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EERST DIT 

H et jaar 1993 zal geboek
staafd blijven als het jaar 
van St.-Michiels. Zonder 
blind te zijn voor onvol

komenheden moet gezegd wor
den dat deze staatshervorming de 
meest diepe is die ooit werd ver-
wezenhjkt. Zij die gehoopt had
den dat na deze federalizering de 
trein zou stilvallen zullen hun me
ning moeten herzien. De kracht 
van de omwenteling ligt precies in 
het onstuitbare ervan. Eens men 
het beginsel van het federalisme 
aanvaardt voedt het federalisme 
zichzelf. 

Tot zolang er echter onduide
lijke afbakingen van bevoegdhe
den bhjven zullen wrijvingen 
voor ongemakkelijke momenten 
zorgen. Een federaliseringspro
ces moet tijd krijgen. Het zou on
verstandig zijn het ondoordacht 
te versnellen of te bruuskeren. 
De nieuwe instellingen zuUen 
zichzelf bewijzen, gelegenheden 
zullen zich vanzelf opdringen. 
Wie had ooit gedacht dat Vlaamse 
ondernemers buitenlandse mark
ten zouden verkennen als 
Vlaamse ondernemers? Wie had 

DEBAT WORDT NU WEL HEEL DRINGEND 

RIZIV BEVESTIGT SCHEERREKKINGEN 
Voor het eer<it bevestigde het Rijkdirititituut voor Ziekte
en InvaLlditeiUverzekering (RLziv) wat de VU aL ja
renlang beweert: dat er grote verschillen bestaan tussen de 
kostprijs van de geneeskunde in Wallonië en Vlaanderen. 
Dit nieuws stond zaterdag in de Financieel Ekonomische 
Tijd, die het Riziv-verslag kon bemachtigen. 

H e t r a p p o r t v a n de Algemene 
R a a d v a n he t Riziv over de 
onge rech tvaa rd igde t ransfers in 
de z iekteverzeker ing , één van 
de V U - v o o r w a a r d e n om he t 
S in t -Mich ie l sakkoord goed te 
keuren , ^ve^d opgesteld d o o r 
specialisten o n d e r leiding van 
Michel Jadot, de voorz i t te r van 
de Algemene R a a d van he t Ri
ziv, ex-kabine tschef van minis
ter van Sociale Z a k e n Philippe 
Moureaux, en notoi r F G T B ' e r . 
H e t v e r s l a g - J a d o t zal d u s 
geenszins ove rd reven zijn. D e 
cijfers m a k e n abs t rak t ie v a n 
Braban t , w a a r v o o r geen ge
splitste gegevens v o o r h a n d e n 
zijn. 

Enke le vjiststellingen: voor één 
onderdeel t je van de ui tgaven, 
de rust - en verzorg ings tehuizen . 

ooit durven dromen dat Vlaamse 
kunstenaars opnieuw op de inter
nationale scene zouden aantreden 
als Vlaamse kunstenaars? Wie 
had ooit gedacht dat Vlaamse ju
doka's zich op buitenlandse ta-
tami's zouden meten onder het 
logo van hun regio ? Wie had ooit 
gedacht dat een Vlaamse minis
ter-president het Europese forum 
zou verbazen (en wellicht ook er
geren) door te eisen dat onze taal 
evenwaardig is aan elke andere 
taal van de Europese Unie ? 
En neem van ons aan, deze evo
lutie zal zich doorzetten ! O p vele 
vlakken, tot ergernis van wie is 
blijven sluimeren in de versleten 
droom van het unitarisme. 
Nu zijn wij ook niet zo naïef te 
geloven dat èlle vracht reeds bin
nen is. Her en der wordt nerveus 
tegengesparteld. Sabena (noch
tans mede door Vlaams geld in 
de lucht gehouden) weigert me
dedelingen vanwege de Vlaamse 
overheid, Wallonië scheept een 
Vlaams bedrijf af ten voordele 
van een eigen betwistbare kon-
strukteur. De kosten voor medi
sche zorgen liggen in Wallonië 
stukken hoger dan in Vlaande
ren, vooral door overkonsumptie 
en misbruik. En toch wordt aan 
de Vlaamse vraag, de eis, om de 
ongerechtvaardigde transfers in 

is V laande ren veel d u u r d e r d a n 
Wal lon ië : een verschil van 2 1 % . 
D i t is v e r k l a a r b a a r : de RVT's 
zijn ru s too rden die on t s tonden 
ui t o m g e b o u w d e z iekenhuizen . 
V laande ren bou^vde mee r zie
kenhu izen om d a n Wallonië, en 
telt bijgevolg mee r RVT's . 

Voor alle andere uitgavenposten op 
vier na (art^enraadplegingen en -be
zoeken, tandartden, kimjiterapie en 
ambulante heelkunde), waar de ver-
dchillen miniem zijn, u de gemid
delde kodtprijd per perdoon in Wallo
nië 12 tot 69% duurder. D e groot 
ste verschi l len zijn, ©ndanks alle 
w i n d die daa rove r r eeds ver
k o c h t we rd , nog s teeds t e r u g 
te v inden in de kl inische biolo
gie. Ove r igens peilt he t vers lag 
niet njiar de verklaring voor die 
opmerkel i jke scheef t rekkingen. 

de ziekteverzekering te stoppen 
geen gevolg gegeven. 
Deze en nog andere voorbeelden 
zijn wrijvingspunten tussen de 
gemeenschappen, zullen dat ook 
blijven tot de dag waarop ze •wor
den weggenomen. Gebeurt dat 
niet dan dreigt wat door St.-Mi
chiels op vreedzame wijze werd 
bekomen in separatisme te ver
worden. 

Dit is geen loze gedachte. Het 
verleden heeft bewezen dat 
Vlaanderen uit aangedaan on
recht de kracht heeft geput om 
op eigen benen te staan. Moeten 
wij herinneren aan de sociale en 
kulturele vernederingen die onze 
grootouders en ouders hebben 
meegemaakt ? De kaakslagen die 
zij kregen door een buitenspo
rige repressie en uitzuivering? 
De referendumuitslag n.a.v. de 
koningskwestie die niet eerlijk 
werd gehonoreerd? Het zijn zo
vele onverwerkte trauma's die 
voor blijvende wrevel zorgen. 
Vlaamse mensen zijn geen 
scherpslijpers, problemen willen 
zij oplossen door overleg. Vanuit 
deze houding heeft de Volksunie 
steeds meegewerkt om dit land 
op federale basis te hervormen. 
Het is de verdienste van de demo-
kratische nationalisten steeds de 
radikale maar niet-naïeve speer

punt te zijn geweest van de 
Vlaamse beweging. Dat is ze nog, 
in de Vlaamse regering, m het 
parlement van de regio en van de 
federatie, in dat van de Europese 
Unie. 
Maar 1993 zal ook het jaar blij
ven waarin de socio-ekonomische 
neergang werd ingezet. Staatkun
dige hervorming is een lege doos 
wanneer mensen welvaart en wel
zijn moeten ontberen. Dit tij ke
ren is voor nationalisten een even 
belangrijke taak. Maar nationa
listen bekijken dat wel even an
ders omdat hun werkwijze de 
hele gemeenschap, het algemeen 
welzijn, bedoelt en niet het indi
vidu of de belangengroep. Vanuit 
z o n houding moet de zorg voor 
kuituur en een leefbare wereld 
evenwaardig zijn aan deze voor 
ekonomie en er zeker niet aan 
ondergeschikt zijn. 
Welvaart kreëren mag dan w êl 
nodig zijn maar heeft weinig 
waarde als mensen onmondig 
zijn. Meer en meer mensen krui
pen in de schelp van het niet-en-
gagement. Ook dat heeft 1993 
geleerd. Daarom wordt 1994 een 
belangrijk jaar. Dan kan iedereen 
de keuze maken tussen lijdzaam 
(TV-) kijken of zich rechtstreeks 
met beleid inlaten. 

Maurits Van Liedekerke 

H e t v e r s l a g - J a d o t beva t we l en
kele voorz icht ige k o n k r e t e 
voors te l len om de groots te ver
schillen tussen V l a a n d e r e n en 
Wal lonië w e g te w e r k e n . Vol
gens De Standaard, die een 
F G T B - d o k u m e n t over he t Ri
ziv-verslag kon inkijken, wil de 
Waa l se socialistische v a k b o n d 
alle voors te l len in het vers lag die 
de v e r m i n d e r i n g v a n de scheef
t r e k k i n g tussen V l a a n d e r e n en 
Wal lon ië •willen versnel len, la
t en s c h r a p p e n . H e t V U - p a r t i j -
b e s t u u r neemt dit niet, en v r aag t 
een ve r sne ld deba t over de fede
ral iser ing v a n de gezondhe ids 
zorg (zie ook Het partijbedtuur 
deelt mee). 

(Pdj) 

DOSSIER 
SOCIAAL 
LOKET 
O p een k o n g r e s in Let iven 
s te lde de V U dit j a a r h a a r 
maatschappel i jk p r o g r a m m a 
bij. 

D e h e r w a a r d e r i n g v a n he t 
o p e n b a a r c e n t r u m v o o r 
maa tschappe l i jk welzi jn 
v o r m t een v a n d e o p m e r k e 
lijke n i euwe p r o g r a m m a p u n 
ten . 

D e V U wÜ d a t d e 
O C M W - r a a d r ech t s t r eeks 
ve rkozen w o r d t , en d a t in he t 
O C M W een sociaal loke t g e 
ïnstal leerd w o r d t . D a a r m o e 
ten de i n w o n e r s t e r ech t k u n 
nen v o o r alle v r a g e n over 
sociale en Sska le onde r r i ch 
t ingen . B o v e n d i e n wil de V U 
da t men zich to t he t O C M W 
m o e t -wenden v o o r d e t e rug -
b e t a h n g e n in he t k a d e r v a n 
de verpHchte z i ek teve rzeke 
r ing, v o o r d e xiitbetaling v a n 
he t s tempelge ld en he t pen 
sioen, e n voor d e he le pa 
p ie rwinke l die daarb i j k o m t 
ki jken. 

W I J toets te d i t voors te l a a n 
de m e n i n g v a n d e s k u n d i g e n 
en k w a m t o t twee bes lu i 
t e n : he t sociaal loke t is een 
sch i t t e rend idee, m a a r e r zal 
n o g heel w a t w a t e r n a a r zee 
vloeien voora lee r U er te 
r e c h t zul t k u n n e n . 

Lees bladzi jde vanaf blz. 6. 
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• Agaiev stelde z'n lijst sa
men voor de Europese ver
kiezingen. Magda Aelvoet 
Averd op de eerste plaats ge
kozen, EP-lid Paul Staed 
komt op de tweede plaats. 
Indien Staes verkozen zou 
worden, neemt hij omwille 
van de rotatieregel in 1997 
ontslag. De Norbertijn Liuc 
Vankrunkebi'en zou hem dan 
opvolgen. 

• De pastoor van Middel-
kerke heeft beslist de mid-
dernachtmis om 18 u. 's 
avonds op te dragen. De 
parochieherder nam dit be
sluit omdat het steeds vaker 
voorvalt dat fuifiiummers in 
aangeschoten toestand de 
nachtmis bijwonen. Volgens 
zijn huishoudster is het bo
vendien voor veel oudere 
mensen niet meer mogelijk 
om middernacht de mis bij 
te w^onen. 

• In Luik trad voor het 
eerst een paartje in het 
Waals in het huwelijk. Vol
gens l'Union Culturelle Wal-
lonne, de motor achter de 
heropleving van het Waals 
als streektaal, versterkt het 
Waalse huweUjk de eigen
heid van onze zuiderburen. 

• Het is 17 jaar geleden dat 
de Belgische gezinnen een 

f roter deel van htm netto-in-
omen spaarden dan dit 

jaar. Van elke honderd frank 
die ze netto verdienen, leg
gen ze 18 frank opzij. 

• De Vlaamse Raad voor 
Reklame en Sponsoring op 
Radio en Televisie vindt de 
samenvi'erking tussen het 
BRTN-radioprogramma 
Voor de dag en het w^eek-
blad Knack in het kader van 
de verkiezing van de men
sen van '93 een inbreuk op 
het dekreet over reklame en 
sponsoring. De radiojoema-
listen hadden tegen deze sa
menwerking geprotesteerd, 
maar de BRTN-direktie en 
minister van Kuituur Weckx 
hadden ze wel toelaatbaar 
genoemd. 

• De positieve diskrimina-
tie van gezinsbedrijven bij 
de toepassing van het Mest-
aktieplan is volgens profes
sor Fauré, hoogleraar ver
gelijkend en internationaal 
milieurecht, ongrondw^ette-
lijk. 

• In Bosnië werd een 
Vlaamse VN-blauwhelm 
doodgeschoten. Korporaal 
Mare Orban uit Oostende, 
die zich vrijwillig opgegeven 
had voor Bosnië, werd do
delijk getroffen toen hij deel
nam aan een VN-konvooi. 

• In opdracht van de Ame
rikaanse regering gaven on
derzoekers in de jaren veer
tig radio-aktieve pillen aan 
zwangere vrouwen. Men 
wilde uitvissen wat de effek-
ten op lange termijn zouden 
zijn voor de kinderen. 

MISTER 
ANTI-FRAUDE 
De regering heeft een topamb
tenaar volmachten gegeven om 
de strijd tegen de fiskale fraude 
te koördineren over alle admi
nistraties heen. Zo maakte mi
nister Wdlockx bekend 'op het 
SP-kongres van afgelopen 
weekend. Deze beslissing kan 
erop wijzen dat het het kabinet 
Dehaene eindelijk ernst is met 
de strijd tegen de fraude. 

De uitschuiver van de CVP-se-
natoren Geeru en Cooreman, die 
enkele -weken voor de bekend
making van een hard betaal-
plan naar aanleiding van een 
senaatsrapport de jaarlijkse be
lastingontduiking in België op 
450 miljard frank raamden, 
heeft zware sporen nagelaten 
in het politiek be^wustzijn van 
J a n Modaal. Dit pikken de 
mensen echt niet meer. O p den 
duur k\vam de onvrede ook de 
Tweekerkenstraat, de Keizers
traat en enkele federale kabi
netten ten gehore. Met een mid-
ter anti-fraude tot gevolg. 

De cei-Watteyne, naar de naam 
van de deskundige ambtenaar, 
kan de administraties van di-
rekte belastingen of btw op
drachten geven om bij belas
tingplichtigen kontroles te ver
richten. Tot nog toe kon men 
slechts verzoeken tot die admi
nistraties richten. 

De beslissing van de regering 
verdient krediet. De ministers 
en de meerderheidspartijen be
seffen blijkbaar dat lippen
dienst be\vijzen aan de fraude
bestrijding niet langer volstaat. 
Het is hoog tijd dat er resul
taat geboekt wordt. We vin
den het wel bedenkelijk dat 
z o n belangrijk initiatief van de 
regering aangekondigd wordt 
op % een partijkongres. Een 
vreemde vorm van overheids
voorlichting, die erop wijst dat 
partij-berekeningen en -strate
gieën het regeringswerk blijven 
domineren. 

HOMOFOLIE 
De Federatie Werkgroepen Homo-
dekduaiiteit, die de Vlaamse 
homo- en lesbiennebeweging 
overkoepelt, heeft de jjiarlijkse 

homofolieprijs toegekend aan 
V\i--vooT2AtteTBertAnciaux. Vol
gens de federatie kiest Bert An-
ciaux in het hertekende pro
gramma van de VU redoluut voor 
een ^ociaal-progrej^ieve houding: 
honw'd en le^bienned krijgen dezelfde 
rechten aL) de hetero'ó. Er wordt 
nagedacht over wettelijke regelingen 
en het verwezenlijken van een wet 
partnerregistratie, heeft de homo
beweging vernomen. 

Ook de koruekwente houding van 
Bert Anciaux tegenover Omer 
Steeno wordt gewaardeerd. 
Deze Leuvense professor had in 
een boek geschreven dat homo
seksualiteit een ziekelijke afwij
king is. Steeno, tevens VU-ge-
meenteraadslid, werd daarvoor 
terechtgewezen door Anciaux, 
waarop hij ontslag nam uit de 
Volksunie. 

De homofobieprijs was voor Rik 
De Nolf, de direkteur van uit
geversbedrijf Roularta (o.m. 
Knack, Trends, De Streek-
ki-ant,...). De Nolf kreeg de prijs 
omdat in de uitgaven van Roul
arta zoekertjes van homo's en 
lesbiennes geweigerd worden. 
De Nolf zou ook eens een om
slag van Knack die gewijd was 
aan de homobeweging, gecen
sureerd hebben. 

Het Vlaams-nationaal weekblad 
WIJ, waarvan Bert Anciaux 
verantwoordelijk uitgever is, 
publiceerde tot nog toe ook nog 
geen zoekertjes van homo's of 
lesbiennes. Bij gebrek aan aan
vragen uiterciard. lïenmcial 
kreeg de redaktie -wel zo'n aan
vraag, maar die Wcis geadres
seerd aan het Nederlandse 
homo-blad Wij. 

PARLEMENTAIRE 
WEDDE 
De diskussie over het inkomen 
van onze parlementairen laaide 
weer eens hoog op. Minister van 
Begroting Herman Van Rompuy 
(CVP) vindt dat de parlements
leden uit dolidariteit met de in
levering van de gewone bur
gers nog wat ekstra kunnen in
leveren. Het ontlokte VU-par-
lementslid Paul Van Grembergen 
de vraag waarom dan ook van 
ons koningshuis geen inspan
ning gevraagd -wordt. Net voor 
deze inleveringsronde besliste 
de regering immers om Albert II 

Hopelijk UI het op het ogenblik waarop Udit lee<ft al opgehouden met 
regenen. Andere beleven we middchien een echte watersnood. Heel wat 
rivieren dreigen buiten hun oeverd te treden, of hebben die kruciale 
dtap al gezet. Op de foto wordt het peil van de Zenne in Tubeke 
nauwlettend in het oog gehouden. 

en koninklijke konsoorten een 
verhoogde dotatie van 35 mil
joen frank toe te kennen. 

Ook VU-senator W'iily Kuijperd 
mengde zich in de diskussie. In 
de Zevende Dag vergeleek de ge
wezen partijsekretaris de parle
mentaire -wedde met die van een 
kaderlid in een privé-onderne-
ming. Volgens Knijpers zijn de 
twee topfunkties bij Sabena sa
men goed voor 15 wedden van 
parlementsleden. De Herentse 
senator beweerde voorts dat in
dien hij en zijn echtgenote in het 
onderwijs gebleven zouden zijn, 
ze meer verdiend zouden heb
ben. Knijpers pleitte voor een 
onafhankelijk statuut van parle
mentslid. Al teveel parlementai
ren kumuleren momenteel hun 
volksvertegenwoordigende op
dracht met andere funkties: een 
schepen- of burgemeestersman
daat, een funktie in een vak
bond of parastatale, etc. 

DRIE GUrS... 
Uiteindelijk vroeg de Luikse 

prokureur-generaal Léon Giet, 
van PS-signatuur, dus toch om 
de politieke onschendbaarheid 
van de PS-ministers Guy Spit-
aeld (Waals minister-president), 
Guy Coëme (federaal -vice-pre
mier) en Guy Mathot (Waals 
gewestminister) op te heffen. 
Giet was reeds een maand op 
de hoogte van dit verzoek van 
onderzoeksrechter Véronique An-
c'ia, die het onderzoek naar de 
moord op PS-topman André 
Coold leidt, en die de betrokke
nen wil horen als verdachten. 

Ancia zou tegen de drie toppo-
litici een dossier hebben dat in 
verband staat met de Agusta-af-
faire. Waarnemers vermoeden 
dat dit dossier wel degelijk be
zwarend materiaal bevat. Het 
lijkt niet erg waarschijnlijk dat 
de al zo belaagde Ancia het 
risiko -wil lopen dat de parle
mentaire assemblees haar dos
sier "niet ernstig genoeg" zou
den bevinden, en de onschend
baarheid van de drie PS'ers niet 
zouden willen opheffen. 

Door zolang te -wachten met 
de aanvraag tot de parlements
voorzitters te richten kan het 
trio zich nog een tijdje beter 
voorbereiden op de ondervra
ging. Over de eigenlijke ophef
fing van hun onschendbaarheid 
zal ten vroegste pas half janu
ari beslist kunnen worden. De 
drie Guy's lieten -weten dat ze 
zich vrijwillig bij Ancia zullen 
aanbieden om gehoord te wor
den. Ze houden alle drie hun 
onschuld vol. 

...IN NAUWE 
SCHOENTJES 
Er -wordt intussen druk gespe-
kuleerd over de inhoud van An-
cia's dossier. Volgens de geruch
ten zouden de drie Guy's on
dervraagd -worden over moge
lijke korruptie bij de aankoop 
van de Agusta-helikopters. Ma
thot zou meer weten over het 
"kommissieloon" dat de Italia
nen aan de PS betaalden. Bij 
Spitaels zóu het gaan over de 
financiën van de PS, en bij Co-
eme over ekspertverslagen die 
in verband met Agusta -werden 
vervalst. Naast de drie Guy's 
duikt ook de naam van Vander-
biedt -weer op. Diens onschend-
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KORTOG 
baarheid werd al door de Kamer 
opgeheven, maar nog niet door 

• de Waalse Raad. Hij wordt in 
verband gebracht met de aan
delenzwendel die de Luiks-Ita
liaanse gangster Todarello ver
leden jaar uitbracht. 

Volgens één teorie komen al 
deze sporen samen bij de moord 
op André Cools. Die zou zo
wel op de hoogte geweest zijn 
van het Agusta-smeergeld als 
de aandelenzwendel. Omdat hij 
dreigde een en ander aan het 
licht te brengen, zou hij ver
moord zijn. Tot zover de hj^po-
tese. 

Z-PLAAT 
Volgens De Morgen bracht een 
onderzoek aan het licht dat zon 
10.000 Z-platen terecht zijn ge
komen bij eigenaars van peper
dure wagens. Z-platen zijn au
toplaten voor autohandelaars. 
Zij dienen deze platen voor be
roepsdoeleinden (bvb. testrit
ten) te gebruiken, en daarom 
worden de Z-platen vrijgesteld 
van een inschrijvingstaks. Ei
genaars van luksewagens kun
nen met zo'n Z-plaat de speciale 
luksetaks op dure auto's ont
duiken. Die bedraagt voor een 
Ferrari bvb. meer dan 200.000 
frank. Men schat dat de schat
kist voor meen- dan een miljard 
frank opgelicht w^ordt door de 
fraude met de Z-platen. 

De lukse-taks op dure auto's 
werd in juni van verleden jaar 
ingesteld. Sedertdien is het aan
tal in omloop zijnde Z-platen 
gestegen van 25.000 tot meer 
dan 35.000. De huidige wet
geving legt een autohandelaar 

geen beperkingen op voor het 
aantal Z-platen dat hij wenst. 
Daar zal straks verandering in 
komen: een nieuw kb legt limie
ten vast voor het aantal Z-pla
ten per autohandelaar, en voor
ziet boetes voor wie op oneigen
lijk gebruik betrapt wordt. 

VLAAMSE 
JUDOKA'S 
De Vlaamse Judofederatie sloot 
een samenwerkingsakkoord af 
met de Vlaamse regering. De 
judoka's zullen optreden als 

sportieve ambassadeurs van 
Vlaanderen", met een leeuwtje 
op de kimono. De Vlaamse re
gering sponsort de het Vlaamj 
Judo Team voor vijf miljoen 
frank. 

De Vlaamse ministers Sauweru) 
(VU) van Buitenlandse Han
del en Weckx (CVP) van Kui
tuur willen op termijn dit eerste 
en originele initiatief uitbreiden 
naar andere sporttakken als 
zwemmen of tennis. 

J e kan je voorstellen dat het 
Vlaams Judo Team niet overal 
op gejuich onthaald wordt. 
Mikpunt van de kritici is vooral 
trainer Jean-Marie Dedecker, de 
grote promotor van de samen
werking met de Vlaamse rege
ring („we hadden genoeg van een fe
derate met twee snelheden '\ maar 
tevens als olympisch oefenmees
ter verantwoordelijk voor de 
Belgische selektie voor de grote 
kampioenschappen. 

HET GOEDE 
DOEL 
E^n xjnderzoek over de bereid
heid van de Belg om liefdadig-
heidsakties financieel te steu
nen, levert weinig Belgische 
fierheid op. Tijdens de einde
jaarsperiode zijn de Belgen het 
meest gevoelig voor zulke ak-
ties. Maar 22% van de inwoners 
van dit federaal land doet nooit 
de knip van de portemonnee 
voor het Goede Doel. lïén op 
drie geeft jaarlijks tot duizend 
frank. En 1)7% van de Belgen 
besteedt tussen de 1.000 en de 
5.000 frank aan liefdadigheid. 

Vrou\ven vertonen een grotere 
bereidheid tot geven dan man
nen. De vierde wereld is de 
populairste doelgroep voor de 
liefdadigheidscentjes. Bijna één 
derde geeft aan de armen van bij 
ons, dciarna volgen de hongers
nood, bvb. in Afrika (23%), de 
gehandikapten (19%) en ram-
penslachtoffers (18%). Hele
maal achteraan bengelen het 
vroegere Oostblok (6%) en de 
politieke vluchtelingen in eigen 
land (2%). 

Overigens stelden de onderzoe
kers ook regionale verschillen 
vast. De Vlaming blijkt meer 
dan de Waal onder de indruk 
te komen van rampen en de 
slachtoffers daarvan. Walen zijn 
sterker gericht op liefdadigheid 
in eigen streek. Van Hooi is 
de enige niet die aan den lijve 
ondervindt dat eigen volk eerét 
bezuiden de taalgrens Ln be
paalde omstandigheden niet als 
een verachtelijk principe be
schouwd wordt. 

Ik zend de s\iQr, de slede, 
zes kleuren von voorheen 
en zeven woorden vrede. 

En uit de doos vergeefs geween 
zout von mannelijke tranen 
uit nachten van alleen. 

Ik zend de eerste winterzwanen 
en wek het sneeuwen ln uw hoofd. 
Van twaalf genoten manen 

werd niet het licht gedoofd, 
van kinderen en dieren 
geen stem geroofd. 

Straks bijt het vuur de spieren, 
het bloed ;s onderweg; 
één dag de vrede vieren, 

zie, alles werd gezegd. 

Jan Veulemans 

* * * 

Met deze kerstkaart wenst de redaktie U een 
vredevol kerstfeest en een smetteloos eindejaar 

Ook WU knijpt er een weekje van tussen. 

Uw weekblad is er terug 
op woensdag 5 januari 1994. 

HET PSYCHISCH MYSTERIE VAN VANDEMEULEBROUCKE 

„Ik twijfel niet, en heb nooit ge
twijfeld aan het technisch rapport 
van de verkeerdd&ókundigen. Dat 
wijöt uit dat mijn wagen niet &» 
geraakt. De Prokureur ded Ka-
ningé had nu dat al gezegd. Hij 
ui me - zonder twijfel te goeder 
trouw - dat het auto-tiugge^tie 
zou kunnen zijn, omdat ik onder 
dtriiid zou tftaan. Dat komt naar 
het jchijnt meer voor. Heb ik 
overdreven ? Ik ben wel verplicht 
dit te geloven, omdat de feiten 
zijn wat ze zijn: er It geen t)poor 
van een aanrijding. Toch heb ik 
het anden* ervaren: de achtervol
ging, niet de eer<tte overigeru, en 
ook niet de laat.)te. " 

Met deze en volgende woor
den reageert VU-Europarle-
mentslid Jaak Vandenuule-
brouche op de pubivkatie in 
Knack {Een gracht in Leffinge) 
van 16 december jl. Daarin 
wordt hij op twee bladzij
den voorgesteld als een leu
genaar die de publieke opi
nie, de pers en zijn kollega's 
(de Knack-redakteur vindt 
onterecht dat Vandemeule-
broucke enkele Vlaamse 
EP-kollega's op een allesbehalve 

fraaie manier een loer draaide 
n.a.v. de taalrel in het Euro
pees Merkenbureau), een rad 
voor de ogen heeft trachten 
te draaien met een moordaan
slag, een woord dat Vande-
meulebroucke zelf nooit heeft 
gebruikt, in Leffinge. 

Jaak VanBemeuUbroucke: 
"Het moet wel auto-jut^geétie 
zLjn . 

Vaademeulebroucke vril alk 
feiten op een rijtje zetten. Hij 
doet het relaas van de twee 
bakstenen door zijn ruit; de 
wagen van hormonenjager 
Denoo die in brand werd ge
stoken; de voordeur en de 
ruiten van diens koUega Seu-
rinck die aan diggelen ge
schoten werden met een 
riot-gun; de brandbom die te
gen het huis van Vandemeu-
lebroucke gegooid werd; de 
dreigtelefoons en dreigbrie
ven, niet alleen aan zijn adres, 
maar ook gericht aan z'n ze
ven jaar oud dochtertje en 
z'n 82-jarige vader; de eerste 
achtervolging door een Mer
cedes op 6 september '93; 
de tweede achtervolging op 
A december jl, waarvan Roo.) 
Snauwaert, VU-arrondisse-
mentsvoorzitter in Oostende, 
getuige was. 
En 14 november in Leffinge. 
Vandemeulebroucke: „Ik keer 
terug van een partijvergadering 
in Dikénittide en word weer ach
tervolgd door een Mercedej. Hij 
intimideert me door vlak op mij 
en langszij te rijden. Ik rij.melUr 
en probeer hem los te rijden. 
Toegegeven, ik raak in paniek, en 
geraak op een bepaald moment 
van de weg af. Aangereden, dacht 
ik, maar blijkbaar ut dat niet 
waar. Het moet dus wel auto-sug
gestie zijn. Bon. Ik moet de feiten 
onder ogen zien, hoe onprettig dat 
ook is. Er is geen enkele reden om 

te twijfelen aan de objektiviteit, 
de deskundigheid van het onder
zoek. Er is geen enkele reden om 
te twijfelen aan de getuigen. 

Die laatste getuigenis van het 
koppel kwam weuwaar drie we
ken na de feiten, en tot op van
daag woj ik daaraan niet op de 
hoogte. Ik heb blijkbaar hun auto 
voorbijgestoken, en — allicht door 
de slechte weersomstandigheden, 
het wa,i de zondag van de storm 
— de kontrole over mijn stuur 
kwijtgeraakt. 

Het ergste voor mij in deze zaak 
ut niet de konfrontatie met de 
feiten, maar voor de eerste keer 
de onomdtootbare vaststelling dat 
ik me u>at inbeeld, er stell^ in 
geloof en blijf geloven. Voor mij 
zal dit wel altijd een psycb'uich 
mysterie blijven. 

Bovendien had ik heteinaal geen 
zin om de dag van de feilen door de 
televisie geïnterviewd te worden. 
Toen ik hij de rijkswacht in Oo,f-
tende aankwam stond de VTMer 
aL Nadien helde BRTN-reporter 
Dirk Sterckx me. Ik weigerde een 
interview, maar hij drong aatt. 
Misschien had ik beter gewoon
weg noch VTM, noch BRTN te 
woord gestaan." 

Vandemeulebroucke wil niet 
dat het hormonendossier 
noch de Volksunie door dit 
voorval in opspraak gebracht 
worden» Met het hormonen-
dossier gaat het Europarle
mentslid in elk geval verder. 

Vandemeulebroucke wijst op 
de resultaten die hij reeds 
kan voorleggen: „Ik heb in 
mijn vaak zeer eenzame strijd in 
die periode heel wat aangeklaagd 
dat nu toch ten goede werd veran
derd: de kff,-nióne,iwci wetV aan
gepast; het Instituut voor Vete
rinaire Keuring werd aan de top 
grondig gesaneerd; de IVK-'ui-
spekteurs krijgen een begin van 
juridische opleiding; de nationale 
hormonencel van de rijkswacht 
werd beter bemand; in elk rechts
gebied werd een rruigistraat ad 
nominatum gelast met het hor
monendossier; en althans voor 
Oost- en West-Vlaanderen, is via 
een advokaat-generaal een begin 
gemaakt met een hoördinatie van 
de verschillende rechtstgebieden. 

