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VOOR EEN EIGEN VLAAMS 
GEZONDHEIDSBELEID 

VU VRAAGT VLAAMSE 
ARTSEN DIAGNOSE 
Het L) de VU nuneru met de hervorming van de ge-
zondéheidözorg, niet alleen in de lopende media-kampagne 
kaart de partij het probleem aan, ook de Vlaanue artden 
worden aangepakt. Dat gebeurde deze week middeb een 
enquête aan het ad red van 15.000 Vlaanue artsen, hun 
duignoée wordt be^iuft een hulp in het debat voor een eigen 
Vlaanu gezondheidsbeleid. 

f * 

EERST DIT 
' j 'S # -

D e s tak ingen k u n n e n er
v o o r zo rgen da t ons 
w e e k b l a d de lezer niet 
tijdig bere ikt , onze ver-

on t schu ld ingen daarvoor . D i t 
is een w e e k vol g ro te onge
m a k k e n v o o r he t publ iek , 
m e d e d o o r tegenstr i jdige sta
k ingsbeve len van v a k b o n d e n 
die d o o r h u n volgel ingen in 
k o r d a a t h e i d w o r d e n voorb i j 
ges token . 

D e w a n o r d e is het gevolg van 
d e onduidel i jkheid die r o n d 
he t kr is isplan van de r ege r ing 
bes taa t . Dergel i jke maa t r ege 
len zijn geen eenvoud ige tek
s ten en ze v e r s t a a n b a a r ma
ken v o o r de pub l i eke opinie is 
b l i jkbaar geen lachertje, ook 
voor dhr . D e h a e n e niet . 

W i e h e b b e n hier reeds her 
haaldeli jk geplei t v o o r een be
te re voor l ich t ing en begr i jpen 
d a n ook niet da t de federale 
overhe id geen geb ru ik m a a k t 
van de med ia om klare taal te 
sp reken . 

E e n deba t op rad io en T V 

Z o schrijft VXJ-ondervoorzi t ter 
Pa t r ik Vankrunke l sven aan zijn 
koUega's: „AL VUuinue artden zijn 
wij rechtdtreekd betrokken bij het 
hele jociale zekerheid,)debat. En het 
wordt tijd dat wij duidelijke impul-
<)en geven aan de overheid én onze be
langengroepen teneinde de Vlaamse 
e'uen inzake gezondheidszorg kracht 
bij te zetten. Wij moeten naar een 
eigen Vlaanu gezonddheiddbeleid ! " 

Vankrunke l sven wil deze eis 
me t dr ie dossiers ( n u m e r u s 
clausus, he t b u d g e t voor de ge
zondhe idszorg , s a m e n w e r k i n g 
tussen a r t sen) onderbouw^en. 

is een hu lp , m a a r de formule 
geeft niet d e w a a r b o r g d a t : 

1. i edereen luis ter t of kijkt, 

2. i edereen he t Wetdtrateed 
mach t ig is. 

D e overhe id moe t niet k lagen 
da t d e publ ieke opinie de in
d r u k heeft da t w e e r eens de 
b e u r s van ,,de kle ine m a n " 
w o r d t geviseerd en da t , ,het 
g roo tkap i t aa l " de d a n s ont 
spr ingt . 

E r bes t aan i n d e r d a a d teveel 
v r agen r o n d de w a r e bedoe 
ling van het a k k o o r d . Als de 
Beur s euforisch reageer t , zoals 
zij deed , voor wie is da t d a n 
een goed t e k e n ? Als pa t r imo
n ium- en v i l l avennootschap
pen, b a n k e n en ve rzeke r ingen 
niet onde rhev ig zijn aan de kr i -
s ismaatregelen, heeft da t d a n 
iets te b e t e k e n e n ? H o e moet 
b e g r a p e n w o r d e n da t sommige 
p r o d u k t e n d u u r d e r w o r d e n en 
a n d e r e dan w e e r niet ? 

H e t laten voor tbes t aan van fis
kale belas t ingsaf t rek is een 
sys teem da t in hoofdzaak de 
g ro te i nkomens ten goede 
komt , he t is voora l in ,,de 
hoogs te schijf" da t deze p r ak 
tijken ^vorden toegepas t . 

NUMERUS ClAUSUS 
Voor he t akademie jaa r 93-94 
w e r d aan de K U L in het ' eers te 
dok to raa t G e n e e s k u n d e een re -
ko rdaan ta l inschri jvingen 
(400! ) genoteerd . D a t toon t 
aan , a ldus Vankrunke l sven , da t 
o n t r a d i n g s k a m p a g n e s niet w e r 
ken . D e z e mensen zullen nooit 
een k a n s kri jgen genoeg erva
r ing op te doen, noch ti jdens 
de opleiding, omda t de mid
delen o n t b r e k e n ; noch t i jdens 
h u n prakt i jk , omda t de pa t iën
ten o n t b r e k e n . D e V U is voor
s t ande r van een nat ionaal exa-

W a a r o m w o r d t h ier niet ge 
snoeid ? 
D a t v e r d e r b l i jkbaar onge
straft k a n ge f raudeerd w^orden 
is een zeer da t de welwi l lende 
bifrger d iep treft. N i e t al leen 
de b e r e k e n d e fraude van 450 
miljard, m a a r a l l e rhande ge
sjoemel da t ongemoeid blijft. 
N e e m nu de mi l ja rdenfraude 
in de z w a r t e b loem-zaak . Be-
gri jpe -wie k a n ! 
E e n a n d e r e leemte in he t ak
k o o r d blijft de afwezigheid van 
enige aanze t om de ziektever
zeker ing te saneren , o m d o o r 
te d r ingen tot de t ransfer ten 
tussen V laande ren en Wal lo
nië. Hetzel fde moe t he rhaa ld 
over de b e v o e g d h e d e n van de 
regio's die nog s teeds niet als 
vol w o r d e n b e s c h o u w d o m d a t 
n o g te veel fundamente le be
slissingen op het federale ni
veau l iggen. 
K o m e n er n i euwe b a n e n ? D e 
rege r ing zegt van wel en p lak t 
er zelfs een cijfer op, het V B O 
is t e r u g h o u d e n d . E n ga zo 
m a a r door. 
Di t land is in een r a r e si tua
tie g e k o m e n : reger ing , w e r k 
gevers en w e r k n e m e r s ho ren 
de klok luiden m a a r wil len de 

Patrik VankrunkeLven roept 
Vlaamde artsen op tot debat over 
de gezondheOözorg. 

m e n n a een eers te or iënta
t i e -kand ida tuu r W e t e n s c h a p 
pen . 

In de e n q u ê t e w o r d t de Vlaamse 
a r t sen gev raagd of zij de VU-v i -
sie m.b.t . de n u m e r u s c lausus 
in de G e n e e s k u n d e s teunen , of 
zij deze ondemokra t i s ch v inden , 
of zij a ch t e r de o n t r a d i n g s k a m -
p a g n e s taan. 

klepel niet zien. Toch is he t 
v o o r allen duideli jk da t he t 
feest ui t is. E n dat , wil m e n 
n o g vo ldoende kap i ta len over
h o u d e n o m te inves te ren „ve r 
b r u i k a vo lon té" o p een laag 
pitje moe t gedraa id . D a t di t 
moe t d o o r een dras t i sche be
g ro t ingssane r ing en een alge
m e n e ve r sobe r ing is duidelijk. 
I ede reen -weet d a t ! 
Offers zijn noodzakel i jk , d a a r 
is i edereen he t over eens, ze in 
moeilijk v e r s t a a n b a r e a k k o o r 
den v e r p a k k e n is he t s lechtste 
w a t de reger ing k a n doen . Wil 
zij de pub l i eke opinie ach t e r 
zich kri jgen is er mee r nod ig 
d a n een rondje Z e v e n d e D a g . 
Bovend ien zou de federale eer
ste minis ter de m o e d moeten 
h e b b e n om Vlamingen en 
Frans ta l igen v o o r h u n veran t 
woorde l i jkhe id te zet ten. D e 
federale t r o u w die hij ve r te 
g e n w o o r d i g t k a n -slechts ge
h a n d h a a f d blijven w a n n e e r e r 
duidel i jkheid bes taa t over de 
verde l ing van de offers en over 
de eerb ied voor de bele ids
ru imte van de regio's . Wil de 
p r emie r ook da t eens aan zijn 
koal i t iegenoten wi j smaken ! 

Mauri t s Van L iedekerke 

D e brief gaa t vergeze ld v a n vier 
tabel len me t gegevens over de 
k o n s u m p t i e p a t r o n e n in Vlaan
de ren en Wal lonië . Zij tonen 
o.m. aan da t in Wal lonië juist 

V tweemaa l mee r geld w o r d t op
gedaan aan echocardiograf ie en 
da t Ln Wal lonië een bevaUing 
zoveel mee r kos t d a n in Vlaan
deren . 

P. Vankrunke l sven: „Deze uit-
gave-veréchillen zijn ah<toluut niet te 
verklaren door nocio-denwgrafuche 
verschillen. Zolang wij aanvaarden 
dat in België niet rechtlijnig wordt 
bapaard op gezondheidszorgen, zo
lang laten wij toe dat een historisch 

1 onrecht tegenover onze Vlaamse pa-
Q- tiënten blijft bestaan." 

J O o k hier stelt de e n q u ê t e twee 
" v ragen . 

1. Ik v ind da t V laande ren zijn 
eigen gezondshe idsbe le id moet 
k u n n e n u i t t ekenen en da t het 
ganse p a k k e t gezondshe idzo rg 
een Vlaamse bevoegdhe id moet 
w o r d e n . 2. D e Sociale Z e k e r 
heid is noodzakel i jk een Bel
gisch gegeven en zo is het goed . 

SAMENWERKING 
Uit cijfers blijkt da t V laande 
ren m e e r a a n d a c h t bes teed óian 
thu i szo rg d a n Wal lonië . D a t is 
goed, toch ach t de V U he t w e n 
selijk da t er een be te re samen-
•werking tussen hu i sa r t s en spe
cialist komt . 

D i t deba t , zo v ind t dr. V a n k r u n 
kelsven, moe ten de Vlaamse ar t 
sen zélf voeren , w a n t noch de 
reger ing noch de reële mach t 
h e b b e r s b innen s ind ika ten en 
mutua l i te i ten h e b b e n oren naa r 
he t Vlaamse konsensusmode l . 
In Wal lonië s taan o.a. de p o -
lykl inieken model , d a a r n e m e n 
specialisten in o p d r a c h t van mu
tual i te i ten een d u r e eers te 
l i jns-zorg waar . 

D e V U v ind t da t iedere pa t iën t 
één cent raa l medisch doss ier bij 
een hu i sa r t s zou moe ten h e b 
ben . Wie da t niet -wil k a n daa r 
toe niet verpl icht ^vorden, m a a r 
voor mogelijke ove rkonsumpt i e 
m a g de maatschappi j d a n ook 
niet langer d e r eken ing krijgen. 

O o k over dit o n d e r w e r p w o r d t 
de men ing van de dok te r s ge
v raagd . 

Tot slot van de e n q u ê t e for
mulee r t Pa t r ik Vankrunke l sven 
w a a r het de V U om te doen is : 
„Laai ons praten over het te ver
wezenlijken doel: de gezondheid van 
onze patiënten, de gezondheid van 
de samenleving en hoe wij daar sa
men een taak in te vervullen hebben. 
De VU wil het debat over een eigen 
Vlaams gezondheidsbeleid aanzwen

gelen ten behoeve van het algemeen 
Vlaamse belang: dat van de patiënt, 
maar ook dat van de arts. " 
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KORTWEG 
• VLD-parlementslid Jea-
nine Ltduc wil dat levensbe
schouwelijke vakken (gods
dienst of zedenleer) verdwij
nen uit de lessenpakketten 
in het Vlaams onderwijs. Zo 
kan er volgens het raads
lid ruimte gekreëerd worden 
voor essentiële vakken als 
talen, geschiedenis en licha
melijke opvoeding. 

• Voor de wedstrijd Bel-
gië-VTS w^erden verleden 
week pamfletten uitgedeeld 
door Beb (Bdglé-Europa-Bel-
giijue). Daarin w^erd aange
kondigd dat Beb nooit zal 
toelaten dat de Rode Dui
vels opgedeeld zullen wor
den in een Vlaamse en een 
Waalse ploeg. De Beb riep 
verder op samen de Braban-
coime te zingen. De organi
satie was bovendien zo slim 
er de Nederlandse en Franse 
tekst aan toe te voegen We 
vragen ons virel af wat beter 
klinkt: een Belgisch volks
lied dat niemand meezingt 
omdat men de tekst toch niet 
kent, of een stadion Vlamin
gen en Walen die elk in hun 
eigen taal "O heilig land der 
vaad'ren" of "o mere chérie" 
kwelen. 

• De efficiëntie van de Pa
triot-raketten w^erd tijdens 
de Golfoorlog tegen Irak 
zwaar overdreven. De ra
ketten zouden welgeteld één 
Iraakse Scud-raket onder
schept hebben. 

• In verzekeringskringen 
verwacht men dat er dit jaar 
meer dan 30.000 w^agens ge
stolen zullen worden. Als 
daar 60% van teruggevon
den wordt, wat nog optimis
tisch is, en de gemiddelde 
prijs van een gestolen wa
gen bedraagt 500.000 frank, 
betekent dit dat het verlies-
cijfer oploopt tot 6 miljard 
firank. 

• Een Leuvens SP-poIitikus 
vraagt aan minister Tobback 
om om humanitaire redenen 
een verblijfsvergunning toe 
te kennen aan een gezin dat 
3,5 jaar geleden uit Ban
gladesh vluchtte. Ruim 400 
leerlingen en leraars van een 
Gentse hogeschool hielden 
een stille optocht om te pro
testeren tegen de nakende 
uitwijzing van een Nigeri-
aans medestudent-vluchte
ling. In beide gevallep gaat 
het om goed geïntegreerde 
kandidaat-politieke vluchte-
Hngen. Deze akties zijn een 
gevolg van de lange duur
tijd van het onderzoek of het 
om echte politieke vluchte
lingen gaat. 

• Bij de tussentijdse lokale 
verkiezingen in Italië won
nen de ex-kommunistische 
PDS, de neo-fascistische 
MSI en de federalistische 
Lega Nord. Socialisten en 
kristendemokraten werden 
van de kaart geveegd. De 
smeergeld-affaires beheer
sen in Italië nog steeds de 
politieke agenda. Er wor
den vervroegde parlements
verkiezingen verwacht in de 
lente van volgend jaar. 

^wsn^K VA N 1—ICJC3L 
Zoals verwacht maakte de Raad 
van State de voorlopige schor
sing van de beslissing van de 
Waalse vervoersmaatschappij 
om een buskontrakt toe te ken
nen aan het Waals/Franse 
EMI-Renault ongedaan. De 
Vlaamse bussenbouwer Van 
Hooi 'was hierdoor z'waar bena
deeld, want hij had de beste of
ferte opgesteld. Toen Van Hooi 
klacht neerlegde bij de Raad 
van State, werd de beslissing 
eerst geschorst. Hoewel Van 
Hooi dus eigenlijk gelijk heeft, 
wordt die schorsing in afwach
ting van een uitspraak ten 
gronde opgeheven omdat het 
bedrijf geen ernstige schade zou 
ondervinden indien het naast 
het bussenkontrakt zou grijpen. 

Op te merken valt dat de Me-
chelse ACV- en ABW-metaal-
vakbonden zich achter Van 
Hooi geschaard hebben. De 
vakbonden verwijten de 
Vlaamse politici lankmoedig
heid en plichtsverzuim. Volgens 
de vakbonden moeten de onre
delijke transferts inzake fiska-
liteit en sociale zekerheid op
houden. Ze hebben het vooral 
op het Waals gewest gemunt, 
dat nu ook al onze tewerk,)telLing 
jteelt. Volgens de ACV-sekre-
taris kan het busdossier voor 
Van Hooi een verschil maken 
van tweehonderd arbeidsplaat
sen (zie ook: Het partijbestuur 
deelt mee). 

EUROKORPS 
De internationale reakties op 
het ultimatum van Delcrolx over 
het Nederlands in het Euro
korps leken eerst weinig hoop 
te geven dat de Belgische 
CVP-minister van Defensie zijn 
slag zou thuishalen. Aan de an
dere kant kende Delcroix met 
zijn eisen in het Vlaamse bin
nenland veel sukses. 

Samengevat eiste Delcroix I) 
een erkenning van het Neder
lands als officiële taal van het 
Eurokorps, 2) het gebruik van 
het Nederlands bij officiële 
plechtigheden, 3) bij alle pa
pierwerk van het Eurokorps, en 
4) de inschakeling van een Ne
derlandstalige tolk w^anneer er 
ook op Duitse of Franse tolken 
een beroep wordt gedaan. 

Het Duitse ministerie van De
fensie wilde een beetje tegemoet 
komen Jian Delcroix: bij som
mige ceremoniële plechtigheden 
mag er Nederlands gesproken 
worden. Duitsland voerde aan 
dat de Belgische regering pas 
begin november tegen de 
Duits-Franse tv^reetaligheid ge
protesteerd heeft. Deze flater 
van Delcroix of zijn vertegen
woordigers kan de Vlamingen 
inderdaad nog zuur opbreken. 
Maar het is geen argument om 
het Vlaams ongelijk te bewijzen. 

De andere Duitse argumenten 
waren al even z^vak. De woord
voerder van het Duitse minis
terie -wees erop dat het om een 
oorspronkelijk Duits-Frans-ini
tiatief gaat. Deze stelling is be-
tw^istbaar, en ze betekent bo
vendien niet dat Duitsland en 
Frankrijk over alles het laatste 
woord moeten houden. 

Tenslotte w^ees men erop dat 
alle stafofficieren van het Eu
rokorps zowel Duits als Frans 
kennen. Men kan van hen toch 
niet verwachten dat ze Nederland,) 
moeten gaan Leren of een beroep 
zouden moeten doen op een tolk In
dien die taal door het Eurokorps 
officieel erkend wordt, zeggen de 

Fransen en Duitsers. Dat is in
derdaad niet nodig. De Vlamin
gen vragen niet meer dan dat er 
ook Nederlandstalige tolken in
geschakeld zouden worden in
dien er Franse of Duitse tolken 
gebruikt worden. 

Neen, Delcroix moet in dit dos
sier voet bij stuk houden, en 
desnoods een regeringskrisis 
riskeren. Het kan niet dat 75 
jaar na de eerste wereldoorlog 
opnieuw Vlaamse soldaten van
uit een minderwaardige positie 
tegenover hun Frans- en Duits
talige kollega's de dood inge
jaagd worden, zoals het Verbond 
van Vlaamse Ouddtrijderj verle
den week stelde. De Vossen 
vragen van de Vlaamse parle
mentsleden daarom onverwijld 
initiatieven te nemen voor de 
terugtrekking van België uit het 
Eurokorps. Als alternatief voor 
de Europese veiligheid bepleit 
VOS de oprichting van een Eu
ropese Politiemacht, die als een 
louter civiele instantie onder 
toezicht en kontrole staat van 
de Europese Kommissie en het 
Europees Parlement. Op de val
reep (dinsdagmiddag) verna
men -we dat Delcroix genoeg
doening krijgt van de Duitsers 
en Fransen. Het Nederlands 
•wordt een officiële tal van het 
Eurokorps. 

VRIND 
Onder deze titel bracht de 
Vlaamse gemeenschap een inte
ressant rapport uit. De Vlaamse 
Regionale INDikatoren geven 
een schat aan cijfermateriaal 
over Vlaanderen en de Vlaamse 
overheid. U vindt er gegevens 
over een brede w^aaier onder-
\verpen, van kinderopvang tot 
verkeersongevallen, van mest
overschot tot echtscheiding. 

Het Vrind-rapport telt 350 blad
zijden, en kan besteld worden 
door overschrijving van 500 
frank op rek. nr. 
091-2201002-04 van de 
Vlaamse Gemeenschap, Boude-
wijnlaan 30, 1210 Brussel, met 
vermelding Vrind. 

^ 

E KOTAKS 
Komt de ekotaks er vanaf 1 ja
nuari of niet ? Die vraag zorgt 
voor grote onrust in groene mid
dens. Voor Agalev en Exolo ^vas 
het immers dé voorwaarde om 
hun steun te verlenen aan het 

#"i'^ 

De eerdte dneeuw zorgde voor een echte verkeerdchaod op de Viaarrue 
wegen. Net op een dag dat er eend geen dtakingen gepland waren, 
raakte het verkeer zo opnieuw hopelood in de knoop. Voor de jongdten 
kon de pret dankzij de vroege dneeuwval echter niet op. 

Sint-Alichielsakkoord. Twee 
weken geleden pleitte het Ver
bond van Belgische Onderne
mingen ervoor de ekotaks uit 
te stellen. Even later werd het 
pleidooi van het VBO zelfs ge
steund door PSC-vice-premier 
Wathelet en PSC-minister May-
dtadt. De eerste bestond het zelfs 
nog principiële bezwaren tegen de 
ekotaks te opperen. Dit is toch 
al te gortig voor een vice-pre
mier. 

