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Peter Deĵ iegKei 

Sekretariaat: 
Hilde De Leeuw 
Alle stortingen van abonnemen
ten, publiciteit en redaktie op prk, 
000-0171139-31 van WIJ, Barri-
kadenplein 12, 1000 Brussel 

Tel 02/219.49 30 
Fax. 02/217.35 10 
Jaarabonnement i 200 r̂ 
Half)aar!i,ks 700 fr. 
Driemaandebiks 400 fr. 
Los nuramer 53 Ir 

Verantwoordeli(k uitgever: 
Bert Anciaux, 
Barrikadenpiein 12, 
1000 Brussel 

Reklame: 
Karel Severs, te! 02/219 49.30, 
toestel 231 
('s voormiddags) of privé, 
Alsembergsesteenweg 797, 

1653 Dworp. 
Tel 02/380.04 78 

EERST DIT 

De kerstlichtjes en het feest
gedruis hebben niet kun
nen verhelen dat onze 
wensen voor ,,zalig en ge

lukkig" een beetje raar klinken. 
Men kan niet doen alsof, terwijl 
rondom om mensen lijden. Niet 
dat wij onszelf met al het leed 
van de aardbol moeten beladen, 
maar vluchten in „genoegdoe
ning" is zonder meer vluchtmis
drijf. En als er dan toch een 
zonde bestaat is dit wellicht dé 
zonde van deze tijd. 
In de voorbije maanden werd 
herhaaldelijk geredetwist over 
de toekomst van politieke par
tijen, ook over deze van de 
Volksunie. De toekomst van het 
demokratische Vlaams-nationa-
lisme werd dan onmiddellijk in 
verband gebracht met de be
langrijke vordering in de staats
hervorming van dit land. Ons 
inziens ten onrechte. Ook al is 
deze bestuurlijke scheiding hét 
eerste programmapunt van de 
Volksunie, toch zou het onwijs 
zijn deze verwezenlijking als een 
eindpunt te zien. 

NA AANKOMST KOERDISCHE MARS 
VOOR VRIJHEID 

STRAATGEWELD 
ONDER MIGRANTEN 
Het afgebpen weekend waren de Briid,)ebe gemeenten 
Schaarbeek en Sint-JooJt-ten-Node het toneel fan dtraat-
geweld, eerjt tiujen Turken en Koerden, later tuiden 
migranten en ordedierutten. De aankonut van een tweehon
derdtal Koerden dat te voet van Duitsland naar Bru^del 
gekomen woj, vormde de aanleiding voor de onliuten. De 
Koerden wilden in de Europese hoofd<)tad aandacht vragen 
voor de Koerditche onafhankelijkheidödtrijd. 

Rechtsradikale Turkse nationa
listen, ook buiten Turkijke, ver
zetten zich tegen de vrijheids
strijd van de Koerden. Ze lok
ten hevige rellen uit en trachtten 
een robber1;je burgeroorlog in 
den vreemde uit te vechten met 
de Koerden. Toen dat niet zo 
goed als verhoopt lukte, werd 
er maar volop vernield en ge
plunderd, en speelde men een 
spelletje kat en muis met politie 
en rijkswacht. 

De Koerden hadden geen 
schuld aan de rellen, die vol
gens bronnen bij de ordedien
sten georkestreerd waren door 
de Turkse Grijze Wolven. 

Van in den beginne, dit jaar 40 
jaar geleden, is de VU meer 
dan een staatshervormende par
tij geweest. Haar bestuurders 
hebben, grotendeels onder druk 
van de niet-aflatende strijd voor 
federalisme, de andere aspek-
ten van het veelzijdige VU-pro-
gramma vaak moeten „bevrie
zen". Daarom is nu ruimte en 
energie vrijgekomen om meer 
aandacht te hebben voor deze, 
zeg maar, niet-kommunautaire 
punten. 

Zon aanpak vraagt van top en 
basis echter inspanningen. Dat 
deze tot wrijvingen kunnen lei
den bewees o.m. het VU-kon-
gres van Leuven. Maar inspan
ningen lonen doorgaans. Het 
daar zo omstreden voorstel van 
arbeidsduurverkorting wordt 
ondertussen in brede kring be
sproken, het is maar één voor
beeld. 
Zij die zich vragen stellen over 
de nuttigheidswaarde van de VU 
moeten voor zichzelf maar eens 
de oefening maken en beden
ken waar het demokratische 
Vlaams-nationalisme onmisbaar 
is. 
Wie opende dezer dagen op
nieuw het dossier van de schan-

VU-senator Willy Kuijperj, een 
notoir Koerden-verdediger, ver
geleek deze Grijze Wolven in 
Le Soir met het Vlaams Blok 
bij ons. Volgens sommige bron
nen werden de rellen zelfs ge
stimuleerd met de steun van de 
Turkse ambassade in Brussel. 
Het was wellicht niet erg ver
standig van de Koerden om de 
marcheerders te logeren in een 
uitgesproken Turkse wijk. 

Maar de reaktie van de Turkse 
ambassade, die de verantwoor
delijkheid voor de rellen in de 
schoenen van België schoof, 
was ronduit schandalig. 

dalige Belgische wapenhandel? 
(Nelly Maes) Wie diende het 
voorstel in voor de oprichting 
van een Vlaams VredesLnsti-
tuut? (Vic Anclaux) Wie blijft 
op de amnestie-nagel hameren ? 
(Marcel De Broyer) Wie heeft 
als minister meer gedaan voor 
monumenten- en landschaps-
zorg dan alle andere ministers 
voor hem? (Johan Sauwens) 
Wie heeft de bevolking kennis 
van en begrip voor de kleine vol
keren en kuituren van Europa 
bijgebracht en hen in Straats
burg stem gegeven? (de opeen
volgende EP-VU'ers)... 
Dit zijn enkele voorbeelden die 
aantonen hoe onmisbaar het 
VU-programma, ook in zijn 
niet-klassieke aspekten wel is. 
Maar bovenal is er een partij no
dig die nadenkt over de proble
men van vandaag én van mor
gen, deze onderkent en een ant
woord geeft, een richting aan
wijst. 

Als volgend jaar voor het eerst 
in België een volwaardig Vlaams 
parlement zal verkozen worden 
dan moet ook daar de stem van 
het demokratisch Vlaams-natio
nalisme klinken. Omdat vanaf 
dan een ander tijdvak begint met 

In het verleden waren er in 
Sint-Joost volgens burgemees
ter Cudell (PS) nooit proble
men met Turken of Koerden. 
Wel met Marokkanen. Twee 

nog meer politieke zelfstandig
heid voor de regio's, ook in het 
buitenland; met minder centrale 
bevoogding. 
Tussen nu en deze volgende stap 
rest de tijd om de laatste Bel
gische onhebbelijkheden weg te 
•werken. Het opruimen van de 
verdachte geldkanalen naar 
Wallonië, het verkrijgen van 
meer eigen fiskale bevoegdheid, 
klare politieke verantwoorde
lijkheid, opwaardering van de 
gemeentelijke besturen. En 
waarom geen oplossing voor het 
vraagstuk van amnestie ? 
Eigen politieke verantwoorde
lijkheid kan pas bekroond wor
den wanneer deze ook betekent: 
béter kunnen en willen zorgen 
voor alle volksgenoten, in op
voeding, scholing, kuituur, ont
spanning, gezondheid, wonen...; 
kortom in alle facetten van het 
menselijk bestaan. 
Borg staan voor deze brede zorg 
is de opdracht van de Volksunie. 
De kracht en de moed om dit 
Wciar te maken wensen wi; haar 
bestuurders, mandatarissen en 
militanten in 1994 van harte toe ! 

Alaurits Van Liedekerke 

jaar geleden manifesteerden 
zelfs 12.000 Koerden in Brus
sel voor onafhankelijkheid van 
Turkije. Zonder incidenten. 

De Turkse ambassadeur vindt 
dat België alle manifestaties van 
de Koerdische PKK op z'n 
grondgebied moet verbieden, 
zoals Duitsland en Frankrijk 
dat bvb. al eerder deden. 

Turkije wil op de aanstaande 
Navo-top in Brussel steun los
weken bij de Navo-partners 
voor z'n strijd tegen de Koer
den. 

Wdly Kuijpers vindt dat Bel
gië en de westerse mogendhe
den een andere politiek tegen
over Turkije moeten volgen. We 
moeten Turkije volgens 
Kuijpers eerder duidelijk ma
ken dat het de internationale 
konventies moet naleven, de 
mensenrechten moet respekte-
ren, de Koerdische minderheid 
moet erkennen en beschermen. 
De VU-senator waarschuwt om 
niet in de fout te vervallen die 
het Westen beging met Saddam 
Hoessein: terwille van de geo-
strategische positie van het land 
werd de diktator sterk gemaakt, 
het land overbewapend. Wan
neer men de invloed van Syrië 
op de PKK kent, vormt deze 
handels^vijze de beste garantie 
voor de geboorte van een nieuw 
konflikt. 
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DOORDEWEEKS 

Het aanhoudende dlechte weer zorgt alteen nog in de IJzervlakte voor 
zondvloedtoe<f tanden. Elder<) lijkt de dituatie dtilaan onder kontrole te 
komen. Het water in de mee,)te waterlopen zakt erg langzaam. In de 
Wedthoek moed ten begin deze week nog dteedd een aantal geïdoleerde 
boerderijen bevoorraad worden. Maar halverwege de week maakte 
het krididkomitee op het ministerie van Binnenlandde Zaken bekend 
dat er (voorlopig) geen overdtromingdgevaar meer heerdt. 

• België is weer een po
litieke partij rijker: Unie. 
Deze "nationale en tweeta
lige" partij komt op "voor 
België en tegen elke sepa
ratistische ontsporing". Ze 
werd opgericht door zeven 
jongeren jonger dan 35 jaar 
die het ernstig menen. 

• In Algerije werd een Bel
gische man en zijn in Alge
rije geboren echtgenote ver
moord. Het echtpaar is 
waarschijnlijk het slachtof-
ler van het fundamentalisti
sche FIS. Die partij werd na 
een klinkende verkiezmgs-
overw^inning buiten de wet 
gesteld. Ze ging onder
gronds. Begin december 
stelde ze een ultimatum: alle 
buitenlanders moesten het 
land verlaten. Er verblijven 
nog zo'n 200 Belgen in Al
gerije die geen gehoor gaven 
aan de oproep van het Belgi
sche ministerie van Buiten
landse Zaken om het Noord
afrikaans land te verlaten. 

• Een spoorkaartje heen en 
terug door de Kanaaltun
nel zal voor een personen
wagen, ongeacht het aantal 
inzittenden, 8.600 tot 13.800 
frank kosten 

• Volgens de PS-krant Le 
Peuple gaan het Waalse ge-
•west, de Franse gemeen
schap, de provincie Hene
gouwen en het stadsbestuur 
van Charleroi na of ze, sa
men niet privé-sponsors, een 
Waalse wielerploeg kunnen 
oprichten. Een en ander zou 
een reaktie zijn tegen de op
richting van het Vlaamse 
Judo-team. 

• Kerk en Leven, het Pa
rochieblad, verschijnt vanaf 
dit jaar in vier kleuren en 
krijgt een nieuwe lay-out. 
Het blad heeft een oplage 
van 750.000 eksemplaren. 
De hele face-lift draagt een 
prijskaartje van ongeveer 
230 miljoen frank. Mag W I J 
een tikkeltje afgunstig zijn ? 

• In een afgelegen gebied m 
het oosten van Nepal werd 
een man aangetroffen met 
dr ie tongen. Moest het daar 
nu nog bij blijven. Maar 
neen, de sukkelaar zou ook 
de eigenaar zijn van dertig 
vingers en zestig tanden. 

• 1994 wordt een jaar met 
o.m. gemeenteraadsverkie
zingen. Voor wie daaraan 
nog twijfelde: in Brussel 
dingt VDB naar de sjerp. 
Hij zette verleden w^eek een 
sciiampstoot recht van de 
huidige Brusselse burge
meester Demaret, die ge
zegd had dat hij VDB's ze
gen had om ook na de ge
meenteverkiezingen de sjerp 
te blijven dragen. Daarmee 
beging Demaret "een kleine 
vergissing". 

• En in Leuven doet minis
ter Tobback een gooi naar 
het burgemeesterschap. Als 
hij de sjerp mag omgorden, 
verlaat hij de regering De-
haene. 

ONTSPORENDE 
DEELSTATEN? 
Volgens de informatie w^aarover 
federaal premier Dehaene (CVP) 
beschikt, zijn er in deze staat 
deelstaten die moeten besparen 
omdat ze teveel schulden ma
ken en daardoor de toetreding 
van ons land tot de Europese 
Monetaire Unie in gevaar bren
gen. Dehaene weigerde echter 
te zeggen om welke deelstaat of 
-staten het dan w êl gciat. 

Vanuit de Vlaamse regering 
volgde prompt een communiqué 
waarin beklemtoond w^erd dat 
het Vlaamse geld uitstekend be
heerd wordt. Volgens Van den 
Brande (CVP) is de Vlaamse 
begroting volledig in orde. Mi
nister van Begroting De Mees
ter (CVP) voegde daar nog aan 
toe dat de Vlamingen zelfs min
der schuld maken dan toege
staan is. Vlaanderen is de enige 
deelstaat die ver beneden de 
normen van de Hoge Raad van 
Financiën blijft. Alleen het 
Vlciamse gewest gebruikt de ek-
stra middelen van Sint-Michiel 
om de schulden af te bouwen. 

Ook de Begrotingsministers 
van de andere deelstaten ge
baarden van kromme haas. Mi
nister Tomas (PS) van de 
Franse gemeenschap wees erop 
dat zijn gemeenschap slechts 
3,2% van de uitgaven leent. Mi
nister Chabert (CVP) zegt dat 
ook zijn begroting beantwoord 
aan alle normen van de Hoge 
Raad van Financiën. En ook de 
Waalse minister-president Spit-
aels (PS) waste, als laatste in de 
rij, de handen in onschuld. Vol
gens Spitaels heeft het Waalse 
gew^est een gekumuleerde 
schuld die de helft kleiner is dan 
wat de Hoge Raad van Finan
ciën toelaat. 