En blijkbaar zijn zelfs de rege
ring en het parlement zinnens 
om de zaak op het goede spoor te 
zetten: mijn voorstelom de straf
maat voor de hormonenzwende-
Liars te verhogen is in de Kamer
kommissie unaniem aanvaard. 
Ook in bet Europarlement wor
den mijn voorstellen aanvaard. 
Ook dat zijn feiten en ook voor 
die feiten ben ik verantwoorde
lijk." 

J a a k Vandemeulebroucke 
kondigde tenslotte aan dat 
hij elke beslissing van de VU 
over zijn politieke toekomst 
zal respekteren. 
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WETSIM 
VLAAMSE BEGROTING OP DE VOET GEVOLGD 

De voorbije -week wjis het de 
beurt aan de Vlaamse Raadsle
den om de voorgestelde begro
ting 1994 te evalueren en goed 
te keuren. 

Niettegenstaande de VU deel 
uitmaakt van de Vlaamse re
gering werd elk deel van deze 
begroting met een kritisch oog 
gewikt en gewogen. Paul Van 
Grembergen en zijn ganse ploeg 
hebben een verdiende reputatie 
harde werkers te zijn. Oordeel 
zelf maar. Wanneer de Vlaamse 
Raadsleden een begroting be
spreken gebeurt dit volgens een 
vooraf vastgelegd stramien. 
E^rst wordt de begroting al
gemeen geëvalueerd, nadien 
wordt elk onderdeel apart be
sproken. Wanneer iets niet dui
delijk is wordt de bevoegde mi
nister om uitleg gevraagd. 

SCHILTZ. 
Algemeen kan gesteld worden 
dat de Vlaamse begroting slui
tend IS binnen de vastgestelde 
normen en voorgelegd wordt 
binnen de marge van het kon-
vergentieplan. Toch zal de 
Vlaamse regering een serieuze 
inspanning moeten leveren om 
het even%vicht tussen inkomsten 
en uitgaven te bewaren. Hugo 
Schiltz meent dat deze begro
ting het bewijs is dat de on
derhandelingen tussen de deel
staten en het federale nivo niet 
gebetonneerd werden. „Door de 
Sint-MichieLakkoorden werden Ini-
r>ier,) nog meer bevoegdheden overge
heveld dan in de derde fade wad voor
zien. Nu wordt de dukuddie gevoerd 

Hugo Schiltz 

over de bestemming van bijkomende 
financiële middelen. Féderaiuering 
kent geen eindpunt. Het tewertutel-
lingdprobleem ui een eerdte grote test 
voor de bevoegdheidsverdeling tudden 
de deeUtaten en het federale nivo. De 
federale overheid mag de bevoegdhe
den van de deeUtaten niet beknotten. 
Het overleg over de konkrete invul
ling van het krididplan id beneden 

Etienne Van Vaerenbergh 

alle peil. O.a. de belodting op het 
onroerend goed, een materie voor
behouden aan de deeUtaten, wordt 
nu via een omweg opgelegd door het 
federaU nivo. Waar werd hierover 
onderhandeld ? " 

WAtA VAERENBERGH 
Hugo Weckx, bevoegd voor de 
Brusselse Vlamingen kwam 

Jan Caudron 

eerst. Naast de vastgestelde do
taties wordt er nog bijkomend 
12 miljard vanuit Vlaanderen in 
Brussel geïnvesteerd. Etienne 
Van Vaerenbergh meent dat de 
Vlamingen de hen toekomende 
middelen moeten blijven opei
sen. Maar een evaluatie in het 
belang van de Vlaamse Brusse
laars njkt aangewezen. „De taal-

DE MAGIE VAN HET NIET WETEN 

Willy Tibergien (spreek uit zoals tien en 
niet «oals tiens) van het Poëziecentrum 
ttioeht verleden week in Deh Haag de 
OiH^'g^ÖMVêsaHdebrijë in öhtvatigst ne-
tflefl- 100.000 gulden, dat is niet miH, 
M t ó r Wiljy verdient het, Reeds meer dan 
tien jaar leidt hij in de Géötee HöOf nstraat 
zijn poëziehuis. Met vallen en opstaan 
en met grote stijfkoppigheid. Tibergien 
is geen gemakkelijke jongen, mensen die 
in het centrum werkten kunnen er over 
meespreken. Maar om tien jaar lang te
gen de stroming op te roeien mag je geen 
gemakkelijke zijn. 

Poëzie is ook zo'n moeilijk artikel om te 
slijten. Wie koopt nu in godsnaam een 
gedichtenbundel ? Wie leest (nog) een ge
dicht ? Wie is zo gek om het bed te laten 
voor dat streepje laatavondlijk Coda ? 

En toch zou onze wereld er stukken on
menselijker uitzien mocht er geen poëzie 
bestiian. Dat is gemakkelijker gezegd dan 
bewezen. Maar hoeft dat wel bewezen 
te worden? Van Jecin Cocteau is de uit
spraak:,,Ik weet dat poëzie onmisbaar is, 
maar ik -weet alleen niet voor •wie." 

Die twijfel is ook de onze. Waar kan po
ëzie goed voor zijn ? VoistJiat het niet dat 
wij onze dagelijkse boterham hebben ? 

Poëzie misbaar? Daar is moeilijk op te 
antwoorden, poëzie b e s t ^ t nu eenmaal. 
Doen alsof, kan dus niet, want zit in on
telbare zaken verscholen. Hoe vaak merkt 
iemand op:„Dit is pure poëzie !" En vwjst 
dan een landschap aan, een jonge hond 
die naar vlinders napt, lammetjes in een 
lentewei. 

D i t opmerken is wat de reeds lang ver
geten dichter P.A. De Genestet bedoelde 

wanneer hij midden vorige eeu'w 
rijmde:,.Poëzie schuilt overal, overal mijn 
vrinden, 't Is de vraag maar, wie haar al, 
wie ze niet kan vinden. " 

Oveml ? Dtls ook in wat niet idyllisch is ? 
In de schande van Sarajevo? 

Al» poëzie emotie is, zit zij dus ook in 
de gruwel van de oorlog. De bewijzen 
werden geleverd door ontelbare sterke 
gedichten die ontsproten a^n de eerste 
Wereldoorlog. Neem nu de beginregels 
van een gruwelijk lied door Engelse sol
daten gezongen in de Argonne. ,,Als je 
ons bataljon zoekt/ dan weet ik waar het 
is./ Het hangt aan de prikkeldraad./ Daar 
heb ik het gezien./ Hangend aan de prik
keldraad." 

Liefhebbers zullen een boom opzetten of 
deze regels nu poëzie zijn of niet. Ze grij

pen alvast naar de keel, en is dat niet een 
beetje de bedoeling van elk gedicht ? 

Beter dan wie ook kent Tibergien de af
stand tussen het grote publiek en poëzie. 
Hij alvast probeert djiar reeds een de
cennium lang wat aan te verhelpen. In 
zijn huis woont wellicht de grootste ver
zameling Nederlandstalige poëzie, ieder
een kan er gebruik van maken. Tibergien 
geeft ook gedichtenbundels uit en in zijn 
Poè'ziekrant wordt de aktualiteit op de voet 
gevolgd. En het moet gezegd: de uitga
ven zijn piekfijn verzorgd, degeUjk gestof

feerd, grafisch mooi. Het is duidelijk dat 
hier een zeventeen aan het werk is, een 
bevlogen man. 

Tibergien weet dat poëzie er niet is om 
schoolkmderen mee te pesten zoals J .C. 
Bloem verkeerdelijk dacht. Zijn Poëzie-
krant is niet te beroerd om ook poëzie 
voor kinderen te brengen. Meer dan wie 
ook weet Tibergien dat het niet de moei
lijkste pennen zijn die sukses hebben maar 
dichters die eerbied voor de gewoonste 
dingen hebben. Luister naar M. Vasalis 
die in haar lange leven (°1909) slechts 
drie bundels schreef maar voldoende om 
literair onsterfelijk te zijn. Emotie en ver
stand onder alledaagse woorden en toch 
zo verrassend goed bedacht. Over ver-
driet:„Zoveel soorten van verdriet,/ ik 
noem ze niet./ Maar één, het afstand doen 
en scheiden./ En niet het snijden doet zo'n 
pijn,/ méiar het afgesneden zijn." 

Het is niet overdreven te zeggen dat met 
zo'n simpele woorden grote emotie kun
nen opwekken magie is. Even grote magie 
vertoont de schilder die met een penseel, 
wat water en wat verf van vlekken een 
landschap maakt. Daarom is het niet mo
gelijk om te zeggen wat poëzie is. Of het 
zou moeten zijn dat u zich tevreden stelt 
met: de magische kracht waar geen geest 
bijkan, geen uitleg voor te vinden is. 

Wij hebben het met Tibergien meer dan 
eens over „het v^rezen" van de poëzie ge
had. Hij trekt dan een rare snuit, strijkt 
door zijn zilveren haren en schakelt vlug 
over... op wat anders. Want ook hij weet 
het niet. En dat is nu precies wat deze 
man zo magisch maakt. 

R-Asmus 

probUmen in de Bruddebe zieken
huizen, rudthuizen, OCAfW'd en ge
meenten zijn onaanvaardbaar. Deze 
toedtanden bepalen het BruddeUe 
imago ten aanzien van de redt van 
Vlaanderen en hangen damen met 
het damenUvingdmodel dat men in 
ond land wiL Daarnaadt blijven 
de vragen rond de Europede rol 
van Bruddel onbeantwoord. Bruódel 
wordt te vaak aid één van de ge-
wedten bedchouwd. Er dienen drin
gend overUgdtrukturen en damen-
werkingdverbanden tudden de ver-
dchilUnde beleiddnivo'd tot dtandge
bracht te worden. Het niet naleven 
van de taalwetgeving bij benoemin
gen moet in deze overlegdtruktu-
ren de nodige aandacht krijgen. Wij 
moeten de Vlamingen in Vlaanderen 
nietd wijd maken: Bruddel id wel onze 
hoofddtad, maar het damenUven met 
de Frandtaligen kan beter. De dia
loog moet op gang gebracht worden." 

CAUDRON 
Vervolgens werd de begrotings-
enveloppe van het departement 
Leefmilieu, RuimteliJKe Orde
ning en Landinrichting door 
J a n Caudron onder de loep 
genomen. Niettegenstaande een 
betere aanpak van de Ruim
telijke Ordening is waakzaam
heid geboden. „De VU meent dat 
er dringend werk moet gemaakt wor
den van een doeltreffend grondge
bruik en een inperking van de woon-
zoned. Waarom aarzelt de minidter 
om het Struktuurplan Vlaanderen 
daadwerkelijk uit te voeren ? In ok
tober werd beloofd om eind dit jaar 
nog een voorontwerp van dit plan 
aan de Vlaamde regering voor te 
leggen. Maar de goedkeuring van de 
dekretale badid, het dekreet op de 
Ruimtelijke Ordening blijft uit. De 
VU wil een volledig bouwverbod in 
de groengebieden en een uitgekiende 
aankooppolitiek om de open ruimte 
te vrijwaren. De opdchudding rond 
het duinendekreet dient in de toe-
komdt vermeden te worden. Poditief 
id het nieuwd van de Vlaamde rege
ring dat een totale bouwdtop geldt 
in 920 hektaren kudtduinen. Nega
tief u de aangekondigde verdoepeling 
van het moratorium op de BPA'd. 
Dit id lijnrecht tegen de geedt van 
het aangekondigde dtruktuurplan." 

APPELTANS 
Vooraf een kleine rekensom. In 
1994 wordt de onderwijsbegro
ting geraamd op 227 miljard 
frank, dit op een totale begro
ting van 510 miljard frank. Dit 
is geen peulschfl, terwijl meer 
en meer de kwaliteit van ons on
derwijs in vraag wordt gesteld. 
In vijf jaar steeg het budget 
met 25 procent. Blijft dit be
taalbaar naar de toekomst toe ? 
De VU is nog steeds voorstan
der van een pluralistisch onder
wijs. Laurens Appeltans stelde 
terecht dat de depolitisering ze
ker geen uitvinding is van de 
VLD. Het VLD-standpunt over 
de netoverschrijdende samen
werking bewijst dit. Volgens het 
advies van de Raad van State 
kan er netoverschrijdend ge
werkt worden, maar het kan 
niet via een dekreet opgelegd 
worden. „2M.I nu iedereen zijn ver
antwoordelijkheid nemen? O.a. het 
volwodderunonderwijd id niet meer 
leefbaar zonder netoverdchrijdende 
damenwerking. Indien bepaalde par
tijen de didkuddie louter politiek blij
ven voeren, raken we er nooit uit. 
Volgend het OESO-rapport id het 
decundair onderwijd te duur De VU 
pUit voor nauwere damenwerkingd-
verbanden met het gediverdifieerd en 
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Bob Van Hooland Paul Van Gremhergen 

kwalitatief hoogétaxind aanbod in de 
regio 'd. De gemeenten dienen in de or
ganisatie van het kleuter- en boöi^i-
onderwijd een grotere verantwoorde
lijkheid te krijgen. De maatregel in
zake leerlingenvervoer moet herdacht 
worden. De Nationale Raad voor 
Wetenschappelijk Onderzoek dient 
dringend gefederaluteerd te worden. 
Hoe ver staat het met de evaluatie 
van de participatieraden ?" 

VAN HOOLAND 
H e t deel van de begro t ing da t 
be t r ekk ing heeft o p Binnen
landse aange legenheden en 
A m b t e n a r e n z a k e n n a m B . Van 
H o o l a n d voor zijn r eken ing . 

,,Ik verheug mij over de positieve evo
lutie naar een volwassen Vlaamse 
administratie en een effkiënt mana
gement. De laatste tijd werd er veel 
gepraat over de demokrati)ering. Er 
wordt veel over de burgers gespro
ken, maar wij kennen een repre
sentatieve demokratie die doelmatig 
moet kunnen funktioneren. De ge
meenten worden dan op hun beurt 
teveel betutteD. Sonu heerst er ook 
een radenmoeheid. De gemeentelijke 
autonomie wordt onder meer beknot 
door het centralistische politie- en 
renumeratiebeleïd. Dit heeft tot ge
volg dat een groot deel van de begro

tingen van kleine gemeenten naar 
deze wedden gaat. De gemeenteraad 
moet volgens de wetgever tien keer 
per jaar vergaderen. Er 'u ook de 
laattijdige doorstorting van de per
sonenbelasting. Wanneer komt er de 
evaluatie van de fusies van acht
tien jaar geleden ? Welk beleid zal 
de minister voeren voor de grote ste
den ? Heeft de minuter nog privati-
seringsplannen ? Wanneer wordt er 
werk gemaakt van een doorzichtig 
overheidsapparaat ? " 

VAN GREMBERGEN 
P. Van Grembergen h a d het on
der a n d e r e over de Vlaamse ver-
anker ingspol i t iek op he t ogen
blik da t he t de b e u r t w a s aan de 
Vlaamse minis ter -pres ident o m 
zijn be le idsdomeinen toe te lich
ten . ,,Gelet op de enorme belangen 
die op het spel staan, moet het veran-
keringsbeleid gekonkreti^eerd wor
den. De reeds verschillende denkpis
tes geven iedere kee r een verschil
lende strategie bloot. Maar telkens 
is er sprake van een privatiseringscel 
op het kabinet van Van den Brande. 
Welke rol wil men aan de over
heid bedelen ? De Vlaanue ekonomie 
is grotendeeL gesteund op famili
ale KMO's. Aktiviteitsuitbreidingen 
zijn dikwijls pas mogelijk na een 

Hugo Olaerts Michel Copeiu 

degelijke f manciple injektie. Op dat 
ogenblik i^i het gevaar voor over
name door buitenlandse groepen re
ëel Op geld- en kapitaabtromen 
kan men moeilijk • greep krijgen. 
Daarom ui er overleg nodig met de fe
derale en Waalse regering." D e be
sprek ing van de begro t ing voor 
Bui ten landse en E u r o p e s e aan
ge legenheden gaf de VU-frak-
tie vervolgens de gelegenheid 
om te pleiten voor de federali-
zer ing van de ontwikkel ingssa
m e n w e r k i n g . W a n t in het ver
leden w a s er s teeds een s terke 
s a m e n h a n g tussen de Belgische 
hande l sbe langen . P. Van G r e m 
be rgen plei t te ook voor een 
Vlaamse kanselar i j . ,,Het is dui
delijk dat de federale overheid ,oet 
bereid is om 'm het buitenland te 
vertegenwoordigen. Het taalgebruik 
in Europa en de houding van De-
haene zijn naar de toekomst toe veel 
belovend. Een eigen Vlaamse zetel 
UI de Europese minuterraad en een 
Senaat van de regio's moeten tot de 
mogelijkheden behoren. In afwach
ting mag het Komitee van de Regio 's 
meer vorm en gewicht krijgen." 

OlAERTS 
O p dit ogenbl ik kijkt Vlaande
r e n t e r u g op 20 jaar kulturele" 
au tonomie . H e t mediabele id is 
h ie rvan een belangri jk onde r 
deel . D e bepal ingen van het kul-
t u u r p a k t h a d d e n tot gevolg da t 
het mediabele id niet d o o r één 
g roep gemonopol i seerd w e r d . 
D e jongste t ien jaar w o r d e n ge
k e n m e r k t door een v e r r e g a a n d e 
l iberal isering en pr iva t i ser ing 
van de media . H u g o Olaer t s 
meen t da t de gemengde pr iva
t iser ing van de B R T N , gestoeld 
op kijk- en luistergeld en re -
k lame, de enig haa lba re finan
cier ing is. „De overheid heeft te
genover de media een zorgfunktie. 
De overheid komt tussen in de open
bare omroep en de schrijvende pers. 
Daarnaast is reklame een belang
rijke bron van inkomsten geworden. 
Dit geeft aan de overheid de moge
lijkheid om een deel van haar fi
nanciële verantwoordelijkheid af te 
wentelen op de privi-sektor. Met 
aU gevolg een kwaliteitsverminde
ring van sommige programma's. 
Wat UI in feite de doeUtelling van 
onze Vlaamse kultuurminuterl De 
regionale televisies worden voor het 
overgrote deelgedikteerd door rekla-
mekoncernd. Het Vlaamse publiek 
wordt in feite al jaren door de over
heid UI het ootje genomen. De over
heid besteedt immers slechts de helft 
van het kijk- en luistergeld aan de 
dotatie voor de BRTN. Dit komt 
de geloofwaardigheid van de politiek 
niet ten goede. Wanneer gaat de mi
nister werk maken van de Vlaamse 
eigenheid door de BRTN om te vor
men tot de VRT?" 

LAUWERS 
Zowe l in de no ta Vlaande-
r e n - E u r o p a 2002, als in de be
leidsbrief van de Vlaamse Re
ger ing w o r d t een kuns tbe le id 
voorgeste ld . D a a r o m stelt H e r 
m a n Lauwers voor de Lot to-ad
viezen en adviezen over kul -
t u u r a m b a s s a d e u r s voor t aan te 
mot iveren . ,Nu gebeurt alles op 
vage basis, maar het blijkt wel dat 
steeds dezelve gegadigden in aan
merking worden genomen. Vlaamse 
kulturele manifestaties in het bui
tenland zijn interessant als ekspres-
sie en manifestatie van de eigen kui
tuur en verdienen in die zin subsi
dies. Dit IS vooral belangrijk omdat 
het om een recente kultiiurgemeen-
schap gaat. Wel u) het betwistbaar 
dat dergelijke manifestaties worden 
ingebed in een handelsmissie en op 
die manier aU "glijmiddel" voor an
dere doeleinden fungeren. Even be
twistbaar IS de weigering van be
paalde kulturele ambassadeurs om 

AMNESTIE-HERDENKING 
TE OVERUSE 

O p z o n d a g 26 d e c e m b e r a.s. 
heeft te Over i j se d e 10de (en 
laats te) amnes t iev ie r ing d o o r 
de plaatsel i jke VU-a rae l i ng 
georgan i see rd p laa t s . 

Deze begin t om 1 l u . 3 0 aan 
he t Kul turee l C e n t r u m D e n 
Blank, sp reke r is minis ter J o -
h a n S a u w e n s . 

E e n m o n u m e n t te r n a g e d a c h 
tenis v a n de V lamingen die 
t en on rech te slachtoffer v a n 
de repress ie w a r e n zal er in
gehu ld igd w o r d e n . 

V U - S c h e p e n M a r c e l D e 
Broye r e n de VU-afde l ing n o 
digen uit. D e p lecht igheid 
w o r d t bes lo ten me t een ape-' 
r i t iefkoncert in D e n Blank . 

op te treden un aanwezigheid van een 
vlag van de Vlaamse Gemeenschap. 
Verder moet er voldoende variatie 
worden nagestreefd en moeten blij
vend afzonderlijke financiële midde
len worden vrijgemaakt. Er zou zo 
vlug mogelijk gestart moeten wor
den met de diskussie omtrent de 
subsidieregelingen, gebaseerd op de 
Kultuurpaktwetgeving." 

CAPOEN 
Miche l Capoen k w a m tussen 
bij he t deel leefmilieu en na
t u u r b e h o u d . ,,Positief LI de konti-
nuïteit, de samenhang en de aanzet 
tot een geïntegreerde aanpak van het 
leefmilieubeleid. De Gewesten kre
gen meer en beter afgelijnde bevoeg-
heden. Zij kunnen nu ook op het 
internationale forum optreden. De 
kommissie Boeken kreeg de opdracht 
om meer samenhang te brengen in 
het milieurecht. Dit omdat het mi
lieurecht helder en doorzichtig moet 
zijn. Wij wachten onder meer op 
de regeling van de aansprakelijk
heid van rechtspersonen met betrek
king tot de milieudelikten. De VU 
pleit voor de aanstelling van ge
specialiseerde magistraten om een 
doeltreffende en snellere bestraffing 
mogelijk te maken. 

Er dient zo vlug mogelijk een effek-
t'ief en preventief afvalstoffenbeleid 
gevoerd te worden. De berg huis- Greet Claes 

HET PiOkRTMBEirUUR 
DEELT MEE 

houdelijk afval blijft toenemen. Acht 
verbrandingsovens voldoen niet aan 
de emissienormen en zouden moe
ten gesloten^De Wereldgezondheids
organisatie stelde onlangs vast dat 
de luchtkwaliteit hier de slechtste is 
van Europa. Ook de gemeenten moe
ten worden aangespoord om meer te 
investeren in het leefmilieu, bvb. be
tere rioleringsvoorzieningen. Dit 'u 
onder meer één van de oorzaken 
van een aanhoudende vervuiling van 
de oppervlaktewateren. Uit een uni
versitaire studie blijkt dat sommige 
bedrijven liever de heffingen betalen 
dan te investeren in milieuvoorzie
ningen. " 

Tot zover deze vers laggeving 
over de Vlaamse begro t ing 
199A. In he t volgend n u m m e r 
van W I J ver te l len wij mee r 
over de i n b r e n g van V U - m i n i s -
ter Sau'wens bij he t opstel len 
v a n deze begro t ing 1994. 

H e t pa r t i j bes tuur v a n de 
Volksunie heeft met a a n d a c h t 
kenn i s g e n o m e n van de cijfers 
inzake de d u u r d e r e Waa l se 
g e n e e s k u n d e zoals deze tot 
u i t ing k o m e n in he t ver 
s l ag - Jado t . D e V U wijst e rop 
da t he t o n d e r h a a r d r u k is da t 
dit o n d e r z o e k b innen d e Al
gemene R a a d v a n he t R I Z I V 
w e r d opges ta r t . 

D e g o e d k e u r i n g van he t 
Sint- Mich ie lsakkoord w e r d 
h ie rvan afhankeli jk g e m a a k t . 

D e V U is niet v e r w o n d e r d 
over d e resu l ta ten van dit on 
derzoek . Zi j beves t igen niet 
alleen he t reeds lang b e 
s t aande v e r m o e d e n . E v e n 
eens w o r d e n de cijfers die 
V U - o n d e r v o o r z i t t e r Pa t r ik 
V a n k r u n k e l s v e n d o o r gedu l 
dig speur- en ci jferwerk wis t 
af te leid&n uit de gegevens 
van d e Christel i jke M u t u a l i 
teiten h ie rdoor bevest igd. D e 
Volksunie is dan ook ten zeer
ste v e r w o n d e r d over d e h o u 

d ing die de C M - v e r a n t w o o r -
deli jken enkele w e k e n gele
d e n a a n n a m e n e n waarb i j zij 
de VU-beci j fe r ingen min ima
l iseerden. M e t deze h o u d i n g 
d ien t de Christel i jke M u t u a l i 
tei t zeker niet he t be lang v a n 
de m a s s a aanges lo ten Vlamin
gen . W i e n s be langen d a n 
w e l ? 

D e V U vindt da t d e A lgemene 
R a a d v a n het R I Z I V k o n -
k re t e voorste l len moe t d o e n 
o m d e scheef t rekkingen in '94 
vol ledig w e g te w e r k e n . Ver
d e r d r ing t de V U e r o p a a n 
d a t he t d e b a t over de federa
l isering v a n d e g e z o n d h e i d s 
zorgen n u ve r sne ld zou wor
d e n o p g a n g geb rach t . Ver -
t r a g i n g s m a n e u v e r s uit mach
tige F G T B - of P S - m i d d e n s 
zul len d o o r V l a a n d e r e n niet 
a a n v a a r d w o r d e n . 

In Kamer, S e n a a t en V l a a m s e 
R a a d zullen de Xl l - f rak t i e s 
h i e r rond ve rde re ini t iat ieven 
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ACHTER HET SOCIAAL LOKET 
Eén van de nieuwe programmapunten die de VU op haar 
kongrej van Leuven goedkeurde, betreft de inschakeling 
van de Openbare Centra voor Maatéchappeiijk Welzijn 
in de organisatie van de éoc'uile zekerheid. De partij wenst 
dat de mensen zich tot het OCMW moeten wenden voor 
de terugbetalingen in het kader van de verplichte ziek
teverzekering, voor de uitbetaling van het stempelgeld en 
het pensioen, en voor de hele papierwinkel die daarbij 
komt kijken. Elke inwoner kan dan bij zijn gemeentelijk 
OCMW terecht aan een sociaal loket. WIJ ging over dit 
voorstel praten met enkele deskundigen. 

Op hciar kongres in Leuven 
stelde de VU haar maat
schappelijk programma 
bij. De Vlaamsnationalis

ten zien in de maatschappij van 
de toekomst eeYi belangrijke 
plaats weggelegd voor het open
baar centrum voor xnaatschap-
pelijk •welzijn. 

Alle inwoners moeten bij dit 

OCMW, met een -rechtstreeks 
verkozen raad, terecht kunnen 
voor alle vragen over alle sociale 
en fiskale administratieve on
derrichtingen, ook diegene die 
voortvloeien uit federale of 
Vlaamse •wetgeving, en voor het 
aanvragen van uitkeringen en 
premies allerhande. Elk 
O C M W richt daartoe een 
info-bahe in •waar deskundig 

personeel de inwoners bijstaat. 
De beslissingen van deze 
OCMW-raden worden opge
volgd en uitgevoerd door afspie
gelingskolleges (samengesteld 
volgens de sterkte van de frak-
t ies) . 

Het O C M W moet ingeschakeld 
•worden in de sociale zekerheid. 
Elk O C M W legt hiertoe per in
woner een sociaal dossier aan 
en haalt de nodige gegevens bij 
de kruispuntbank, wat in tij
den van geautomatiseerde gege
vensbestanden geen probleem 
mag vormen. Het O C M W zorgt 
ervoor dat gerechtvaardigde 
uitkeringen •worden toegekend. 
Een deontologische kode moet 
de persoonlijke levenssfeer van 
de mensen beschermen en mis
bruik van gegevens voorkomen. 
De sociale dienst van de ge
meente dient in het O C M W in
geschakeld te \vorden om over
lappingen te vermijden. 

WELZIJN 
De voordelen van "het sociaal 
loket", zoals we het VU-pro-
grammapunt gemakshalve noe
men, zijn legio.. 
Eri£ Perdoond, OCMW-sekreta-
ris in de kleine (12.000 inwo
ners) gemeente Haacht, is een 
entoesiast voorstander van het 
voorstel. 
Hij meent zelfs dat het past 
in de geest van de •wet op het 
O C M W van 1976, waarvan de 
bedoeling •was het welzijn van de 
menden te bevorderen. 
Persoons: Het OCMW ui een neu
trale Lnd telling, je moetje niet tot een 
bepaalde kleur bekennen om er te
recht te kunnen. Het OCMW dtaat 
bovendien het dkhtét bij de menden, 
en kan zich het bedt een Idee vor
men van de doclale toestand van de 
gemeente. 
Wanneer alle sociale uitkerin
gen gegroepeerd •worden •via het 
OCMW, kan er preventiever en 

EEN RECHTSTREEKS VERlCOZEN OCMW 

kiezmg van 
OCMW-raadsleden 

Of het sociaal loket grote ge
volgen zal hebben voor de 
Raad van het OCMW, is nog 
niet zo duidelijk. 
De VU •wil deze 
OCMW-raad bovendien 
rechtstreeks laten verkiezen. 
Op dit ogenblik worden de 
OCMW-raadsleden volgens 
de sterkte van de fraktles in 
de gemeenteraad onrecht
streeks verkozen. De gevol
gen van de rechtstreekse ver-

de 
blijven 

nog onduidelijk. 
De OCMW-raden van de fa
ciliteitengemeenten worden 
nochtans nu al rechtstreeks 
verkozen. Een OCMW-se-
kretaris van een faciliteiten
gemeente vertelde ons dat in 
de werking van zijn O C M W 
momenteel nog geen beteke
nisvolle verschillen merkbaar 
zijn die te wijten zijn aan de 
rechtstreekse verkiezing van 
de OCMW-raad. 
Bij de vorige verkiezingen 
speelde dit nog niet echt mee 
bij de lokale politici. 
De OCMW-sekretaris wijst 
er op dat men niet uit het oog 
mag verliezen dat de verga
dering van de OCMW-raad 
niet openbaar is, en de raads
leden gebonden zijn door de 
zwijgplicht. 

Deze toestand zorgt ervoor 
dat de besluitvorming in de 
OCMW-raad niet zo politiek 
geladen is als in de gemeen
teraad. In theorie houdt de 
rechtstreekse verkiezing van 
de OCMW-raad wel in dat 
er in het O C M W een andere 
meerderheid gevormd kan 
worden dan in de gemeente
raad. 
OCMW-sekretaris Eric Per
soons gelooft niet dat de ver
wezenlijking van het sociaal 
loket net werk van de 
OCMW-raadsleden gevoelig 
zal doen toenemen. Persoons: 
VeeldoMierdzullen immers leuter 
administratief afgehandeld wor
den door de OCMW-ambtenaren. 
Meedtal u het dimpel: een cH-
ent heeft recht op ietd of niet. 
Daaraan kan de raad niet veel 

Piet Van SchuyUnbergh: "Het 
zou goed zijn. dat de OCMSXKi 
een vast bureau hebben naar 
analogie met het échepenkal-
iege". 

veranderen. 
Persoons betwijfelt eveneens 
of het sociaal loket voor ge
volg zal hebben dat er meer 
politieke druk op de 
OCMW-raadsleden zal uit
geoefend worden. Men zou 
nochtans kunnen vrezen dat 
de druk die vroeger als het 
ware verspreid -was over vak
bond, ziekenfonds, etc. zich 
dan zou koncentreren op het 
OCMW. Eric Persoons 
meent dat de poKtikus hier 
zelf een grote vefantwoorde-
lijkheid draagt. En wat ld er 
beter, vraagt hij zich af, dat er 
druk uitgeoefend wordt op vak
bonden en ziekenfondsen waar je 
je tot een bepaalde kleur moet 
bekennen, of via het OCMW, 
waar per definitie ledereen gehot-
pen wordt? 
Piet Van Schuylenbergh 
treedt Persoons bij: Daar waar 
die druk nu reedd uitgeoefend 
wordt, zal die wellicht niet afne
men. Maar waar die druk niet 
bedtaai, zal ze door dit voor
stel niet aangezwengeld worden. 