Premier Dehaene zag tijdig het 
gevaar, en verwierp krachtda
dig het door Wathelet en VBP 
bepleite uitstel. Toch zal De
haene het met dit veto niet mak
kelijk hebben: de opvolgings
kommissie voor de ekotaks 
moet nog samengesteld w^orden. 
Die kommissie moet volgens de 
PSC-mlnisters bvb. omschrij
ven vî at een industriële verpak
king is, hoe op mini-batterijtjes 
labels van de ekotaks aange
bracht kunnen worden, etc. Het 
lijkt erop alsof men alle proble
men rond de invoering van de 
ekotaks naar die nog op te rich
ten kommissie doorschuift. In 
dat geval is het zo goed als ze
ker dat er op I januari van een 
ekotaks nog lang geen sprake 
zal zijn. 

KONGRESZUIL 
Militanten van het Taalaktieko-
mitee (TAK) brachten op de 
Brusselse Kongreszuil een 
spandoek aan met de tekst: Te
rug naar afzender, mudeum voor 
Oudheidkunde. TAK wil hiermee 
manifesteren voor Vlaiamse on-
afliankelijkheid. Volgens het ko- . 
mitee zijn de Vlamingen ook 
in het gefederaliseerde België 
de verlieslatende en betalende 
partij. De militanten verwezen 
naar de affaire Van Hooi (zie 
elders in deze rubriek), het Ne
derlands in het Eurokorps (zie 
elders in deze rubriek), en het 
negeren van de splitsing van de 
sociale zekerheid bij de onder
handelingen over het krisisplan 
(zie elders in dit blad). 

Met hun aktie maakten de 
TAK-militanten nog w ât pro
paganda voor de meeting van 
de Vlaamse Volksbeweging en 
TAK over Onze toekomdt in Eu
ropa: Vlaanderen ormfhanhelijk. 
Deze nationale dtrijdnamiddag 
vindt plaats op zondag 28 no
vember om 15 u. in het Interna-
tionacJ Congrescentrum (ICC), 
Citadelpark te Gent, een be
kende lokatie voor -wie regelma
tig VU-kongressen bij-woont. 
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KORTWEG 
GEDUBD? 
GEDUMPT! 
Bijna de helft van de Vlaamse 
jongeren ergert zich aan ge
dubde reklamespots op televisie 
of in de bioskoop, en zeven op 
tien beoordeelt ze min of meer 
negatief. Bij deze gedubde re
klamespots vi'ordt de oorspron
kelijke taal vervangen door een 
Nederlandstalige versie, maar 
hierdoor komen de mondbewe
gingen niet overeen met hetgeen 
men hoort. Tot dit besluit komt 
Ann Ejprit in Communicatie, het 
tijdschrift van het KU-depar-
tement Communicatiewetens
chap van Leuven. 

Uit haar onderzoek blijkt ver
der dat slechts 6 op tien van 
de ondervraagden zon gedubde 
reklamespot helemaal uitkijkt. 
Wie zich erover ergert, vindt 
meer dan de anderen dat zo'n 
spot afbreuk doet aan de ge-
loofwciardigheid van het pro-
dukt. Bijna 70% van de jon
geren vindt dat de kommerci-
ele zender moet optreden tegen 
slechts gedubde reklame. 

VLAAMS PAKT? 
Het Vlaams Ekonomisch Ver
bond deed een oproep tot de 
Vlaamse sociale partners en de 
Vlaamse regering om een eigen 
Vlciams sociaal pakt af te sluiten. 
Volgens VEV-baas De Muynck 
moet Vlaanderen binnen de ei
gen bevoegdheden maksimaal 
de kompetitiviteit en de over
levingskansen van de onderne
mingen veilig stellen. Er valt 
v̂ rat te zeggen voor het voorstel 
van De Muynck. De misluk
king van een Belgisch sociaal 
pakt betekent immers niet dat 
een Vlaams pakt bij voorbaat 
kansloos is. De VEV-voorzitter 
noemt dit de tedt van de federalue-
ring. 

De test van De Mujmck maakt 
w^einig kans op welslagen. Dat 
had misschien anders ge-weest 
indien het initiatief van de 
Vlciamse regering of beter nog, 

de Vlaamse Raad ^vas geko
men. De stakingsgolf van deze 
^veek tegen het federale krisis-
plan blokkeert echter meteen 
elke mogelijke manoeuvreer
ruimte van de vakbonden om 
op een initiatief van het patro
naat, zelfs mdien dit patronaat 
voorafgegaan wordt door een 
Vlaams adjektief, in te gaan. Ze
ker voor de Vlaamse A B W - t o p 
is het politiek zo goed als on
mogelijk om op zon korte tijd 
tweemaal het risiko te lopen 
door de achterban teruggeflo
ten te worden. Het is vreemd 
dat men dit bij het VEV niet 
zelf beseft. Of wilde men een 
Vlaams pakt meteen begraven ? 

Bij de stakingsakties van maan
dag vormde ook het kasteel van 
VEV-voorzitter De Muynck in 
Sint-Jozef Rijkevorsel een doel
wit. ACV-militanten trokken er 
een sociale zekerheidsmuur op. 
Daarop stond o.m. te lezen Pruu 
Johan, Robin Hood woj hier en 
Johan De Muynck, wie moet er be-
jparen ? 

BAKKERS
FRAUDE 
Voorzitter Winnen van het Brus
selse Hof van Beroep besliste 
in de zaak van de bakkers
fraude van 3 miljard frank tot 
merkelijk lichtere straffen dan 
de korrektionele rechtbank hem 
had voorgedaan. Het gaat om 
de Ceres-molenaars die honder
den bakkers zwarte bloem le
verden. De rechter gaf wel toe 
dat de enorme fraude bewezen 
is. Maar Winnen aanvaardde 
ook verzachtende omstandighe
den: de bakkersfraude ge
beurde in het hele land en w^erd 
door de politieke verantwoor
delijken ongestraft gelaten. 

Het -was volgens de verdedi
ging voor een individuele bak
ker haast onmogelijk om er zich 
van te distantiëren. De z-warte 
bloem zorgde bovendien voor 
een waterval van andere fraude. 
Om de "onevenwichten" te ka-
moefleren zijn bakkers die 

zwarte bloem gebruiken na
tuurlijk ook verplicht zwart ver
pakkingsmateriaal, suiker, fruit, 
etc. te kopen. 

Eigenlijk stelt de rechter hier 
een gevaarlijk precedent. Hoe-
•wel de bakkers de wet over
traden, -worden ze eigenlijk zo 
goed als vrijgesproken. Het is 
niet de opdracht van de rechter 
om de nuttigheid van een wet 
te laten meespelen in de toe
passing ervan. In dit verband 
\verd er op gewezen dat we dan 
naar een rechtersstaat i.p.v. een 
rechtsstaat verglijden. 

Het standpunt van de bakkers 
valt ook te begrijpen. De kon-
kurrentie is zwaar, bvb. van de 
supermarkten, de nachtwinkels 
en buitenlandse bakkers. Vol
gens sommigen is het frauderen 
often onder gaan. Als dit effek-

tief zo is, moet er dringend ge
sleuteld worden aan de wetge
ving. Anderzijds weet elke Belg 
terdege dat de kleine zelfstan
dige die zich niet bezondigt aan 
zwartwerk en/of belastingont
duiking met een vergrootglas 
gezocht moet worden. 

De rechter wil de politici met 
dit vonnis duidelijk een por in 
de rug geven. Hij verwijst naar 
de gebrekkige kontrole op de 
fiskale wetten en het gebrek
kig funktionerend systeem van 
belastingsforfaits. E^n meerder
heid van de bakkers wordt op 
die wijze belast: de omzet van 
de bakker wordt berekend op 
basis van de gekochte kilogram
men bloem per jaar. Elke zwarte 
kilogram levert dus een dub
bele winst op aan inkomstenbe
lasting en btw. Bovendien be
taalt de fraudeur minder sociale 

bijdragen, en strijkt hij andere 
voordelen op, zoals een studie
beurs voor de kinderen wjiar hij 
normaal geen recht op heeft. 

SONJA D. 
De socialistische voorzitter van 
de Vlaamse Raad, Louii Vanfelt-
boi'en werpt zich graag op als 
een pohtikus nieuwe stijl, ie
mand die met zijn groot gezag 
nog bewondering wekt, iemand 
Wciarvan de rechtschapenheid 
afstraalt. Twee donderwolken in 
Hunw plaatsten de jongste ^ve-
ken een donkere schaduw over 
zijn aureool. E«rst was er de be
langenvermenging bij een open
bare verkoop in zijn Lommels 
bastion, waar Louis de sjerp 
draagt. Familieleden wisten er 
op een verdachte wijze een in
teressante koop in het centrum 
van de gemeente te doen. 

En nu brengt Sonja D. Van Velt-
hoven opnieuw in verlegenheid. 
Sonja D. is de sekretaresse van 
de voorzitter van de Vlaamse 
Raad, LouL) Vanvelthoven. Haar 
baas wordt er nu van beschul
digd pogingen ondernomen te 
hebben om Sonja te bevoor-
deligen bij een eksamen in de 
Vlaamse Raad. 

Er -worden Louis drie interven
ties in de schoenen geschoven: 
ten eerste werd de ambtenaar 
die normaal het eksamen orga
niseert van zijn opdracht onthe
ven omdat hij werd beschou-wd 
als zijnde van VU-signatuur. Hij 
werd vervangen door een kre-
atuur van SP-signatuur. Ten 
tweede -werd prof. Defoort van 
de KU Brussel door politJutui X 
namens Vanvelthoven driemaal 
benaderd om het tema van zijn 
referaat voor het eksamen te 
verklappen. Defoort \veigerde. 
Ten derde overhandigde X de 
professor het nummer van de 
eksamenkopij van Sonja D. 

Gelukkig voor Vanvelthoven 
slaagde Sonja niet voor het ek
samen. Maar de grootste Jan 
Lul in deze historie is toch Po-
litikus X, wiens naam Defoort 
weigert te onthullen. 

MEER GELJ 
NEDERLANDSTALIGE MIGRANTEN IN BRUSSEL 

Paula D'Hondt vindt het alle
maal ongetwijfeld te weinig 
en te traag vooruitgaan, maar 
zo draaien politieke molens 
nu eenmaal: een migranten
beleid zet je niet van 24 op 
26 november op poten. Zo
iets heeft raad, geld en tijd 
nodig. Raad moet maar op
geschept worden uit de dikke 
rapporten van de koninklijke 
kommissaris, geld en tijd dat 
is wat moeilijker. 

Maar een snuifje politieke wil 
doet wonderen. Eind janu
ari van dit jaar keurde de 
Vlaamse regering een besluit 
goed waardoor organisaties 
van migranten erkend en ge
subsidieerd worden. En ver
leden week stelde staatssekre-
taris Vic Anciaux (VU) een 
Brussels verlengstuk van dat 
besluit voor. 

De gewezen VU-voorzitter 
heeft immers in zijn porte
feuille van staatssekretaris in 

het Brussels hoofdstedelijk 
gewest naast Dringende ge
neeskundige hulpverlening, 
Regionaal energiebeleid. 
Brandweer, Toegepast weten
schappelijk onderzoek met 
niet-ekonomische finaliteit 
ook een vakje Migrantenbe
leid steken. 

In dat laatste kader keurde 
het Kollege van de Vlaamse 
Gemeenschapskommissie een 
besluit goed dat organisaties 
en verenigingen van migran
ten mogelijk maakt, indien zij 
de integratie en de participatie 
in de Vlaamse gemeenschap 
van Brussel bevorderen. 

Het gaat om een aanvullend 
besluit bij een besluit van de 
Vlaamse regering. Die subsi
dieert zgn. zelforganisatie,) van 
migranten tot maksimaal 
100.000 frank per jaar. Die 
zelforganisaties moeten dan 
aan een hele reeks voorwaar
den voldoen. Zo moeten ze 

bvb.'aktiviteiten organiseren 
die gericht zijn op de integra
tie in de samenleving. 

De VGC heeft sinds 1993 ook 
de optie genomen om de or
ganisaties van migranten in 
Brussel te steunen, en schreef 
daarvoor alvast een bedrag 
van 1.500.000 frank in haar 
begroting als aanvulling bij 
het beleid van de Vlaamse ge
meenschap. 

De VGC legt een eigen ak-
sent: ze wil de zelforganisaties 
stimuleren tot meer participa
tie aan en betere integratie in 
de Vlaamse gemeenschap in 
Brussel. Om in aanmerking 
te komen voor subsidies van 
de VGC moet een zelforgani
satie aan heel wat voorwaar
den voldoen: ze dient over
wegend Nederlandstalige le
den te tellen, moet een Neder
landstalig bestuur hebben, de 
Nederlandstalige leden door
verwijzen voor taallessen Ne

derlands, en ze moet al haar 
publikaties in het Nederlands 
opstellen. 

Verder dient ze jaarlijks een 
aantal aktiviteiten te organi
seren in samenwerking met 
een andere vereniging of in
stelling die door de VGC er
kend is. Al naargelang van 
het aantal aktiviteiten krijgt 
de vereniging bovenop haar 
basissubsidie (van 10.000 tot 
30.000 fr.) een werkingssub
sidie (van 5.000 tot 60.000 
fr.). 

Op dit ogenblik bestaan er 
zes zelforganisaties in Brus
sel. Het gciat om drie Marok
kaanse : Vereniging voor Inte
gratie en Participatie (VIP), 
Almanar en Vereniging van 
Marokkaanse Jongeren 
(VMJ) , een Turkse 
(Türck-Danis), een Koerdi
sche (Koer'disch Instituut) en 
een Italiaanse (Cittadinanza 
Aligrante). 

Vic Anciaux betwijfelde of 
deze organisaties aan de 
strenge normen van de VGC 
zullen voldoen. Toch ben ik van 
plan een langzaam beleid te voe
ren, aldus de staatssekretaris, 
dat op het vlak van de Neder-
land^skundigheid vrij zware eióen 
>}telt, maar dat in elk geval het 
voordeel van de duidelijkJjeïd heeft. 
De VGC heeft er immerj geen 
belang bij naar de BruMeLe mi
grantenbevolking een onduidelijke 
politiek te voeren. 

De gewezen VU-voorzitter 
heeft het plan opgevat om in 
1994 het ontstaan van nieuwe 
Nederlandstalige zelforgani
saties in Brussel te stimuleren. 
Hij wil dit doen via een op
dracht aan een instelling die 
het terrein goed kent'(bvb. de 
Foyer), en die een personeels-
Hd gedurende een periode met 
deze taak kan belasten. 

. (Pdj) 
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FINANCIERINGSWET IN GEVAAR? 
Zaterdagavond kreeg het 
Plan-Dehaene de zegen in de 
Kamer. De tussenkomst van 
fraktievoorzitter Herman Lau-
wers was meteen een schot in de 
roos. De VU vraagt zich terecht 
af of een gewone begrotings^vet 
gevolgen heeft voor de financie
ring van Gewesten en Gemeen
schappen ? Wanneer dit Krisis-
plan zonder meer wordt uitge
voerd, wijzigt het imphciet de 
financieringswet die alleen via 
een tweederde meerderheid kan 
\vorden gewijzigd. 

GEZONDHEIDSINDEX 
Strikt genomen heeft deze be
grotingsoperatie meer weg van 
een meerjarenplanning. Een 
dreigende devaluatie van de 
frank is afgewend. Dit is op zich 
al een pluspunt voor alle loon-
en weddetrekkenden. Herman 
Lauwers onderstreepte dat de 
vooropgestelde doelstellingen 
gepaard gaan met inleveringen. 
„E^n groot deel i>an de bevotking 
UI daartoe bereid, initd een billijke 
jpreiding en garanties wat het resul
taat betreft. De algemene beginselen 
van dit plan dienen nog te wor
den gekonkretuteerd en over heel wat 
punten dient nog te worden over
legd met de gewestregeringen, on
der meer over arbeidjherverdeling, 
jobdieruten, tewerkstelling, preven
tie- en veiligheidskontrakten, zelf-
redzaamheidóvcrzekering en andere. 
Dit krisisplan heeftjlechts zin aL er 
een akkoord is met de gewestregerin
gen. Pas aL zo'n akkoord bestaat, 
kan het globaal plan in Kamer en 
Senaat worden gestemd. Wij zullen 
als het moet vragen om de stemming 
te verdagen. De federale Lryauteit 
vereist een akkoord." 

Wanneer de gezondheidsindex 
op de Ge-westen en Gemeen
schappen wordt toegepast be
tekent dat deze zowat 4 a 5 
miljard per jaar zullen inleve
ren. Op het ogenblik dat deze 
vraag te berde kwam was De-
haene niet in het kamerhalfrond 
en vice-eerste minister Coëme 
bevestigde dat de financierings
mechanismen voor de Gewes
ten en Gemeenschappen onge
wijzigd bleven. Voor de VU be
tekent dat er dus een ontdub
beling van de index komt. Tot 
nu toe -was het de loonindex 
die ook op de Gewesten en Ge
meenschappen van toepassing 
was. 

FLEXIBILITEIT 
Verder moedigen de begrotings
maatregelen de flexibiliteit aan. 
Er wordt voorzien in een las
tenverlaging vpor lage lonen en 
er komt een arbeidsherverde
ling door arbeidsduurverminde
ring. Dezelfde VU-standpunten 
werden enkele maanden gele
den nog als naïef bestempeld en 
afgeschoten. Kamerlid Lauwers 
meent dat de wijze waarop de 
regering die voorstellen tracht 
in te vullen zeer voorzichtig en 
experimenteel is. „Alle modellen 
van arbeidsduurverminderuig wer
ken echter met een soort 'tweede 
cheque' die door de overheid wordt 
betaald. Dit is een zwak punt in het 
krisisplan. De bedrijven zouden zelf 
de kompensaties voor het loonverlies 
moeten financieren in plaats van de 
overheid. De maatregelen ten voor
dele van de jongeren zijn in principe 
goed, maar ik vrees wel voor het ont
staan van een duale arbeidsmarkt. 
De verlenging van de wachtperu?de 
voor jongeren, zal ertoe leiden dat 

steeds meer jongeren zullen aange
wezen zijn op het bestaansminimum 
met alle gevolgen vandien voor de 
gemeenten. Een basisrecht van be
hoeftige jongeren wordt zo afhan
kelijk gemaakt van de interpretatie 
door een of andere overheid. Dat is 
onaanvaardbaar. In de sociale ze
kerheid zijn enkele positieve maat
regelen op te sommen. In de kin
derbijslag echter valt niet veel goeds 
te melden. Hier had men perfekt 
een eerste aanzet kunnen geven tot 
een voorzichtige kommunautarise-
ring. Een aantal onrechtvaardighe
den blijft bestaan, zoab het onder
scheid tussen kmdergeO voor loon-
trekkenden en zelfstandigen, en er 
worden een aantal nieuwe oneerlijk-
heden ingevoerd, zoals de inlevering 
voor gezinnen met een inkomen van 

750.000 frank. Verder is het jam
mer dat de brave spaarders bedankt 
worden met een hogere onroerende 
voorheffing. Het weLlagen van het 
plan hangt voor een groot deel af van 
de bereidheid van de bedrijven om 
bindende CAO's af te sluiten en van 
de Gewesten en Gemeenschappen om 
hun steentje bij te dragen. In de So
ciale Zekerheid worden maatregelen 
genomen, die echter niet ver genoeg 
gaan. De federaliser'mg van de So
ciale Zekerheid L) geen destruktieve 
zaak, zoab vele Frarutaligen blijven 
denken. Want alleen via de fede
ralisering van de Sociale Zekerheid 
kunnen de inspanningen tussen de 
Vlamingen en Walen worden weg
gewerkt. Deze regering wil dat nog 
steeds niet inzien. Dit u een gembte 
kans!" (ge) 

Wat achter deze hekkens werd bekokstoofd Is nie, 
minder dan wat evenwichtig gezichtsverlies... 

».$ (> 

DE EERSTE SNEEUW 
Opeens zijn ze niet meer te houden 
en worden rusteloos als jonge honden 
die voelen dat er wat op komst is. De 
eerste sneeuw geeft een raar gevoel, 
de overtuiging dat het weer kan. Dan 
worden kinderen en dichters mekaars 
gelijke. 

Weet je, de eerste sneeuw grijpt in het 
leven in. Alles is anders. Het vuUe van 
de wereld w^ordt verborgen onder een 
laag wit, schoon schip w^ordt de wereld 
dan. 

Kinderen gaan als vanzelf zingen, bre
ken uit en stampvoeten. 

Dichters doen hij het rustig cian, zij 
spieden nog scherper dan anders de 
wereld af. Zij slenteren, blijven staan, 
nemen een handvol ^vit,• slenteren ver
der. Doelloos zou je denken. 

De mensen zeggen dan: ,,Hij staat daar 
weer maar wat te gapen!" Terwijl zij 
koorstig de stoepen schrapen. 

De dichter weet beter, in zijn haast 
om de dooi te verschalken schrijft hij 
zijn geheugen vol. Hij leeft naar de uit
spraak van J a n GreshoflF: ,,E^n dichter 
is bezig als hij niets doet; de burger 
doet niets als hij bezig is." 

De meeste kinderen kennen de sneeuw 
van horen zeggen, de gelukkigsten on
der hen uit vertelsels die aan hun bed 
worden voorgefluisterd. Of van een 
meester, of een juffrouw die het verba
len-voorlezen nog niet is verleerd. Of 
halen hun wetenschap uit boeken, met 
van die mooie omslagen, met prenten 
in waarop sleeën door reeën getrokken 
langs hoge dennen scheren. 

Het mooiste van de eerste sneeuw is 

wanneer hij 's avonds door de weer
man wordt aangekondigd. Die laat dan 
op de landkaart de kristallen-vlagen 
van over de oceaan aanwaaien. ,,Over 
Groot-Brittannië en de Britse eilanden 
waar het reeds aan het sneeuwen is, 
zullen zij vannacht ons land bereiken." 