Wat Spitaels ook moge bewe
ren, iedereen vermoedt dat het 
vooral de Walen zijn die De
haene vizeerde. Het Waals ge
west zit danig in de knoop met 
leningen voor het onbetaalbare 
Franstalig onderwijs. Wallonië 
nam verschillende bevoegdhe
den en het scholenpatrimonium 
van de Franse gemeenschap 
over. 

De regering Dehaene kon een 
klein suksesje bekendmaken: 
het tekort op de begroting van 
de federale overheid was in 
1993 een klein beetje kleiner 
dan in 1992. Het bedroeg 375 
miljard frank, of 5,3% van het 
bnp. Dat is nog altijd 10 miljard 
meer dan geraamd was bij de 
opstelling van de begroting. 

Bovendien slaan die cijfers al
leen op een verschil tussen de 
uitgaven en inkomsten van de 
federale overheid. De tekorten 
in de sociale zekerheid, en de 
tekorten in de begroting van de 
gewesten en gemeenschappen 
zitten er niet in. Het belangrijk
ste totaaltekort is dus nog niet 
bekend. 

Minister van Begroting Her
man Van Rompuy (CVP) noemt 
het resultaat, gelet op de slechte 
ekonomische toestand, "niet 
slecht". Maar men kan het ook 
onmogelijk goed noemen. Het 
tekort (in Wetstraat-taal: het 

"netto te financieren saldo") kon 
tot 375 miljard beperkt worden 
door de opbrengst van de ver
koop van de ASLK te gebruiken 
om gew^one lopende uitgaven te 
doen. 

Wanneer men de bevolking jaar 
in jaar uit besparingen en be
zuinigingsmaatregelen door de 
strot duwt, kan men ook de 
evolutie over de voorbije drie 
jaar moeilijk toejuichen: het te
kort op de federale begroting 
bedroeg 5,7% van het bnp in 
1990, 5,5% in 1991, 5,4% in 
1992 en in 1993 dus 5,3%. Al 
die moeite dus voor 0,1% min
der tekort van het bnp, nu al 
drie jaar na elkaar. 

De grote oorzaak voor die ont
goochelende resultaten, vormt 
de immense schuldenlast waar 
België mee -worstelt. Indien men 
de rentelasten voor die schuld 
buiten beschouwing zou laten, 
dalen de uitgaven zelfs van 925 
tot 911 miljard frank, de infla
tie niet meegerekend. Dan zou 
de federale begroting zelfs een 
overschot kennen van meer dan 
300 miljard, zegt Van Rompuy. 

Dat zal allemaal wel juist zijn. 
In ieder geval, om het nieuwe te
kort te blijven financieren, moet 
opnieuw geld geleend worden. 
En bhjft de schuldenlast dus 
nog stijgen. 

ZWARTKIJKEN 
Sedert 1 januari werden o.m. 
volgende zaken duurder: siga
retten (+ 7 fr.), de post (brief 1 
fr, drukw^erk 2 fr.), wegwerps-
cheerapparaatjes, geldboetes, 
de btw (20,5% i.p.v. 19,5%), 
de roerende voorheffing, de te
lefoontarieven, de artsenhono-
raria, de huurprijzen, een ritje 
met de bus. En daarbij blijft het 
niet. 

Men zou van minder pessimis
tisch worden. De Belgen zijn 
van alle Westeuropeanen dan 
ook de grootste zwartkijkers. 
Amper één op vijf landgenoten 
gelooft dat '94 beter zal worden 
dan '93. Bijna de helft meent 
dat het nieu^ve jaar nog slechter 
zal w^orden dan het voorbije. 

Opmerkelijk is dat de Walen 
pessimistischer zijn dan de Vla
mingen. Dat was vroeger omge
keerd. De helft van de Vlamin
gen ziet de ekonomie dit jaar 
verder verslechteren, tegenover 
driekwart van de Walen. 

SABENA 
In het decembernummer van 
Pcudport Sabena, het magazine 
van de Belgische luchtvaart-
mciatschappij, vindt men adver
tenties van het Waalse gewest, 
het Brusselse gewest en de 
Duitstalige gemeenschap, maar 
niet van de Vlaamse gemeen
schap. Die advertentie w^erd zo
als bekend door Sabena gewei
gerd, omdat zij zou ingaan te
gen wat de nationale condendud 
genoemd wordt. 

De geweigerde advertentie be
vatte o.m. foto's van de steden 
Antwerpen en Brussel, Rubens 
en burggraaf Z'/rX: Frinwut. Werd 
uitgerekend dte laatdte niet gelau
werd door de hoogdte gezagdragerd 
en de hardnekkigdte behoedend van 
de nationale coiuendud? vroeg De 
Standaard zich gevat af. 

MAMA IS EEN 
FOETUS 
Een nieu-we bevruchtingstech- . 
niek zorgt voor verhitte dis-
kussies tussen etici. De nieuwe 
techniek moet het over drie jaar 
mogelijk maken baby's te ver
wekken met gebruik van eicel
len van geaborteerde foetussen. 
In Groot-Brittannië werden al 
tests gedaan op muizen. 

De voorstanders zien in de 
nieuwe techniek een oplossing 
voor onvruchtbare paren. De 
tegenstanders vinden het on
aanvaardbaar dat kinderen ge
boren worden van wie de moe
der (in feite de geaborteerde 
foetus) nooit geboren was. Ze 
noemen het baarmoederroof, 
een Orwelliaanse vorm van ge
netische manipulatie. BEGROTINGS

TEKORT 



Twee andere voorvallen met ge
netische manipulatie hadden 
eerder in Groot-Brittannië de 
gemoederen verhit. E^rst was 
er een 59-jarige kraammoeder, 
die negen jaar na haa rover
gang eicellen ingeplant kreeg. 
En daarna kwam het voorne
men van een ziekenhuis in het 
nieuws om de eicellen van een 
blanke vrouw bij een zwarte 
vrouw in te planten. 

WAPENHANDEL 
De Morgen maakte verleden 
week bekend dat er tenminste 
tot juli '93 massale hoeveelhe
den wapens van Belgische ma
kelij geleverd werden aan lan
den die het niet nauw nemen 
met de mensenrechten. Volgens 
de krant beschikt over doku-
menten waaruit o.m. blijkt dat 
er in de loop van mei '91 via 
Zaventem vier keer vijf leger
vliegtuigen opstegen met tel
kens ongeveer 20 ton wapens 
bestemd voor Turkije. Dat land 
vecht een burgeroorlog uit met 
de naar onafhankelijkheid stre
vende Koerden (zie elders in dit 
blad). En tussen januari '91 en 
april '93 vertrokken vanuit Ant
werpen 41 scheepsladingen wa
pens en munitie geproduceerd 
door de Waalse bedrijven Me-
car en F N N H richting Sa-
oedi-Arabië. 

VU-senator NelLy MOM ver
klaarde dat de gegevens perfekt 
overeenstemmen met de infor
matie waarover zij beschikt. In 
het najaar van '91, na de rel over 
wapeneksportvergunningen die 
de aanleiding vormde voor het 
opstappen van de VU uit de re
gering Alartens Vl l l , werd een 
nieuwe en strengere wapenwet 
gestemd in het parlement. Die 
nieu\ve wet trad evenwel pas 
in werking in april '93, wegens 
het ontbreken van uitvoerings

besluiten. Insiders wijten die 
vertraging aan de tegenwerking 
van de PS. 

Maes vreest dat ook de nieuwe 
wapenwet niet voldoende ga
ranties bevat om ongeoorloofde 
wapenleveringen voortaan te 
beletten. Maar ze hoopt dat het 
verslag dat binnenkort aan het 
parlement uitgebracht zal wor
den haar zal tegenspreken. 

VAKANTIE
FRAUDE 
Het Volk stelde vast dat reis
fraude een van de geliefde frau
detechnieken is, zowel m ons 
land als in andere landen als Ne
derland. Het reisbureau -wordt 
gevraagd om een ge-wone va
kantie te faktureren als een za
kenreis. Dan worden de va
kantiekosten fiskaal aftrekbaar. 
Zelfs op eenvoudig telefonisch 
verzoek, zo ontdekte de krant 
zelf, worden reisbureaus bereid 
gevonden om reisjes met vrouw 
en kinderen naar een vakan
tieverblijf te faktureren als za
kenreis van de man aUeen. De 
reisbureaus hebben weinig be
lang bij deze fraude. Wat er met 
een verkocht ticket gebeurt, in
teresseert hen niet, zolang het 
ticket maar verkocht is. 

Ook in Nederland is de reis
fraude wijd verspreid. Daar 
w^ees een enquête van het vak
blad Reisrevue uit dat meer dan 
de helft van de reisbureaus ver
zoeken krijgt om privé-reisjes 
als zakentrips te boeken. In 
twee van de drie gevallen wordt 
daar op ingegaan. 

Het is erg moeilijk om deze 
vorm van fraude te bestrijden. 
De fiskus kan de w^are toe
dracht van een als zakenreis 
ingebrachte vakantie moeOijk 
achterhalen. Het zijn immers 
niet de belastingplichtigen, 

maar de onderbezette belasting-
kontroleurs die moeten bewij
zen dat een zakenreis echt van 
zakelijk belang was. 

VLD: VLAAMS? 
De statutaire kommissie van de 
VLD verordende dat wie zich 
voor de VLD verkiesbaar stelt, 
geen kampagne mag voeren in 
het Frans. Enkele Franstalige 
VLD-bestuursleden, waaron
der drie aftredende gemeente
raadsleden, uit Ronse vonden 
dat ze in de Oostvlaamse faci
liteitengemeente wel kampagne 
mochten voeren in het Frans 
en het Nederlands. De statu
taire kommissie zegt nu dat er 
van faciliteiten in de partij geen 
sprake kan zijn. Ze beschouwt 
de bestuursleden als ontslagne
mend en vraagt de lokale afde
ling om hier bij de opstelling 
van de verkiezingslij st rekening 
mee te houden. Tegelijk hoopte 
de statutenkommissie af te reke
nen met het Franstalige imago 
(Pest Voor Vlaanderen) van de 
oude P W 

Ware het niet dat haast tegelijk 
de verspreiding van een een
talig Frans PRL-VLD-pamflet 
in Schaarbeek in het nieu-ws 
kwam. Het pamflet handelt over 
de "verontrustende evolutie" die 
de immigratie teweegbrengt, en 
zou perfekt kunnen doorgaan 
als een werkstukje van het 
Front National. 

Het pamflet bevat bovendien 
een verdoken pleidooi om de 
taaleksamens voor politie-eigen-
ten af te schaffen. Op het 
VLD-sekretariaat had men van 
het pamflet nog geen kennis ge
nomen. De woordvoerder kon 
dan ook nog niet echt gron
dig reageren. Hij beklemtoonde 
wel dat indien 1) het pamflet 

GELUKKIG 
NIEUWJAAR! 

Ik wens je van ganser harte 
allemaal een prachtjaar toe. 

Een jaar waarin je terug durft 
dromen over knotsgekke din
gen. 

Een jaar waarin je kan lief
hebben zoals je nooit hebt 
durven dromen. 

Een jaar waarin je fluitend in 
de regen, met een proletari
sche klak eian, toch de warmte 
van vrienden kan voelen. 

Een jaar waar je zonder blo
zen voor je eigen gedacht kan 
opkomen. 

Een jaar waar je gezond blo
zend voor ons Vlaanderen 
kan vechten. 

Een jaar waar wat meer men
sen tegen elkaar zeggen: ver
dorie je meent het! 

E^n jaar wéiarin vaagheid en 
vervlakking plaats maken 
voor reliëf en kleur. 

Een jaar w^aarin schijnheilig
heid geen sukses meer kan 
skoren. 

Een jaar waarin onze partij 
terug een hechte familie kan 
worden. 

Een jaar waar de partij verder 
werkt, zonder omzien, aan 
een schonere gemeenschap. 

inderdaad eentalig Frans is en 
mede-ondertekend werd door 
de VLD, 2) het racistisch idee
engoed verspreidt, en 3) op
roept om de tcialeksamens voor 
politieagenten af te schaffen, het 
strijdig is met de VLD-begin-

$i i i i i t 

Een jaar waarin eerlijkheid 
de meter wordt voor de vol
gende generaties. 

Zo een jaar, het is mogelijk, 
het moet kunnen. 

Want vergeet nooit wat 
V U J O al jaren van de daken 
schreeuwt: ,,Het zijn de uto
pisten die de wereldgeschie
denis maken". 

^ 

Vriendschappelijk, 
Bert Aciaux. 

selen en voer wordt voor de 
statutaire kommissie. 

Vergissen we ons als die 
VLD-kommissie de komende 
maanden wel eens overwerkt 
zou kunnen geraken ? 

ONWEHIGE OCMW-BENOEMINGEN BRUSSELS GEWEST 

VIC ANCIAUX LEGT KLACHT NEER 

VU-staatssekretaris in de 
Brusselse hoofdstedelijke ek-
sekutieve Vlf Anciaux legt bij 
de Vaste Kommissie voor Taal-
toezicht klacht neer tegen de 
niet-vernietigde OCMW-be-
noemingen in Brussel, 

Tussen 1 januari 1989 en 18 
oktober 1993 sprak de 
vice-goeverneur van Brabant 
61-4 schorsingen uit tegen 
O C M W-aan ŵ e r\'i ngsbesl i s-
singen in gemeenten van het 
Brussels hoofdstedelijk ge
west. Deze beslissingen waren 
strijdig met de gekoördineerde 
wetten op het gebruik van ta
len in bestuurszaken. Ze heb
ben vooral betrekking op de 
benoemmg van personeelsle
den die het Nederlands onvol
doende beheersen. 

