kon 
de minister wel vertellen dat hij 
de bezorgdheid van het VU-ka
merlid niet deelt. In België zijn er 
dlechtd 6% niet-nationale EG-in
woners. De toestand in Brus-
sel-Halle-Vilvoorde u) niet verge
lijkbaar met de toestand in Liuxem-
biirg, waar 29% van de bevolking 
niet-natumaal u. Bovendien is 
het Belgisch kiesstelsel sterk 
verschillend van het Luxem
burgse. Zelfs een mogelijke 
toekomstige herschikking van 
de Belgische Europese zetels 
(14N, lOE 1 Duitstahge) is vol
gens Claes niet mogelijk, ver
mits deze wettelijk vastgelegd 
zijn. 

Een nogal voorbarige gerust
stelling: indien de niet-natio-
nale Europeanen massaal voor 
de Franstalige lijst opteren, kan 
men immers verwachten dat de 
Franstaligen, daarin gesteund 
door een meerderheid van in 
België verblijvende Euro-bur-

f ers, een zetelaanpassing in 
un voordeel zullen eisen. 

Claes gaf wel toe dat de kaar
ten bij de gemeenteraadsver-
kieiKingen enigszins anders lig
gen. Maar de minister maakte 
er zich als volgt van af: Wat hier 
vandaag wordt besproken raakt 
deze problematiek niet. 
De onbezorgde houding van 
WUly Claes is een typisch voor
beeld van de ontzagwekkende 
Vlaamse schaapachtigheid die vol-

f ens Geert Van Istendael in de 
erziene uitgave van zijn Bel

gisch laiyrint een onmiskenbare 
rol heeft gespeeld in de verfran-
sing van Brussel. Aan Frans
talige zijde verwacht iedereen 
in dit land nu reeds dat de 
Europese inplantingen en het 
aktief en passief kiesrecht voor 
EG-onderdanen de posities 
van de Franstaligen in de rand 
en in Brussel nog zullen ver
sterken. 
Naar aanleiding van de ove
rigens weinig feestelijke eerste 
zitting van het Europees Par
lement in de protserige nieuw
bouw in Brussel, ging het EM-
mitee Stop Eiiro-Brussel een 
rouwkrans neerleggen aan het 
gebouw. In het VVTB-blad Door
braak lezen we dat de aktie-
voerders het daar aan de stok 
kregen met een Franstalig vü-
wijf dat de Vlamingen verweet 
tegen het Europees parlement 

te zijn omdat ze na in Brussel met 
10% zijn, en dan nog maar met 
6%. 

Vooral voor de Europese ver
kiezingen wordt het dringend 
Claes wat gezond verstand bij 
te brengen. In Luxemburg 
werd immers op 4 oktober wél 
een ontwerp-richtlijn voor de 
Europese verkiezingen goed
gekeurd. De Europese Kom
missie moet daar tegen 1 de
cember de laatste hand aan 
leggen. De richtlijn kan dan 
definitief aangenomen worden 
voor 31 december. Uiterhjk op 
1 februari '94 moeten alle lid
staten hun interne wetgeving 
aan deze richtlijn hebben aan
gepast. Dit tijdsschema is no
dig omdat anders een aantal 
formaliteiten voor de verkie
zingen, zoals de registratie van 
de kiezers en het vermijden van 
een dubbel stemrecht in het 
land van verbhjf en het land 
van oorsprong, onuitvoerbaar 
w^orden. 

De Belgische wet op de Eu
ropese verkiezingen van '94, 
die in België op 12 juni zul
len doorgaan, moet dus voor 
februari door het Belgisch par
lement gejaagd worden. Dan 
zal duidelijk worden of de Bel
gische regering de EG-burgers 
aktief en passief stemrecht zal 
verlenen terwijl van hen niet 
verwacht wordt dat ze enige 
noties van de streektaal bezit
ten, noch dat ze Belgische of 
gemeentelijke belastingen be
talen. 
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De Standaard 
„Wel l ich t n ie t he lemaal toeval
lig w o r d e n d e e n o r m e p rob le 
m e n in de sociale zeke rhe id pas 
nu a a n g e k a a r t b i n n e n de rege
r ing. D a a r ligt een imposan t p o 
litiek k n o o p p u n t . E^ns da t t e r 
sp r ake komt , moe t bli jken hoe 
g roo t de m a n o e u v r e e r r u u n t e 
van de koa l i t i epa r tne r s is. O f 
a n d e r s gezegd, hoeveel over le
v ingskansen deze r ege r ing n o g 
heeft. 

W a n t d a a r o v e r gaa t he t ten
slotte. Als D e h a e n e in een dos 
sier van deze o m v a n g moet vas t 
stellen da t hij me t geen geloof
w a a r d i g e oploss ingen n a a r bu i 
ten k a n k o m e n , b e t e k e n t da t 
he t e inde van he t v e r b o n d tu s 
sen k r i s t e n - d e m o k r a t e n en so
cialisten. V L D - v o o r z i t t e r G u y 
Verhofs tadt ziet d a n zijn stel
l ingen in de prak t i jk b e w e z e n 
en k a n de oogst b innenha len . 
E e n cen t rum- rech t se m e e r d e r 
heid in V l a a n d e r e n s taa t t egen
over he t socialist ische bas t ion 
in Wallonië , zowa t he t laats te in 
E u r o p a . Troebele t i jden b r e k e n 
aan . " 

D i r k Achten . 3 november . 

'HETBEIAHCYAH UMBUBC* 

, ,In eers te ins tant ie leek de tele
visie, die ganse b u u r t e n samen
b r a c h t in één hu iskamer , een 
n i e u w sociaal cemen t te w o r 
den . 

N u w e t e n •we beter . In niet ge
ringe ma te heeft de televisie er
toe b i jgedragen da t de Vlaming 
al om zeven u u r de rol luiken 
naa r b e n e d e n laat en de voor
d e u r in he t nach ts lo t zet. D e -we
reld h o u d t op, op he t m o m e n t 

da t de televisie u i tzendt . B u r e n 
rui len geen •woorden m e e r ui t 
m a a r v ideocasse t tes . 

D e televisie heeft vede t t en in 
he t leven ge roepen die in -wezen 
ui t niets méé r bes t aan dan een 
b u n d e l l ichts t ralen. Hij heeft de 
g e s p r e k k e n uit he t gezin ver
b a n n e n en he t b o e k nciar de zol
d e r k a m e r ve rwezen . Hij heeft 
he t geweld gepopu la r i see rd en 
he t a m u s e m e n t to t godhe id ver
heven . Alaar onschu ld ig amuse 
men t is schuldig, o m d a t he t een 
v luch t uit ve ran twoorde l i jkhe id 
legi t imeert . 

O m d a t de televisie de -wereld 
op d e buis b r e n g t is hij in geen 
enkele h u i s k a m e r misbaar . M i s 
schien -wordt de hand le id ing 
over hoe je moe t z a p p e n toch 
be te r ve rvangen door een h a n d 
leiding over v e r a n t w o o r d 
TV-gebru ik . N u is de televisie 
een c i rke lzaag voor het ge-we
ten. D i t weeke inde zet ten w e 
\veer bes t een po t ch rysan ten 
op . " 

Luuk Rademakers . 3 0 oktober 

„ W a t v a n d a a g E u r o p a zegt te 
zijn, k a n bezwaar l i jk -worden 
omsch reven als een leefgemeen
schap -waar mensen thuis zijn. 
E n toch zi)n sommigen nu al 
bere id elke ku l ture le e igenheid 
prijs te geven . Alsof ze be
s c h a a m d zijn deel te zijn van een 
wel omsch reven samenle-ving, 
de V l a a m s - N e d e r l a n d s e kul -
t u u r g e m e e n s c h a p . 

D e eigen taal niet d u r v e n ve rde 
digen is b e w u s t bewijzen geen 
eigen persoonl i jkheid te willen 
h e b b e n . D u r v e n ijveren t en 
guns te van de eigen taal is ook 
geen v o r m van o n v e r d r a a g 
zaamhe id zoals g r a a g w o r d t ge
zegd. Vol-waardig zichzelf du r 
ven zijn is immers de basis om 
to le ran t en open te k u n n e n zijn. 

E^n Neder l ands ta l ige Vlaming 
wil len zijn is de enige juis te -weg 
o m een vol-waardig E u r o p e a a n 
te k u n n e n w o r d e n . E n niet om
gekeerd . " 

Mare Platel . 8 november. 

, ,De nieu^ve rekensommet jes 
v a n de Volksunie over de kost 
prijs van de sociale zekerhe id 
beves t igen alleen het al zo v a a k 
be-wezen gegeven da t de Vla
ming zijn of h a a r sociale soli
dar i te i t me t zijn of haa r Waa l se 
l andgenoo t dubbe l en dik m a g 
beta len . 

E e n m e e r d a n twijfelachtig 
v o o r r e c h t ; die t a s tba re solidari
teit -wordt immers op geen en
kele manie r gehonoree rd . E^n 
s impel woord je v a n d a n k k a n er 
niet af, in tegendeel , da t de an 
de re k a n t van de taa lgrens blijft 
be ta len w o r d t als een onaan 
tas tba re geloofs^vaarheid erva
ren en voorges te ld . H e t is altijd 
zo geweest , -waarom -willen de 
Vlamingen he t n u ande r s . 

E^n sociaal, een globaal ak
koord , elk hoe d a n ook p lan van 
D e h a e n e zal immers diezelfde 
Vlaamse b u r g e r handenvo l geld 
kos ten . Twee keer zelfs, een 
m i n d e r g o e d k o p e sociale zeker
heid en nog m e e r beta len o m 
diezelfde sociale zekerhe id -fe
deraa l te h o u d e n . D a t is eens 
en voorgoed van he t Belgische 
goede teveel. P remie r D e h a e n e 
doet er goed aan niet te blij
ven doen alsof die Vlaamse zorg 
m a a r een he r sensch im is." ' 

M a r e Platel . 6 november. 

De 
Financieel 

Elconomisclie 
I I I I 

, ,Hoe mee r de b o n d e n zich im
mers va s tk l ampen aan he t be 
sche rmen van de v e r w o r v e n h e 

den van wie n o g \verk heeft, 
hoe m i n d e r ru imte er is o m de 
have-no t s aan een job te he lpen . 
Tegenover he t o p d u i k e n van de 
k r i m p e n d e ekonomische t aa r t 
w e t e n de b o n d e n geen a n d e r 
a n t w o o r d te b e d e n k e n d a n da t 
i edereen een even g roo t stukje 
moe t b e h o u d e n . O o k al is he t 
duidelijk da t er d a a r d o o r min
de r s t u k k e n te ve rde len vallen. 
O f m e n a rbe idsp laa t sen t r a c h t 
d e c reëren -via deze rigoureuze 
a rbe idsherverde l ing d a n -wel via 
een m a r k t g e b o n d e n hers te l van 
de k o n k u r r e n t i e k r a c h t , ech te 
solidaritei t ve ronders t e l t s teeds 
da t de -werkenden een stukje in
leveren o m de we rk lozen een 
k a n s te geven. 

Als de v a k b o n d e n he t daa ren 
tegen over -werklozen hebben , 
spitst al h u n a a n d a c h t zich toe 
op de u i tker ingen die d a a r aan 
vas thangen . D a t -werklozen zich 
neste len in de b e s t a a n d e sta
tu ten , is b l i jkbaar be langr i jker 
dan niet akt ieven aan het w e r k 
te ze t ten ." 

J e r r y Van Waterschoot . 
3 november . 

, ,Ove r de onderhandel ings tafe l 
van Her tog inneda l , Tvaar de 
topminis te rs me t zijn t ienen al 
dagen lang bi; e lkaar zi t ten, 
h a n g t ook de schadu-w van een 
elfde, ongenode gas t : G u y Ver
hofstadt . D e geest -of be t e r het 
spookbee ld- van de V L D - l e i d e r 
is p e r m a n e n t o p de a c h t e r g r o n d 
cian-wezig bij het u i t t ekenen van 
het sociaa l -ekonomisch krisis-
p lan . 

W a r e he t niet d a t er b i n n e n 
de C V P to renhoge avers ies be
s taan tegen de pe r soon van Ver
hofstadt , ^ e v r a a g zou heel -wat 
sche rpe r gesteld -worden of er 
met de socialisten een kr is isbe-

TREINSTEL NR.2419D 
M o e d e r bleef v o l h o u d e n da t zij o p een 
d a g in n o v e m b e r 1918 hoge Du i t s e mi
l i tairen h a d zien voorb i j t r ekken , richting 
C o m p i è g n e . Zij -was toen een meisje v a n 
18 en s t ond v o o r de d e u r v a n he t oude r 
lijk huis . V a d e r h a d h a a r b i n n e n g e r o e -
pen , -want je w e e t m a a r nooi t . 
S teevas t elke 11 n o v e m b e r ve r t e lde moe
de r h a a r verhaa l , t u s s e n d o o r een hedje-
v a n - t o e n z ingend . O v e r Alber t , d e k o 
n ing - r idde r die de D u i t s e r s als he t -ware 
m e t d e b lo te h a n d h a d t e g e n g e h o u d e n , 
v ier j a a r l ang . E n d a n met veel t remolo 's 
en een t r a a n : „ Q u ' i l fait f ro id! Qui ' i l 
fait gr is !/ R e n d o r s - t o i d a n s Ie b rou i l l a rd / 
Q u i te couvre c o m m e u n drap . . . " . E e n 
oor logsgedicht . 

V a d e r die op z o n d a g e n n o g zw^ijgzamer 
-was d a n ge-woonlijk d a c h t a a n zijn b r o e r 
die bij D i k s m u i d e -was gesneuve ld . 
C o m p i è g n e b e h o o r d e to t mijn \voorden-
scha t n o g v o o r ik er o p school over h a d 
ge leerd . H e t -was ook z o n -welluidende 
n a a m : Com-p ièg -ne . 

M o e d e r ve r te lde g r a a g over de oor log. 
H e t d o r p -waar ze v a n d a a n k-wam -was 
to t v o o r 1914 een besche iden p lek m e t 
nau-welijks 4000 mensen , i edereen k e n d e 
er i ede reen en be r i ch ten g ingen v a n d e u r 
tot deur . Z o h e p op 8 a u g u s t u s 1914 he t 
n i e u w s da t D u i t s e so lda ten k-wamen aan -
g e m a r c h e e r d . Naci> Paru, zoals ze zegden . 
D e so lda ten h a d d e n veel a a n d a c h t v o o r 
d e z a a k v a n h a a r v a d e r die een garee l -
en z a d e l m a k e r w a s . H e t D u i t s e leger -was 
sch i t t e rend u i tgerus t , m a n s c h a p p e n en 
p a a r d e n h a d d e n veel leer o m he t hjf. 
Zoa l s da t in oor logen gaa t eis ten de sol
d a t e n ook s laapge legenhe id en e ten op . 
M a a r g r o o t v a d e r h a d d a a r -wat o p ge
v o n d e n , hij schr ik te hen af me t de k r e e t : 
„ K r a n k e leute , h i e r ! " 

H e t e inde v a n de oor log k^vam niet hele
maa l o n v e r w a c h t . O p za t e rdag 9 novem
b e r bl iezen de Du i t s e so lda ten het plciat-
selijk s ta t ion op , een d a g la ter -was he t 
m o n d g e m e e n da t er een ^vapenstUdstand 
zou k o m e n . E n 's a n d e r d a a g s lu idden de 
k lokken , even n a elf uur . E^n v o o r een 
k-wamen de m e n s e n op strjiat, -want he t 
-was -waar! 

Gelijktijdig me t dit ve rhaa l r e d e n op 8 
n o v e m b e r 1918 tw^ee t r e inen he t F o r ê t de 
Re t z b innen , C o m p i è g n e ligt d a a r zo 'n 
25 k i lometer v a n d a a n , ha lve rwege Sois-
sons en Amiens . In de ene t re in h a d d e n 
de Gea lhee rden p laa t sgenomen , in d e an
de re de D u i t s e r s . H e t w e r d een stroef 
gesprek , -wat -wil je ? 
H e t e inde v a n d e oor log -was onvermi jde

lijk g e w o r d e n . In D u i t s l a n d d re igde revo
lutie, d e Kr iegsmar ine we ige rde n o g ui t 
te v a r e n en a a n he t front d i e n d e n D u i t s e 
officieren h u n m a n s c h a p p e n m e t he t p is 
tool in de loopgraven te h o u d e n , deser t ie 
a lom. D e h o n g e r k n a a g d e in de m a g e n en 
een vresel i jke g r i epep idemie dec imeerde 
de t r o e p e n . Ui t A m e r i k a k-wamen s teeds 
m e e r en m e e r ve r se mili taire aan . H e t 
begin v a n het e inde . 

E n n o g w o u de hoogmoed ige keizer W ü -
helm II niet inzien da t he t gedaan w a s . 
D a t h a d beve lhebbe r Ludendorff-wèl be
g repen , hij p l ak te zich een valse b a a r d 
voor, zet te een zonnebr i l op en p a k t e de 
b iezen . H e t d u u r d e to t 10 n o v e m b e r eer 
de ke izer n a a r N e d e r l a n d v luch t te w^aar 

hij zijn dagen -vulde m e t de taal v a n he t 
l and te leren. . . 

's A n d e r d a a g s -werd o m H u . d e -wapen
st i ls tand ge t ekend . P laa t s van g e b e u r e n : 
t re inste l N r . 2 4 1 9 D v a n W a g o n s - L i t s . 
H e t zou n o g to t 6 mei 1919 d u r e n eer in 
Versciilles het v r e d e s v e r d r a g -werd geslo
ten . H e t -was de F r a n s e eers te -minis te r 
C lemenceau , Le Tigre, die v a n d e verl ie
zer u i tzonder l i jk z w a r e hers te lbe ta l ingen 
eiste. O o k België k r e e g z'n p a r t : een deel 
v a n d e Du i t s e ko lenp roduk t i e , E u p e n en 
A iahnedy en la ter he t m a n d a a t over R u 
a n d a en B u r u n d i . M a a r Maastricht b in
nenri jven, -wat België zo v u r i g g e h o o p t 
had , zat er niet in. 

, ,Versailles" h a d m e e r -weg v a n een ver
nede r ing d a n v a n een -vredesverdrag en 
•was -wellicht een v a n d e aan le id ingen to t 
de t w e e d e w^ereldoorlog. Tot de d a g v a n 
v a n d a a g twis ten historici over deze stel
l ing. 

Toen een van de Du i t s e o n d e r h a n d e 
laars zich n a d e o n d e r t e k e n i n g afvroeg 
hoe de geschiedenis over he t v e r d r a g 
zou oorde len a n t w o o r d d e Tijger C l eman-
ceau da t de geschiedenis niet zal zeggen 
d a t België Du i t s l and -was b innengeva l len . 
M a a r m a a r s c h a l k F o c h die be t e r -wist 
r ep l i kee rde : „Versail les is geen v redes 
v e r d r a g , he t is een -wapensti ls tand v o o r 
twin t ig jaar." D e m a a r s c h a l k d raa ide zijn 
p o r t e - p l u m e (een T i g r e ? ) d ich t en k r e e g 
v a n de geschiedenis gelijk. 
E n he t t r e ins te l? In d e z o m e r v a n 1940 
liet Hi t l e r he t n a a r Berlijn rijden -waar 
he t o n d e r g ro te belangste l l ing b e z o c h t 
w e r d . In apr i l 1945 w e r d he t v o o r 't laa ts t 
ges ignaleerd . 

D e w a g o n die de b e z o e k e r v a n d a a g in 
Compiègne ziet is namaak . . . 

R . A s m u s 

leid te voe ren valt . Kr i s ten-de
m o k r a t e n en socialisten blijven 
me t e lkaar op t r ekken , o m d a t ze 
beseffen da t ze in verkiez in
gen alleen m a a r k l a p p e n k u n 
nen kri jgen." 