Kinderen liggen dan reeds lang in bed, 
de dichter verkneukelt zich in het op
perste genot. 

Dat het morgenochtend Wintertype D 
op de wegen zal zijn, is hem een zorg. 

In plaats van paniekerig de sneeuw
schop klaar te zetten w^endt hij zich tot 

de boekenkast en -weet de plek waar 
de mooiste sneeuwgedichten staan, hij 
leest ze niet maar trekt wel na of ze er 
nog zijn. Natuurlijk staan ze er nog. 

Voor het slapen kijkt de dichter nog 
eens naar de hemel, er is geen vuiltje 
aan de lucht. 

Weet de kater meer ? Na een korte twij
fel stapt hij niet de nacht in maar door 
het kattedeurtje naar de warme garage. 
I5en kater is ook maar een sterveling. 

In bed herinnert de dichter zich hoe An
dre Demedts misschien w êl het mooist 
van al het verlangen naar een witte 
kerst heeft verwoordt. Het is een ou
derwets gedicht want er wordt nog 
in gebeden, maar van een ontroerende 
schoonheid die niet voorbijgaat. 

Demedts vertelt hoe klein broertje ge
beden heeft „om dezen Kerstdsig wit 
te zien, met voetstappen in de versche 
sneeuw voor het raam, een roodborstje 
op een twijg, dat zingt van de verre 
lente en de bloemen misschien..." En
zovoort. 

Zoiets vragen alleen kinderen, verzin
nen alleen dichters; denkt hij en valt in 
slaap. 

De sneeuw bereikt die nacht vanover 
het Nauw van Kales het land. Gejaagd 
door de wind, die ruige bondgenoot. 

De morgen is zoals hij had verwacht. 
De vuUe wereld ligt verborgen on
der een tapijt stuifmeel en stilte die 
hoorbaar is, van de kater geen spoor... 
Hoe lang zal dit schouwspel standhou
den? 
De radio meldt dat de strooidiensten 
reeds in alle staten zijn, de mens ver
dedigt zich wreed tegen de elementen. 
Met chemische dooizouten bevrijdt hij 
zich van dit ongemak, trekt een spoor 
van vernieling naar de alles opzuigende 
stad die meer dan ooit chaos is... 

En daarin de dichter die van zijn dro-
merijen slechts blikschade overhoudt. 

Gelukkig zijn er nog de dorpen waar 
de kinderen zich als jonge honden met 
de w^itte weelde meten, dit wordt een 
dag om nooit te vergeten. 

Zeker als er nog een meester of een 
juffrouw is die de kunst van het ver
balen-voorlezen niet vergeten is. Van 
door reeën getrokken sleeën die langs 
hoge dennen scheren, bijvoorbeeld. 
R.Asmus 

u't 

BELASTINGS
FRAUDE 

In de kamer interpelleerde Jan 
Caudron minister Maystadt over 
de weigering van de Artsen
orde om mee te werken aan een 
onderzoek, uitgevoerd door de 
Bijzondere Belastingsinspektie. 
De BBI werd belast met een 
diepgaand onderzoek naar 
eventueel zwart geld en fiskale 
fraude in de schoot van de Eti-
sche Commissies. Deze spelen 
een belangrijke rol bij het geven 
van de toestemming tot klini
sche proeven met nieuwe ge
neesmiddelen. Tussen de ont
dekking van een nieuwe mole
cule en de registratie van het ge
neesmiddel verloopt gemiddeld 
tien jaar. Men beseft onmiddel
lijk welke financiële belangen 
hier op het spel staan. Blijk
baar is de Artsenorde machtig 
genoeg om de BBI-ambtenaren 
schaakmat te zetten. De eeu
wige dooddoener ,,het beroeps
geheim" zou geschonden -wor
den. Niettegenstaande er geen 
inlichtingen gevraagd werden 
over de patiënten-proefperso
nen, maar -wel over de identiteit 
van de farmaceutische firma's 
die de testen aanvragen en de 
artsen die ze uitvoerden. Re
sultaat: er werd een werkgroep 
opgericht binnen Financiën met 
de bedoeling een ,,kompromis" 
te vinden in dit dossier. In af-
-wachting moet de BBI zich met 
iets anders bezighouden. 

Kamerlid J a n Caudron meent 
„dat deze toestand moet gezien wor
den in het kader van de resolutie van 
CVP-senator Geens die de regering 
vraagt geen nieuwe belojtingen te 
heffen zolang de strijd tegen de fis
kale fraude geen vruchten afwerpt. 
Maar tegelijk schijnt het dat de CVP 
al het mogelijke doet om een effek-
tieve fraudebestrijding onmogelijk te 
maken..." 

Uit het antwoord van de mi
nister bleek dat het onderzoek 
wordt verdergezet en dat het 
beroepsgeheim niet kan worden 
ingeroepen door de Orde van 
de geneesheren om aan een ver
der onderzoek te ontsnappen. 

P-SPROKKELS 

• Etienne Van Vaerenbergh -vroeg 
minister Smet of het niet moge
lijk is de tweede Maribel-ope-
ratie uit te breiden tot de be
schuttende werkplaatsen. Ook 
in deze sektor kampt men met 
de gevolgen van de ekonomi-
sche krisis. 

H Kamerlid Jan Caudron neemt 
het niet dat de federale rege
ring 450 miljoen uittrekt voor 
de renovatie van het Heizel-
stadion. Dit terwijl de Vlaamse 
sportfederatie ernstige financi
ële problemen heeft. Bovendien 
vindt hij het onverantwoord dat 
in krisistijd zoveel geld -wordt 
uitgetrokken voor de restaura
tie van een achterhaald unitair 
monument. 

• In de senaat vroeg Jan Loones 
minister Tobback hoe ver het 
stond met de fusieplannen van 
de zeevaartpolitie en de politie
diensten. Nu de kontrole bin
nen de grenzen van de EG werd 
afgeschaft is in het kader van de 
Schengenakkoorden meer be
veiliging van de buitengrenzen 
nodig. 
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WEMMT 
HUIL, BID, WERK MISSCHIEN, 
BEWONDER EEN BEETJE EN BETAAL VEEL 
Na het doornemen van de Lijdt inleveringen en belastin
gen die premier Dehaene en zijn mmuterd opstelden en 
uiteindelijk krisisplan lieten dopen, schiet ons,, naar het 
bekende liedje van Ramses Shaffy "Zing, vecht, huil, bid, 
lach, werk en bewonder" volgende titel te binnen: "huil, 
bid, werk misschien, bewonder een beetje en betaal veel". 
Van zingen en lachen om dit betaalplan was behalve 
in beurdkringen helemaal geen éprake, en om te vechten 
moest je eer<)t niet meer op de jocialutittche vakbondötop 
rekenen. Die draaide later onder druk van de basid, zoab 
dat heet, opnieuw bij. 

D e beurs kon naar verluidt 
de pret niet op toen er 
witte rook opsteeg uit 
Hertoginnedal: i^abeniiu) 

planem, verkondigde Dehaene. 
Het "sociaal pakt" was mislukt, 
het "globaal plan" klonk te am
bitieus, maar Premier Dehaene 
was er wel in gelukt om er een 
krisisplan of liever betaalplan 
door te duwen. Op de Nationale 
Bank, waar men al twee dagen 
over de teksten van Dehaene 
beschikte, werd de champagne 
ontkurkt en w^erd het centrale 
rentetarief verlaagd met 1,10 
procentpunt. De burgers in dit 
sedert kort federale land wisten 
op dat ogenblik nog niet wat 
hen allemaal boven het hoofd 
hing. 

De eerste minister had aange
kondigd de primeur van zijn vi^as-
lijst voor l?et parlement te re
serveren. Dank zij het Bureau 
van de Vlaamse Raad, dat in 
konsensus het hoofd boog voor 
de federale regering, verscheen 
de buUdozer-loodgieter-kompromüi-
tieruluiter-meedteronderhande-
taar-maar-ook-,)taa.tjman De
haene zonder veel boe of bah 
voor de volksvertegenwoordi
ging. Daarna kw^am de pers 
aan de beurt en maakte de 
A B W - t o p bekend alle akties op 
te schorten, 's Avonds zat het 
establishment, Freddy WUlüctix 
met een trikolore sjerp tegen de 
vrieskou, Generale Maatschap
pij-baas burggraaf Etienne Da-
vignon (zonder trikolore sjerp) 
en een tevreden Dehaene sa
men met koning Albert II op 
de eretribune van Anderlecht de 
Rode Duivels naar Amerika te 
supporteren. Wie er nog aan 
twijfelde: dit land funktioneert 
nog steeds volgens deze priori
teiten. 

EVENWICHTIG 
GEZICHTSVERLIES 
Los van de inhoud van het plan 
koestert menig speler in het 
Wetstraat-spel min of meer ver
holen bewondering voor de eer
ste minister. Dehaene noemde 
het zelf de moeilijkste onder-
handelingsklus uit zijn loop
baan. En de standpunten van 
alle drukkingsgroepen lagen in
derdaad mijlenver uiteen. Het 
resultaat is een typische De-
haene-cocktail, zonder win
naars of verliezers. Ongeveer 
iedereen liep tijdens het topbe-
raad wel ergens gezichtsverlies 
op, elke drukkingsgroep moest 
in ruil voor een overwinningske 
ook een nederlaagje slikken. 
Nog steeds zonder op de in
houd van het krisisplan in te 
gaan, Dehaene is erin geslaagd 
een fragiel evenwicht te vinden 
tussen zwart en wit, koud en 
warm, nat en droog, luid en stil. 

Uit het resultaat valt meteen 
af te leiden welke drukkings
groepen blijkbaar geen -of al-

thaiu jUcIjtd vergeep - druk heb
ben kunnen uitoefenen op de 
regering: de fraude-jagers, de 
SZ-splitsingslobby, de anti-af
trek-liga hadden geen vertrou-
wensmensen in Hertoginnedal. 
Over de transfers in de sociale 
zekerheid van noord naar zuid 
^vordt er met geen woord ge
rept, op het fabuleuze cijfer van 
450 miljard belastingontduiking 
per jaar {non^tenj, zegt Dehaene 
hierover) beknibbelt de rege
ring volgens de Unie van Fi
nanciën nauwelijks, en wie dat 
gewoon w âs mag verder naar 
hartelust fiskale uitgaven van 
zijn belastingen blijven aftrek
ken. 

Uit andere hoeken was de druk 
blijkbaar wel afdoende. Zo 
komt het de sigarettenroker on
begrijpelijk over dat sigaren de 
dans van de aksijnsverhoging 
ontspringen. De loodhoudende 
benzine wordt, in tegenstelling 
tot het milieuvriendelijker ka
rakter van de laatste, minder op
geslagen dan de loodvrije ben
zine. En raad eens vne er naast 
de huisvestingsmaatschappijen 
en vastgoedhandelaars ontsnapt 
aan de bijzondere aanslag op de 
patrimoniumvennootschappen 
en villa-vennootschappen ? De 
banken en verzekeringsonder
nemingen. 

In dit verband gaf Dehaene in 
De Zevende Dag op een schok
kend openlijke wijze toe dat 
er van het grootkapitaal en de 
schuldeisers van de staat eigen
lijk geen betekenisvolle inspan
ningen gevraagd kunnen w^or-
den om de overheidsfinanciën te 
helpen saneren. Zolang de rljkö-
Mhutd L) wat ze ui, blijven we de 
gevangene van de kapitaalrruirkt. 
Dehaene geeft hier impliciet een 
idee over de verpletterende ver
antwoordelijkheid voor de over
heidsschuld van vooral zijn ei
gen partij. De CVP liet eerst 
mee de overheidsfinanciën ont
sporen, ze liet daar de financi
ële wereld dik geld aan verdie
nen, ze coept vervolgens God 
en Klein Pierke op om de put 
mee te helpen vullen, en stelt 
uiteindelijk vast dat nét van die 
financiële •wereld de minste inle
veringen gevraagd kunnen wor
den. 

THATCHER IN ACV-VACHT 
Het moet \vel gezegd, de rege
ring aarzelde niet om een bres te 
slaan in een aantal heilige huis
jes: niet alleen aan de automa
tische koppeling van de lonen 
aan de indeks en aan de kin
derbijslagen wordt geprutst, de 
socialisten kregen eindelijk hun 
vermogensbelasting. De euforie 
met het krisisplan in beurskrin
gen zegt echter genoeg over 
de inleveringen die van de in
komens uit kapitaal gevraagd 
wordt. 

•150 miljard beLuitingontduiking. 'Norueiu' zegt Dehaene . 

Er is ons echter geen geval be
kend van een werknemer die re
den zag tot feesten. Er zal moe
ten betaald worden, zoveel is ze
ker. De ACV-krant Het Volk be
cijferde de inlevering voor twee 
typegezinnen. Het eerste gezin 
bestciat uit vader (bediende, 36 
jaar, met belastbaar maandinko
men van 85.000 fr.), moeder (ar
beidster, 35 jaar, met belastbaar 
inkomen van 55.000 fr.) heeft 
twee kinderen (12 en 8), een ei
gen huis, een diesel-auto en een 
kasbon van 150.000 frank. De 
inlevering bedraagt een kleine 
20.000 frank per jaar. Het 
tweede gezin is samengesteld 
uit vader (zelfstandige, 50 jaar, 
inkomen 770.000 fr. per jaar), 
moeder (onderwijzeres, 51 jaar, 
maandinkomen van 86.000 
frank) en drie kinderen (24, 20 
en 18), heeft een eigen huis, een 
appartement aan zee, een ben-
zine-^vagen, kasbons voor 1 mil
joen en beveks ook voor 1 mil
joen. Dit typegezin van Het Volk 
levert per jaar 29.000 frank in. 
Hier zijn een aantal zaken, zoals 
de te verwachten stijging van 
de autoverzekering, ten gevolge 
van het feit dat de medische kos
ten van een auto-ongeval vanaf 
1995 door de verzekeraars moe
ten gedragen worden, nog niet 
bijgeteld. Kortom, er zal gehuild 
worden over het gat in de porte
monnee, er zal gebeden worden 
voor goeie Lotto-cijfers. 

Of de ^verklozen terug zullen 
kunnen werken, is ondanks de 
opgelegde inspanningen niet ze
ker. De verklaringen van mi
nister Miet Smet waren terzake 
minstens onduidelijk. In Voor de 
dag voorspelde 2e dat de nieuwe 
maatregelen samen met het jon
gerenbanenplan in 1995 40.000 
nieuwe jobs zullen opleveren. 
Wanneer men daar nog '96 en 
'94 bijtelt, komt Smet uit op 
80.000 nieuwe jobs. 

Maar VBO-baas Van de Putte 
weigert een getal te plakken 
op het aantal nieu'we aanw^er-
vingen door de bedrijven. En 
vreemd genoeg speelt ACV-mi-
nister Smet de bal niet terug 
naar de patroons, maar naar 
de vakbonden, die juist meer 
garanties hadden gevraagd in
zake de werkgelegenheid. Vol
gens Smet kunnen de vakbon
den immers zelf bijdragen aan 

het kreeëren van tewerkstelling, 
door een konstruktieve houding 
aan te nemen in de bedrijven, 
waar bedrijfsplannen opgesteld 
dienen te worden om aan ar
beidsherverdeling te doen. Smet 
lijkt wel een Thatcher in 
ACV-vacht. 

Het krisisplan van de regering 
kost de Belgische gezinnen in 

totaal 160 miljard frank. De 
Generale Bank, die zich zorgen 
maakt over de daling van de bin
nenlandse vraag, becijferde het 
totaal van de inleveringen die 
deze knstendemokratisch-soci-
alistische regering Dehaene de 
gezinnen heeft opgelegd: 400 
miljard frank, of gemiddeld 
7,'5% van hun inkomen. Er zijn 
er die Dehaene voor zijn krisis
plan met een minutenlang applaus 
vereerden. 

Heel wat waarnemers menen 
dat ze dat deden uit opluchting, 
omdat er nu geen vervroegde 
verkiezingen komen. l iet 
VLD-spook waart schijnbsiar 
overal rond, vooral in vak
bondskringen. De top waar
schuwt haar al uitgezogen ba-

1 sis voor wat er uit de bus zou 
f komen indien Verhofjtadt en Gol 
o aan het bew^ind zijn. Daarom 
S. wil de syndikale top eigenlijk 

niet staken tot het einde. De re
gering mag niet vallen, ze moet 
alleen haar krisisplan wat bij
schaven. Dehaene liet hiervoor 
al speelruimte, zolang er aan de 
ejdentie van het betaalplan niets 
gewijzigd wordt. Op dit ogen
blik -werkt de regerings- en vak-
bondstop samen met haar en 
onze gijzelnemers aan een kom-
promis... 

(Pdj) 

KRISISPLAN: 
VU ZEGT NEEN 
De VU verwerpt het krisisplan van Dehaene. In de Ka
mer maakten de VU-parlementsleden brandhout van het 
werkstuk van de regering. Meer hierover leest U in de 
verslaggeving over het kamerdebat. 

Na de bekendmaking van het krisisplan verspreidde 
VU-voorzitter Bert Anciaux ook een persmededeling. Hij 
stelde hierin vast dat het krisisplan duidelijk geen echt 
groot sociaal plan vormt dat de sociale verhoudingen voor 
de eeu\vwisseling vastlegt. Bij deze eerste beoordeling be
treurde de VU-voorzitter verder dat: 

- de regering het kinderbijjlagdteLtel niet fundamenteel her
vormt. De VU opteert in tegenstelling tot de regering voor 
een hogere kinderbijslag die dan echter fiskaal verrekend 
zou worden en die gelijk zou zijn voor alle kinderen, onge
acht de professionele status van de ouders. Tegelijk zouden 
de fiskale gezinsmaatregelen dienen te woorden afgeschaft. 

- de nadruk ligt op nieuwe Uuten - waardoor het grote gewicht op 
Vlaanderen komt te liggen - en niet op besparingen. 

- geen fundamentele maatregelen werden genomen die het recht
trekken van de niet-verklaarbare traruferd in de dociale zekerheid 
verder zouden bewerkstelligen. 

- de geplande vermogerubelojting hoegenaamd niet raakt aan 
de echt hoge kapitalen, maar ook de kleine eigenaar van 
een tweede woning (bv. uit erfenis) doet bloeden. 

- die mensen gestraft -worden die eerlijk gejpaard hebben en 
niet met hun geld naar het buitenland trokken. 

De Volksunie betreurt alleszins dat aan het tot stand komen 
van dit plan geen georganiseerd overleg met de Gemeen
schappen en Gewesten is voorafgegaan. De VU eist dan ook 
dat de eindstemming over het regeringsplan -wordt uitge
steld tot het overleg met de Vlaamse Reqer'uiq is afgerond. 

Verder stellen -we vast dat verschillende ideeën precies door 
de Volksunie op de politieke agenda werden geplaatst ter 
gelegenheid van het VU-kongres te Leuven. De gevestigde 
partijen en het ejtahlijhment ridikuliieerden toen de VU-plannen 
en ondernamen alles om ze tot het rijk der utopieën te 
veroordelen. 

Deze VU-ideeën worden thans door de meerderheid ge
deeltelijk overgenomen. Wij denken daarbij ondermeer aan 
de ideeën i.v.m. arbeidsduurverkorting, verlaging van de so
ciale zekerheidsbijdragen voor de laagste lonen, gewijzigde 
financiering van de sociale zekerheid door invoering van 
een sociale BTW, de invoering van een vermogensbelasting. 
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KULTUURFILOSOOF FRANS AERTS MAAKT ZICH: 

BOOS OP DE BUIS 
„Het, Li een getneenpLciatö te beweren dat televisie de ver
beelding van kinderen drooglegt. Zo eenvoudig zit het 
niet: kinderen vertonen iinmeré altijd en overal fantasie. 
Die werd vroeger evenwel gevoed via hun natuurlijke vi-
öuele omgeving, de ötad of het platteland, de buren, de 
dieren, de natuur, aangevuld met de t)prookje<), de morele 
en religieuze parabeU en anekdoten die van generatie op 
generatie werden doorverteld en die het denkraam van een 
kuituur uitmaken." 
Aan het woord L> Frand Aertd, docent kurutfilodofie en 
etiek van de reklame aan de Hogere Sint-Lukodin^titu-
ten. Hij publiceerde over Frarue literatuur, geóchiedeni) 
en fdoöofie en over mediakultuur in tal van tijd<fchrijten. 
Hij 'u recencent Franse literatuur bij De Morgen. 

E en j aa r ge leden ve r scheen 
v a n F r a n s Aer t s he t boekje 
Lof der banaliteit, Reflectie.) 
bij een jchaamteloze cultuur 

(waaruit boverutaand citaat). 
Deze bundeUng van vrije tr i
b u n e s die ve r schenen in D e 
M o r g e n , de teks t v a n een voor 
d r a c h t en twee niet ee rde r ge-
p u b h c e e r d e t eks ten geven een 
h o o p stof to t diskussie . In z'n 
boekje voer t Aer t s een nie tsont
z iende pennes t r i jd , Lof der ba
naliteit is een pamflet da t gloeit 
van v e r o n t w a a r d i g i n g o m w a t 
onze k u i t u u r de aa rde , de men
sen, h u n he r inne r ingen en d r o 
men heeft a a n g e d a a n . Lof der 
banaliteit is t evens een aank l ach t 
tegen TV-p rog ramma ' s die be
slag leggen op de fantasie en de 
leefwereld v a n he t k ind . 