Normaal gesproken komt het 
vervolgens aan het Verenigd 
kollege van de Gemeenschap
pelijke gemeenschapskommis
sie toe om de geschorste aan
wervingsbeslissingen te ver
nietigen. FDF-gewestminister 
Gojtiin weigerde evenwel die 
vernietigingen te onderteke

nen. Zo lang Gosuin dit wei
gert, is er in die kommissie 
geen konsensus, en dus geen 
vernietiging. Want die kon-
sensusregel heeft voor gevolg 
dat de termijn verstrijkt, en de 
onwettige benoemingen toch 
goedgekeurd blijven. Zo 
speelt de konsensusregel, die 
beschouwd wordt als een ga
rantie voor de Vlamingen, toch 
in het nadeel van de Vlamin
gen. En blijven de Vlamingen 
in Brussel, hoewel ze het recht 
aan hun zijde hebben, in de 
kou staan. 
De VU-eksellentie kreeg van 
het Kollege van de Vlaamse 
Gemeenschapskommissie de 
bevoegdheid voor het gezond
heidsbeleid. Die bevoegdheid 
reikt evenwel alleen tot de 
Vlaamse instellingen of aktivi-
teiten. Vic Anciaux heeft zelf 
geen zitting in het Verenigd 
Kollege van de Gemeenschap
pelijke Gemeenschapskom
missie. Daardoor kan hij niet 
rechtstreeks tussenbeide ko
men in de Brusselse 
O O M W-ziekenhuizen. 
SP-minister in de Brusselse 

eksekutieve Rufin Grijp zit wel 
in dit Kollege. In de Brusselse 
gewestraad verklaarde Grijp 
dat hij samen met Gosuin op
nieuw zou overleggen met de 
OCMW-voorzitters om tot een 
vergelijk te komen. Alsof hij het 
normaal vindt om over onvi/et-
tige zaken "een vergelijk" te 
zoeken. Overigens is er van 
dat vergelijk nog niets in huis 
gekomen. 

Anciaux vindt terecht dat hij 
in zijn plicht tekort zou schie
ten indien hij niet bekommerd 
zou zijn over het onthaal en 
de verzorging van de Neder-
landstahge patiënten en over 
de tewerkstelling van Vlaamse 
geneesheren en verpleegkun
digen in de Brusselse zieken
huizen. 

Aan W I J verklaarde Vic Anci
aux op 14 oktober dat hij over 
deze kwestie, die hij veel erger 
i)an een iveUuwertreding noemde , 
al herhaalde keren geïnterpel
leerd heeft. Maar zonder af
doend resultaat. Daarom 
grijpt Vic Anciaux nu de be-
stuurstaalwet aan om klacht in 

te dienen bij de Vaste Kom
missie voor Taaltoezicht. Aan
gezien de VKT voorlopig nog 
f een vernietigmg kan uitspre-

en, verzocht Anciaux haar 
aan de Raad van State te vra
gen de betwiste OCMW-be-
noemingen te vernietigen. Dat 
kan nog een hele tijd op zich 
laten wachten. 

De gewezen VU-voorzitter 
meent dat er nog een en an
der moet veranderen aan de 
Brusselse instellingen om dit 
onrecht in de toekomst onmo
gelijk te maken. Hij pleit er 
daarom voor om bij een eerst
volgende onderhandeling over 
de omvorming van de Belgi
sche staat een nieuwe struk-
tuur voor de Brusselse ge
meenten aan bod te laten ko
men. In die nieuwe struktuur 
moet dan de medebeslissings
macht van de Vlamingen ge
garandeerd zijn: ofwel door de 
fusie van de 19 Brusselse ge
meenten, ofwel door de kon
sensusregel en de dubbele 
meerdei heid voor de per
soonsgebonden materies ook 

voor de gemeentelijke beslis
singen in te bouwen. 

Wanneer de kwestie van de 
onwettige benoemingen in de 
Brusselse OCMW's niet tot 
tevredenheid van de Brusselse 
Vlamingen opgelost vi'ordt, 
legt ze een hypoteek op het 
funktioneren van het nieuwe 
federale België. Die hypoteek 
wordt bij enkele andere hy-
poteken gevoegd: de onmacht 
van de federale regering om 
het Nederlands in de Europese 
instellingen en agentschappen 
te vrijwaren, zoals de kwes
tie met het Europese Mer
kenbureau aantoonde; de on
macht om de ongerechtvaar
digde transfers in de sociale 
zekerheid de \vereld uit te hel
pen; de onmacht om het 
Waalse gewest te verhinde
ren het principe "Vlaamse on
dernemingen zeker niet eerst" 
toe te passen, zoals het bus
bedrijf Van Hooi mocht on
dervinden. Het nieuw^e fede
rale België is niet ongevoelig 
voor het spreekwoord over de 
kruik die te water gaat. (pdj) 
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VUJO KRAAKT LEEGSTAANDE WONINGEN 
Tussen kerstmis en nieuwjaar 
hebben enkele Volksuniejonge-
ren onder het goedkeurend oog 
van VU-voorzitter Bert Anciaux 
enkele woningen gekraakt in 
hartje Brussel. V U J O kloeg 
met deze spektakulaire aktie het 
gebrek aan huisvestingsbeleid 
aan. 13.000 thuUozen, 84.000 be
hoeftige gezinnen, 90.000 leeg
staande wonuigen ! In dit Vlaande
ren kan je niet leven inet gefloten 
deuren en vendtero, aldus V U J O . 
De jongerenorganisatie van de 
Volksunie wil de grondspeku-
latie en de bewuste verkrot
ting blijven bestrijden zolang 
het recht op w^onen geen ba
sisrecht is. Zolang de woonkwali
teit wordt opgeofferd aan de belan
gen van de unmabdiënkoneernj, zul
len wij blijven vechten voor betaal
bare en merwwaardige huuvejting, 
verklaarden de Volksunie-jon
geren. 

Ze formuleerden zelf enkele be
leidsvoorstellen. De VU JO-ak-
tievoerders grepen terug naar 
een resolutie van het VÜ-kon-
gres van september '93 in Leu
ven: De VU wendt een uitdruk
kelijke halt toe te roepen aan de 
grootdpekulatie. Na het invoeren van 
een progressieve taks op leegstaande 
gebouwen, mag de overheid bij a-so
ciaal en spekulatief misbruik van 
het eigendomsrecht door het vrijwil
lig laten leegstaan en verkrotten van 
gebouwen het goed onteigenen zonder 
winst voor de eigenaar. De rechtbank 
kan voor het bepalen van de ver
goeding geen rekening houden met 
de spekulatieve winst die gemaakt 
zou worden. Ze kan bovendien een 
bijkomende schadevergoeding opleg-

Een VUJO-spandoek sunt de gevel van een krotwoning. De bood
schap i) duidelijk. 

te gaan naar de meest behoefti-
gen. 
Op gemeentelijk vlak eist de 
V U J O de invoering van een be
lasting op onbew^oonde en on
bewoonbaar verklaarde wonin
gen, de w^oningen buiten ge
bruik, de ongebruikte handels-
en nijverheidsgebou\ven en wo
ningen in onafgewerkte en/of 
vervallen toestand. 
Lambert en Van Weert pleit
ten verder voor een gemeente
lijke huisvestingsdienst als spil 
van een sociaal huisvestingsbe
leid dat de bevoegdheid moet 
worden van een hervormd 
OCMW. En ze zien een soci
aal verhuurkantoor voor kansar
men als een van de meest inte
ressante middelen voor de ge
meentelijke overheid om de so
ciale woningnood te verhelpen. 
Dit kantoor kan werkzaam zijn 

binnen het OCMW, maar kan 
ook voortspruiten uit privé-ini-
tiatief. Het dient voor langere 
tijd woningen te huren die, na 
eventuele herstelwerken, verder 
verhuurd worden aan kansar-

VLAAMS-BRABANT 
De VU-jongeren onderschre
ven tenslotte de resolutie van 
het VU-kongres van Leuven die 
voor een dringende uitvoering 
pleit van het dekreetsvoorstel 
Suykerbuyk-Van Vaerenbergh. 
Dit voorstel wil het Vlaams en 
groen karakter van 
Vlaams-Brabant en andere de
len van Vlaanderen handhaven 
door jonge en minder begoede 
Vlamingen de kans te geven be
taalbare huisvesting te vinden 
in hun gemeente. 

gen, dit door de gemeente aangewend 
wordt om het goed een bestemming 
van huisvedting te geven. 

HEILIGE KOE 
Wat het federale en Vlaamse ni
veau betreft vraagt V U J O een 
stelsel waarbij de private huursek-
tor gesocialiseerd wordt. Er moeten 
volgens VUJO-voorzitter Geert 
Lambert en politiek sekretaris 
EL Van Weert normen komen in 
verband met prijs, kw^ahteit en 
verhouding prijs/kw^jJiteit. Ei
gendomsrecht u geen Heilige Koe, 

menen Lambert en Van Weert. 

Ze vinden dat de huurwet ook 
de privé-huurmarkt moet regu
lariseren, en dat de federale re
gering wetgevende initiatieven 
moet nemen waarbij het kadas
traal inkomen vastgelegd wordt 
cds bcisishuur ("netto-huur
waarde"), en elke \voning on
dergebracht w^ordt in een prijs-
kategorie die rekening houdt 
met ligging, grootte, ouderdom, 
etc. Ze hamerden erop dat bij 
het toewijzingsbeleid van soci
ale ^voningen de prioriteit dient 

MET HET OOG OP DE 
GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 

ELEaO 94 
E^n tijdje geleden kontakteerde 
VU-lid André Vergeylen uit 
Berlare het nationaal sekreta-
riaat met een komputerpro-
gramma voor de gemeente
raadsverkiezingen van volgend 
jaar. Electo 94 is een handig 
soft-w^are pakket voor lokale 
VU-afdelingen en arrondisse-
mentele besturen. Het biedt de 
volgende mogelijkheden: 

WOLFSBUSCH 
Eens voorbij het klaverbladkluw^en van 
Luik plooit zich een ander landschap 
open. De kleurloosheid van Chertal maakt 
plaats voor eindeloze weiden en boerde
rijen, voor melk en kfias; het land van 
Herve. 

En plots is daar de sneeuw, eerst voorzich
tige vlekken tussen bomen waar de zon 
geen kans kreeg. En dan voluit over de 
hele einder. Francorchamps ligt er doods 
bij, het bandengegier en de wriemelende 
massa die hier 's zomers meester zijn heb
ben plctats gemaakt voor stilte. Tribunes, 
reklamepanelen, glazen torens, de pits; 
het dekor voor een film die gespeeld is. 

Hier en daar reklame voor langlauf, weer 
een ander land; de Hoge Venen. 

De Ey42 kronkelt zich naar de Eifel, over 
ontelbare viadukten, door vergezichten, 
door woud. Ook de taal is anders ge
worden, Frans en Duits bekvechten met 
mekaar. Vooral de radio's, dan RTBf, dan 
BRP. AUlitanten zijn op pad geweest om 
wat niet-Duits is te overschilderen. Amel 
is Amel en niet Amblève, Trier is Trier en 
niet Treves. Recht is Recht, nietwaar! 

E^ns de YA1 af is het uitkijken naar ho
tel Wolfsbtuch, het lijkt -wel de naam van 
een burcht. Een rovershol? De vochtige 
krocht van Tempelridders ? 

Onder de sneeuw stelt Montenau weinig 
voor, geen mens te bekennen. Drie witte 
geiten vechten rond een voederbak. De 
huizen zijn gesloten vestingen van gra
niet. Woont hier iemand? O p één plaats 
flikkeren lichtjes in een kerstboom, dan 
toch bewoonde wereld... 

De Amel is gezwollen, neemt brede boch
ten door laag weiland, verdwijnt onder een 
brug, komt onstuimiger dan ooit te voor
schijn. De gelijknamige gemeente lijkt al 

even verlaten. E^n enkele auto in een 
voortuin zit volledig onder de sneeu^v, die 
staat er dus van voor kerstavond toen 
sneeuw^ onophoudelijk uit de hemel viel. 

Buiten Amel kronkelt de vveg naar bo
ven. Eindelijk een wijzer: Wolfsbusch, en 
nog een en nog een. Vanaf hier wordt 
sneeuvir heer en meester: een en al ro
mantiek, links en rechts jonge aanplanting 
tegen een achtergrond van telefoonpaal-
hoge sparren. 

Wolfsbusch lijkt een potige blokhut, wat 
somber zoals de neiam maar een lichtpunt 
in een woud van 1000 ha. 

Bovenaan de trap wacht de schaper Wolf 
de gasten op. Hij scherpt de tanden op 
een Hollandse klomp. Aan de balie ont

haalt de bazin, zij praat Hollands. In de 
gelagzaal zitten wandelaars luidruchtig te 
doen, ze drinken warm. Om de hoek knet
tert de haard. Maar het is nog te vroeg om 
cian te zitten, de omgeving moet verkend. 

Dicht bij mekaar lopen wij de verte in, de 
koude zuivert als bronw^ater. Stilte kraakt 
onder de voeten, een vogel vliegt op en 
doet wat sneeuw van de takken véJlen. 
Dan \vordt jJles w^eer stü. Hier heeft het 
woud dat ge'wijde van een katedraal. 

Als de weg een bocht maakt wijkt het bos 
voor een handvol huizen, de daken onder 
een mantel sneeuw, ijskegels glinsteren in 
de late zon. Van hier heb je een zicht op 
grenzeloze verten, ontelbare lichtjes gaan 
aan, een na een. ,,Ligt daar Malmedy?", 
vraag je. Ik weet het niet. ,,Ik kijk straks 

wel even op de kaart." 

Snel valt de avond nu, het wordt nog 
stiller. We keren op onze passen terug 
naar het warme hol van Wolfsbusch. Wolf 
slaapt voor de deur, hij schiet wakker als 
vfe de trap oplopen. 

De Hollandse bazin lacht breed, ze vraagt 
hoe wij de omgeving vonden. Ze kent het 
antwoord bij voorbaat. 

Ouderwets zijn de avonden op Wolfs
busch, kaarsen branden, muziek klinkt 
gedempt, de gezelschappen praten nave
nant. De kinderen hebben een geweldige 
dag achter de rug, zij kijken moe, hun 
ogen vallen toe, hun kaken blozen. Op 
Wolfsbusch is de tafel voortreffelijk, klant 
na klant vraagt de baas „of het smaakte". 
Hij kent het antwoord bij voorbaat. 

De eerste nacht Ln een vreemd bed ligt 
altijd wat moeilijk. Als het laatste licht ge
doofd is, het laatste geluid weggeëbd blijft 
het wachten op de slaap. 

Schaapjes tellen helpt niet, dan maar een 
verhaal verzonnen... 