J e r r y Van Watersehoot . 
6 november . 

„ D e vierdagen-week is noodza
kelijk om een echt te-werkstel-
lingseffekt te kri jgen. D e vier
daagse w e r k w e e k b ied t be lang
rijke voorde len voor gezin, sa
menleving, en bedr i jven. Gezin
nen kri jgen tijd o m ti jdens de 
w e e k he t h u i s h o u d e n en bood
schappen te doen . Als be ide 
p a r t n e r s bu i tenshuis w e r k e n , 
k o m e n er twee dagen p e r -week 
ex t ra om zelf voor de k inde ren 
te zorgen . D e kos ten v o o r kin
de ropvang , voor verp laa ts ing 
v a n en n a a r he t -werk of voor 
d u r e huishoudtoes te l len k u n 
nen b e p e r k t w o r d e n . M a a r ook 
v o o r de -werkgevers zal de vier-
dagen-werk-week voorde len bie
den : m i n d e r z iekteverzuim, 
m i n d e r v r a a g n a a r famüiaal ver
lof, be te r gemot iveerd pe r so 
neel . Maa t schappe l i jk open t 
deze eers te s tap he t perspekt ie f 
van de v ie rdagenweek , in he t 
k a d e r van een 32-uren-week." 

H e r m a n Raus , 
KWB-voorz i t t er 

8 november . 

knack 
„Tien camerap loegen , v ieren
der t ig fotografen en n a a r schat
t ing h o n d e r d v e e r t i g schr i jvende 
of s p r e k e n d e vers laggevers ver
d r o n g e n zich r o n d de tafel w a a r 
de g o e v e r n e u r en de p remie r 
h a d d e n p laa t sgenomen . 

'Wij h e b b e n h a r d ge-werkt', gaf 
de g o e v e r n e u r zichzelf eers t een 
pluim, 'en ik m a g zeggen da t 
wij al lemaal goede -vrienden zijn 
ge \vorden . Ik b e n fier da t ik U 
he t resu l taa t van ons -werk m a g 
ove rmaken , mi jnheer de eers te 
minister, en ik h o o p da t U er 
een goed geb ru ik v a n zal m a 
ken . ' 

D e h a e n e n a m -wat b e d r e m m e l d 
he t r a p p o r t in ontvangs t , s ta
melde een -woordje v a n onge
m e e n d e d a n k en b l ade rde ten 
behoeve van de fotografen d o o r 
he t d o k u m e n t . 

W a t hij zag sloeg h e m met ver
s tomming , en he t kos t te de p re 
mier een b e r o e p op zijn hele 
a r senaa l c a m e r a t r u u k s o m niets 
te la ten m e r k e n van zijn ontzet
t ing. In he t doss ier s t aken een 
twint igta l -witte bladzi jden en 
helemaal a ch t e r aan een hoofd
s tuk 'Konklusies ' , -waarin D e 
haene las : ' D e k o n k u r r e n t i e 
k r a c h t gaa t achterui t , de soci
ale zeke rhe id is onbetaa lbaar , 
de f rank -wankelt en er zijn 
teveel werk lozen . G e t e k e n d : 
F o n s Verplaetse , voorzi t ter . ' 
D e h a e n e kook te i nwend ig van 
-woede, m a a r k o n da t u i t e r aa rd 
niet la ten blijken. 'Welke oplos
s ingen sugge re ren ze ?' w i lden 
de nieu-wsgierige vers laggevers 
•weten. D e a r m e D e h a e n e , die 
he t ook niet mee r -wist, besloot 
d a n m a a r te impro-viseren en 
gau-w zelf -wat ui t zijn m o u w te 
s chudden . " 

K o e n Meulenaere . 
4 november. 

pvdb 
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WELVAARTSTAAT WANKELT 
Net zoaJs in de Kamer zorgde 
het rapport-Verplaetse in de Se
naat voor een aantal rijk ge
stoffeerde tussenkomsten. Som
mige leden uit de Franstalige 
oppositie stelden de nota-Ver
plaetse gelijk met het faillisse
ment van de huidige beleids-
ploeg. Andere senatoren maak
ten er op een goedkope manier 
brandhout van en hopen zo vlug 
mogelijk op deze manier naar 
de stembus te gaan. VU-be-
grotingsspecialist Hugo Schiltz 
denkt er zo over: 

„De bevolking id het over één punt 
grondig eend: dat het Belgische mo
del van de welvaartstaat in het ge
drang UI. Dit u) niet de eerdte keer, 
maar er werd dteedd een uitwijkmo-
gelijkhetd gevonden. Na de energie-
kridid werden de ladten op de Staat 
afgewenteld. Men deed aan dchuB-
financiering. Dit alled heeft ertoe 
geleid dat we weliswaar het land zijn 
met de laagdte armoedegraad, maar 
met een verzwakte konkurrentiepo-
ditie. Met deze tweede kridid komt 
niet alleen de tewerkdtelling maar 
ook de houdbaarheid van ond dociaal 
zekerheidddteldel in het gedrang. Dit 

Volgend Hugo Schiltz vergeet wie beweert dat ook Invedterlngen In 
de non-profitdektor geld kannen opbrengen, dat die invedteringen 
eerdt moeten worden verdiend dpor de produktie van goederen nut een 
ehdporteerbare meerwaarde. 

bcdef dringt door Niet alleen id er 
in heel het wed ten het probleem van 
de arbeiddherverdeling op wereldnivo, 
ond land kampt daarenboven nog 
met een bijkomend probleem. In feite 
gaat het om een politieke didkuddie 
en niet om een gedprek tudden doci-
ale partnerd. Er moet gezocht wor
den naar een nieuw maatdchappelijk 
akkoord. Het behoud van de werkge
legenheid en van het dociale vangnet 
vormt de hoofdbekommernid van de 
bevolking. Volledige tewerkstelling ij 
één van de naoorlogde verworvenhe
den. Het principe komt niet in het 
gedrang maar welke zin wordt er 
aan gegeven ? Een halve eeuw ge
leden dacht men dat ekonomidche 
groei in de profit-dektor de aangroei 
van de beroepdbevolking kon opvan
gen. " Vandaag blijkt dit anders 
te zijn. 

GEEN GASBEL 
Hugo Schiltz meent dat voor 
wie wil en kan werken er nog 
steeds zinnige arbeid is. De 
vraag is echter hoe dit werk 
moet worden betaald. „De arbeid 
in het algemeen id geen dchaard goed. 
Sommige doorten arbeid worden het 

DIPLOMATIEKE LESSEN UIT ONZE 
VADERLANDSE GESCHIEDENIS 
Naarmate het einde van deze 
eeuw nadert worden de in
ternationale betrekkingen al
maar interessanter. De gevol
gen van de verdwijning van de 
Muur van Berlijn zijn in ons 
gedeelte van de wereld nog 
niet helemaal overzienbaar en 
ondertussen kondigt zich, el
ders, een reeks van strukturele 
•wijzigingen aan die mede-be
palend zullen zijn voor onze 
toekomst. 

'Eén van de belangrijkste ge
beurtenissen van het laatste 
kwart der 20e eeuw is de mo
dernisatie van Azië. De We
reldbank denkt dat tussen 
1993 en het jaar 2000 Azië zal 
gaan tellen voor 3,5 miljard 
van het totaal der 6,2 miljard 
grote wereldbevolking. De 
helft van de groei van de we
reldhandel zal in Azië gebeu
ren. De explosie van materi
ele welstand en groei is zelfs 
voor Westeuropese en voor 
Amerikaanse begrippen abso
luut exponentieel. De huidige 
generatie van Aziaten zal een 
vee! snellere materiële evolutie 
doormaken dan wij hier in 
Vlaanderen hebben beleefd se
dert het einde van W O IL 
Sedert het jaar 1500, wanneer 
China een half millennium van 
verval begon, zijn West-Eu
ropa en later Amerika het cen
trum der wereidgebeurtenis-
sen geworden. De idee van 
modernisering, het geloof dat 
dingen kunnen veranderen en 
dat de menselijke wil de evo
lutie kan ombuigen, waren zo
wat het Westers monopolie ge
worden. Hiertegen kan alleen 
vanwege de Islam enig alterna
tief geboden worden maar het 
konservatief karakter daarvan 
maakt dit perspektief niet zeer 
realistisch. 

Azië daarentegen is heel an
ders. 

Wij kunnen deze evolutie afle
zen aan de hand van een be
langrijke bijeenkomst die vol
gende week doorgaat in 
Seatde (VSA). Daar komen de 
15 leden van een nleuw^e re
gionale vereniging bij elkaar, 
namehjk APEC {Adia Pacific 
Economie Corporation). Het gaat 
over een begin van samenwer
king tussen een reeks Aziati
sche landen en de Verenigde 
Staten en Canada, allemaal 
landen rondom de Stille Oce
aan. Zij vertegenwoordigen 
bijna 2 miljard mensen en 36% 
van de wereldhandel. De 
APEC-groep komt bijeen op 
uitnodiging van de Ameri
kaanse president Clinton en 
bestaat niet alleen uit de minis
ters van Buitenlandse Handel 
maar ook uit een reeks van re
geringsleiders. APEC bestaat 
eigenlijk al sedert 1989 en 
heeft slechts een klein sekreta-
riaat in Singapore maar het is 
vooral de onmogelijkheid om 
de GATT- of Uruguay-ronde 
tot een einde te brengen die 
maakt dat de Aziatische lan
den nerveus beginnen te wor
den en Europa er van verden
ken zich terug te trekken in 
een protektionistische vesting. 

APEC is eigenlijk van Aus
tralische oorsprong en gericht 
tegen de uitvoer van Europese 
landbouwpr odukten. 

Zoals de lezer -weet is de VS 
op dit ogenblik direkt betrok
ken bij de totstandkoming van 
NAFTA (North America Free 
Trade Aria) die de VS met Ca
nada en JViexiko verbindt. 

Met APEC en NAFTA profi
teren de Verenigde Staten van 
de twee snelst groeiende re

gio's in de wereld: van Azië en 
van Latijns-Amerika. 
Binnen het APEC-kamp is er 
nog een recente poging van
wege de eerste minister van 
Maleisië om de Amerikanen er 
toch maar buiten te houden. 
Hij pleit voor een East Asian 
Economie Caucus (EAEC). 
Zijn uitgangspunt is dat 
NAFTA schadelijk zou kun
nen zijn voor APEC... 
Het is dus om van te duize
len: ASEAN, APEC, EAEC, 
NAFTA, GATT.. 
Waar men echter ook komt, 
overal wordt met de vinger ge
wezen naar de Europese Ge
meenschap waarvan iedereen 
weet dat haar huidige priori
teiten niet zijn: vrije en open 
wereldhandel; maar wel: een 
gevecht voor jobs en sanering 
van de ekonoraie van haar lid
staten. 

Voor het eerst beginnen de 
Aziatische ministers dus te 
spreken over APEC als een al
ternatief voor het GATT: als 
de wereldtariefonderhandelin-
gen op 15 december niet tot 
een resultaat leiden dan is het 
gevaar voor regionale blokken 
inderdaad zeer groot. 
N.B.: Er is ook nog in 
Zuid-Amerika een nieuwre 
M E R C O S U R (Brazilië, Ar
gentinië, Uruguay en Para
guay). 

Zelfs als de Europese Ge
meenschap zich uitbreidt en 
zelfs indien zij de GOS-lan-
den, Noord-Afrikaen het Mid
den-Oosten in haar institutio
nele struktuur zou opvangen, 
dan nog is de konkurrentie met 
APEC ten zeerste te duchten. 
Wat mij bij dit alles langza
merhand begint duidelijk te 
worden is dat er een span

ning zal komen tussen de han
delsbelangen van het Westen 
die door de VSA en door de 
Europese Gemeenschap ver
schillend zullen worden inge
schat. Zullen de kulturele ban
den tussen de oude en de 
nieuwe Westerse wereld sterk 

f enoeg blijken om de aantrek-
ingskracht van de nieuwe 

handelsw^ereldorde te weer
staan? 
In een vorige Horizon schreef 
ik nog over de tesis van Hunt
ington die zegt dat de oorlog 
tussen de stamhoofden op den 
duur vervangen werd door een 
oorlog tussen naties, nadien 
door oorlogen tussen de ideo
logieën en dat het nu de tijd is 
geworden van de oorlog tussen 
de beschavingen. Zijn ziens
wijze is een sombere benade
ring van de geschiedenis en de 
uitdrukking van een totaal en 
onverantwoordelijk fatalisme, 
zegt William Pfaff in de HeraB 
Tribune van A november; „Het 
is moreel en politiek catastro-
fisch in zijn implicaties". 
Het ziet er dus naar uit dat wij 
bovendien tegelijkertijd een 
„oorlog tussen de handels
blokken" niet als een hypo
these mogen afschrijven. 
Wat mij betreft blijf ik dus 
meer dan ooit een voorstan
der van een snelle Europese 
integratie, van een verstandige 
uitbreiding van de Europese 
Gemeenschap. Zoniet onder
gaan vwj met ons kontinent 
binnen de kortste keren het lot 
dat Brugge beschoren was in 
zijn rivaliteit tegen Antwerpen 
in de 14e eeuw. 

Hans D e Belder 

N.B. : U las natuur ook „Bal-
ladur" in mijn vorige Horizon. 
Exucuseer voor de zetfout. 

echter wel, zoaL o.m. de arbeid die 
een ekjporteerbare meerwaarde op
levert. Sommigen beweren dat ook 
invedteringen in de non profit-dektor 
geld kunnen opbrengen. Z^ vergeten 
echter dat het geld voor die inved-
teringen eerdt moet worden verdiend 
door de produktie van de goederen 
met een ekdporteerbare meerwaarde. 

Het zou ook geen probleem zijn 
indien ons land op een enorme 
gasbel zou zitten. We moeten 
dus voorzichtig omspringen met 
begrippen zoals arbeidsverde
ling en arbeidsverkorting. En
kele jaren geleden voerde BMW 
de vierdagenweek, zonder loon
verlies met sukses in. De be
doeling was de dure machines 
permanent draaiend te houden. 
Ook bij Volksweigen denkt men 
erover na. Op dit ogenblik heb
ben we nood aan een verschui
ving van de overheidsuitgaven 
van de distributie naar de in
vesteringen. Dit is niet mogelijk 
zonder kollektieve offers." 

De huidige regering tracht de 
zaak te redden via een deflatoir 
beleid. Blijkt dat geen enkele 
regering hiermee sukses had. 
Daarom meent senator Schütz 
dat van een aantal konsumptie-
patronen dient afgezien te wor
den om kapitaal over te houden 
voor toekomstgerichte investe
ringen. Gelijktijdig zijn drasti
sche begrotingssaneringen no
dig. Dit zal van Vlaanderen en 
Wallonië offers vragen. De fe
derale loyauteit is slechts houd
baar indien er duidelijkheid be
staat over de verdeling van de 
offers en als eenieders beleids
ruimte wordt gerespekteerd. 
Tot zover de tussenkomst van 
senator Hugo Schiltz. (ge) 

VOLKEREN 
ELDERS 
De inheemse volkeren verte
genwoordigen zo'n 4% van de 
wereldbevolking. De Verenigde 
Naties riepen 1993 uit tot het 
jaar van de inheemse volkeren. 

Hun vertegenwoordigers eisen 
respekt voor de eigen kuituur 
en de eigen taal. Zij eisen het 
recht op om het grondgebied 
waar zij leven naar eigen goed
dunken tot ekonomische ont
wikkeling te brengen. 

In de senaat werd dan ook een 
resolutie gestemd met het oog 
op de naleving van de mensen
rechten. Nelly Maes was bhj 
met deze resolutie omdat er in 
ons land een gevoeligheid is 
voor het multikulturele. „Toen 
wij vorige week vertegenwoordigerd 
ontvingen uit Latijnd-Amerika en de 
Filippijnen id mij een uitdpraak van 
een vertegenwoordiger opgevallen, ni 
"Wij zijn geen deel van het leefmi
lieu". Deze uitdpraak legt op pijn
lijke wijze de vinger op de wonde. De 
paradox id dat zij van ond hulp vra
gen opdat hun levenswijze zou kun
nen bedtendigd worden en niet meer 
zou worden bedreigd door roofbouw 
die wedtelijke landen plegen. Deze 
vraag heeft niet alleen ekonomuche 
en ekologidche maar ook politieke 
dimeruied. Er id namelijk de vraag 
van deze volkeren naar politieke 
autonomie binnen de dtaatdgrenzen 
waarin zij leven. Tegenover minder-
heiddvolkeren moeten dringend kol
lektieve waarborgen worden gefor
muleerd. De promotie van de eigen 
taal aL kultuurelement van deze 
volkeren id daarbij zeer belangrijk." 
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K A M P A G l 
HET GROTE ZORGENKIND: 

DE SOCIALE ZEKERHEID 
De Sociale Zekerheid L) niet meer uit het nieuwe weg te 
branden, maar dan <)lecht<) met onheiLitijdingen. Noch
tans if) die Sociale Zekerheid een öpektakuUiire realisatie 
van onze welvaartstaat en eigenlijk niet meer uit onj 
dagelijkö leven weg te denken. Want wie wordt er nooit 
gekonfronteerd met de werkloosheid,)verzekering, petuioen, 
ziekte, kindergeld of een arbeltdsongeval? 

D e Sociale Zekerheid kreeg 
zijn huidige vorm in de ja
ren '50 en '60. Twee basis
principes lagen eraan ten 

grondslag: solidariteit en verze
kering. Solidariteit tussen men
sen die werk hebben en men
sen die er geen hebben, tussen 
gezonden en zieken, tussen kin-
derlozen en families met een 
kroost. Maar ook wil de Soci
ale Zekerheid dat mensen die 
hun job verliezen min of meer 
hun levensstandaard behouden. 
Wie meer bijdrjiagt omdat hij 
meer verdient, krijgt bijvoor
beeld een iets hoger pensioen 
of -werkloosheidsuitkering. Een 
verzekeringsprincipe dus. 

GIGANTISCH 
De sociale bescherming w^erd 
in de loop der jaren steeds uit
gebreider. Dit valt bijvoorbeeld 
goed af te lezen als we nagaan 
•welk gedeelte van het geld dat 
we allemaal samen verdienen 
aan de Sociale Zekerheid wordt 
besteed: van 7% van het BBP 
in 1953 tot 2 1 % in 1981. 

Vandaag betreft de Sociale Ze
kerheid dan ook een gigantisch 
bedrag. Alleen al in het stel
sel van de werknemers — de 
zelfstandigen en de ambtenaren 
hebben een eigen stelsel — gaat 
het in 1993 om een bedrag van 

maar liefst 1.287 miljard frank! 

Maar dit geweldige bouwwerk 
vertoont dus barsten en zelfs 
grote scheuren. De lijst met pro
blemen en klachten is zowaar 
eindeloos. Alles is bijvoorbeeld 
veel te ingewikkeld geworden. 
In het formulierendoolhof vin
den velen hun weg niet meer, 
en vaak zijn dat precies diege
nen die het meest op de Sociale 
Zekerheid beroep doen. 

Tevens is de struktuur zelf van 
de Sociale Zekerheid ingewik
keld en verouderd. De gewone 
ongevallen en de arbeidsonge
vallen kennen een andere re
glementering. Het kindergeld is 
anders geregeld bij werknemers 
dan bij zelfstandigen. Het zijn 
toestanden die weliswaar his
torisch te verklaren zijn, maar 
daarom de situatie er nog niet 
eenvoudiger op maken. 

Ook is ondanks het vele geld de 
armoede niet uit onze gemeen
schap gebannen. Studies wijzen 
er steeds -weer op dat onze be
volking nog 6% echte armen 
kent en ongeveer 20% mensen 
die financieel onzeker zijn. Is 
de Sociale Zekerheid dan w êl 
doelmatig genoeg ? 