• In e e n advertent ie , onder
deel van haar recente k a m -
pagne die de V U in kranten e n 
t ijdschriften voert , staat „ Z o 
lang vvij o n z e k inderen niet 
kreat iever o p v o e d e n , zu l len zij 
o n z e fouten bl i jven maken." 
Kinderen kreatief opvoeden kan 
dat ? Is he t n iet z o dat je krea-
t ie f bent o f niet bentt 

F. A e r t s : „Ik denk dat kinderen 
van alle tijden en van overal dezelfde 
zijn. Maar niet alle kinderen groeien 
op in hetzelfde milieu, ze krijgen 
niet allemaal dezelfde kanoen. Kin
deren uit een karuarme omgeving 
krijgen niet dezelfde mogelijkheden 
aU kinderen die opgevoed zijn in een 
intelektuele omgeving. Het probleem 
L) dat ze tegenwoordig in een zeer 
artificieel en beperkt milieu worden 
grootgebracht. Ik kan me voorstel
len dat kinderen die twintig hoog 
op een appartement wonen, waar ze 
haoótgeen bewegingsvrijheid hebben 
en nooit lawaai mogen maken, een 
andere leefwereld kreëren dan kin
deren die in een landelijke omgeving 
wonen. Het milieu moet stimulerend 
zijn voor het kind, zo natuurlijk 
mogelijk, voor zover dat dat in onze 
maatschappij nog kan." 

• M a a r zel fs •wanneer t w e e 
k inderen , t e z a m e n in d e m e e s t 
erbarmeli jke o m s t a n d i g h e d e n 
-worden grootgebracht , kan 
é é n van d e t w e e e e n groot ar
t ies t w^orden terwijl d e ander 
er he lemaal n ie ts v a n bakt . 

F. A e r t s : „Ja, elk kind heeft na
tuurlijk een individuele aanleg, de 
ontwikkeling heb je eigenlijk rrmar 
gedeeltelijk in de hand. Maar een 
kind mag dan al meer talent hebben 
dan een ander, wanneer het louter 
opgevoed wordt via de televisie is dat 
dodend. Kinderen hébben fantasie, 
maar ze zijn niet op de wereld gezet 
om een eenrkhtingsdialoog te voeren 
met het scherm. De televisie dwingt 
de kinderen haast tot padsiviteit, en 
wanneer er geen programma's lopen 

ligt er nog altijd wel een videokas-
sette klaar." 

GOEDKOPE BABYSIT 
• Is de buis he lemaal verfoe i -
Ujk? 

F. A e r t s : „ Televisie kan de verbeel-
dmg van kinderen wel stimuleren, 
maar meejtal nut dingen die niet erg 
waardevol zijn. Teveel programma 's, 
ook voor kinderen, worden veel te 
snel gemaakt. Zij worden in routine 
geproduceerd en beantwoorden vol
komen aan het beperkte wereldbeeld 
van de makers, en vooral aan hun 
steriele kijk op de leefwereld van een 
kind. Neem nu K inde racademie 
op VTM, daar wordt toch niet bij 
nagedacht! AU je dat dan verge
lijkt met sprookjes, met hun univer
sele en ongemene rijkdom. Sprook
jes bevatten lagen van betekenissen 
waarvan een kind de diepte slechts 
kan gutsen. De dimetuie van onbe
grijpelijkheid van de verhalen (zo
als de gesprekken van volwassenen) 
vormde voor kinderen trouwens een 
van de belangrijkste aantrekkings
polen ervan. Die dimeruie voedde de 
aanleg voor het mysterie, voor poë
zie, zij ontwikkelde het vermogen tot 
schoonheid en tot moraal 

Natuurlijk kan je groot worden met 
enkel maar TV. Maar dat is het
zelfde als enkel pap eten, wie een 
gevarieerde voeding tot zich neemt 
zal gezonder worden. 

• O p de te lev i s ie z ie je 
sprookjes , maar dat zijn dan 
tekenf i lms o f geakteerde ver
s ies . D a a r wstacr e e n k ind het 
vroeger m o e s t d o e n m e t en
ke le schaarse plaatjes in e e n 
b o e k w o r d t nu nie ts m e e r aan 
d e verbee ld ing over ge laten. 

F. A e r t s : „ Wij weten niet meer om 
te gaan met het aantal beelden dat 
we te verwerken krijgen. Het onder
wijs schiet daarin tekort. Het is inde 
eerste plaats verbaal gericht, leraars 
zijn opgeleid om woorden te verkla
ren, niet om beelden uit te leggen. 
Maar beelden zijn niet zo evident, ze 
hebben ook een geschiedenis: de ma
nier waarop wij kinderen voorstellen, 
vrouwen, dieren...dat heeft een ganse 
voorgeschiedenis. Men zou nu van 
een soort visueel analfabetisme kun
nen spreken, een totaal onvernwgen 
om die beelden te interpreteren. Dit 
gebrek aan opleiding staat eigenlijk 
haaks op de menigte beelden waar
mee mensen gekonfronteerd worden. 
Wanneer een gemiddeld Amerikaans 
kind volwassen is geworden heeft het 
ongeveer 20.000 uren TV gekeken!" 

• H e t zijn dus zombies d ie 
v o o r he t kijkkastje z i t t en? 

F. A e r t s : „De televisie is een soort 
van goedkope babysit geworden. Het 
is toch gemakkelijk, een kleine die 
voor de TV zit is rustig, je hebt er 
geen last meer van." 

Volgens Frans Aerts wordt het tijdsbesef van kinderen nu vooral 
verkregen via bakens van TV-programma's: voor of na Plons, tussen 
Tik-Tak en Sams om... 

' « « 4 ^ « ^ « « « « » « » » « « « « « « • « > # 
• Maar geraken k inderen die 
thuis g e e n T V m o g e n kijken o p 
school niet ge ï so l eerd? Kun
nen ze n o g w e l over iets m e e 
praten? 

F. A e r t s : „Ik vind niet dat je kin
deren moet verbieden TV te kijken, 
want dan stimuleer je ze eigenlijk 
om het stiekem toch te doen. Maar 
je moet wel alternatieven bieden aan 
de kinderen. Wanneer je samen iets 
doet heeft een kind daar duizend keer 
meer aan dan aan een televisiepro
gramma. Het stukje over kinderen 
en TV schreef ik eigenlijk naar aan
leiding van een bezoek van een kindje 
van vrienden. Thuis hadden ze geen 
TV, ik merkte snel dat dat kind 
hier niet langer dan vijf minuten 
geboeid naar het scherm kon zitten 
kijken. Het kon zich niet koncen-
treren en werd enorm zenuwachtig. 
Toch had ik zeker niet de indruk 
dat die kleine iets miste, want met 
alle andere zaken kon het zich ge
boeid bezighouden. Volgens mij ui 
het dus een my te dat kinderen op 
school worden uitgestoten omdat ze 
niet kunnen meepraten over televi
sieprogramma 's." 

• Gebru iken de ouders dat 
dan als eksuus o m d e k inde
ren toch naar de T V te laten 
k i jken? 

F. A e r t s : „Het 'u een algemeen 
probleem. In vele families hebben 
ouders en grootouders te maken met 
een soort van kleine diktatuur van 
de wil van het kind. In hun onver
nwgen zelf de kinderlevens te vullen 
durven vele ouders er zich niet meer 
tegen verzetten. Vaak dikteren de 
kinderen naar welke programma's 
er gekeken wordt, wat er gegeten en 
gedronken wordt, welk speelgoed er 
gekocht wordt, enz... In feite bete
kent zoiets een ramp voor de ouders, 
die toch min of meer een idee hebben 
van wat ze willen met hun kinderen, 
of misschien hebben ze zelfs dat niet 
meer? Een feit is dat een kind zelf 
nog niet in staat is om zelf uit te 

maken wat nu goed of slecht voor 
hem of haar ui. Ouders die een en 
ander wat strikter aflijnen zullen 
ook gelukkigere kinderen hebben. 

KWART VOOR SAMSON 
• W a s het dan voor d e k o m s t 
van de T V zovee l be ter? 

F. A e r t s : „De meruen zijn dezelfde 
gebleven, maar het dekor waarin ze 
leven is sterk veranderd. Dat dekor 
zou ik beschrijven als vrij futiel, al
les speelt zich af op het laagste nivo. 
Zie de kijkcijfers van de tien meest-
bekeken TV-programma's, daar zit 
toch niets bij waar een zinnig mens 
die iets van z'n leven wil maken naar 
kijken kan! Het is misschien iets 
spannender dan leven op een boerde
rij waar je opstaat en gaat slapen 
met de kippen. Maar het tijdsbe
sef van kinderen wordt nu vooral 
verkregen via bakens van TV-pro
gramma's. Voor of na Plons, tussen 
Tik-Tak en D u u p j e , op de da
gen van K inde racademie of Sam
son. Gaandeweg ontwikkelen kin
deren een soort biologische klok, af
gestemd op het ritme van de pro
grammering. ZoaL ooit de dagen 
waren gestruktureerd door licht en 
duisternis. Volgens eet- en slaapge-
woonten van het huis en de dagtaak 
van de bewoners, u het tijdschema 
van het scherm steeds indringender 
de leefregels beginnen domineren." 

• U zei daarnet dat he t o n 
derwijs s t eken laat va l len als 
het over omgaan m e t b e e l d e n 
gaat. Is dat het en ige -wat fout 
zit op s c h o o l ? 

F. A e r t s ; „Ik vind dat de breuk 
tussen kleuter- en lager onderwijs 
verschrikkelijk groot is. In het eer
ste studiejaar worden kinderen al 
aan leerprogramma's onderworpen, 
ze komen veel te vlug in een arti
ficieel, intellektueel systeem terecht. 
Enkel wetenschap is belangrijk, alle 
waardevolle vormen van ekspressie 
zoal) toneel, muziek, tekenen wor
den als bijkomstig beschouwd, dat is 

eigen aan ons Westers intelektualis-
tuich denken. Een diskussie over het 
middelbaar en hoger onderwijs zou 
ons hier te ver voeren, maar kort sa
mengevat komt het hierop neer dat 
echte kuituur bij ons niet au serieux 
genomen wordt. En dat ui in feite in 
heel onze Vlaarruie samenleving het 
geval" 

ZWEVEN 
• Zie t u en ig hei l in alterna
t ieve onderwi j s sys temen zoals 
ze bv. w o r d e n toegepast in de 
Ste inerscho len ? 

F. A e r t s : „Ik zou mijn kind daar 
nooit naartoe sturen omdat het pu
bliek dat er naartoe gaat zich zo 
halfzacht en zo alternatief opstelt. 
Mijn kind moet gewoon tiuisen de 
andere kinderen zitten. Ik heb ook 
het gevoel dat je in die alternatieve 
scholen wordt afgeschermd van de 
realiteit. Zelf heb ik ervaring in het 
hoger onderwijs waar ik nogal wat 
studenten uit zulke scholen over de 
vloer krijg. Wat ik bij die leerlingen 
aantref is een zekere flouheid in de 
redenering, een mytuiche vorm van 
redeneren. Ik geef filosofie, maar die 
studenten verwarren voortdurend fi
losofie met mytologie en mystiek. 
Allemaal erg zweverig, en dat maakt 
het dan ook zeer moeilijk om met 
hen te diskiusieren, zij kennen een 
ander taalgebruik en ze hebben een 
soort van occulte achtergrond die de 
onze niet is. Ik gun die mensen dat, 
maar ik vind dat ze zich op die wijze 
een beetje marginaliseren." 

• O p de achterf lap van L o f 
der Banal i te i t l e zen w e dat„Z)c 
auteur weigert in heel deze evo
lutie (van kultuiu:verval) ook 
maar één lichtpunt te ontwaren. 
Zijn teksten dragen zelfd niet de 
kiem van de illusie om iets aan 
deze stand van zaken te kunnen 
veranderen. Is dat niet w^at ge 
makkelijk, 64 bladzi jden aan 
é é n stuk door kankeren e n dan 
al les la ten zoals he t is ? 

F. A e r t s : „Schrijvers en filosofen 
kunnen in wezen niets veranderen 
aan de werkelijkheid. Ze kunnen 
hun ongenoegen uiten, ageren, aan
klagen, aantonen,... maar echt iets 
doen, neen dat niet. Ik geloof trou
wens dat het misschien maar best is _ 
dat schrijvers geen politieke verant
woordelijkheid dragen." 

• Wat kan e e n pol i t ieke partij 
d o e n rond kreat ie f e n kuituur-
b e w u s t o p v o e d e n ? 

F. A e r t s : „Een partij kan er in de 
eerste plaats al eens over diep na
denken, wat veel te weinig gebeurt. 
Partijen nemen nooit een doordachte 
houding aan. Er worden nu en dan 
wel eens voorstellen tot Koninklijke 
Besluiten gedaan, maar er zit geen 
stuurgroep achter die eens tot de 
kern van de zaak doordringt. Wel
licht heeft dat ook te maken met 
praktische bezwaren en tijdsdruk. 

Er zou eens - maar dan buiten 
de politiek om - een groep mensen 
rond te tafel moeten gaan zitten 
over wie men het eens is dat ze 
het goed menen met kuituur. Een 
soort kommissie met bekwame, be
trouwbare mensen met een degelijke 
kulturele, wetenschappelijke of filo
sofische achtergrond. En dat die dan 
eens ten gronde nadenken over hoe 
het verder moet met ons onderwijs. 
Maar dat gebeurt niet" 

^ t s ) 

c^ Lof der banaliteit. Reflecties 
by een schaamteloze cultuur. 
Frans Aerts. Uitg. Kritak, 1992, 
64blz, 
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WUONZE 
KINDEREN NIET 

KREATIEVER 
OPVOEDEN, ZULLEN ZIJ ONZE FOUTEN 

BLIJVEN MAKEN 
Wat is er met de kreativiteit"^. Waar is de fantasie! Onge- Tegelijk moeten we meer tijd voor ze maken. Met ze praten, 
merkt heginnen de mensen meer en meer op elkaar te lijken, spelen, luisteren. Ze laten ondervinden dat samenzijn rust en 
Wij doen en denken hetzelfde. Laat ons hopen dat onze geborgenheid kan betekenen. Wij gaan door. Tot Vlaanderen 
kinderen dit spoedig beu zijn. En dat zij de kans grijpen opnieuw een swingende 
het anders en beter te doen. Zoals zij het willen. Voor de plaats voor jongeren is, tot 
Volksunie moet daarom de sociale en kritische opvoeding onze jongeren Vlaanderen 
van onze jongeren in het nieuwe Vlaanderen centraal staan, weer leren swi ng e n. 

De Volksunie. Vlaamser dan ooit. VIAAMSEVRUE 
DEMOKMTIN 

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



HENDRIK DE MAN, 40 JAAR GELEDEN VERONGELUKT 

MINISTER IN HEMDSMOUWEN 
OF ORGANISATOR VAN WOLKEN? 
Op 20 juni 1953 verongelukte de VLaanue éocuiiutióche 
en ook deeb nat'wnaLlötiöche denker-poUtiku^ Hendrik De 
Man, éamen met zijn (derde) echtgenote, von Orelli, te 
Murten. In 1942 week de oprichter van de oorLog^een-
heid<)vakbond, de Unie van Hand- en Gee<)tedarbeïderé, 
naar Franö Savooie uit. En later, vanaf augu^tu) 1944, 
kreeg hij in Zwitserland politiek oöiei Bij verdtek veroor
deelde de Krijgsraad te Brussel hem in september 1946 
tot 20 jaar opsluiting. Al bij al voor die tijd een voordelig 
vonnis. Zeker vergeleken bij dat van Edgard Delvo, die 
andere leidinggevende socialist van de „ Unie ". Die werd in 
1945 ter dood veroordeeld en verbleef meer dan 30 jaar in 
politiek ojiel. 

O p 20 n o v e m b e r j.1. hield 
de Vereniging voor de Studie 
t'an het Werk van Hendrik 
èe Man h a a r j a a r d a g on

de r het th.eTna.Natiünaluime: voor-
hijgejtreejd of toekonutig?. Dr . 
M i e k e van H a e g e n d o r e n leidde 
in; de Gen t se p rof dr. Rudol f 
B ö h m - van Berlijnse o o r s p r o n g 
— maak te filosofische k a n t t e k e 
ningen. D e Leuvense prof M o n 
D e t r e z w e r k t e met he t nat io-
nahsme-op -de -Ba lkan een voor
beeld uit . A. Apos to lou , lid van 
de N e d e r l a n d s e Tweede K a m e r 
( P v d A ) , beschreef de verschi l 
l ende v o r m e n van nat ional i sme 
in E u r o p a . Sena to r WUly 
Kni jpers h a d he t over de Be
vrijdende dimensie van het nationa
lisme. W I J s p r a k ach te ra f met 
hem. 

„ORGANISATOR VAN 
WOLKEN" 

• H o e b e n je bij H e n d r i k d e 
M a n t e r e c h t g e k o m e n ? 

W. Kuijpers: „Thai) hoorde ik 
de^tijdj met veel emotie jpreken over 
het Plan De Man. Dat „Plan van 
de Arbeid", dat hij voor 60 jaar lan
ceerde, zou de oplodéing zijn voor de 
toenmalige kritij. Het werd zowat 
de geboorte van de planekonomie. In 
juni 1969 brachten we over De Man 
met onze Nieuw Vlaanderen-werk-
groep een zakuitgave op de markt, 
gedchreven door Arthur De Bruyne. 
Omwille van de verkoop<>adpekten 
bedachten we een tweevoudige uit
gave met daarnaast een biografie 
van Cyriel Verschaeve. Die gedachte 
kwam van de pientere, onvermoei
bare Wcötvlaamde leraar Jef La-
ridon. En ik trok naar dr. Mau-
ritj Van Haegendoren. Die jchreef 
een zeer treffende inleiding over deze 
twee totaal verschillende Vlamingen. 
„ D e M a n , de bere i sde socialis
t ische in ternat ional is t die Vla
ming bleef. Verschaeve , de 
thu isz i t t ende Vlaamse pr ies te r 
die in gedach t en de \vereld over-
s c h o u w t vanui t zijn katol ic isme 
en oernat ional isme". 

En Van Haegendoren vatte hun in
zet en leven bondig ab volgt samen : 
, ,Beiden h a p p e n op een cruci-
£ial m o m e n t n a a r een synthese , 
die v o o r D e M a n he t na t io
nale socialisme heet te en voor 
Verschaeve he t nat ionaal -soci -
alisme, twee r ich t ingen die al
leen w a t 't w o o r d g e b r u i k be
treft, verge l i jkbaar zijn. Beiden 
vergis ten zich. Be iden w a r e n 
wel (en dat is de hoofdzaak) eer
lijk me t zichzelf"." 

• Wat trekt u bij D e M a n 
a a n ? 

W. ¥iai)pers: „Bij hem vind je niet 
alleen de verbondenheid met de na
tuur en met de mens terug. Hij is 
bovendien nonkonformut en merk
waardig spotziek. Zijn enorme leer
gierigheid doet je véél vernemen. Hij 
kiest steeds de partij 'van de zwakke' 
en Li geestelijk onafhankelijk t.a.v. 
iedereen. Geen enkel werk it hem 
bovendien vreemd. En ieder volk, dat 
hij verkent, wordt een nieuw deel van 
zijn horizont. 

Het IJzerfrontgebeuren, de Okto
berrevolutie, zijn verblijf bij de Es
kimo's, zijn werk bij de migranten in 
de VSA, zijn pacifisme, zijn profes
soraat in Frankfurt... Telkens vind 
je daarin voor Vlaanderen m.b.t. die 
tijd, een omwentelend gegeven te
rug. Dat doet hem zijn tijdgenoten 
overstijgen. Het stoort de dogma
tici Zestig jaar geleden, na Hitler's 
machtsovername in april 1933, wor
den trouwens zijn kurstusen op de 
Römerberg „plechtig " verbrand door 
de nazi's. 

Terug in V laande ren v ind t hij 
de zoveelste v e e r k r a c h t om -
ook vanu i t he t gedach t engoed 
d e r N e d e r l a n d s e v r i enden Pie-
t e r Geyl, Hen r i ë t t e Ro land 
Hols t -Van der Scha lk e.a. — een 
, n i euw" socialisme te on tw ikke 
len. D e oom van de huid ige ka
mervoorzi t ter , b a r o n P ie r re N o -
t h o m b , n o e m d e h e m spo t t end 
een , ,organisa tor v a n wolken" . 
E n da t w a s hij wel l icht ook om
da t hij sneller en geestesr i jker 
dach t d a n een part i j s t ruk turee l 
kon invul len." 

VERDACHT 
• Kan je h e m een gelukt pol i-
t ikus n o e m e n ? 

W. Kuijpers: „Met zijn beweeg
lijke geest heeft hij velen aan het den
ken gezet. Vanuit zijn Vlaanw-so-
ciaal aanvoelen heeft hij de min
derwaardigheid die destijds over de 
arbeid en de arbeiders hing, gekeerd. 
In 1910 richtte hij de Centrale voor 
Arbeidsopvoeding op en in 1921 een 
Arbeiders hogeschool waar trouwend 
die jaardag doorging. 