Ik heb trouwend de uidruk dat 
de belangen van de dient tn een 
OCMW sterker verdedigd worden 
door de sociale dienst dan door de 
Raad. De maatschappelijk wer
ker die met een dossier bezig is, 
voelt zich vaak wat persoonlijk 
verantwoordelijk voor het welzijn 
van de persoon achter dit dossier. 
En zal dus sneller geneigd zijn 
om op de vragen van de client in te 
gaan dan de Raad. Voor de meeste 
dossiers volgen de raadsleden bo
vendien het advies van de sociale 
dleruit. De OCMW-clié'nten weten 
ook wel dat hun dossier gemaakt 
wordt door de sociale assistenten, 
en dat de Raad hier zelden van 
afwijkt. 

Naar de gemeente toe, krijgt 
het O C M W door het soci
aal loket plots een veel groter 
gewicht. Heeft dit gevolgen 
voor de verhouding met de 
gemeente ? 
Van Schuylenbergh: ,Je mag 
niet vergeten dat veel OCMWs 
na al een betrekkelijk groot ge
wicht hebhen, zeker i/t de steden. 
Daar ressorteren bvb. ziekenhui
zen en bejaardenhuizen onder de 
OCMWs, of hebben zij een zeer 
groot patrimonium. Het komt 
niet zelden voor dat een OCAÏW 
meer personeelsleden telt dan de 
gemeente. 
In de praktijk is het natuur
lijk zo dat de OCMW-raadsleden 
momenteel een beetje de tweede 
garnituur zijn. Een rechtstreekse 
verkiezing van de OCMW-raad 
zou hierin verandering brengen. 
Het OCMW moet volgens mij 
volledig op gelijke voet staan met 
de gemeente. Niet langer onderge
schikt, maar nevengeschikt. 
Op dit ogenblik vormt de gemeente 
voor het OCMW een belangrijke 
bron van inkomsten. De gemeente 
is trouwens verplicht eventuele te
korten van het OCMW bij te 
passen. De gemeente Li de voog-
dij-overheid van het OCMW. Dat 
ld vreemd, wanneer je de financie
ringsstromen bekijkt die daarmee 
gepaard gaan. De gemeenten krij
gen hun geld in belangrijke mate 
van het Gemeentefonds. Een ge
meente haalt gemiddeld zo'n 50% 
van z'n inkomsten uit dit fonds. 
Een gedeelte van dat geld gaat 

eigenlijk naar het OCMW. 
Anderzijds Lt er ook een Biezon-
der Fonds voor Maatochappelijk 
Welzijn, een beetje de tegenhan
ger van het Gemeentefonds voor 
'de OCMWs. Maar dit Fonds is 
veel kleiner, zo'n 2 miljard tegen
over -40 miljard voor het Gemeen
tefonds, en werkt volgend verdeel-, 
kriteria dte typu<ch zijn voor de 
OCMWs, Waarom kan het Bu-
zonder Fonds voor Maatdchappe-
lijk Welzijn met opgewaardeerd 
worden, en het Gemeentefonds in 
gelijke mate minder gespijsd wor
den ? Hierdoor kan er een mouw 
gepoJt warden aan de gebrekkige 
financiering van de OCMWs. 
Dan zouden de gemeenten niet 
meer hoeven in te staan voor de 
bijpassing van de tekorten in de 
OCMWs. En men zal kunnen 
zien welk OCMW goed gewerkt 
heeft en welk slecht gewerkt heeft. 

De grotere bevoegdheid van 
het O C M W wil de VU op-
vangen door de oprichting 
van afspiegelingskolleges, als 
uitvoerend orgaan van de 
OCMW-raad. 
Van Schuylenbergh: Wet zou 
goed zijn een Vast bureau te heb
ben dat naar analogie met het 
schepenkollege in de gemeente in
staat voor het dagelijkd bestuur. 
Zij het dan niet aL* een bedlLi-
send kollege, zoals veel schepen
kollege's in de praktijk funktio
neren, maar aL een uitvoerend 
kollege. Het dagelijks bestuur is 
nu nog te vaak een zaak van 
de voorzitter en de sekretarii. En 
dat kan niet langer wanneer het 
OCMW er veel bevoegdheden bij-
krijgt Het OCMW moet ook op
treden als kocirdinerend orgaan 
van de private instellingen op so
ciaal vlak in de gemeente, zooLi 
privé-bejaardentehuizen en -zie
kenhuizen. 
Samenwerking tussen privé-
en openbare sektor op ge
meentelijk niveau tot stand 
brengen zou ekspliciet tot de 
opdracht van het O C M W 
moeten behoren. Nu is er nog 
teveel konkurrentie en over
lapping. 

{pd0 

gerichter opgetreden ^vo^den. 
Enkele voorbeetden: wanneer een kli-
ent moet wachten op z'n werkloos
heidsuitkering gebeurt het nu al 
vaak dat het OCMW een voorschot 
op die uitkering toekent, dat ach
teraf teruggestort moet worden. 
Wanneer niet langer de uitbeta-
lingskassen van de vakbonden 
het stempelgeld zouden uitke
ren, maar het OCMW, valt die 
tussenstap dus •weg. Gelijkaar
dige voorbeelden doen zich voor in 
de terugbetaling van ziektekosten. 
Of nog: stel dat er Iemand met een 
probleem inzake werkloosheidsuit
keringen afkomt. 
Wanneer iemand •werkloos 
wordt, gebeurt het vaak dat hij 
of zij in een z^wart gat valt. Het 
gezin moet plots met heel wat 
minder rondkomen. Dat is voor 
veel mensen niet zo evident. Op 
het O C M W zou men hem of 
haar kunnen helpen door bvb. 
een budgetplanning op te stel
len, of inlichtingen te geven over 
mogelijke steunverlening. 
Terwijl men nu al te vaak pas bij 
het O C M W gaat aankloppen 
^vanneer de deurwaarder voor 
de deur staat, als het eigenlijk 
te laat is. 
Het societal loket zou de za
ken dus gevoelig vereenvoudi
gen: één adres, dat neutraal is 
en voor iedereen vlot bereik
baar. 
Volgens Jürgen Constandt, 
diensthoofd bij het Verbond van 
Vlaamse Ziekenfondsen, toont 
een recente studie van het Eu
ropees Parlement over de ge
zondheidszorgen in Europa aan 
dat de Belgische gezondheids
zorg de meest ingewikkelde is 
van alle Europese lidstaten. 

wz 
Constandt: Er zijn In Belgjë vijf 
ziekenfondskoepels en een overheids-
indtelling. Het voorstel van de VU 
kan de zaken veel vereenvoudigen. 
Er moeten personeelsreorganuiatles 
komen, reorganldatles van de idtbe-
tallngspunten, aanpassingen in de 
komputersystemen,... er zal een 
enorme kostenbesparing mogelijk 
zijn. De admlnldtratlekosten voor de 
ziekenfondsen bedragen zo 'n 20 mil
jard per jaar. 
Met de helft daarvan zou men 
de uitbetalingen in de ziektever
zekering even funktioneel moe
ten kunnen doen. 
Het Verbond van Vlaamse Zie
kenfondsen gaat zelfs nog een 
stapje verder dan het voorstel 
van de VU, dat voor uitbe
talingen in het kader van de 
ziekteverzekering alleen over de 
verplichte ziekteverzekering 
spreekt. Constandt: Het WZ ld 
van mening dat de ziekenfondsen 
eigenlijk overbodig zijn, ook voor 
dienstverlening in het kader van de 
aanvullende ziekteverzekering. 
Zaken als zieken^wagenvervoer, 
uitleendienst, herstelkuren etc. 
moeten volgens ons ingescha
keld •worden in de verplichte 
ziekteverzekering. 
En alle andere zaken zoals hu-
welijkspremies, geboortepre-
mies, kindervcik^ties, enzo
voort horen niet thuis in de 
ziekteverzekering. Het W Z is 
dus een ziekenfonds dat pleit 
voor de afschaffing van de zie
kenfondsen, op voorwaarde dat 
de dienstverlening efficiënt en 
kliëntvriendelijk blijft. 
De enige rol die •wij voor een zie
kenfonds nog •weggelegd zien, 
is die van ziekenkonsumenten-
bond, belangenverdediging, een 
beetje Test Aankoop voor de 
patiënt. 
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Jilrgen Condtandt van WZ: 
^^Het WZ L) een ziekenfonds 
dat pleit voor de afdchaffing van 
de ziekenfondóen, op voorwaarde 
dat de dienstverlening efficiënt en 
kliëntvriendelijk blijff^\ 

Wanneer het sociaal loket ge
realiseerd ^vo^dt, zuUen de 
OCMW's natuurlijk over meer 
personeel moeten beschikken. 
Een (gedeeltelijke) verschui
ving van werknemers van zie
kenfondsen of vakbonden die 
zich momenteel met ziektever
zekering of werkloosheidsuitke
ringen bezig houden, hjkt lo
gisch. 
Eric Persoons meent dat -4 tot 
5 ekstra personeelsleden voor 
een O C M W van een kleine ge
meente moeten kunnen volstaan 
om de dienstverlening via het 
sociaal loket te verzekeren. 
Persoons vreest wel dat voor 
de grotere gemieenten het ge
vaar niet denkbeeldig is dat het 
O C M W onpersoonlijker zal 
worden dan nu al het geval 
is. E^n fiks doorgedreven de
centralisering, zoals in heel v̂ ât 
grotere gemeenten nu al het ge
val is, moet hier soelaas kunnen 
brengen. 
Piet Van SchuyUnbergh, stafme
dewerker bij de afdeling Alaat-
schappelijk Welzijn van de Ver
eniging van Vlaamse Steden en 
Gemeenten, meent dat het so
ciaal loket veel simpeler kan 
funktioneren dan nu gebeurt 
in vakbonden, ziekenfondsen, 
OCMW's etc. Hij relativeert het 
gevaar voor burokratie, lange 
wachttijden, onpersoonlijkheid. 
Van Schuylenbergh: AL) het bvb. 
gaat over uitkeringen, kan men toch 
perfekt met rekeningen werken. 
Dan moet men natuurlijk niet 
naar het O C M W om z'n geld 
te krijgen. Er kan door een zo 
groot mogelijke veralgemening 
van dit systeem heel wat loket-
werk vermeden w^orden. Dan 
kan de loketfunktie beperkt 

worden tot de zaken waar ze 
nuttig voor is: advies, onder
steuning. 

PRAKTISCHE PROBLEMEN 
Het idee van het socisial lo
ket ziet er heel aanlokkelijk uit, 
maar w^elke praktische, tech
nische en politieke bezwaren 
staan het nog in de weg? Is 
het bvb. haalbaar voor de msiat-
schappelijke werkers omi zich 
zodanig bij te scholen dat ze vol
doende thuis zijn op alle domei
nen van het sociaal loket? Of 
anders gezegd, zal "het sociaal 
loket" in het O C M W bestaan 
uit verschillende loketten naar
gelang het tema (bvb. bestaans
minimum, pensioen, werkloos
heid, ziekteverzekering), of uit 
loketten w^aar de inwoner met 
om het even ^velk probleem te
recht kan? Hierover verschil
len onze gesprekspartners van 
mening. 
Persoons: Ultdplitding volgend ta
ken gebeurt nu al m het OCMW 
Er id een maatdchappelijk oddidtent 
voor de diendt onthaalgezinnen, voor 
de dteunverlening, voor de poetd-
diendt, budgetbegeleiding, etc. Ik zie 
het daarom niet mogelijk dat men 
voor alled aan één loket terecht kan. 
Het kan niet dat een maatdchappe
lijk werker van heel het brede dociale 
domein op de hoogte id. 
Men moet mee kunnen denken 
met de cliënt, oplossingen kun
nen suggereren voor bepaalde 
problemen, w^eten aan welke 
voorwaarden voldaan moet 
worden om welke rechten te 
genieten. Er worden natuurlijk 
tal van vormingsdagen georga
niseerd voor maatschappelijke 
werkers. Maar wanneer zij heel 
het sociale veld moeten kunnen 
bestrijken, zouden ze ^vel elke 
dag naar een bijscholingskur-
sus moeten. Er moet volgens 
mij wel overleg bestaan tussen 
de maatschappelijke jissistenten 
die zich met al die verschillende 
deelgebieden bezighouden. 
Constandt: Ik geloof wel dat de 
maatdchappelijke oddidtenten van 
het OCMW zich vrij vlot kunnen 
inwerken in de problematiek van de 
ziekteverzekering. Iedereen zal van 
alle dektoren de badidprinciped onder 
de knie moeten krijgen. Maar daar-
naodt kan men zich wel dpecuilide-
ren in een bepaalde tak. Wanneer 
je trouwend het perdoneel van vak
bonden en ziekenfondden integreert 
in het dociaal loket van het OCMW, 
krijg je automatidch dpecialidten. 
Bovendien zal de kruidpuntbank in-
gedchakeB kunnen worden. 

Van Schuylenbergh: Ik denk ook 
dat het het bedt ld om met loketten 
te werken waar je voor alled terecht 
kunt. Aparte loketten per dektor be
nadrukken het uitbetalingdadpekt, 
wat ik het mindt belangrijk vind. 
Het belangnjkdte id de diendtverle-
nmg naar de menden over hun rech
ten en plichten in het hele dociale 
veld. Voor de doordnee burger dtellen 
zich hier geen problemen. Net zo 
min aU het werken met vakbonden 
of ziekenfondden voor hem een pro
bleem dtelden. Maar voor de menden 
die niet vertrouwd zijn met de ad-
minidtratieve paperodsen, biedt dit 
voordtel het voordeel dat ze naar 
één loket kunnen waar men daar 
wel mee vertrouwd ld, en bereid id 
hen te helpen of advideren. Wan
neer die menden zich in het OCMW 
voor zeven verdchillende dingen tot 
zeven verdchillende loketten moeten 
wenden, dchiet dit voordtel z'n doel 
voorbij. 

In de prciktijk zullen de maat
schappelijk werkers vaststellen 
dat veel problemen terugkeren. 
Bovendien moeten de maat
schappelijk werkers bij een so
ciaal onderzoek van een kliënt 

EEN OMWENTELING VOOR 
VAKBONDEN EN ZIEKENFONDSEN 
Vooral voor de vakbonden 
en de ziekenfondsen bete
kent de invoering van een so
ciaal loket een regelrechte re
volutie. Men kan zich voor
stellen dat ziekenfondsen en 
werknemersorganisaties niet 
goedschiks zullen toestaan 
dat ze niet langer het stem
pelgeld mogen uitkeren of de 
terugbetalingen in het kader 
van de verpHchte ziektever
zekering verrichten. 
Ziekenfondsen en vakbon
den worden immers door de 
federale overheid betaald om 
hiervoor doorgeefluik te spe
len. De ziekenfondsen krij
gen voor deze "administra
tiekosten" ruim 21 miljard, 
de Vcikbonden doen het met 
circa 5 miljard. 
WZ-diensthoofd Jürgen 
Constandt: Ziekenfondden mor
den betoelaagd door de overheid 
volgend hun aantal leden en de 
omzet. Het WZ komt aan een 
uitgave van 33.000 frank per 
jaar per lid voor gezondheiddzor-
gen en uitkeringen. Van de over
heid krijgen wij een werkingdtoe
lage van circa 2.800 frank per 
jaar per Ud. 
Het Vlaams Ziekenfonds is 
een van de kleinere zieken
fondsen. Het is aangesloten 
bij de Neutrale Landsbond. 
De Landsbond van Chris
telijke Mutualiteiten en de 
Landsbond van Socialisti
sche Mutualiteiten zijn de 
dikste vissen in de zieken vij
ver. 
De C M bvb. telt 4,5 miljoen 
leden. 
Volgens haar voorzitter Mark 
Judtaert telt het kristelijk zie
kenfonds in bepaalde regio's 
tot 80% van de ziekenfonds-
leden. 
De toegew^ezen administra
tiekosten voor de zieken
fondsen, verdeeld over de vijf 
koepels, gaven voor 1990 
volgende bedragen: 8,47 mil
jard frank voor de Christe-
Ujke Landsbond, 6,08 mil
jard voor de socialistische, 
3,09 miljard voor de Lands
bond van Beroeps- en On
afhankelijke Ziekenfondsen, 
1,49 miljard voor de Liberale 
Landsbond, en 970 miljoen 
voor de Neutrale Lands
bond. Twee landsbonden 
maakten voor dat jaar ^vinst 
op die administratiekosten: 
de socialistische {A^ miljoen 
frank), en de christelijke (26 
miljoen frank). 
Naar eigen zeggen stellen de 
CM-ziekenfondsen in totaal 
4.536 voltijdse personeelsle
den tewerk, w^aarvan 4.215 
ten laste van de verplichte 
ziekteverzekering. Bij het 
ACV vertelde men ons dat 
ongeveer 1.000 personeelsle
den zich met de uitbetaling 
van de werkloosheidsuitke
ringen bezighouden. Deze 
cijfers geven een idee van het 
gigantisch aantal mensen dat 
betaald wordt van de admi
nistratiekosten van zieken-

Ziekenfondden doen veel meer 
dan de terugbetalingen in het 
kader van de verplichte ziek
teverzekering en organizeren 
ook aktlviteiten en diendten die 
reddorteren onder de vrije, en 
aanvullende verzekering, bvb. 
een uitleendiendt voor kruk
ken, roldtoelen, etc. 

fondsen en vakbonden. Het 
lijkt politiek volkomen on
denkbaar dat bij de verwe
zenlijking van het sociaal lo
ket deze w^erknemers nut on
dergebracht zouden worden 
bij de OCMW's. 
Doorgeefluik spelen in de 
terugbetahng van ziektekos
ten voor de overheid levert 
de politiek gekleurde zieken
fondsen heel wat macht en 
een belangrijke mogelijkheid 
tot klantenbinding op. Wat 
de uitbetcJing van het stem
pelgeld betreft geldt het
zelfde voor de veikbonden. 
Zeker de jongste jaren speelt 
de "kleur" van het zieken
fonds (en in mindere mate 
van de vakbond) een veel ge
ringere rol. Men is lid van 
een ziekenfonds omwille van 
de dienstverlening, en steeds 
minder omwille van de par
tijpolitieke of ideologische 
overtuiging. 

Van Schuylenbergh: Een ge
volg van dit dubdSiëring door 
de overheid id wel dat een vak
bond er eigenlijk belang bij heeft 
dat er veel menden werklood zijn, 
en dat een ziekenfondd er belang 
bij heeft dat er veel zieken zijn. 
Pad wanneer ziekenfondden en 
vakbonden zich niet meer hoeven 
in te laten met terugbetalingen 
of dtempelgeld, kunnen ze zich 
tenvoUe wijden cum hun eigen
lijke taak: de belangenverdédi-
ging van de werknemerd en de 
zieken. En het geld dat ze nu 
ontvangen voor hun adminidtra-
tiekodten, kan naar de OCMW'd 

nu reeds nagaan waar die z'n in
komsten haalt: is hij uitkerings
gerechtigd werkloos? Is hij in 
regel met de ziekteverzekering ? 
Enzovoort. 

LOKEHENKWESTIE 
Constjuidt: MiddchUn moet het een 

komhinatie van de twee worden. Het 
kan een voordeel zijn aid er een 
echte "kod" u, waar men indien ge-
wendt zijn dokterdbriefjed kan innen 
of andere uitbetalingen ontvangen. 
Daarnaadt dienen er enkele poly
valente loketten te zijn, waar echte 
probleemgevallen bedproken kunnen 

doorgedchoven worden. 

GOED BEHEER? 
Het vermoeden dat Vcikbon-
den en ziekenfondsen met 
het overheidsgeld dat ze voor 
de uitbetaling van stempel
geld en ziektebriefjes ontvan
gen ook eindere zaken doen 
dan hetgeen waar het voor 
dient, rijst hemelhoog. In de 
ziekenfondsen doet het lo
ketpersoneel dat de uitbeta
lingen in het kader van de 
verplichte ziekteverzekering 
verricht, ook aan dienstver
lening voor de al of niet sta-
tutiiir verplichte aanvullende 
verzekering en andere dien
sten die het ziekenfonds aan
biedt. Bievoorbeeld: een uit-
leendienst voor rolstoelen, 
krukken, etc, supplementaire 
voordelen als hospitalisatie-
verzekeringen, het klassiek 
sociaal-kultureel werk, soci
aal toerisme, enzovoort. 
Het ziekenfonds is verplicht 
om de ontstane werkingskos
ten voortvloeiend uit ener
zijds de verplichte verzeke
ring en anderzijds de aanvul
lende en vrije verzekering, 
boekhoudkimdig strikt te 
scheiden. 
Kontrole hierop uitoefenen is 
niet eenvoudig, maar doen
baar. Er bhjfit ondanks de 
wetgevende verfijningen nog 
een brede schemerzone be
staan. 
Wat de administratiekosten 
van de verpUchte verzeke-
rmg betreft (plusminus 21 
miljard fr.) schrijft de wet 
voor dat een eventueel batig 
saldo, volgens de ziekenfond
sen het bewijs van "een goed 
beheer", in volledige eigen
dom komt. Dit batig saldo 
moet dan w êl aangewend 
worden voor mutualistische 
doeleinden (door bvb. zelf 
nieuwe diensten te organise
ren), maar de diskussie over 
een omschrijving hiervan 
woedt nog volop. 
Men ziet onmiddellijk dat 
hier heel wat gesjoemel mo
gelijk is. En het hek is volle
dig van de dam wanneer deze 
overschotten onder vorm van 
bijdragen -worden overgehe
veld naar mutualistische 
vzw '̂s, voornamelijk patrimo-
nieJe vzw '̂s die bvb. de ge
bouwen en informatika-
struktuur beheren. 
Bij het alternatief van het so
ciaal loket verdwijnen derge
lijke toestanden natuurlijk. 
Dan is een kontrole van de 
admmistratiekosten ook niet 
meer nodig. 
De diskussie over een even
tuele afwending van over
heidsmiddelen door vakbon
den en ziekenfondsen wordt 
dan meteen beëindigd. En 
vervangen door een diskus
sie over de vraag of de 
OCMW's zoveel beter be
heerd worden dan de zieken
fondsen of mutuahteiten. 

(Pdj) 

worden. Achter de loketten kan er 
dan een technidche onderdteuning 
georganideerd worden, waarop het 
loketperdoneel dcdgewendt kan te
rugvallen. Men kan het een beetje 
vergelijken met de organidatie van 
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WIJ IN EUROPA 
een bankfiliaaL AU je louter adml-
nutratieve verrichtingen moet doen, 
kan je aan het loket terecht, maar 
wanneer je over andere zaken werut 
te praten, bvb. een hypotekaire le
ning, kan je dat met een kaderlS in 
een speciale ruimte doen. 

Van S c h u y l e n b e r g h : Ik wil niet 
beweren dat het voor de <)ociaa.lajdUf-
tenten doodöimpel zal worden. Maar 
toch geloof ik dat die moeilijkheden 
overkomelijk zijn. Het moet moge
lijk zijn om hier goed gekwalificeerd 
en poyvalent personeel aan te trek
ken of te vormen. 

Je mag ook niet vergeten dat alle 
adpekten van de sociale zekerheQö-
problematiek nauw met elkaar ver
weven zijn. Het verband tudden ouder 
worden en een hogere medidche kon-
éumptie bievoorbeeB. Of: de bopa-
ringddrang zorgt voor een dteedd 
strengere werkloodheiddreglemente-
ring. Dat betekent dat de burgerd 
minder en minder bij de vakbon
den terecht kunnen voor dtempelgeld. 
"Sorry", zegt de vakbond, "maar de 
reglementering id verdtrengd." Du^ 
doet er zich een afwentelingdeffekt 
voor op de OCMW'd. 

M e n s e n v ragen d u s m e e r en 
m e e r s teun aan he t O C M W 
o m d a t ze niet m e e r in aanmer 
k ing k o m e n v o o r een werk loos 
he idsu i tker ing . J e s tek di t feno
meen van afwentehngseffekten 
ook op a n d e r e dome inen vast . 
Vermits he t O C M W o n d e r a a n 
de l adde r staat , zjil die ins tan
tie ook m e t al die p rob lemen 
gekonf ron tee rd w o r d e n . 

D e g ro te v r a a g die rest , is na
tuurl i jk die van de poli t ieke 
haa lbaa rhe id . Pie t Van Schuy-
l enbe rgh ziet b r o o d in een gefa-
zeerde verwezenl i jk ing . 

Van S c h u y l e n b e r g h : In de hui
dige dtand van de wetgeving kan er 
al veel BievoorbeelB via de Diendt 
Rechtdhulp van het OCMW kan 
men over van alled, du^ ook over 
heel het dociale veld, gratu juriduch 
adviej bekomen. Natuurlijk kan het 
OCMW niet in naam van de cliënt 
procederen, daarvoor moet men een 
advokaat aanspreken. 

De dtap van infobalie naar een do-
ciaal loket waarbij het OCMW een 
draaidpd wordt bij de afhandeling 
van allerlei dociale rechten en ver
plichtingen, id natuurlijk veel gro
ten Men zou kunnen beginnen met 
alle aanvragen voor premied en uit
keringen via het OCMW te laten 
verlopen. Een voorbeeld: wanneer je 
een werkloodheidduitkering wil heb
ben, moet je de aanvraag via het 
OCMW doen. Het OCMW zorgt 
dan voor de verdere afhandeling bij 
de bevoegde instantied. En de laatdte 
dtap LI dan dat het OCMW irutaal 
voor de uitkering van het dtempel
geld. 

Voora leer w e aan deze laatste 
s t ap toe zijn, zal er nog heel wa t 
w a t e r n a a r de zee gevloeid zijn 
Kr moe ten nog heel ^vat p r ak 
t ische en technische p rob lemen 
opgelost -worden, w a a r v a n veel 
p a r a m e t e r s nog o n b e k e n d zijn. 
E n voora l : het s lopen v a n wa t 
heilige ( v a k b o n d s - en z ieken-
fonds-)huis jes zal onvo ldoende 
zijn. H e t heeft er mee r van w e g 
da t e r enkele heilige fundamen
ten van onze samenlev ing uit
geg raven moe ten w o r d e n . H o e -
%vel enkele van onze gesp reks 
p a r t n e r s dit t egensp raken , lijkt 
de verwezenl i jk ing van het soci
aal loket wel een mins tens even 
gekompl i cee rde mater ie te w o r 
den als de o m v o r m i n g van Bel
gië to t een federaal land. 

(Pdj) 

TWEETALIG MALMEDY 
O n l a n g s l iepen w e in het 
Waa l se taa lgrenss tadje Ma l -
m e d y rond . H e t viel ons op da t 
de mees te s t r a a t n a m e n twee ta 
lig zijn: gewone , met wi t te let
ters o p b l a u w e ach t e rg rond , in 
he t F r a n s ; d a a r n a a s t of dciar-
o n d e r ande re , met rode let ters 
op geel ( t i ens ! ) , in het. . . Waa l s . 
Van D u i t s geen spoor. 

Toevallig k w a m e n w e langs he t 
b o r d me t officiële s tadsber ich-
t e n : ook d a a r geen w o o r d D u i t s . 

D e z e taal is alleen in enkele win
kels te b e k e n n e n , op pr ivé-do-
mein dus . 

N o c h t a n s moet JAahaeAy facili
teiten t oekennen aan Belgische 
Du i t s e r s . Als w e dit vergeli jken 
me t de u i tb re id ing die de faci
liteiten r o n d Brussel genomen 
hebben , w o r d t he t duidelijk da t 
eenzelfde w e t in België heel an
de r s toegepas t w o r d t naa rge 
lang Vlamingen of W a l e n er de 
h a n d aan houden . 

Tweetalig Malmedy meer en meer FrandtaÜg. 

D E Ë Ë W E I E K I N " 

Li^iii^riMiiiiiÉMlS 

Mensen van'93 
Wie bepaalde het beeld van het bijna afgelopen jaar? De lezer van 

BCnack en de luisteraars van Radio 1 verkozen de Mensen van '93. De 
uitslag van de enquête vertelt wat onder ons leeft, deze week in Knack. 

Interviews 
Gesprekken met Jean-Luc Dehaene, Vuile Mong, Jean-Maurice 

Dehousse, Bill Clinton, Carlo De Benedetti, Nelson Mandela, Walter 
van den Broeck, Guy Joosten, Luc Tuymans, Vincent Rousseau en 

anderen. Plus een vooruitblik op '94 van Louis Tobback, Leo 
Tindemans, Melchior Wathelet, Lye Huyse, Frie Ley sen en Paul Van 

Himst: allemaal in Knack, deze week. 

Overzicht & film 
Naar tradietie bevat het kerstnummer een binnenbijlage met een 

kompleet jaaroverzicht, per rubriek. En omdat het Brussels filmfestival 
eraan komt, krijgt u er bovenop een speciaal Cahier "Film in België". 

Deze week, van Knack. 

Op de bres 
Het mogen ikzuchtige tijden zijn, nog altijd staan mensen op de bres 

voor een ander. Zeven portretten, deze week in Weekend Knack. 

4 MAGAZINES IN I : 
KNACK + WEEKEND KNACK 

+ TELE KNACK + TALENT 
(de betere personeelsaanbiedingen) 

ELKE WOENSDAG TE KOOP 

Vergissen wij o n s ? Zi t M a l 
medy met het s t a tuu t van een 
tweetal ige taalgrensgemeente o p 
gezadeld i.p.v. met een facilitei
t ens ta tuu t ? 

Het verschil tussen be iden is 
niet g roo t ; zeker niet g roo t ge
noeg om de vols t rekte afwezig
heid van de minderhe ids taa l in 
het s t raa tbee ld te ve rk la ren . 

Facil i tei tenregeling of taal
grensregel ing, M a l m e d y lapt de 
we t aan zijn laars . 

Wel i swaar s t ammen de Dui t 
sers te M a l m e d y en omgev ing 
uit de tijd toen „ L a P russe wal -

lonne" een in-wijking k e n d e v a n 
a m b t e n a r e n , van soldaten en 
v a n a l l e rhande leden van he t 
s taatsvolk, toen de Du i t s e r s . 
M a a r de o o r s p r o n g v a n a n d e r s 
talige m i n d e r h e d e n m a g hier 
geen rol spe len : de w e t r ep t er 
me t over. 

Als w e op dit p u n t zouden in
gaan , zou de tweeta l igheid v a n 
Brussel o p geen s teviger g ron 
den blijken te s t eunen d a n het 
moe ra s w^aareian de s tad h a a r 
n a a m d a n k t . 

(kj) 

EUROPA IN EUPEN 

Eupen : dezelfde weg op 

D e taa l inc identen r o n d he t E u 
ropese M e r k e n b u r e a u en he t 
E u r o k o r p s hebben de opt imis
ten o n d e r ons me t de neus ge
d u w d op de onvolkse geest die 
de Europa-pol i t ic i en het hele 
huidige E u r o p a p r o j e k t bezielt . 

Een kleine m a a r treffende il
lustrat ie e rvan biedt ons het 
Dui ts -Belgische dagb lad van 30 
n o v e m b e r j . l . D a a r pri jkt een 
gro te aankond ig ing die vage 
p r o p a g a n d a m a a k t voor de E u 
ropese G e m e e n s c h a p . D e aan-

^ spor ing lu id t : , ,Neem inlichtin-
5 gen over Eu ropa" . Verder le-
I zen wij daar, o n d e r het mo t to 
< , ,Eu ropa doet mij ie ts" : „ D e 

E u r o p e s e G e m e e n s c h a p s teunt 
de E u r o p e s e Gewes ten" . Wel 
i swaar w o r d t de lezer aangeze t 
om een desbetreffende ui tzen
d ing op R T B F te beluis teren, 
m a a r het blijft hoe d a n ook — het 
s taat er wi t op zwar t — , ,une ini
t iative de la C o m m u n a u t é eu ro -
p é e n n e et du minis t re des Affai
res eu ropéennes d a n s Ie cad re 
de la p rés idence beige". In het 
F r a n s inderdaad , in een Dui t se 
k ran t . Z o ver s taat E u r o - B r u s 
sel van de E u r o p e s e bu rge r s . 
Z o laks ook ged raag t Grenzecho 
zich t egenover „ E u r o p a " . 