En dan is er het financieel pro
bleem. De kas van de Sociale 

CM-CIJFERS 

Het is bijzonder twijfelach
tig of de cijfers die W I J en 
VU-ondervoorzitter Patrik 
VankrunkeUven verleden week 
bekendmaakten, officiële ge
volgen zullen krijgen in het 
globaal plan waar premier De-
haene nu al zo lang aan sleu
telt. Dat ze driftig bekommen-
tarieerd zullen worden op de 
fluwelen kanapees van Herto-
ginnedal, lijdt natuurlijk geen 
twijfel. 

De CM reageerde via een 
persbericht op de VXJ-pers-
konferentie. De kristelijke 
mutualiteiten noemden de ge
gevens ongenuanceerd. Dat is 
niet waar. De cijfers werden 
wel degelijk in een globaal ka
der gezet. Er w^erd wel de
gelijk gewezen op verschillen 
tussen Wallonië en Vlaande
ren die de transfer gedeeltelijk 
kunnen verklaren. 

Patrik Vankrunkelsven en 
studaks Filip Delos stelden 
echter daarnaast ook vast dat 
er zich onverklaarbare ver
schillen voordoen, bvb. wat 
de kosten van de bevalLmgen 
betreft, de prestaties en raad
plegingen van specialisten, de 
aanwezigheid van huisartsen 
bij operaties, etc. De C M gaf 

zelfs nog meer cijfers (zij het 
met de bedoeling de konklu-
sies van de VU te ontkrach
ten). Volgens de mutualiteit 
ligt het medisch verbruik van 
WIGW's (weduwen, invali
den, gehandikapten en \vezen) 
in Vlaanderen per hoofd zelfs 
hoger dan in Wallonië: 86.999 
tegenover 84.845 frank per 
jaar. Dit kan wel zijn, maar 
verbaast Patrik VankrunkeLven 
eigenlijk niet. Het is immers 
geweten dat men in Wallonië 
veel makkelijker als invalide 
erkend kan ^vorden. 

Daaruit kan men afleiden dat 
in Vlaanderen nogal wat men
sen -wonen die hier niet, maar 
in Wallonië -yvél die erken
ning gekregen zouden heb
ben. En omgekeerd lopen er 
nogal wat Waalse invaliden 
rond, die in Vlaanderen niet 
als dusdanig erkend zouden 
worden. Daarom is het ook 
logisch dat de Vlaamse inva
liden relatief meer medische 
zorgen nodig hebben dan de 
Waalse. 

De reaktie van de C M \vas 
dus \veinig meer dan w ât flui
ten in het donker. De kern 
van het betoog van de VU 
noch de juistheid van de cijfers 

De sociale zekerheid draait vierkant. Hoe moet het verder met dit dydteem ? Tlfleru haar jongdte kongred 
ging de VU dit probleem niet uit de weg. De partij formuleerde een aantal konkrete voorstellen om de 
éociale beócherming van eenieder opnieuw vlot te krijgen, effkiënt en betaalbaar. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Zekerheid -wordt grotendeels 
gespijsd met bijdragen op de lo
nen. Mciar de grote aantallen 
werklozen kunnen geen bijdra
gen betalen. 

En bovendien wordt, door de 
veroudering van de bevolking, 
het aantal -werkenden die het 
systeem betalen kleiner in ver
gelijking met de niet-meer wer-

(die tenslotte van het zieken
fonds zelf kw^amen) werden 
ontkend. Alle Vlamingen (de 
C M heeft in Vlaanderen een 
marktaandeel van 61%!) die 
bij de C M verzekerd zijn te
gen ziekte, moeten zich wel 
eens volgende vraag stellen: 
waarom publiceerde hun zieken-
fondd, dat toch de belangen van de 
aange,)btenen hoort te verdedigen, 
die cijfert) niet zelf? 

Omdat zulks politiek dyna
miet is dat niet alleen de roep 
om de federalisering van de 
SZ voedsel geeft, maar tevens 
het voortbestaan van België in 
gevaar brengt (omdat de PS 
het overleven van België ver
bonden heeft met een unitaire 
SZ). Bovendien zijn de belan
gen van een ziekenfonds (niet 
van haar leden) tegengesteld 
aan cijfers die aantonen dat er 
teveel gekonsumeerd -wordt in 
de gezondheidszorg. 

(Pdj) 

c& Het dowdier van Patrik Van
krunkelsven over de trandferd 
in de ziekteverzekering kan 
aangevraagd worden op bet 
VU-dekretariaat, Barrikaden-
plein 12, 1000 Bruddel (UL 
021219.49.30) 

kenden die van een terecht pen
sioen genieten. Maar meer ou
deren betekent ook meer uit
gaven voor gezondheidszorgen, 
terwijl de kosten voor gezond
heidszorg door de gesofisti
keerde medische apparatuur zo 
al veel duurder is geworden. 

Een ander nadeel van het sys
teem om de financiering van 
de Sociale Zekerheid uitslui
tend op de lonen te baseren, 
is dat de arbeid eigenhjk zeer 
duur wordt. Het is in elk geval 
een systeem dat de werkgevers 
niet echt aanspoort om nieuv^re 
werknemers in dienst te nemen 
en zo iets te helpen doen aan het 
ge-weldige -werklozenprobleem. 

En dan is er nog het probleem 
van de opvallende financiële 
verschillen tussen Vlaanderen 
en Wallonië inzake de Sociale 
Zekerheid. Diverse studies zijn 
reeds gemaakt -waaruit telkens 
bleek hoe het Franstalig lands
gedeelte per hoofd van de be
volking meer Sociale Zekerheid 
„verbruikte" dan het Vlaamse 
landsgedeelte. De stelselmatige, 
eenzijdige en omvangrijke soli
dariteit roept bij heel wal» Vla
mingen vragen op naar de bil
lijkheid van deze geldstromen. 
Verleden week nog maakte de 
VU cijfers bekend van de Chris
telijke Mutualiteiten die deze 
cijfers beter in beeld brengen 
(zie het kaderstuk op deze blad
zijde en W I J van verleden 
week). 

VIERKANT 
Dat de Sociale Zekerheid vier
kant draait is dus geen overdre
ven stelling. Maar hoe moet het 
verder met dit systeem ? Welke 
sociale bescherming -wil onze 
gemeenschap de burgers bieden 
en hoeveel mag dit kosten ? Het 
zijn essentiële -vragen over wel
vaart en welzijn van onze ge
meenschap. 

De regering -wil de problemen 
sianpakken in het kader van een 
globaal (sociaal) pakt. In het 

parlement is een speciale werk
groep opgericht om de proble
men van de Sociale Zekerheid 
op langere termijn te onderzoe
ken. Maar ook de Volksunie is 
tijdens haar jongste kongres in 
Leuven deze problemen niet uit 
de weg gegaan. Integendeel, zij 
formuleerde «en aantal verre
gaande voorstellen om de so
ciale bescherming van eenieder 
opnieu-w vlot te krijgen, effici
ent en betcialbaar. 

De VU -wil bijvoorbeeld de So-
cicJe Zekerheid gebruiksvrien
delijker maken en goedkoper 
besturen door de OCMW's als 
„enig loket" te gebruiken. Wie 
ziek, pensioengerechtigd of 
werkloos wordt, kan daar ge
holpen worden in plaats van 
de talloze aparte administraties, 
beheerd door vakbonden en 
mutualiteiten, te moeten aan
doen. Wie recht zoekt -wordt het 
op die manier heel -wat eenvou
diger gemaakt. 

De VU is ook een van de w^ei-
nige partijen die pleit voor een 
verregaande federalisering van 
de Sociale Zekerheid, te be
ginnen met de gezondheidszor
gen en de kinderbijslagen. Deze 
twee onderdelen van de Sociale 
Zekerheid -wil ze ook niet langer 
financieren met bijdragen op 
het loon, maar met belastings
geld. Aldus -wordt tegemoet ge
komen aan het probleem van de 
te duur geworden arbeid. Dit is 
ongetwijfeld een maatregel die 
de plaag van de -werkloosheid 
kan helpen verzachten. 

De VU wil de betaalbaarheid 
van de Sociale Zekerheid rea
liseren via een grotere selekti-
viteit. De uitkeringen -worden 
bij voorrang voorzien voor die
gene die ze het meest nodig' 
hebben. Tevens moeten voor de 
VU alle sociale zekerheidsuitke
ringen aan dezelfde belastings-
schalen onderworpen -worden 
als de arbeidsinkomens. 

,(fd) 
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ZOLANG DE VLAAMSE 

ZEKERHEID 
NI!T ROND 1$, ZAl HET 
VOOR VELEN VIERKANT 

BlUVEN DRAAIEN 
360.000 armen in Vlaanderen en een £iroeiend ^aantal 
daklozen in onze steden. Het leger eenzamen en 
onzekeren neemt toe. We kunnen nochtan's een 
echt sociaal beleid voeren dat gericht is op de noden 
van alle Vlamingen. De Belgische sociale zekerheid 
zit echter vol misbruiken en profitariaat. Ook naar 
verzuilde Waalse instellingen toe. Daar hebben wij 
genoeg van ! Echte rechtvaardigheid vereist solidariteit 

én verantwoordelijkheid. De Volksunie wil dat Vlaanderen 
de sociale toon aan geeft in het Europa van morgen. 
Ons nieuwe huis moet een thuis zijn voor allen en 
geen tehuis voor sommigen. Daarom gaan wij door. 
Tot de federalisering 
rond is, tot elke Vlaming 
de zekerheid krijgt 
waar hij recht op heeft. 

De Volksunie. Vlaamser dan ooit. VLAAMSE VRUE 
DEMOKRATEN 

VOOR ONZE BROCHURE, BEL GRATIS 0 7 8 / 1 1 2 7 2 0 . Of schrijf: Bert Anciaux, Barrikadenplein 12,1000 Brussel. 



WAKKER IN EEN ANDER LAND 
Toen Het BeLiUch labyrint. De tfchoonheid der wati-
^taltighetd in het voorjaar van '89 voor het eerst ver-
<icheen, raadden we de leerkrachten ge^ichiedeni) (of hoe 
dat vak de dag van vandaag ook mag heten) aan hun 
leerlingen te verplichten het te lezen. Nu we de herziene 
uitgave van Geert van ItttendaeLgelezen hebben, kunnen 
we die aanbeveling herhalen. Het Labyrint kreeg wel een 
andere ondertitel: Wakker worden in een ander land. 

D ie nieuwe ondertitel zou 
njiar tal van gebeurtenis
sen kunnen verwijzen die 
een volledige herziening 

rechtvaardigen: de gewijzigde 
kontoeren van het Europese 
landschap na de ineenstorting 
van het Oostblok, de Duitse 
hereniging, het verdrag van 
Maastricht; de staatshervor
mingen van '89 en '92 die Bel
gië tot eep federaal land om
bouwden; de schokken die de 
Belgische politiek sedert 24 no
vember '91 onderging. Alis. Of 
toch gedeeltelijk mis. Want Van 
Istendael bedoelt het overlijden 
van koning Boudewijn, dat een 
reeks omwentelingen wel leek 
te koruakreren. 

In de voorrede bij de geheel her
ziene negende druk vreest de 
joernalist dat een volgende her
ziene editie van zijn boek wel 
eens een geschiedenisboek van 
het voorbije feit België zal blij
ken te zijn. En dat betreurt hij. 
Want aL België niet b&dtond, moot 
Europa het uitvinden. Van Isten
dael is nochtans geen kritiek
loze belgicist. Hij is ook geen 
nationalist, al bekent hij wel van 
de VU te houden omdat Vlaan
deren non-konformiiiten en nedtver-
laterd (het katolieke nest, weet 
u wel) nodig heeft aL stortregen op 
een IJzerbedevaart. Herhaaldelijk 
hekelt hij in het boek de suf
heid, gedweeheid, bekrompen
heid, moróighei^ van zijn land. 

BRUSSEL 
Met een groot stuk van Van Is-
tendaels Belgisch portret kun
nen we het eens zijn. Gloeiend 
eens zelfs, zoals met zijn schit
terende situatieschets van Brus
sel en de geschiedenis van de 
verfransing in deze Brabantse 
stad. Hij heeft het o.m. over de 
grote verantwoordelijkheid van 
de socialistische leiding hierin. 
Op onnadpeurUjke wijze hoorde de 
verdrukte taal van die verdrukte 
arbeSeri) niet bij die emancipatie 
die de sociahsten voorstonden. 
Het had niet alleen desastreuze 
gevolgen voor het Nederlands 
in Brussel, maar tevens voor 
de Vlaamse beweging, die bijna 
rwodgedwongen naar de rechter
kant van het politieke spek-
trum werd gestuurd. In tref
fende bewoordingen legt Van 
Istendael uit hoe de verfran-
singsmachine in Brussel te werk 
gaat. De auteur, zelf Brusselaar 
en begenadigd auteur over de 
stad, -weet dat een buitenstcian-
der zich moeilijk kan voorstel
len hoe genadeloos het Frans 
andere talen probeert uit te 
roeien. 

In dit verband moet ook het 
oordeel van Van Istendael over 
de faciliteiten ongemeen hard in 
de oren klinken van de VU-ers 
die zich in Linkebeek of elders 
in de Vlaamse rand lieten op-
paJcken terwijl ze skandeerden 
"Faciliteiten: Stommiteiten":Z>e 
Vlamingen muikennen realiteiten. 
De Frarutaligen zullen zich niet 
aanpodden, nooit. Waarom zouden 

ze ? De nabijheid van Brusel 
zorgt ervoor dat ze Franstalig 
kunnen blijven, ze hebben hun 
eigen clubs en verenigingen, de 
i&cditeiten zijn, zoaL dat heet, "ge-
betonneerd" en ze krijgen steun van 
veel welgedteBe buitenlandere die 
zich te goed voelen om Nederlands 
te leren en duj de minachting en het 
onbegrip van de Franstaligen graag 
overnemen. Deze woorden van 
Van Istendael geven de VU-ers 
die de faciliteiten als onderdeel 
van een groot Vlaams-Waals 
kompromis bij de jongste staats
hervorming in de grondwet hiel
pen verankeren, gelijk... 

NAÏEVE BEDEVAARDERS 
U zal zich misschien al vra
gen gesteld hebben bij het ci
taat over de "stortregen op de 
IJzerbedevaart". Zet U schrap, 
we laten Van Istendael uitleg
gen wat hij bedoelt. De auteur 
verbergt zijn bewondering voor 
het vredesstreven van de bede
vaarten niet. Daarvoor grijpt hij 
terug naar de rakettenbetogin-
gen in het begin van de jaren 
tachtig: Met duizenden trokken zij, 
man, vrouw, kind, hond, buur, onder 
hun klauwende leeuwenvlaggen mee 
in de grote vrededbetogingen van de 
jaren tachtig. Er kwam maar geen 
einde aan de Volkóunie-afdelmgen 
uit dorpen en gehuchten. Steeds op
nieuw zag je het bordje: "Nooit meer 
oorlog ". 

Maar. Op de IJzerbedevaart 
maken duizenden overtuigd vrede
lievende mensen gebaren die een bui
tenstaander alleen maar kan zien 
aL) fascistisch. Dat ui de tragedie 
van de IJzerbedevaart. Door en door 
brave mensen komen massaal roe
pen dat ze vrede willen en recht 
voor hun geliefde Vlaanderland en 
voor de hele wereld, want Vlaande
ren heeft zijn zonen uitgezonden aL 
mLsionarusen en het leed van de 
Derde Wereld u ons bekend. Maar 
die mensen doen dat met feilloze pre-
cLie op de manier die een van de 
moorddadigste en wreedste systemen 
aller tijden in herinnering roept. En 
alleen zij beseffen het niet. Ze weten 
van de prins geen kwaad en worden 
heel boos aL je hen daarop wijst. Je 
trapt op hun zieL 

Enkele bladzijden verder is Van 
Istendael nog duidelijker: Die 
ene keer dat ik er was, schaamde 
ik me diep dat "Nu het lied der 
Vlaamse zonen, nu een dreunend 
kereLUed, dat ui wUde rwordertonen 
uit het diepst onz' herten schiet" 
brullend over de vlakte rolde. De 
angst sloeg me om het hart toen ik 
dertigduizend handen omhoog zag 
gaan, niet voor de Romeinse fascL-
tengroet maar om in houwe trouwe 
aan Vlaanderen te zweren. In gods
naam, weten ze dan niet dat ze de 
duistere geesten oproepen die ooit in 
de twintigste eeuw hebben gewoed? 
Zijn ze echt zo naïef? Ze zijn zo 
naïef. 

Voor Van Istendael gelden de 
traditionele ekskuses die de fla
minganten plegen aan te dragen 
niet. Hij geeft toe dat het Be-
devaartkomitee de fascistische 
groepuskules nooit op de Be-

Volgens Van Istendael maken duizenden overtuigd vredelievende mensen op de IJzerbedevaart gebaren 
die een buitenstaander alleen maar kan zien aU fascuti^ch. 

devaartweide heeft toegelaten. 
Maar het bédevaartkomitee heeft 
ook nooit duidelijk gezegd dat Uden 
van het Vlaams Blok niet welkom 
waren op de welde. En, zeggen wij in 
Vlaanderen, wie bij de hond slaapt, 
heeft zijn vlooien. Probeer maar eens 
uit te leggen dat er aan die bedevaart 
geen vleugje fascLme kleeft. 

VLD: ONGEHOORD 
Nieuw in Het Labyrint is na
tuurlijk Van Istendaels visie op 
de verkiezingen van 24 novem
ber '91. Volgens de auteur pikte 
de kiezer de zelfgenoegzaam
heid van de politici niet meer, 
die alleen rekening hielden met de 
spelregeL van hun eigen wereldje, 
die regeringen vormden die van alles 
waren, maar zeker geen afspiege
ling van de wil van de kiezer, die geen 
enkel door henzelf zeer, zeer, zééééér 
errutig genoemd probleem oplosten. 

In het hoofdstukje Partijen rolt 
Van Istendael de rode loper uit 
voor Verhofstadt. De lezer 
krijgt te horen dat meer dan 
15.000 eksemplaren van de 
VLD-beginselverklaring ver
spreid werden, dat duizenden 
mensen voor meer uitleg bel
den, dat bijna 3.000 • mensen 
het VLD-stichtingskongres bij
woonden. Er zijn nog geen ver
kiezingen geweest sindsdien, 
geeft Van Istendael toe. Maar 
volgens alle opiniepeilingen heeft de 

VLD iets ongehoords teweegge
bracht. 

Dat is zeker juist. Maar toch 
vinden vs'e dat Van Istendael 
zich zoals zovelen heeft laten 
inpakken door de show rond de 
VLD. Want op de Heizelmee-
ting van de VU kwamen méér 
dan 3.000 mensen hun trouw 
aan de Volksunie bewijzen. Op 
de kongresteksten van het maat
schappelijk kongres van de par
tij in Leuven w^erden meer 
amendementen ingediend dan 
op de beginselverklaring van de 
VLD. Toch hanteert Van Isten
dael ten aanzien van de VU 
blijkbaar slechts twee parame
ters: de opiniepeilingen en de 
elektorale afkalving. Volgens de 
joernalist schreef de kiezer de 
VU al af: De meeste oude Vlaamse 
euen zijn ingewilligd, Vlaanderen 
bestuurt steeds vollediger zichzelf en 
wat blijkt nu ? De kiezers zien de VU 
niet aL een soort D'66, zeker niet 
aL een groene partij avant-la-Uttre, 
maar aL een nationalistLche partij 
waarvan de rol op het politieke to
neel L uitgespeeld. Alles wat de VU 
wilde, L er gekomen, redeneren de 
kiezers, en aL de partij zichzelf niet 
opheft, doen wij het wel 

Waarom zwijgt Van Istendael 
over de poging van Bert Anciaux 
om het tij te keren, en van de VU 
een echt vooruitstrevende en so-

4^ 

ciale partij te maken? Natuur
lijk, de toekomst zal uitwijzen 
of deze poging lukt. Maar Van 
Istendael, die eerder betreurd 
had dat de Vlaamse bew^eging 
de rechtse richting was inge
stuurd door de blindheid van 
de socialisten voor het belang 
van de taal in het emancipatie
proces van het proletciriaat, had 
al was het mjiar door een ver
melding van de mjiatschappe-
lijke z-wenking van de VU, het 
einde van de partij open kun
nen laten. Luc Versteylen, schrijft 
Van Istendael, vindt dat Agalev 
heel snel op de oude partijen is 
gaan lijken. De groene fietser 
beweegt zich volgens de joer-
njJist dartel op de zijpaden van 
de politiek. Wellicht wist Van 
Istendael bij het afsluiten van 
zijn herzien boek niet dat Ver
steylen onlangs verklaard heeft 
dat het programma van de VU 
van Bert Anciaux het beste het 
Helaba-programma venvoordt. 
In de NV Politiek L dartelheid 
verschrikkelijk subversief, schrijft 
Van Istendael. Het had ook een 
mooi open einde kunnen zijn 
voor zijn passages over de VU. 