Tudsen 1935 en 1940 bleef hij „een 
minis ter in h e m d s m o u w e n " , zo
als hij het op een BWP-kongres 
beloofd had. Het werd een der- be
roemdste perioden uit onze parle
mentaire demokratie... Zijn tijdge
noten, ook sommigen van de BWP, 
bestookten hem maand-na-maand 
met verdachtmakingen. Tijdens een 
senaatsvergadering stuikt hij plots 
in mekaar. Zijn hart is verzwakt. 
Hij neemt ontslag ab minuter en 
trekt op riuit naar Zwitserland. Ve
len „daruien op zijn lijk", maar jui
chen hem toe ab hij in juni '38 
opnieuw in de Senaat verschijnt. 
„Ik h e b ze nooit zozeer ve rach t 

Willy Kuijpers over Hendrik De Man: 'Met zijn beweeglijke geest 
heeft hij velen aan het denken gezet. Vanuit zijn Vlaams-sociaal 
aanvoelen heeft hij de minderwaardigheid die destijds over de arbeid 
en de arbeiders hing, gekeerd. 

als toen ze me toejuichten. . ." 
schrijft hij later... Hij b voorlopig 
minbter-af en wil zijn tijd besteden 
om de partij en het socialbme te 
her-oriënteren. Hij wil het algemeen 
welzijn van toen politiek aktualbe-
ren op basb van sociale rechtvaar
digheid en nationaal belang. Het 
marxbme heeft hij afgezworen en hij 
ziet ruimte voor een volksbeweging 
op Vlaamj-socialbtbche grondslag. 
Intussen blijft Hendrik de Man een 
vertrouweling van Leopold III. En 
dat zal hij ook blijven tijdens de 2e 
WO. Hij spreekt perfekt Duits en 
kent heel wat bidinggevende figuren 
in Duitsland." 

• D a n „verd-wdjnt" hij . . . 

W. Kuijpers: „Op 28 juni 1940, 
geeft hij — als voorzitter — een ma
nifest uit, gericht aan albn, maar 
in de eerste plaats aan zijn partij
genoten. Kort daarna ontvangt hij 

van Jos van Eynde de later bekend 
geworden brbf om , ,het ene gro te 
b lad voor ' V laande ren uit te ge
ven"... Maar noch bij „wit, noch 
bij „zwart" heerst veel openheid. 
De kollaboratbbenepenheid groeit. 
In maart 1942 al wordt hij uit de 
voorzitterszetel van zijn Unb van 
Hand- en Geestesarbeiders geduwd. 
De kollaboratie verengt alU denken. 
Ook voor De Man. En hij duikt 
onder, met medeweten van dé Duitse 
bezetter... in een berghut op 1.400 m 
ergens in Hoog Savoob... " 

BEVRIJDENDE 
NATIEBELEVING 
• . . .en hij schrijft er enke le 
boeken , méér dan e e n testa
m e n t ? 

W. Kuijpers: „En ook weer niet. 
Ze zijn te tijdsgebonden. Een voor
beeld sbchts. Wb kon in 1945 voor
zien dat Duitsland het ekonombch 

trekpaard van een Europese Unie 
zou worden? Of dat beide aartsvijan
den Frankrijk en Duitsland de kern 
van een Europees bger zouden vor
men ? De Man droomt in zijn Voor
bij aan he t N a t i o n a l i s m e ! van 
een wereldunie en gaat voorbij aan de 
nu noodzakelijk blijkende regionab 
bestuursherdeling van Europa. Ook 
van het federalbme ab bestiiursfi-
bsofie vinden we maar weinig bij 
hem terug. Nochtans moet Hendrik 
Brugmans hem daarover heel veel 
verteld hebben. Zouden de geschrif
ten van Denb de Rougemont, van 
Alexander Marc, van Guy Héraud, 
enz... hem in zijn „ballingschap" 
onbekend gebbven zijn ? 

Hetprogressbve, dienstbare natiebe
sef zoab het in de naoorbgse federa-
Ibtbche kringen beft heeft hij niet 
meer verwerkt. Zoab bij veb groe
nen werd de solidaire, bevrijdende 
natie hem eerder een blinde vbk." 

• W e r d dat he t grote d iskus-
s iepunt tijdens het debat? 

W. Kuijpers: „Inderdaad. De zo
genaamd nationalbtische voorbeel
den van uit hun graf opgestane Ko
zakken, de vreselijke oorlogsinbda-
den en etnbche zuiveringen werden 
met graagte aangehaald door mijn 
debatgenoten. Met engebngeduld heb 
ik moeten uitbggen hoe van aan 
„de Bast lib tot aan de IJzer" demo-
kratbche natbbebving bevrijdend is. 
Het gelijkheidsbeguuelen degezags-
scheiding staan haaks op het onver
draagzame, het elitair-autoritaire 
van veb der balkannatbnalbmen. 
Zij monden opnieuw, zoab het na-
tionaal-socialbme, uit in een rechts 
staatsnationalbme. Maar ook zie je 
dat gebeuren in de Europese Unb 
zélf. Lub ter maar eens naar Le Pen, 
Schönhuber of de liherabn in Oos
tenrijk. Pluralbme b hen vreemd, 
kringenopbouw beschimpen ze ab 
tijdverlies. En emancipatb — de dra
ger van demokratb — geraak je bij 
hen nbt kwijt. 

Ik hoorde tijdens het debat ook 
nog spreken over minderheden... Hoe 
b het mogelijk in een socialbtbch 
denkmidden ? Wb herbidde mensen, 
volkeren tot minderheden? Steeds 
vinden we het staatsnatwnalUme 
of het wedstri/dnationabime van de 
sterkste terug bij de resultaten van 
deze konflikten. Wordt het nbt de 
hoogste tijd om bv. via grensover
schrijdende samenwerkingsprojekten 
minderheden uit hun bolatb en dis-
kriminatb te habn ? 

De Noordbrse schande, de Frans-
vbiamse achterstelling, de Bretoense 
dbkriininatb, enz... enz... worden 
politbk nbt beter benaderd door so-
cialbten ab door andere bebidside-
obgbën. Dat bert de praktijk ons. 

En ook dit nog: het b té gemakke
lijk om met de uitwassen van ultra 's 
— db zowel links ab rechts te vin
den zijn — ook het volksnationalbme 
dood te verven tot een fascbtbch, 
gesbten ideeëngoed." 

(mvl ) 
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UIT-DE-REGIO 
HET PARTIJBESTUUR 
DEELT MEE WIJ BLIJVEN er iets van maken! 
Het partijbestuur boog zich 
over het krisisplan, en meer be
paald de kinderbijslagen, en de 
uitsprciak van de Raad van State 
in de zaak Van Hooi. 

De maatregelen die genomen 
worden in de kinderbijslag, zijn 
louter budgettaire maatregelen, 
met een gebrek aan visie en 
durf. Een volledig herdenken 
van de kinderbijslag, waarbij 
tegemoet gekomen wordt aan 
nieuwe noden zonder de bud
gettaire gevolgen uit het oog 
te verliezen durft deze regering 
echter niet aan. 

Zij houdt er geen rekening mee 
dat voor heel wat gezinnen, 
vooral kansarme gezinnen, de 
kinderbijslag op dit ogenblik 
reeds i>oLtrekt ontoereikend is om 
kinderen een volwaardige op
voeding te geven. 

De VU heeft een duidelijk al
ternatief. De kinderbijslag moet 
de -werkelijke kosten verbonden 
aan het hebben van kinderen 
vergoeden. E^n gevoelige ver
hoging van de kinderbijslag 
moet gekoppeld worden aan het 
belasten van de kinderbijslagen, 
vanaf een bepaald inkomensni
veau. 

Anderzijds moeten de fiskale 
voordelen voor gezinnen met 
kinderen worden afgeschaft. 
Dit heeft als gevolg dat die
genen voor wie de kinderbij
slag een noodzakelijke aanvul

ling vormt voor hun inkomen, 
een gevoelige verbetering van 
hun situatie kennen, terwijl een 
zekere solidariteit vanwege de 
hogere inkomens wordt ge
vraagd. 

Het laten voortbestaan van fis
kale aftrekken is een systeem 
dat in hoofdzaak de hoge inko
mens ten goede komt daar de 
belcistingsaftrek zich voordoet 
in de hoogste schijf. 

VAN HOOL 
Het partijbestuur van de Volks
unie stelt zich ernstige vragen 
bij de uitspraak van de (Frans
talige Kamer van) de Raad van 
State inzake het opheffen van de 
schorsing in de zaak Van Hooi. 
De Raad van State oordeelde 
dat het bedrijf geen ernstige ma
teriële schade zal ondervinden 
indien de schorsing wordt opge
heven. Nochtans komt de werk
gelegenheid van zo'n 200 werk
nemers door deze uitspraak in 
het gedrang. 

De VU stelt vast dat de Waalse 
Ge^vestregenng systematisch 
een protectionistische politiek 
m.b.t. overheidsbestellingen 
voert. Dit is volkomen in strijd 
met de vereiste loyauteit nood
zakelijk om binnen een federaal 
verband te leven. De VU roept 
de Vlaamse politici op alle no
dige \vaakzaamheid aan de dag 
te leggen. 

Telkens opnieuw verloopt de 
voorbereiding van ons arron
dissementeel bal ,,Nacht van 
de Vriendschap" volgens een 
vast stramien. 

Kort voor of na de zomerva
kantie worden de afdelingsbe
sturen ,,geteisterd" met een be
hoorlijk aantal toegangskaar-
ten. Op dat moment lijkt ech
ter alles nog zo ver af. 

Er w^ordt kontakt genomen 
met senator Hugo Schiltz. Hij 
is immers ,,de prijzenbedelaar" 
bij uitstek. Het past wel langs 
deze ^veg zijn trouwe mede
werkster, Reinelde Wendelen, 
welgemeend te danken voor 
haar jaarlijkse inzet voor de 
tombola. 

Einde oktober beginnen dan 
vanuit het arrondissementsbe-
stuur de vragen van ,,Hoever 
staat het met het bal ? Alles in 
orde?" te komen. 

Bij het leggen van de laatste 
loodjes, mogen we telkens re
kenen op een ijverige schaar 
bloemenschiksters en een aan
tal breedgeschouderde be
stuursleden om de danszaal 
een feestelijk uitzicht te geven. 

Maar dan nog blijft er steeds 
dat onbekende: wordt het van-

H Nacht i>an de Vriendschap 
Volkxtunie - Arr. Antwerpen 

Zaterdag 11 december 1993 

FeestzaaL ALpheiuidai Berchem 

Toegangékaart: 200 fr. 

Voorverkoop : 150 fr. 

Deuren : 20.30 uur 

Aanwezigheid^ tombola 'j 
21 uur - 21.50 - 22 uur 

avond een sukses ? Zal er volk 
genoeg zijn? Zal de platenrui-
ter het gezellig maken ? Ver
loopt de tombola vlot ? 

Daarom is het mijn aange
name plicht u allen, leden en 
simpatisanten van Antwerpen 
en ook elders, op te roepen om 
aanwezig te zijn op onze 21ste 
„Nacht van de Vriendschap". 

Dat WIJ BLIJVEN, ook in 
Antwerpen, is de verantwoor

delijkheid van ons allen ! Steek 
uw arrondissementsbestuur 
een hart onder de riem. Kom 
meegenieten van deze kame-
raadschappelijke ontmoeting. 

Met dank en tot 11 december! 

Fonne Crick, 

Arr. verantwoordelijke 
voor de 

„Nacht van de Vriendschap". 

-'%i'-'«^^Kt 

INDRUKWEKKEND 

Vandaag 
wordt er ook 

indrukwekkend 
gebouwd 

ANTWERPSE BOUWWERKEN 

BOUWENSSTRAATII-35 
2140 BORGERHOUT (ANTWERPEN) 

TEL (03) 2310896 FAX (03) 2325349 
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ÜIT-DE-REGIO 
WEST-VLAANDEREN 

N O V E M B E R 

Vr. 26 TIELT: Kiekenkaarting in 
café 't Paradijs, leperstraat 14. 
Vanaf 19u. Inleg (kaarting of teer-
lingbak) is 50 fr. per beurt. Org.: 
A. Vander Plaetsekring-Tielt. 

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 programn;ia 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. 

Di . 30 D E E R L I J K : J a n Loones 
met een toelichfing over de uit
werking van de kongrestekst „Van 
Strijd naar Beleid". In buurthuis 
De Sterre. Geen aanvangsuur mee
gedeeld. 

D E C E M B E R 

Vr. 3 I Z E G E M : Vlaams Huis 
vanaf 20u.: tiende kaarting. Org. : 
Kaartersklub De Vlaamse Vrien
den. 

Di . 7 I Z E G E M : Plantijnzaal Bi-
blioteek, 19u.30-22u.30: derde deel' 
kursus „Georges Brassens — een
voud en grootheid". Info: Josée Bo-
gaert (051/30.10.39) of Erik Vande-
waUe (051/30.26.70). Org. : VSVK. 

Wo. 8 I Z E G E M : V-Club voor kin
deren. Kerstbloemstukje. Om 
13u.30 in Ommegangstraat 5. Mee
brengen: schaar, oase, lint, kaars, 
potjes, snoeisel. Inkom 50 fr. Org.: 
Vlanajo West-Flandria. 

Do . 9 O O I G E M : Jaak Vande-
meulebroucke over ,,De Hormo
nenmaffia". Om 20u. in het Kul-
tureel Centrum te Ooigem. Org.; 
DF-Ooigem i.s.m. De Vlaamse 
Vriendenkring. 

Vr. 10 I Z E G E M : Avondwande-
Ung en aansluitend hutsepotteling 
in zaal Hoornaert, Kachtem. Org.: 
Wandelklub Vlaams Huis. 

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

Di . 14 I Z E G E M : 't Spiegelaarken, 
20u.; ,,gezellig het jaar uit". Org.: 
FW-Izegem. 

Di . U I Z E G E M : Plantijnzaal Bi-
bhoteek, 19u.30-22u.30: vierde 
deel kursus ,,Georges Brassens — 
eenvoud en grootheid". Org.: 
V§VK. 

Di. 21 I Z E G E M : Oud Stadhuis, 
16u.: Kerstfeest. Org.: V W G - I z e -
gem. 

Wo. 29 I Z E G E M : Auditorium 
Akademie voor Muziek & Woord, 
Kruisstr. 15, om 20u.:' Optreden 
Karel Declercq. Kaartenverkoop: 
Vlaams Huis Izegem 
(051/30.36.63). Org.: Voetbalklub 
Vlaams Huis. 

RARE KUNSTGREPEN IN ZEDELGEM 

ODE AAN HET METAAL' 

OST-VLAANDERE 

N O V E M B E R 

Za. 27 E R T V E L D E : Subito-fuif. 
Om 20u. in Jeugdhuis Beuken-
hof. Stationsstraat te Eeklo. Ingang 
80 fr., w k 60 fn of 1 Subito-bil-
jet. Org. + info: VUJO-Evergem, 
09/344.03.76. 

D E C E M B E R 

Za. 4 L O C H R I S T I : Hutsepot 
(naar believen) op .Vlaamse wijze. 
Om 19u. in zaal Hermeline, Lo-
christi-Hyfte. Deelname 280 fr. 
Org. : VU en Goosenaertskring Lo-
christi. Inschrijven voor 1/12 
(09/355.74.91 of 09/355.69.40). 

Zo. 5 D E N D E R L E E U W : Arron
dissementeel Eetfestijn. In zaal Ho
rizon, Steenweg 550, van 1 lu.30 tot 
21u. Keuze uit vis met Hollandse 
saus en steak met diverse sausen. 
Deelname: 350 fr. Org. : VU-arr. 
Aalst. 

Di . 7 SINT-NIKLAAS: Gespreks-
avond "Daens" met Dr. F.J. Ver
doodt om 20u. in het Castrohof, de 
Castrodreef. Org.: D F en VCLD. 

Wo. 8 M E L L E : Grootouderdag 
van VU-MeUe in zaal Flormanic op 
het gemeenteplein, van 14u.30 tot 
17u. Met gratis boterkoeken en kof
fie en de kans een luchtdoop te win
nen boven Melle. Alles gratis, in
schrijven vooraf niet noodzakelijk. 
Vervoerproblemen ? Bellen naar 
Frank De Vis (252.17.12). 

Za. 18 O U T E R : Kerstfeest inge
richt door V W G in zaal ,,De Klop
pers ' , Aardeweg te Outer. Info: 
054/33.43.47 en 33.71.79. 

BRABANT 

LIMBUR' 

N O V E M B E R 

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-

D E C E M B E R 

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

N O V E M B E R 

Do. 25 H E R E N T : Vormingsavond 
,,België failliet?. Loopt ons w^erk 
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. 

Vr. 26 L E U V E N : Monumenten
zorg (?) in Vlaanderen?. Vragen 
en antwoorden met Frank Becu^ve, 
historikus, om 19u.30 in Taverne 
Vesalius (hoek Tervuursestr. en 
St.Hubertusstr. Inkom 50 fr. Org.: 
VU-Leuven. 

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 1 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 L I E D E K E R K E : Eetfestijn. 
Van 18 tot 22u. in zaai 't Gulden
hof, Fabriekstraat 42. Ook op 5/12 
van 1 lu.30 tot 16u. Org. : VÜ-Lie-
dekerke. 

/ / 

Binnen de Zede lgemse 
CVP-SP-koa l i t i e heeft C V P -
schepen W. Verhaeghe het initi
a t ie ! g e n o m e n een , , kuns twerk" 
te laten opr ich ten op het Z e 
delgemse mark tp le in . O p zich 
een mooi initiatief da t ook de 
V U belangri jk v indt . D e eers te 
k o n k re t e gegevens da t e r en van 
februar i 1992, de onthul l ing van 
het k u n s t w e r k vond plaats op 
za te rdag 13 n o v e m b e r j .1. 

Van begin af a^in heeft de 
VU-afde l ing k rach t ig gepro tes 
t ee rd én met gefundeerde rede
nen. 

1. Principieel kan de V U niet 
a k k o o r d gaan met een kuns t 
w e r k da t de n a a m , ,Ode aan 
het M e t a a l " meekreeg . H e t mo
m e n t om hulde te b r e n g e n aan 
de Zede lgemse metaa l indus t r ie 
is o n g e p a s t ! In de huidige eko-
nomische recessie heeft de Z e 
de lgemse metaa l indus t r ie rake 
k lappen ge' incasseerd; alleen al 
bij l andbouwfab r ikan t New Hol
land Belgium is de tewerks te l l ing 
van 4.200 w e r k n e m e r s tot 1.945 
gedaald 1 

2. Gezien dit p u n t een kul-
tuuraange legenhe id is, ligt het 
zonde r meer voor de h.and da t 
de Kul ture le R a a d vo ldoende 
i n sp raak d iende te kri jgen m 
di t dossier. O o k hier heeft he t 
schepenkoUege gefaald. D e in
sp raak heeft zich bepe rk t to t de 
keuze tussen twee p ro to types 
v a n dezelfde kuns tenaar , d a a r 
w a a r een open wedst r i jd voor 
alle k u n s t e n a a r s be t e r w a r e ge
weest . H e t is voor de V U on
a a n v a a r d b a a r da t a n d e r e kun 
s tenaars , w o o n a c h t i g in Zede l -
gem, geen kans k regen en da t 
de toewijzing is g e b e u r d op „be 
v r i ende" basis van de b e t r o k k e n 
schepen . 

3 . D e voorz iene kostpri js in de 
bemeen tebeg ro t ing b e d r o e g 
600.000 fr., terwijl op v a n d a a g 
deze reeds ca. 2 miljoen be
d raag t : 1,6 miljoen voor de k u n 
stenaar, 200.000 fr. voor de fun-

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 18u. 
ledereen welkom. Org.: VU-Duis-
burg-Moorsel-Tervuren. 

Ma. 27 L E N N I K : Lessenreeks 
over het verkeersreglement tijdens 
Kerstvakantie. Om 27, 28 en 29/12, 
telkens om 19u. in 't Vlot, Brus
selstraat 27 te Roosdaal (Pamel). 
Inschrijven tot 24/12 op tel. 
054/33.82.26 of op het Pajotten-
lands Jongerencentrum, Kroon-
straat 1 te Lennik (02/532.14.41). 

Volksunie 
Arrondissement 

TUmhout 

GROOT LEDENBAL 
op zaterdag 

22 januari '94. 
Turnhout, 

Parochiezaal Schorvoort 
Gastspreker: 

Paul Van Grambergen 

Discobar inkom 100fr. 

de r ingswerken — toegew^ezen 
zonde r pr i j svraag aan een fa
milielid van de C V P - s c h e p e n 
van Ku i tuu r Feys ( A C W ) . Ter 
ge legenheid v a n de onthul l ing 
w e r d een luxe -b rochure ui tge
geven die 200.000 fr. heeft ge
kost . O o k dit d r u k w e r k -werd 
zonde r pr i j svraag toegewezen. . . 
D e b r o c h u r e is we l i swaar deels 
ge sponso rd door de metaal in
dus t r ie . 

4. O m de onthul l ing alle luis
ter bij te zet ten heeft het sche
penkoUege de g o e v e r n e u r van 
Wes t -Vlaande ren erbij be t rok
ken , alle muz iekmaa t schapp i j en 
ingehuurd , d a a r w a a r zij in an
dere gevallen geen kans krijgen. 

5. H e t k u n s t w e r k , g e b o u w d uit 

inox (de C V P - b u r g e m e e s t e r 
P a c k o heeft t r o u w e n s zelf een 
inox-bedri jf) , ve r toon t op tech
nisch vlak d iverse minpun ten , 
die zelfs met he t blote ook dui
delijk z ich tbaar zijn: corrosie in 
de lasverb indingen , perforat ies 
in de lasverbindingen, enz. 