(kj) 
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SCHRIK VAN DE EUROKRATEN? 
In het debat over BriuKiel en Vlaanu-Bra/mnt iipelen de 
eurokraten een belangrijke rol. De keuze van BrtUiiel 
ab Europetie hoofd^^tad en de eurokraten zouden verant
woordelijk zijn voor 1) de gejtegen grond-, ivoning- en 
huurprijzen in BruMel en Vlaaniit-Brabant, 2) de verdere 
uitdeining van de BnuueLe olievlek met nefajte gevolgen 
voor ruimtelijke ordening en milieu in Vlaaniii-Brabant, 
en 3) de toenemende veijran^iing (en tegemvoordig ook al 
verengeLiing) van de Vlaamse hoofdtitad en haar rand. 
De politieke partijen namen in dit debat een jtandpunt 
in, de Vlaamse regering zette een beleid op poten voor 
Vlaam^i-Brabant, Vlaairue drukking.tgroepen voerde/t ak-
tie tegen Euro-Briuhiel. Hoewel iedereen het over of tegen de 
eurokraten had, werd hun dtem in het debat niet gehoord. 
Daar 'u dankzij een .itudie van VUB-politologen Krui 
Detichouwer en Dominigue Mariette wat aan verholpen. 
Er kunnen meteen heel wat nuancej aangebracht worden 
in de di.ikiuuiie.i. 

D e studie van Deschnuvver 
en Manette werd voor
gesteld op een belangrijk 
colloquium over de Brus

selse rand. We zijn er nu al 
sseker van dat het verslagboek 
van dit colloquium een basis
werk zal worden voor al wie 
zich voor de problemen van 
de Brusselse rand interesseert. 
Een greep uit de inhoud van 
dit lijvige werk zal dit illustre
ren; op sociaalekonomisch vlak 
wordt er aandacht geschonken 
aan onderneming en werkgele
genheid in de rand, de kansen 
van Waals-Brabant als nieuwe 
ekonomische aantrekkingspool, 
de migraties van en naar Brus
sel, het probleem van de sociale 
verdringing en huisvesting in 
Vlaams-Brabant. Een ont
staansgeschiedenis van de faci
liteiten ontbreekt evenmin, er 
is aandacht voor de taalkonflik-
ten in de gemeenten met be
schermde 'minderheden", een 
institutioneel "pakten "-over
zicht van Hertoginnedal ('63) 
naar Egmont en Stuwen berg 
('77-'78), een vergelijking met 
taaitoestanden in Canada en 
Zwitserland. Daarnaast vindt 
men in het verslagboek nog in
teressante referaten over het 
FDE de Walen, de relatie tus
sen Brussel, de Vlaamse rand 
en Vlaanderen, het gemeentelijk 
kiesrecht voor Europese bur
gers, en over de effekten van 
Brussel als Europese hoofdstad 
voor de stad en haar rand. 

WURGGREEP? 
De wetenschappers brachten 
belangrijke nuances aan bij de 
stelling dat "Vlaams-Brabant in 
de wurggreep van Europa " zit, 
zoals de titel van een polemisch 
boek over de kwestie luidt. An
derzijds leveren zeker de onder
zoeksresultaten van Deschou-
wer en Mariette over de wes
terse migranten het bewijs dat 
de Nederlandstaligen in Brus
sel en de rand terecht ongerust 
mogen zijn over hun Vlaamse 
toekomst. 

Geen wonder dat dit onder
zoek de grote blikvanger op 
het colloquium was. Op vraag 
van VU-staatssekretaris in de 
Brusselse eksekutieve Vic Aiui-
aii.x en Vlaams minister Nm/o 
Wec/c.v (CVP) voerden beide po-
litologen een uitgebreid .uir-
i'ey-on<\'rzoi.'k uit bij de «wteive 
miijrantcn (inwoners van de EU, 
Oostenrijkers, Zwitsers, Zwe
den, Noren, Finnen, Amerika
nen, Canadezen, Australiërs, 
Nieuwzeelanders, Israeli's en 

japanners) in Brussel en de 
rand. Het gaat om een bevol
king van zo'n 160.000 mensen. 
Daarvan wonen er 132.000 in 
het Brussels gewest (13,9*Ki van 
de bevolking), en een dikke 
26.000 in de Vlaamse rand rond 
de hoofdstad (6,9% van de be
volking). 

Volgens een steekproef bij deze 
westerse migranten gaat het om 
een betrekkelijk jonge bevol
king (nog geen 20% is ouder 
dan 50 jaar), met een biezon-
der hoog opleidingsniveau en 
een erg hoog inkomen, f^e helft 
heeft een universitair diploma, 
en nog eens 20% heeft een hoger 
niet-universitair diploma. Bijna 
40% van de westerse migranten 
heeft een gezinsinkomen van 
meer dan 120.000 frank per 
maand, 14,4% heelt zelfs een ge
zinsinkomen van 250.000 frank 
per maand of meer. De westei'se 
migranten in de rand verdienen 
nog meer: 57,9% heeft er een 
gezinsinkomen van meer dan 
120.000 f'r. per maand, 21,9% 
verdient er maandelijks meer 
dan een kwart miljoen frank. 
Ter vergelijking: volgens een 
enquête uit '92 heeft in Vlaande
ren 1 1,2% van de stemgerech
tigden een gezinsinkomen van 
meer dan 100.000 Frank. 

WONINGPRIJZEN 
In Brussel bezit 28,4% van de 
westerse migranten een eigen 
woning, in de rand loopt dit op 
tot 49,2%. De meerderheid van 
de westerse migranten uit Brus
sel (64%) woont op een appar
tement, in de rand woont 62% 
in een villa. Van de huurders 
onder de westerse migranten 
betaalt ^7% in Brussel minder 
dan 15.000 frank per maand, 
en in de rand 32% meer dan 
50.000 Frank per maand. Dure 
woningen worden vooral in de 
rand gekocht. In Brussel be
taalde 34,6% meer dan 5 mil
joen voor z'n woning, in de rand 
loopt dit cijfer op tot 51%. In 
de rand betaalde één op tien 
westerse migrant meer dan tien 
miljoen frank voor zijn woonst. 

Ondanks deze toch wel opmer
kelijke cijfers relativeren de on
derzoekers de invloed van deze 
westerse migranten op de wo
ningmarkt, huilen )iY een hiiiir-
prip i'ti/i 55.000 Ir. al,i ijrcihi nemen, 
en een aunknopprip nin 5 miljoen, 
ihn finth'n iir (hit in ti'taol 19,7% 
iujn onze populatie ihze hoije prijzen 
betaalt. Dat i,i (hu een totaal van 
2,5% ran (k (je be Ie l'emlkinij (He in 
Brii,i,iel en in He ran() uvont (en 

[:HEl€TNykftM5 

De Gonkldiirj hoiKlen ran alle inenoen che het VLuim.i karakter 
ran Vlaanio-Brabant eerlyledlcjen. Heel ituit ireotenie miijranten zijn 
(har niet hij, want de ,itu()ie mn Deochoitwer en /Mariette toont 
aan tht 5,-1 % mn hen iuwr een Fran.italifje, en 63,5 % luwr een 
tn'eetalifje Uj^it zou kiezen bij i)e genieenteverkiezincjen. 

min(kr (hn 2,5%) tuin (k wooneen-
he(kn). De onderzoekers geven 
wel toe dat het om een groep 
gaat (He (i'ernuh'(hjijk) meer (hm 
ih' aiitoehtonen ivrbiii't, en (hu< irat 
meer beimjimjen op de markt ver
oorzaakt (hn baar (jkioliite (jeifiebt 
in (k bewlkithj. En (h'ze (jeffeveiu 
kunnen ,iterk variëren van de ene 
(jemeente tot (\' anih're. 

TAALGEBRUIK 
Het taalgebruik van deze mi
granten wekt bezorgdheid voor 
de toekomstige positie van het 
Nederlands in Brussel en de 
rand. Twaalf procent van de 
westerse migranten heeft het 
Nederlands als moedertaal, 
voor 14,9% IS de moedertaal 
het Frans. Naar eigen zeggen 
spreekt 27% van de westerse 
migranten "goed tot zeer goed " 
Nederlands, 65% Frans en 78% 
Engels. 45% van hen zegt ooit 
al een kursus Frans gevolgd te 
hebben, 26% heeft al Neder
landse lessen gevolgd. 

De onderzoekers gingen het 
taalgebruik na in verschillerrde 
situaties. Het Frans blijkt zeer 
belangrijk in de gewone da
gelijkse sociale kontakten (met 
de poetsvrouw, buren, in de 
winkel, met de chauffeur van 
bus, tram of taxi, met de ge
meente-ambtenaar) en het on
derwijs van de kinderen. 34% 

van de westerse migranten 
stuurt z'n kinderen in het Frans 
naar school, 56,4% in het En
gels, een schamele 2,8% in het 
Nederlands. 

In de Vlaamse rand rond Brus
sel zijn deze cijfers gelukkig 
minder rampzalig: daar stuurt 
33,6% z'n kinderen naar het Ne
derlandstalig onderwijs (20,2% 
naar het Engelstalig, en 28,7% 
naar het Franstalig onderwijs), 
en wordt het Nederlands in de 
kontakten met de vrienden en 
op het gemeentehuis de belang
rijkste taal. Opvallend is wel 
dat in de winkels in de Vlaamse 
rand nog meer dan de helft 
(50,4%) van de westerse mi
granten Frans spreekt (9,5% 
Engels, 37,5% Nederlands). 

De westerse migranten zijn al 
bij al nog redelijk goed op de 
hoogte van het taaistatuut van 
de gemeente waar ze wonen. 
81,5% van de westerse migran
ten die in een Vlaamse gemeente 
zonder faciliteiten woont, weet 
dit ook. Anderzijds meent 40% 
van de westerse migranten uit 
Brussel dat de Vlaamse hoofd
stad eentalig Frans is. Van die
genen die in een faciliteitenge
meente wonen, dankt dan weer 
een kleine helft dat die facilitei
ten er niet zijn, en meent 27% 
dat de gemeente tweetalig is. 

GEMEENTELUK 
STEMRECHT 
Het Verdrag van Maastricht 
kent alle EU-onderdanen ge
meentelijk stemrecht toe in de 
lidstaat waar ze wonen. Voor 
Brussel en de rand zou dit be
langrijke gevolgen kunnen heb
ben op de lokale politieke ver
houdingen én op de taaiverhou
dingen. Het gemeentelijk stem
recht voor EU-onderdanen be
tekent in Sint-Gillis (de Brus
selse gemeente met de hoogste 
koncentratie westerse migran
ten) een toename van het kie
zerskorps met zowat een derde, 
en in Overijse en in W&2em-
beek-Oppem (de twee randge
meenten met de hoogste kon
centratie westerse migranten) 
een toename met 13%. 

Deschouwer en Mariette on
derzochten de stemintenties van 
de westerse migranten voor de 
gemeenteverkiezingen. Hun be
vindingen bevestigen de be
zorgdheid van de Vlaamse be
weging: driekwart van de res
pondenten is van plan te kie
zen voor een tweetalige lijst. In 
Brussel zou slechts 6% voor een 
Vlaamse lijst kiezen, en 18,2% 
voor een Franstalige lijst. In de 
rand opteert 31,1% voor een 
Vlaamse lijst, 5,4% voor een 
Franstalige lijst, en 63,5% voor 
een tweetalige lijst. Het hoeft 
geen betoog dat het geringe aan
tal westerse migranten dat voor 
een Vlaamse lijst kiest en het 
grote aantal dat voor tweetalige 
lijst kiest, de Vlaamse ongerust
heid dient aan te scherpen, zo
wel in Brussel als in de rand. 
De betere score van de Neder-

; landstalige lijst in de rand is een 
! kleine troost. De toename van 
i kiezers voor tweetalige lijsten 

kan in de Vlaamse rand niet an
ders dan de verFransing in de 
hand werken. 

Deze studie toonde inderdaad 
aan dat de "W'evtenie vreenuh'lin-
ijen in raiu) roiu) BriitUiel (...) niet' 
anti-Vlaamv ijezimy zijn, zoals 
een Vlaamse krant titelde. Maar 
ze zijn daarom niet pro-Vlaams 
gezind. Een meerderheid van 
westerse migranten interesseert 
zich immers niet erg voor de 
taalproblemen, wenst dan ook 
geen keuze te maken tussen 
beide taalgroepen, en associeert 
de taalproblemen zelfs met het 
slecht tunktioneren van de Bel
gische politiek. De studie van 
Deschouwer en Mariette 
toonde o.m. ook aan dat de 
westerse vreemdelingen, in de 
rand zowel als in de Vlaamse 
hoofdstad, net door deze hou
ding voor een verdere verzwak-
4<ing van het Vlaams karakter 
en dus voor een verdere ver-
fransing zullen zorgen. 

In haar voorwoord stelde pro
fessor EL Witte niet onterecht 
vast dat de gedrevenheid in het 
publieke debat over Brussel en 
Vlaams-Brabant omgekeerd 
evenredig is met de ernst van 
de wetenschappelijke inzichten 
terzake. Mede dankzij het werk 
waarvan zij de redaktie ver
zorgde, heeft wie waarschuwt 
voor een aantal gevaarlijke ont
wikkelingen in Brussel en 
Vlaams-Brabant, voortaan meer 
wetenschappelijke argumenten. 

(pdi) 
c& Bru,t,iel,ie thema '.i. 1. De 
BriuuteLie rand. EL* Witte (red.). 
VUB-pre.u,, BriuMel, 1993, 519 
blsi. 
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VLAMINGEN DOEN ER WAT AAN 

AL HET LEED VAN DE WERELD 
„Walgelijk id niet de wereld, maar dat wat de meiuen 
ervan maken." Deze scherpzinnige woorden van Herwig 
Hengen lijken onö een perfekte formulering van al het leed 
dat deze wereld tekent. Maar altijd zullen er mensen zijn 
die deze toestand ondraaglijk vinden en hun schouders 
onder initiatieven zetten. 
De pers is een middel om onrecht te tonen, zij zou echter 
in haar taak te kort schieten mocht zij het daar bij laten. 
Ons weekblad wil een steentje bijdragen door enkele waar
devolle initiatieven door Vlamingen genomen in het licht 
te zetten. ledere WIJ-lezer oordeelt zelf over nut en zin 
van het voorgestelde projekt. 

VLAAMSE ZUSTERS 
IN EL SALVADOR 
Een jaartje geleden trokken 
Rudi Cornelis en Marleen Le-
naerts naar El Salvador hun ge
adopteerde zoontje Wouter op
halen. Zij logeerden er bij 
Vlaamse zusters Augustinessen, 
Het eerste wat ze in dit Latijns-
amerikaanse land trof was de 
grote armoede. 

Rudi CornelisI „Wij in Vlaan
deren denken bij armoede onmiddel
lijk aan Afrika maar wij kunnen 
u verzekeren dat de armoede daar 
even groot u. Menden leven er in 
krotten, zonder elektriciteit, zonder 
drinkbaar water, zonder eten, 

7A) lopen barvoets en in lompen. 
Hygiëne is ver weg. Zoals in 
vele arme landen worden er veel 
kinderen geboren die niet ge
voed kunnen worden, het kin
dersterftecijfer ligt zeer hoog." 

Wat de Vlaamse zusters er pres
teren is voor Rudi en Mar
leen onvervoorstelbaar bewon-
deren^vaardig. Door hun zor
gen •werd er een hospitaal ge
bouwd waar arme mensen voor 
elke vorm van verzorging te
recht kunnen. Ook in hun 
klooster houden twee dokters 
dagelijks raadpleging en er is 
een grote apoteek voor han

den. Vroeger ontvingen de zus
ters veel medicijnen uit de VSA 
maar dat land wil niet meer le
veren zolang de vrede niet her
steld is. Nochtans werd eind 
1992 tussen het regeringsleger 
en de guerrüla een bestand ge
sloten, maar dit wordt niet na
geleefd, het moorden gaat ge
woon door. 

Voor de aankoop van genees
middelen moeten de zusters be
roep doen op financiële steun. 

Marleen Lenaertsi „Wat zeer 
belangrijk u) voor de toekonut van 
een arm land u) een goede opleiding 
van de jeugd, aL) volwaddenen kun
nen zij hun land uit de problemen 
helpen, Maar daar wringt nu juut 
het schoentje, er u geen geld om te 
studeren. Eén van de grote dromen 
van de Vlaanue ziuter<) u dan ook 
de oprichting van eenfondd om jonge 
menden te kunnen laten ,ftuderen. 
Daar Lt natuurlijk geld voor nodig." 

En hier ligt de vraag van Rudi 
en Marleen. Zij zoeken bijdra
gen om zon Studiefonds moge
lijk te maken. 

c& Studiefonds El Salvador. P.a. 
Fridthoflaan 30b9, 2600 Ber-
chem. ReLnr. 860-0046774-02. 

Kinderarbeid hljft een kwaal, het hoofd afwenden een iichande ! 

„POTEN AF VAN KINDEREN / / 

Kinderen zijn nog altijd het 
slachtoffer van de grillen van 
volwassenen, hier en in den 
vreemde. Dat treft ons, maar er 
wat tegen ondernemen is niet 
altijd gemakkelijk. Kindermis
handeling onder welk vorm ook 
is telkens een delikate onderne
ming. 

Danny Plasschaert uit Eeklo 
werd danig getroffen door on
recht kinderen aangedaan dat 
hij op eigen houtje begon met 
het verzamelen van handteke
ningen tegen kinderprostitutie 
en kinderarbeid. Op zijn be

seheiden begonnen aktie volgde 
een sneeuwbaleffekt. 

Kindermisbruik gaat natuurlijk 
veel verder dan prostitutie en 
arbeid. Zo kwam Plasschaerts 
zoon Levi na een reis naar In
dia met het verhaal thuis dat 
hij ouders had gezien die de ar
men van kinderen braken om 
meer geld bij het bedelen los te 
peuteren. 

Maar kindermishandeling 
moet, aldus Danny Plasschaert, 
niet altijd ver van huis gezocht 
worden. 

KERSTMIS IN ZAGREB 
Hoe vieren de vluchtelingen in 
ex-Joegoslavië Kerstmis ? Pa
ter Jo De Brant, die sinds twee 
jaar vluchtelingen opvangt in de 
Kroatische hoofdstad Zagreb, 
schrijft ons dat hij nu een afkeer 
heeft van kersnachtsneeuw, 
kerstbomen en kerstliederen. 
„Neen, men voelt geen haat, maar 
men L) vertwijfeld, moedelood, treu
rig, en ook heel bitter. Ik ben bang 
voor de nachtmu). Zullen we niet met 
zijn allen stli zitten hullen ?" 

Pater J o De Brant heeft geen 
goed nieu'ws te vertellen. „Hoe 
kan men nu ker,)tdag vieren, aL) 
moordenaars en brandstlehters In 
het land zijn gekomen en dorpen en 
steden In stof en as hebben gelegd? 
Als de stadskerk geen toren meer 
heeft? AL) de pastorie L) uitgebrand? 
AL de scholen en het ziekenhui) 
één hoop puin zijn ? Hoe kan men 
na kerstdag vieren, aL) bekenden en 
familie zijn ontvoerd en vermoord, 
verdwenen, aL men niet weet of de 
kinderen nog leven ?" 

Terwijl het buiten zeven graden 
onder nul vriest, en de stad on
der een dik sneeuwtapijt ligt, 
schuift een mensenslang aan 

In de straten van Zagreb u aanschuiven i oor een bakkerij dagelijkse 
kost... 

'-• " * IS # 

ben honger en dorst. Maar de 
paters kunnen niet meer geven 
dan ze hebben. 

Jo De Brant; „Nog nooit kreeg ik 
uit Vlaanderen, uit de Nederlanden, 
alt Duitsland zo weinig voeding, nog 
nooit had ik zoveel mensen moeten 

voor de bouwvallige bakkerij 
van de paters. Da*ir worden 
hulppaketten bedeeld. De men
sen stampen met de voeten te
gen de vrieskou, ze lijken wel 
ongeïnteresseerd. Ze zijn wan
hopig, voelen zich ellendig, heb-

teleurstellen. In de maand novem
ber kon Ik slechts 8.000 families 
aan eten helpen. Vierduizend fami
lies kwamen tevergeefs aankloppen. 
Ik moest ze terug sturen. Ze gin
gen, verontwaardigd, wenend, met 
een door wrangheid en ontgoocheling 
doorwoeldgezicht weg." 

Terwijl wij staks zingen en vie
ren en gelukkig zijn, terwijl we 
onze pakjes openmaken en me
kaar kado's geven, schuiven in 
Zagreb duizenden vluchtelin
gen in de vrieskou aan voor de 
bakkerij. 

Jo De Brant: „Ik denk aan de on-
_ verwarmde barakken, aan de vluch-
•& telingen die op de grond en zonder 

dekens slapen. Overdag dwalen ze 
hongerig door de stad. In welke woor
den zullen ze hun kinderen vertellen 
waarom zij juut niets te vieren heb
ben? Waarom ze op kerstdag met 
hun ogen vol tranen voor een lege 
tafel zullen moeten zitten ? Waarom 
ze niets te eten hebben ?" 

c» Pater Jo De Brant, Sanu>s-
tan Palotinaca, Remetiki Ka-
menjak 24, 41050 Zagreb. 

< ^ 

Danny Plasschaert! „Ook In je 
eigen stad of dorp u er veel kinder
mishandeling, Incest b,v, Wie In een 
sociaal centruml werkt weet daar
over mee te praten en kent, schrik 
niet, honderden gevallen." 

Plasschaert kwam ook onder de 
indruk van de ideeën van pro
fessor Gringoir die organen van 
gezonde kinderen en volwassen 
uit armen landen ^vil kopen om 
hier zieke mensen te helpen. 
Plasschaert meent dat zoiets via 
een petitieaktie moet voorko
men worden. 

Hoe gaat de handtekeningen-
kampgne in z'n werk ? In bedrij
ven, scholen en vereningen wor
den voorgedrukte formulieren 
verspreid, die komen ingevuld 
bij Plasschaert terug; zelfs uit 
het buitenland, dus ook uit Wal
lonië. Hij ontving reeds 5.000 
handtekeningen, uit dat pakket 
selekteert Plasschaert vooral 
jonge mensen die hem kunnen 
helpen. Hij vraagt ze dan om 
in hun land of regio soortgelijke 
akties op te zetten. 

D . Plasschaert: „Jongeren ko
men het eerst in aanmerking omdat 
zij beter beseffen wat sommige van 
hun leeftijdgenoten overkomt, maar 
Ik sluit natuurlijk niemand uit. Alle 
hulp IS zeer welkom. Ik vraag nie
mand geld maar een handtekening 
en vooral veel begrip." 

Met studenten van de Gentse 
universiteit startte hij een werk
groep om na te gaan hoe pedofi
lie harder kan bestraft worden, 
hoe kinderarbeid helemaal kan 
afgebouwd w^orden, hoe slacht
offers beter begeleid kunnen 
w^orden en meer geld voor wel
zijnswerk kan vrijgemaakt wor
den. 

c^ Poten af van Kinderen. P.a, 
Danny Plasschaert, VLunings-
traat 54, 9900 Eeklo of 
091378.11.67. 
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Uiï DE REGIO 
BEGROTING VLAAMSE GEMEENSCHAPSKOMMISSIE BESPROKEN 

MEER NADRUK OP NEDERLANDSE 
KULTUUR EN SOCIAAL BELEID 

BRABANT 

In de raad van de Vlaamse Ge
meenschapskommissie (VGC) 
van het Brussels Hoofdstede
lijk gewest werd de begroting 
'94 besproken. Namens de VU 
sprak J a n De Berlangeer zijn 
genoegen uit over drie belang
rijke beleidskeuzen. 

1. Het veiligstellen van een kwa
liteitsvol Nederlandstalig on
derwijs; 

2. De uitbouw van de uitstraling 
van de Nederlandse kuituur in 
het Hoofdstedelijk gewest; 

3. Ernstige inspanningen voor 
een Vlaams welzijns- en kans-
armoedebeleid. 

Inzake de onderwijstematiek 
juichte de VU de gevoelige stij
ging van zowel omkaderings-
middelen als het didaktisch ma
teriaal toe. 

Het nieuwe kultuurbeleid van 
de VGC maakte De Berlangeer 
nieuwsgierig, vooral de initia
tieven inzake een kultureel ont
haal- en informatiebeleid voor 
nieu'we inw^oners en kulturele 
deelnamebevordering. 

Vooral de beslissing om een deel 
van de St.-Michielsgelden te be
steden aan de versterking van 
kulturele manifestaties en pro-

dukties in de hoofdstad wordt 
als positief ervaren. 

Toch \vas De Berlangeer van 
oordeel dat wat voor het jeugd-
en sportbeleid voorzien is „iets 
meer had mogen zijn". Hij 
toonde echter begrip omdat niet 
alles in een keer kan. 

„Tenslotte verheugt het ons dat 
het Kollege ook het „kleine" 
eert, met name de werking van 
onze gemeenschapscentra." In 
Brussel inderdaad biezonder 
belangrijke werkingsinstru
menten., 

Wat de sociale problematiek be
treft kon het VU-raadslid zich 
verzoenen met de voorgestelde 
welzijns- en kansarmoedepoli-
tiek voor huisvesting, bijzon
dere jeugdzorg en vooral be
jaardenbeleid. Toch wenste hij 
één kanttekening te maken. 

D e Berlangeer: „Inzake de <)ub-
öQUrlng van hoofd<)tedeUjke verbon
den van bejaarden étel ik mij de 
vraag of één bejaardenvereniging 
van 300 Leden geen recht heeft op 
dezelfde duididié'ring aL) 12 vereni
gingen van telken^i 20 personen." 
Een herdenken van de regelge
ving in die zin achtte hij het 
overwegen waard. 

De Berlangeer staat echter vier
kant achter de verdubbeling van 
de middelen voor kansarmoe
debestrijding, vooral de beleids
keuze zich op kansarme jonge
ren te richten. Met name een 
opvangcentrum van lange duur, 
initiatieven van straathoekwerk 
en extra aandacht voor beroeps
opleiding van probleemjonge
ren kunnen resultaat boeken om 
kansarmoede terug te dringen. 

Ook de nadruk op een Vlaams 
•migrantebeleid vooral wat be
treft zelforganisaties en de ver-
tweevoudiging van de middelen 
in de gezondheidszorg zijn po
sitieve aksenten. 

Ten slotte verheugt het De Ber
langeer dat 'er een fmanciële 
gelijkschakeling komt van 
DAC-personeelsleden met het 
Gesko-statuut als eerste stap 
naar een volwaardig statuut 
voor DAC'ers. 

Het VU-raadslid sprak de wens 
uit dat het Kollege van de VGC 
tot een duidelijke taakverdeling 
zal komen zodat de werking er
van, ook in relatie met de Raad, 
niet tot verz-waring van de pro
cedures zal leiden maar eerder 
tot een vereenvouding ervan. 

20 JAAR ONONDERBROKEN RAADSLID 

PROVINCIERAAD HULDIGT 
STAF KIESEKOMS 
Op 1 oktober j.1. bracht de 
provincieraad van Brabant een 
kleine hulde aan raadslid Staf 
Kiesekoms. 

Staf is inderdaad reeds 20 jaar 
ononderbroken lid van deze 
vergadering, hij werd voor het 
eerst verkozen op 10 maart 
1974. Bij deze verkiezing be
haalde de VU 9 provinciale ver-
kozenen in Brabant, van deze 
garde zetelt nog alleen Kiese
koms. 

Twee jaar later werd Staf tot 
gemeenteraadslid te Liedekerke 
verkozen en was er gedurende 6 
jaar de verdienstelijke schepen 
van Openbare Werken. 

Tijdens de huidezitting, waarbij 
goevemeur en voltallige besten
dige deputatie aanwezig w^aren, 
werd o.m. het ^voord gevoerd 
door raadsvoorzitter De 
Groeve, door bestendig afge
vaardigde J a n Antoons namens 

de deputatie en door Herman 
van Autgaerden namens de 
VU-fraktie. 

De redaktie sluit zich graag aan 
bij deze ^vaardering voor een 
mandataris die terecht geprezen 
mag worden voor zijn jaren
lange inzet voor de mensen die 
hem hebben verkozen en zijn 
trouw aan partij en gedachten-
goed. 

DECEMBER 

Zo. 26 OVERUSE: 10de amnes
tie-herdenking. Om llu.30 in KC. 
Den Blank. Spreker is Johan Sau-
wens. Tevens onthulling monument 
voor repressieslachtoffers. De her
denking wordt besloten met een 
aperitiefkoncert. 

Ma. 27 LENNIK: 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). 

IN MEMORIAM MIA DIERICK 

Mevrouw Mia Dierick (Hever-
lee, °1927) vestigde zich in de 
vijftiger jaren als tandarts in 
Gent. Zij genoot al gauw het 
vertrou^ven van talloze patiën
ten, door haar kunde, haar toe
wijding en korrektheid, én door 
haar ronde hartelijkheid. 

Bij haar op konsultatie gaan 
verschafte ons ook het genot 
van het vriendelijk ronddrente-
len en het gesnap van een of 
meer van haar kinderen en la
ter kleinkinderen, voor wie haar 
altijd open huis zon warm en 
veilig nest was. 

Menselijk en sociaal bewogen, 
was zij voor vele minder bedeel
den, kinderen vooral, een steun 
en toeverlaat, een moederlijke 
peettante. 

Van een Vlaams-nationale stam, 
aarzelde zij niet om reeds bij 
het priUe begin van de Volks
unie kandidaat te zijn op onze 
hjsten, die zij aldus aanzien en 

ook stemmen bijbracht. Zij is 
dat steeds op ons eerste verzoek 
blijven doen tot in de tachtiger 
jaren, en ook nadien bleef zij 
een trouw lid van onze afdeling. 

De ziekte \vaar zij de laatste 
p£iar jaar aan leed takelde haar 
lichamelijk pijnlijk af. Maar 
haar geest begaf niet en zij 
hoopte, eenmaal genezen, haar 
praktijk te kunnen hervatten. 
Het heeft niet mogen zijn, en 
voor een paar dagen verliet zij 
ons en de haren die zij zo 
•warm-nuchter liefhad, voor de 
reis naar het rijk van de Heer en 
de eeuwigheid waarin zij even 
nuchter en zonder franje ge
loofde. 

Aan haar familie bieden wij 
onze oprechte deelneming aan. 
Wij zullen haar blijven geden
ken, als één van de eersten en 
de trouwsten, aan wie de partij 
zoveel dank verschuldigd is. 

Frans Baert 

OOST-VLAANDEREN 

DECEMBER 

Do. 23 GERAARDSBERGEN: 
Vlaams Huis, Stationsplein 22, om 
20u.: gespreksavond over Vlaamse 
hulpverlening aan ex-Joegoslavië. 
Van 22 t/m 24/12 is er tentoon
stelling van eigen werk t.v.v. de 
Vlaamse hulpverlening. Alle giften 
zijn welkom. 

Vr. 24 BURST: Middemachtmis 
in de St.Martinuskerk te Burst, om 
24u. Opgeluisterd door zangkoor 
,,Singhet Vroo". 

JANUARI 

Vr. 21 GERAARDSBERGEN: 
Reisverslag „Noorwegen Natuur-
land". Met dia-reeks en alle reisinfo. 
Om 20u. in koetenhuis, St.Adri-
aans-abdij, Abdijstraat 10. Inkom 
50 fr. 

Vr. 14 SINT-AMANDSBERG: 
Nieuwjaarsreceptie voor leden en 
sympathisanten. Vanaf 20u. in de 
raadszaal van het Oud Gemeen
tehuls (Antwerpse Stwg.) te 
St.Amandsberg. Gastspreker: ere-
senator Oswald Van Ooteghem. 
Org.: VU-St.Amandsberg. 

MISSCHIEN EEN LICHTE KOERSWIJZIGING, 

MAAR WAARHEEN VAART HET SCHIP? 
Deze pathetische vraag gaf 
Dirk Geldof (Agalev) als titel 
aan zijn begrotingstussenkomst. 
Hij vroeg zich af of de voor
gelegde begroting, de eerste die 
volledig mee is opgesteld door 
de Volksunie, de weergave is 
van een vernieuwend en dyna
misch beleid. 