(Pdj) 

c» Het Belgisch labyrint. Wak
ker worden in een ander land. 
Uitg. De ArbeidersperSf Antwer
pen, 1995, 516 blx, 759 fr. 
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UIT-DE-REGIO 
HET PARTIJBESTUUR DEELT MEE VUJO-KUL:„ERELEDEN KRIJGEN 

ONZE EEUWIGE VRIENDSCHAP! II 
Het partijbestuur van de Volks
unie nam kennis van de re
sultaten van de meest recente 
opiniepeilingen uitgevoerd door 
het bureau Dimarso en gepubli
ceerd in De Morgen. 

Met alle nodige relativering bij 
het interpreteren van deze cij
fers stelt het partijbestuur toch 
vast dat de VU-boodschap 
klaarblijkelijk aanslaat bij de 
bevolking. De staatsvormende 
krachtlijnen, zoals vastgelegd 
tijdens het VXJ-Toekomstfeest 
te Wachtebeke, en de nieu-we 
maatschappelijke opties, zoals 
beslist tijdens het VU-kongres 
te Leuven, worden door de pu
blieke opinie blijkbaar gunstig 
onthaald. 

Tevens stelt de VU vast dat de 
poging van sommigen om de 
VU in één of andere hoek te 
drummen mislukt is. De ideeën 
geformuleerd tijdens het 
VU-kongres beginnen lang
zaam maar zeker ingang te vin
den bij brede lagen van de be
volking. Zo verwijst VU-voor-
zitter Anciaux naar de voor
stellen inzake arbeidsduurver
korting. In Frankrijk, Duits
land en Nederland w^aren deze 
reeds aan de orde van de dag. 
In het Europees Parlement te
kende zich een meerderheid ten 
gunste van deze keuze af. Van
daag stellen we vast dat ook in 
België diverse groepen, zowel 
langs •werkgevers- en •werkne-
merszijde als vanuit de politieke 
wereld' deze optie om de du
ale samenleving te voorkomen 
hebben aanvaard. 

Waar de eerste minister De-
haene zich recent in de Kamer 
nog openlijk uitsprak tegen deze 
vorm van solidariteit ten gunste 
van de werklozen, blijkt de re
gering vandaag in het kader van 
de onderhandelingen rond het 
krisisplan de richting van de ar
beidsduurverkorting te zijn in
geslagen. 

Alvorens een oordeel te vellen 
wacht de VU echter met span
ning de konkrete voorstellen af. 

EUROKORPS 
Het partijbestuur van de VU 
sprak zich eveneens uit over de 
installatie van de generale staf 
van Eurokorps. De VU vraagt 
zich af of we 75 jaar na het 
beëindigen van de eerste we
reldoorlog opnieuw op de bres 
moeten staan om 'Vlaamse Re
gimenten' te eisen. Een nieuwe 
diskriminatie van de Neder-
landstaligen in dit embryo van 
een Europees leger is onaan
vaardbaar. 

TRANSFERS 
Uit de repliek van de Christe
lijke Mutualiteiten op de pers-
koyferentie waar VU-onder-
voorzitter Patrik Vankrunkels-
ven vorige week aantoonde dat 
in 1992 in Wallonië 16,4 mil
jard méér werd uitgegeven aan 
gezondheidszorgen blijkt zon
der meer dat de VU-berekenin-
gen kloppen. Tevens bevestigt 
de CM-reaktie het bestaan van 

een andere medische kuituur in 
het Noorden en het Zuiden van 
dit land. 

Meer thuisverpleging en eer-
ste-lijnsgezondheidszorg in 
Vlaanderen tegenover méér 
specialistische geneeskunde in 
Wallonië. Een federalisering 
van de gezondheidszorgen is 
dus beleidsmatig noodzakehjk. 

Zowel het federale als het 
Vlaamse regeerakkoord hebben 
van het wegwerken van de 
niet-objektief-verklaarbare 
transfers in de sociale zeker
heid een belangrijke beleidsop
tie gemaakt. Reeds in het voor
jaar werden enkele maatrege
len, o.m. in de klinische biolo
gie, genomen. Nu de regering 
werk maakt van een krisisplan, 
dat zal gepaard gaan met bespa
ringen en nieuwe belastingen, 
kan en mag deze voor Vlaan
deren zo belangrijke thematiek 
niet op de agenda ontbreken. 

AMNESTIE EN BLIJDE INTREDE 
Naar aanleiding van de blijde 
intrede van het vorstenpjiar in 
Antwerpen verspreidde het po
litiek kollege van Antwerpen 
volgende mededeling. 

Albert II en Paola van Bel
gië doen hun blijde intrede in 
Antwerpen. Hierbij wordt voor
bijgegaan aan de realiteit die 
maakt dat Vlaanderen sinds en
kele jaren een bijna-soevereine 
republiek is. Tradities hebben 
echter een lang leven. Ze zijn 
immers goed voor de kommer-
cie en de populaire media. 

In Vlaanderen wordt bij een 
koninklijk optreden traditioneel 
de eis tot amnestie gesteld. Dit 
is niet, zoals in de naoorlogse re
pressietijd, zelf ingegeven door 
de hardnekkige wü om gelijk 
te halen. Wel omdat sociale ge
volgen uitvegen van een recht
spraak, die meer geïnspireerd 

was door politieke motieven dan 
rechtvaardigheid, in elk be
schaafd land al lang gebeurde. 
En ook omdat in die periode 
voorbijgegaan werd aan eko-
nomische koUaboratie, net zo
als vandaag inzake de fiskale 
fraude. 

Het Vlaamse volk heeft lang ge
leden, tijdens een referendum 
aan de vader van Albert II am
nestie gegeven. Amnestie moet 
voor de Volksunie verleend 
worden door de zelf gekozen 
vertegen'woordigers. 

Indien het federale parlement 
dat vooralsnog niet wil doen, 
moet de Vlaamse Raad er komaf 
mee maken. Het zou passend 
zijn indien Albert II dit moreel 
steunt. 

Luk Lemmens, 
voorzitter Pol. 

Kollege-Antwerpen 

V U J O - K U L is reeds een 
maand terug van start gegaan. 
De eerste aktiviteit, een voor-
stelhng van ons nieuw maat
schappelijk projekt door Vic 
Anciaux, is reeds achter de rug. 

In de toekomst zal de 
V U J O - K U L nog andre akti-
viteiten organiseren. Zo zal er 
naar jaarlijkse gewoonte in de 
maand december een gespreks-
avond gehouden worden over 
amnestie. Natuurlijk zal de ver
dere bekendmaking van ons 
maatschappelijk profiel nog 
verdere aandacht opeisen. 

Maar studenten zijn in de eer
ste plaats nog student. Naast de 
,.serieuze" aktiviteiten moet er 
ook nog plaats zijn voor ver
tier. Ook daar wordt voor ge

zorgd door onze beruchte 
V U J O - K U L cantus en door 
onze wekehjkse bijeenkomsten. 

Om dit allemaal te kunnen re
aliseren zijn twee zaken van le
vensbelang: mensen en geld. 

Wie erelid wil worden van 
V U J O - K U L door 1.000 fr te 
storten op rek.nr. 
860-0084644-42 van de 
VU-Jongeren met vermelding 
van „erelid 1994". 

VUJO-KUL-voorzitter Roel 
Anciaux: „Alle ereleden krijgen 
onze eeuwige vriendschap en 
worden in onze studentenhede-
ren geroemd. Dank bij voor
baat". 

Info: VUJO-KUL, p/a Roel 
Anciaux, Naamsestraat 60, 
3000 Leuven. 

VU-AALST BEREIDT 
VERKIEZINGEN VOOR 
Samengekomen in statutaire 
vergadering op vrijdcig 29 ok
tober 1993 heeft de Politieke 
Raad van de Volksunie van 
Groot-Aalst Danny Denayer aan
gesteld als lijsttrekker bij de ge
meenteraadsverkiezingen op 9 
oktober 1994. 

Danny Denayer is reeds 12 jaar 
gemeenteraadslid van Aalst en 
sedert het ged\vongen afscheid 
van volksvertegenwoordiger 
J a n Caudron uit de gemeente
raad van Aalst, VU-fraktielei-
der. 

Rond Danny Denayer werd het 
afgelopen anderhalfjaar een ho
mogeen team samengebracht. 
Deze eendrachtige ploeg is vast 
van plan het demokratisch 
Vlaams-nationaal gedachten-
goed beter te laten doordrin
gen tot de hoogste Aalsterse be-
stuursregionen. Daarenboven 
zal de lokale problematiek op 
een nog meer vakkundige ma

nier ter harte worden genomen. 

Het ligt in de bedoeling van 
VU-Aalst de lijstvorming tegen 
het einde van dit jaar af te ron
den en ter bekrachtiging aan de 
leden voor te leggen tegen half 
januari 1994. 

HALLE
VILVOORDE 
KIEST 
Op vrijdag 19 november 
1993 e.k. wordt er tijdens 
de arr. raad van Halle-Vil
voorde overgegaan tot de 
verkiezing van een nieu\ve 
arr. voorzitter. Deze verkie
zing gaat door in de grote 
zaal van het Collegium, 
Brusselstraat te Groot-Bij
gaarden. 

RESTAURANT HASSELTBERG 
NIEUWELAAN 47,1860 MEISE - TEL 02/269.70.45 

MENU'S 
AAN 950 

en 1.600 fr. 

WOENSDAG EN 
ZONDAGAVOND 

GESLOTEN 
Incluslefprijs voor 

BANKETTEN 

Brugge bezoeken is ook 
kennis maken met het 

Vlaams 
Ontmoetingscentrum 

^ De Gulden Spoor 

rechtover uitgang paridng 

't Zand 22 Brugge 
tel. 050-34.30.82 

' dranken 
* snacks 

* restaurant 
' zaal voor 50 pers. 

Restaurant «®tjl» 
(uitbater William CUPPENS) 

is vertiuisd. 

Nieuw adres: 
Assesteenweg 26, lïRNAT 

Tel.: 02/582.31.14 
Op de kaart: menu's vanaf 

650 en 875 fr. 

Op vertoon van deze advertentie 
of VU-lidkaart apentief gratis i 

'tboerenhof 
CAFE-RESTAURAm'-FRmJUR 

Terras - Lunchroom -
Coffeeshop 
Altamira stone grill 

Prijzen voor groepen 
op aanvraag. 

De Plank 24A 
3790 Sint-Martens-Voeren 
Tel. 041/81.07.03 

spraak k'gc 

RESTAURA^JT-HOTEL 

OVEREINDE 
Salons Raynnoncl 
- banketzalen tot 

300 personen 
- specialiteiten bnjiloften 

en banketten 
Overeinde 8 AS 

011/65.73.05-65.89.40 

BIJ vertonen 
van VU-lldkaart: 
één aperitief gratis. 

Brood- en 
banketbakkerij 

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

SPECIALITEIT 
VAN ALLE 

GELEGENHEIDSGEBAK 

Sedert 1910 
JAN PAUWELS-DE BRAUWER 

Oude Brugstraat 16,9200 Schoonaarde. 
Tel. 052-42.32.46 

Wekelijkse rustdag vrijdag tot zaterdag 18 uur 
Jaarlijks verlof december De familiezaak met traditie 
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UIT-DE-REGIO \ 

HETVU-KONGRES 
ARRONDISSEMENTEEL 
BESPROKEN 
D e bes lu i ten van he t V U - k o n -
gres w o r d e n de k o m e n d e w e k e n 
ui tvoer ig b e s p r o k e n in de ar
rond i s semen t s r aden . D i t w o r 
den belangr i jke s a m e n k o m s t e n 
o m d a t iedereen er de pas sende 
informatie k a n ops teken en 
zi jn/haar m e n i n g kwi j tkan . 

H e t IS d a n ook a a n g w e z e n da t 
de a fde l ingsbes turen leden en 
S3rmpatisanten tijdig verwi t t i 
gen en de verp laa t s ing n a a r h u n 
a r rond i ssemente le r aad organi 
seren. 

Volgende da t a en pléiatsen lig
gen vast , m a a k er gebru ik van ! 

• Arr. O V D en l e p e r : z o n d a g 
14 nov. om 9u.30 in 't Fort, Kaas -
ke rkes t r aa t 2 te D i k s m u i d e . 

• Arr. D e n d e r m o n d e en 
S in t -Nik laas : d insdag 16 nov. 
om 20u. in Oud Gemeentehul), Dr . 
H a e k s t r a a t 33 te G r e m b e r g e n . 

• Arr. Brusse l : d insdag 16 nov. 
om 20u. in De Markten (Spie
gelzaal) , O u d e G r a a n m a r k t 5 te 
Brussel . 

• Arr. B r u g g e : vr i jdag 19 nov. 
om 20u. in 't Leitje, 't Leitje 35 
te Brugge-Assebroek . 

• Arr. Aalst en O u d e n a a r d e : 
vr i jdag 26 nov. om 20u. in De 
IJzer (bovenzaa l ) , V laande ren -
s t raa t 13 te Aalst . 

D e r a d e n w o r d e n begeleid door 
he t Vormings ins t i tuu t Lodewijk 
Dosfel. 

PENSENKERMIS VU-BUIZINGEN 

Uits lag tombola ee twaa rde -
kaa r t en : 

1 4 - 5 2 - 7 6 - 1 0 9 - 1 5 2 - 2 3 0 
- 263 - 286 - 326 - 388 - 4 3 3 -
472 - 4 9 3 - 5 3 7 - 5 6 4 - 6 1 1 -
668 - 741 - 759 - 787 - 819 -
8 4 3 - 870 - 882 - 914. 

Ui ts lag t ombo la s t e u n b o e k : 

1. M a u r i c e S e r k e y n ; 2. Alfons 
P a u w e l s ; 3 . F r e d d y Bonnewi jn ; 
4. Pau l Van den D o r p e ; 5. 
M e e r s d o m - V a n B o u r g o g n e ; 6. 
A. G e r a r d ; 7. J u l i e n G e r r e s c h ; 
8. A ü c h a D e G u y p e r ; 9. J o s 
B a u t m a n s ; 10. Lucien Vanden-
dr iessche ; 11 . R a e s - D e b r e m a e -
k e r ; 12. Exl. D e h a n d s c h u t t e r ; 
13. M a r k D e T e m m e r m a n ; 14. 
Et ien Gi t s ; 15. R o n n y Brijssens 
(zaal M i t ) ; 16. Fel ix Van Hoef; 
17. T h e o D e c u y p e r ; 18. J o s 

G u l d e n t o p s ; 19. P ie r re R e n a u d ; 
20. H u b e r t Se rgean t ; 2 1 . R o m 
D e C r a e n ; 22. F r a n s S teenhou
w e r ( O . E . H . ) ; 23 . J a n M o e -
r e n h o u d t ; 24. Louis D e n a y e r ; 
25 . Ed . M e r t e n s ; 26 . G h . Bae-
y e n s ; 27 . R o g e r Beelen (Buiz. 
Spor t ie f ) ; 28 . Suzy Van O o s t ; 
29. Alber t Po r t ae l s ; 30. J u l i e n 
D e l v e a u x ; 3 1 . Gas ton Thijs ; 32. 
Godel ieve V e r m e y e n ; 33 . Vaü-
l emans -Smid t s ; 34. A n n e M a -
thieu. 

Al deze pri jzen k u n n e n afge
haa ld w o r d e n bij Mie i Uy ten -
hoven, Geyns tbos 17 te Buizin
gen (tel. 356.86.71) . 

Omwi l l e van de verk iez ingen in 
o k t o b e r zal onze pensenke rmis 
vo lgend jaar d o o r g a a n op 3 en 
4 sep tember . 

(j-d.) 

OOST-VLAANDEREN 
N O V E M B E R 

Vr. 12 GENT: Gentse Avond. In 
zaal Hof ten Rhoden, Driesstraat 58 
te Ledeberg, met uitgebreid eetmaal 
van Gentse streekgerechten, over
zicht politieke aktualiteit door O. 
Van Ooteghem en causerie door Ro
ger Roels in het Gents dialekt. Aan
vang: 19u.30; deelname 980 fr.p.p. 
(aperitief + wijnen inbegr., (kinderen 
450 fr). Inschrijven voor 9/11 op rek. 
068-2077640-24 van VU Gent-Cen-
tnim-Zuid (tevens organisator). 

Za. 13 ERTVELDE: Breughel-
avond. O M 20u. in zaai Mioritza, 
Ertvelde-Rieme. 350 fr.p.p. Inschrij
ven tot 8/11 bij VUJO-Evergem, 
Benninckstraat 14, 9940 Ertvelde 
(09/344.03.76). 

Zo. 14 SENT-GILLIS-WAAS: Na
tuurwandeling o.l.v. deskundige gids 
in het Stropersbos. Samenkomst 
Kerk 't Kalf om 15u. Deelname is 
gratis. Duur: ca. 2,5u. Daarna gra
tis konsumptie. Iedereen welkom. 
Verdere inlichtingen: Romain De 
Grave, 03/770.70.62. 

Do . 18 E R T V E L D E : Retro-Fuif. 

Volksunie 
Arrondissement 

Turnhout 

GROOT LEDENBAL 
op zaterdag 

22 januari '94. 
Turnhout, 

Parochiezaal Schorvoort 
Gastspreker: 

Paul Van Grembergen 

Discobar Inkom 100 fr. 

Om 20u. in Jeugdhuis Beukenhof, 
Stationsstraat te Eeklo. Ingang 80 fr., 
w k 60 fr. Org. en mfo; VUJO-Ever
gem, 09/344.03.76. 

Za. 20 M E R E L B E K E : Volks
unie-Feest met aperitief, kaasbuffet 
of vleesschotel en dansavond met 
D J Symfoni. In zaal St.Pieterskring 
te Merelbeke. Eten van I9u.30 tot 
21u.30. Deelname 400 fr.p.p. Kaar
ten bl) Koen Van Calmere 
(231.68.45). Org. VU-Merelbeke. 

Za. 20 W I E Z E : De nacht van Twie-
lebelleke. In zaal Wiezehof, vanaf 
21u. Muziek door Roosje and The 
Zodiacs. Org.: VU-Dender-
belle/Wleze/Lebbeke. 

Zo. 21 Z O T T E G E M : Herfstwan-
deling te Oombergen. Samenkomst 
om I4u.l5 aan de kerk van Oomber
gen. Vertrek stipt om 15u. Afstand: 
7 km. Org.: VU-Zottegem. 

Wc. 24 GENT: „Echtscheiding als 
maatschappehjk verschijnsel" door 
Xavier Troch, jurist. Om 20u. in 
zaal Van Eyck, Lange Kruisstraat 4 
(nabij St Baafsplein, parkeermog. op 
Bisdomplein, Laurentplein en Reep). 
Inkom gratis. Org.: 
FW-Groot-Gent. 