Di t alles zal de C V P - S P een 
zorg wezen , niet voor de Zede l 
gemse belas t ingsbeta ler en niet 
in he t mins t voor de Zede lgemse 
werk loze belastlngsbetcder. 

V U - Z e d e l g e m heeft uit p ro tes t 
de onthul l ing niet b i jgewoond, 
m a a r op een perskonferen t ie 
zijn zorg over de plaatseli jke 
tewerks te l l ing in het licht ge
b rach t . 

ROESELARE-TIELT 
BLAAST VERZAMELEN 

Alle V U - k a d e r l e d e n en m a n d a 
tar issen van het a r rond i s semen t 
Roeselare-Tiel t •worden ui tge
nodigd voor dr ie open a r rond i s -
sementele r aden . 

Gezien de ve rgade r ingen w o r 
den georgan i see rd op basis van 
de n ieuwe kiesomschr i jv ingen 
gaan deze door samen me t he t 
arr. Kortr i jk. H e t vormingscen
t r u m Lodewijk Dosfel zal de 
s a m e n k o m s t e n begele iden. 

KONGRESOPVOLGING 
O p za te rdag 27 n o v e m b e r om 
14u.30 in het On tmoe t ingscen 
t rum, Hel les t raa t 6 te M a r k e 
(dicht bij c en t rum) 

Verwelkoming , V N O S - v i d e o , 
toel icht ing i.v.m. opvolging van 
het kongres , v ragen en ve rdu i 
deli jkingen, essentie v a n de 
kampan je thema ' s ; v ragen , 
voorstel len, • gedach tenwisse -
ling, afspraken. . . 

S lo twoord door een ver tegen
woord iger van het part i jbestuur. 

."•s^ii^Ks^^^gSvm*. ^msga?. 

NTWERPEN 
N O V E M B E R 

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

Vr. 26 L I E R : Mis voor de over
leden Vlaams-nationalisten. Om 
19u.30 in de Sint-Jacobskapel, 
Grote Markt. 

Za. 27 M E R K S E M : Kaartavond 
in Vlanac, Bredabaan 360. Aan
vang 20u. Deelname 100 fr.p.p. 
Inschrijving ter plaatse. Org.: 
VU-Merksem. 

Za. 27 K A L M T H O U T : Histori
sche en literaire wandeling 
„Schoonselhof". Van 10 tot 12u.30. 
Samenkomst hoofdingang J . More-
tuslei (vant Ant. einde St.Bernard-
sestwg), om lOu. Org. : FW-Ka lm-
thout. 

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 

Za. 4 L I E R : Jaarlijks Volksunie
bal in de Parochiezaal Koningshof 
te Koningshooikt. Met het orkest 

GEMEENTERAADS
VERKIEZINGEN 
O p za t e rdag 11 d e c e m b e r om 
14u.40 in „ O l d Bailey", Kerk
plein 5 (naas t k e r k ) te 
S t . -Eloois -Winkel 
(056/60.07.28) . 

— Algemene inleiding over de 
gemeente , haa r o rganen , be
voegdheden , enz. 

— Ops te l l en v a n een lokaal ver 
k i ez ingsp rog ramma ; 

— Li js tvorming; 

— Koal i t i ekontak ten en -onder
hande l ingen . 

O p za te rdag 18 d e c e m b e r o m 
14u.30 in D i e n s t e n c e n t r u m 't 
L e e u w k e , H . Verr ies t s t raa t 5 te 
8800 Roese lare (051/20.83.45) . 

— Kampan jevoorbe re id ing 

— F o n d s e n w e r v i n g 

— Inven ta r i se r ing v a n de s tand 
van zaken p e r gemeen te . 

O 

Paul en Salva Venia. Vanaf 20u. 
Org.: vu-Lier. 
Za. 4 A N T W E R P E N : Sinterklaas
feest van VU-Groot-Antwerpen. 
Om 14u.30 in zaal Zurenborger, 
Dageraadplaats. 

Zo. 5 L I E R : Reuze Mosselfeest. 
Van 12 tot 20u. in het VNC, Berla-
rij 80. Van 12 tot 20u. Inschrijven 
op nr. 03/480.84.85 van het VNC. 
Org.: vu-Lier. 
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. 
tentoonstelling ,, 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-Kapel len i.s.m. VCLD. 

Za. 11 A N T W E R P E N : Amnestie-
wake van VU-arr. Antwerpen. Om 
12u. 15, Walburgiskerk, Volksstraat 
te Antwerpen._ 

Zo. 12 E D E G E M : Kreatieve 
Kerstmarkt. Van 10 tot 16u. Drie 
Eikenstraat. Info: Roos Stoffelen 
(440.09.38). Org. : VNSE. 

Ma. 13 K A L M T H O U T : Ontstaan 
van Kerstviering en gebruiken, 
door Lede Jordaens. Om 20u. in 
zaal Cambuus, Heide-Kalmthout. 
Leden 50 fr., niet-leden 100 fr. 
Org. : FW-Kalmthout . 
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Zo de bank 
Een ongeval of een ziekte komen altijd onverwachts. Iedereen Kredietbank. Met de KB-Hospitalisatiepolis* bent u verzekerd 

kan er vroeg of laat door getroffen worden. En de kosten tegen de financiële risico's van een ziekenhuisopnanne wegens 

voor medische verzorging nemen alsmaar toe. Daarom is ziekte en ongeval. En aanstaande moeders krijgen een steuntje 

het goed om te weten dat er een bank is die niet alleen _ _ ^ ^ _ in de rug. Ookvoor bevallingen geldtdeKB-Hospitalisatie-

voor uw welvaart, maar ook voor uw welzijn zorgt. De yAaj^m polis*. In elk KB-kantoor krijgt u alle informatie. 

K R E D I E T B A N K . T H U I S B I J D E B A N K V A N H I E R , 

*De Kredietbank heeft de KB-Hospitalisatiepolis afgesloten bi) OMNIVER NV, een verzekeringsmaatschappij toegelaten onder het nummer 0993 om de tak 2 - ziekte te beoefenen 



Uiï DE REGIO 
SENATOR VAN HOOLAND OVER DE GENTSE HAVEN: 

„ACHTERSTAND NEEMT TOE!" 
Op een reeds voor juli j.l. ge
plande interpellatie van VU-se-
nator Bob Van Hooland, ant
woordde minister Theo 
Kelchtermans in de kommis
sie Openbare Werken van de 
Vlaamse Raad dat de achter
stand van de Gentse haven he
laas nog toeneemt. Dat blijkt uit 
de begrotingscijfers voor 1994 
en uit de lange termijnplanning 
van de Vlaamse haveninveste-
ringen. Er is immers voorlopig 
geen beschikbare budgetruimte 
in zicht voor de Vlaamse ha
vens, en Gent hinkt achterop. 

Senator Van Hooland maakt 
zich zorgen en zette de pro
blemen op een rij. De minister 
beloofde... 

HET KLUIZENDOK 
Voor 1994 wordt niets voorzien, 
de aanleg van het dok start niet! 
Dat betekent dat dit projekt, 
met in totaal 362 ha havenge-
bonden terrein, later in hoofd
zaak door de Gentse haven ge
financierd zal moeten -worden. 
Daarmee en bij toepassing van 
het nieuw havendekreet zal 
Gent dramatisch gediskrimi-
neerd worden, bvb. in vergelij
king met Antwerpen en Oos
tende waar verschillende pro-
jekten wél starten en miljarden 
bedragen gereserveerd worden 
voor de komende 6 jaar. 

Op uitdrukkelijke vraag van 
Bob Van Hooland en Tony Van 
Parys gaf de minister de formele 
verzekering dat hij mits een po
sitief advies van de Vlaamse 
Havenkommissie (verwacht in 
febr. 1994): 

1. Het Kluizenblok onmiddellijk 
op de agenda van de Vlaamse 
regering zal plaatsen; 

2. De noodzakelijke wijzigingen 
van het gewestplan zal inleiden; 

3. 25 miljoen fr. zal laten voor
zien voor de eerste noodzake
lijke \verken, bvb. voor de ver-

Bob Van Hoogland gaat met 
een delegatie Gentde parlemen
tairen de ontwikkeling van de 
Gentde haven bepleiten bij mi-
nutter Kelchternuind. 

plaatsing van het monument 
van Rieme; 

4. De volle uitvoering van het 
projekt, hoe dan ook aan de 
oude en voor Gent wel gunstige 
financieringsvoonvaarden, 
(60/40) vanaf 1995 zal verze
kerd zijn, zelfs zonder aanvan
kelijke investering in 1994. 

VLAAMS 
INVESTERINGSFONDS 
De Gentse haven genereert 
24,1% van de inkomsten van het 

Vlaams Investeringsfonds en 
krijgt slechts 40 miljoen fr. te
rug. Indien Gent, zoals Antwer
pen, zijn bijdrage zou terugkrij
gen dan ontvangt het 420 mil
joen fr. 90% van de Gentse bij
drage gaat nu naar Oostende -
een fel betwiste havenrenovatie 
— en naar Zeebrugge. 

GEEN VLAAMSE 
BUDGETRUIMTE 

De komende jaren zal er nau
welijks geld beschikbaar komen 
voor de haveninvesteringen (2,9 
miljard op jaarbasis). lien apart 
probleem is echter dat het Gents 
havenbedrijf met zijn huidige 
rendabiliteit en zijn huidige 
middelen onvoldoende autofi
nanciering kan doen. Daaren
boven kan het Vlaamse Gewest 
vooralsnog geen klaarheid 
schenken over de lange termijn
financiering van de Vlaamse ha
vens zodat de Gentse haven on
mogelijk haar eigen financiering 
van de strategische ontwikke
ling kan plannen. De minister 
beloofde meer gegevens, maar 
in zulke omstandigheden blijft 
het behelpen. Vooral de zo ge
wenste complementariteit van 
de Vlaamse havens is onbereik
baar. 

Bob Van Hooland: „Elke haven 
neemt het dan maar voor zichzelf 
op. Zo trekt een vierkoppige delega
tie van de Gentde parlementsleden op 
2 december e.k. naar minister Theo 
Kelchtermand om er, zoaL voorheen 
reedd tweemaal gebeurde aan het 
adred van minuter Johan Sauwend, 
de ontwikkeling en verdterking van 
de Gentde haven te bepleiten.". 

Komt er een inhaalbeweging 
voor de Gentse haven of nog 
een grotere achterstand? Uit
kijken dus wat de minister tij
dens het geplande onderhoud 
zal weten te vertellen. 

p r o V in c i e Limburg 
De Bestendige Deputatie van de Provincie Limburg brengt 
ter l<ennis dat de Provincie Umburg examens inrichit voor de 
aanwerving van BESTUURSSECRETARiS en een TECHNiSCH 
BEDiENDE bij de algemene diensten. 

SITUERiNG 
De bestuurssecretaris w/ordt aangeworven ter ondersteuning van 
specifiei<e functies in het centraie bestuur. 
De techniscli bediende wordt aangeworven ter ondersteuning van 
de personeelsfunctie - cel vorming. 

DEELNEiVliNGSVOORWAARDEN 
Tot het examen worden toegelaten de kandidaten die: 
- Belg zijn; 
- van onberispelijk gedrag zijn; 
- de burgerlijke en politieke rechten genieten; 
- de leeftijd van 50 jaar niet bereikt hebben op datum van het 

afsluiten van de inschrijvingen; 
- voor de technisch bediende: in het bezit zijn van een diploma 

pedagogisch hoger onderwijs van het korte type, met stamvak 
Nederlands; 

- voorde bestuurssecretaris: in bezit zijn van het diploma licentiaat 
in de psychologie of licentiaat in de criminologie. 

EXAIVIENPROGRAIVIIMA 
Voor beide functies bestaat het examenprogramma uit 2 delen: 
- schriftelijke maturiteitsproef 
- conversatieproef. 
Om te slagen moeten de kandidaten op elk examenonderdeel ten
minste de helft van de punten behalen en over de beide proeven 
samen minstens 60% totaliseren. 
Het examen voor technisch bediende is vergelijkend. 

BEZOLDiGiNG 
Volgens de huidige weddeschalen en index (bruto-jaarloon): 
- voor de technisch bediende: minimim: 699.010 

maximum: 1.172.748 
- voorde bestuurssecretaris: minimum: 926.187 

maximum: 1.477.437 

KANDIDATUREN 
De kandidaturen met een voor eensluidend verklaard afschrift van 
het vereiste diploma moeten voor 15 december 1993 bij aangete
kende brief gestuurd worden aan de Provinciegriffier, Universiteits
laan 1 te 3500 Hasselt 
Namens de Bestendige Deputatie. 
M. t^lAmïNS 
Provinciegriffier 

PERSBERICHT 

STAD DIEST 

CONCESSIE UITBATING CAFETARIA 
STEDELIJK ZWEMBAD 

Het College van Burgemeester en Schepenen van de Stad Diest deelt mede 
de uitbating van het Stedelijk Zwembad „De Warande", Leopoldvest z.n., in 
concessie te geven vanaf 1 januari 1994. 
De concessie-overeenkomst en het Inschrijvingsformulier zijn te bekomen 
op het stadssecretariaat van 9u. tot 12u. of worden toegestuurd na telefoni
sche aanvraag (013/331.21.21. toestel 280). 
Kandidaturen dienen per aangetekend schrijven gericht te worden aan het 
College van Burgemeester en Schepenen, Grote Markt 1, 3290 DIEST voor 
3 december 1993. 
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drukkerij 
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offset 
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enveloppen 
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boekdruk 
direct mail 

U bent van harte welkom bij 

Karel Van Den Berghe B.V.BA 

VLOER en H/IUURTEGELS 

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

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

Freddy en Cecile 
Vermeersch-Vaesen 

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

algemene decoratiewerken — 

schilderen — behangen — 

vloertDekledingen — pari<et — 

louverdrape - luxaflex - ... 

PVBA 

J. BORREMANS-COCK 

& KINDEREN 
Algemene Bouwondememingen 

Gentsestraat 238 
9500 Geraardsbergen 

Tel. 054-41.25.89 

Wij bouwen voor u 
sleutel op de deur 

Kostuums naar maat 

> HERENKLEDING 

ermees 
Steenhouwersvest, 52 

ANTWERPEN 

' DEVRIESE ^ , 
woonverllchting 

baron ruzettelaan 78 
8310 brugge 4 

L,.baan brugge-oostkamp, 
K. 050 35 74 04 ,'' 

H^ 
N.V. ZAKENKANTOOR 

HERMAN STEENHOUDT 

1 STATIONSPLEIN, 
9500 GERAARDSBERGEN 

Tel. (054) 41 30 44 

Woonkrediet 
steeds iets beter! 

Brood- en 
banketbakkerij 

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

SPECIALITEIT 
VAN ALLE 

GELEGENHEIDSGEBAK 

Koop-, Bouw
en Woonkrediet 

Hypotheekleningen 
tot 1 2 5 % 

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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KULT-UURTJE 
MUZIEKMOZAIEK: 
EEN OPEN OOG VOOR KLASSIEK 
Wij zijn in Vlaanderen niet erg 
verwend wat tijdschriften over 
klassieke muziek betreft. Mu-
sica Antiqua levert al tien jaar 
pioniers\verk op het domein van 
de oude muziek. Met haar 
nieuw tijdschrift Muxieknioza-
iek ziet uitgeverij Libri Musi-
cae het breder. Ze heeft al proe
ven van meesterschap geleverd 
met o.m. een boeiend boek van 
de hand van Paul Van Nevel 
over Nicolas Gombert, kapel
meester van Karel V, en een 
ontdekkingstocht doorheen Ri
chard Strauss' ALo jprach Zara-
thiutra, gekoppeld aan het idee
engoed van Friedrich Nietz
sche, van de hand van Johan 
Kriekemans, de hoofdredakteur 
van het nieuwe tijdschrift. 

De lektuur van het eerste num
mer van Muziekmozaïek vormt 
een hoofdschotel die naar meer 
smaakt. Het vooropgezette 
doel: de muzieklieftiebber aan 
zijn trekken laten komen, als 
koncertganger, als CD-beluiste-
raar, en als lezer over muziek, 
wordt ruim bereikt, en wel in 
die zin dat zowel leek als in
gewijde er zich thuis kunnen 
voelen. Want de taal is hel
der en bevattelijk, de keuze van 
de artikels niet-alledaags, de in
houd van ongewoon tot buiten-
gew^oon. Zo kunnen we gefas

cineerd Paul Van Nevel, vaak 
gelauwerd dirigent van het Hu-
elgas-ensemble, volgen op zijn 
zoektocht doorheen de muziek 
van de middeleeuwen en de re
naissance, een vraaggesprek dat 
getuigt van een persoonlijkje, 
soms eigengereide visie, en dat 
gekruid is met enkele dwarse 
uitspraken zoals: „Behahe Bach 
en Montet'erde komt barokmuziek 
er bij mij niet in. Ze geeft met het
zelfde gevoel aL wanneer ik dlechte 
moMelen heb gegeten." 

We lezen verder een aantal zin
nige dingen over het waas van 
mysterie dat over de dood van 
Peter Tsjaikovski hangt; een 
analyse van zijn fantasie-ouver
ture Romeo en Julia; een korte 
maar subtiele schets van de 
Noorse komponist Edvard 
Grieg, toch wel meer dan louter 
portretschilder van Peer Gynt; 
een aantal boekbesprekingen, 
waaronder het geruchtmakende 
De mythe van de maatro; een be
nadering van Beethovens strijk-
k-wartetten, live opgenomen 
door het Alban Bergstrijkkwar-
tet; een kijk op het platenlabel 
,,Sony Vivarte" dat authentieke 
uitvoeringen propageert; de ru
briek ,,CD kort" met waarden
otering en prijsklasse van een 
vijftigtal CD's, en een koncert-
kalender. 

Voor de toekomst heeft Muziek
mozaïek nog een aantal blik
vangers in voorraad: ontaarde 
muziek in het Derde Rijk; de 
simfonieën van Sjostakovitsj; de 
kamermuziek van Brahms; de 
simfonieën van Bruckner, stuk 
voor stuk gotische kathedralen; 
in de tuinen van het Franse lied, 
voor velen van ons nog onbe
kend terrein; het geheim van 
Stradivarius; en intervie-ws met 
Robert Groslot, Jos Van Im-
merseel en Maurizio PoUini. 

De lektuur van Muziekmoza
ïek is een openbaring omdat het 
zoveel originele en zinvolle in
formatie geeft over zon ruime 
materie. Een aanrader als ein-
dejaarsgeschenk. 

(wdb) 

c» Muxiektnoza'Cek vertichijnt 
maandelijks, kodt 140 fr. per los 
nummer of 1.200 fr. voor één 

jaargang (11 niunmers). Men 
kan abonneren door over te 
dchrijven op rekeningnummer 
310-1089456-18 vanMiatiekmo-
zaïek, Stationsstraat 21 te 1861 
Meije. 

Wie nu abonneert krijgt een gra-
tu) CD met het Huelgasendembie 
O.I.V. Paul Van NeveL Een proef
nummer op aanvraag. 

LUDO HUYS: EEN KUNSTENAAR VAN BIJ ONS 
Dat ^vij een volk zijn van schil
ders, wordt andermaal aange
toond door het schitterende 
werk van Ludo Huyd. Naar aan
leiding van een overzichtsten
toonstelling en de recente pu-
blikatie van een prachtig kun'st-
boek, gewijd aan zijn oeuvre, 
willen wij deze kunstenaar wat 
ruimer bekendmaken. Het loont 
inderdaad de moeite! 

Ludo Huys •werd te Antwerpen 
geboren op 11 april 1947. Als 
kind bleek reeds zijn spontaan 
tekentalent. Als eerste mentor 
kreeg hij tekenleraar Creten, 
die hem met privélessen de eer
ste algemene principes van het 
tekenen bijbracht. De verdere 
kunstopleiding volgde Huys 
aan de Koninklijke Academie 
en vervolgens aan het Nationaal 
Hoger Instituut voor Schone 
Kunsten in zijn geboortestad. 
Aan deze laatste instelling koos 
hij voor het atelier van Julien 
Van Vlasselaer, professor mo
numentale en murale kunsten. 
Hier verkreeg Huys zijn dui
delijk inzicht in de kompositie
technieken. 

Alhoewel jarenlang werkzaam 
buiten de kunstsektor, liet het 
kreatieve hem nooit helemaal 
los. HIJ brengt een werkbezoek 
door in Florida en oefent zijn te
kentalent met het kopiëren van 
oude meesters. Ludo Huys ves
tigt zich dan te Mol-Achter-
bos (bekend door Jakob Smits, 
diens leerling Dirk Baksteen en 
de School van Mol) maar w^ordt er 
geen landschapsschilder. Daar
voor heeft Huys een te grote 
belangstelling voor de mens, die 
in zijn hele oeuvre centraal zal 
blijven staan. 

Toen Huys zich te Knokke ves
tigde, kwam hij in kontakt met 
het aktieve kunstleven en het 
galerijwezen. Hier explodeert 
zijn aangeboren talent, met de 
mens en zijn maatschappij als 

„Stoel I", een werk van Liido 
Huys uit 1993. 

terugkerende inspiratiebron. 
Huys hanteert een pikturale taial 
met volle rijke w^aarden en ak
senten. Zijn mozaïekachtige 
schilderijen ademen steeds een 
individuele beleving en verrij
kende spiritualiteit uit. 