...als Wolfsbusch nu eens „Elen kasteel 
in Zweden" was, volledig ingesneeuwd 
en van de wereld afgesneden. Met een 
moord... Maar nee, dat heeft Frangoise 
Sagan al eens beschreven. 

...als Wolfsbusch nu eens het huis van 
rentmeester Dechamps is Ligneuville was 
•wa^x Monsieur Hawarden op kamers woont. 
En ik de jonge Alex ben... Mciar nee, dat 
heeft Filip de Pillecijn reeds beschreven. 

Na middernacht steekt rond Wolfsbusch 
de wind huilend op. Net een verloren ge
lopen kind, droom ik. Met Wolf aan m'n 
zij ga ik op zoek... 

R.Asmus 

Voor de verkiezingsdag: 

— Ingeven en bewaren van de 
lijstnummers en letterwoorden 
van de verschillende lijsten van 
zodra ze gekend zijn. 

— Ingeven en bewaren van de 
namen van de kandidaten van 
zodra ze gekend zijn. 

— Simuleren van de verkiezings
uitslagen. 

— Drukken van de lijstnummers, 
letterwoorden en namen van de 
kandidaten. 

O p de verkiezingsdag: 

— Ingeven van de uitslag per 
lijst. Berekenen van de uitslag. 
Verdeling van de zetels per lijst. 

— Ingeven van de naamstem
men per kandidaat. Aanduiden 
van de verkozenen en van hun 
plaatsvervangers. 

— Drukken van de uitslagen. 

— Bew^aren van de uitslagen. 

Dit zijn enkele overtuigende 
voordelen voor de lokale VU-af
delingen. Daar komt nog bij dat 
dit programma het centralise
ren van de verkiezingsresulta
ten vergemakkelijkt. De arron-
dissementele besturen kunnen 
met dit programma de informa
tie uit hun afdelingen op een 
uniforme wijze verwerken. 

Het soft-ware pakket is heel 
gebruiksvriendelijk. I2en korte 
maar duidelijke handleiding 
maakt u snel wegwijs. Het pro
gramma werkt op elke 
IBM-compatibele PC onder 
MS-DOS. 

Normaal kost het pakket 1.500 
fr. De heer Vergeylen verkoopt, 
mits voldoende interesse, aan de 
prijs van 1.200 fr. Wij stellen 
daarom een gegroepeerde aan
koop voor. Kontakteer voor 1 
februari het nationaal sekreta-
riaat. Wij plaatsen dan de aan
koop van alle geïnteresseerden 
samen. Op die manier kunnen 
velen meegenieten van de 
gunstprijs. Voor meer uitleg of 
voor een bestelling van het 
soft-ware pakket, kontakt opne
men met Sigurd Vangermeersch 
op het Barrikadenplein 
(02/219.49.30). 

WOENSDAG S JANUARI 1994 

file:///voning
file:///vordt


TIENDE AMNESTIE-AKTIE TE OVERUSE 

VREDESMONUMENT WORDT STEEN DES AANSTOOTS 
Op 26 december 1983 organiseerde de VU-afdeUng van 
Overlpe haar eer<)te amne^^tieaktie, deze kwam er nadat 
ölndö de jaren 70 een door VU-mandatarb Marcel De 
Broyer ingediende amne<)tle-motie jaariijkö probLeemlooö 
door de gemeenteraad werd goedgekeurd. Op 18 oktober '93 
werd dan door het Vluanu Genootschap van deze gemeente 
aan het schepenkollege gevraagd een blijvend vredesmonu-
ment op te richten. Bedoeling was Vlamingen te herdenken 
die door de repressie onterecht werden behandeld. Het 
voorstel kreeg binnen het kollege geen meerderheid. On
middellijk steeg gekrijs op bij de Fraruttaligen en leden van 
het plaatselijk ACW. Op 25 oktober werd in het kollege 
over het voorstel gestemd. Voor stemden: 2 CVP, 1 VU, 
1 SP. Tegen stemden: 3 ACW'ers. Van dan af ontstond 
een hetze die tot vandaag duurt. Aanstokers zijn vooral 
de plaatselijke VLD-voorzitter kolonel R. Van Onsem en 
de raadsleden Pos wiek (PRL), de Roet (PS) en Absolon 
(FDF). 

Omdat de hetze niet ophoudt verbood burgemeester J. 
Depré (ACW), op 18 december Marcel De Broyer de in
huldiging van het monument. Verstoring van de openbare 
orde, luidt de dooddoener. 

Op tweede kerstdag i^ het dan zover, in het kultureel cen
trum Den Blank wordt het vredesmonument onder grote 
belangstelling en in aanwezigheid van minister Sauwens 
onthuld. 

In de loop van 1994 zal alles in het werk worden gesteld 
om het mounument een definitieve plaats te geven in 
Overijse. 

Schepen De Broyer en minuter Sauwenj onthullen de gedenksteen. 

*»YAAROI l^ f H 
nument. De voorzitter van het 

Wat was nu de ware bedoeling Vlaams Genootschap van Over-
van de oprichting van het mo- ijse formuleert het als volgt: 

.̂ f ^;ft*h\s* "̂"̂  M\&.^ï 

MINISTER JOHAN SAUWENS: 

„VIAAMSE REGERING 
MOET NU NUniGE MAAATREGELEN NEMEN'' 

Jan De Broyer: „In het dtudie-
materiaal, verzamel? door de par
lementaire werkgroep BourgeoLi in 
de Vlaanue Raad, werd overvloedig 
bewipmateriaal verzameld dat aan
toont dat duizenden Vlamingen, al
léén omwille van hun Vlaarru)ge
zindheid en zéker niet vanwege enige 
betrokkenheid inde kollaboratie, on
schuldig werden meegesleurd in de 
na-oorbgde reprcósie. 

Deze Vlamingen werden zonder aan
klacht maandenlang opgesloten in 
de interneringskampen. Bij hun vrij
lating verloren ook zij' hun burger
rechten. Hun bezittingen werden in 
beslag genomen en ook zij' werden 
verbannen. Op die manier werd hen 
elk recht op verdediging ontnomen. 

De akademische studie van de Leu
vense socioloog Luc Huyse kwam 
eveneens onbevooroordeeld tot deze 
ontstellende konkUuie. 

Tot vandaag, bijna 50 jaar na de 
feiten, heeft de Belgische Staat sys-

5 tematisch geweigerd dit onrecht on-
° gedaan te maken. 

Het amnestie-gedenkteken wil sym
bolisch alle onschuldige represste-
slachtoffers in eer herstellen. Bo
vendien zal dit vredesmonument de 
Vlaamse jeugd attent nuiken op toe
standen waarvan wij hopen dat zij 
in de toekomst gespaard zullen blij
ven." 

In zijn toespraak te Overijse 
zette minister Sauwens de pro
blematiek van repressie en am
nestie in het breder kader van 
de Vlaamse bevoegdheden, 
daarom publiceren wij zijn 
toespraak integraal. 

NIET BU ONS 
,,ln alle ons omringende lan
den zijn samenkomsten zoals 
deze volstrekt overbodig. 
Daar werden overal en sinds 
lang algemen amnestie-maat-
regelen afgekondigd. N'iet bij 
ons. 

Volgend jaar echter wil België 
de „Bevrijdingsfeesten" vie
ren: de 60ste verjaardag van 
de bevrijding aan bet einde 
van de tweede -wereldoorlog. 
Dergelijke verjaardagen en ju
bilea worden ovei-al ter we
reld aangegrepen als een gele
genheid om verzoeningsmaat-
regelen uit te vaardigen. Niet 
bij ons. 

Enkele weken geleden nog 
werd in de Senaat een wets
voorstel op amnestie inge
diend. Het -werd zelfs niet in 
overweging genomen. Naast 
de Franstaligen stemden ook 
de Vlaamse groenen tegen. Ik 
sta als Vlaming wat huiverig 
tegen het,,anders gaan leven", 
zolang zij wat dat betreft ook 
niet „anders gaan denken". 

Elders werden de scherpste 
ideologische tegenstellingen 
overwonnen. IJzeren gordij
nen en Berlijnse muren wer
den neergehaald, om te wijken 

voor nationale verzoening. 
Verzoening die door de fede
rale overheid wel wordt ge
predikt aan de Bosnische on
derhandelingstafels. Maar niet 
bij ons. 

Niet in België, dat een ver
draagzaam en gastvrij land 
heet. Niet voor de Vlaamse 
beweging, die het ,,nooit meer 
oorlog" huldigt. 

Ons Vlaams Ijzermemoriaal 
roept in vier talen haar vredes
boodschap uit naar alle wind
streken. Een internationale 
vredesboodschap, aange
bracht door diegenen die heb
ben geweten dat vrede ge
bouwd op onrecht onbe
staande is, of van korte duur. 

Zovele volkeren in de wereld 
wordt zo'n vrede nog steeds 
ontzegd. Al komen in een aan
tal landen en regio's zinvolle 
verzoenings- en vredesinitia
tieven op gang. Zuid-Afrika, 
Palestina, Noord-Ierland. In 
deze kerstperiode willen wij 
alle naties van de wereld nog
maals oproepen om vrede te 
brengen in verscheurde gebie
den. Vrede, gebouwd op het 
onafwendbare zelfbeschik
kingsrecht der volkeren. 
Vrede, gebouwd op rechtvaar
digheid en respekt voor de 
mensenrechten. 

Iedereen weet in welke mate 
die mensenrechten bij ons 
werden geschonden, aan het 
einde van de tweede wereld
oorlog. Iedereen weet hoevele 

onschuldigen wreed -werden 
gestraft, zonder dossier, zon
der eerlijk proces, zelfs zonder 
vonnis. Wet en recht w^aren 
opgeschort voor de verdach
ten. Juridische willekeur nam 
de overhand en leidde tot een 
beschamende implosie van de 
rechtsstaat. 

Voor die onschuldige slachtof
fers -werd een kunstig vredes
monument ontworpen door 
Frans Claes. JVlaar op plaat
selijk vlak ontspint zich het
zelfde als op het nationale fo
rum. Wanneer men het een 
plaats wil geven wordt allerlei 
herrie geschopt. Door onver-
draagzamen. Een monument 
voor slachtoffers van juridi
sche willekeur, -wordt in de 
Franstalige pers als een 
nazi-monument betiteld. Hier 
grijpt dus een paradoksaie om-
kermg van de -waarden plaats. 
Triviaal, en tekenend voor de 
sfeer. 

SCHAAMTE 
Sinds jaren -wordt met de dag 
duidelijker dat wij van de fe
derale overheid op dat punt 
weinig te verwachten hebben. 
Meer en meer wordt duide
lijk dat de Vlamingen alleen 
van Vlaanderen zelf iets te 
vei-wachten hebben. Meer en 
meer moeten wij gaan hande
len vanuit de Vlaamse bena
dering, vertrekkend van het 
Vlaams belang. Meer dan ooit 
moeten wij onze hoop vestigen 
op de Vlaamse instellingen, en 

hen versterken tijdens het lo
pende proces van de Vlaamse 
natie-wording. 

Enkele maanden geleden heb 
ik namens de Vlaamse rege
ring de Prijs van de Vlaamse 
gemeenschap 1993 uitgereikt 
aan Jozef Coene. Bij die ge
legenheid heeft de Vlaamse 
regering m zijn persoon alle 
Vlamingen willen eren die de 
Vlaamse ontvoogding hebben 
bevochten. Alle onschuldige 
slachtoffers van de repressie 
werden expliciet in de hulde 
betrokken, en wij hebben in 
dat verband getuigenis afge
legd van ons gevoel van plaats
vervangende schaamte. 

EIGEN FONDS 
Maar bij woorden alleen mag 
het niet blijven. Daarom heb 
ik het initiatief genomen om 
in de schoot van de Vlaamse 
regering een -werkgroep op te 
starten, die belast is met het 
wegwerken van de asociale 
gevolgen voor de getroffenen 
van repressie en epuratie. Het 
ligt in onze bedoeling om ein
delijk de spons te vegen over 
deze pijnlijke periode. 

Hoewel Vlaanderen niet be
voegd is inzake de financi
ële gevolgen van de repressie 
en de epuratie, kunnen wij 
toch enkele nuttige maatrege
len nemen. De Vlaamse ge
meenschap kan bij -wijze van 
een amnestie-motie een einde 
maken aan de morele gevolgen 
van de oorlog en de repressie. 

Alaar zij kan ook een finan
cieel fonds oprichten, -waaruit 
diegenen kunnen putten, die 
financiële schade hebben ge
leden of nog hjden. 

Recente uitspraken van de 
Vlaamse minister-president 
Luc Van den Brande mogen 
aantonen dat ik wat dat be
treft niet alleen sta binnen de 
Vlaamse regering. En dat wijst 
erop dat daarover binnen de 
Vlaamse gemeenschap wél een 
consensus kan groeien. Ook 
in het verleden -waren er vele 
dingen die in België met kon
den, en in Vlaanderen wel. 

Daarom blijven wij herhalen 
dat de Vlamingen hun eigen 
lot m handen moeten nemen. 
Daarom ook moeten de Vla
mingen weten welke regering 
zij moeten aanspreken, als zij 
het Vlaams belang verdedigd 
willen zien. 

Dit is reeds de tiende am-
nestie-aktie hier in Overijse. 
Ik bewonder en waardeer alle 
betrokkenen en organisatoren 
voor hun niet aflatende en be
langeloze inzet voor een groots 
en verheven gemeenschappe
lijk doel. Ik aarzel dan ook niet 
om uw amnestie-akties keer 
op keer te blij\'en steunen. 

Johan Sau-wens, 
minister van de 

Vlaamse regering. 
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HET WELLES-NIETES GEVECHT O M DE ROKER 

EEN HOFFELIJK TABOE 
In 1992 stelde de Belgische tabakdöektor direkt 4.341 
peröonen te werk in 55 ondernemingen, indirekt waren 
er dat 13.559. De omzet binnen de öektor wad dat jaar 
bijna goed voor 80 miljard fr. Zij voelt zich echter meer 
dan gevufeerd door de anti-rookhouding van de jongjte 
decennia en gaat m de tegenaanval. Zij gebruikt hiervoor 
het Lrutrument van de voorlichting. Reklame beïnvloedt 
het koopgedrag, voorlichting het gedrag in het algemeen. 