VU-schepen Gerard Bergers 
zette de beeldspraak van de 
Agalev'er verder: „Ik zou durven 
zeggen dat zeevaartdeökundigen we
ten dat grote dchepen niet zo wend
baar zijn aL een roeihootje, wat niet 
wegneemt dat zelfd een kleine koerd-
wijziging het dchip tendbtte op een 
heel andere plaatd in de wereld doet 
aankomen. Vanaf de brug gezien 
merkt men die beweging veel dneller 
dan vanaf de wal 

Die koerswijziging id al zichtbaar, 
dlechtd enkele voorbeelden ter illu

stratie: denk maar aan de bespre
king van de bijdrage in de onder
houdsplicht van de Antwerpenaar 
van 30 naar 25%, de invoering van 
de openbaarheid van bedtuur en van 
het spreekrecht voor ambtenaren, be
weging in de gande huuvatuigssek-
tor, het opheffen van de verplichte 
pensionering op 60 jaar, enzovoort. 

Zaterdag sluiten we Antwerpen 93 
af en wanneer dit topjaar voor gans 
de stad ook zonder problemen heeft 
kunnen doorgaan dank zij onze toe
treding tot de bestuurd meerderheid 
is dat op zich zelf reeds geen onbe
langrijke verdienste." 

In navolging van zowel het be-
leidsakkoord als de opties van 
het veiUgheidskontrakt zouden 
er 32 bijkomende parkwachters 
aangeworven worden (nu zijn 
er slechts 6). In het raam van het 
veUigheidskontrakt werd ver

kregen dat versneld 20 park-
^vachters in plaats van park^er-
w^achters aangeworven w^orden. 

PAAL EN PERK 

Tot spijt van 't Blok zuUen er 
eerst parkwachters •worden aan
geworven en dan pas zend- en 
ontvangtoestellen voor de park
wachters, en niet omgekeerd. 
Ten behoeve van deze partij 
zette schepen Bergers de taak 
van deze ambtenaar nogmaals 
uiteen. 

G. Bergers: „Hij of zij moet toe
zicht uitoefenen op de goede orde in 
parken en groenzones en heeft daar
bij vooral een kontrolerende taak op 
vandalisme, de toepassing van het 
gemeentelijk politiereglement op las-
lapende honden, sluikverkeer, wild-
parkeren, en sluikstorten in groene 
zones. Als groene amitenaar zal 

de parkwachter ook een edukatieve 
taak hebben. In de praktijk zal 
betrokkene immers meestal de her
kenbare ambtenaar zijn waarnaar 
de wandelaar of parkbezoeker zich 
richt om meer uitleg over het groen 
te krijgen." 

De parkwachter heeft in eerste 
instantie vooral een preventieve 
opdracht. Had het Blok soms 
liever een repressieve aanpak? 
Natuurlijk zou een beperkte po-
litiebevoegdheid zeker aange
wezen zijn. 
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Uiï DE REGIO 
ANTWERPSE RAAD TUSSEN BEGROTING 
EN KULTUUR 
Antwerpen heeft enorme kan
sen voor de 21ste eeuw, maar 
staat er desondanks niet goed 
voor. Hoewel het rentesneeuw-
baleffekt doorbroken is, zal de 
schuldenlast ieder jaar een be
langrijke hap uit de begroting 
blijven nemen. Alle frakties 
moeten dan ook beseffen, in 
het belang van de stad, dat 
een evenwichtige en toekomst
gerichte begroting meer dan 
ooit noodzakelijk is. 

E^n begrotingsbespreking is 
vaak, vooral door de technici-
teit, saai en eentonig. Opdat 
de begroting grondig door de 
raadsleden ontleed kan -worden 
is een degelijke toelichting van 
de beleidsopties dan ook nood
zakelijk. Slechts enkele sche
penen, waaronder VU'er Ber
gers (bevoegd voor o.a. bud-

getkontrole), gaven vooraf een 
toelichting bij hun cijfers. 
Agalev'er Geldof merkte op dat 
het globale kultuurbudget ster
ker stijgt dan de rest van de be
groting. Of hij dit positief vond 
kon uit zijn tussenkomst niet 
worden afgeleid. Antwerpen Kut-
turele Hoofdstad van Europa loopt 
weldra ten einde. E^n voorlo
pige evaluatie van het kultuur-
jaar werd positief bevonden. Of 
Antwerpen 93 tot strukturele ver
anderingen in het kultuurbeleid 
van de stad zal leiden zal nog 
moeten blijken. Kan één jaar 
kulturele hoofdstad een dina-
miek ontwikkelen die ook in 
de volgende jaren voelbaar en 
merkbaar zal zijn? De Ant
werpse VU hoopt het althans. 

TEATER 
VU-raadslid Dirk Stappaerts 

nam de begroting van KNS, 
K J T en van de Koördinatie 
Stadsschouwburg- Bourla-
schouw^burg uitvoerig onder de 
loep. ,, Niettegenstaande alle 
mogelijke kritiek op de KNS 
en zelfs de negatieve recensies 
in de pers, moet ik nuchter en 
zakelijk vaststellen dat de ge
brachte produkties het uitzon
derlijk goed deden. 

Zo bereikte de vrij algemeen 
verguisde voorstelling van Leven 
en dood van het water bijna 10.000 
toeschouwers of op 15 voorstel
lingen een gemiddelde van 648 
toeschouwers per voorstelling. 
Hetzelfde kan gezegd worden 
over Koning Lear nret een ge
middelde van 469 bezoekers per 
voorstelling", aldus Dirk Stap
paerts. De ruim 17% gratis tic
kets mogen van Dirk Stappaerts 

daar gerust inzitten verniits die 
door de gevoerde reklame tot 
een nuloperatie leiden. 

Dirk Stappaerts blijft echter de 
drastische vermindering betreu
ren van de toelage van de 
Vlaamse Gemeenschap van 11 
miljoen frank ten behoeve van 
de KNS. „Dit is en blijft een 
kaakslag voor Antwerpen ! E^n 
kciakslag, die we bovendien erg 
kwetsend aanvoelen in dit be
langrijk kultuurjaar!", aldus 
nog Stappaerts. Tot slot mag 
nog gezegd worden dat de stad
bijpassing ten behoeve van de 
Antwerpse teaters met ongeveer 
5,5 miljoen stijgt voor het ka
lenderjaar '94 ten opzichte van 
het seizoen '93-'94. 

Philip Maenhout 

GEMEENTE BOECHOUT 
OPENSTAANDE BETREKKING 

Een plaats van adjunct controleur der werken wordt openverklaard 
zowel voor mannen als vrouwen. Kandidaturen dienen schriftelijk 
gezonden naar liet College van Burgenneester en Scliepenen ten 
laatste op 22 januan 1994, samen met diploma-afschrift en vermel
ding van uitgeoefende beroepen. De kandidaten dienen in het bezit 
te zijn van een diploma hoger secundaire technische studies, A2 of 
gelijkwaardig. Men dient te slagen in een bekwaamheidsexamen. 
Minimum 17 jaar en maximum 45 jaar oud zijn. 
Verdere inlichtingen zijn te bekomen op het secretariaat van de 
gemeente, tel. 460.06.11. 
BIJ bevel 
De Secretans, De Burgemeester, 
get W Van Genechten Get F Entbrouxk. 

PROVINCIERAADSVERKIEZINGEN 
1994 

VUJO-MECHELEN: 
NA EEN HALVE EEUW, 
NOG STEEDS GEEN AMNESTIE 

Met het oog op de samenstel
ling van de lijsten voor de pro-
vmcierciadsverkiezingen van 9 
oktober 1994 kunnen leden uit 
de kantons Boom-Kontich, Ant-
werpen-Burcht-Zwijndrecht en 
Kapellen-Wuustwezel zich kan-
dida*itstellen voor een plaats op 
de lijst. 

Voorwaarden: 

— lidmaatschap 1994 van de 
VU; 

— minstens 18j. oud zijn en stem
gerechtigd. 

Schriftelijke kandidaturen (niet 
aangetekend), met C V moeten 
toekomen ten laatste op 20 ja
nuari 1994 bij Koen Pauli, Arr. 
sekretaris, p/a Paleisstreiat 133 
te 2018 Antwerpen. 

Het arrondissementeel sekreta-
riaat is gesloten van 23 decem
ber t.m. 3 januari '94. 

Het arrondissementsbestuur 
Antwerpen 

Het arrondissementeel bestuur 
van VUJO-Mechelen betreurt 
ten zeerste dat, op de voor
avond van Kerstmis het feest 
van liefde, verzoening, verge
ving en hoop — België (of wat 
daar van rest) het enige land 
ter wereld blijft w^aar W O II 
niet werd gevolgd door amnesti-
erende maatregelen van welke 
aard ook... 

Haast een halve eeuw na het 
einde van W O II is er nog 
steeds geen begin gemaakt met 
het uitwerken van een oplossing 
voor het terugschroeven van de 
onmenselijke gevolgen van re
pressie en epuratie. Nog steeds 
is er door de houding van enkele 
,,harde-lijners" geen ,,formida

bele kerstmis" mogelijk voor 
duizenden Vlamingen, die ook 
nu nog lijden onder en de gevol
gen ondervinden van de mens-
on-waardige behandeling die zij 
zelf, hun ouders of zelfs hun 
grootouders kregen na de oor
log. Ook voor feiten die dikwijls 
niet eens w^erden bewezen of 
die in het licht van de omstan
digheden totaal anders dienden 
te worden geïnterpreteerd. 

Als jongeren, strijdend voor 
meer sociale rechtvaardigheid 
betreurt V U J O van het arron
dissement Mechelen dit. Zij zul
len dit in deze Kerstperiode op 
gepaste wijze uiten... 

STAD IZEGEM | 
AANWERVING VAN TWEE ASPIRANT POLfTIEAGENTEN Ë 
MET AANLEG VAN EEN WERFRESERVE VOOR 3 JAAR I 

9 
Voorwaarden: 
1. Belg zijn. 
2. De burgeriijke en politieke rechten genieten. 
3. Van onberispelijk gedrag en zeden zijn. 
4. Voldaan hebben aan de dienstplichtwetten. 
5. Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat in aanmeri<ing 
wordt genomen voor aanwerving in betrekkingen van niveau 2 bij 
de rijksbesturen. 
6. Op de dag der afsluiting van de kandidaatstellingen de mini
mumleeftijd van 18 jaar bereikt hebben en de maximumleeftijd van 
35 jaar niet overschreden hebben. 
7. Deel uitmaken vah de wervingsresewe van de Westvlaamse 
Politieschool VZW. 
Inschrijvingen: 
De aanvragen, vergezeld van de nodige bewijsstukken dienen bij 
een ter post aangetekend schnjven, ten laatste op 24/01 /94 aan het 
College van Burgemeester en Schepenen van Izegem toegestuurd 
worden. 
Voor meer inlichtingen kunt U zich wenden tot de personeelsdienst 
op het stadhuis, Korenmari<t 10,8870 Izegem. Tel. 051/30.22.04. 

ANTWERPEN 

JANUARI 

Vr. 7 HOVE: VU-Hove-Nieuw-
jaarsreceptje. Vanaf 19u.30 in zaal 
Strambam, L. Van Linden-
straat/Oudstrijdersstraat. Gast
spreker: Herman Lauwers. 

Zo. 16 KAPELLEN: Nieuwjaars
ontbijt, om lOu. in Pizzabella, Gas-
straat te Kapellen Deelname: 150 
fr.p.p., kinderen gratis. Inschrijven 
bi) J. Baetens (666.68.06). Org.: 
vu-Kapellen. 

Wc. 19 GEEL: Hugo De Rid
der spreekt over ,,De strijd om de 
16". Om 20u.30 m „Carte Pos
tale", Winkelom 34 te Geel. Org.: 
Vlaamse Aktiegroep Geel. 

Volksunie 
Arrondissement 

Turnhout 

GROOT LEDENBAL 
op zaterdag 

22 januari '94. 
Turnhout, 

Parochiezaal Schorvoort 
Gastspreker: 

Paul Van Grembergen 

Discobar Inkom 100 fr. 

WEST-
VLAANDEREN 

DECEMBER 
Wo. 29 IZEGEM: Auditorium 
Akademle voor Muziek & Woord, 
Kruisstr. 15, om 20u.: Optreden 
Karel Declercq. Kaartenverkoop: 
Vlaams Huis Izegem 
(051/30.36.63). Org.: Voetbalklub 
Vlaams Huis. 
FEBRUARI 
Vr. 25 OOSTENDE: De Honden' 
in het Zegekoor. In zaal Cenakel, 
Karel Van de Woestijnestraat, om 
20u. Org.: Werkgroep van Vlaamse 
Verenigingen i.s.m. dienst Kultuur-
spreiding en Kult. Centra Volks
ontwikkeling en Openbaar Bibli-
oteek%verk. Toegang: 300 fr., w k 
250 fr. (059/50.84.80, VOVO). 

EEN 
ADVERTENTIE 

IN WIJ 
RENDEERT 

02/219.49.30 

RESTAURANT HASSELTBERG 
NIEUWELAAN 47, I860 MEISE 

KERSTAVOND 

Terrine van zalm en paling 

Fijn bladerdeegie met 
kleine schaafdieren 

* . Kreefije in korianderboter 
# 

/on^efazant 
op zijn Brabants 

Kerststronk 
* 

Versnaperingen 

1.500fr. 
Gelieve te 
reserveren 

- TEL 02/269.70.45 

or TDEJAARSAVOND 

Trio vismoesjes 

Mozaïek van kreeft 
verrijkt met lavendelparfum 

Noorse zalmmoot in papillate 

Lamszadel in wintertooi^ 
graanmosterdsausje van Meaux 

SintSilversteihar^e 

Snoepjesschotel 

l.óOOfr. 

RESTAURANT-HOTEL 

OVEREINDE 
Salons Raymond 
- banketzalen tot 

300 personen 
- specialiteiten bruiloften 

en banketten 
Overelnde 8 AS 

011/65.73.05-65.89.40 

BIJ vertonen 
van VU-lldkaart 
één aperitief gratis. 

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 
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DE WEKE DELEN VAN ANDERLECHT 

KWETSBAAR IN HET HOOFD 
Er kan geen twijfel over bestaan: Sporting Anderiecht L) 
de enige echte ambassadeur van onö vaderlands voetbaL 
Op geregelde tijdstippen haalt de Briusebe klub de inter
nationale krantenkoppen. Met onmogelijke uitslagen na 
onwaarschijnlijke wedstrijdontwikkelingen. 

Reeds in 1956 krabde Eu
ropa zich in de haren. Het 
Anderiecht van Jef Mer-
mans verloor toen op Old 

Trafford met 10-0 van Man
chester United. Het betrof de 
beroemde Bushby Babes die la
ter zouden omkomen in de 
vliegtuigramp bij Munchen. Al
bert Roosens, de toenmalige 
voorzitter van Sporting ver
haalde later vaak over die 
match. Hoe hij zijn spelers bijna 
moest d\vingen om toch meiar 
aan de tweede helft te begin
nen. Zo minderwaardig voelde 
het Brussels gezelschap zich die 
avond... Tien-nul heeft dan ook 
sporen getrokken in de Brus
selse hoofden. Ook vandaag nog 
staat het zweet in de Ander-
lechtse handjes wanneer Sport
ing tegen een Britse klub wordt 
uitgeloot... 

NIET ALLEDAAGS 
Maar er is natuurlijk nog meer 
om zich over te verwonderen. 
Sinds in 1955 de Europese klub-
kompetities boven de doopvont 
werden gehouden bleef Ander
iecht hooguit enkele seizoenen 
(vijf als we ons niet vergis
sen) langs de kant toekijken. 
Weinig klubs voetbalden vaker 
Europees. Welnu, negenender
tig seizoenen en honderdnegen
ennegentig wedstrijden later is 
Anderiecht er nog altijd niet 
in geslaagd ook ma^r één keer 
drie doelpunten achterstand op 
te halen en te overbruggen... 
Dat is niet alledaags. En wat 
meer is: méér dan eens werden 
drie doelpunten voorsprong uit 
handen gegeven. Tweemaal ge
beurde dit op Spaanse bodem. 
In 1978 sloeg Anderiecht sa
men met zijn trainer Rajnnond 
Goethals tilt toen op Nou Camp 
een 3-0 voorsprong moest ver
dedigd worden tegen Barcelona 
en zes jaar later liep het in het 
Estadio Santiago Bernabeu zo 
mogelijk nog erger mis. Toen 
verkocht Real Madrid de Brus
selaars een pak slaag. 6-1 nadat 
de Koninklijke in het Astrid-
park met 3-0 had verloren. Real 
trok zich toen op aan een glans-
prestatie van ex- en toekomstig 
Anderlechtenaar Juan Lozano. 
Aan dat bevreemdend verhaal 
werd voor goed veertien da
gen in Bremen nog een hoofd
stuk toegevoegd. Het zegeze-
kere Anderiecht gaf in twintig 
minuten een riante 0-3 voor
sprong uit handen en inkas-
seerde in het -wedstrijdslot vijf 
doelpunten. De Europese voet
balwereld snakte naar adem. 
Men had het nooit eerder mee
gemaakt maar in Anderiecht 
wond niemand zich op. Voorzit
ter Vanden Stock stelde enkel 
het eerste uur te zullen onthou
den en de leiatste twintig mi
nuten gemakkelijkheidshalve te 
willen vergeten. / / faut It faire 
zeggen ze in de hoofdstad van 
Europa. De reakties op de his
torische nederlaag waren uit
eenlopend en veelbetekenend. 

KAT EN MUIS 
De meeste spelers stelden dat 
zij fysiek niet onderuit wjiren 

gegaan maar „in het hoofd" de 
match hadden verloren. Moge
lijk. Maar voor een nuchtere 
waarnemer allerminst waar
schijnlijk. We zagen Anderiecht 
dit seizoen al vaker fysiek in de 
vernieling drijven. Club Brugge 
liep Anderiecht op 24 septem
ber gewoon „uit de match" en 
won in het stadion van de voor
zitter met maar liefst 0-3. Vo
rige zaterdag speelde Antwerp 
met Anderiecht een spelletje kat 
en muis maar verzuimde het 
werk af te maken. De Sinjoren 
verknoeiden een resem kansen 
en schonken de bezoekers één 
punt. Maar in het Astridpark 
leeft men verder in de beste 
der werelden. Ook Club Brugge 
voetbalt verre van ongenaak
baar en mede, of vooral daar
door, regeert de grote konkur-
rent voorlopig onbedreigd. We 
zijn trouwens de mening toe
gedaan dat in de eerste sei
zoenhelft afdoende werd gewe
zen dat ons voetbal een kwa
litatieve terugval moet verwer
ken. De stilzwijgende maar nog 
altijd voortdurende inkrimping 
van de budgetten zal daar niet 
vreemd aan zijn. De buiten-

Ook "de nieuwelingen van Anderiecht" konden niet voorkormn dat de kroontjcaploeg regelmatig dure 
dteken Laat vallen. 

landse vedetten worden zeld
zaam in onze kompetitie. De 
tijd van de Rensenbrinks en de 
Larssens is voorgoed voorbij. 
Dat kan op termijn ook vruch
ten afwerpen. De klubs zul
len noodgedw^ongen meer met 
de eigen jeugd moeten -werken. 

Daardoor zal onvermijdelijk 
een nieuwe mentaliteit ontstaan 
en kan met de verruimde door-
groeimogehjkheden ook het 
zelfvertrouwen van de gemid
delde Belgische voetbaUer toe
nemen. Daar zal de nationale 
ploeg dan wel bij varen en dat 

is toch geen onbelangrijk ne
venverschijnsel van een puur 
financieel-ekonomische ontwik
keling. 

Flandrien 

ONVERHOOPT DOORGEBROKEN 

Er kan niet de minste twijfel 
over bestaan dat Vincent Rous
seau als sportman van het jaar 
zal worden gehuldigd. 

De Waalse hardloper heeft er 
jaren over gezet maar hij is in 
de voorbije maanden „interna-
tioncial" doorgebroken. Hij ver
legde een aantal van zijn aktivi-
teiten. 

Hij stelde prioriteiten en hij 
voegde de daad bij het woord. 
Hij hep rekords en besttijden. 
Hij ontwikkelde zich tot een" 
heuse maratonspecialist in wie 
ons land plots grote verwach
tingen durft stellen. 

Dat is op zijn zachtst uitgedrukt 
verrassend en onverhoopt. Stil
zwijgend hadden de meeste 
kenners de overigens minzame 
Waal onder de hopeloze geval
len gerangschikt. Hij kon zijn 
inspanningen in het verleden 
nooit doseren, hij kon zijn akti-
viteiten niet organiseren. 

Hij koos altijd voor onmiddel
lijk gewin. Hij dacht uitsluitend 
aan de korte termijn. Daarin is 
dus verandering gekomen en de 
resultaten kunnen tellen. Het 
verstand is dus ook hier met de 
jaren gekomen. Vandaag lijkt de 
kans groot dat we van Rous
seau nog niet alles hebben ge
zien. We verwachten hem in de 
zomer op de Europese kampi
oenschappen. 

Onverhoopt doorbreken deed 
ook de basketploeg van Ra
cing Mechelen. In de Europabe
ker voor landskampioenen ma
ken de Mechelóiars kans door 
te stoten naar de Final Eight. 
De beste acht dus. In de Final 

Sixteen verloopt voorlopig alles 
naar w^ens voor de nog steeds 
beter wordende ploeg van Lu-
cien Van Kersschaever. 
Vorige week won Racing zijn 
tweehonderdste Europese wed
strijd tegen Europees kampioen 
Limoges. Een prestatie die kan 
tellen. Racing staat in zijn poule 
tweede gerangschikt en maakt 
kans de ,,echte" eindronde te 
halen. 

Daarvoor zouden alle thuismat-
chen en indien enigszins moge-
hjk ook nog één uitmatch moe
ten gewonnen worden. 

Vanzelf zal het niet gaan maar 
vandaag schijnt niets onhaal
baar. Racing is veel te sterk voor 
de Belgische konkurrenten. 

Het moet die interessedodende 
overmacht wettigen door spre

kende prestaties in Europees 
verband. Vandaar. 

Het heet immers dat Racing 
zich zorgen maakt over de be
doelingen van zijn eeuwige 
sponsor, de Brouwerij Maes. 

Met het schuimende bier en 
de simpatie van de omstreden 
Theo Maes staat of Vcdt immers 
de status van de Mechelse bas-
ketbalklub. Ook dat is geweten. 

„MUCH TO DO ABOUT NOTHING" 

De film loopt momenteel in de 
meeste Vlaamse steden. De ko
medie werd vorige zondag in 
Las Vegas nog eens overgedaan. 
We vragen ons echt af wat de 
bazen van de Flfa zich voor
stellen van het inkasseringsver-
mogen van de gemiddelde tele
visiekijker en we zouden echt 
graag weten of ze durven gelo
ven de gemiddelde Amerikaan 
voor de voetbalsport te kunnen 
winnen met shows zoals die in 
één van de shit- en kitchtem-
pels van de gokstad bij uitstek 
werden opgevoerd. De voetbal
sport d^vaalt almaar verder af 
van zijn roots. Dat weten we al 
langer. Mjiar is het echt nodig 
dat zo onbeschaamd en bijna 
trots te demonstreren ? 

De loting voor de wereldbe
ker geleek uiteindelijk zelfs niet 
meer op een klucht. Het was één 
doorgestoken kaart. We durven 
er veel op verwedden dat geen 
Amerikaan er wat van begreep. 
Voor zover die al naar ,,de op
voering" konden of wilden kij

ken. Het draait hem allemaal om 
geld en glamour en we worden 
verondersteld dat voor ernstig 
te nemen. Onze openbare om
roep had voor de rechtstreekse 
uitzending flink wat duiten over 
en Frank Raes deed zijn best 
om spanning voor te wenden. 
Hij slaagde er niet in omdat het 
spektakel met Europese hypo-
krisie een aanfluiting \vas van 
goede smaak. 

ZWAARSTE MEUBELEN 
Maar kom, we moeten blij zijn. 
De ,,Belgische reeks" is een la
chertje, Nederland kan ons 
kloppen cJ zullen Bergkamp en 
Van Basten niet meer op hun 
gemak zijn dan Albert en De-
gryse wanneer beide ploegen 
het veld betreden. Marokko en 
Saoedie-Arabië mogen normaal 
geen probleem opleveren. 

Dat zijn sportieve ontwikke
lingslanden die in een kompe
titie op hoog niveail ervaring 
en wellicht ook beheersing en 
discipline zullen missen. Nade
lig vbor de Duivels kan zijn 

dat overwinningen in de kwa-
lifïkatiepoules met drie punten 
•worden verloond maar vermits 
zelfs de meeste derde geplaats
ten naar de achtste finales door 
mogen zal er meer dan een half 
mirakel nodig zijn om de pret 
voortijdig te onderbreken. 

Het varkentje is dus zo goed 
als gewassen. Overigens kreeg 
onze bondscoach twee van de 
drie tegenstanders toebedeeld • 
die hij zichzelf had toegewenst. 
Hij mag dus zeker niet klagen. 
Zijn ploeg kwam immers tradi-
tiegetrou-w in de zwakste reeks 
terecht. Dat kunnen de Bréizi-
lianen niet zeggen. De eeu^vige 
favorieten zullen al onmiddel
lijk serieuze inspanningen moe
ten leveren. Wedstrijden tegen 
Rusland, Zweden en het onbe
rekenbare Kameroen zijn geen 
klusje. Alaar de ,,zwaarste meu
belen" (Italië en Duitsland) 
werden grotendeeld gered en de 
Verenigde Staten zullen ook wel 
tot in de achtste finales geraken. 
Wat natuurlijk de bedoeling is 
van het ganse „speelplan". 
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. ACHlRUmgjK 
MARCEL MINNAERT 

EEN VIAMING VAN WERELDFORMAAT 
De ^8éte Nederlandse Adtronomenkonferentie werd dit 
jaar in Vlaanderen gehouden ter ere van een Vlaming van 
wereldformaat: MarcelMinnaert; bbloog, natuurweten
schapper, zonnefyékud, talenwonder, humanist, vegetariër, 
ijveraar voor vrede en verdraagzaamheid. Dit kwam goed 
uit, Minnaert wad precies 100 Jaar geleden te Brugge 
geboren. Prof. Walter van Reasbergen, hoofd van het 
Ajtrofysi^ch Instituut (VUB) was een van de initiatief
nemers van het kongres. Voor ons weekblad schrijft hij 
dit kleurig portret van deze boeiende maar helaas weinig 
bekende Vlaamse geleerde. 

arcel Gilles Jozef Min
naert ^ve^d op 12 febru
ari 1893 te Brugge in 
Vlaanderen geboren. 

Zo kun je het lezen op het titel
blad van het proefschrift over 
Onregelmatige Straalkromming 
dat Marcel Minnaert in 1925 
aan de Rijksuniversiteit te 
Utrecht voorlegde ter verkrij
ging van de graad van doctor 
in de Wis- en Natuurkunde. 
Hij vatte dit doctoraat aan o.l.v. 
W.H. Julius die Ln de twin
tiger jaren een standaardwerk 
schreef onder de titel Leerboek 
der Zonnefyiiica. In 1925 was Ju 
lius overleden en diende Aün-
naert zijn doctoraat op eigen 
houtje af te werken. „Onregel
matige straalkromming" han
delt over de manier waarop licht 
zich voortplant in een onge-
regelmatige middenstof. Een 
glaasje water met suikerkristal-
len bijvoorbeeld. 

KRATERS NOEMEN 
Hoe het hcht zich voortplant 
door zuivere lucht en zuiver 
water, dat hadden achtereen
volgens de Nederlanders Wille-
brord SneUius (1591-1626) en 
Christiaan Huygens 
(1629-1695) op geniale manier 
bedacht. De wereldberoemde 
brekitigsw^etten van Snellius en 
buigingswetten van Huygens 
staan dan ook heden ten dage 
als basiswetten vermeld in het 
hoofdstuk Optika van elk deug
delijk leerboek Natuurkunde. 
Christiaan Huygens was overi
gens de uitvinder van de tele-
skoop. Het is dus écht juist dat 
de twee oudste sterrenwachten 
ter wereld in Nederland lig
gen. Eerst Leiden, een meter of 
wat onder de zeespiegel, en een 
beetje later Utrecht, een me
ter of wat boven de zeespiegel, 
zijn allebei zeventiende-eeuwse 
sterrenwachten. Nederland 
heeft niet de hoogste sterren
wachten ter wereld maar wel de 
oudste sterrenwachten ter we
reld, als je een sterrenwacht de
finieert als een „observatorium" 
waarin je met iets anders dan 
het blote oog de sterren waar
neemt. 

Het was dus in 1993 precies 
honderd jaar geleden dat Mar
cel Aünnaert werd geboren. In 
De Standaard werd dit feit door 
Gerard Bodifée herdacht met 
een paar behoorlijk gedoku-
menteerde artikels. Op 12 fe
bruari onder de titel ,,Éen leven 
voor de zon en tegen de oor
log" en op 12 mei onder de titel 
„Nederlandse astronomen kon-
fereren in België". 

Over deze laatste titel draaide 
Minnaert zich echter nog één 
keer om in zijn graf. Ook al 
zou hij een dergelijk wiskundig 
onjuiste uitspraak van mij met 

vriendschap en een rood pot
lood gekorrigeerd hebben tot 
een juistere formulering. De 
konferentie ter ere van Min
naert werd inderdaad gehouden 
te De Haan aan Zee, maar Min
naert had écht geen drie fazen 
van de Belgische staatshervor
ming nodig om te beseffen dat 
dit De Haan... altijd al in Vlaan
deren lag. 

In de Knack (25 mei 1993) 
schreef Lode Willems een aan
gepaste hulde met als uitstekend 
aangepaste ondertitel: J.Neder
landse astronomen brachten 
hulde aan de Vlaamse Neder
lander Marcel Minnaert, we
tenschapper, flamingant, inter
nationalist, anarchist, pacifist en 
vegetariër". U ziet dat, nu ik 
dit bekijk, ik alleen maa.r kan 
beseffen dat ik mijn hierboven 
afgedrukte titel weloverwogen 
heb gekozen. 

Marcel Minnaert stierf te 
Utrecht op 26 oktober 1970. 

Tot het einde van zijn leven 
\verkt Minnaert keihard door. 
Als grijze eminentie (in de be-

Profesdor Minnaert op een bank aan de Singel te Utrecht. 

tekenis van verantw^oordelijke 
voor het werkzjiam houden van 
de grijze materie) van de Com
missie van de Internationale As
tronomische Unie die namen 
moest geven aan alle kraters op 
de voorkant en de achterkant 
van de maan. Samen in een 
driemanschap met de Sovjet-ge-
leerde MichaUov en de Ame
rikaan Menzel. Vertegenwoor
digers van grootmachten die 
zopas de ruimte en de maan 
hadden veroverd en die elk voor 
hun land de maankraters wilden 
benoemen met namen van al
leen maar landgenoten. Telkens 
een Rus een krater kreeg, moest 
de Amerikaan er ook één heb-

,,EEN WONDER, 
EN IS GEEN WONDER 

Jozef Minnaert maakte het 
wetenschappelijk werk van 
Bruggeling Simon Stevin 
(1548-1620) voor de mo
derne wereld toegankelijk. 
Stevin is inderdaad een 
sleutelfiguur ini de ontwik
keling van het rationeel 
denken. 
Hij ontwikkelde de vektor-
rekening; fundamenten van 
differentiaal en integraalre
kening; beginselen van 
zwaartekracht-teorie; en
zovoort. 
Hij bouwde forten voor de 
Prins van Oranje om Uy-
lenspiegel te helpen in zijn 
strijd tegen de bloedhond 
Alva. 
Hij w âs de eerste die inzag 
dat een pluimpje even snel 
naar beneden valt als een 
steen indien je de verschil
lende wrijvingskrachten op 
steen en pluimpje zou kun
nen uitschakelen. 
Hij voerde de buitenge
wone spreuk: ,,E^n won
der, en is geen wonder" in 
zijn schild. Als om te zeggen 
dat er voor al het wonder
lijke dat je om je heen ziet 
een begrijpelijke mechani
sche verklaring bestaat. 
Minnaert verzamelde het 
werk van Stevin in een zes
delig boekwerk. 