In de beklijvende neerzetting 
van zijn personnages toont 
Huys zich een uitstekend obser
vator van zijn omgeving en be
nadert hij de maatschappij met 
een geest van openheid en ver
draagzaamheid. Huys slaagt er 
telkens in om met zijn schil
derijen leesbare verhalen op te 
bouwen, gekenmerkt door een 
kompositionele kracht en een 
uitgebalanceerd koloriet. On
aangetast door aberrerende abs
tracties blijven zijn voorstellin
gen figuratief leesbaar voor een 
bredere schare van toeschou
wers. 

In zijn vormentaal blijkt Huys 
bepaalde sympathieën te heb
ben voor een zekere mate van 
„kubistische zeggingskracht". 
Dit impliceert geenszins, dat 
Huys' oeuvre als plagiërend 
verlengstuk zou te vereenzel
vigen zijn met enig internati
onaal kunstenaar uit deze pe
riode. Zijn stijl blijft gelukkig 
,,herkenbaar personalistisch" en' 
individueel ,,Huysiaa.ns"! Dit 
zo'wel voor zijn menselijke ty
peringen, zijn taferelen uit het 
dagelijks leven als zijn prach-
tig-overtuigende reeks van 
Joodse feesten. 

Op het vlak van materiaalkeuze 
blijft Ludo Huys de onmisken
bare perfektionist en bedacht
zame schilder. Hij werkt steeds 
op een drager van paneel/hard
board, omdat die bestand blijft 
tegen temperatuurschommelin
gen en vochtinwerking. Verder 
hanteert hij een collage-tech
niek, waarvan de delen beko
men -worden door het mono-
type-procédé. 

Als gevoelig mens betekent 
schilderen voor Ludo Huys ook 
vaak een therapeutische reme
die op momenten van onzeker
heid, zw^aarmoedigheid en in-
vraagstelling van zichzelf als 
mens en artiest. Toch straalt dit 
oeuvre een spontaan optimisme 
en levensblijheid uit. 

Dirk Stappaerts 

<=> Ludo Huys. Overzichtsten
toonstelling in Star Arts Gal
lery, Vlaamse Kaai 35 te Ant
werpen (05/258.55.55). Tot 50 
nov. 1995, van woensdag tot en 
met zondag van 15 tot 18u. 

Adres en galerij van de kunste
naar: Zeedijk 808-809 te 8500 
Knokke. Tel. 050/62.51.98. 

Monografie door Remi De Cnod-
der met overvloed aan kleurre-
produkties. 

Voor de echte liefhebber werd Miei CooL) nog eens verzameld op CD 
uitgebracht. 

MIEL COOLS VERZAMELD 
EN KOR KOMPLEET 
In deze novembermaand zijn 
herinneringen aan mooiere da
gen niet uit de lucht. Ook muzi
kaal is retro meer dan ooit aan 
de orde, en het aanbod voor 
de komende dagen is hier niet 
vreemd aan. 

De gouden kleinkunstjaren be
gonnen ruim een k-warteeuw^ ge
leden, maar ook voorheen liet 
het betere Vlaamse lied zich 
niet onbetuigd. Ariola-Express 
pakte alvast op zijn beurt uit 
met een kleinkunstreeks op CD. 
Deeltje één is uiteraard gewijd 
aan Kor van der Goten, tijd
genoot van de grote Brassens 
en Hugo Raspoet. Dankzij de 
goede zorgen van J o van Eet-
velde en zijn toenmalige Neder
landse Pocketplaat kreeg hij de 
kans van zijn leven. In een kon-
cept van Redi Aelbers vind je op 
Kompleet de 28 titels waarmee 
hij luisteravonden opvrolijkte. 
De blikvangers Kind op het tapijt 
en Ekstravagant laten nog maar 
eens horen hoe ,,modern" Van 
der Goten toen eigenlijk wel 
w^as. Protestsong-avant-la-let-
tre, waarnaar Boudewijn de 
Groot ongetwijfeld zal geluis
terd hebben. Hij bezingt op zijn 
eigenzinnige poëtische manier 
zijn (platonische) liefde(s), zijn 
studentikoos Antwerpen, en de 
Vlaamse kritikasterj waarin hij 
de opgedrongen vergelijkingen 
met de toenmalige Franse chan-
sonniers als blaba afwimpelt. 
Zijn eigen hoogmoedig gedrag 
vergoelijkt hij wanneer hij de 
onkunde van de persjongens he
kelt. Volgen dan het hem weer 
typisch cynisch Testament en 
meezinger Verboden te lachen 
waarin hij de té ernstige 
Vlaamse Beweging relativeert. 
In Een pastoor kreeg eens rode ro
zen -was Kor op zijn best. Muzi
kaal klinkt Van der Goten van
daag misschien wat ouderwets, 
maar zijn teksten blijven toren
hoog uitsteken boven -wat het 
Vlaamse lied nu te bieden heeft. 

Miei Cools en de Elegasten zijn 
er uiteraard ook bij. Miei kan 
terugblikken op een resem ra
diohits zoals het schalkse Boer 
Bavo en het verhaal van De sol
daat van Napoleon de Grote waar
mee de plaat wordt ingeleid. 

Halfweg de plaat krijgen -we 
nog het mijmerende Er was een 
tijd, en afsluiters De Nar (van 
Lodewijk de Beduimelde) en 
De Troebadoers waarmee hij de 
zovele kleinkunstavonden suk-
sesvol afrondde. Op de Ario-
laplaat staan zestien titels van 
WLel Cools die een greep zijn 
uit de bij Davidsfonds-Eufoda 
verschenen dubbelplaat, uitge
bracht bij Miels vijftigste ver
jaardag. Zo zijn er de mooie 
liefdesliedjes, afge\visseld door 
een reeks types zoals De zigeu
ner of nog MirabelLi en Gre-
goire. De steenkapper en Manda-
rina. Kortom, ook weer een 
plaat voor de liefhebber. 

De Elegasten zaten op de wip 
naar de elektrische kleinkunst 
van begin zeventig, maar pasten 
er net als de KaduUen eigenlijk 
met helemaal bij. Ze verdwenen 
toen de konkurrentie van ,,de 
drie grote W's" (Willem Ver-
mandere, Walter De Buck en 
Wannes Van de Velde) plus Ver-
minnen, De-wilde, De Bruyne 
en Van Uytsel té groot -werd. 
Nochtans maakten ook zij 
prachtige liedjes die u op vo
lume vier van deze reeks terug-
-vindt. Hun bekendste nummer 
was en bleef Wat heb je vandaag 
op school geleerd, -waarmee zij de 
plaat ludiek afronden. Maar de 
vijftien voorgaande titels zijn 
gekenmerkt door schitterende 
samenzang die meer dan een 
knipoog vertoonde naar de 
folksong Vein over de grote plas. 
Met Finderen van de zon, een 
liedje van Dimitri van Toren, 
vonden ze een tweede singel
kans, maar Herman Elegast en 
zijn viertal slaagden er maar niet 
in een grote doorbraak te for
ceren. Herinneringen aan kin
derjaren, liefdesliedjes en vlin
derachtige poëzie -weiren hun 
meerstemmig kenmerk, titels als 
Droeve clown en Kabouters spre
ken voor zichzelf. Een der mooi
ste liedjes is Vrienden, en hun 
vertalingen van Joe Dasssin zo
als Zoveel en Platen, zuigen, daruien 
mogen er zeker zijn. Eveneens 
een aanrader voor kadootjes-
tijd... 

Sergius 
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MENGELWERK 

EEN EIGENZINNIGE 
SELEKTIE 
ZATERDAG 27 NOVEMBER 

COUPDEVILLE 
Amerik. avonturenfilm van Joe Roth (1990) over drie broers met een 
zeer verschillend karakter die in 1963 een Cadillac ongeschonden 
van Michigan naar Florida moeten brengen. Een geestige komedie 
met Patrick Dempsey en Daniel Stern. (TV 1, om 23u.30) 

ZONDAG 28 NOVEMBER 

STAKEOUT 
Terwijl hij met zijn partner Emilio Estevez aan een opdracht werkt 
wordt agent Richard Dreyfiiss verliefd op de mooie vrouw (Maria 
McGuire) die hij in de gaten moet houden. Een erg onwaarschijnlijk 
gegeven, dat evenwel tot een leuke komedie werd verwerkt door 
John Badham. (VTM, om ISu.lO) 

THE RIVER 
Eén van de meesterwerken van de Amerikaanse stomme film. In 
Alaska tracht een houthakker een vrouw te imponeren door naakt 
het gure storm\veer te tiotseren. Een „erotische" film die in 1928 
voor nogal wat opschudding zorgde. (Fr. 3, om 23u.50) 

MAANDAG 29 NOVEMBER 

GASPARONE 
De suksesvoUe operette van Carl JVÏillöcker over de legendarische 
rover werd in 1937 door Georg Jacoby verfilmd. Hij voegde er wat 
schlagers aan toe, waaronder Jii iie Frauen jind gefahdich en Du hcut 
tnuh noch iiie M gekujjt, en Marika Rökk zorgt er dansend en zingend 
voor dat er vaart zit in het gebeuren. (D 1, om 15u.03) 

DINSDAG 30 NOVEMBER 

LES CHIENS 
Een jonge huisarts wordt in een Pari)se voorstad gekonfronteerd 
met een abnormaal hoog aantal mensen die door een hond werden 
gebeten. Een boeiende Franse triller van Alain Jessua (1978) met 
Gerard Depardieu en Nicola Calfan. (TV 2, om 22u.) 

JE ZIET WAT JE NIET ZIET 

Gérard Depardieu aU Jonge hulódokter in de vreemde Frarue 
thriller Z/&/ (7;&ie/i./.Dinsdag 30 november op T V 2, om 
22u. 

OMNIBUS 
In het kunstméigazine van de BBC wordt een portret geschetst van 
Boy George, de zanger van Culture Club die in de jaren 80 heel wat 
sukses oogstten. E^n triest verhaal eigenlijk. (BBC 1, om 23u.30) 
WOENSDAG 1 DECEMBER 

DAD 
Sentimentele film van Gaiy David Goldberg (1989) met Jack Lem-
mon, Ted Danson en Olympia Dukakis. Een jonge zakenman gaat 
opnieuw bij zijn ouders inwonen wanneer hij verneemt dat zijn 
moeder doodziek is. Ma herstelt maar dan blijkt pa kanker te heb
ben. Jack Lemmon werd op een fantastische vŝ jze ,,oud" gemaakt. 
(VTM, om 20u.30) 

COVENT GARDEN GALA 
Ter gelegenheid van de 100ste verjaardag van het overlijden van 
Tsjaikovski wordt in het Lxjndense Royal Opera House een galakon-
cert gehouden. Voor het eerst in zijn loopbaan zal Placido Domingo 
het dirigeerstokje hanteren. (BBC 2, om 20u.30) 

DONDERDAG 2 DECEMBER 

DARK COMMAND 
John Wa3Tie wordt tot sheriff benoemd in een klein stadje. Een erg 
verzorgde en aktievolle vi'estem van Raoul Walsh uit 1940. De film 
zou toen zon 700.000 $ hebben gekost! (BBC % om 19u.) 

TEKENS 
Onder de titel Z^it, dwaoj, hoodoardig, zo ben ik, filmde Luc de Heusch 
een soort zelfportret van James Ensor. Daarin vertelt hij over zijn 
geboorte, zijn illusies en fantasieën en zijn dood. (TV 2, om 20u.30) 

VRIJDAG 3 DECEMBER 

THE PRESIDIO 
Presidio is de oudste militaire basis van de VSA die als doel heeft de 
baai van San Francisco te beschermen. Kolonel Sean Connery moet 
er de moord onderzoeken op een vrouwelijke MP. Een geslaagde 
thriller van Peter Hyams uit 1988. (BBC 1, om22u.30) 

In het boek Jurassic Park stelt 
auteur Michael Crichton de 
vraag of het wel slim is de kom-
mercie zich meester te laten ma
ken van de genetica, en beant
woordt die vraag zelf met een 
volmondig neen! Dit gegeven 
vervlakte bijna helemaal in de 
leuke film die Steven Spielberg 
ervan maakte. 

In Rising Sun stelt Crichton 
nieuwe vragen en opnieuw 
maakt de regisseur er een af
kooksel van, maar ook Peter 
Kaufman slaagt er toch nog in 
een razend spannende film te 
maken. 

JAPANS ALLEGAARTJE-
Crichton neemt een kijk bij de 
Jappen in het Amerikaanse za
kenleven. Een niet zo mooi -we
reldje. Kaufman doet het wat 
voorzichtiger, maar toch blijft 
er genoeg over, om de Japanse 
zakenlui een kleedje te passen. 
Alles draait om de moord op een 
partygirl, die tijdens een feestje 
wordt gewurgd in een kantoor 
in Los Angeles. Dat dit meisje 
een seksuele afwijking had is 
onderdeel van de moord. De 
building waarin het gebeurt is 
Japans bezit en een Japans al
legaartje is ook aanwezig. Ja 
panse zakenlui, Japanse gang
sters, en zelfs de Japanse high 
society. Bij het onderzoek door 
inspekteur Smith (Wesley Sni
pes), die wordt geholpen door 
Japanspecialist Connor (Sean 
Connery, in een rol hem op 
het lijf geschreven — neen, niet 
Connor van Schotland Yard, 
maar Connor, boerenlul van de 
Schotse Hooglanden) blijkt al 
gauw dat de Nakomoto Corp. 
een betrokkene is, en deze firma 
staat net op het punt een der 
laatste Amerikaanse firma's op 
high tec electronisch gebied 
over te nemen. J e ziet Japan
ners van karakter veranderen, 
naargelang de situatie waarin 
ze woorden gedrongen, je wordt 
gekonfronteerd met het racisme 
van de Jappen, dit alles ter
wijl de twee mannen het geheim 
langzaam ontsluieren. Goed ge
maakt. 

(lien pittige bijkomstigheid is 
dat de filmmaatschappij Uni
versal die Jurcu),)ic Park uit
brengt, bezit is van een Japanse 
moedermaatschappij — die op 
dit ogenblik in niet al te beste 
papieren zit — en dat alle op
brengsten in die Japanse put 
verdvvdjnen. Bekeken in dit licht 
is de roman van Crichton een 
erg moedige daad.) 

Wellicht d nap pen te weinig ci-
nemagangerö de hamvraag die 
Michael Crichton in zijn boek 
poneert en hebben ze enkel oog 
voor spektakel... 

TRAVESTIE 
Geïnspireerd door het ware ver
haal van een Franse diplomaat 
in China in de jaren zestig, die 
bijna achttien jaar een verhou
ding had met een man, die hij 
dacht een vrouw te zijn, schreef 
David Henry Hwang het to
neelstuk M. Butterfly. Dat 
werd een hit op Broadw^ay. En 
hoewel het verhaal een tikje on
gelooflijk klinkt, op het theater 
werkte het uitstekend, als men 
de razend enthousiaste kritiek 
mag geloven. 

Film is uiteraard iets anders, 
men zit met z'n neus op de 
personages, en daarom was ik 
er een beetje met een voor
oordeel naartoe gestapt. Fout. 
Want wanneer je Rene Galli-
mard (Jeremy Irons) het hof 
ziet maken aan Song Liling 
(John Lone), wordt je — al weet 
je dat onder de make up zijn 
snor moet schemeren — nergens 
afgestoten. 

Regisseur David Cronenberg 
dreef Jeremy Irons reeds tot de 
toppen van zijn kunnen in zijn, 
door mij niet gesmaakte, Dead-
ringerd, en ook nu weet hij weer 
het onderste uit de kan te halen. 

De film begint al met je direkt 
op het verkeerde been te zet
ten. Want een intelligent kijker 
weet dat M. Butterfly een man 
is, terwijl Gallimard dat blijk
baar niet weet. Verder kun je 
je steeds blijven afvragen of de 
ontmoeting tussen hen beiden 

SATERDAG 

AHASVERUS 

„5000Jobd weg in bouw", 
las Ahasverus 
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gebruikt is, of dat ze met op
zet werd gearrangeerd. Want 
ook de spionagediensten waren 
druk in de w^eer. Ook kun je 
je afvTéigen of Gallimard in de 
loop van die lange jaren ook 
maar een vermoeden heeft ge
had. De film laat je met vele 
vraagtekens, en daarom blijft er 
ook een ontevreden gevoel. Is 
hij nu echt goed, of is hij nu een 
beetje slecht? Het einde is in 
ieder geval typisch David Cro
nenberg ! 

SLAPELOOS 
Met Sleepless in Seattle heeft 
de filmmaatschappij TriStar 
deze zomer een ge-weldige hit 
gescoord in Amerika. Eigenaar
dig, want het is haast een ty
pische herfst- en eindejaarsfilm 
te noemen. Uitgebracht in juni, 
is hij totnogtoe niet meer uit de 
toptien geweest. Oorzaak: ein
delijk wordt er nog eens een 
schaamteloos romantisch ver
haal opgedist. Deze film is de 
wens die iedere vallende ster 
graag zou vervullen. Regisseur 
Nora Ephron is co-auteur, wat 
ze al eerder deed in het romanti
sche lachsukses When Harry imt 
Sally van regisseur Rob Reiner 
— w^aarvan ik mijn niet al te po
sitieve mening heb herzien, na 
een tweede lezing. 

Sam (Tom Hanks in een voor 
hem geknipte rol) kan moei
lijk zijn overleden vrouw ver
geten. Zijn zoon Jonah belt op 
een avond naar een radio-praat-
shovi^ en vertelt daar, dat de op
lossing voor zijn vader zou zijn, 
dat hij hertrouwt. Sam komt 
tegen zijn zin aan de lijn en 
gooit er alles uit wat hem op de 
maag ligt, maar met zo'n gevoe
ligheid dat duizenden vrouwen 
hem schrijven en aanbieden om 
zijn slapeloosheid te overwin
nen. 

VROUWEN 
Onder de luisteraarsters is ook 
Annie (Meg Ryan), kersvers 
krantenreporter, v^ îens ver
loofde wel gevoelig maar eerder 
saai is. Ze kan op de duur tegen 
haar vrienden in kollega Becky 
over niemand anders meer pra
ten dan over slapeloze Sam uit 
Seattle, en ook haar verloofde 
Walter begint nattigheid te voe
len. 

De film kbbelt verder op deze 
parallelstruktuur, waarin Sams 
vrienden en zijn zoon proberen 
hem uit zijn lethargie te halen, 
terwijl Annie hjiar gevoelens en 
twijfels uit tegen Becky, en haar 
verhouding met Walter in ge
vaar brengt. 

Humor en meer ernstige din
gen wisselen elkaar af, en soms 
heb je wel het gevoel dat Nora 
Ephron bang werd om echt sen
timenteel te worden, en daarom 
af en toe iets inbouwde dat je er 
aan herinnert dat je toch maar 
naar een film zit te kijken — wat 
soms erg storend is. J e weet uit
eindelijk ook dat de twee elkaar 
zullen ontmoeten en de grote 
vraag is dan ook wanneer en 
hoe — en het einde lijkt met dan 
ook iets te ver af gelegd. Maar 
w^at een einde! Voor roman
tische zielen die nooit willen 
ophouden met dromen. Veerti
gers en vijftigers zullen ook nog 
kunnen snoepen van de mu
ziek, want het juiste wijsje komt 
steeds op het juiste moment — 
maar ook daar ontbreekt The 
magie touch van The Platters. 

Willem Sneer 
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WEDERWOORD 
WILS 
E^n paar maanden geleden re
ageerde prof. Lxide Wils op een 
bespreking die mr. Frans Van 
der Eist in WIJ gepubliceerd 
had. De prof was in zijn wiek 
geschoten omdat Van der Eist 
het niet eens was met fragmen
ten uit het boek Van Clovi) tot 
Happart. Dhr. Wils liet toen uit
schijnen dat Van der Eist zich 
ten onrechte had uitgelaten over 
de nationalisten-haat die dhr. 
Wils kenmerkt. 

Nu Manu Ruys hetzelfde boek 
in Oru Erfdeel (nr. 5) bespreekt 
krijgt Frans Van der Eist op 
tal van punten gelijk. Ruys, die 
men niet van grote liefde voor 
het Vlaams-nationalisme kan 
verdenken, is niet mals voor de 
KUL-prof. Twee citaten moeten 
volstaan. 

,,Volgens sommigen is de Leu
vense hoogleraar ook nu niet 
losgeraakt van zijn vooroorde
len en allergieën. Wils behoort 
tot de familie van de traditi
onele Vlaamse katholieken die 
men ooit minimalisten noemde, 
later staatsbehoudende Vlamin
gen en nu unionisten. Die fami
liale band verleidt hem soms tot 
standpunten en uitspraken, die 
afbreuk doen aan de sereniteit 
die men van een historicus van 
zijn formaat mag verwachten. 
En dat blijkt inderdaad ook hier 
weer." 

(...) 

,,In de tweede helft, die han
delt over het Belgische nationa-
liteitenvrjiagstuk, het Vlaamse 
verzet en de nationaal-Vlaamse 
bewustwording, slaagt de his

toricus er niet in zijn kribbige 
afkeer van de volksnationalis
ten te verbergen, zonder wie er 
evenwel vandaag geen sprake 
zou zijn van een nationaal 
Vlaams bewustzijn en van na
tiewording. Men kan er inko
men dat Wils die ontwikkeling 
niet genegen is, maar dat is nog 
geen reden om de invloed van 
de nationalistische partijen te 
kleineren of te verdonkerema
nen. 