I n het j aa rvers lag van 1992 
lezen w e over de overhe ids 
inmeng ing in de t abaks re -
k l a m e : ,,Een inmenging die de 

vorm zou kunnen aannemen van een 
totaalverbod van tahakjreklame he-
rujt op bedrog omdat ze geïruipireerd 
wordt door het modeverjchijnjel van 
de hygiëniitijche moraal du nietd te 
maken heeft met een ware gezond-
heidjpolitiek. Deze inmenging zou 
buLteiuiporig zijn omdat zij volko
men onevenredig u met het beoogde 
resultaat." 

INFORMATIE 
Een gesp rek me t P a t r i c k 
D o n c k , directeur-generj ia l v a n 
het Informatie-en Documentatie
centrum over Tabak ( I D T ) , opge
r icht in 1988 d o o r de t abaks -
sek to r en voora l b e k e n d d o o r 
h a a r subtiele hoffel i jkheidskam-
p a g n e die e rop doel t het rook
g e d r a g in s t and te houden . 

• W a a r o m -werd h e t I D T o p 
g e r i c h t e n w a t zi jn h a a r a k t i -
v i t e i t e n ? 

P. D o n c k : „De jongjte jaren werd 
zowel het produkt tabak ab de in
dustrie meer en meer bekritueerd en 
toen in 1987 de wet betreffende ro
ken in openbare plaateen van kracht 
werd, heeft de Industrie bejluit te 
reageren. Ook de jektor wenste een 
orgaan om haar dtandpunten aan 
de pent, de overheid en het publiek 
kenbaar te maken. Dat is het IDT 
geworden. Wij bestaan naast de ta-
bakiifederatie omdat deze laatöte en
kel fabrikanten en importeur,) van 
afgewerkte produkten toelaat. In de 
VSA, Frankrijk en Italië zijn ver

gelijkbare centra opgericht. 

Naast de hoffelijkheidjkampagne 
verzorgen wij uitgaven over tabak 
in het algemeen. Hierbij gaan wij 
ook in op meer delikate onderwerpen 
zoal) (pas.)ief) roken en gezondheid. 

Ook beschikt het IDT over een doku-
nuntatiecentrum. Hier beschikken 
wij over een 3 a 4.000 dokumen-
ten, maar wij kunnen ook gebruik 
maken van een internationale da
tabank rmt gegeven,! over tabak en 
aanverwante onderwerpen. 

Onze leden zijn producenten, plan
ters, importeur.) van ruwe tabak,..." 

• H e t c e n t r u m b e s t a a t n u zes 
j a a r e n t o c h is h e t h o o f d z a k e 
lijk b e k e n d v a n d e hoffel i jk-
h e i d s c a m p a g n e . O v e r d e t e 
g e n p a r t i j s t a a n d e k r a n t e n ech 
t e r vo l . V e r l o p e n p e r s k o n t a k 
t e n v a n h e t I D T d a n zo s t r o e f ? 

P. D o n c k : , AL) centrum komen wij 
niet zoveel in de per.). Het IDT wordt 
echter regelmatig geraadpleegd door 
joernaiuten die informatie willen 
hebben over de tabakMektor. Gege
vens in de pers over de tabaksindus
trie komen in hoofdzaak van ons 
centrum. 

Het aantal artikeU die onze ar
gumenten overnemen zijn beduidend 
minder, in aantal dan die van de 
anti-rokersgroep. De kruistocht te

gen tabak L) nu al een 30 jaar 
gaande zo raakte de idee dat tabak 
jlecht is voor de gezondheid ingebur
gerd. Er is bijna niemand meer die 
dat durft te betwisten. Toch blijkt 
uit grondige lektuur van studies over 
tabak dat sommige gegevens ver
keerd geïnterpreteerd worden, maar 
dat L) moeilijk aan de man te bren
gen. Het positief effekt van tabak 
op de ziekte van Alzheimer zal veel 
moedijker de pers halen dan bie-
voorbeeld informatie over de relatie 
tussen tabak en kanker." 

• Best j ia t e r d a n g e e n v e r b a n d 
t u s s e n bv . l o n g k a n k e r e n r o 
k e n zoa l s D o l l ( w e t e n s c h a p 
p e r ) hee f t a a n g e t o o n d ? 

P. D o n c k : ,,Studies hebben inder
daad aangetoond dat er een verband 
tussen beide bestaat. Tabak is ech
ter niet de exclusieve oorzaak van 
Longkanker. Gedurende jaren hebben 
de wetenschappers zich georiënteerd 
rond de negatieve effekten van ta
bak. Zij hebben zich echter nooit 
de vraag gesteld wat er positief kan 
zijn in tabak. Het is niet helemaal 
duidelijk welke effekten tabak op 
verschillende aandoeningen heeft. 

Doll is één van de meest fervente 
strijders tegen tabak. Zijn volledige 
geloofwaardigheid is gebouwd op dat 
ene onderzoek. Vandaag gaat die 
man niet zeggen: ik was verkeerd. 
Daarbij mag niet vergeten worden 
dat die studies subsidies aantrek
ken: veel meer geld gaat naar anti
dan naar pro-tabaksstiidies." 

• Voe l t d e t a b a k s s e k t o r z i ch 
g e v i s e e r d ? 

P. D o n c k : ,,Maar natuurlijk ! Wij 
worden dagelijks aangevallen. Dat 
is begonnen omdat iemand 'dacht" 
dat er een verband bestond tussen 
roken en ziekte. Daarna begonnen 
de studies zich op te stapelen die op 
hun beurt een sociale beweging in 
gang brengen die niet meer bestaat 
uit wetenschappers. Die maken op 
hun beurt de publieke opinie bewust. 
Hetzelfde is gebeurd met atoomener
gie... 

Daarbij komt dat de tabakssektor 
een relatief kleine mogendheid is bin
nen de Belgische ekonomie. Slechts 
enkele grote ondernemingen bezetten 
het grootste gedeelte van de markt. 
Anti-rokers kunnen de rokers en 
de tabaksindustrie dus gemakkelijk 
vinden. 

De roker kan ook gemakkelijk on
derscheiden worden omdat roken een 
zichtbaar gedrag is. 

Wij zeggen wel duidelijk dat ta
bak een ruiikodragend produkt i), 
maar zo bestaan er honderden. In 
een advertentie van K o m op tegen 
Kanker staat dat 30% van de kan
kers veroorzaakt wordt door roken, 
in een andere dat 35% wordt veroor
zaakt door verkeerde eetgewoonten. 
Als men de oorzaak van kanker 
grondig analyseert, weet nun nog 
steeds niet vanwaar kanker komt. 
Er zijn vermoedens dat de oorzaak 
van kanker iets te maken heeft met 

Patrick Donck: "De kruistocht tegen de tabak ui nu al 30 jaar 
gaande, zo raakte de idee dat tabak slecht is voor de gezondheid 
ingeburgerd." 
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het gebruiken van ongezonde pro
dukten. Dat wil niet zeggen dat elke 
roker kanker gaat hebben. Wij ge
ven toe dat de korrelatie bestaat, 
maar zeggen niet dat roken de oor
zaak U). 

In de statistieken van de Wereld
gezondheidsorganisatie lees ik dat 
de grote meerderheid van de rokers 
nooit ziek zal zijn." 

• K a n u d i e ci jfers even k a d e 
r e n b i n n e n d e g l o b a l e b e v o l -

„Het IDT heeft de olifant voor 
haar kar gespannen om van ro
ken opnieuw een sociaal aan
vaardbaar gedrag te maken." 

k i n g , n i e t - r o k e r s i n b e g r e p e n ? 
Z o zijn e r bv . m e e r m e n s e n d i e 
e t e n d a n m e n s e n d i e r o k e n . 

P. D o n c k : ,,Dat u) iets heel an
ders. Iemand die niet drinkt of rookt 
zal waarschijnlijk minder risiko op 
ziekte hebben die verband houden 
met het gebruik van bepaalde pro
dukten, maar dat wil niet zeggen dat 
die mensen nooit ziek zullen zijn. 
Daarbij zijn heel veel gegevens geba
seerd op statutieken, niet op klinisch 
onderzoek. Met deze gegevens dunt 
dus omzichtig omgesprongen te wor
den. Heel veel van die studies worden 
overigens opgeblazen door anti-ta
baks-fanaten." 

REKLAME... 
• Geef t d e t a b a k s s e k t o r n i e t 
ongeloof l i jk vee l ge ld u i t a a n 
r e k l a m e ? E ^ n vo l l ed ige k r a n 
t e p a g i n a v o o r u w hoffel i jk-
h e i d skc impagne k o s t v l u g e e n 
h a l f mi l joen . 

P. D o n c k : „De tabakssektor be
steedt in België jaarlijks 900 mil
joen aan reklame en 1,5 miljard 
aan sponsoring. In vergelijking met 
andere sektoren is dat zeker niet 
overdreven veel De anti-tabakslobby 
heeft veel meer geld dan wij en 
u) daarenboven veel beter georga
niseerd. Daarbij komt dat rugatief 
nieuws omtrent tabak veelgeinakke-
lijkerfrontpaginanizuws wordt. Het 
IDT moet ervoor betalen om met 
haar kampagne in de pers te komen. 
Onze kampagne kost jaarlijks rond 
de 23 miljoen, volledig gefinancierd 
door de tabakssektor. Wij zouden 
ab vzw. zelfs subsidie van de over
heid kunnen vragen. Dat hebben wij 
nut gedaan omdat ik niet denk dat 
het IDT subsidies gaat krijgen van 
volksgezondheid. De anti's krijgen 
wel subsidies. 

Ook de macht van de tabakslobby 
wordt zwaar overschat: in België 
zijn hooguit vijf personen, waaronder 
ikzelf, aktuf trut lobbywerk voor de 
sekton " 

• W a t v i n d t u v a n d e r e k l a m e -
w e t g e v i n g o n ï t r e n t r o k e n e n 
t a b a k ? 

P. D o n c k : „Ik ga ermee akkoord 

dat er een reglementering bestaat, 
dat reklame de openbare zeden nut 
mag schenden, dat de jongere ge
spaard moet blijven. Waar ik ech
ter nut mee akkoord kan gaan is 
dat men ook maatregelen wil ne-
nun mbt. het verschaffen van kom-
merciële informatu. In dat opzicht 
bestaat er zoiets aii het recht op 
reklame. 

Wij leven in een vrije marktekono-
mie een daarom ben ik het oneens 
met een volkomen verbod op ta-
baksreklame. Zonder reklame wordt 
konkurrentuonmogelijk. Trouwens: 
niemand zou dan nog weten welke 
produkten er op de markt verschij
nen." 

...TRUUKS 
• D e e e r s t e w e t o p t a b a k s r e -
k l a m e ( m b t h e t s c h e p p e n v a n 
s f e e r b e e l d e n ) w e r d o m z e i l d 
d o o r bv . r e k l a m e t e g a a n m a 
k e n v o o r luc i fe r s . D e h u i d i g e 
k a m p a g n e v»dl v o o r a l h e t r o 
k e r s b e s t a n d o p pe i l h o u d e n . I s 
d e e t h i e k n i e t v e r z o e k ? 

P. D o n c k : „De eerste wet sprak 
niet over produkten die toebehoren 
aan roken. Dus hebben wij daar
voor reklame gemaakt. Maar nu 
wil men ook reklame voor produkten 
van een bepaald merk gaan verbie
den (Marlboro-kleding bv.) en dat 
gaat er bij mij totaal niet in. Dat is 
geen indirekte reklame voor tabak, 
dat is reklame voor een produkt met 
een bepaald merk. Ik meen niet dat 
wij in welk opzicht dan ook de geest 
van de wet aantasten. 

Er dient trouwens op gewezen dat 
reklame niet aanzet tot roken, het 
verhoogt de globale konsumptie niet. 
Reklame dient in de eerste plaats 
om de markt te verdelen. Reklame 
u een noodzakelijke voorwaarde om 
konkurrentu binnen een sektor mo
gelijk te maken." 

H B e s c h o u w t u vcw k a m p a g n e 
a l s v o o r l i c h t i n g o f a l s r e 
k l a m e ? 

P. D o n c k : ,Jk beschouw de kam
pagne ab voorlichting. De kam
pagne u niet voor of tegen, zij stelt 
gewoon een vraag. Zij vraagt de 
mensen zich volwassen te gedragen 
bij de oplossing van een konflikt om
trent roken, ze geeft geen oplossin
gen. De lange termijn-doebtelling b 
dat roken een sociaal aanvaardbaar 
gedrag moet blijven." 

• D e k a m p a g n e p l e i t n i e t v o o r 
e e n v e r b o d o m o p s o m m i g e 
p l a a t s e n t e r o k e n , a l les w o r d t 
a a n d e ( n i e t ) r o k e r o v e r g e l a 
t e n . W a r e n d e b e s t a a n d e w e t 
te l i jke r e g l e m e n t e r i n g e n n i e t 
v o l d o e n d e ? 

P. D o n c k : „De wet zegt enkel 
dat er plaatsen moeten zijn voor 
rokers en voor nut-rokers. De wet 
zegt echter weinig over de praktische 
uitwerking. Hier komt het IDT tus
senbeide en biedt een oplossing aan 
door die plaatsen op een sympatieke 
manier aan te duiden. Het b ridi-
kuul dat de wet wel zegt waar er niet 
gerookt mag worden (door een ver-
bodsteken/gv.), maar niet waar wél. 
De wet had ook kunnen voorzien in 
een teken dat aangeeft waar roken 
b toegeLiten. Ik meen dat de over
heid niet in alles moet tussenkomen 
en alles reguleren. De overheid wil 
de mensen te veel hun vrijheid afne
men. Zij gaat daarin te ver Ik vind 
dat de overheid op niet-legale basb 
de roker dbkrimineert. 

WOENSDAG S J/sjvlUARI 1994 



Het i) onnodig om dukrlmlnerende 
reglementeringen uit te vaardigen 
die toch niet gevolgd worden. U kent 
het Belgische bedtel: hoe meer re
glementen, hoe minder ze nageleefd 
worden. Ik vind dat een wet een 
defekt van de <iameleving blootlegt. 
Men moet geen maatschappij van 
éociaal-geoóói^iteerden kreëren." 

• H o e s t a a t u tov . e e n k o m 
p l e e t v e r b o d o p d e v e r k o o p 
v a n t a b a k ? 