Simon Stevin 

• • • » « * » « 

Met de Nederlandse tekst 
op de linkerbladzijde en de 
Engelse vertaling op de 
rechterbladzijde. 
Geïllustreerd met alle ori
ginele tekeningen van Ste
vin. Bijvoorbeeld een hel
lend vlak waarop een sterk 
Vlaams paard een zw^aar be
laden slee naar boven trekt. 
Tegen de komponente van 
de zwaartekracht in, tegen 
de wrijvingskrachten in. 
Alles netjes door vektoren 
voorgesteld. Op een manier 
zoals je van je studenten 
verwacht dat ze het zullen 
begrijpen en uitleggen. 

ben. En omgekeerd. Minnaert 
die een ander, ruimer en objek-
tiever beeld van de wetenschap 
en de wereld had, slaagde er in 
om de kraters te benoemen met 
de namen van waardevolle men
sen en w^etenschappers... onge
acht of ze nu Rus of Amerikaan 
w^aren. 

Uit dankbaarheid werd hij zelf 
ook nog bedacht met een krater 
op de achterkant van de maan. 

MENDELEEV 
Deze wereldwrijd gewaardeerde 
bezieler van een halve eeuw 
sterrenkunde en studie van de 
zon kende en kent de algemene 
erkenning van de internationale 
w^etenschappehjke wereld. 

Zo worden zijn bijdragen tot de 
Methode van de Groeikromnu nog 
steeds gebruikt (en zullen es
sentieel altijd gebruikt worden, 
omdat de methode gewoon kor-
rekt is) om de abundanties van 
de chemische elementen te be
palen uit waargenomen spektra 
van zon en sterren. Samen met 
Albrecht Unsold uit Kiel was 
hij de grondlegger van de kwan
titatieve analyse van de spektra 
van zon en sterren. In de lijn 
van de traditie die door Julius 
werd ingesteld bouwde Mar
cel Minnaert de Sterrenwacht 
der Rijksuniversiteit te Utrecht 
uit tot het meest toonaange
vende onderzoekscentrum over 
de Natuurkunde van de Zon. 
Samen met Mulders en Hout-
gast gaf hij ook de eerste spek-
trofotmetrische atlas van de zon 
uit. Tot dan toe hadden reuzen 
als Fraunhofer (1814), Kirch-
hoff (1862) en Rowland (1896) 
slechts zonnespectra afgebeeld 
wraarin de spektrale lijnen te 
zien zijn «ds donkere lijnen op 
een heldere achtergrond. O p 
deze wd;ze kon — bijvoorbeeld — 
w é̂l gezien worden dat er ijzer, 
cobalt en alle andere elementen 
van de Tabel van Mendeleev in 
de atmosfeer van een ster zaten 
(bv. de zon), maar nooit hoeveel 
ijzer, cobalt of van dat ander ele
ment. Dankzij het ontwikkelen 
van een kwantitatieve analyse 
van spektra kwam men bijvoor
beeld tot het besluit dat — op 
de lichtste elementen waterstof 
en helium na — alle elementen 
van de tabel van Mendeleev in 
opvallend gelijke koncentraties 
verdeeld zijn over de hemelli

chamen: zon, maan, planeten, 
meteorieten, sterren, melkweg
stelsels... Zo is — bijvoorbeeld — 
ijzer altijd een even sterk ver-
tegenw^oordigd element; terwijl 
kwik altijd een even zwak verte
genwoordigd element is. Overcil 
in het heelal lijken de dingen 
dus heel sterk op elkaar. 

Minnaerts persoonlijkheid 
wordt ook buiten het Neder
lands taalgebied nog steeds op 
handen gedragen. 

Zo is de jongste uitgave (1991) 
van het standaardwerk over As-
trofysika Der Neu£ Ko,)mod (in 
Engelse vertaling The New Cod-
mo.i; allebei uitgegeven bij 
Springer) van Albrecht Unsold 
opgedragen aan de nagedachte
nis van de grote wetenschapper 
en mens die Marcel Minnaert 

Marcel Minnaert was niet al
leen een groot wetenschapper. 
Hij was ook een glashelder di-
daktikus en een kompromislcios 
popularisator. Hiermee bedoel 
ik dat hij moeilijke dingen op 
een gemakkelijk verstaanbare 
manier kon uitleggen zonder 
één enkele inbreuk te plegen op 
de fysische juistheid van wat hij 
vertelde. 

Zijn hoorkoUeges waren altijd 
een voorbeeld van duidelijkheid 
en relevantie. 

Zijn verzameling van prakti
sche oefeningen in de Sterren
kunde is heruitgegeven in 1987 
door Jossip Kleczek (Exercised 
in Astronomy) en kan op elke 
universiteit en Amateur Ster
renwacht gebruikt worden om 
de studenten en de amateurs op 
te leiden in de praktische astro
nomie. 

OP DE BIJBEL NA... 
Minnaerts driedelig werk De 
Natuurkunde van het Vrije Vetd is 
wereldberoemd en een prach
tige kombinatie van natuurkun
dige kennis en de bekwaamheid 
om die kennis over te dragen 
naar een breed publiek ter ver
klaring van zowat duidend vra
gen die de mens zich kan stel
len bij de vs^aarneming van de 
natuur, gaande van de Cartesi-
sche verklaring van de regen
bogen tot intrigerende optische 
verschijnselen in de woestijn en 
spiegelingen in het water. Drie 
delen omdat optika, warmte en 
elektriciteit niet allemaal in één 
deel kunnen gevangen worden. 

De Natuurkunde van het Vrije Veld 
werd in vele talen vertaald. Zo 
pas (11992) werd het eerste 
deel opnieuw uitgegeven in het 
Duits {Licht und Farbe in der Na~ 
tur), waarbij heel wat tekenin
gen en foto's die Minnaert zelf 
had gemaakt werden aangevuld 
met prachtige moderne foto's 
van licht en kleur in de vrije 
natuur. Gemaakt door Finse na
tuur- en Minnaert-liefhebbers. 
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Alaar het boek werd niet alleen 
vertaald in alle voor de hand 
liggende talen, mjiar ook in de 
meeste Oosteuropese talen en 
het Hindi. 

„Op de bijbel na, in het meed te aan
tal talen ", durfde Minnaert - die 
een nuchter vrijzinnige was — te 
schertsen. Schertsen was ove
rigens niet één van zijn meest 
toegepaste aktiviteiten. 

DONDERDAG 23 DECEMBER 1993 
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ACMRIMIJK 
MacLeod wéis niet alleen de be
kwame en originele biologische 
leermeester van Minnaert maar 
even belangrijk was zijn ideolo
gische invloed die Marcel Min
naert afwerkte tot een verdraag
zaam, vrijzinnig, humanistisch 
en konsekw^ent sociaal geënga
geerd Groot Nederlander, lïen 
man die als student wetenschap
pelijke kongressen organiseerde 
waar Vlamingen, Nederlanders, 
Javanen en Zuid-Afrikanen tal
rijk op afkwamen en waar de 
voertaal Nederlands was. Mac
Leod was overigens sterk be
vriend met de hierboven ver
melde Peter ICropotkin. Een 
Russische prins die een belang
rijk teoreticus van het anar
chisme ^vas. De denkwijze van 
&opotkin beïnvloedde Min
naert zeer. Op deze wijze was 
het een ,,uiterst linkse Min
naert" die in het Vlciams Akti-
visme terecht kwam. 

VEROORDEELD 
Op priester Daens had hij 
vooral het grote voordeel dat 
zijn betrokkenheid niet onder
worpen hoefde te zijn aan de 
trouw tot de paus. Beroemde 
aktivisten waren bijvoorbeeld 
ook Paul van Ostaijen en Do-
mela Nicu-.^enhuys Alijegciard. 
De Antwerpse expressionisti^ 
sche dichter beschouwde ook 
België slechts als een kunstma
tig en slecht huis voor Vlamin
gen en Walen, waar velen on
der leden en weinigen buiten
matig groot profijt uit trokken, 
Met Domela kwam Minnaert 
op voor de verkiezignen van de 
lijst van „De Zuivere Nationa
listen", Met een vrouw (Mej. R, 
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De Gucbtenaere) op de eerste gewerkt aan de vernederland-
plaats op één der lijsten van de sing van de universiteit te Gent. 
partij. Want hoewel hij zich onmiddel

lijk afzette tegen de overweldi-
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Profedöor Minnaert vermaakt zich hartelijk tijdens het Jtuden-
tenkaharet van de Nederlandde Astronomenkonferentie van 1969. 

DüLrvoor had hij te weinig tijd. 
Tijd die besteed werd aan vele 
bloedernstige aktiviteiten. Hij 
was niet alleen een produktief 
wetenschapsman. Hij kende 
vele talen — w^aaronder vloeiend 
Esperanto — die hij zich op korte 
tijd eigen maakte en Wctardoor 
hij — bijvoorbeeld — in staat was 
om de Russische Akademie toe 
te spreken in het Russisch, was 
vegetariër en een overtuigd ij
veraar voor de vrede. 

Velen namen hem in de zesti
ger jaren zijn aktieve bijdrage 
kwalijk voor de bevoorrading 
van de Biblioteek van de Uni
versiteit van Noord-Viëtnam. Is 
er heden ten dage iemand die 
durft beweren dat de Ameri
kanen in Vietnam een propere 
rol speelden en dat het niet alle 
lof verdiende om op het juiste 
ogenblik het zwaard te bekam
pen met het boek ? 

AKTIVIST 
Van oorspronkelijke opleiding 
was hij een bioloog die (in het 
Frans) aan de Rijksuniversiteit 
te Gent had gestudeerd. 

Daar kwam hij onder de indruk 
van zijn leermeester Julius Ma
cLeod. E^n overtuigd flaniiji-
gant van Schotse oorsprong. 
Minnaert schreef een verhan
deling (1914) over de redenen 
waarom dennenaalden aan de 
buitenkant van de boom meer 
hars bevatten dan de denne
naalden met het zonlicht. Bio
loog Minnaert besefte dat een 
beter begrip van het zonlicht 
slechts kon verkregen worden 
door een grondige natuurkun
dige studie van de zon. 

Aangevuld met wiskunde en op-
tika. Die dwingende natuur
kundige en wiskundige logika 
toepassen op mens en maat
schappij gaf aan Minnaert het 
vermogen om maatschappelijke 
situaties haarfijn te analyseren 
en bijna visionair te beoorde
len. Een Ten Huize Van die in 
juni 1970 door Joos Florquin 
en medewerkers van Minnaert 
werd gemaakt in zijn statig he
renhuis op de hoek van de Zui
lenstraat en de Oude Gracht te 
Utrecht, valt een kwart eeuw na 
de opname nog op door de abso
lute juistheid van al hetgeen er 
verteld werd over natuurweten
schappen, astrofysika,... mens 
en maatschappij. En door zijn 
moed om — bewust van zijn 
naderend levenseinde — geen 
krimp toe te geven aan enige op
portunistische gemakzuchtige 
verklaring. 

AlacLeod en Minnaert waren 
overigens biologen die zich af
zetten tegen de absolute geldig
heid van de evolutieteorie van 
Charles Darwin. Voor hen wa
ren de verschillen in de na
tuur niet alleen bedoeld om de 
sterken te laten overleven en 
overheersen over de zwakke
ren, mciar om elkaar op een har
monische manier aan te vullen. 
Dit idee vertaalde zich in 1902 
in een studie Wederkeerig dienstbe
toon, een factor der evolutie. Een in 
het Russisch geschreven studie 
van Peter ICropotkin dat door 
MacLeod (die Russisch kende) 
naar het Nederlands werd ver
taald. 

Hoeft het gezegd dat de emanci
patie van de vrouw zelfs nu nog 
de visie van deze maatschappij
biologen niet overal heeft inge
haald ? Verschillen tussen de ge
slachten kunnen alleen maar el
kaar aanvullend en nooit diskri-
minerend werken. Is dat overal 
en altijd zo in 1993? 

De A7 eerdere astronomen-
konferenties waren alle in Ne
derland gehouden. De aller
eerste op initiatief van Marcel 
Minnaert. De 48ste Konfe-
rentie van 6 tot en met 8 mei 
1993 ter ere van Minnaert te 
De Haan aan Zee. Ik nam 
wél het initiatief maar kreeg 
ruime medewerking. 
De konferentie werd georga
niseerd door alle Nederlands
talige Sterrenkundige Insti
tuten van de Vlaamse uni
versiteiten. Velen hadden mij 
voorspeld dat dit alleen maar 
ellende zou veroorzaken. De 
verdraagzame en pluralisti
sche levensbeschouwing van 
M n n a e r t indachtig hield ik 
er toch aan om alle Vlaamse 
zuilen in de organisatie te be
trekken. De ongeluksprofe
ten kregen ongenjk. Zo was 
de samenwerking tussen de 
Vrije Universiteit Brussel en 
de Katolieke Universiteit 
Leuven voor deze konferen
tie onberispelijk. Ik denk dat 
mijn Leuvense koUega Chri-
stoffel Waelkens en ik gerust 
mogen stellen dat ons samen
werkend voorbeeld alle na
volging verdient. 
De konferentie werd bijge
woond door 218 sterrenkun
digen : beroepssterrenkundi
gen, amateurs en studenten. 
E^n rekordd. Dit aantal had 
220 kunnen zijn hadden we 
geen afstand moeten nemen 
van twee jonge Chinezen die 
in Leuven wonen en de H L 
Taiji gevechtskunst willen 
toepassen op alle facetten van 
het leven. Deze instelling 

bracht hen tot de ontdekking 
van veertien planeten in het 
zonnestelsel en tot het één-
maken van alle soorten melk
wegstelsels in het heelal. De 
logika van de H L Taijilogie 
ontging mijn nuchter brein 
enigszins en déiarenboven is 
sterrenkunde essentieel een 
waarnemingswetenschap die 
theorieën slechts voor vol kan 
aanzien als ze door w^aame-
mingen worden gevoed. 
Tientallen lezingen en pos
ters toonden anderzijds wél 
de goede gezondheid van het 
wetenschappeHjk onderzoek 
in de sterrenkunde in Ne
derland en Vlaanderen. Zeer 
sterk werden ook de bijdra
gen gewaardeerd van Daniël 
Vanacker en Kees de Jager. 

Vanaecker is een germanist 
die een passie heeft voor ge
schiedenis en joemalist van 
De Gentenaar. In die hoeda
nigheid was het voor hem een 
plezier om gedurende meer 
dan een uur historisch kor-
rekt en uiterst boeiend te ver
tellen over Marcel Minnaert. 
Van zijn geboorte tot ruwweg 
1920. Kees de Jager was de 
briljante tafelredenéiar. Deze 
uiterst begaafde leerling van 
Minnaert was jarenlang zelf 
direkteur van het Sterren
kundig Instituut te Utrecht. 
Hij bouwde deze instelKng 
verder uit tot een toonaan
gevend centrum voor weten
schappelijk onderzoek van de 
ruimte. De w^etenschappe-
hjke verdiensten van De Ja -

vleugel van de Vlaamse bev/e-
ging die haar heil zocht on
der Duitse bescherming, toch 
noemde hij de vernederland
sing van de universiteit te Gent 
in 1916 een k-westie van de 
allerhoogste prioriteit voor de 
Vlaamse beweging. 

Dit alles maakte hem tot vij
and van de toenmalige Belgi
sche overheden •wat zijn uit
wijking naar Nederland ver-
klciarde. Van Ostaijen werd 
naar Berlijn verbannen, waar 
hij het meesterwerk Bezette Stad 
schreef. 

Marcel Alinnaert werd veroor
deeld tot vijftien jaar dwangar
beid en k\vam (na een kleine 
omweg over Leiden) in Utrecht 
terecht. 

E^n stad die voor hem niet in 
het buiteland lag. Groot Neder
landers als Minnaert zagen vele 
grenzen op deze aardbol niet als 
zinvol aan en de grens tussen 
Wuustwezel en Zundert, Beve-
ren en Hulst, Knokke en Cad-
zand, Maaseik en Maastricht,... 
was voor hen allemaal een mis
baksel dat ze niet erkenden. 

Voor Alinnaert was Brugge een 
prachtige stad in de Zuidelijke 
Nederlanden en Domstad 
Utrecht een eveneens prachtige 
stad aan de boorden van de Rijn 
in de Noordelijke Nederlanden. 

Walter van Rensbergen 
Astrofysisch Instituut 

Vrije Universiteit Brussel 

ger zijn van onschatbare 
waarde. De tijd vliegt ech
ter. Kees is ondertussen ook 
al een jonge zeventiger. Die, 
nu hij het emeritaat heeft ver
worven, alle tijd heeft voor 
geïnspireerd en doortastend 
wetenschappelijk onderzoek 
(over de atmosfeer van de 
zon, onder andere. Inderdaad 
het favoriet onderwerp en 
Minnaert) en voor het lopen 
van crossen en wregwedstrij-
den. Hij slaat nu geen dag 
meer over zonder een behoor
lijk aantal kilometers te lopen. 
Zijn tafelrede handelde over 
minder goed gekende en vaak 
heel boeiende aspekten van 
het leven van Minnaert dat 
door de meeste Nederlanders 
\vél beter bekend was: de 
halve eeuw van 1920 tot aan 
zijn dood. 

Aangrijpend was het relaas 
over zijn gevangenneming 
door de Duitsers tijdens de 
tweede wereldoorlog. Promi
nente Nederlanders w^erden 
er als gijzelaars opgesloten in 
een kamp in de buurt van 
Eindhoven. Hoew^el er uit re
presaille af en toe één van 
de gijzelaars •werd terechtge
steld vond Minnaert het ge
zelschap van •wetenschappers 
en kunstenaars dermate inte
ressant dat hij colloquia orga
niseerde •waarin iedereen van 
iedereen wat kon leren over 
diens wetenschappelijke of 
artistieke aktiviteit. 

Walter van Rensbergen 
Astrofysisch Instituut 

Vrije Universiteit Brussel 
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„PATROUILLELEIDERS KOMEN GETREDEN' 

PADVINDERIJ MEER DAN KNOPEN LEGGEN 
In de brede bedding van de VLaanue beweging ha^en 
jeugdbewegingen hun eigen plaaU, zo ook de katoLleke 
padvinderij. Maar eer het zover wad dienden de In 1909 
opgerichte t^coutd zich te vervLaanuen en te denwkratl-
deren. De allereerste écoutdgroep In België richtte zich 
uitsluitend tot In Brutfdel wonende EngeUe kinderen. De 
tweede groep ontstond In 1911 te Antwerpen en wa<i 
Franstalig. Echt Vlaanue scouts kwamen er dank zij de 
Antwerpse Industrieel Georges De Hasque die zich met 
katoilek patronaatswerk bezighield. In 1913 richtte hij 
de 1ste Sint-Jacob Antwerpen op. In dat jaar begon de 
rijke en bewogen geschiedenis van de katolleke Vlaamse 
padvinderij. 

D eze geschiedenis staat te 
lezen in het boek Patroud-
Uleiderd komen getreden van 
Vic De Donder. Deze 

Standaard-joemaUst is niet aan 
z'n proefstuk. Eerder pubU-
ceerde hij in de reeks Waar ui de 
Tijd? (Standaard-Uitgeverij) de 
titels Küm eeru naar mijn kamer, 
over het kollegeleven; En we zijn 
er fan de kLu, over het soldaten
leven na '45 en Zou men armoe 
lijden, over een eeuw kroostrijke 
gezinnen. 

SPELREGELS 
Ook in zijn boek over het scou
tisme lukt de auteur er in een 
boeiend fresko te tekenen, be
stemd voor een breed publiek. 
En dat publiek is zo breed als 
de duizenden meisjes en jon
gens die ooit lid zijn geweest 
van het Vlaams Verbond van 
Katolieke Scouts en Meisjesgid-
sen ( W K S - M ) . En dat is, zoals 
geweten, een ontzettend grote 
schare. Meteen ook hét pro
bleem van de auteur die van ve
len informatie, anekdoten, foto's 
en herinneringen mocht ontvan
gen. Want wie ooit intens ,,bij 
de scouts" is geweest hééft wat 
meegemaakt, is deelachtig ge
weest aan een groot avontuur, 
aan een beweging die niet be
perkt was tot zijn dorp of land 
maar internationaal vertakt is. 

Meer dan andere jeugdbewe
gingen groeide scouting uit tot 
een wereldwijde organisatie 
omdat één man, Robert Ba-
den-Pow^ell, de verbeelding had 
een sisteem te bedenken dat 
in alle -werelddelen toepasbaar 
was. BP, zoals hij gemeenzaam 
genoemd werd, had zijn metode 
omschreven in Scouting for boy.i, 
een boek dat snel tot andere lan
den doordrong. Zo wilde BP de 
jeugd buiten gezins- en schooi-
verband opvoeden volgens een 
metode waarvan de basisele
menten \varen: zelfwerkzaam
heid, medeverantwoordelijk
heid, ploegwerk (het fameuze 
patrouiUesisteem), persoonlijke 
inzet en dienstvaardigheid. 

Deze vijf pijlers werden ge
schraagd door een allesomvat 
tend openluchtleven. 

Het rare van de metodiek be 
stond erin dat BP voor zijn 
werking weinig rekening wou 
houden met plaatselijke tradi
ties of nationale gebruiken. BP 
was echter intelligent genoeg 
om deze verscheidenheid niet te 
miskennen. Spelregels, zocils hij 
zijn instrukties graag noemde, 
mochten geen betrekking heb
ben op godsdienstige geaard
heid of een politiek regime. Iets 
•wat op het einde van vorige 
eeuw bij kerkelijke leiders niet 
in goede aarde viel, toch bena

drukte BP dat scouting gods
dienstig moest zijn, maar over 
de aard van de godsdienst deed 
hij geen enkele uitspraak. 

SCOUTING ALS MIDDEL 
Hoe scouting zich in Vlaande
ren een weg zocht verwoordt 
Vic De Donder als volgt;,,Niet 
de jongen of de gemeenschap 
moesten zich aanpassen aan de 
padvinderij. De beweging 
moest zich aanpassen aar. df 
landaard tr. net individu.'Dat 
stelde het W K S in staat te «eg-
gen dat scouting het Vlaamse 
volk kon helpen in zijn ontvoo-
ding," 

Dat klinkt mooi maar wou de 
eerste scoutsleiding dat wel ? 

De Donder beschrijft haarfijn 
met welke gevaren de padvin
derij in Vlaanderen te kampen 
kreeg. En die waren, achteraf 
bekeken, niet van de simpelste. 

Op de eerste plaats was er het 
militarisme gevoed door de 
overwinningsroes van na WOI, 
tal van leiders waren ex-mili
tairen die jongens graag ,,dril
den". Het was vooral Maurits 
Van Haegendoren die daar te
genop kwam, in een uitgave 
diende hij „de militairen" van 
antwoord. Scouting verschilt in 
metode én in doel grondig van 
het leger. Scouting is gebazeerd 
op vriendschap en inwendige 
tucht en behandelt ziel en li
chaam. Scouts werken aan de 

Scouting draagt een hiiitciruich 
Hubert de Bcuy,chi-§r<Kp, dtaw 
Gmt door Chkf Scout Corbtókr 

nuiitiür conteiUkiUX i/jm Op f}e hto y»tmn (k A»/f Sl-titirlnmi, tie 
Gmt m èe Ute Deinze in het gelul fl.a.t». dê ontmna^t mn het dyitrikt 
(1919). 

wereldvrede en het feit dat Ba-
den-Powell een generaal was, 
verandert daar niets aan. 

Een andere diskussie behelsde 
de invloed van de groeiende Ka
tholieke Actie vooral gevoerd 
door een groep hardnekkige 
pastoors waarvan priester 
Poppe een van de tenoren was. 
Die vond dat de jeugd beter 
thuishoorde in zijn Eucharis
tische Kruistocht en geleid 
diende te worden door een 
priester. Bij de scouts hadden 
de aalmoezeniers maar een bij
rol. En dat kon niet! Toen dan 
vanuit Rome de pauselijke op
roepen ('22 en '25) tot de leken 
k-wamen om zich onder kerke
lijke hiërarchie met apostolaat 
bezig te houden werd de kato
lieke jeugdzorg verkaveld. KAJ 
kreeg de arbeidersjeugd toege

wezen, B J B de landbouwers, 
KSA de studenten, uit de patro
naten ontstond Chiro, Het was 
ook de tijd dat de kerkelijke 
overheid komaf maakte met het 
Vlaams-nationaal geïnspireerde 
AKVS. 

AJtiuril,' \aiihacgcndorcn, ,ilul'ler luiii l'VKS, hier tijdenj een hul
diging op de Kluuf naar aanleiding van zijn 83dte verjaardag, 
vernederlandste ook de scoutsterminologie. 

SPLITSING 

De Donder geeft voorbeelden 
van de wijze hoe sommige pries
ters (vooral KSA-proosten) te
keer gingen tegen scoutsgroe-
pen. Het is een weinig fraaie 
bladzijde uit het Vlaamse verle
den. 

Een derde hindernis was, hoe 
kan het anders ?, de frankofone 
bourgeoisie. Onder invloed van 
Van Haegendoren kwamen er 
vanaf 1927 Vlaamse leiderskur-
sussen en stichtte De Hasque 
het Vlaams Scouts Pers Comité 
dat instond voor eigen Neder
landstalige uitgaven. In 1929 
werd beslist de scoutsbe\veging 
te federaliseren, niet zozeer om 
politieke redenen maar eerder 
om de geestelijke afstand die 
bestond tussen volksgroepen en 
rijke (lees Franstalige) groepen 
te overbruggen. 

Rijke groepen waren burger
lijk, katoliek en konservatief. 
De Vlamingen waren wel 
vroom en godsdienstig maar 
niet klerikaal. In Vlaanderen 
onstond het W K S , in Wallonië 
de Federation du Scoutisme Ca-
iholique de Belgique. In 1929 
kozen de vijf Vlaamse gouwen 
De Hasque tot hun eerste Ver-
bondskommissaris. 

De Donder:,,Nu de splitsing 
een feit was kon de opgang 
van het scoutisme in Vlaande
ren voorgoed beginnen. De man 
die de beweging haar defini
tieve vorm zou geven was Mau-

^ rits Van Haegendoren." In 1933 
o volgde hij De Hasque als Ver-
^ bondskommissaris op. Het eer

ste probleem waarmee hij te 
doen had w^aren de Fransta
lige groepen in Vlaanderen, Van 
Hagendoren beschouwde ze als 
delen van het W K S . 

^ 

De Donder:,.Van Haegendo-
rens grote verdienste zal het 
blijven dat hij het verbond aan
een smeedde tot één geheel en 
het een eigen stijl gaf. Geen 
Brits-koloniale scouting, maar 
een Vlaamse scouting. 

Afgelopen was het met de bonte' 
verscheidenheid, met de soci
ale ongelijkheid -- 'Zelfde uni
form voor rijk en arm' - en met 
de losse interpretatie van Ba-
den-Powells ideeën. Scouting in 
Vlaanderen moest één bewe
ging worden, krachtig en stevig 
onderbouwd." 

Van Haegendoren kroop in zijn 
pen en schreef Verkennerdleven, 
hét handboek van de Vlaamse ' 
padvinderij. Volgens De Don
der was dit werk „sterker pe
dagogisch gefundeerd, meer ge
ëngageerd en stukken ernstiger 
(...) dan het Engelse voorbeeld 
van BP". 

Van Haegendoren verneder
landste ook de scoutstermiolo-
gie. 

Begrijpelijker wijze reageerden 
de Franstalige groepen nega
tief maar ook behoudsgezinde 
Vlaamse groepen -waren niet te 
vinden voor de richting die Van 
Hagendoren uitging. Wie de la
tere VU-senator gekend heeft 
weet dat hij een doordrijver 
•was. 

De Donder verhaalt hoe de 
Vlaamse scouts de sho-w stalen 
op de Wereldjamboree in Ne
derland (Vogelzang, 1937). 

Bij het slotdefilé stapten 600 
Vlaamse scouts achter de leeu-
-wevlag voorbij de officiële tri
bune met BP, koningin WUhel-
mina en de Belgische mUitaire 
attaché. De koningin begroette 
het vaandel als een nationale 
vlag! Het voorval zorgde voor 
een heftige rel. 

Deze en andere stoutigheden 
moesten ooit voor heibel zor
gen. Na de oorlog -werd Van 
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Haegendoren zelfs een privéreis 
tijdens de bezetting naar Duits
land kwalijk genomen, onder 
druk van frankofone en Ant
werpse patriottisch gezinde 
groepen die de splitsing niet 
hadden verteerd werd een hetze 
tegen hem opgezet. Kardinaal 
Van Roey speelde meid voor 
alle werk en eiste in 1947 het 
terugtreden van Van Haegen
doren. Dat gebeurde, maar de 
pret was van korte duur. Van 
Haegendoren werd door Mau-
rits Coppieters opgevolgd. Van 
hem heeft De Donder het ver
haal over de wijze waarop de 
kardina^ te v^rerk ging. 

„Dit is een van de schandelijk
ste bladzijden uit de Vlciamse 
geschiedenis." vertelde Coppie
ters aan De Donder. 

BLAUWE GIDSEN 

Van dezelfde orde is de lijdens-
•weg die de meisjesgidsen gin
gen. De eerste groepen onston
den in de Brusselse MaroUen-
wajk, adellijke juffrouwen had
den de leiding. De eerste hoofd
leidster van de Baden-Po-well 
Belgian Girl Guides heette ma
demoiselle Marie-Josèphe Fur-
quim d'Almeïda, zij werd opge
volgd door barones Myriam de 
Broqueville. 

Ook in Vlaamse steden kwa
men er Franstalige groepen, de 
kommissaresse van Antwerpen 
kende niet eens Nederlands. 
Toen de Engelstalige nstam in 
1929 door Guides Catholiques 
de Belgique werd vervangen 
scheurde de groep van Merk-
sem zich af en nam het blauwe 
uniform aan. De Blauwe Gid
sen waren geboren. 

,,Wat hierop volgde, schrijft De 
Donder, is een droevig verhaal 
van hooghartigheid en verne
dering met het Belgische epis
copaat in zijn bekende 
anti-Vlaamse rol." In 1939 kre
gen de Blau'we Gidsen de steun 
van Yvonne Groffl, hoofdakela 
bij het W K S en later de echt
genote van Maiu-its Van Hae
gendoren. 

De beweging groeide snel uit, 
mciakte werk van schohng mjiar 
tot een verzoening met de 
kaki-gidsen kwam het niet. In
tegendeel, eind 1947 werd 
Yvonne Groffi uit de Katolieke 
Meisjes-Gidsen gestoten. Dat 
was de aanleiding tot de oprich
ting van het Verbond van Ka
tolieke Meisjesgidsen. Het zou 
nog tot 1958 duren eer het tot 
een definitieve splitsing kwam 
en tot 1961 eer het Vlaams Ver
bond van Katolieke Meisjesgid
sen als volwaardige tegenhan
ger van het W K S werd opge
richt. 

VOOR HET LEVEN 

Alleen reeds voor de ontstaans
geschiedenis van W K S en 
W K M is het boek van De Don
der de moeite waard gelezen te 
worden! 

Natuurlijk bevat het werk ook 
honderden ,,sterke verhalen'uit 
het rijke leven van welpen, ver
kenners, voortrekkers en zee-
scouts. Ook over de pogingen 
om luchtscouts op te richten 
wordt verteld, de weinige groe
pen die ooit bestonden hadden 
vlugger vlag en lied dan aktivi-
teiten. 

Een prettig hoofdstuk — Een,' 
dcout, altijd dcout — is ge\vijd aan 
eerbiedwaardige groepen en be
kende mensen en hoe zij mekaar 
later o.m. in politieke partijen 

terugvonden. Ook namen van 
oud-scouts die in de VU mili-
teren komen daarbij aan bod. 
(Voor de aardigheid: de drie le
den van de WIJ-redaktie zijn 
oud-scouts!) 