Za. 27 ERTVELDE: Subito-fiiif. 
Om 20u. in Jeugdhuis Beukenhof, 
Stationsstraat te Eeklo. Ingang 80 
fr., w k 60 fr. of I Subito-biljet. 
Org. + info: VUJO-Evergem, 
09/344.03.76, 

D E C E M B E R 

Zo. 5 D E N D E R L E E U W : Arron
dissementeel Eetfestijn. In zaal Ho
rizon, Steenweg 550, van l lu.30 tot 
21u. Keuze uit vis met Hollandse 
saus en steak met diverse sausen. 
Deelname: 350 fr. Org.: VU-arr. 
Aalst. 

ANTWERPEN 
NOVEMBER 

Vr. 12 SCHOTEN: Toneelvoor-
steüing: De Honden in het Ze
gekoor. Om 20u. in de Gemeen
telijke feestzaal, St. Cordulastraat 
10. Inkom: leden 200 fr., niet-leden 
250 fn Kaarten: 03/645.86.50 -
03/363.68.94. Org. : F W , KK J a n 
Puimège, VTB-VAB en Alice Na-
honkring. 

Za. 13 BRASSCHAAT: 19de 
avond van Flandriako Etxea, vzw 
Vlaams Huis in Baskenland, met 
simpatisanten. Deuren open vanaf 
I9u. Met optredens Baskische zan
gers, video-reisverslag en aankon
diging AllerheUigenreis '94. Aan
vang barbecue om I9u.30 (250 fr.). 
Info: Walter Lu3rten 
(03/482.11.93). 

Di . 16 B E R C H E M : Mieke Hae-
negraaf over haar Zuid-Afrikareis. 
Om 20u. in het Kultureel Centrum. 
Org.: FW-Berchem. 

Do . 18 E D E G E M : Om 20u. in 
Drie Eiken: Dia-avond door Benny 
Audenaert over Europa in de 
ruimte. Org. : Kulturele Kring Ede-
gem. 

Do . 18 A N T W E R P E N : Inter-
vieuw met Bert Anciaux. Om 20u. 
in Aula R008 van de Ufsia. Org.: 
VUJO-UA. 

Vr. 19 H O B O K E N : Vierde eet-
maal met dans, zaal Nieuwe Spie
gel, Kioskplaats. Om 20u. Kaarten 
aan 400 fr. bij VU-afd. Antwerpen 
en Hoboken of tel. 03/238.82.08. 

i l ^ ^ e : IBRABANT 
Za. 20 E D E G E M : Jaarlijkse eu
charistieviering van de Blauwvoet-
gemeenschap ter nagedachtenis van 
hun overledenen. Om 16u.l5 in de 
Kerk van de H. Familie, Kerkplein 
te Edegem. 

Za. 20 E D E G E M : Om 20u.I5 in 
Drie Eiken: Kaartavond. Inschrij
ven op voorhand. Org. : VNSE. 

Za. 20 H O V E : Mosselsouper in 
zaal Urania, Jozef Matheessen-
straat, vanaf 19u. Deelname: 450 fr. 
Koude schotel aan 350 fr. Inschrij
ven bij Willem Nollet, Wouwstraat 
82 (03/455.65.46). Org.: VU-Hove. 

Vr. 26 B E R C H E M : Kwis o.l.v 
Bob Bolsens in het Kultureel Cen
trum, Driekoningenstraat 126. 
Start om 20u. Deelname: 100 fr., 
max. 6 pers. per ploeg. Info: Tiiea 
Van Gelder (03/321.19.86). Org. : 
Vlaamse Kring Berchem. 

Zo. 28 N I J L E N : Restaurantdag in 
zaal Kempenland. Van 12 tot 19u. 
Vooraf inschrijven (03/481.99.34 of 
481.82.76). Org. : VU-Nijlen. 

D E C E M B E R 

Wo. 8 K A P E L L E N : Gespreks-
avond ,,De vredesgedachte door 
de eeuwen heen". Inleider: Lionel 
Vandenberghe. Om 20u. Dit n.a.v. 
tentoonstelhng ,, Vlaanderen, Vrou
wen, Vrede", van 4 tot 12 dec. Open 
op werkdagen van 9 tot 17u. Za. 
en Zo van lOu.30 tot 16u. Org. : 
FW-Kapellen. 

UITSLAG TOMTOLA TE LAARNE 

Hie r de uitslag van de tom-
bo la - ingangskaar ten van he t 
V U - b a l van 16 ok tobe r j .1. 

Nr . 343 - h e s p ; nr. 255 - ba r 
becue ; nr. 436 — w a a r d e b o n ; nr. 
352 - boek ; nr. 501 - sa lami ; 

nr. 2 9 7 - f ie tsband; 
w a a r d e b o n . 

nn 093 -

Prijzen af te ha len to t 15 decem
be r bij F r a n k Van Imschoot , 
Boch tens t r aa t AA te Lciarne, tel. 
369.50.45. 

WEST-VLAANDEREN 
N O V E M B E R 

Vr. 12 I Z E G E M : Vlaams Huis, 
vanaf 20u.: negende kaarting. 
Org.: Kaartersklub De Vlaamse 
Vrienden. 

Za. 13 D E E R L I J K : 2de grote 
tekstielkaarting imhet ontmoetings
centrum D'Iefte te Deerlijk. Vanaf 
lOu. De winnaars ontvangen 2 
handdoeken en de verliezers 2 was
handjes. Tevens tombola voorzien. 
Org. : VWG-Deerl i jk . 

Za. 13 K O R T R I J K : Namiddag-
uitstap naar Antwerpen met geleid 
bezoek aan het Museum IVlayer 
van den Berg en de O.L.V.kate-
draal. Inlichtingen bij B. Damiens 
(056/21.26.99). Org. : FW-Kor t -
rijk. 

iVïa. 15 I Z E G E M : Zaal Oud Stad
huis, 15u.: diavoordracht ,,Ro
mance in de Provence" door R. 
Moeyaert. Org. : VWG-Izegem. 

Za. 20 W I E L S B E K E : Sinter
klaasfeest. Om 14u. opwachting 
aan het Sas Vcin Ooigem. Om 
14u.30 Aankomst Sint en uitdeling 
versnaperingen. Om 15u. vertrek 
v.d. Sint met de boot. Vanaf 18 tot 
20u.: gratis klaasgeschenken aan 
-12-jarigen in Taverne De Klokke 
te Ooigem. Vooraf inschrijen voor 
15/11 in De Klokke of bij bestuurs
leden van de Vlaamse Vrienden
kring. 

Zo. 21 I Z E G E M : Zaal Oud Ge
meentehuis Kachtem: Sinterklaas
feest. Org. : FW-Izegem. 

Di . 23 I Z E G E M : Plantijnzaal 
Openbare Bib., 19u.30: deel 1 kur-
sus ,,Georges Brtissens — eenvoud 
en grootheid" door J . Verachtert. 
Deelname: 1.100 fr. Inschrijven bij 
J . Bogaert (051/30.10.39) of E. 
Vandewalle (051/30.26.70). Org.: 
VSVK. 

Do. 23 I Z E G E M : Bar Akademie 

«•: v^^iis<i<5.ito.vt* *^'ivi-. 

Muziek & Woord, 20u.: prof Koen 
Boey over ,,Zin geven in het leven". 
Toegang 50 fr., abo's gratis. Org. : 
VSVK. 

Vr. 26 O O S T E N D E : Geert Lam-
bert over ,,Europa der volkeren". 
Om 20u. in Trefcentrum, Aartsher
togstraat 4. Org.: Rodenbachfonds 
W.Vl. 

Vr. 26 K O R T R I J K : Volksverte
genwoordiger Herman Lauwers 
over ,,De VU Vlaamser dan ooit. 
Een programma voor de toekomst". 
Om 20u. in Trefcentrum 
West-Flandria, Graaf Gwijde van 
Namenstraat 7. Org. : VU-Kortrijk. 

Di . 30 I Z E G E M : Plantijnzaal 
Openbare Bib., 19u.30: deel 2 kur-
sus „Georges Brassens". Org. : 
VSVK. 

D E C E M B E R 

Vr. 10 TIELT: Arsene Vandevelde 
over „Zin en onzien van de IJzer
bedevaart". Om 20u. in zaal Güd-
hof, Kultureel Centrum, St.Mi-
chielsstraat. Org.: Rodenbach
fonds W.Vl. 

ZOEKERTJE 
F L A T T E K O O P : Gelijk
vloers + v r u c h t g e b r u i k van 
tuin. Gelegen de Villegaslaan, 
36 te G a n s h o r e n . O m v a t t e n d e 
living (ofwel o p k l a p b e d voor
zien of o p k l a p b e d aan m u u r ) , 
keuken , badkamer , W C , kel
de r + kleine bergp laa t s . N e t 
jes en rust ig. Bou-wjaar 1962. 
Ideaal v o o r 1 pe r soon of als 
belegging. Onmiddel l i jk vrij . 
Tel. na 17u.: 02/380.04.78 
(Karel Severs ) . 

N O V E M B E R 

Za. 13 BIERBEEK: VU-Steakfes-
tijn in Buurthuis te Korbeek-Lo, 
van 17 tot 22u. Ook op 14/11 van 
I lu .30tot I5u. Org. : VU-Bierbeek. 

Vr. 19 G R O O T - B I J G A A R D E N : 
Arr. Raad in zaal Collegium (grote 
zaal), om 20u. Agenda: goedkeu
ring verslag, verkiezing arr. voor
zitter en partij raadslid, mededelin
gen, leden en abo., pol. aktua: spli-
sing SZ. Org. : VU-arr. Halle-Vil-
voorde. 

Za. 20 K A M P E N H O U T : Vijfde 
witlooffestijn in zaal Pax, Brouwe
rijstraat te Kampenhout. Van 18 tot 
21u. Ook op 21/11 van I lu.30 tot 
15u. Org. : VU-Kampenhout. 

Za. 20 E S S E N E : Eetfestijn van 
de VU-afdeling Essene-Hekelgem. 
Van 18 tot 22u. in de Parochie
zaal van Essene. Ook op 21/11 van 
l lu .30 tot 17u. 

Za. 20 O P W I J K : Breugelfeest. In 
St. Pauluszaal. Vanaf 15u.: panne-
koeken. Vanaf 18u.30 breugelmaal. 
Org. : VU-Opwijk-JVtazenzele. 

Zo. 21 T IELT-WINGE: Derde 
Pannekoeken- en SmouteboUen-
bak. Vanaf 14u. in 't Jongensschool 
te Tielt. Org.: VU-Tielt-Wlnge. 

Do . 25 H E R E N T : Vormingsavond 
„België failliet?. Loopt ons werk 
weg?" over het Soc. Pakt. Om 
20u. in zaal Het Rozenhof, Dorps
plein 11 te Veltem-Beisem. Spre
kers : prof. Blanplain en Mark Van 
Laere (red. Wereldwijd). Org. : Ro
denbachfonds Brabant & Dosfel-
kring Herent. 

Za. 27 B R U S S E L : Waterzooi Eet-
feest. In de Overmolen, Anspacht-
laan 189 te 1000 Brussel. Van 18 
tot 22u. Ook op 28/11 van l lu .30 
tot 15U.30. Org.: vu-Brussel-Stad. 

Za. 27 W O L V E R T E M : VU-Breu-
gelfeest. Vanaf 18u. in de feest
zaal Cecilia, Oppemstraat 32. Org.: 
VU-Meise-Wolvertem-Oppem. 

D E C E M B E R 

Za. 4 T E R V U R E N : Spa-
getti-avond in de parochiezaal van 
Moorsel-Tervuren (naast de kerk 
in de Moorselstraat). Vanaf I8u. 
Iedereen welkom. Org.: VU-Duis-
burg-Moorsel-Tervuren. 

LIMBURG 

N O V E M B E R 

Za. 13 H A M : Grote Zettersprijs
kamp, in de kantine van F C Rio. In
schrijven vanaf I9u.30. Aanvang: 
20u. Gratis wafelen. Halve haan per 
gewonnen boom. Org. : Vlaamse 
Vriendenkring Ham en VU-Ham. 

Do . 25 N E E R O E T E R E N : Jaak 
Vandemeulebroucke over ,,De 
Hormonenmaffia". Om 20u. in Kul
tureel Centrum te Neeroeteren. In
kom gratis. Orf.: VU-kanton Maas
eik i.s.m. VU-Neeroeteren-Opoete-
ren. 

D E C E M B E R 

Za. 11 H A M : Grote Zettersprijs
kamp, in de kantine van F C Rio. In
schrijven vanaf 19u.30. Aanvang: 
20u. Gratis wafelen. Halve haan per 
gewonnen boom. Org.: Vlaamse 
Vriendenkring Ham en VU-Ham. 

Koop-, Bouw
en Woonkrediet 

hlypotheekleningen 
tot 125% 

Vaste rentevoet 
Persoonlijke leningen. 

Kantoor Belles 
Tutstraat 55 
2530 BOECHOUT 
Makelaars in 
VERZEKERINGEN 
KREDIETEN 
BELEGGINGEN 
IMMOBILIEN 
03/455.74.67 (455.21.88) 
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IN VOETBAL MOET MEN GEDULD HEBBEN 

WATERLOO BIJ LUIK 
Het zat je maar overkomen, Europee<) op eigen veld nut 
0-7 verliezen tegen een ploeg die in de eigen kompetitie niet 
één doelpunt per wedstrijd maakt en die bovendien haar 
gevaarlijkdte>,)piti) moet mi)den. Het overkwam Standard 
en René Vandereycken, die inmiddeb Arie Haan in de 
trainderédané woö opgevolgd. 

D e Waalse pers reageerde 
ontdaan en geschokt op de 
gebeurtenissen op Scles-
sin. E^rst was er het ont

slag geweest van'Haan die zijn 
méiandeniang duel met manager 
Roger Henrotay verloor. Haan 
had nochtans alles geprobeerd. 
Hij -was er leep in geslaagd de 
supporters aan zijn kant te krij
gen. Het publiek eiste dan ook 
luide de kop van een manager die 
zeker niet in aanmerking komt 
voor een loopbaan in de wereld 
van de diplomatie. Het bestuur 
ging daar niet op in. Haan moest 
gaan en daar zullen wel redenen 
voor geweest zijn. De Vlaamse 
Hollander w âs altijd al een diu-e 
jongen en niemand verstond ooit 
beter de kunst de verantwoor
delijkheden van zich af te schui
ven. Eigenlijk bleef er de ba
zen van Standard geen keuze 
meer over. Arie vloog en... René 
k'wam. Al was het oorspron
kelijk de bedoehnig dat Lee-
kens naar Luik zou zijn geko
men. Maar Georges w âs ook nog 
nooit van gisteren. Hij verkoos 
nog even te wachten op het ul
tieme aanbod van Cercle Brugge 
waar Henk Houw^aert mocht op-
krassen. Leekens w^erkt nu weer 
in zijn huiskamer. Küj kan zijn 
oude vertrouwde leventje op
nieuw opnemen. 

KWETSBAAR 
Men Vandereycken haalde 
Standard niet de gemakkelijk
ste jongen binnen. Al zal René 
misschien geleerd hebben van 
zijn Gentse avonturen. De Lim
burger met het vierkante taal
gebruik heeft weUicht begrepen 
dat hij zich niet altijd alles mag 
veroorloven. Luidop denken bij
voorbeeld is er voor een trai
ner niet bij. Zeker niet in Scles-
sin w^aar de gevoehgheden on
gewoon groot blijken te zijn. 
De nationeJe ploeg van Wallonië 
verkeert nu eenmaal in een 
k\vetsbare positie. Zij kan het 
budget maar moeilijk in even-
^vicht houden — daarom moest 

' Henk Vos worden verkocht — en 
moet verantwoording afleggen 
aan een geldschieter uit de Ant
werpse diamantwereld die maar 
weinig begrip kan opbrengen 
voor opeenvolgende nederlagen. 
Daarnaast is er de druk van het 
al jaren in zijn sportieve eer ge
krenkte Wallonië. Vorige zon
dag luisterden ŵ e op RTBf-radio 
naar het verslag van de Luikse 
bekerderby. Onvoorstelbaar -wat 
daar allemaal werd uitgekraamd. 
De geschiedenis en de roeping 
van Standard werden ten tonele 
gevoerd. Wat tegen Arsenal ge
beurde kon onmogehjk op rede
lijke supportersgronden worden 
verklaard. Er moesten bijgevolg 
barbertjes gehangen worden en 
die heetten voor de gelegenheid 
Frans Van Rooy en Thierry Pis
ten Het volk had om hun kop 
geroepen en de beide midden
velders werden naar het schavot 
geleid. We zien het bij het An-
derlecht van Constant Vanden 
Stock niet gauw gebeuren. 

DEONTOLOGIE 
Al moet een mens voorzichtig 
blijven natuurhjk want Cercle 

Brugge was ook altijd een klub 
die de gebeurtenissen onder 
kontrole wist te houden. Maar 
deze keer werd trainer Hou-
waert door Cercletje gevieren
deeld. Natuurlijk: er bestaat een 
uitleg voor. Henkie, nog een 
Vlaamse Hollander, had het in de 
voorbije maanden ekstra bruin 
gebakken. De manier waarop hij 
zich vorig seizoen van zijn kon-
trakt met Cercle wou ontdoen 
om naar Gent over te stappen 
was in onze kontreien nog niet 
eerder gezien. Dit moet de ver
trouwensrelatie tussen spelers, 
trainer en klub — zoals nu is 
gebleken — onherstelbaar heb
ben geschaad. Houwaert heeft 
altijd een eigen deontologie van 
het trainersvak ontwikkeld. Het 
heeft hem nooit aan lef en durf 
ontbroken. 

Hij is ook nooit rap rood ge
worden. Vandaag blijft de vraag 
hoe het op korte of half lange 
termijn met Henkie zal aflopen. 
Want de nationale trainersmarkt 
is verzadigd geraakt. Ze staan 
met velen te springen en elk 
jaar komen er trainers bij die op 
grond van hun spelersverleden 
menen jianspraak te mogen ma
ken op een job in de topklasse. 
We zijn benieuw^d. Theunis, Lee
kens, Broos, Meeu-ws, Daierden, 
Haan, Houwaert, Vandereyc
ken, Gerets, Boskamp, Jansen, 
Peruzovic, Heylens, HeLleputte, 
HeyUgen: allemaal ex-voetbal
iers die nog niet zo lang geleden 
op de poorten van de nationale 
ploeg roffelden. Er is dus zeker 

wat veranderd in de omkade
ring van ons topvoetbal. Erva
ring wordt hoog ingeschat. Al 
is ze niet noodzakelijk zaligma
kend zoals zopas nog is geble
ken... 