P. D o n c k : ,,Een verbod zou bete
kenen dat tabak in de illegale dfeer 
zou terechtkomen. Op die manier 
zou een dituatie gekreëerd worden 
zoaLi die met drugd. Momenteel iö 
de tabak van goede kwaliteit, gepro
duceerd onder de beste omstandig
heden. Een verbod zou een zwarte 
markt doen ontstaan met alle gevol
gen vandien: slechte kwaliteit, kri-
minaliteit, nog hogere prijzen,... 

Voor de overheid zou het een in
komstenderving van rond de veertig 
miljard per jaar betekenen. Op elk 
pakje van 25 filtersigaretten betaalt 
de roker 73% taksen. De tabaks-
sektor is na de benzineprodueenten 
de tweede grootste melkkoe van de 
staat." 

OLIFANT 
• D e k a m p a g n e is g e r i c h t t o t 
d e r o k e r s . L e t t e r l i j k : " H e e l 
w a t m e n s e n g e n i e t e n v a n r o 
k e n . A n d e r e n r o k e n l i eve r 
n i e t " . P r i m e e r t h i e r h e t 
" w i j - r o k e r s - o n d e r - m e k a a r " 
g e v o e l ? 

P. D o n c k : ,,De kampagne is zo
wel tot de roker als tot de niet-roker 
gericht. Er wordt geen verschil ge
maakt. Er zijn veel mensen die den
ken dat de kampagne een anti-ta-
bakskampagne is. De kampagne 
geeft geen bevelen. De menden lezen 
wat zij willen. Een niet-roker ziet 
er een anti-tabakskampagne in, een 
roker een rokers kampagne. Ah dat 
lukt, heeft het IDT gewonnen. De 
kampagne is zeer evenwichtig." 

• G r o e n s t a a t v o o r vei l ig , 
r o o d v o o r gevaa r . O p p l a a t s e n 
w a a r n i e t g e r o o k t m a g w o r d e n 
h a n g t e e n g r o e n e o l i fan t . U 
heef t o o k exp l i c i e t v e r m e d e n 
v a n d e r o d e k l e u r t e g e b r u i 
k e n v o o r d e r o k e n d e o l i fan t . 
T o e v a l ? B e s t a a t n i e t moge l i j k 
v e r w a r r i n g o m t r e n t d e k l e u 
r e n ( h e t k o m t n u d u s v o o r d a t 
n a a s t h e t r o d e v e r b o d s t e k e n 
e e n g r o e n e o l i fan t h a n g t . . . ) ? 

P. D o n c k : „ Voor mensen die kleu
renblind zijn misschien. Wij heb
ben gekozen voor een blauwe oli
fant omdat blauw het symbool is 
voor sigarettenrook en tevens voor 
datgene wat toegelaten is. Mogelijk 
wordt blauw ook geassocieerd met 
een blauwe lucht. Wij hebben zeker 
en vast niet voor rood gekozen omdat 
rood het symbool is van het verbods
teken. Dat vonden wij te agressief. 
Groen staat voor de natuur,... Ik 
vind dat de kleuren zeker niet tegen
strijdig zijn. Ze komen sympatiek 
over. Het is een kwestie van persoon
lijke smaak." 

• H e t logo v a n u w vz^v s t a a t 
w^el e r g k l e i n o p d e af f iches . 
W e e t h e t p u b l i e k vwe a c h t e r 
uw^ n o b e l e k a m p a g n e s t a a t ? 

P. D o n c k : ,,Het staat er niet groot 
op, maar het eerste doel van de kam
pagne is de hoffelijkheid. Van wie het 
komt is van ondergeschikt belang." 

• Blijft u a d v e r t e r e n i n b e 
p a a l d e m e d i a a l s d e z e d e k a m 
p a g n e of h e t r o k e n i n h e t a l 
g e m e e n Ln e e n s l ech t d a g l i c h t 
s t e l l en ? 

P. D o n c k : „Jazeker, waarom niet. 
Wij hebben ook nooit ontkend dat 

op basis van bepaalde studies er een 
korrelatie bestaat tussen roken en 
bepaalde aandoeningen. So what ? 

Ik heb ook geen problemen met ad
vertenties die wijzen op de gevaren 
van roken. Wel als de gegevens erin 
gemanipuleerd zijn." 

• I s d e k a m p a g n e e e n s u k s e s ? 

P. D o n c k : ,,lk vmd dat de kam
pagne geslaagd is omdat de mensen 
zich erin kunnen projekteren. Men 
kan er niet onverschillig over blijven. 
Sommigen vinden het schandalig, 
maar in het algemeen zijn het posi
tieve reakties. Van rokers zowel als 
van niet-rokers. Het vraagt echter 

jaren voor de mentaliteit van de men
sen te veranderen. Wat ons zorgen 
baart is de agressieve houding tov. 
het roken in het algemeen. Een si
garet vasthouden is veelal voldoende 
voor kwade blikken. 

De respons op de kampagne voor het 
bestellen van stickers e.d. is ongeveer 
3%, wat hoog ui voor zulke akties." 

• Ge loo f t u u w e i g e n t h e o 
r i e ë n ? H o e hoffel i jk v i n d t u 
z i chze l f ? 

P. D o n c k : ,,ALi ik niet overtuigd 
zou zijn van wat ik zeg dan zou 
ik een ander beroep moeten kiezen. 

Roken houdt voor mij een aanvaard
baar r'isiko in. Ik neem dat risiko 
zoals anderen zich blootstellen aan 
het verkeer, aan bergbeklimmen,... 

Leven is een risiko. Leven zonder 
risiko bestaat niet en wij moeten 
op een bewuste en verantwoordelijke 
manier onze eigen risiko 's aanvaar
den. Het LI tenslotte mijn probleem 
dat ik rook en van niemand anders. 

Wat het passief roken betreft: het is 
zeker niet duidelijk dat passief roken 
een echt risiko is. Daarbij komt dat 
er veel meer andere oorzaken zijn 
van passieve effekten op de gezond
heid dan roken. Het is gevaarlijker 
op de Louizalaan te wandelen dan 
een kwartier lang naast een roker te 
blijven staan. 

Ikzelf vind de kampagne hoffelijk. 
Ze is niet agressief en zet de mensen 
aan het denken." 

(gv ) 

c» Info en Dokumentatiecen-
triun over Tabak 

T.a.v. Dhr. P. Donck 
Louizahian 480 
1050 Brussel 
021646.07.50 

DE OLIFANT IN LEVENSGEVAAR... 
» « «• 

N a ons gesp rek me t he t I D T 
legden wij ons oor te luiste
ren bij de s tem v a n de te
genpar t i j . L u k J o o s s e n s is 
voorz i t t e r van het Koördinatie-
komité Algemene Tabakspreven
tie van de Vlaamse Gemeenschap 
( K K A T ) . D e z e veren ig ing tel t 
een t iental leden die allen op 
één of a n d e r e man ie r in kon -
t a k t k o m e n met t abak en me t 
de gevolgen d a a r v a n (o.a. he t 
Belgische R o d e Kruis , de 
Vlaamse Kanker l iga , . . . ) . 

L . J o o s s e n s : ,,De hoofddoelstel
ling van het KKAT is het voeren 
van preventieve campagnes tegen 
tabaksgebruik. In de tien jaren 
van ons bestaan hebben wij ons 
vooral gericht naar jongeren. Wij 
begeleiden echter ook mensen die 
willen stoppen met roken, aLi-
ook mensen die reeds gestopt zijn. 
Tenslotte kunnen geïnteresseerden 
ook bij ons terecht voor informatie 
over roken." 

ALZHEIMER 
• H e t I D T zeg t o v e r vee l 
m i n d e r g e l d t e b e s c h i k k e n 
d a n d e a n t i - t a b a k s l o b b y , is 
d a t h e t geva l ? 

L. J o o s s e n s : „De toelage die 
wij krijgen van de Vlaamse Ge
meenschap bedraagt jaarlijks 2,5 
miljoen fr. Voor speciale projekten 
krijgen wij soms ekstra werkings-
gelden, maar in vergelijking met 
het geld dat de tabakssektor ter 
beschikking heeft, is dat slechts 
een peuLchil De EG geeft jaar
lijks 52 miljard fr. steun aan de 
tabaksboeren. Voor kankerbestrij
ding wordt jaarlijks 440 miljoen 
fr. uitgetrokken waarvan slechts 
60 mijoen is voorbehouden voor 
tabakspreventie. Tegenover de ta
bakssektor werken wij zeer ama
teuristisch. " 

• I s h e t g e g r o n d d e t a b a k s 
s e k t o r a a n t e va l l en , e r zi jn 
moge l i j k t o c h o o k p o s i t i e v e 
e f fek ten v e r b o n d e n a a n t a 
b a k s v e r b r u i k ? 

L. J o o s s e n s : „Tabakspreventie 

Luk Joossens: "Wij viseren in
derdaad de tabaksindustrie. 

kadert in de gehele gezondheids
problematiek. Jaarlijks sterft in 
België één op vijf mensen aan ro
ken. Dat kan aangetoond worden 
met wetenschappelijke resultaten. 
Longkanker komt voor 90% voor 
bij rokers. Onlangs is inderdaad 
het mogelijke positieve effekt van 
roken aangetoond voor bv. Alzhei
mer. De meeste rokers behalen ech
ter de leeftijd waarop men Alzhei
mer krijgt niet. 

Wij vueren inderdaad de tabaks
sektor: hetprodukt doodt een derde 
van haar gebruikers. Indien door 
gebruik van een geneesmiddel — 
dat wel degelijk ook positieve wer
king heeft — enkele sterfgevallen 
voorkomen wordt het medicijn di-
rekt uit de handel genomen. 

De echte klachten van het ro
ken manifesteren zich echter pas 

na het 35ste levensjaar. De lon
gen raken dan werkelijk aange
tast, de roker wordt meer vatbaar 
voor andere aandoeningen die met 
roken verband houden. Daardoor 
vergroot ook de kans op werkver
zuim. 

Wij vragen niet dat het roken 
verboden zou worden: dat impli
ceert inderdaad kriminaliteit. Wij 
hopen echter wel op een afname 
van het roken. Voor produkten die 
nog nut op de Europese markt 
zijn heeft de E.G. wel een verbod 
ingesteld. Dat was bv. het geval 
voor snuif tabak die mondkanker 
veroorzaakte." 

• I s a a n g e t o o n d d a t pas s i e f 
r o k e n d e g e z o n d h e i d k a n 
a a n t a s t e n ? 

L. J o o s s e n s : „Ja. Passief roken 
Li minder schadelijk dan roken als 
dusdanig. Passief roken is echter 
wel gevaarlijk voor mensen die sa
menleven met een zware roker en 
voor mensen die dagelijks in loka
len moeten werken waar gerookt 
wordt. Passief roken is vooral ge
vaarlijk voor jonge kinderen. De 
roker dient daarmee terdege reke
ning te houden." 

• M i n d e r r o k e n b e t e k e n t 
e v e n e e n s m i n d e r t e^verks te l -
l ing in d e t a b a k s s e k t o r . H o e 
g a a t u d e w e r k e l o z e n o p v a n 
g e n ? 

L. J o o s s e n s : „In dit geval dient 
er gekeken te worden naar de 
klemtonen die gelegd worden. Voor 
ons primeert gezondheid. Toch wil 
ik er op wijzen dat ook voor de 
tabakssektor de werkgelegenheid 
niet primeert, ook al gebruiken 
zij dat vaak in hun pleidooi Zij 
zullen niet aarzelen om te verhui
zen naar een ander land indien 
zou blijken dat zij daar grotere 
winsten kunnen maken. Daarbij 
komt dat het roken niet van de 
ene op de andere dag zal stoppen 
zodat ook de sektor zelf slechts 
geleidelijk aan zal af slinken." 

NIET HOFFELIJK 

• H e t I D T s te l t d a t e e n r e -
k l a m e d e v e r k o o p n i e t b e ï n 
v l o e d t . H o e s t a a t h e t K K A T 
t .o.v. t a b a k s r e k l a m e ? 

L. J o o s s e n s : „Ook hier vertelt 
het IDT niet alles: reklame wordt 
inderdaad gebruikt om de markt 
te verdelen. Wat zij niet zegt L) 
dat met name jongeren sterk wor
den beïnvloed door tabaksreklame. 
Daarnaast wil reklame voorko
men dat mensen stoppen met ro
ken door bv. reklame te gaan ma
ken voor iight-sigaretten. Het be
langrijkste effekt van reklame u 
echter het aantrekken van nieuwe 
gebruikers. 

WIJ wensen ook een totaal verbod 
op de indirekte reklame. Deze is 
er pas gekomen nadat in som
mige landen de tabaksreklame 
aan banden werd gelegd. Het be
treft hier gewoon het omzeilen van 
de wetgeving. Produkten die op 
zich geen binding hebben met ta
bak worden wel onder hetzelfde 
merk en met eenzelfde imago aan 
de man gebracht. Het is voor
namelijk de bestendiging van dat 
imago waar het gevaar in schuilt. 

In Noorwegen heeft een totaal ver
bod op iedere vorm van tabaksre-
klame voor een daling van 14% 
onder de jonge rokers gezorgd." 

• H o e b e o o r d e e l t u d e k a m 
p a g n e v a n h e t I D T ? 

L. J o o s s e n s : „Het IDT is op
gericht na het KB van '87 betref
fende het roken in openbare plaat
sen. De tabaksindustrie meende 
toen de problemen tussen roker en 
niet-rokers — die passief meero
ken — te kunnen oplossen door in 
te spelen op de hoffelijkheid. Deze 
theorie werkt echter niet. Zware 
rokers vragen meestal niet of het 
toegestaan Li te roken. Zelfs dan 
zal de niet-roker aarzelen om zijn 
grieven kenbaar te maken, gewoon 
al omdat hij dan hoogst onvrien
delijk zou moeten overkomen. 2A> 
een kampagne werkt niet als daar 

geen strenge wetgeving achter zit. 