Bijzonder gênant en een histori
cus onwaardig zijn bepaalde bit
sige uitlatingen, bv. w^aar Wils 
de Benedictijner-abt Modest 
van Assche, slachtoffer van de 
repressie, een „zenu-wzieke 
duitsgezinde" noemt." 

Zal dhr. Wils nu ook beweren 
dat dhr. Ruys zich heeft ver
gist. En een recht op antwoord 
eisen ? 

P.L., Hofstade 

KINDERBIJSLAG 
Het artikel „De kinderbijslag 
verhogen" van Bert Anciaux 
(WIJ , 18 nov. j.1.) bevat enkele 
goede ideeën om de gezinnen 
met lagere inkomens een be
tere leefbciarheid te bezorgen. 
Gezinnen met hogere inkomens 
kunnen met minder of zonder 
bijslag leven. Een berekening 
van de betaalbaarheid van de 
VU-voorstellen kan maar ge
beuren wanneer Vlaanderen 
volledig verantwoordelijk zal 
zijn voor inning en betaling in 
alle onderdelen van de Sociale 
Zekerheid. 

De VU verliest volgens mij ech
ter enkele belangrijke aspek-
ten uit het oog. De zeer hoge 
bevolkingsdichtheid in Vlaan
deren veroorzaakt grote pro
blemen (vervuiling, files, werk
loosheid, huisvesting, enz.), 
waardoor (nog) geen betaalbare 
oplossingen bestaan. Recente 
studies tonen aan dat de we-
reldvoedselproduktje de bevol
kingstoename niet zal kunnen 
volgen. In de toekomst zal er 
dus nog meer hongersnood zijn, 
misschien ook in Vlaanderen. 

lïen daling van de bevolkings
dichtheid, ook in Vlaanderen, 
zal in de toekomst één van de 
voornaamste politieke doelstel
lingen zijn. Verhoging van de 
kinderbijslag is misschien geen 
goede methode om dat doel te 
bereiken. 

Guido De Munter, Merelbeke 

POEN PAKKEN! 
J e moet maar durven en ho
pen dat de mensen dom blijven. 
,,Iedereen moet naar vermogen 
inleveren", zegt de regering, en 
geeft het Hof 35 miljoen extra. 

Het met veel tamtam aange
kondigde historisch sociaal pakt 
is verworden tot een ordinaire 
poenpakkerij. Wat de CVP op 
haar kongres plechtig heeft uit
gebazuind: ,,Handen af van de 
kinderbijslag", ,,Geen nieuwe 
belastingen!", -wordt door het 
pakt verloochend. De BTW 
gaat omhoog tot 20,50% en de 
gezinnen met kinderen worden 

LEPEL EN VORK 

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

Huisgemaakte wildpastei 
Fazant op zijn Brabants 
Ctiariotte van peren 

950,-fr^)p 

Gelieve tijdig te reserverenL 

Marinade van Sint-Jacobsvructiten 
en Noorse zalm 

Festijn van gerookte eendeborst 
en gebraden eendelever 

Kreeft è rArmoncalne 
Hazerug Harlekiin 

Tarte-tatin 

1600,-fr4>p 

WOENSDAG EN ZONDAGAVOND GESLOTEN 

Brugge bezoeken is ook 
kennis maken met het 

Vlaams 
Ontmoetingscentmm 

•3î  De Gulden %x>or 

rechtover uitgang paiidng 

't Zand 22 Brugge 
tel. 050-34.30.82 

• dranken * restaurant 
* snacks * zaal voor SO pers. 

JRwiauratit «öltj l» 
(uitbater William COPPENS) 

is vertiuisd. 

Nieuw adres: 
Assesteenweg 26, TERNAT 

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

650 en 875 fr. 

Op vertoon van deze advertentie 
of VU-lidkaart aperitief gratis! 

gepakt. Indroevig is ook dat ge
zinnen die geen kinderen kun
nen krijgen en daar soms erg 
onder lijden, ook gepakt wor
den. 

Dit pakt dat Dehaene en Co 
ons aansmeren is een zuivere 
poenpakkerij en lost nietj fun
damenteels op! 

Wees gerust, volgende verkie
zingen presenteert J a n Modaal 
de rekening aan CVP en S P ! 
Dehaene en Co reppen met geen 
woord over de transferten van 
noord naar zuid. 

Hopelijk laten de Vlaamse re
gering en de B G J G zich niet 
in-pakken! 

Wilfried 

RosiVrSf Ncpropterpin 

GELOOF 
Van bij het ontstaan van de 
Volksunie heeft de VU met haar 
volksnationale maatschappijvi
sie mij sterk êiangesproken. 

"imB 

'tboerenhof 
CAFE-RESTAURANT-FRmJUR 

Terras - Lunchroom -
Coffeeshop 
Attamira stone grill 

Prijzen voor groepen 
op aanvraag. 

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

RESTAURANT-HOTEL 

OVEREINDE 
Salons Raymond 
- banketzalen tot 

300 personen 
- specialiteiten bruiloften 

en banketten 
Ovetelnde 8 AS 

011/65.73.05-65.89.40 

BIJ vertonen 
van VU-lldkaart 
één aperitief gratis. 

Het ^alinöbuijQ! 
Sedert 191 o 

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 

Wat andere partijen en druk-
kingsgroepen ook mogen bewe
ren, de VU is van deze princi
pes nooit afgeweken. Integen
deel werd gezocht naar een ver
fijning van deze doelstellingen. 

Met haar jongste - bewogen -
partijkongres heeft de VU meer 
dan ooit bewezen deze visie te 
projekteren op de toekomst van 
ons volk en de wereld. 

Het is goed nog eens deze volks
nationale standpunten te onder
lijnen: samenhorigheid, ver
draagzaamheid en kleinschalig
heid. 

De verwoording van deze 
standpunten op het recente par
tijkongres hebben mijn geloof 
in de Volksunie nog versterkt. 

In het licht van de aanstaande 
gemeenteraadsverkiezingen 
kan men zich geen mooiere aan
moediging bedenken. 

André De Rycke, 
Kalken-Laame 

DEZE WEEK IN 

Werk. Werk? Werk! 
Wat stelt de Europese kommi^ie straks in Witboek en Groenboek 

voor? Europa probeert de werkloosheid in te dammen. Maar moeten 

we mekaar doodkonkurreren? Wat met de vakbonden? Is Oost-Europa 

een vijand in de arbeidsoorlog? Vragen en antwoorden in het Cahier 

"Europa zoekt weiic", deze week bij KnacL 

Nederlands in het leger 
Is er plaats voor het Nederlands in het Europees leger? Hoe zit dat in 

andere internationale instellingen? En hoe dominant zijn Frans en 

Engels in de Europese Unie? De uitbouw van de grootste vertaalfabriek 

ter wereld is de prijs voor demokratie. Deze week in ICnack. 

Mister Bean 
Binnenkort teister Mister Bean weer het TV-scherm. In afwachting een 

gesprek met Rowan Atkinson, de bedenker van "dat nare ventje". 

Atkinson versus Mister Bean, deze week in Weekend Knack. 

En verder... 
• Wat kost u het krisisplan? • Een basisinkomen als universele uitkering 

voor iedereen • Interview met Magda Aelvoet • Vogelvrienden tegen 

vogelvangers • Lenin: in de halve wereld vereerd en nu uit zijn 

mausoleum verdreven • Interview met James Qavell 

• David Cronenberg over "M. Butterfly" 

• Gesprek met ex-tumfenomeen Nadia Comaneci 

4 MAGAZINES IN 1 : 
KNACK ^ WEEKEND KNACK 

+ TELE KNACK + TALENT 
(de betere personeelsaanbiedingen) 

ELKE WOENSDAG TE KOOP 
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1 UIMM I 
MEXICO, VAN 1810 TOT 1910 

EEN LAND UIT REVOLUTIES GEBOREN 
Een eeuw Mexico, échMerena ui beelo gebracht tegen 
de achtergrond van politieke gebeurtenissen, wijzigende 
grenzen, (fociale en religieuze evoluties en... legendarische 
revolutie^). Veel aandacht ook voor de verwikkeling met oru 
land: priiueö Charlotte en de vooral Vlaanue dienst ne
mers in het legertje dat Belgiënaur deze keizerrijk-kreatie 
had uitgezonden. 
„De doorbraak van de hoop", het neusje van de Europa-
lia-zalm. 

Tijdens de 19de eeu"w evolu
eerde Mexico, niet zonder 
slag of stoot, tot een mo
derne staat. Deze woelige 

periode begint met de onafhan
kelijkheidsstrijd van 1810 tot 
1820, wanneer Hidalgo — va
der des vaderlands — definitief 
met de Spaanse overheersing 
breekt. 

Nu eens is de nieuwe staat een 
monarchie, dan w^eer een re
publiek. Intussen zijn er ook 
de diktaturen van Santa Anna 
(1821-1854) en van Porfirio 
Diaz (1877-1910). 

Bovendien is er steeds het ge
vaar van buitenaf. Zo zijn er 
de annexaties door de VSA 
(1836-1847). Uit Europa is er 
de dreiging van de Franse kei
zer Napoleon III die JMaximili-
aan, broer van keizer Franz J o 
sef, en Charlotte, dochter van 
koning Leopold I van België, als 
keizerpaar van Mexico instal
leert (1864). De republikein Be
nito Juarez zal definitief afre
kenen met dit kunstmatige kei
zerrijk en met de buitenlandse 
inmenging. 

Mexico zou pas Mexico wor
den, -wanneer het door de revo
lutie van 1910 zijn ware aard 
ontdekt en ophoudt modellen 
van vroeger of elders na te boot
sen of binnen te halen. 

NIEUW-SPANJE 
Tijdens de drie eeuwen durende 
kolonisatie, kwamen naar schat
ting 300.000 Spanjaarden naar 
N'ieuw-Spanje. De in Amerika ge
boren blanken werden creolen 
genoemd. Meestal grootgrond
bezitters, vormden ze een ,,na
tuurlijke elite". Toch sloten de 
Spanjaarden deze welgestelden 
systematisch uit van iedere po
litieke carrière of administra
tieve topfunktie. 

Door vermenging van Spjianse 
kolonisten met Indiaanse vrou
wen ontstond een gemengde be
volkingsgroep van mestiezen. 
Deze waren over het algemeen 
onafhankelijke boeren of hand
werkers in de nijverheidscentra. 
Tussen 1750 en 1800 verdub
belde het aantal in-woners van 
Nieuw-Spanje van drie tot zes 
miljoen. 

De machtspositie werd gedeeld 
door de kleine blanke minder
heid, de kerk en het leger. 
Sterke belastingsdruk en aller
lei heffingen hielden de bevol
kingsmassa s in een permanente 
situatie van uitbuiting en ar
moede. 

De Bourbons, die vanaf 1713 
de Spaanse troon bezetten, za
gen Nieuw-Spanje duidelijk als 
een wingewest. Met een moder
nistisch hervormd bestuursap
paraat in de kolonie, voerden zij 
een kapitalistische handelspoli
tiek, gekenmerkt door merkan-

tilisme en protektionisme, waar
door alleen moederland Spanje 
bevoordeeld \verd. 

De verspreiding van de West-
europese Verlichtingsideeën zal 
stilaan de weerstand tegen deze 
Bourbonpolitiek ' in creoolse 
middens aan-wakkeren. De 
Franse Revolutie, maar ook de 
suksesvoUe Amerikaanse en 
Haïtiaanse onafhankelijkheids
oorlogen, waren bijkomende in
spirerende stimuli. 

HIDALGO 
De eerste massale volksopstand 
stond onder leiding van de cre
oolse dorpspastoor Miguel Hi
dalgo. Op 16 september 1810 gaf 
hij het sein voor de revolte tegen 
de koloniale machthebbers. Hi
dalgo streed voor autonomie en 
gelijkheid ongeacht ras of stand 
en voor de opheffing van het 
grootgrondbezit en het cijnssys
teem. In juli 1811 w^erd hij door 
het royalistische leger verslagen 
ea ter dood veroordeeld. Toch 
bleef het volksoproer smeulen. 
Het vaandel van de strijd werd 
overgenomen door een andere 
priester, de mesties Jo<)é Maria 
Morelo<). Als betere organisator 
kon hij de strijd volhouden tot 
1815. Op 6 november 1813 ver
klaarde hij Mexico tot onafhan
kelijke republiek met volkssoe
vereiniteit, algemeen mannen-
stemrecht, afschaffing van pri
vileges en slavernij en het be
houd van katolicisme als staats
godsdienst. Morelos werd ver
slagen door Augudtin de Iturhide 
en terechtgesteld op 22 oktober 
1815. 

De herhaalde krlses in het moe
derland en het tanende absolu
tisme in heel Europa zorgden 
ervoor dat de sfeer van onafhan
kelijkheidsstreven in Mexico 
meer dan ooit bleef nagloeien. 

FEDERALE REPUBLIEK 
Via het sukses van het poli
tieke liberalisme in Spanje kon
den in de kolonie de konser-
vatieve blanken zich losscheu-
ren van het moederland. Zo 
werd Mexico in 1821 een zelf
standige staat. Dit was groten
deels het werk geweest van de 
overgelopen generaal Iturbide, 
die een ,,nationale opstand" had 
weten te organiseren. In 1822 
liet hij zich kronen tot Agustin 
I. Slechts één jaar bleef deze 
konstitutionele monarchie over
eind. 

Het verzet tegen dit autoritaire 
bewind kwam van liberale zijde, 
gegroepeerd rond Antoniv Lopez 
de Santa Anna, die in 1824 een fe
deraal-republikeinse grondwet 
liet uitvaardigen. Intussen had 
Centraal-Amenka zich van 
Mexico losgemaakt. Dit alles 
was veel te vlug gegaan, het land 
was ekonomisch-industrieel 
niet opgewassen tegen de prille 
zelfstandigheid. De konflikten 
volgden elkaar dan ook vlug op. 

Charlotte, ab keizerin van 
Mexico. 

Tot 1854 zou de charismatische 
Santa Anna telkens weer als 
sterke figuur naar voren treden. 
Hij -werd het prototype van de 
Latijnsamerikaanse „caudillo" 
of militaire diktator. De door 
hem uitgelokte staatsgrepen 
brachten hem tot elfmaal weer 
aan de macht. 

Voor de bevolking veranderde 
er niet veel. Tijdens zijn dik-
tatoriaal bewind ging de grote 
Noordmexicaanse staat Texas 
verloren aan de VSA. In 1848 
dienden ook Ne-w Mexico, 
Noord-Californië, Nevada, 
Utah en een groot deel van 
Arizona tegen vergoeding aan 
de VS afgestaan. Tijdens het 
bewind van Santa Anna was 
Mexico zowat de helft kleiner 
ge\vorden! In 1855 werd hij 
verdreven. 

TWEEDE KEIZERRIJK 
Het programma van de liberale 
hervormingsgezinden -was erop 
gericht het Mexicaanse staats
apparaat duchtig te saneren en 
de macht van de katolieke kerk 
en het leger fel in te perken. 
In 1858 behaalde hun bekwame 
leider Benito Juarez, een vol
bloed indiaan uit Oaxaca, de 
overwinning op de konserva-
tieve regering. 

President Juarez verrichtte 
wetgevend werk met belang
rijke gevolgen. Door de nieuwe 
grondv/et (1857) werd de schei
ding tussen kerk en staat een 

O 

feit. Het kollektieve grondbezit 
•werd afgeschft. Zo wilde men 
gemeenschapsgronden onteige
nen ten bate van de indiaanse 
bevolking. Omdat de schulden
afbetaling aan Europese mo
gendheden -werd opgeschort, 
bezetten Frankrijk, Groot-Brit-
tannië en Spanje de Atlantische 
havens van Mexico. De Franse 
keizer Napoleon 111 hield voet 
bij stuk en bleef de Mexicaanse 
konservatieven aktief steunen. 
Hij droomde van een Latijns-
amerikaans imperium, als ,,ka
tolieke dam tegen de Noord-
amerikaanse expansiedrang'. 

Begin juni 1863 bezetten Franse 
troepen Mexico-stad. Een voor
lopige konservatieve regering 
werd aangesteld. Napoleon 
schoof de jonge Habsburgse 
aartshertog Maximiliaan van 
Oostenrijk als keizer naar vo
ren. In april 1864 aanvaardde 
hij de kroon. Oostenrijk en Bel
gië steunden het jonge keizer
rijk met een klein expeditiele
ger. Toen MaximUiaan en Char
lotte in Mexico aankwamen was 
de politieke toestand nog niet 
veilig. Maximiliaan deed zijn 
best maar reageerde vaak on
handig en ondiplomatisch. Met 
uitgesproken liberale maatrege
len stootte hij zijn konservatieve 
steunpilaren van zich af. 

Intussen zag Napoleon III af 
van zijn Mexicaans avontuur. 
De republikeinse troepen ver
sloegen keizer Maximiliaan die 
— overgelaten aan zijn lot — ge
weigerd had Mexico te verla
ten. Op 19 juli 1867 werd hij 
samen met twee medestanders 
in Querétaro terechtgesteld. 

Toen in december van datzelfde 
jaar Benito Juèrez opnieuw tot 
president verkozen werd, kon 
de liberale republiek hersteld 
worden. 

„PORFIRISMO" 
Met het aantreden van generaal 
Jodéde la Cruz Porfiriv Diaz — een 
mesties van eenvoudige komaf 
— zou de tot rust gekomen po
litieke, demokratische situatie 
uit de periode 1867-1876 ingrij
pend veranderen. Porfirio Diaz 
w âs van 1876 tot 1910 aan de 
macht, niet zelden met aan hem 
gebonden stromannen als pre
sident. Deze diktatoriale peri
ode staat bekend als Porfirismo, 
Porfiriato of Diazpotismo. Diaz 
onderwierp de opstandige in
dianenstammen in Noord- en 
Zuid-West-Mexico en stelde 
een einde aan smokkelhandel en 
banditisme. Met bruut geweld 
handhciafde hij „wet en orde". 
Daarbij vonden vooral bour
geoisie en buitenlandse inves
teerders hun persoonlijk profijt. 

Ekonomisch begon Mexico 
goed te draaien: evenwichtige 
begroting, positieve belatings-
balans; driekw^art van de lukra-
tieve Mexicaanse mijnrechten 
werden echter cian buitenlandse 
bedrijven verkocht, het spoor-
en wegennet -werd drastisch uit
gebouwd, de petroleumbronnen 
werden uitgebaat door Noord-
amerikaanse maatschappijen, 
telegraaf, telefoon en elektrici
teit werden aangelegd en uitge
breid. 

Dit alles leidde tot een steeds 
breder wordende kloof tussen 
de kleine groep van oligarchen 

en bourgeois en de brede massa 
van indianengemeenschappen, 
kleine boeren en industriearbei
ders. Vanaf 1906 braken gere
geld sociale konflikten en zelfs 
bloedige stakingen uit. 

PANCHO VILLA 
Aan het einde van het Por
firiato behoorde ongeveer de 
helft van het Mexiccianse grond
gebied aan amper drieduizend 
families. Daartegenover stond 
dat de levensstandaard van zon 
80% van de bevolking gedaald 
•was tot een vierde bij het be
gin van de onafhankelijkheid! 
Verzet hiertegen was dus \vel 
gewettigd. 

Ongeveer tien jaar lang zou de 
sluimerende burgeroorlog du
ren. Het voortouw van het ver
zet tegen Diaz werd genomen 
door de -welgestelde liberale in
dustrieel en grootgrondbezitter 
Francijco Madero. Toch was de 
opstand vooral het Averk van 
misnoegde landbouwers en In
dianen. In Noord-Mexico werd 
het verzet gesteund door de le
gendarische bendeleider Pancho 
Villa. 

Diaz w^erd verbannen, Madero 
tot president verkozen. Toch 
bleven de sociale en politieke 
konflikten aanhouden. Broe
dertwisten verdeelden de revo
lutionairen. Vooral de Indiaanse 
boer uit het zuidelijke Morelos, 
Emdiano Zapata, Zcig in die poli
tieke beroering een unieke kans 
om een diepgaande landbouw
hervorming uit te lokken. 

In samenwerking met de boe-
rensindikaten en de vakbonden 
kwam onder president Car-
ranza een nieuwe grondwet tot 
stand. De idealen en doelstel
lingen van de Mexicaanse re
volutie stonden erin vervat, de 
geest w^as socialistisch en anti
klerikaal. 

President Carranza werd in 
1920 vermoord. Zapata was een 
jaar vroeger in een hinderlaag 
omgekomen. Pancho Villa on
derwierp zich en kwam in 1923 
roemloos aan z'n einde. Nieuwe 
president werd generaal Obre-
gon. 

Pas vanaf de jaren dertig zou de 
revolutionaire grond^wet syste
matisch in daden omgezet wor
den. 

Voor Mexico had die lange weg 
naar onafhankelijkheid ruim 
twee miljoen slachtoffers ge
vergd ! 

Dirk Stappaerts 

c^ De doorbraak van de hoop. 
Mexico van 1810 tot 1910. Ten
toonstelling in de BBL-bankze-
tel, Koningsplein 6 te Brussel. 
Dagelijktt van 10 tot 18u. 
Woendd. tot 21 u. Nog tot 5 dec. 

Inkom 150 fr. (groepen, stu
denten, + 65: 120 fn; schoolgr. 
60fr.). Katalogus: 800 fr. Info: 
021547.22.92. 

Voor wie zich verder wil verdie
pen: De Spaanse erfenis. Vijf 
eeuwen Spaanse invloeden in La-
tij ns-Amerika. Carlos Fuentes. 
Uitg. De Haan/Unieboek, Hou
ten. 
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