E^n anekdote is vermeldens
waard. Toen CVP-voorzitter 
Wilfried Martens (een 
oud-KSA'er) zich op een da
gelijks bureau van zijn partij 
ergerde over de onvolwassen 

reakties van bepaalde CVP'ers 
riep hij uit dat ze zich „als 
scouts gedroegen". Prompt ver
zocht Leo Tindemans (een 
oud-scout) alle oud-scouts de 
vergadering te verlaten, wat ze 
ook deden. Het is nooit meer 
goed gekomen tussen de twee 
CVP-kopstukken. 

Vic De Donder schreef een 
prachtboek dat niet alleen de 
weergave is van een stuk 

Vlaamse ontvoogding maar ook 
de avonturen verhaalt door dui
zenden jongens en meisjes be
leefd. Of om het met de woor
den van joernalist-fotograaf Mi-
chiel He3mdrickx te zeg
gen:,,Tussen mijn zevende en 
mijn eenentwintigste ging al 
mijn tijd naar de scouts, veer
tien invloedrijke jaren. Ik heb 
er meer geleerd dan op welke 
school ook. Achteraf, terugden
kend, kan ik me zelfs geen be

tere opvoeding wensen." 

Wie met kerst of oudejaar een 
Goede Daad wil plegen legt het 
boek PatrouUUleiderd komen getre
den onder de kerstboom van een 
oud-scout! 

(mvl) 
c& PratrouiUeUiderd konten ge
treden. Katholieke .tcout) en gid
sen in Vlaanderen. Vic De Don
der, flitg. Standaard Uitgeverij, 
Antwerpen. 252 blx. 595 fr., 32 
blz.foto'^. 

WIE OP OUDEJAARSNACHT 
NIET AAN DE LIJN DENKT, 

DOET DAT BETER WEL 
Neen, op oudejaarsnacht moet je lekker niet aan je lijn denken. Wél aan De Lijn. Neem geen risico, 

laat anderen in 't zakje blazen, en neem bus of tram. 
Van 's avonds tot in de vroege uurtjes staat De Lijn voor je klaar. En dat tegen een feestelijk voordeelprijsje. 

Prettige oudejaarsnacht! 

De nachtbussen en -trams ri|den in en naar Antwerpen, St-Niklaas, Gent, Vlaams Brabant, Aalst, Oostende en Limburg 
Haal alvast de folder met dienstregelingen, of bel voor meer informatie gratis naar deze groene nummers 

Antwerpen 078/ 11 38 83 • Vlaams Brabant 078/ 11 37 73 • Limburg 078/11 39 93 
Oost-Vlaanderen 078/ 11 35 53 • West-Vlaanderen 078/ 11 36 63 

OEI 

UMM 

DE LIJN HOUDT JE IN BEWEGING 
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EEN DIEPGRAVEND ESSAY OVER KUIFJE EN DE BLAUWE LOTUS 

CHINESE PATER WAS MYSTERIEUZE PRATER 
Kennerö en Lkfhebberé zijn het er ai lang over eenö: 
De Blauwe Lotiu ui hét Kuifje-verhaal bij uitötek. Het 
album groeide in de loop der jaren uit tot een heuö 
„kultboek", wereldwijd werden er meer dan 3 miljoen 
ektfemplaren van verkocht. 
Maar De Blauwe Lotu^ ió niet zomaar een spannend 
avontuur van de jonge reporter, met dit album ié meer 
aan de hand. Waarom L) het in enkele landen, na meer 
dan vijftig jaar, nog altijd een öteen ded aan^tooté ? Wat 
zet een Chine<)e hidtorika en een kultuurredakteur van 
een bloederrutige Vlaanue krant er toe aan een weten
schappelijk essay over Kuifjes belevenissen in China te 
publiceren ? 
In China in Kuif/e speuren Claire Chang en Marcel 
Van Nieuwenborgh naar de mysteries van De Blauwe 
Lotus. 

a de suksesvoUe avontu
ren van KuiQe bij de Sov-
)ets, in Congo, in Amerika 
en in Egypte (J)e dLgaren 

van de Farao) kondigde Hergé 
aan dat het niet lang meer zou 
duren alvorens de jonge held 
naar China zou trekken. De 
kennis die Hergé had van de 
landen waar de Kuifje-verhalen 
zich afspeelden was fragmenta
risch. Wat hij over China wist 
was ook al niet veel soeps, hij 
moest het stellen met een hand
vol algemeen gangbare Wes
terse vooroordelen. Abbé Gos-
set, de aalmoezenier van een 
groep katoheke Chinese studen
ten aan de KU-Leuven vernam 
dat Hergé z'n geesteskind naar 
China wdde sturen. De vrees 
dat Hergé er een potje van zou 
maken was zeker niet onge
grond, Gosset kende maar ai te 
goed Kuifje m Congo (later Kuufje 
UI Afrika) dat bol stond van 
de raciale stereotyperingen. De 
geestelijke liet Hergé weten dat 
hij zich best eens grondig het in
formeren en dokumenteren al
vorens zich in het China-avon-
tuur te storten. 

TCHANG 
De tekenaar, boordevol goede 
wol, kwam zo door toedoen van 
Abbé Gosset in kontakt met 
Zhang Zhong-ren, die toen nog 
Tchang Tchong-jen heette 

DE AUTEURS 
Claire S.C Chang werd ge
boren in Seoul Ln 1959, uit 
een Chinese familie. Ze stu
deerde muziek en geschie
denis Ln Seoul en Taipei, 
en Europese studies aan de 
KU-Leuven. Ze bereidt er 
aan het departement 
Nieuwste Geschiedenis een 
doktoraat voor over Lou 
Tseng Tsiang (Dom Lou). 

Marcel Van Nuuwenborgh 
werd in Teralfene geboren 
in 1946. Hij leidt de Stan
daard der Letteren, het li
terair supplement van de 
krant De Standaard. Hij 
publiceerde reisverhalen, 
essays en een dichtbundel. 
Zijn opmerkelijk boek Lite
raire wandelingen door Bruddel 
w^erd vertaald in het Frans 
en het Duits. 

(Tchang voor de vrienden). 
Tchang kwam in het begin van 
de jaren dertig beeldhouwkunst 
studeren in Brussel. Hij was een 
gekultiveerde jonge man van 
27 jaar, even oud als Hergé, 
die zeer goed op de hoogte 
was van de politieke gebeurte
nissen in zijn land. Maanden
lang werkten ze samen aan het 
nieuwe China-verhaal. Uit die 
nauwe samenwerking ontstond 
een hechte vriendschap voor het 
leven. 

Tchang had op zijn beurt in 
ons land een mentor, de Chi
nese mandarijn Lou Tseng-Tsi
ang die zich uit de politiek en de 
diplomatie had teruggetrokken 
en als pater dom Lou z'n dagen 
sleet in de Abdij van Sint-An-
dries in Loppem (zie ook stukje 
Een merkwaardige anekdote). Dom 
Lou was net als Tchang uit 
Sjanghai afkomstig en was er 
zelfs bevriend met de familie 
van Tchang, bovendien had een 
grootoom van de jonge Chinees 
ooit nog les gegeven aan pater 
Lou. Komt deiarbij dat Hergé 
als humaniorastudent nog „re
traite" had gedaan in Sint-An
dnes, de toenmalige gastenpater 
werd later zowat de sekretaris 
van dom Lou. Weer eens bleek 
dat de -wereld klein was! Er 
had dus een kruisbestuiving van 
je welste plaats, tussen Hergé, 
dom Lou en Tchang, die uit
eindelijk resulteerde in Hergé's 
meest mysterieuze, meest ge-
engageerde, meest omstreden 
maar meest waarheidsgetrouwe 
Kuifje-avontuur: De Blauwe Lo
ttie. E^n album dat in alle op
zichten een scharnier was in het 
leven en de loopbaan van de 
tekenaar. 

Maar De Blauwe Lotus werd 
bovenal een verhaal over 
vriendschap tussen een Wes
terse striptekenaar die de hoog
ste toppen van de roem zou 
scheren, en een Chinese beeld
houwer die gedoemd was een 
wat zielig bestaan te leiden in 
een land dat voor een schep
pend kunstenaar weinig vrolijke 
perspektieven bood. 

In de Blauwe Lotus ontwik
kelde Hergé zijn fameuze „klare 
lijn", wat later zowat z'n han
delsmerk zou worden. Zijn ob-
sessionele drang naar pikturale 
details, de maniakale zin voor 
autenticiteit, z'n fotografische 
precisie en het tekenen van
uit zekere persektieven — wat 
de dekors in de Kuifje-verhalen 
een zo eigen karakters geeft — 
kwamen in De Blauw^e Lotus 
tot volle wasdom. Was het te-

In De Blauwe Ijotus neemt Hergé voor het eerdt de Westerde dtereotiepe beeOvorming op de korrel 

kenen van Kui^e tot voor kort 
,,een aardigheidje", van nu af 
aan werd het menens. 

Lied aventured de Tintin en Ex
treme Orient, zoals de oorspron
kelijke titel van De Blauwe Lo
tus luidde, verscheen in 1934 
voor het eerst Ln afleveringen in 
Le petit vingtième , de kinderbij-
lage van de konservatieve ka-
tolieke krant Ze XXième Siècle . 
In 1936 werd De Blauwe Lotus 
in boekvorm uitgegeven. Deze 
zwart-wit-versie -werd in 1946 
—ingekort en enigszins aange
past— ingekleurd. Het is deze 
editie die nu nog altijd herdruk
ken kent. 

SPANNEND 
De vriendschap en de samen
werking tussen Tchang en 
Hergé waren genoegzaam ge
kend, maar van de kontakten 
nret de gewezen toppolitikus 
dom Lou en diens dominante 
aandeel in De Blauwe Lotus 
was niet veel geweten. De En
gelsman Hariy Thompson 
maakt er in z'n boek Hergé-een 
duhbelhiografk-Kuifje (Neder
landse vertaling uitg. Ba-
lans/Kritak, 1991) gewag van, 
maar de grote verdienste van 
Clciire Chang en Miarcel Van 
Nieuwenborgh is dat ze veel 
verder gingen in hun zoektocht 
naar de bronnen van het, op his
torische feiten gebaseerde ver
haal, ze streefden naar volle
digheid. In China 'in Kuifje ma
ken ze duidelijk dat de invloed 
van de twee Chinezen op Hergé 
en het tot stcuid komen van 
het Kuifje-avontuur enorm w^as. 
Chang en Van Nieuwenborgh 
weten ook te vertellen, vaak 
verbazend gedetailleerd, vs^elke 
„tips" Tchang en dom Lou aan 
Hergé doorspeelden. Op die 
wijze ontraadselden de auteurs 
tal van mysteries die De Blauwe 
Lotus omhulden. Ze ontdekten 
ook uniek fotomateriaal dat de 
tekenaar als dokumentatie be

nutte. Pas na een grondig bron
nenonderzoek hebben Claire 
Chang en Marcel van Nieuwen
borgh zich aan de receptie (of 
hoe het boek destijds werd ont
vangen door het publiek en „De 
Wereld") ge^vaagd. 

China in Kuifje is een vlot lees
baar boek dat bij momenten 
écht spannend is. J e moet het 
lezen met De Blauwe Lotus bin-

i-s-y^^K™ 

nen handbereik, dat Kuifje-ver
haal, dat je ettelijke keren hebt 
verslonden, gaat nu opeens nog 
zoveel meer boeien. China in 
Kuifje is op de koop toe een 
mooi uitgegeven boek (maar dat 
zijn we van het Davidsfonds ge
wend) formaat stripalbum, met 
een kleurrijke, glanzende, harde 
kaft, rijk geïllustreerd en een 
sobere maar frisse hedendaagse 
vormgeving. 

EEN MERKWAARDIGE 
ANEKDOTE 

Een van de vele merkwaar
dige en soms leuke anekdo
ten die Chang en Van Nieu
wenborgh op het spoor 
kwamen willen we u toch 
niet onthouden. U zal snel 
merken waarom. 

Lou Tseng-Tsiang trok zich 
na een bewogen politiek le
ven en de dood van z'n 
Belgische vrouw terug in 
de Benediktijnenabdij van 
Sint-Andries in Loppem bij 
Brugge. Ooit was hij eer
ste m^inister van China en 
minister van Buitenlandse 
zaken, in Loppem werd hij 
in alle bescheidenheid dom 
Lou. Dit wilde echter niet 
zeggen dat de Chinese pater 
geen kontakten meer on
derhield met gekroonde 
hoofden en staatslieden, 
dom Liou'd invloed was nog 
altijd groot. 

Als monnik had dom Lou 
zich aan het voorbeeld ge
spiegeld van de Belgische 
kardinaal Mercier, die bij de 

Chinese katolieken bijzon
der populair scheen te zijn. 
De bewondering voor Mer
cier was zo groot dat er zelfs 
een straat naar hem werd 
genoemd ln de Franse kato-
Ileke wijk van Sjanghai. In 
1914 publiceerde Mercier 
een herderlijke brief waarm 
de hoge kerkpiet zich af
zette tegen de Duitse bezet
ting van België. Dom Lou 
gebruikte de titel van Mer-
ciers brief Vaderlanddliefde. 
Standvodtige UjdzaamheS. 
voor een pamflet tegen de 
Japanse overheersing van 
China, Op Liouj brochure 
werd door Japan snedig ge
reageerd met volgende be
denking: ,,Stel3at Belgiè met 
waa bezet door de Diutderd maar 
door de Franden. Wedden dat 
de zeer Frandltevende kardinaal 
Mercier daarover geen herder
lijke brtef had gedchreven ?" 

,^et alle Chinezen, maar niet 
met den dezen ", zullen de J a 
panners wellicht gedacht 
hebben. 

^ 
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Marcel Van Nieuwenborgh 
staat bekend als China-kenner. 
Wellicht is hij ook Kuifje-fan. 
We vroegen hem wat hem er 
nu toe aangezet heeft dit essay 
te schrijven: zijn liefde voor het 
Verre Oosten of zijn S3mipatie 
voor Kuifje. 

M. Van Nieuwenborgh: „Het 
u> in de eerdte plaats mijn Liefde 
voor China, en in het bijzander mijn 
fascinatie voor Sjanghai, die aan 
de oordprong van dit boek Liggen, 
lic ben 14 izeren in China geweedt, 
veeLaL beroepdhaLve. Itz geLoof dat ik 
één van de eerdte niet-kommunid-
tidche joernaLidten beu- geweut die 
door China werd uitgenodigd. En-
keLe jaren geLeden ivad ik in Sjang
hai, damen met de direkteur van 
het franjtaLige Sint-Lukadinstituut 
uit BruddeL, die dedtijdd Hergé advi-
deerde in z'n aankopen van moderne 
kurut. PLvtd vroeg die man mij of ik 
kon aanwijzen waar Kuifje overaL 
had rondgeLopen in Sjanghai (de 
Blauwe IvOtus speelt zich af in 
het Sjanghai van de jaren dertig 
met z'n gangsters, opiumschui-
vers, kidnappers, en kolonialis
ten). Ik moet toegeven dat ik daar 
vrij veeL moeite mee had. Hergé had 
zijn dekord voor een dtuk afgete
kend van foto'd, die wij nu hebben 
teruggevonden, maar die weL een erg 
clean beeLd van Sjanghai gaven. De 
fotografie Liet toen nietd van de aL-
omtegenwoordige armoede zien." 

• Had pater Lou of Tchang 
hem dan niets van die schrij
nende armoede vertelt? 

M. Van Nieuwenborgh: „Tja, 
ik denk dat het ook met de weinig 
agreddieve dtijl van Hergé te maken 
heeft. De armoede van de Chineed u 
guymboiuieerd in de magere, bar-
revoetde rikjja-koeLie met ontbLoot 
bovenLijf (de riksja is het tw^ee-
wielig, door één man getrokken 
karretje dat op het einde van 
de vorige eeuw door de Japan
ners in China werd geïntrodu
ceerd)." 

• Wat was en is er zo bijzon
der aan Sjanghai? 

M. Van Nieuw^enborgh: „Ik ben 
aL jaren bezig met de relatie tuiden 
Europa en China. Die relatie ligt 
gestold in Shanghai, bijvoorbeeld in 
de bouwdtijlen van de dtad. Hergé 
gebruikt opzettelijk niet de Wedterde 
elementen uit Sjanghai Opmerke
lijk daarbij u) dat in de Chinede 
beeldverhalen uit die tijd juist wel 
wordt uitgepakt met die Europese 
hoogbouw l 

Sjanghai was toen een stad van 
iedereen. Buitenlanders hadden 
grote gedeelten van de haven
stad in pacht, de zogeheten 
.concessies'of,settlements'. Het 
was, om het simpel uit te druk
ken, het Hong-Kong van toen. 
Trouwens, toen Sjanghai in 
1949 door Mao werd overge
nomen, zijn aan de stad de
zelfde beloften gedêian als nu 
aan Hong-Kong dat in 1996 tot 
de Volksrepubliek zal behoren. 
Mao zou van Sjanghai een vrij
haven maken. Het merkwaar
dige is dat de grote families 
die nu in Hong-Kong zitten uit 
Sjanghai afkomstig zijn, en dat 
die verdomd goed weten wat 
zo'n beloftes waard zijn !" 

BOODSCHAP 
De Blauwe Lotus is het minst 
tijdloze Kuifje-verhaal. Zoals 
we al schreven stortte Hergé 
zich toen misschien ietwat roe
keloos in de brandende aktuali-
teit. Van Tchang en Lxju kreeg 
de tekenaar het echte verhaal 
van het Chinees-Japans kon-
flikt dat toen in alle hevigheid 
woedde. Hergé verwerkte tal 
van echt gebeurde feiten in z'n 
verhaal zoals bijvoorbeeld het 

De öamenwerking aan De Blauwe Lotud was zo intend dat Hergé zijn vriend en "informant" Tchang 
in het verhaal vereeuwigde . 

Moekden-incident waarbij de 
, ,Jappen" een Chinese spoor-
•weg opbliezen en het zaakje 
in de schoenen van Chinese 
boeven schoven, zo hadden ze 
een voorwendsel om China bin
nen te vallen. Hergé.wijst ook 
op de onmacht van de Volken
bond (de voorloper van de VN) 
in het konflikt. In De Blauwe 
Lotus wordt de S3mipatie voor 
de Chinezen, die de arrogantie 
van de Japanners grondig beu 
zijn, niet onder stoelen of ban
ken gestoken. Ook de dubbel
zinnige en soms ronduit kor-
rupte houding van de Interna
tionale Concessie, die een oogje 
dichtknepen voor het terreur
bewind dat de Japanners in 
China uitoefenden wordt in het 
Kuifje-avontuur gehekeld. Het 
album staat vol met anti-kolo
nialistische, amti-imperialistiche 
en nationnalistische slogans. 
Hergé rekent af met vooroor
delen tegenover China, de man 
van Kuifje in Congo wordt zo
waar anti-racist! De ,,tipge
vers" hebben hun niet mis te 
verstane boodschap duidelijk 
overgebracht via de jonge Brus
selse tekenaar. 

M. Van Nieuwenborgh; ,Claire 
Chang is de allereerste geweest die 
ooit de dagboeken van Lou heeft ge-

Sinds De Blauwe Lotus werd het 
tekenen van Kuifje een errutige 
zaak. 

sT ?• «• * W «f * • 

lezen. We ontdekten dat zowel de 
familie van Tchang aL die van Lou 
in het verzet zaten tegen Japan. De 
aversie tegenover Japan zat enorm 
diep geworteld bij Tchang en Lou, al 
had de eerdte kommunistische en de 
andere natwnalidtische dympatieé'n. 
Maar de dchrik zat er ook goed in. 
De damenwerking tussen Tchang en 
Hergé wad zo intens geweest dat 
Hergé voorstelde het boek samen te 
signeren. Tchang durfde niet, want 
dom Lou had hem verzekerd dat 
de Japannerd hem een kopje kleiner 
zouden maken aL hij ooit terug in 
China kwam." 

Alaar ook Hergé verging het 
zo gemakkelijk niet. Zowat ie
dereen was na het verschijnen 
van de Blauwe Lotus in z'n 
kruis getast. De Japanners na
tuurlijk, maar ook de Engelsen 
en de Amerikanen die de In
ternationale Consessie in Sjang
hai regeerden en die er alles 
behalve proper uitkwamen. Di
plomatieke heibel bleef niet uit. 
In Japan is De Blauwe Lotus 
nog altijd verboden lektuur, in 
Groot-Brittannië duurde het tot 
1983 voor het album schoor
voetend in de handel werd ge
bracht. . 

Om niet altijd duidelijke rede
nen is De Blauwe Lotus in Tai
wan niet te vinden, en in de 
Chinese Volksrepubliek vind je 
peis sinds 1984 gezuiverde „pi
raatversies". In China -weet men 
blijkbciar niet zo goed raad met 
de Blauwe Lotus. Hergé trekt 
in het verhaal inderdaad geen 
nationalistische of kommunisti
sche kaart, heeft dit misschien 
te maken met de verschillende 
ideologieën die Tchang en Lou 
aanhingen? Hier kan in ieder 
geval weer lekker over doorge-
piekerd worden, ^ wie weet le
vert dit ook nog voldoende stof 
voor een tweede essay over De 
Blauwe Lotus. 

Maar kort samengevat, men is 
tot op de dag van van vandaag 
nog altijd bang van een stripver
haal dat in 1934 bedacht werd. 

Hergé van zijn kant heeft zich 
na De Blauwe Lotus gedeisd ge
houden. Nooit waagde hij zich 
nog zover op glad politiek ijs. 
Zijn verhalen werden „voor ie

dereen herkenbare parodieën 
op de werkelijkheid" zoals 
Hergé-gezinden dat uitleggen, 
en „de tekenaar kreëerde een 
heel nieuw universum". M.a.w., 
Hergé had liever geen gedon
der meer met bmnen- of buiten
landse politici. 

KOMPLEET? 
• Is China in Kuifje nu dé 
komplete Blau'we Lotus-stu
die? 

M. Van Nieu-wenborgh: „Neen, 
je kan natuurlijk niet alles schrijven 

op die paar bladzijden. Ook heel wat 
fotomateriaal dat we ontdekten heb
ben we niet kunnen opnemen. We 
brengen bmnenkort een bijgewerkte 
en aangevulde verdie uit waarin we 
nog een aantal belangrijke resulta
ten van ons onderzoek zullen publi
ceren. We zijn ook aan het onder
handelen om een Frande editie uit te 
brengen." 

• De verkoop loopt lekker 
want de trweede druk is ook al 
haast de deur uit. Maar wie 
koopt nu zo'n boek ? 

M. Van Nieuwenborgh.' „Dat 
u moedijk te achterhalen, maar ik 
denk een zeer heterogeen publiek. 
Wellicht zowel dtripliefhebberd en 
, Tintinologen' aL geïntereseerden in 
de politiek, de gedchiedenL en kui
tuur van China. 

Ook de Nederlanders lopen 
storm voor China in Kuifje, 
meer nog dan hier. Maar mis
schien heeft dat ook met het 
verleden te maken. Onze voe
ling met Japan is even groot als 
die met bijvoorbeeld IJsland, 
maar de Nederlanders hebben 
natuurlijk heel andere herinne
ringen eian de Japanners, ik 
doel dan op hun ervaringen uit 
de Tweede Wereldoorlog!" 

B Hergé maakte zijn Blauw^e 
Lotus samen met een Chinees, 
Tchang. Marcel Van Nieuwen
borgh schreef zijn boek samen 
met een Chinese, Chang. Toe
val? 

M. Van Nieuwenborgh: „Een 
leuk toeval maar alle Chinezen he
ten Chang of Tchang, dat L aL 
Jandens of Peeterd bij ons. Wie geen 
Chang heet noemt Wang..." 

• ...u bent de China-kenner! 

(ts) 

c» China in Kuifje. Marcel Van 
Nieuwenborgh en Claire Chang. 
Uitg. Davldsfonds, Leuven, 1993, 
44 blx., 395 fr. 

„VLAAMS" KUIFJE 
OP DE BUIS 

Op zaterdag 25 december 
start TVI met de uitzen
ding van 39 animatiefilms 
De avonturen van Kuifje, een 
Vlaams-Nederlandse versie 
van "een Frans-Canadese 
TV-reeks naar de strjps van 
Hergé. 

Voor de Nederlandse versie 
stond View Communicati
ons in. Producent Jean-Luc 
Sterckx deed beroep de Ne
derlanders J a n Derk Beek, 
die voor de lipsynchrone 
vertaling zorgde, en Arn
old Gelderman die de stem-
regie deed. Beiden hebben 
Disney-ervaring. Er werd 
voor de dubbing beroep ge
daan op Vlaamse stemmen. 
Deze reeks tekenfilms is bij
gevolg één van de weinig 
grote animatieseries die vol
ledig door Vlaamse akteurs 
is ingesproken. 

Kuifje kreeg dus Vlaamse 
stembanden, en nog wel van 
akteur Alichaël Pas. Luk 
De Koninck speelt kapitein 
Haddock, Bert Struys pro
fessor Zonnebloem, David 

^ 

Davidse en Paul Codde 
Jansen & Janssen) en 
Jean-Marie Desmet heeft 
de e r het heflijk stemge
luid van Bianca Castafiore 
te dubben. 

Andere personages worden 
vertolkt door de stemmen 
van Aafke Bruining, Leen 
Persijn, Wanda Joosten, 
Bert Champagne, Dirk De-
noyelle, leslie De Gruyter, 
Vic De wachter, Wim De 
Wulf, Stef Peeters de Groe-
lard, Dcian Hugaert, Kristi-
aan Lagast, Luc Springuel, 
Kurt Van lïeghem. Mark 
Van E^ghem, J a n Van 
Hecke en Arnold Gelder-

De BRTN-televisie zendt 
deze reeks uit op TVI, tel
kens op zaterdag en zondag 
om 18.10 uur. Aangezien 
bijna elk Kuifje-verhjial in 
twee afleveringen van elk 
25 minuten wordt verteld, 
kan de kijker door deze pro
grammering in één week
end een verhaal volgen. 
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Zo de bank 
Bent u wel voldoende verzekerd? Voor wie onderverzekerd bedrag volledig vergoed. Bovendien geniet u een gratis 

is, betekent schade door brand, storm of wateroverlast Huisbijstandsverzekering: bij ernstige schade hebt u recht 

ook financieel een ramp. Met de KB-Woning- en Gezins- op gratis huisvesting, kinderoppas,... Neemt u de aan-

verzekering loopt u geen enkel risico. De Kredietbank vullende Gezinsverzekering, beter bekend als de'Familiale', 

vergoedt u de volledige heropbouwwaarde. Ook J f Ê ^ dan is de premie hiervan extra voordelig. Zo hebt u 

schade aan uw inboedel wordt tot het verzekerde ^ ^ ^ J voor een bescheiden bedrag absolute gemoedsrust. 

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 KB-Woning- en Gezinsverzekering wordt afgesloten bij Omniver NV, verzekeringsonderneming, toegelaten onder codenummer 0993 



KÜIT-IMTJE 
GORKI LEEFT CRU BOURGEOIS 
Als je dacht dat de titel over de 
Russische auteur Maxim Gorki 
ging, zat je goed fout. Neen, de 
jongste tijd is er in de Vlaamse 
popwereld een groep die zich 
Gorki noemt, en hoge ogen 
gooit... met Nederlandstalige 
teksten. 

Deze teksten zijn in hoofdzaak 
van Luc De Vos. Toen iemand, 
ergens in Vlaanderen, ergens 
in een café, op een halfzatte 
avond, tegen deze Luc zei, dat 
diens teksten gebundeld moes
ten \vorden, werd de idee gebo
ren om een bibliofiele uitgave te 
maken. 

En het werd er eentje om U 
tegen te zeggen. In één maand 
tijd werd ze uit het niets geto
verd. Een reusachtige CD-ver-
pakking kreeg als inhoud 11 
liedjesteksten mee, die werden 
geïllustreerd door 12 Vlaamse 
kunstenaars. Alles werd dan uit
gevoerd in zeefdruk door Roger 
Vandaele, bekend van de Panter 
Pers. Werk van Fred Bervoets, 
Frank Maieu, Pjeeroo Roobjee, 
Albert Pepermans en J a n Van 
Riet illustreren liedjes als: Be-
rejager, In onze Icige landen, Sa
men in dat donkere huis. Beste 
Bill en Anders en beter. 

Het muziekwereldje stond er 
bij en keek er met totale ver
bijstering naar, maar dat alles 
hoort immers bij het fenomeen 
Gorki, die met hun straalplaatje 
Gorki; hij leeft met goud wer
den bedacht voor de verkoop 
van 15.000 eksemplaren in bel-
gië. Juist, kleine B, want zo 
stond het ook op het eksemplaar 
dat hen werd overhandigd. 

Tegelijkertijd werden er 
T-shirts van de kunstwerken ge
drukt, in een oplage van 100 
eksemplaren, die tijdens kon-
certen zullen worden verkocht 
aan 700 fr. 

c& De kuiuttnap u) te verkrijgen 
aan de intekenprijs van 16.000 
fr., tot 15 Januari '94, daarna 
kost ze 20.000 fr. Rek. 
741-4020347-15 met vermelding 
„Hij leeft". 

WIJN BENEDEN 
DE 300 FRANK 

Wie graag eens een glaasje 
goede wijn drinkt, en daar toch 
geen schatten aan wü uitge
ven, signaleren we de publikatie 
van de zesde editie van de 300 
Beste Wijnen beneden de 300 fr. 
Deze wijnkoopgids 1994 bevat 
opnieuw een massa informatie 
over 300 wijnen van allerlei slag, 
die, zoals de titel het zegt, mak
simaal 300 frank kosten. 

Per geselekteerde -wijn (er wer
den 1.551 verschillende flessen 
van 208 wijnhandelaars ge
proefd) vindt U een proefpor-
tret met o.m. volgende gege
vens: bij welke schotels U de 
wijn best schenkt, of U U hem 
direkt moet drinken of hij nog 
enkele jaren kan rijpen in de 
kelder, waar hij verkrijgbaar is 
tegen w^elke prijs. Twee regis
ters vergemakkelijken het op-
zoekwerk: een register van wij
nen en- een register van wijn
handelaars. 

c& Wijnkoopgids 1994. De 300 
beste wijnen beneden de 300 
frank. Frank Van derAuwera en 
Frank van den Bogaert. 1993, 
180 blx, 375fr. 

Joernaliste Ingrid Vander Ve-
ken (°1948) „bottelde" een aan
tal verhalen die ze de titel Cru 
Bourgeois meegaf. Ze zijn stuk 
voor stuk neergepend in een 
vlotte stijl. Haar verhalen spe
len zich af in een wereld die 
pronkt met w^elzijn, burgerlijk 
geluk en trendgevoelige schoon
heid. Maar het meestal slechts 
schone schijn. 

In elke pennevrucht staat een 
diep ontgoochelde vrouw cen
traal. Levensecht! Wij herken
nen niet alleen onze buurvrouw. 
Schrijnend het verhaal over het 
gevecht voor één kind terwijl 
„elders" ontelbare kinderen 
sterven. De wraak op een ver
krachter van een vrouwelijke 
dierenarts kan een ware gebeur
tenis zijn. Het meest pijnlijke 
verhaal in deze bundel luistert 
naar de titel Vastgoed, mijns in
ziens het beste uit de hele Cru 
Bourgeois. Hoevelen onder ons 
zijn het huis, waarin ze een le
venlang hun kostbaarste herin
neringen geïnvesteerd hebben 
niet geraakt aan zielloze nieuw
bouw? Daarom een zeer her
kenbaar citaat: ,,Toen de kraan 
geïnstalleerd werd en de 
bull-dozer kwam aanrijden, be

greep ze dat het zover w^as; hun 
huis zou worden gesloopt. 

Uit het stof doemden de zo ver
trouwde rijen tegels «n stroken 
behangpapier op. De rest kon 
ze zelf wel invullen. Ze zag ka
ders hangen en meubels staan, 
hoorde gesprekken en proefde 
gerechten. Kinderen stormden 
joelend de trappen op en af. E^n 
sleutel in het slot en daar was 
Cel (de echtgenoot). 