Ondanks het feit dat zij vorme
lijk goed in elkaar steekt, is de 
kampagne inhoudelijk zeker niet 
hoffelijk. Uit een enquête over hun 
vroegere kampagne — waarin niet 
vermeld werd dat ze uitging van 
de tabakssektor — bleek dat zelfs 
85% van de ondervraagden dacht 
dat het om een anti-tabakskam
pagne ging die uitkwam van het 
minLiterie van Volksgezondheid of 
van organisaties met een soortge
lijk doel" 

• H o e t r a c h t h e t K K A T 
m e n s e n t e d o e n s t o p p e n m e t 
r o k e n ? H e b b e n u w a k t i e s 
s u k s e s ? 

L. J o o s s e n s : „ Wij doen hoofd
zakelijk beroep op het geven van 
perskonferenties en het versturen 
van persberichten over de nega
tieve gevolgen van tabak. Voor veel 
meer hebben wij geen geld. 

Het KKAT had — Ls.m. Kom op 
tegen Kanker en met het Vlaams 
ministerie voor Sociale Aangele
genheden — een preventieve aktie 
in de scholen die jongeren moet 
beletten met roken te beginnen. 
Deze aktie, waarbij kinderen via 
een zoekspel op de gevaren van 
het roken wordt gewezen, heefteen 
relatief groot sukses. 

Onze akties hebben zonder meer 
bijgedragen aan de afname van 
het tabaksverbruik. De afgelopen 
10 jaar daalde het percentage ro
kers boven de 18 jaar van 40%} in 
1982 tot 26%) in 1992." 

(gv ) 

c» Koördinatiekontiee Alge
mene Tabakspreventie van de 
VLuunse Gemeen^iebap 

T.a.v. Dhr. Luc Joossens 
Scbildknechtstraat 9 
1020 Brussel 
TeL: 021422.49.19 
Fax: 021422.49.29. 
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De sterren hebben het ons verteld: er is een m 
Maar we zullen het wel; 

Wij wensen u alvast ee 

De V o l k s u n i e . V laamse 



1 mooie toekomst weggelegd voor Vlaanderen, 
vel samen moeten doen. 
it een fantastisch 1994! 

nser dan o o i t . VLAAMSE VRIJE 
DEMOKRATEN 



Uïï DE REGIO 
WEST-Vl IDEREN VU-IZEGEM ONDER EIGEN NAAM 

JANUARI 
Wo. 12 IZEGEM: Nieuwjaarsver
rassing voor kinderen. Om 13u.30 
in de Ommegangstraat 5 te Izegem, 
Parochiezaal. Inkom 50 fr. Mee
brengen: glas, mes, vork, dessert
bord. Org.: Vlanajo West-Flandria. 
Do. 13 BRUGGE: Daniël Vang-
roenweghe over Leopold II en zijn 
Kongo. Om 15u. in De Gulden 
Spoor, 't Zand 22. Org.: Informa-
tiva. 
Wo. 19 IZEGEM: Nieuwjaarsre
ceptie om 19u.30 in de Hugo Ver-
rieststraat 4 te Izegem. Inkom 100 
Fr. Org.: Vlanajo West-Flandria. 
FEBRUARI 
Zo. 6 BRUGGE: 4 jaar Vlaams 
Ontmoetingscentrum ,,De Gulden 
Spoor". Om 12u. receptie + feest
maaltijd. Nu reserveren bij de uit
bater, tel. 34.30.82. 
Do. 10 BRUGGE: Unieke dia
montage over Hongarije met kom-
mentaar door Roger Beelen. Om 
I5u. in De Gulden Spoor, 't Zand 

te Brugge. Einde rond 17u. Ieder
een is welkom. Org.: Informativa. 
Zo. 20 DEERLIJK: Aperitiefkon-
cert met fluit (Veerle Secember) en 
guitaar (Wim Vancauwenberghe). 
Om llu. in zaal De Sterre, St.-Lo-
dewijk-Deerlijk. Toegang: 250 fr. 
Org. Ie Dien. Telefonische reserva-
tie noodzakeleijk (056/77.72.47). 
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 Kuituur-
spreiding en Kult. Centra Volks
ontwikkeling en Openbaar Bibli-
oteekwerk. Toegang: 300 fr., w k 
250 fr. (059/50.84.80, VOVO). 
MAART 
Zo. 6 DEERLIJK: Mosselfestijn 
in zaal De Wieke, Molenhoek. 
Deelname: 450 fn volw., 250 fr./kin-
deren. Voor \vie geen mosselen lust 
is er gevogelte. Kaarten: Wim van
cauwenberghe (056/77.72.47). 
Org.: VU-Deerlijk. 

HUGODELEU IS NIET MEER 

O p dinsdag 21 december '93 
werd Hugo Deleu dood op zijn 
kamer aangetroffen. Hij was 
ongehuwd en 62 jaar oud. 

Hugotje, zoals hij door ieder
een werd aangesproken, was 
afkomstig van Beveren bij 
Roeselare, en zoon van een 
zwaar getroffen repressie-
slachtoffer. Zijn vader stierf 
als Hugo nog op de lagere 
school zat. Klein van gestalte 
had hij echter een groot hart 
voor Vlaanderen en voor al
les wat met de Vlaamse Be
weging te maken had. Geen 
enkele grote Vlaamse betoging 
heeft hij gemist. Hij ontzag het 
niet om in de vuurlinie te beto
gen. In Oostende werden zeker 
meer dan 100.000 eksemplaren 
van WIJ aan Zee in de brieven
bussen gestopt. Bij verkiezin-

ANTWERPEN 

JANUARI 
Do. 6 KAPELLEN: Drie Konin
genavond in het jeugdcentrum 
„Den biz", Eikendreef. Met op
treden van Jan Pirrewiet & Het 
kleine Lawijt. Vooraf inschrijven 
voor appelbol of worstenbrood met 
koffie (50fr.) op tel. 664.07.57 of 
664.46.62. Org.: FW-Kapellen. 

Vr. 7 HOVE: VU-Hove-Nieuw-
jaarsreceptie. Vanaf I9u.30 in zaal 
Strambam, L. Van Linden-
straat/Oudstrijdersstraat. Gast
spreker: Herman Lauwers. 

Za. 15 EDEGEM: Om 20u. in 
Drie Eiken, Kaartavond. Inschrij
ven op voorhand. Org.: VNSE. 

Za. 15 BERCHEM: VUJO-arr. 
Antwerpen organiseert Nieuw
jaarsreceptie. Om 20u. in Alpheus-

Het Volksuniebestuur en de 
mandatarissen van de afdeling 
Izegem hebben zich op zater
dag 23 oktober 1993 beraden 
over de gemeenteraadsverkie
zingen 1993. 

Het VU-bestuur heeft de in
breng van de VU-mandataris-
sen in het stads- en OCMW-be-
leid zeer positief beoordeeld. 
De mandatarissen slaagden 
erin het VU-programma in 
grote mate te realiseren, dit 
in samenw^erking met de koa-
litiepartners. Het bestuur heeft 
het volste vertrouwen in en de 
grootste waardering voor haar 
mandatarissen. 

Anderzijds stelt het VU-be
stuur vast dat de slagkracht van 
de Volksunie in Izegem onaan
getast is. Het ledenaantal blijft 
gestaag groeien. Verleden jaar 

gen behoorde hij altijd tot de 
aktiefste plakploegen. 

11 jaar geleden werd hij op 
de 2de Nieuwjaarsdag, door 
een CVP-schepen ontslagen als 
tewerkgestelde werkloze met 
14 jaar trouwe dienst, zonder 
één enkele dag ziekteverlof te 
nemen. Hij werd onmiddellijk 
vervangen door een drank-
zuchtige CVP-er die het geen 
jciar heeft volgehouden. 

De VU-Oostende zal Hugo erg 
missen, niet uitsluitend wegens 
zijn onvoorstelbare dienstvaar
digheid, maar ook zijn uitstra
lend optimisme en zijn liefde 
en trouw aan Vlaanderen. 

Hugo — God hebbe uw ziel 
— en bedankt voor alles! 

Mark Vanhecke 

Volksunie 
Arrondissement 

Turnhout 

GROOT LEDENBAL 
op zaterdag 

22 januari '94 
Turnhout, 

Parochiezaal Schorvoort 
Gastspreker: 

Paul Van Grembergen 

Discobar Inkom 100 fr. 

werd het vijfhonderdste VU-lid 
gevierd. 

De VU-Izegem kende in de 
voorbije legislatuur geen in
terne moeilijkheden noch over-
loperij. 

ONDER EIGEN NAAM 
Tenslotte is het VU-bestuur 
van oordeel dat de VU-inbreng 
in het gemeentelijke beleid on
misbaar is. De VU-beleidsmen-
sen doorbraken de verzuiling 
en maakten van Izegem, Emel-
gem en Kachtem een open, de-
mokratische en de jongste ja
ren zich sterk vernieuwende 
gemeenschap, dit op alle ge
bied. 

Het VU-bestuur is bezig met de 
opmaak van een totaal nieuw 
programma, dat aan de kiezer 
en aan de andere partijen als 

een uitdaging en uitnodiging 
zal voorgelegd worden. 

In die omstandigheden heeft 
het VU-bestuur van de afdeling 
Izegem unaniem beslist om met 
vertrouwen onder eigen naam 
Volksunie aan de gemeente-
Tciadsverkiezingen 1994 deel te 
nemen. 

Een aantal nieuwe mensen 
heeft reeds toegezegd om op 
de lijst te staan. Het VU-be
stuur zet de rangen open voor 
nieuwe mensen die bereid zijn 
aan het boeiende VU-projekt 
deel te nemen. Geïnteresseer
den kunnen vrijblijvend kon-
takt opnemen met de voorzitter 
of één van de mandatarissen. 

c» Info: VU-ajdeling Izegem, 
PlaMoLtraat 7, 8870 Izegenu 

WIJ GEDENKEN FRANS RENS 

dal, Wllliotstraat 22. Gastspreker: 
Hugo Schiltz. 

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

Ma. 17 KALMTHOUT: Tee-salon 
om 20u. in De Raaf, Withoeflei 2 te 
Heide. Voorstelling jaarprogramma 
94, samenwerking V T B en DE Af
rekening lidkaart FW-Kalmthout 
(400 fr.) en tijdschrift Wij-Vrou
wen (200 fr.). Org.: FW-Kalm
thout. Deelname aan de avond: le
den gratis, anderen betalen 150 fr. 

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

Do. 20 EDEGEM: Om 20u. in 
Drie Eiken: voordracht door J. 
Van de Vel (publiciteltsdeskundige) 
over ,,De achtergrond van de re-
klame". Org. Kulturele Kring. 

Zo. 23 EDEGEM: Om I7u. in 
Drie Eiken: worstenbrood en ap
pelbollen. Inschrijven op voorhand 
in lokaal of bij K. De Gryse 
(449.82.12). Org.: VNSE. 

FEBRUARI 

Za. 5 EDEGEM: Om 20u. in 
E Drie Eiken: FamUiekwist. Inschrij-
tïï ven op voorhand bij Hilde De Wit 
I (449.17.66) of José Poppelaars 
§ (449.79.01). Org.: FW-Edegem. 

In het moeilijke Tienen-Hage-
land werd Frans geboren (7 mei 
1920) maar zou in feite met 't 
Leuvense vergroeien. Mobilisa
tie en legerdienst liepen in 1939, 
na zijn kollegetijd, voor hem 
samen. Op 24 november 1942 
huwde hij met Joske Goey-
ens. Zij w^erd zijn ware Schutse 
doorheen een heel moeilijk le
ven. In de ravitailleringsdienst 
en bij de Fabriekswacht leerde 
hij volop de grote noden van 
„de kleine man" in Vlaanderen 
kennen. Dit begrip zou zijn hele 
huwelijkstijd tekenen en zijn 
Vlaams-nationale inzet vorm 
geven. Lippstadt-Frankfurt-Le 
Havre-Beverlo-Leuven... De 
repressie spaarde ook hem niet. 
Op 20 augustus 1949 verliet 
hij de Tiensestraat-gevangenis. 
Maar bij vonnis mocht hij Leu
ven niet meer „betreden"! Dan 
maar naar Brussel gaan w^onen 
en zo kontakt houden. Na rei-
zigers-hongerlonen en een mar
ginale sociale zekerheid bij de 
„bekende" bedrijven Grietens, 
Kortleven, Abts en Lambrechts, 
start hij als zelfstandig make-
lïiar en handelaar. Eerst aan de 
Mechelsestraat, dan de Naam
sesteenweg en Joske steeds in 
de Limburgiabuurtwinkel aan 

de Noormannenstraat. Dat wa
ren telkens steun- en leefpunten 
voor de beginnende Volksunie. 
Vooral onder zijn impuls kreeg 
die vanaf 1956 vorm in het 
Leuvense. En dan volgde de 
Vlaamse Ziekenkas. Maar ook 
de jaarlijkse reizen, de propa-
gandabusjes... En bijna iedere 
avond kon je Frans én Joske 
terugvinden in de Crutal bij de 
gastvrije Alice en Albert Leen-
ders. Maar zijn gezondheid 
blokkeerde hem al die jaren. 
Ongelooflijk-moedig oversteeg 
Frans ook dat deel van zijn le
ven. 

In 1987 ging hij met pensioen. 
Samen met Joske zagen we hem 
ongebroken tijdens de meeste 
Vlaams-nationale bijeenkom
sten. Hij was blij en fier hoe 
WUfried en zijn drie kleinkinde
ren 'n hechte Vlaams-nationale 
familie vormden. 

Op 26 december overleed hij, 
donderdag 30 december 1993 
werd hij vanuit de St.-Jakobs-
kerk en de volkse buurt, waar 
hij bijna 40 jaar woonde, te
midden van vele vrienden ten 
grave gedragen. Zijn herinne
ring blijve ons dankbaar bij. 

Willy Kuijpers 

IN MEMORIAM RITA FORCEVILLE 

Toen wij Rita Forceville (Ant
werpen, 30 augustus 1950) an
derhalfjaar terug voor het eerst 
ontmoetten, onderkenden wij 
onmiddellijk een grote verdien
ste. 

Onze gewezen afdelingssekre-
taris, zwaar aangeslagen door 
het verlies van zijn echtgenote 
en sedertdien volledig terugge
trokken, dartelde aan Rita's 
zijde als het ware herboren. 