TERUGVAL? 
Maar om op het Europese be
kervoetbal terug te komen. Wa-
regem sneuvelde in de eerste 
ronde tegen een verzameling 
Finse amateurs. Standard 
kraakte middendoor tegen Arse
nal en Antwerp slaagde er niet 
in één doelpunt te maken te
gen de Oostenrijkers van Casino 
Salzburg. Enkel Anderlecht en 
KV Mechelen overleefden de 
tweede ronde. De landskampi
oenen namen niet zonder moeite 
afstand van een veelbelovend 
maar nog erg jong Sparta Praag 
en Malinwa zette probleemloos 
een wel erg zwak MTK Boe
dapest opzij. De balans is dus 
niet positief. Het is ooit anders 
ge-weest. De vraag rijst of de 
totaliteit van ons voetbal een te
rugval meemaakt. We verkiezen 
de vraag niet te beantwoorden 
maar het bhjft een onomstotelijk 
gegeven dat de overgrote meer
derheid van onze klubs niet be-
k'Wciam is spelscheppend op te 
treden in moeilijke omstandig
heden. Niemand speelt graag te
gen „de Belgen". Dat is geweten. 
Maar slechts weinigen schatten 
ons voetbal hoog in. Het volstaat 
buitenlandse kranten te lezen om 
zich daar rekenschap van te ge
ven. Intussen put men zich bij 
ons uit in theoretische bespiege
lingen die kant noch wal raken. 
Nu Anderlecht zich heeft ge
plaatst voor de Champioru League 
vreest men dat de afstand tussen 
de Brusselaars en hun achter
volgers nog groter zal w^orden. 
Dat is niet uitgesloten maar he
lemaal niet zeker. Overigens rijst 

de vraag of het anders kan en 
of het elders beter is ? Indien 
Anderlecht zich in de Champioiu . 
League moest aanbieden met een 
spelerskem die gesneden is op 
de maat van de kompetitie in 
België kan het hooguit een fi
gurantenrol opeisen. Zoiets mag 
niemand verwachten. Daarnaast 
moet worden opgemerkt dat in 
Spanje Barcelona de plak z\vaait 
en Real en La Coruna alleen 
maar kunnen achtervolgen. In 
Italië regeert Milaan. In Frank
rijk heeft Marseille jarenlang de 
debatten beheerst en Nederland 
maakt zich langzaam los uit de 
wxirggreep van de PSV-hegemo-
nie. Tot voor twee jaar deed 
Bayern München in Duitsland 
zo ongeveer wat het wilde. In 
Portugal moet Benfica zich rep
pen om in het spoort te blijven 
van Porto en in Engeland schijnt 
na het Liverpooltijdperk de be
windsperiode van Manchester 
United aangebroken. Maar niets 
duurt eeuwig. Marseille vecht te
gen de financiële ondergang. Mi
lan wordt, de vele sportieve suk-
sessen ten spijt, financieel recht-
gehouden door Berlusconi. We 
kunnen zo nog wel even door
gaan. In voetbal moet en ook 
geduld kunnen uitoefenen. Men 
moet zichzelf de tijd geven. Er 
moeten fundamenten w^orden 
gelegd w^aarop een stevige en 
duurzame financiële en sportieve 
konstruktie kan worden ge-
bouvi^d. Dat wordt gemakkelijk 
vergeten. 

STANDVASTIG 
De steen des cianstoots van 's 
lands voetbal, Anderlecht dus, 
wordt vaak ten onrechte be
nijd. De zogezegd oppermach
tige Brusselse klub won in de 
jaren zeventig tw^ee landstitels. 
Twee. Was dat zo geweldig? 
Neen. Maar Constant Vanden 

Stock trok \vel konklusies. Hij 
vernieuwde zijn bestuiu-sappa-
raat, hij bouwde een nieuw sta
dion, hij beproefde nieu'we bege
leidingsmethoden bij zijn jeugd-
ploegen, hij predikte standvas
tigheid en geduld. Anderlecht 
oogst dezer dagen. Maar het 
blijft wel voorzichtig. Zolang de 
voorzitter gezond van lichaam 
en geest bUjft kan de klub geen 
kw£iad. De president mag dan 
om de haverklap gevierd wor
den, hij blijft altijd met beide 
benen op de grond. Euforie is 
aan hem niet besteed. Hij houdt 
zijn paarden aan de teugels. Zijn 
oplettendheid is groot. Het heet 
dat de Cbampioru League de klub 
bruto zo'n tweehonderd miljoen 
zal opleveren. Dat is mogelijk. 
Club Brugge zal Anderlecht 
daarover kunnen inlichten. Vo
rig jctar aten de Westvlamingen 
immers van de vleespotten en 
het is nu nog veel te vroeg om al 
te kunnen zeggen wie volgenhd 
jaar aan het feest zal kunnen 
zijn. Zo verschrikkehjk domi
nant is de positie van Anderlecht 
dus niet. En we mogen toch heel 
hard lachen wanneer we lezen 
dat de Voetbalbond maatregelen 
moet overwegen om de over
heersende positie van de Brus
selse klub af te z\vakken. Hoe 
zou dat dan wel moeten ? Andere 
klubs gratis elders talent laten 
inpikken ? Anderlecht de over
eengekomen transferprijs dub
bel doen betalen en het geld dan 
aan andere klubs uitdelen ? E^n 
mens houdt het allemaal niet 
voor mogelijk in een tijd w^aarin 
iedereen de lof zingt van de 
vrije marktekonomie. We herha
len het nog eens: vandaag schijnt 
Anderlecht de baas maar mor
gen kan het al helemaal anders 
zijn. 

Flandrien 
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„KRITIEK OP HET GEMEENSCHAPPELIJKE BETWETEN' 

EEN KROONTJESPEN IN DIENST VAN 'T CABARET 
Wij hebben Michel van der Plas 
maar één keer ontmoet, na een 
lezing in de abdij te Affligem. 
Lezing is een groot woord want 
Van der Plas is eerder een ver
teller, een boeiende verteller bo
vendien. Wij kenden hem via 
zijn ietwat traditionele en ro
mantische verzen maar zijn re
putatie in Vlaanderen geraakte 
pas goed op dreef na de publi-
katie van zijn boek In het land 
der Belgen (1975), in die tijd was 
het mode dat Nederlanders die 
van Vlaanderen hielden daar
over schreven. 

Godfried Bomans had dat reeds 
eerder gedaan (1967) met zijn 
boek Denkend aan Vlaanderen en 
zijn TV-reportagereeks Een Hol
lander ontdekt Vlaanderen (1971). 
Beide schrijvers-joernalisten 
waren kollega's op ELevierj 
Weekblad en vrienden, zij had
den ook veel gemeen. 

Soms leek het wel of zij mekaars 
verlengde •waren, een tweeling 
of minstens broers. Het was 
dan ook met te verwonderen 
dat ze „gedoemd" waren om 
samen hun ervaringen neer te 
pennen, dat deden ze dan ook 
met In de kou (1969) waarin het 
relaas staat te lezen van hun 
beider roomse jeugd. De kerk 
had ook hen getekend. Van der 
Plas kan er (maar) niet over 
zwijgen. Reeds in 1963 had hij 
Uit het rijke roomdche leven ge
publiceerd, een dokumentaire 
over het katoheke Nederland 
van zijn jeugd. 

Aüchel van der Plas kwam nog
maals in de Vlaamse belangstel
ling door de publikatie van zijn 
prachtige biografie over ,,me
neer" Guido Gezelle. 

Weinigen ^veten echter dat Van 

"Hoilandde huukamerkuUué maakte van cabaret zo'n dukdcö. 

der Plcis ook de schrijver is van 
ontelbare cabaretteksten voor 
Wim Sonneveld, Frans Hal-
sema, Gerard Cox, Adèle Bloe-
mendaal, Conny Stuart, Henk 

Elsink en anderen die het caba
ret boven de Moerdijk zo onver
getelijk hebben gemaakt. Dat is 
nu eenmcial het lot van tekst
schrijvers, terwijl de vedetten 

OVER BRUGGEN, TUNNELS 
EN ANDERE BLIJVENDE BLUNDERS 

Het zal de gedupeerde van een 
verstopte riolering natuurhjk 
worst ^vezen, maar Openbare 
Werken heeft mooiere staaltjes 
van onkunde en verkwisting op 
haar palmares staan. Dougloö de 
Coninck zet ze in zijn boek Blij
vende Blunders allemaal mooi op 
een rijtje, provincie per provin
cie. 

De auteur zelf beschouwt het 
dokument niet als een aanklacht 
tegen de ingenieurs van Open
bare Werken, mogelijk wel als 
een aanklacht tegen een totaal 
gemis aan een nationaal trans
portbeleid. De verkwiste miljar
den vindt hij weliswaar een spij
tige zaak vasLZX:,JSIutteloze werken 
onderscheiden zich (...) van pakweg 
de fitikale fraude door het feit dat 
ze zo verdomd goed zichtbaar zijn." 
De uitgave dient volgens hem 
dan ook gelezen te ^vorden als 
een soort toeristische gids om
dat nutteloze werken ook ge
woon leuk kunnen zijn om naar 
te kijken. 

België blijkt een land van brug-
genbou\vers te zijn. Die brug
gen worden veelal neergepoot 
nog voor dat er een aansluitende 
verbindingsweg is. En toege
geven, in de meeste gevallen 
komt die weg er ook daadwer
kelijk. De Coninck somt echter 

een aantal plaatsen op waar wél 
bruggen, maar geen wegen zijn. 
Soms staan bruggen gewoon
weg in een natuurlandschap, 
wat erover of eronder gciat heeft 
niets met verkeer te maken. 

Ook in het bouwen van tunnels 
bhjkt ons land zeer bedreven 
te zijn. Tunnels zijn vaak han
dige middelen om de verkeers
drukte in goede banen te leiden. 
Als ze afge-werkt worden en als 
ze daarna gebruikt -worden ten
minste... 

Verder verhaalt de uitgave over 
metrowerken, dokwerken, pijp
leidingen,... en allemaal nutte
loos of toch zeker niet gebruikt 
waarvoor ze eigenlijk bestemd 
waren. 

BLUNDER-ROUTE? 
Wij wensen niet uit te wijden 
over specifieke gevallen. Ieder 
van ons weet in zijn omgeving 
wel één of — zoals voor Brussel 
het geval — meerdere nutteloze 
gedrochten te vinden. Indien zij 
van enige omvang zijn, heeft de 
auteur ze ongetwijfeld bespro
ken, foto incluis. 

Na iedere beschrijving van een 
blunder wordt in het kort de 
weg besproken die de lezer moet 
nemen om het kunstwerk te 
gaan bezoeken. Een origineel 

idee voor zondagse uitstapjes. 

De Coninck vindt de honderden 
miljarden die verloren zijn ge
gaan bij deze nutteloze werken 
te verwaarlozen, zeker verge
leken bij de staatsschuld. Toch 
menen wij te moeten opmer
ken dat het hier alleen de kost
prijs van een selektie nationale 
— en sinds kort ook gewestelijke 
— blijvende blunder,) gaat. Reken 
dciarbij nog eens de nutteloze 
uitgaven op lokaal vlak en de 
rekening zou ongetwijfeld veel 
hoger oplopen. 

Het boek is geschreven met 
een ironische ondertoon: i.p.v. 
je de haren uit het hoofd te ruk
ken om zoveel ondeskundigheid 
(onverantwoordelijkheid ?), 
barst je veelal eerder in lachen 
uit. Dit maakt de uitgave fijn 
om lezen. Wij mogen hopen dat 
dit werk zo snel mogelijk in on
der de kategorie "Geschiedenis" 
zal geplaatst kunnen worden... 

(gv) 

c» Blijvende blunders. De grote 
nutteloze werken. DougUut de Co
ninck, Uitg. Kritak, Leuven, 
1993, 243 blx., 693 fr. 

op de podia schitteren blijven 
zij op de achtergrond. 

Met graagte stellen wij dan ook 
het boek Ben je belazerd, ben je 
bedonderd voor, een verzameling 
cabaretteksten van Michel van 
der Plas. Wie de teksten nu 
leest geniet na van de geestig-
heden, het sarkasme en de fijne 
spot waarin Van der Plas zich 
uitleefde. Achteraf gelezen is de 
bloemlezing een perfekte door
snede van de items die toen het 
grote publiek beroerden. Maar, 
en laat dit benadrukt zijn. Van 
der Plas is steeds müd, nooit 
agressief of kwaadaardig. 

„UIENENTAFEL" 
Als u, zoals ŵ ij trouwens, zel
den het Woord vooraf van een 
boek leest dan moet u dat nu wél 
doen, de auteur vertelt daarin 
over zijn eerste kennismaking 
met cabaret. Dat gebeurde in 
een klem-seminarie waar 
roomse knapen hun eerste op
leiding voor het priesterschap 
kregen. 

Van der Plas: „ Toch bestond daar 
een vorm van gemcerutchappehjk 
amusement dat voor een soort van 
cabaret had kunnen doorgaan. Het 

g droeg er, in het jargon van het huis, 
§ de naam 'uientafel'. Het vond plaats 
" op de avond van een feestdag, wan-
I neer des middags in de aula een klas

siek toneelspel was opgevoerd: een 
treurspel van Vondel of een Griekse 
tragedie." 

Na de avondmaaltijd verzamel
den allen opnieuw in de aula 
en daar gebeurde het. Op het 
toneel stond nog het dekor van 
het gespeelde stuk en de spelers 
brachten een parodie van wat 
eerder die dag vertoond -was. 
En Van der Plas gciat verder: 
„...in de schertsvertoning kwamen 
nu ook huiselijke onderwerpen ter 
sprake, toestanden en zelfs perso
nen van binnen de interruiatómu
ren. (...) Wat zich in de 'uientafel' 
openbaarde was een vorm van satire 
waar elke zUJszelf serieus nemende 
leefgemeenschap, elke maatschappij, 
en zeker een kleine, besloten maat
schappij op gezette tijden behoefte 
aan heeft, of waartoe zij, indien zij 
er geen behoefte aan voelt, toe ge
dwongen zou moeten worden. 

Van der Plas prijst zich gelukkig 
deze „school" te hebben meege
maakt want leerde er wat hem 
later bij het schrijven van pas 
k^wam'. zelfkritiek, vrijmoedig
heid, humor, spot, herkenbaar
heid, vorm en taal. 

Ten slotte geeft hij ook zijn me
ning prijs hoe het kwam dat 
deze teatervorm in Nederland 
zo bloeide. „Nergens krijgt het 
cabaret grotere kansen dan in een 
kleine, besloten, liefst ook nog roke
rige ruimte, waar de samengekome-
nen de geest van een samenzwering 
over zich vaardig voelen worden; hoe 
meer men zich onder elkaar voelt, 
des te gemakkelijker aanvaardt men 
kritiek op het gemeenschappelijke 
betweten." 

Het moet, zegt Van der Plas, 
mede om de huiskamerkultus in 
Nederland zijn dat het kabaret 
er zo bloeit. 

UIT ANGST 
De eerste professionele cabar-
tier die hem een tekst vroeg 
was Wim Sonneveld, voor deze 
hem tot schrijven kon overhalen 
voerden zij lange gesprekken 
over ,,de 'apostolische' drang 
om een club te vermaken". Wat 

Van der Plas in Sonneveld het 
meest bewonderde was het ver
mogen om van elkaar vreemde 
mensen een samenzwering te 
maken, een gemeenschap, die 
zichzelf kon vermaken door aan 
de hand van de cabaretier zijn 
zorgen en zekerheden te relati
veren. 

En dat Iciatste -was voor Van der 
Plas drijfveer en behoefte om 
,,de vaak absurde werkelijkheid 
en vooral de dogmatische stel-
ligheden die ons werden opge
drongen, schuin tegen het licht 
te houden. Misschien is dat wel 
voornamelijk uit angst voortge
komen." Het is een bekentenis 
die niet alleen tekstschrijver en 
uitvoerende artiest maar ook de 
liefhebber moet helpen een ver
klaring te zoeken waarom caba
ret zo ge^waardeerd werd. 

Van der Plas geeft een, ook 
voor vele Vlamingen, herken
bare uitleg. „Als kind had ik al 
gesidderd voor wat ik de ergste en 
onverdraagzaamste stelligheid van 
alle vind: 'Extra ecclesiam nulla 
saliu', het was een adagium in het 
geloofsmilieu waarin ik opgroeide: 
buiten de kerk kan niemand zalig 
worden. Smds die tijd ben ik een te
genstander van alle dogmatisering, 
verabsolutering van eigen inzichten, 
polarisering, verkettering. Ik geloof 
dat iedere merui verplicht is te twij
felen aan elk program, elke partij, 
elke stoet en mars en beweging, al
thans tot geregeld onderzoek naar 
de houdbaarheid van program, stoet, 
mars. En daar dient, ondermeer ca
baret toe." 

Ben je belazerd, ben je bedonderd 
zijn cabaretteksten die de tijd 
waarin ze geschreven -werden 
en de artiesten die ze voor het 
voethcht brachten hebben over
leefd. De meeste stukken zijn 
op verzamel-LP's e.d. terug te 
vinden maar de liefhebber zal ze 
graag herlezen. Wij denken hier 
vooral aan nummers als Frater 
Venantius waarmee Sonneveld 
suksessen oogstte, de meester
lijke conférence Stalmeester of de 
parodie op Jacques Brels Mijn 
Vlanderenland of een proeve van 
een nieu-w (ironisch) kerklied 
opgedragen aan de smaakma
kende tekstschrijvers van reli
gieuze liederen in de Hollandse 
kerk en dat waren er, zoals ook 
wij in Vlaanderen ondervonden, 
heel Avat. 

Al is de verleiding groot toch 
zullen ^vij hier niet alle samen
gebrachte teksten aanhalen, de 
lezer kan ze naar believen (her-) 
ontdekken. E^n opmerking 
toch, het is te betreuren dat bij 
de teksten de uitvoerders niet 
staan vermeld, het zou de her
kenbaarheid hebben bevorderd. 

Wie van cabaret houdt zal de 
bloemlezing Ben je belazerd, ben 
je bedonderd wat graag in de boe
kenkast willen. Hier is in meer 
dan 120 gedichten, liedjes, con
férences en literaire niemendal
letjes een groot schrijver aan het 
woord! 

(mvl) 

c» Ben je belazerd, ben Je be
donderd. Verzameld cabaret. Mi
chel van der Plas. Uitg. Anthos, 
Bussum- Westland, Schoten. 240 
bLc 498fr. 
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liï-llURTJE 
ANTWERPEN GEPLAKT 

Het ArcKief en Museum voor 
het Vlaamse Cultuurleven 
(AMVC) beschikt over een -
ten onrechte weinig bekende 
— afficheverzameling,, die ca. 
30.000 eksemplaren telt en die 
nog dagelijks aangroeit. Uit 
deze gevarieerde kollektie wer
den in het kader van Antwer
pen' 93 een honderdtal hoogte
punten van Antwerpse affiche
kunst geselekteerd. Aangevuld 
met enkele bruiklenen schet
sen zij de kunsthistorische evo
lutie van de beeldaffiches met 
betrekking tot het Antwerpse 
socio-kulturele leven vanaf het 
einde van de negentiende eeuw 
tot omstreeks 1940. Deze ten
toonstelling Antwerpen geplakt. 
Vooroorlogse Antwerpse Affiche-
kun^t. omvat vele, soms nooit 
eerder getoonde ontwerpen die 
het verband tussen tekening en 
druk illustreren. E^n dokumen-
tair luik met brieven, dokumen-
ten en persknipsels biedt heel 
•wat achtergrondinformatie. 

De Belle Epoque is vertegen
woordigd door stijlvolle affiches 
van ' Alfred van Neste, Emiel 
van Averbeke e.a., die fel kon

trasteren met het streng klas
sieke ideaal in de voorbeelden 
van G. Jos . Buschmann. 

De klemtoon van de eksposi-
tie ligt op het Interbellum, een 
ikonografisch uitermate interes
sante, maar op het vlak van de 
Antwerpse affichekunst minder 
bekende periode. Vaak unieke 
stukken belichten het anekdoti
sche bij Robert Hens, het mo
dernisme van Jozef Peeters, 
Karel Alaes, Jos Leonard en 
Prosper de Troyer, het ekspres-
sionisme van Lode Seghers en 
het barokke realisme van Alfred 
Ost. E^n vernieuwende syn
these vindt men bij Leo Mar-
furt, Alfons Marchant en hun 
epigonen. Het -werk van Lode 
Sebregts en Franck Mortel-
mans kondigt de nieu^ve gene
ratie aan. De tentoonstelling be
licht tevens de evolutie van de 
Antwerpse kunstdrukkerijen. 