Ach, Cel! Ze liep kamer 193 
uit, naar kamer 302. Hij had 
de gordijnen dichtgetrokken en 

keek naar de Wimbledon-finale. 
'Dag' zei ze, maar hij ant
woordde niet. Behoedzaam 
sloot ze de deur. Ze nam de 
lift naar beneden en liep de 
gang door, tot bij de hal die 
het ziekenhuis verbond met de 
bejaardenafdeling. Daar, bij de 
madonna, stond de automaat. 
Daar kon je koffie drinken uit 
een plastic bekertje. Daar zaten 
altijd mensen." 

Verder gaan haar verhalen over 
kunstbloemen en pornofoto's, 
twijfelachtige babysitters en be

hekst speelgoed, vrouwen met 
te mooie borsten en pubers die 
denken dat ze kunnen vliegen. 

Vander Veken schreef ook nog 
scenario's en toneelstukken. 
Eerder publiceerde zij bij Hou-
tekiet Tiramisu, eveneens een 
verhalenbundel. 

Hilda Lfytterhoeven 

o» Cru Bourgeois. Ingrid Van
der Veken. Uitg. Houtekiet, Ant
werpen, 130 bL, 595 fr. 

KRIS DE BRUYNE WEDERSAMENGESTELD... 

In het voorjaar verscheen de 
verzamelplaat van Lamp en La
zarus (bij Ariola-Express), en 
het lag dan ook voor de hand 
dat men het werk van het toen
malig derde lid Kris De Bruyne 
op de straalplaat zou zetten. 

De Alora-muziekmaatschappij 
maakte er terecht een dubbel
plaat van. De Peulschil en De zoe
nen mochten ook hier niet ont
breken, en uit zijn debuut (op 

Vogue) koos men ondermeer 
Tangebeek bos en Omdat Briusel 
.itinkt. Ook uit de elpees Bal-
lerina's en Paprika kan je (net 
zoals toen bij Van Neygen en 
Raymond v.h. G.) zijn liefdes-
en uitgangsleven op de voet vol
gen. Samen dus vijftien num
mers, naar onze smaak iets té 
weinig van het oude betere 
werk. Plaat twee bestrijkt het 
laatste decennium en de twee re
cente elpees, met Prachtig nieuw 

lief, Liliano Estavado en Gaga, de 
radiohits, als blikvangers tus
sen het minder bekende werk 
dat hij uiteraard aan vroegere 
fans wil laten kennen. Zijn vnj 
realistische teksten missen nog 
steeds dat vleugje poëzie om te 
blijven boeien. Een prachtidee 
•was wel om de originele ver
sie van Klein klein kleutertje, zijn 
prille debuut, af te ronden. 

Sergius 

KARELJONCKHEERE: 

EEN GROOT MENS, EEN GROOT DICHTER 

Toen de Nestor van de 
Vlaamse Poëzie, Karel 
Jonckheere, op 14 december 
j.1. na een derde beroerte in 
zijn Rijmenamse woning is 
overleden, ging de literaire 
berichtgeving in Noord en 
Zuid plots kort aan een ver
hoogde snelheid werken. 
Jonckheere was nog één keer 
hot neu's. Nu rust de zenuw
achtige dichter in de zo vele 
al even nerveuze gedichten 
voor eeuwig in zijn klein, ei
gengereid Panteon. 

Opvallend was dat hij bij zijn 
dood in de pers de nodige 
aandacht kreeg maar bijna 
nergens als een groot auteur 
^verd getypeerd. In de Hol
landse VolKskrant speelde men 
het zelfs klaar om hem bin
nen de Nederlandse litera
tuur te omschrijven als ,,een 
onbekende en matig gewaar
deerde schrijver en dichter". 

ZELFSPOT 
Dezelfde krant had het dan 
wél over de bekendheid die 
Jonckheere in de jaren zestig 
in Nederland verwierf door 
zijn deelname aan de lite
raire televisiekw^is ,,Hou je 
aan je woord" waarin hij zit
ting had naast Godfried Bom-
ans, Hella Haasse, Victor van 
Vriesland en H a n y Mulisch. 
Het zou ons niet verwonde
ren mochten in het kiUe noor
delijk Nederland geen of wei
nig exemplaren zijn ,,doorge
drongen" van de in '92 bij uit
geverij Houtekiet verschenen 
bloemlezing Niemand moet me 
helpen sterven. In dit door Her
man De Coninck samenge
steld boek krijg je het beste 
van de dichter Jonckheere 

f eserveerd: een uitermate 
nappe en leesbare selektie 

uit de Jonckheere-lyriek tus-

Karet Jonckheere 

sen 1933 en 1988, meer dan 
een halve eeuw dichtersver-
driet en -vreugde in 160 blad
zijden gevat. Met een paar su
blieme gedichten die de dich
ter van bundels als Proefiducht 
(1933) en Recht op da capo 
(1988) een stukje onsterfe
lijkheid zullen bezorgen. En 
Jonckheere wist zeer goed 
dat hij voor een paar staal
tjes knappe lyriek had ge
zorgd, bijv. in een gedicht ais 
„Kinderen met krekelstem", 
waarin hij het op een fascine-
rend-hallucinante ^vijze heeft 
over de driehonderd Servi
sche kinderen die in '41 door 
Duitse mitrailleurs als repre
saille werden neergemaaid. 
Of het zo ontroerende ,,Bij 
een ablatie" dat door de bijna 
80-jarige dichter werd ge
schreven als vertederende 
hommage aan zijn vrouw een 
subliem Uefdesgedicht geënt 
op de grote kanker-gruwel. 

Of het onvolprezen ,,Aan
komst in het duin" waar de 
geboren Oostendenaar bijna 
bezwerend plechtig ver
klaart: „Wie veertig jaar 
wordt ZcJ zichzelve kennen/of 
anders is het beter dat hij 
sterft". 

Toen hij dit gedicht schreef 
wist hij niet dat hij nog niet 
halfweg zijn eigen leven was. 
Een leven dat voor hem niet 
lang genoeg kon duren: 
Jonckheere kon er o zo moei
lijk afscheid van nemen, het 
is alsof hij soms met bouta
des en een voor velen onver
teerbare portie zelfspot aan 
de dood w ôu ontsnappen. En 
attent, alert bleef hij tot zijn 
laatste levensdagen. 

STILTE 
Toen begin dit jaar in WIJ 
de recensie verscheen die wij 
over de voormelde door Her
man de Coninck samenge
stelde bloemlezing schreven 
kregen wij van de bejaarde 
dichter een telefoontje waarin 
hij ons dankte en tevens zei 
dat hij zich gelukkig voelde 
omdat wij het gedicht voor 
zijn vrouw, ,,Bij een ablatie" 
zo mooi vonden. 

Twee dagen voor zijn dood 
belde hij de dichter Frank 
de Crits om zich te beklagen 
over het feit dat niet hijzelf 
maar Ivo Michieis de prijs 
voor een schrijversloopbaan 
had ontvangen. 

Hij zou zich daarover bekla
gen bij de heren Weckx, De 
Wael en Grootjans, zei hij, 
w^ant ,,deze prijs moet naar de 
oudste levende dichter gaan". 

Al wist Jonckheere zeer goed 
hoe relatief belangrijk lite
raire prijzen maar zijn (ze 
worden veelal toegekend op 

Ia 

basis van de „gevoeligheden" 
der juryleden en veel minder 
op de zuiver — literaire kwa
liteit), toch wou hij die prijs 
bij manier van spreken tot 
op zijn doodsbed in zijn be
zit krijgen. Alhoe^vel de ware 

oëzieliefhebbers hem die al 
ang hadden toegekend. 

Wij zijn blij de mens Ka-
rel Jonckheere persoonlijk te 
hebben gekend, ook in zijn 
betere jaren. Hij was een zes
tiger, -wij 23. We waren kol
lega's op het Departement 
Kuituur, Dienst Letteren. Hij 
domineerde er de ganse amb-
tenarengroep, met souplesse, 
met veel levenswijsheid ook. 
En soms kon hij zeer scherp, 
soms zelfs hard uit de hoek 
komen, maar hij had het hart 
op de tong, iets w ât van vele 
anderen niet kon gezegd -wor
den. En hij zette jonge man
nen op een spoor waarvan hij 
dacht dat het het goede was. 
En hij praatte zeer open over 
poëzie, bracht ons in kontakt 
met zijn literaire spitsbroeder 
Mamix Gijsen waarmee hij 
ooit de onvolprezen bloem
lezing Brevarium der Vlaamse 
Lyriek samenstelde. 

Maar nu zijn levendige stem 
voor altijd zwijgt zien wij hem 
aan het hekken van zijn wo
ning in de Rijmenamse bos
sen. 

Valavond, zomer 1990. Hij 
in pyjama, een magere wui
vende hand. Achter de dikke 
brilglazen de vriendelijke 
ogen van een oude, ietwag 
tragische man. In het huis 
waar de lichten reeds -waren 
aangestoken, zijn blinde zoon 
Floris, zijn lieve vrou^v De-
nise. Het moet daar nu zeer 
stil ge-worden zijn... 

Willie Verhegghe 
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EEN EIGENZINNIGE 
SELEKTIE 
ZATERDAG 25 DECEMBER 

JEFBURM70 
In het eerste deel van dit gelegenheidsprogramma t.g.v. de 70ste 
verjaardag van Jef Burm (°19 juni 1923) wordt teruggeblikt op zijn 
rijkgevulde loopbaan. In het tweede deel brengt hij liedjes, gedichten 
en monologen. „Ceremoniemeester" is Luc Appermont. (VTM, om 
21u.l5) 

VICTOR VICTORIA 
Spetterende komedie over een werkloze operazangeres die als ver
wijfde graaf Viktor sukses oogst in de Parijse nachtbars Met een 
schitterende Julie Andrews in de hoofdrol. (TV I, om 22u.50) 

ZONDAG 26 DECEMBER 

MORGEN MAANDAG 
Na dertien afleveringen stopt Mark Uytterhoeven met zijn satirisch 
magazine. Allicht begint hij over een paar maanden met iets nieuws, 
of toch weer niet... ? (TV 1, om 20u.20) 

DAENS 
Eerste aflevering van een 4-delige serie naar de roman van Louis 
Paul Boon. Stijn Coninx zorgde ook hier voor de regie. (TV 1, om 
21u.l0) 
MAANDAG 17 DECEMBER 

CRIMES OF PASSION 
Vreemde film van Ken Russell (1984) met Kathleen Turner, Anthony 
Perkins en John Laughlin. Uit geldnood aanvaardt een huisvader een 
bijverdienste als privédetektive en krijgt de opdracht een modeont
werpster te schaduwen die ervan verdacht wordt bedrijfsgeheimen 
te verkopen. Maar 's nachts doet ze heel wat anders... (TV 2, om 
22u.05) 

Kathleen Turner en Athony Perkind in de donu ondeugende, 
maar kondtant spannende triller Crime,) ofPcUdion. Maandag 
27 december op TV2, om 22u.05. 

• • • • • « # • • £ • • • • • « « « « » • 

DINSDAG 28 DECEMBER 

CUARTETO TRIANGULAR 
In oktober brachten Jan De Smet, Geert Vermeulen en Kris De 
Smet, samen De Nieuwe Snaar, een maand door in Barcelona. John 
Erbuer volgde met een kameraploeg hun dagelijkse leven, hun op
tredens en hun reakties op het onverhoopte sukses. (TV 1, om 
21u.35) 

BLUE THUNDER 
Amerikaanse avonturenfilm van John Badham (1982) over een po
litieman in Los Angeles die met een erg gesofistikeerde helikopter 
be%vakingsopdrachten uitvoert. Maar daar blijft het niet bij. Veel 
aktie en knappe stunts. (TV 2, om 22u.) 

WOENSDAG 29 DECEMBER 

THE SPY WHO LOVED ME 
Spannende James Bond-film (de 3de van Roger Moore) waarin de 
slimme 007 samenspant met de verleidelijke Russische agente Anya 
(Barbara Bach) om het plan van éiartsboef Stromberg (Curd Jür-
gens) tot verwoesting van de éiarde te verijdelen. Veel vermaak voor 
het hele gezin. (VTM, om 20u.25) 

DONDERDAG 30 DECEMBER 

SOMETHING WILD 
lïen briljant zakenman ontmoet op een dag in een restaurant de 
knappe, maar erg onberekenbare Lulu. Zij neemt hem mee naar een 
motel en daar beleven ze enkele opwindende dagen. Een verrassende 
film van Jonathan Demme (1986) met Jeff Daniels en een erg sexy 
Melanie Griffith. (TV 2, om 22u.40) 

VRIJDAG 31 DECEMBER 

OUDEJAARSAVOND 
Op TV 1 krijgt de kijker een aantal programma's voorgeschoteld die 
de lachspieren in beweging zouden moeten brengen. Het begint om 
20u. met een speciale aflevering van De Drie Wijzen. Mr. Bean trekt 
de avond pas goed op gang om 21u. 16 en dan volgt er een goed uur 
adempauze, met het Gala van de Gouden Bertjes. Jacques Vermeire 
(om 23u.) en Margriet Hermans (om 23u.30) zijn de hekkesluiters. 
Wie uitgelachen is kan dan misschien nog genieten van Wild Orchid 
II, een erotische film van Zalman King. (TV I, vanaf 20u.) 

MEL BROOKS IN AKTIE 
Mei Brooks van oneerbiedig
heid beschuldigen, is een con
tradictie in terminis, want hij 
pakt zijn film immers aan met de 
bedoeling oneerbiedig te zijn. 

reeds vanaf The Critic, waar hij 
de avant-garde een jurkje aan
trok, zette hij de lijnen uit waar
langs hij later zou trekken met 
The Producerd (filmproducen
ten), Blazing daddlej (de wes
tern). Young Frankenstein (de 
horror), High Anxiety 
(Hitchcock), The history of the 
world Part 1 (Kristus en het kris-
tendom), SpacebalL) (Star Wars) 
en Silent Movie (de stomme film). 

ROBIN HOOD 
En nu heeft deze fïlmlegende, 
zo^vel voor zijn oude fans als 
voor novieten, in Robin Hood: 
men in tights (Robin Hood: 
mannen in tricot), een back up 
gemaakt van al hetgeen hij tot
nogtoe in zijn films wist te stop
pen. Al de ge- en bekende vi
suele grappen, met wat nieuwe 
verbale humor, zijn aanwezig. 
Ze getuigen niet altijd van 
goede smaak, maar geen enkele 
Brooksfan die daar om maalt. 

De edelman Robin van Loxley 
(Cary Elwes, die nog nooit zo 
ernstig door een lacnfUm liep, 
zociat hij je lachspieren in be
weging brengt), gaat op kruis
tocht met koning Richard. Hij 
ontsnapt aan gevangenschap en 
dood, en keert terug naar Enge
land, waar hij het koninkrijk in 
de uitbuitershanden van Prins 
John (Ri hard Le'wis) vindt, 
die zijn \ mie werk laat opknap
pen door zijn beul de Sheriff 
van Rottingham (Roger Rees, 
zo^vat de sterkste komische rol). 

Robin besluit in het verzet te 
gaan en slaagt er in een groot 
deel van de bevolking achter 
zich te krijgen. Voor zich heeft 
hij voortdurend zijn liefje Ala-
rian (Amy Yasbeck, die te goed 
is om waar te zijn). Tot zover het 
verhaal. Hoe Brooks het echter 
invult is wat anders, want Broe
der Tuck wordt Rabbi Tuck-
man (Mei Brooks, die het nooit 
zal kunnen laten), tenvijl de 
zwarte student die in Engeland 
rondloopt in een uitwdsselings-

Mel Brookó 

programma, niet het enige his
torische anachronisme is. Daar
naast lopen er figuren in rond 
als Latrine (Tracey UUman, on
betaalbaar als altijd!), Broom-
hilde (Megan Cavanagh), Don 
Giovanni (Dom De Louise), 
Abbott (Dick Van Patten) en 
Will Scarlet O'Hara (Matthew 
Porretta) die niet alleen de ver
keerde sekse heeft, maar net 
zoals de anderen, ook in de 
verkeerde film rondloopt. Voor 
fans van latrine- en scatalogi-
sche humor een must. 

OP EEN HOOPJE 
Look Who's Talking 3. Wie had 
gedacht dat er na het diepte
punt van de tweede in de serie, 
geen derde meer zou komen, 
die nog dieper zou zakken, die 
had het verkeerd voor. 

Evil Dead 3: Army of Dar
kness. E^n Oldsmobile, een ket
tingzaag en een mens uit 1973 
belanden in de tijd van Koning 
Arthur. Goede speciale effek-
ten. Goeie rol van Bruce Camp-
bell. 

Ficing the Shadow. Politiea

gent Charlie Sheen is geen flik 
meer, als zijn korrupte baas hem 
eruitwerkt. Maar de geheime 
dienst staat klaar en Charlie 
leert alles over motors en het rij
den erop. Liefhebbers van Har-
ley Davidsonmotors zuUen ge
nieten. Voor de rest erg flauw. 

Aladin van Walt Disney stu
dio's kun je als volwassene die 
Engels begript, best in Engelse 
versie gaan bekijken, want het
geen Robin WUliams klaarbakt 
als Djinn, is gewoon betaalbaar. 
Voor de rest is dit sprookje weer 
eens de zoveelste Disney kloon, 
die de verbeelding van de kin
deren niet prikkelt, maar ver
dooft. 

PERFEKTIE WERELD 
5 In A Perfect World van hoofd-
5 rolvertolker en regisseur Clint 
J Eastwood, zien we de laatste in 

de huid kruipen van een Tex-
cianse politieman, die de achter-
volking aanvangt van de ont
snapte gevangene Butch Hay-
nes (Kevin Cxjstner in een rol 
volledig op het lijf geschreven). 
Butch ontvoert een achtjarig 
jongetje en wat gebeuren moet 
gebeurt, er groeit een va
der-zoon band tussen beiden, 
omdat ze het alletwee tijdens 
hun opvoeding zonder een va
der moesten stellen. De film 
wordt een therapeutische erva
ring voor het tw^eetal, die hun 
gemiste kinderjaren herbeleven. 
Dat vrouwen zo blij zullen zijn 
met de boodschap dat zelfs man
nelijke bajesklanten betere op
voeders zijn dan de moeder zelf, 
weet ik niet zo zeker. Voor de 
rest erg leuke ontspanning. 

WilletQ Sneer 

SATERDAG 

AHASVERUS 

„Wordtfiskale vrijstelling 
P-leden afgeschaft?", 
las Ahasverus 

Wedden dat... 

© 
Waarom zijn Vlamingen 
sterk in diktee ? 
Omdat zij altijd al gedikteerd 
werden... 

© 
Vlaamse sportambassadeurs: 
Judo, vooruit en dapper I 

© 
Voor wie zal het Vl.Blok 
supporteren als België 
tegen Marokko speelt ? 

© 
Gala voert oorlog 
op lever en dood 

© 

BACOP of eronder 

© 
Roofdier in badkamer: 

© 
Suchard en Cote d'Or smelten 
samen 

© 
Rechter veroordeelt cham
pagne met een reukje aan 

© 
Vallen PS-hellkopstukken ? 

© 

OM 1994 TE 
BEGINNEN 
O p zaterdag I januari start 
op VTM een nieuwe komi
sche reeks, de Familie Baek-
eljau, van en met Luk Wijns 
en later op de avond vin
den we Gaston & Leo terug 
in de film Hong-Kong. Ook 
al nieuw is Studio Gaga, 
een spelletje dat gepresen
teerd wordt door Bea Van 
der Maat, vanaf zondag. O p 
Nederland 2 wordt op 
maandagavond een doku-
mentaire uitgezonden over 
de operatie Desert Storm, 
met fantastische beelden 
van het brandende Koe
weit. O p dinsdag loopt op 
TV 2 de fiJm Switch van 
Blake Edwards, een wat ou
bollige komedie met Ellen 
Barkin en Lariy King. 
Woensdag is dan weer ge
reserveerd voor de voetbal
liefhebbers met het recht
streeks verslag van de Su
percup tussen Anderlecht 
en Standard. Eerder op de 
dag toont TV 1 de eerste 
film van Asterix de Gal-
Uër. O p donderdag schittert 
Mickey Rourke als een aan 
alkohol verslaafde bokser 
in de knappe film Homeboy 
(Ned. 2). Vrijdag zendt de 
BRTN de Frans-Joegosla-
vische fUm Oriana uit, een 
erg literaire verfilming van 
de gehjknamige roman van 
Marvel Moreno. 
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BLUNDER 
Entoesiast over het verschijnen 
van Berruteioó Young People'ö con
certo op Sony Videotapes, dacht 
ik deze videoreeks voor mijn 
muziekakademie in tweevoud 
óian te schaffen, gezien de grote 
pedagogische waarde die deze 
serie zou kunnen hebben. 

Wat jammer! Bij nader toezien 
bhjkt dat deze serie zonder Ne
derlandse ondertiteling op de 
Nederlandstalige markt wordt 
gebracht, wat haar pedjigogi-
sche waarde met 80% devalu
eert. Wat jammer... want deze 
markt is goed voor 25 miljoen 
nederlandssprekenden (Vlaan
deren, Nederland en de trans
atlantische gebieden). 

Verder merk ik dat Sony virel 
een inspanning levert voor het 
Duitstalig (92 miljoen) en 
Franstalig (60 miljoen, Afrika 
inklusief) gebied. 

Vlaanderen telt 104 muziekaka-
demies, 3 kunsthumaniora's en 
4 conservatoria met een totaal 
van 100.000 leerlingen. Deze 
reeks had dan ook een welge-
komen pedagogische aanvulling 
kunnen betekenen voor o.a. de 
kursus A.M.C. (algemene mu
ziekcultuur). 

Indien Sony denkt dat Neder
landstalige tieners in staat moe
ten zijn om de enthoesiast en-
gelssprekende Bernstein te be
grijpen, dan meen ik te mogen 
zeggen dat Sony hier pedago
gisch blundert. Tenzij ik mij 
vragen moet stellen tot welke 
doelgroep deze reeks zich richt. 
Nogmaals jammer, voor school-
gebruik schiet deze sublieme 
reeks aan haar doel voorbij. 

Misschien mag ik hopen dat 
in de toekomst Sony in het 
Nederlands taalgebied een gro
tere inspanning zal leveren om 
haar Nederlandstalige publiek 
„eigentalige" produkten aan te 
bieden. 

Jaripieter Biesemans, 
direkteur gemeentelijke 

akademie 
Musische Kunsten, Meise 

VLAAMSE 
VOLKSPARTIJ 
In W I J / D e Toekomst (16 dec. 
j.1.) verscheen het berichtje over 
de oprichting van deze nieuwe 
partij. Het moest er van ko
men ! Ook ik maakte, in de aan
loop naar het septemberkon-
gres, deel uit van de werkgroep 
Vlaanderen Vandaag. Het voor
stel om de VU prioritair tot 
een kommunautaire zweeppar-
tij om te vormen, werd op het 
kongres evenwel niet overdon
derend weggestemd — zoals u 
ten onrechte schrijft. Nagenoeg 
20% van de kongresgangers 
(een 120-tal leden) zaten op hun 
kommunautaire honger binnen 
de Volksunie. In het nieuwe 
jaar zullen •we ondanks formele 
beloften van de voorzitter ver
der honger moeten lijden. Het 
geaktualiseerde 1 O-puntenpro
gramma •werd toch niet inge
diend, hetgeen niettemin op de 
kantonnale avonden door de 
voorzitter beloofd •werd. Ook 
het kommunautaire voor^aars-
kongres werd door de partijtop 
afgeschoten. Wanneer steekt de 
voorzitter — nochtans met een 
radikcial kommunautair pro
gramma verkozen — hiervoor 
zijn nek eens uit? 

Eric De Greef, 
Sint-Pieters-Leeu^w 

KARTELS 
Naar aanleiding van de al of 
niet verkeerd geïnterpreteerde 
uitspraken van onze voorzitter 
i.v.m. de CVP-toenadering, zou 
ik er willen op •wijzen dat er 
zeker nog plaats is in het hui
dige politieke landschap voor 
een partij met een demokratisch 
Vlciams-nationcial programma. 
Vergeet niet dat •we als ongebon
den partij nog betekenis heb
ben. 

De achteruitgang van de VU in 
allerlei opiniepeilingen mag ons 
hoofd niet op hol jagen. Het 
kordaat en korrekt vïisthouden 
aan onze principes is op lan
gere termijn •wellicht lonender 
dan het afsluiten van allerhande 
,,kartels" met als enige bedoe
ling het zo vlug mogelijk ver-
^verven van macht. 

Daarom betreur ik dat in één 
der vorige WIJ ' s het aangaan 
van kartels op gemeentelijk vlak 
wordt aangemoedigd. Deze kar
tels zullen niet alleen ons ei
gen kiespubliek in vertwijfeling 
brengen, maar meer nog als 
kleinere partij hebben we hele
maal geen baat bij een derge
lijke konstruktie. Immers ééns 
de lijsten zullen vastliggen zal 
er vanuit de gUde- of volks-
huizen opgeroepen worden tot 
het georchestreerd uitbrengen 
van de voorkeursstemmen. Dit 
heeft onherroepelijk tot gevolg 
dat vooral de kandidaten van 
de grootste partijen neiar de ge
meentehuizen zullen worden 
gestujurd. Enkel de grootste par

tij heeft belang bij kartelvor
ming, dus veelal niet de onze. 
Bij de nakende gemeenteverkie
zingen hebben we er alle belang 
bij om met een goed uitge^werkt 
en duidelijk programma op zelf
standige lijsten naar de kiezer 
te trekken. 

Renaat De Clippeleir, 
Erpe-Mere 

LA SABENA 
Naar aanleiding van de wei
gering van Sabena nog langer 
een advertentie van de Vlaamse 
regering op te nemen in Pod-
dport het vliegtuigmagazine van 
Sabena, is weer eens gebleken 
dat ook ,,onze" nationale lucht-
vaartmaatschappi; geen meer-
•waarde is voor Vlaanderen. 

Er is dus hier ook weer maar 
één remedie om deze Sabena zo 
snel mogelijk te doen verdwij
nen. Laten wij als Vlaams-natio
nalisten samen eutanasie plegen 
op dit franskiljonse gedrocht. 
Sedert jaren stel ik vast dat 
Aer-Lingus (Iers) en British 
Airways onze taal respekteren 
hij hun mededelingen in hun 
vliegtuigen vanuit Zaventem en 
omgekeerd vanuit Dublin, 
Alanchester, Ivonden, enz. 

En ook nog dit; er bestaat nu 
een Vlaamse Luchttransport 
Maatschappij (VLM) die ons 
genegen is, dus vn] hebben kans 
in overvloed! 

Frans Van Ransbeeck, 
Asse-Belfast 

VLAAMSE MACHT? 
Frans Van der Eist besprak on
langs in heldere taal de zo
genaamde gedenkschriften van 
wijlen Gaston Eyskens. Hij 
bracht o.a. kritiek uit op de ma
nierwaarop Eyskens in 1970-71 
de Vlaamse politieke macht uit
schakelde. 

In een poging om het doel van 
alle Vlaamsgezinden (o.a. zelf
standigheid) zo dicht mogelijk 
te bereiken mislukte de VU in 
hïiar eerste poging om er na on
derhandelingen te geraken. 

De geschiedenis zal uitwijzen of 
de VU had moeten in het ver
zet gaan. De Vlaamse beweging 
deed het niet en de grendel
grondwet van Eyskens bleef op 
onze mauag liggen. De grond-
^vetsherziening van 1980 (Brus
sel zou derde gewest worden !) 
kon ze niet verhinderen, maar 
met de grendels van Eyskens 
bleef ze zitten. Dat werkte frus
trerend en leidde tot onvrucht
baar abstrakt (dus mislukt) po
litiek gekibbel. Met één uit
schieter in 1988-89 die konkreet 
iets opleverde en een belofte in
hield voor d^ toekomst (de 3de 
faze, die kwade •wil saboteerde). 

Dat leidde tot de ,,kille woede" 
van het IJzerbedevaartkomitee. 
In 1992 kwam de afdreiging met 
de „boedelscheiding" die ons 
Sint-Michiels als „derde faze" 
opleverde. 

Dat Sint-Michielsakkoord 
•werd blijkbaar eerlijk bestu
deerd door tenoren van de 

Vlaamse be^weging. Beseffende 
dat de grendels van Eyskens 
nog niet konden weggeschoven 
•worden, hebben ze bhjkbaar 
aanvaard opnieuw eendrachtig 
samen te •werken voor de vor
ming van een doeltreffende 
Vlaamse werking. 

Naast de VU en elementen uit 
de andere Vlaamse partijen, 
heeft het Davidsfonds de juiste 
keuze gemaakt en „schijnt" de 
W B - T A K in dezelfde richting: 
onafhankelijk-zelfstandig 
Vlaanderen en Wallonië met een 
federale staat als het kan, maar 
zonder als het moet. 

J.E. Torfs, Oostende 

D e redakt ie ontvangt 
g raag brieven van lezers. 
Naamloze , scheld- en 
smaadbrieven gaan de 
scheurmand in. D e an
dere publiceert zij, naar
gelang er plaats is. 

De redaktie behoudt zich 
het recht voor brieven in 
te korten en persklaar te 
maken. 

Brieven worden onderte
kend met naajn en plaats 
van herkomst, tenzij de 
schrijver verzoekt initialen 
te gebruiken. 

U bent van harte welkom bij 

Karel Van Den Berghe B.V.BA 

VLOER en MUURTEGELS 

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

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

PVBA 

J. BORREMANS-COCK 
& KINDEREN 

Algemene Bouwondernemingen 

Gentsestraat 238 
9500 Geraardsbergen 

TeL 054-41.25.89 

Wij bouwen voor u 
sleutel op de deur 

, ' DEYRIESE ^ , 
woonveriichting 

baron ruzettelaan 78 
8310 brugge 4 

vbaan brugge-oostkamp, 
K 050 35 74 04 / 

^^ S' 

Freddy en Cecile 

Vermeersch-Vaesen 

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

algemene decoratiewerken — 
schilderen - behangen -
vloerbekledingen — parket — 
louverdrape — luxaflex — ... 

Kostuums naar maat 

•lERENKLFDING 

{f ViE^rmees 
\ J^ / Steenhouwersvest. 52 

ANTWERPEN 

H^ 
N.V. ZAKENKANTOOR 

HERMAN STEENHOUDT 

1 STATIONSPLEIN, 
9500 GERAARDSBERGEN 

Tel. (054) 41 30 44 

Woonkrediet 
s teeds iets beter! 

Brood- e n 
banketbaldcerij 

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

SPECIALITEIT 
VAN ALLE 

GELEGENHEIDSGEBAK 

Koop-, Bouw
en Woonkrediet 

Hypotheekleningen 
tot 125 % 

Vaste rentevoet 
Persoonlijke ieningen. 

Kantoor Belles 
Tutstraat 55 
2530 BOECHOUT 
Makelaars in 
VERZEKERINGEN 
KREDIETEN 
BELEGGINGEN 
IMMOBIUEN 
03/455.74.67 (455.21.88) 

• • • • ^ ^ ^ l 

?ilplj.i!srri locsl-
1 IM\ uooi 100 prr 

^ ' ^ ^^^f\ boripn Groepni 

' K J ^ A 1 ^" biibscn op af-
V ^ M ^ 1 spraak legen spc-

V^J^ait'iK '̂'̂ '"^ pf'l̂ CM loc 
^({v^pll?? nslcnmcnu ?9S (r • • • • 

Brugge bezoeken is ook 
kennis maken met het 

Vlaams 
Ontmoetingscentrum • 

•^De Gulden Spoor 

rechtover uitgang parking 

't Zand 22 Brugge 
tel. 050-34.30.82 

* dranken * restaurant 
* snacks * zaal voor 50 pers 

JRestmiranl «®tj l» 
(uitbater William CUPPENS) 

Is verhuisd. 
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 i 

'tboereny 
CAFE-RESTAURANT-FRiïUUR 

Ten-as - Lunctiroom -
Coffeeshop 
Altamira stone grill 

Prijzen voor g roepen 
p p aanvraag. 

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