De tentoonstelling geeft een 
kleurrijk beeld in uiteenlopende 
ontwerpstijlen van een bruisend 
kultureel en artistiek leven. 
Voor de lay-out van de ekspo-
sitie kon het AMVC rekenen 

op de welwillende adviezen van 
mevrouw Lou Bertot, ontwerp
ster van meerdere paviljoenen 
op de wereldtentoonstellingen 
van New York (1939) en Brus
sel (1958). De katalogus kost 
300 frank en werd geschreven 
door en samengesteld door Karl 
Scheerlinck, historikus van de 
Antwerpse affichekunst, en Ro
bert Luccis, verantwoordelijke 
voor de afficheverzameling van 
het AMVC. Deze publikatie 
biedt een gedetailleerde be
schrijvingen en reprodukties, 
waarvan 13 in kleur, van alle 
tentoongestelde affiches, alsook 
gegevens over de verschillende 
ontwerpers en begeleidende ar
tikels over de affichekunst in 
Antwerpen van voor 1940. 

(ts) 

c& Antwerpen geplakt. Vooroor
logse Antwerpse Affichekluut. 
Nog tot 8 Januari in het AMVC, 
Minderbroedersstraat 22 in 2000 
Antwerpen. Open van dinsdag 
t.e.nu zondag van 10 tot 17 uur. 
Inkom; basisprijs 75fr. 

FRIDA KAHLO OP DE GEVOELIGE PLAAT 

Mede door de tentoonstelling 
in het kader van Europalia 93 
Mexico, die momenteel in 
Utrecht loopt, is er de jong
ste tijd al heel wat te doen ge
weest over het werk en leven 
van Frida Kahlo (1907-1954). 
Deze Mexicaanse kunstenares 
leed een dramatisch-trauma-
tisch leven, beheerst door een 
verschrikkelijk verkeersonge
luk in 1925, slepende ziektes, cJ-
kohol en drugs, het tumultueuze 
huwelijksleven met de moralist 
Diego Rivera en de vele tijde
lijke relaties met o.a. Trotzky. 

Frida Kahlo \vas zeker geen fo
tomodel in de klassieke beteke
nis van het woord. Ze was klein 
en had een snor, en ten gevolge 
van het ongeluk in 1925 w âs 
ze kreupel. Als haar mond op 
alle foto's dicht is, dan was dat 
om een stel rottende tanden te 
verbergen. En toch, de fotogra
fen van haar tijd fotografeerden 

Frida Kahlo: een drama
tisch - traumatisch leven. 

haar op het moment dat ze het 
zelf wilde, en liefst vanuit een 
laag standpunt, om haar groter 
te doen lijken. 

Er bestaat een verzameling van 
een vijftigtal foto's met Frida 

Kahlo als model. Ze werden ge
drukt in een boek dat in vijf 
edities en evenveel talen uitge
geven -werd bij „La Chambre" 
in Gent. In de Academie voor 
Schone Kunsten van Sint-Ni-
klaas ^vordt voor het eerst in 
ons land deze reeks bekende 
foto's tentoongesteld. De ekspo-
sitie Frida Kahlo als model om
vat werk van beroemde foto
grafen zoals Imogen Cunning
ham, Manuel Alvarez Bravo, 
Lucienne Bloch, ISd-ward Wes
ton, Gisèle Freund, Bemice 
Kolko en Ansel Adams. 

c» Frida Kahlo als model Tot 5 
december in de Vierkante Zaal 
van de Academic voor Schone 
Kunsten van Sint-NikLuu. 
Open: woensdag, donderdag en 
vrijdag van 14 tot 17 uur en za
terdag en zondag van 10 tot 12 
en van 14 tot 17 uur. 

Het oratorium "De Oorlog" van. Peter BenoU is, door de ekolog'uche 
en pacifi)ti)che kontekst waarin de oorlog geplaatst wordt, van alle 
tijden. 

DE OORLOG VAN BENOIT: 
NA 120 JAAR 
VERRASSEND AKTUEEL 

Peter Benoit (1834-1901) was 
de sleutelfiguur van de 19de 
eeuwse Vlaamse muziekwereld. 
Als direkteur van de Antwerpse 
Muziekschool (later het Ko
ninklijk Conservatorium) be
wijst hij zijn muziekpedagogi-
sche kwaliteiten en zijn bekom
mernis voor de vervlaamsing 
van het muziekonderricht. 
Als komponist blijft Benoit ech
ter voor velen een onbekende. 
Zijn Rubenscantate uit 1877 
klinkt w^ellicht het meest ver-
trou'wd. 

Maar het was echter al in 1873 
dat hij zijn grootste oratorium 

DE HEL VAN PASSCHENDAELE 

„De slag van Passendaele" is 
een andere naam voor de derde 
slag om leper: één van de bloe
digste episodes uit de Eerste 
Wereldoorlog en uit de hele mi
litaire geschiedenis. 
In amper honderd dagen, tussen 
31 juh en 10 november 1917, 
sneuvelden er 500.000 geallieer
den en Duitsers. Passendaele 
is voor ons wat Verdun bete
kent voor de Fransen, Staling-
rad voor de Russen, Vukovar 
voor de Kroaten, Sarajevo voor 
de Bosniërs: symbool voor de 
gruwelijke logika van de oorlog. 
In de honderd delgen van Pas-
sendale boekten de Britse legers 
een terreinwinst van -welgeteld 
acht kilometer. Die zou in het 
voorjaar alweer helemaal wor
den prijsgegeven...Passendale 
illustreert zo één van de w^et-
ten van de oorlogslogika: aan 
beide kanten -waren de verliezen 
zo ontstellend groot - ieder 12 
sekonden -viel een dode - dat 
er niets cuiders opzat dan een
voudigweg verder te doen, tot 

uiteindelijk een schijnwinst kon 
-worden voorgelegd. In de Com
monwealth (het Britse Gemene
best) staat de slag in het geheu
gen gegrift als „Pasion Dale". 
We died in HelL They called it 
Passchendaele herdacht in '92 
de 75ste verjaardag vandeze 
slag. Al is herdenken niet het 
juiste -woord, het historisch ge
geven w âs vooral een metafoor 
voor oorlogs-waanzin in het al
gemeen. 
Het gebeuren genoot een zeer 
ruime mediabelangstelling, 
trommelde naganoeg 2000 be
talende toeschouwers op in 
Vlaanderen en trok vervolgens 
naar het buitenland. De aller
laatste uitvoeringen van deze 
koncertreeks, een initiatief van 
muziektijdschrift Gandalf, -vin
den plaats in Brussel. Daarvoor 
w^erd het AB-Lunateater uitge
kozen. 
We died In Heli., voert arties
ten ten tonele uit zes verschil
lende landen en bestrijkt een re
pertoire in zeven verschillende 

talen. De Engelse June Tabor 
zingt niet alleen over de Eerste 
Wereldoorlog, ook over -vroe
gere rampen die hier -werden 
uitgevochten. Ze wordt be
schouwd als één van de beste 
folkzangeressen uit het Ver
enigd Koninkrijk. Shoshana 
Kalish woont in New York, 
maar is van oorsprong een 
Joodse uit Slovakije. 
Kinderliedjes leerde ze in het 
vernietigingskamp Ausch-
-witz-Birkenau. In 1944 -werd 
hciar familie gedeporteerd naar 
het kamp, zang -was er de laatste 
uiting van -waardugheid. Mar-
w^an Zoueni is een Libanees 
dichter en zanger. Twaalf jaar 
geleden vluchtte hij uit één van 
de meest geteisterde landen ter 
wereld. Kristien DehoUander 
ten slotte is zelf leperse en kent 
dus de geschiedenis van Pas
sendaele. Ze etaleerde haar ta
lenten in duo met haar man 
Alfred den Ouden, op platen 
van Wéinnes Van de Velde en 
in de BRTN-produktie Island. 

Dit -viertal -wordt begeleid door 
het Lone Tree Orchestra (Lone 
Tree is de naam van een Britse 
militaire begraafplaats in Wijt-
schate), bestaande uit Hu-w 
Warren (Wales), Mark emmer-
son (Engeland), Frans leven 
(Brussel), Alfred den Ouden 
(Dordrecht-Dranouter), Hisam 
(Beirouth-Brussel), Rossignol 
(Tunis-Brussel). 
We died in HelL They called it Pas
schendaele wil getuigen dat mu
ziek een zuiverend alternatiefis. 
Waar kunst openbloeit, krijgt 
oorlog geen kans. Waar oorlog 
heerst is muziek een laatste te
ken van menselijkheid. 

c» We died in HelL They called 
it Passchendaele wordt op 16 no
vember om 20.30 uur opgevoerd 
in het AB-Lunatheater, Sainc-
telettesquare 20, 1210 Brussel 
Voor meer infornuitie en reser-
vaties: 02/218.59.59 

De Oorlog voltooide, en zelf di
rigeerde in de Antwerpse Har
monie. 
Is nu reeds sinds I95I geleden 
dat De Oorlog voor het laatst 
-werd uitgevoerd! Het drama
tische koncept van J a n Van 
Beers (1821 - 1888) is erg inte
ressant: de oorlog -wordt voor
gesteld als een kosmisch drama 
dat van alle tijden is. De ekolo-
gische en pacifistische kontekst 
^vaa^in de oorlog hier geplaatst 
-wordt, is verrassend aktueel. 
Op 19 en 20 november, 120 jaar 
na de kreatie, -wordt De Oor
log opnieu-w uitgevoerd in de 
Koningin Ehsabethzaal in Ant
werpen. Deze prestigieuze or
ganisatie is een initiatief van 
het ANZ, Antwerpen '93, de 
BRTN, de Koninklijke Maat
schappij voor Dierkunde en de 
Vlaamse Federatie voor Jonge 
koren. Kamiel Cooremans zorgt 
voor de artistieke voorberei
ding, de algemene leiding is in 
handen van Lucas Vis. Een in-
druk-wekkende reeks uitvoer
ders verlenen hun mede-werking 
aan de uitvoering van het orato
rium, -waaronder het BRTN-fü-
harmonisch orkest, het 

BRTN-Koor o.l.v. Vic Nees, het 
Nederlands Concertkoor uit 
Amsterdam o.l.v. Kees Stol-wijk 
en Schola Cantorum Cantate 
Domino uit Aalst o.l.v. Michael 
Ghijs. 

c» Opvoering van De Oorlog van 
Peter Benoit, op 19 en 20 no
vember om 20.30 uur in de Ko
ningin Elisabethzaal in Antwer
pen. Voor meer informatie: teL 
ANZ-sekretariaat 03/237.93.92. 
Voor kaarten en re^iervaties 
(vanaf 600 fr.): UL Kon. Eli
sabethzaal 03/233.84.44 (van 
maandag tot zaterdag van 12 tot 
18 uur). 

4 ^ 



lEELWERK 

EEN EIGENZINNIGE 
SELEKTIE 
ZATERDAG 13 NOVEMBER 

ON HER MAJESTY'S SECRET SERVICE 
Eerste James Bond-film zonder Sean Connery. George Lazenby 
kreeg in 1969 de rol aangeboden en moest het opnieuw opnemen 
tegen de snode Blofeld. Diana Rigg is de femnu fatak maar aktie en 
technische hoogstandjes staan op het voorplan. (TVed. 1, om 20u.25) 

RAW DEAL 
Amerik. aktiefilm van John Irvin (1986) met Arnold Schwarzeneg
ger en Kathryn Harold. Een FBI-agent werd na een zware fout 
gedegradeerd en is sheriff in een voorstad van Miami. Hij krijgt de 
kans zich te rehabiliteren, maar dan moet hij wel de moordenaar te 
pakken krijgen van de zoon van zijn voormalige werkgever... (TV 1, 
om 23u.l0) 

ZONDAG 14 NOVEMBER 

D.OA 
Herverfilming van de gelijknamige film noir uit 1949. D.O.A. staat 
voor Death On Arriml en vertelt het verhaal van een universiteitspro
fessor die langzaam wordt vergiftigd. Dennis Quaid is de sukkel en 
Meg Ryan is de studente die hem helpt naar zijn ,,moordenaar" te 
zoeken. (VTM, om 15u.) 

MAANDAG 15 NOVEMBER 

GRACE QUIGLEY 
Surrealistische zwarte komedie van Anthony Harvey uit 1984. Een 
bijzonder taaie Katharine Hepburn huurt beroepsdoder Nick Nolte 
in om haar op een „zachte" manier de dood in te helpen. In haar 
vriendenkring blijken nog enkele oud;es geïnteresseerd in deze vorm 
van eutanasie. (TV 2, om 22u.05) 

DINSDAG 16 NOVEMBER 

BORSALINO 
Door de kombinatie van twee supersterren (Jean-Paul Belmondo en 
Alain Delon) en het vernuftige scenario werd deze gangsterfjm van 
Jacques Deray (1969) een internationaal sukses. Een erg sfeervolle 
periode-rekonstruktie van het Marseille van de jaren dertig en goeie 
muziek van Claude Bolling. (TV 1, om 22u.30) 

STATES OF TERROR 
De Britse sterjoernalist Peter Taylor maakte een 5-deHge serie over 
verschillende vormen van terrorisme. In de eerste aflevering wordt 
een portret geschetst van Silke Maier-Witt, die betrokken was bij de 
moord op de Duitse topindustrieel Hanns-Martin Schleyen (BBC 1, 
om 22u.45) 

DANZON 
DONDERDAG 18 NOVEMBER 
Mexikaanse film van Maria Novaro (1991) met Maria Ro;o en 
Daniel Rergis. De danzon, een kombmatie van salondans en Zuid-
amerikaanse ritmen, betekent voor de Mexikanen zo veel als de 
tango voor de Argentijnen. In dit melodramatische verhaal verhest 
een telefoniste haar vaste danspartner en gaat naar hem op zoek m 
de zwoele havenstad Vera Cruz. (RTBf om 23u.05) 

TEKENS 
Freddy Coppens maakte een dokumentalre over Jacob Jordaens en 
zijn betekenis voor de 17de eeuwse schilderkunst in de Zuidehjke 
Nederlanden. E^n „andere" film over een schilder, waarin een aantal 
kenmerkende aspekten uit zijn oeuvre worden belicht. (TV 2, om 
20u.30) 

VRIJDAG 19 NOVEMBER 

LAST OF THE RED HOT LOVERS 
Verfilming van het gelijknamige ondeugende toneelstuk van Neil Si
mon, met Alan Arkin die, zonder veel sukses overigns, probeert drie 
vrouwen tegehjk aan het lijntje te houden. De akteurs schreeuwen 
zowat anderhalf uur tegen mekaar op m deze film van Gene Saks uit 
1972. (VTM, om 23u.35) 

Dirk Bogarde en Jane Birking in het Franje uiUtnutuche 
drama Daddy nodtalgie. Vrijdag 12 november op TV 2, om 
22u. 

JAREN VAN ONSCHULD 
Exlith Wharton werd aJs Edith 
Newhold Jones in 1862 gebo
ren en stierf in 1937. Zoals Ie
dereen weet, vervallen de au
teursrechten van een auteur 
meestal 50 jaar na zijn of haar 
dood. Uitgevers en filmmaat
schappijen hebben mensen die 
dat voor hun uitvlooien. En toen 
iemand uitvond dat Wharton 
onder de gelukkigen hoorde, 
was dat voor de erfgenamen na
tuurlijk niet zo voordelig w ât 
centen betreft, maar wel voor 
de auteur die deze hernieuwde 
belangstelling best verdient. 

ELITE 
Exlith behoorde tot de elite van 
New York en -was gewend aan 
pracht en praal. Als kind reeds 
reisde ze naar Italië, Spanje, 
Frankrijk en Duitsland, zodat 
ze reeds een erg geëmanci
peerde jongedame was, toen ze 
haar entree in het society-leven 
maakte. Haar vader stierf toen 
Edith negentien was, gelukkig 
liet hij zijn kinderen rijk ach
ter. Edith voelde zich heerlijk 
binnen haar milieu, hoewel het 
door de mannen van datzelfde 
milieu niet steeds in dank werd 
afgenomen dat ze erg intelligent 
was en literaire ambities koes
terde. 

Ze trouwde in 1885 met 
Edward Robbins Wharton -
zeg maar Teddy — een erg ge
vierd lid van de beau-monde 
van Boston, zonder roeping en 
zonder geld. Het huwelijk werd 
geen sukses en seksueel werd 
het zelfs een regelrechte flop. 
Het was pas in 1908, in Parijs, 
dat Wharton zich voor het eerst 
en het laatst, van haar seksuali
teit bewust werd. Haar minnaar 
werd Wüliam Morton FuUer-
ton, een Amerikaans joernalist, 
wat jonger dan zijzelf. Hij was 
een ervaren verleider en Exdith 
was een korte tijd waanzinnig 
gelukkig bij hem. Dat vertaalde 
zich ook haar schrijven, want 
Ethan Frame (1911) werd ge
boren, waarvan de filmplannen 
reeds in een vergevorderd sta
dium zijn, The Reef iy^VI) en The 
Ciutonu of the Country (1913). 

• ^ * « « « ! = t * » * * 

AHASVERUS 

„ VoetljaLler veroordeeld",, las 
Ahasverus 

Wegens baldadigheden 

© 
Zetduivel: 

Alain Prost factum 

© 
Topless-Fergie, fitness-Di, 
business-Edward, 
hopeless-queen... 

© 
Zetduwel: 

BRTN haalt Top 20 van kwijl-
cijfers 

Ellen Olenjka (Michelle Pfeiffer) en Newland Archer (Daniel 
Day-Liewid) die het voor haar opneemt. 

Edith Wharton schreef zeven
tien romans en diverse verha
lenbundels, ook poëzie, toneel
stukken en reisboeken. Haar 
eerste belangrijke werk ver
scheen in 1905 en was TheHoude 
of Mirth. Wie op 27 augustus 
van dit jaar op TV 2 naar de 
verfilming van The Children (een 
Brits-Duitse film uit 1990) 
keek, met een pleiade cian ster
ren, weet dat ze een grote ver
telster is. Haar laatste boek The 
Buccaneeró bleef onvoltooid, 
maar werd vervolledigd door 
Marion Mainwaring, en deze 
ziet nu toe hoe de BBC een zes
delige televisieserie produceert, 
die in de herfst van 1994 het 
scherm moet halen. De meeste 
van haar boeken handelen over 
mensen uit haar eigen milieu, 
die proberen het hoofd boven 
water te houden. Enkel in de 
romans Ethan Frome en Summer, 
het kortverhaal The Bunny Sui
ters heeft ze het over mensen die 
een minimaal bestaan leiden. 

PULITZER EN OSCAR 
En dat heeft regisseur Martin 
Scorsese goed begrepen toen hij 
het meesterlijke, indringende, 
tijdloze verhaal van liefde en 
verlies The Age of Innocence 
naar het grote doek bracht. Hier 
lopen alleen maar rijke lui in 
rond, met een volledige negatie 
van het klootjesvolk. 

De roman bracht Wharton de 
Pulitzerprijs, de film zal wel 
geen Oscar krijgen, maar Da
niel Day-Lewis mag voor mijn 
part nog maar eens worden ge
nomineerd. Zijn rol als New
land Archer, een jonge advokaat 
die het maar wat leuk vindt dat 
hij aan de goeie kant van de so
ciale barrière werd geboren, en 
zich zo weinig mogelijk vragen 
stelt, is subliem. Hij is verloofd 
met May Weiland, die door haar 
moeder, tantes en grootmoeder 
opgeleid ^verd om de rol van 
de ideale society-vrouw te spe
len, en dat doet ze dan ook. 
Ze leeft in een wereld van cho
cola en is zich niet bewust dat 
die ook kan smelten. Dan, op 
een dag, komt een nicht van 
May terug uit Europa, waar 
ze lang geleden ging trouwen. 

^I^ 

De gravin Ellen Olenska (Mi
chelle Pfeiffer) heeft een fout 
begaan in de ogen van de ri-
chesse van New York. Ze is 
er niet in geslaagd het gordijn 
op te houden, waarachter zich 
alle intriges en overspel afspe
len, ze wou niet langer huiche
len. New York spuwt haar uit, 
maar Newland Archer zal het 
voor haar opnemen. Olenska 
die een geur van exotisme ver
spreidt en voortdurend iedereen 
de waarheid zegt, wordt al vlug 
het onderwerp van Newland's 
liefde, waaraan hij echter niet 
wil toegeven, daarom zal hij er 
bij zijn verloofde May op aan
dringen om vroeger te trouwen. 
Een ongeziene strijd zal losbar
sten, mciar May zal Olenska 
nooit als haar rivale beschou
wen, negeert haar, en richt al 
haar aandacht op Newland. 

KOSTUUMFILM 
Daartussenin figureren figuren 
als de meestal bedlegerige me
vrouw Mingott, die de belang
rijkste sociale scheidsrechter 
van N.Y. is. Lariy Lefferts, die 
de hipokrisie van hun vi^ereld 
in de schandaalbladen brengt. 
SuUerton Jackson, een vrijge
zel met een boze tong, die door 
iedereen als de famUiespecia-
list wordt beschouwd. Regina 
Beaufort, de societydame die de 
misstap beging met de nieuw
rijke Beaufort te trouwen. Moe
der Archer en moeder Weiland. 
De heer en mevrouw Henry vagi 
der Luyden, die de oude aris-
tokratie vertegenwoordigen. En 
meneer Rivière, een geheimzin
nige boodschapper uit gravin 
Olenska's verleden. 

Een prachtige kostuumfllm, met 
karakters die Luchino Visconti 
zou kunnen uitgevonden heb
ben en een Daniel Day-Lewis 
die herinnert aan Montgom-
meiy Clift in zijn beste dagen. 

Een samenz-wering van vrien
den en familie die om de so
ciale orde te handhaven twee 
geliefden uit elkaar proberen te 
houden. Mooi. 

Willem Sneer 
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WEDERWOORD 
HET SOCIAAL PAKT 
Prof. Frans Van Mechelen, 
voorzitter van de BGJG, heeft 
overschot van gehjk wanneer 
hij steh: 

- de handen van het kindergeld, 

- de socicJe zekerheid, te begin
nen met het gezinsbeleid is een 
bevoegdheid voor de gewesten. 

Wat mij opvalt is dat er inder
daad, noch door Dehaene, noch 
door Verplaetse, noch door SP 
en CVP, met één woord gerept 
wordt over de transfers in de so
ciale zekerheid van noord neiar 
zuid! 

Gelijk w^elke Vlaamse partij of 
sindikat dat een sociaal pakt 
goedkeurt zonder de rechttrek
king van die transferten pleegt 
diefstal ten nadele van het 
Vlaamse volk! % 

Vlamingen, let op uw zaak want 
we -worden weer eens twee keer 
gepakt! 

Wilfried Rosiers, 
Neeroeteren 

RECHTZEHING 
In de w^eergave van mijn lezers-
brief (WIJ , 4 nov. j.1.) betref
fende de VLD-diarree, is een 
w êl erg storende fout geslopen. 

Ik schreef uiteraard niet dat 
de overlopers Somers en Van 
Biesen „het royalisme zien als 
een marginale vorm van roman
tiek", doch w êl dat zij plots roy-
aHsten ^verden en „het volksna-
tionalisme afdoen als een margi
nale vorm van romantiek". Dat 
is een fundamenteel en erg groot 
verschil. 

M. Hendrickx, 
Mechelen 

NOG 
MEERUITGAVEN 
De C M mag beweren dat het 
verschil tussen Vlaanderen en 
Wallonië kleiner w^ordt toch is 
er in de Ziekteverzekering nog 
steeds een duidelijke transfer 
van Vlaanderen naar Wallonië 
van vele miljarden. 

Om de stelling van de VU bij 
te treden kan ik u nog de vol
gende cijfergegevens meegeven 
om er even over na te denken. 
Het betreft hier cijfers van labo
ratoriumonderzoeken voor op
genomen patiënten gefinancierd 
via forfaitaire bedragen per ver-
pleegdag, de berekeningswijze 
levert voor elk ziekenhuis twee 
forfaits op: een algemeen dat 
de prestaties, en een andere dat 
de toeslagen voor een dringend 
karakter moet dekken. 

Er zijn ongeveer 200 labs van 
acute ziekenhuizen. Wat zeggen 
deze forfaits voor de ziekenhui
zen die recent werden gepubli
ceerd ? 

Op de ranglijst zijn de eer
ste tien instellingen universi
taire (1044 en 660 frank per ver-
pleegdag). Bij de 40 volgende 
niet-univeresitaire ziekenhui
zen (tussen 657 en 455 fr.) zijn 
er 25 Waalse, I I Brusselse en 
4 (!) Vlaamse instellingen. Bij 
een volgende reeks van veertig 
zijn er 23 Waalse, 4 Brusselse 
en 13 Vlaamse (tussen 445 en 
382 fr.). 

Dat betekent op jaarbasis vele 
müjarden die Waalse en Brus
selse ziekenhuizen ontvangen 
voor khnische biologie. 

De VU heeft gelijk dat Vlaan
deren een andere medische kui
tuur dan Wallonië heeft ma^r 
ondertussen gaan heel wat van 
onze belastingsgelden naar on
terechte uitgaven in het Waalse 
landsgedeelte. De federahze-
ring van de Sociale Zekerheid is 
de beste manier om te saneren. 
Waarop wacht de regering om 
deze knoop door te hakken ? 

Joel Boussemaere, 
Brugge-Sint-Kruis 

AANVALLEN 
Alhoewel wellicht 50% van de 
VU-kiezers koningsgezind is, 
heeft VU-fraktieleider Herman 
Lauwers het nodig geoordeeld 
de monarchie en de koning aan 
te vallen. 

Als op hun beurt ook de ko
ningsgezinden de VU de rug 
zullen toekeren zal onze partij 
straks nog 3% van de kiezers 
vertegenwoordigen... 

Is het dat wat de VU nastreeft ? 

De koning vervangen door een 
president; zal dat de w^erking 
van onze staat verbeteren? Ik 
ben overtuigd van niet vooral 
omdat de president na heel wat 
trek- en duwwerk, aanpassin
gen en afspraken zal moeten ge
kozen worden door en binnen 
de kring van vertegenwoordi
gers van het volk... 

Zal daar de -witte raaf gevonden 
worden, de verlichte geest die 
alles zal oplossen? 

Ik vrees van niet, te oordelen 
naar het geklungel en knoei-
w^erk dat wij als staatsburgers 
van onze regeringen, toch ook 
pcirlementsleden, ervaren. 

Het is bovendien ook de vraag 
of een president, die daar hele
maal niet de vorming en voorbe
reiding heeft voor gekregen na 
zijn benoeming er ook een hof
houding zal op nahouden zodat 
wij er ook financieel geen enkel 
voordeel zullen uithalen. 

Het ware beter dat de „verko-
zenen des volks" en de door hen 
aangestelde of gekontroleerde 
regeringen zich bezig houden 
met de w^erkelijke problemen 

van 't land zoals de werkloos
heid, de fraudebestrijding, de 
begrotingstekorten enz., eerder 
dan zich kortzichtig uit te laten 
over de monarchie! 

Herman De Grau-we, 
Evergem 

DIOXINES 
Omdat ik zelf in de chloorin-
dustrie werk heb ik een be
zoek gebracht vaan de boot van 
Greenpeace, die op dit ogenblik 
op de Maas een anti-chloor- en 
PVC-kampanje voert. Greenpe
ace stelt een 3 meter lange 
nieuwgeboren baby tentoon die 
door „chloorstoffen" (dioxines) 
vergiftigd wordt. 

Waar Greenpeace op dit ogen
blik mee bezig is, is van zon laag 
allooi dat het werkelijk de spui
gaten uitloopt. Als het inspe
len op de onwetendheid en de 
angst voor toekomstige genera
ties het enige is waarmee Green
peace de chloor- en PVC-in-
dustrie nog kan aanvallen, dan 
heeft ze blijkbaar geen betere 
argumenten. 

Om kort te gaan: weet Green
peace niet dat een zeeschip, zo
als een Greenpeaceschip, per 
jaar evenveel dioxines en veel 
sterker kankerverwekkende 
stoffen loost als er bij de pro-
duktie van 100.000 ton PVC 
vrijkomen ? 

Weet Greenpeace niet dat de 
verbranding van één ton brand
stof in een schip evenveel dioxi
nes geeft als een brand waarbij 
één ton PCV betrokken is ? 

Als dioxines dan toch zo gevaar-
hjk zouden zijn, •waarom ijvert 
Greenpeace dan niet voor de af
schaffing van de houtkachels en 
open haarden: 24 x méér dioxi
nes dan de héle chloorchemie 
samen, tot in de eigen huiska
mers ! Of de staalindustrie (52 x 
méér) of een verbetering van de 
afvalverbranding {764 x méér) ? 

Ferdinand Ëngelbeen, 
Stabroek 

DE VIERDE MAN 

In Wij van 14 oktober IL brach
ten wij de partretten van drie 
verötokte briepchrijveré. Het cur
riculum vitat van Jan De Dier 
Sr. bereikte ietd te laat onze re-
daktie zodat wij hem nu in We
derwoord zijn zeg Laten doen. 

J a n De Dier Sr. werd gebo
ren in Teralfene in 1906. Hij 
groeide op in een gehucht 
van Denderleeuw^, Leeuw-
brug, dat kan omschreven 
worden als een Daensistische 
burcht. Het Daensisme -werd 
hem bijgebracht door zijn 
grootvader die een toegewijd 
medewerker was van pries
ter Daens. 

De Dier Sr. omschrijft zich
zelf als een oud-Daensist en 
een Vlaams volksnationalist. 
Hij geeft de voorkeur aan een 
republiek, eerder dan aan een 
"onnodig geldver<)Lindend vor<)ten-
huL)". In de jaren '60 was hij 
sekretaris van de VU-afde-
ling van Erembodegem. De 
Dier was er van bij de op
richting bij. 

Ook De Dier Sr. heeft zwaar 
onder de repressie geleden. 
„Ik werd op 6 deptemier 1944 
door de zgn. "witte brigade" voor 
bijna vier maanden gebroodroofd. 
Net zoaL veel andere Vlaanuge-
zinden werd ook ik verdacht van 
duitdgezindheid. Toen ik uit mijn 
buro gezet werd, had ook mijn 
werkgever geen goed woord voor 
me over. Echter dankzij een eer
lijke politic-agent ben ik niet in 
de gevangenis) beland. Uiteinde
lijk kon ik dan toch mijn werk 
hervatten." 

Met sukses beëindigde hij 
zijn m^iddelbare studies in 
1924. Hij vond w^erk als kan
toorbediende in Aalst. Daar 
behoorde hij tot de stichters 
van een Vlciams ziekenfonds 
waarvan hij ondervoorzitter 
werd. Op zijn voorstel kreeg 
dat ziekenfonds de naam 
Priester Daens. 

Na AG jaar als boekhouder 

Jan De Dier Sr.: „Brieven te
gen aanvallen op het Vlaanu 
Nationalisme." 

gewerkt te hebben, ging hij 
genieten van een welver
diend pensioen. 

Sinds 1975 is De Dier we
duwnaar. Hij heeft twee kin
deren : een dochter van 59 en 
een zoon van 57. Uit hun hu
welijken kwamen 3 kleinkin
deren en 5 achterkleinkinde
ren. De Dier is niet weinig 
trots over wat hij noemt "het 
mannelijk viergeólacht De Dier". 

De Dier blijft ook sinds zijn 
pensionering een aktief man: 
hij schrijft sinds '77 verha
len, zowel fiktie als non-fik-
tie, over diverse onderwer
pen. Bij zomers -weer maakt 
hij graag een wandeling. 

Lezersbrieven schrijft De 
Dier ,,aL iemand het Vlaanu 
Nationaliiitidch gedachtengoed of 
één van haar vertegenwoordigerd 
aanvalt." Hij beklaagt er zich 
evenwel over dat niet al zijn 
brieven naar W I J letterlijk 
worden opgenomen. 

(gv) 
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U bent van harte welkom bij 

Karel Van Den Berghe B.V.BA 

VLOER en MUURTEGELS 

— Steeds mime l<ortingen 
— Kwaiiteitsprodukten 
— Uitstekende service 
— Keuze uit meer dan 600 soorten 

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

PVBA 

J. BORREMANS-COCK 
& KINDEREN 

Algemene Bouwondernemingen 

Gentsestraat 238 
9500 Geraardsbergen 

TeL 054-41.25.89 

Wij bouwen voor u 
sleutel op de deur 

^ OEVRIESE ^ 
woonverlichting 

baron ruzettelaan 78 
8310 brugge 4 

vbaan brugge-oostkamp, 
K 050 35 74 04 / 

Freddy en Cecile 
Vermeersch-Vaesen 

Sint-Aarnoutstraat 12 
8211 Aartrijke-Zedelgem 
S 050/20.08.50 

algemene decoratiewerken -

schilderen - behangen -

vloerbekledingen - parket -

louverdrape — luxaflex - ... 

Kostuums naar maat 

f Vbrmees 
^ ̂  / Steenhouwersvest, 52 
"~-^' ' ANTV/ERPEN 

H^ 
N.V. ZAKENKANTOOR 

HERMAN STEENHOUDT 

1 STATIONSPLEIN, 
9500 GERAARDSBERGEN 

TeL (054) 41 30 44 

Woonkrediet 
steeds iets beteii 
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UITSMIJIR 
'T IS NOG NIET IN DE SACOCHE 

VURIG VROUWELUKE INGENIEURS DOEN HET • • • 

Het glunderende team ingenieurj en technici i>oor hun gLunniende Opel Corja. En ja hoor, u hebt het wet degelijk goed gezien: op dit kiekje Jtaat niet één manjperjoon. 

Hoe verschillend u een auto die niet door mannen maar 
door vrouwen vervaardigd ui? Er LÖ inderdaad een op
merkelijk verMhiL De nieuwe Opel Corsa die sedert de 
lente over 'é lande wegen rijdt u haast uitsluitend ontwik
keld door... vrouwen. En dat hij ook vooral voor vrouwen 
bestemd isy spreekt. 
Hilda Uytterhoeven, steeds in de buurt om seksegeno
ten in het zonnetje te zetten, is terecht fier over deze 
uitzonderlijke prestatie en serveert volgende lofzang. 
Dat „nog niet alle^) in de sacoche is" zoab de militante 
vrouwenbeweging op de Nationale Vrouwendag stelde mag 
blijken uit het kaderartikeltje waarin te lezen staat dat 
bij de politie zwangerschap nog steeds als „een ziekte" 
wordt beschouwd... 

eer dan vijftig vrouwe
lijke ingenieurs en tech
nici (en ook een paar 

I mannen) hebben die 
Corsa gemaakt tot -wat hij nu is. 
Joernaliste Frieda Joris heeft 
met de Corda Swing en de Corda 
GSi rondgereden en jawel, een 
vrou-wenwagen is anders, stelt 
zij met genoegen vast. 

GROTE TROEF 
Om kritische opmerkingen al 
onmiddellijk in de kiem te smo
ren: die auto rijdt goed. Vooral 
de GSi is vast wat dat betreft 
verrassend. De kleine auto laat, 
eens het licht op groen springt, 
ook de sportwagen ernaast het 
nakijken. Alaar eerlijk gezegd 
dat is niet zozeer de grote troef 
van dit model. Toch niet voor 
vrouwen, en zes op de tien 
Corsa-eigenaars zijn vrouwen. 

„Aatobedtuardterd hechten in de eer
ste plaaté belang aan vormgeving, 
veiligheid en comfort", zegt Die-
ter Pfeiffer, de — jammer — 
mannelijke direkteur van het 
Corsa-programma. „Daarnaa,it 
geven ze de voorkeur aan auto'd die 
overzichtelijk zijn, praktuich in het 
dagelijk.) gebruik en waarmee je je 
gemakkelijk kan verplaatsen in het 
stadsverkeer." 

Twintigjarige vrouw^en, één van 
de belangrijkste doelgroepen 
van deze auto, zijn gemiddeld 
twaalf centimeter kleiner dan 
mannen van dezelfde leeftijd. 
De zitting is daarom 38 milli
meter hoger gemaakt. Voor het 
comfort en voor een beter zicht. 
Ook de zetelrails zijn aangepast 
en vergrendelen om de twaalf 
millimeter. De zetel van de 
chauffeur is in de hoogte ver
stelbaar. 

ALLES AFGEROND 
Aan de auto is alles afgerond, 
niets is hoekig. Hij is heel kom-
pakt, waar ook mogelijk heeft 
men opbergvakken voorzien. In 
sommige modellen zit er zelfs 
onder de voorste passagierszetel 
een praktische schuiflade ver
borgen. Het instrumentenbord 
is heel eenvoudig, zonder fran
jes en overzichtehjk. 

Angelika Herger is één van de 
vrouwen van het Opel-team, 
expert inzake zitkomfort en er
gonomie. Haar troetelkind is de 
naptiek of de leer van de tast
zin. 

„We zochten voorde Corsa naar ma
terialen die aangenaam aanvoelen. 
Passagiers magen geen koude rillin
gen krijgen als ze het instrumen
tenpaneel, de deurgrepen of de bin-
nenbekleding aanraken", zegt ze. 
Voor haar zoektocht reisde An
gelika de halve wereld rond. Ze 
nam proeven, zowel in de arkti-
sche koude van Noord-Europa 
als de verzengende hitte van de 
w^oestijn in Arizona. 

MILIEUVRIENDELIJK 
Antje Thieme en Jeanette Fin
ger die instonden voor de vorm
geving van het interieur zijn 
vooral trots op de vrolijke kleu
ren : kombinaties rood en z^vart 
en turkoois en blauw. 

De projektingenieur die zich om 
de milieubescherming bekom
mert is ook een vrouw: Ju t ta 
Tim. Zij stond in voor de ont
wikkeling van het uitlaatsys

teem en de katalysator. „Op het 
vlak van lawaai en uitlaatgassen 
hebben we de grenzen verlegd", zegt 
ze. De 27—jarige Bettina Klink 
maakte de ontwerpen voor de 
stuurkolom. 

Die is uitgerust met twee speci
ale kruiskoppelingen die er bij 
een frontale botsing voor zor
gen dat de stuurkolom en hei 
stuurwiel niet in de passagiers
ruimte binnendringen. Bettina 
heeft ook nog haar recept ten 
beste om het als vrouw -Wciar 

RARE ZIEKTE 

te maken in een mannenwereld: 
„Een gezond dosis zelfbewustzijn en 
een beetje doorzettmgsvermogen ". 

De goedkoopste Corsa-versie 
kost 327.499 fr. 

Hilda Uj^terhoeven 

De Policewomen's Integrated 
Movement (PIM), een kom
missie van vrouwen die eind 
1992 opgericht werd in de 
schoot van het Nationaal Syn
dicaat van de Belgische Poli
tie, heeft tijdens een studiedag 
aangedrongen op maatrege
len „om de talrijke problemen 
op te lossen waarmee vrouwe
lijke politie-agenten gekon-
fronteerd worden". 
„De politiek getroostte zich veel 
moeite om vrouwelijke kandidaten 
aan te trekken, maar voorzag bij 
de toetreding in mets bijzonders 
voor hen", aldus Ann Vande-
vjTvere van PIM. De gerech
telijke politie in ons land telt 
6,5% vrouw^en, de gemeente
politie 3,8% en de rijkswacht 

4I> 

0,5%. Vandevyvere verwees 
hierbij onder meer naar het 
ontbreken in vele kommis-

• sariaten van afzonderlijke 
kleedkamers voor vrou-wen 
en naar leemten in de arbeids-
w^etgevmg. 

„Een jonge politie-agente die 
zwanger was en haar uniform niet 
meer kon dragen werd naar huis 
gestuurd. Haar afwezigheid werd 
beschouwd als... ziekte". Vrou
wen hangen door het ontbre
ken van een aangepaste wet
geving teveel af van de goede 
wil van de chef. „Het probleem 
stelt zich scherpst in kleine korp
sen waar vrouwen zich dikwijls in 
een geïsoleerde positie bevinden", 
aldus Vandevyvere. 
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