Het nieuwe koppel engageerde 
zich als vanzelfsprekend in het 
afdelingsbestuur: Rita als se-
kretaris en Guido als penning
meester. Het Volksuniepro
gramma, vernieuwend, maat
schappijvormend, sociaal, en 
ook kritisch, trok Rita aan. 

Entoesiast sprak ze over de ko
mende verkiezingen wjiaraan zij 
als vanzelfsprekend zou deelne
men. 

JANUARI 
Wo. 12 LAARNE: De groene 
hoofdstruktuun Uiteenzetting door 
het Vlaams Agrarisch Centrum. 
Om 20u. in zaal Zevenster, Zeven
sterstraat te Laarne. Org.: VU en 
ID. 
Vr. 14 SINT-AMANDSBERG: 
Nieuwjaarsreceptie voor leden en 
sympathisanten. Vanaf 20u. in de 
raadszaal van het Oud Gemeen
tehuis (Antwerpse Stwg.) te 
St.Amandsberg. Gastspreker: ere-
senator Oswald Van Ooteghem. 
Org.: VU-St.Amandsberg. 
Vr. 14 WONDELGEM: Nieuw
jaarsreceptie van VU-Wondelgem. 
Om 20u. in zaal De Nachtegaal, 
Westergemstraat 96. Tevens een se-
lektie dia's over de driedaagse uit
stap naar Parijs. 
Vr. 14 KALKEN: Jaak Vande-
meulebroucke over ,,De Hormo
nenmaffia". Om 20u. in zaal Breug
hel, Dorpstraat 28. Org.: 
VU-Laarne-Kalken. 
Za. 15 AALST: Nieuwjaarsrecep
tie, spontaan aangeboden door 
VU-araeling Terjoden-Aalst aan 
alle Aalsterse leden en simpatisan-
ten. Vanaf 20u. in zaal Elcker-
lyck, Geraardsbergsesteenweg 130 
te Erembodegem-Terjoden. 
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. 

IRABAI 

En dan... die korte hevige 
ziekte, begonnen een maand na 
haar 43ste verjaardag. 

Geholpen en gesteund door 
haar trouwe Guido en door haar 
diepkristelijke overtuiging heeft 
Rita de strijd gestreden. Vier 
dagen voor haar dood vertelde 
ze ons nog hoeveel beter het al 
ging, ...en dat alles voor haar 
weer in orde zou komen. Bij 
zoveel moed en leed voor het 
afscheid van dit nog jonge leven 
worden we even stil. Rita over
leed te Sterrebeek op 22 decem
ber '93. Wij buigen, met Guido, 
het hoofd in noodzakelijke be
rusting en innige dankbaarheid. 

Vaarwel Rita en bedankt voor 
alles 1 Guido, weet dat je niet 
alleen achterblijft. Wij zullen je 
blijven steunen! 

VU-bestuur Zaventem 

O 

JANUARI 

Za. 8 HEVERLEE: Nieuwjaarsre
ceptie vanaf 20u. in 't Alternatief, IJ-
zermolenstraat 24 te Heverlee. Met 
nieuwjaarsboodschap door minister 
Johan Sauwens. Org.: VU-Leuven. 

Vr. 14 LENNIK: Gespreksvoor-
middag over ,,De provincieraads
verkiezingen in de provincie 
Vlaams-Brabant na de staatshervor
ming". Van lOu.30 tot 12u. in Huize 
Zwartenbroek, Zwartenbroekstraat 
127 te Lennik. Org.: Vorming & 
Gemeenschap. 

Di. 18 ST.PIETERS-LEEUW: 
Gespreksavond over „De provincie
raadsverkiezingen in de provincie 
Vlaams-Brabant na de staatshervor
ming". Van 20 tot 22u. in Kasteel 
Coloma, Depauwstraat 27. Org.: 
Vorming & Gemeenschap. 

Di. 25 VILVOORDE: Gespreks
avond over „De provincieraadsver
kiezingen in de provincie 
Vlaams-Brabant na de staatshervor
ming". Van 20 tot 22u. in Stedelijk 
Cultureel Centrum Vilvoorde. Org.: 
Vorming & Gemeenschap. 
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TWEE GESCHIEDENISBOEKEN 

VOOR BELGIË WAS VLAAMS COULEUR LOCALE 
In éommige VLuinue kringen lé het „de bon ton "geworden 
meewarig neer te kijken op de „kleingeestige taaltwLiten". 
Sonu wordt zelp vermanend verwezen naar., de etnidche 
zuiveringen in het voormalige Joegoslavië. Ook wordt — 
in de beste traditie van Jos Van Eynde — gejammerd dat 
de jarenlange strijd voor eigen irutellingen en de opeen
volgende staatshervorming zeer veel energie, tijd en geld 
hebben opgeslorpt terwijl de „echte problemen " bleven lig
gen. Dat precies het uitblijven van een oplossing voor het 
natianaliteitenvraagstuk jarenlang een doeltreffend beleid 
verhinderd heeft wordt er natuurlijk niet bij gezegd. 

Ook wordt beweerd dat de 
Vlamingen het al bij al in 
het oude België toch zo 
slecht niet hadden. Want 

- zo zegt men — deze staat heeft 
er niet systematisch en bewust 
naar gestreefd „het Vlaams " uit 
te roeien. Meernty. De Belgische 
overheid heeft zelfs „prijskam
pen" ingericht voor Vlaamse ge
dichten, toneel en boeken. De

zelfde „logika" doortrekkend, 
moet de situatie van het 
19de-eeu\vse lompenproletari-
aat al evenmin dramatisch ge-
w^eest zijn. De toenmalige bour-
geoise heeft er immers ook niet 
bewust naar gestreefd om die 
arme dompelaars te doen kre-
peren van ellende en ontbering. 
Meer nog. Regelmatig gingen de 
,,dames des bonnes oeuvres" tij

dens de koude wintermaanden 
zelfs gekookte eieren en spek 
uitdelen aan die sukkelaars 1 

Al waren sommige Belgische 
machthebbers eventueel nog 
bereid het „Vlaams" als pito-
reske folklore te gedogen toch 
is het duidelijk dat zij nooit een 
vinger hebben uitgestoken ten 
gunste van de Nederlandse kul-
tuurtaal zoals die in het Noor
den bestond. Integendeel, alles 
wat Willem I tussen 1815 en 
1830 had tot stand gebracht 
werd door de nieuwe macht
hebbers van de tafel geveegd in 
naam van de ,,Vrijheid" (lees: 
het recht van de óterkstè). Telkens 
wanneer de Vlaamse Beweging 
opkwam voor het meest elemen
taire demokratische recht dat 
een volk op zijn eigen terri
torium in zijn eigen taal zou 
kunnen leven, botste zij op een 
muur van onwil en vijandigheid. 
Het Belgische regime heeft niet 

alleen nagelaten om de taal van 
de meerderheid van zijn eigen 
staatsburgers te valoriseren. 
Datzelfde bewind heeft boven
dien decennnialang alle pogin
gen in die zin radikaal tegenge
werkt. Sommigen gingen daar
bij zelfs zover te beweren dat de 
ellendige sociaal-ekonomische 
en kulturele situatie van de Vla
mingen gewoonweg te wijten 
was aan... inferieure raskwali-
teiten. 

Alleen reeds het negeren van 
taal en kuituur van een enkeling 
en van een volk is moreel ver
werpelijk. Elke gemeenschap 
heeft recht op respekt voor zijn 
taal en kuituur. Taal en kui
tuur vormen immers de nood
zakelijke vereisten die enkelin
gen toelaten meer mens (,,hu-
manior") te worden. De verde
diging van de taal en de kui
tuur vormt dan ook een bij 
uitstek humanistische en demo

kratische opdracht die ,,an sich" 
w^aardering verdient. Dat een 
aantal onwetende parvenues dit 
niet inzien, is jammer... voor 
hen. 

Een degelijk geschiedenison-
derricht vormt het beste middel 
om af te rekenen met dergelijk 
snobisme. Alleen daardoor kun
nen de huidige verworvenhe
den ten volle gewaardeerd wor
den. Wat nu als vanzelfspre
kend geldt, is immers de vrucht 
van jarenlange inzet van vo
rige generaties. Initiatieven om 
een ruim publiek (en vooral de 
jeugd) vertrouwd te maken met 
hun eigen geschiedenis moeten 
dan ook worden toegejuichd. 
Twee recente uitgaven verdie
nen in dit verband de aandacht. 
Enerzijds is er Gejcbiedenui van 
de VLiannue ontvoogding gepubli
ceerd door VOS en de Mar-
nix-ring en anderzijds Van IJ-
zerfront tot zelfbejtuur. 

GESCHIEDENIS 
VAN DE VLAAMSE 
ONWOOGDING 
De eerste publikatie is een ver
dienstelijke poging om ten be
hoeve van het onderwijs in een 
honderdtal bladzijden een over
zicht te geven van de Vlaamse 
emancipatie vanaf 1830 tot nu. 
Vier auteurs hebben daaraan 
meegewerkt. Zoals dat echter 
wel meer gebeurt bij de behan
deling van een dergelijk ruim 
opzet vindt men in dit histo
risch overzicht ook een aantal 
schoonheidsfouten. 

Zo wordt er onvoldoende ver
wezen naar het Ancien Régime 
waardoor sommige gebeurte
nissen uit de hedendaagse peri
ode onbegrijpelijk worden voor 
een jeugdig publiek dat jammer 
genoeg niet altijd over een dege
lijke historische basis beschikt. 
Op blz. 12 w^ordt gesproken 
van de ,,hereniging ' van Noord 
en Zuid zonder dat er voor
dien (zeer beknopt) op gewezen 
werd hoe de Nederlanden tij
dens de vijftiende en zestiende 
eeuw één geheel vormden. 

HERTOGINNEDAL 
De auteurs schrijven dat er voor 
de I9de eeu'w geen nationali
teitsbesef zou bestaan hebben 
(blz. 21). Dit verdient toch 
enige nuancering. Al is het dui
delijk dat ,,Vlaanderen" in de 
betekenis die daar vandaag aan 
gegeven wordt (nl. Nederlands
talig België) een fabrikaat is 
van de 19de-eeu\vse romantiek 
toch lijdt het geen twijfel dat in 
Brabant reeds op het einde van 
de dertiende eeuw een dinas-
tisch gekleurd Brabants ,,natio
naal gevoel" leefde. Ook groeide 
er tijdens de 16de eeuw in de 
strijd tegen Spanje een alge
meen Nederlands (geen 
Vlaams!) bewustzijn. Uit elk 
historisch onderzoek blijkt ove
rigens telkens weer dat de men
sen uit Brabant (d.w.z. de hui
dige provincies Brabant en Ant
werpen) zich tot het einde van 
de l8de eeuw (en zelfs later) 
nooit Vlaming gevoeld hebben 

maar zich integendeel steeds als 
Brabanderd affirmeerden. 

Dit blijkt ondermeer — en dit 
is slechts één voorbeeld — uit 
J .B . Verlooy's Verhandeling op 
d'O nacht der Moederlijke Tael in de 
Nederlanden. Deze jurist uit de 
Antwerpse Kempen had het in 
1788 ( !) voortdurend over „Ne
derland", de „Nederlanders" en 
,,zijn geliefd Brabant". Dat Ru
bens soms over ,,La Fiandra" 
sprak is in dit verband volsla
gen irrelevant omdat deze Bra
bantse schilder op dat moment 
ge-woonweg de terminologie 
hanteerde die in Italië gebruike
lijk was. Net als de Spanjaarden 
en de Fransen gebruikten ook 
de Italianen het woord Vlaande
ren (,,Fiandra") in de betekenis 
van „de Nederlanden". Deze 
buitenlanders, die de plaatse
lijke toestanden niet kenden, 
verstonden onder,, Vlaanderen" 
zelfs de Waalse provincies... 

De auteurs van de Ge^chiedenü 
van de Vlaamje ontvoogding heb
ben het bij de kollaboratie over 
„het Veiligheiddkorpd dat zich onder 
leiding van Robert Verbeelen schul
dig maakte aan „moordaaruilagen 
op verzetslieden die collaborateurs 
uitgeschakeld hadden" (blz. 50). 
Enerzijds spreken van „moord
aanslagen" en anderzijds van 
,,uitschakelen" komt nogal sub-
jektief over. Ook heeft men het 
over het Oostfront zonder dat 
deze term verklaard wordt. Is 
men er wel zeker van dat de 
jeugd deze term begrijpt? Ove
rigens komt de rol die het an-
tikommunisme speelde bij de 
werving voor het Vlaams Legi
oen niet aan bod. 

Onder de ,,trefwoorden" wordt 
wel uitgelegd ^vat ,,de eenheids-
wet" was, maar welke rol de 
strijd tegen deze wet heeft ge
speeld bij het verbreden van 
de kloof tussen Vlaanderen en 
Wallonië wordt niet verklaard. 

De stelling dat ,,Hertoginnedar' 

De facdUeUen worden door vele Vlamingen ervaren als een ,,rotoplossüig". Op allerlei manieren werd 
en wordt tegen deze maatregels geageerd. Soms ook ludiek, zoaL tijdens de jaarlijkse Gordel in de 
Brusselse rand. 

eigenlijk een overwinning was 
en dat dit kompromis het eisen-
bundel van de eerste Vlaamse 
Mars op Brussel grotendeels ge
realiseerd had (blz. 61) zal zeker 
niet door iedereen onderschre
ven worden. Zo beschouwt 
Manu Ruys — en hij is zeker 

niet de enige - dit vergelijk 
en de daarbijnorende faciliteiten 
als een ,,rotoplossing". 

GRENDELS 
De auteurs begaan ook de (in 
Vlaanderen •wel meer ge
maakte) fout Brussel nogal ge-

^ 1 ^ 

makkelijk in één zak te steken 
met Wallonië, o.m. bij de Ko
ningskwestie (blz. 57). Sterker 
nog. Handelend over de strijd 
voor Leuven-Vlaams wordt de 
hoofdstad blijkbaar als een één-
talig Franse stad beschouwd: 
„De Brusselaars, franstalige VLi-
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mingen en leden van de Kerkeljke 
Faculteiten onder de profejdoren 
wenjten het volledige behoud van de 
fran^ftalige afdeling te Leuven zelf 
en dit waj naar hun oordeel jleehtt) 
mogelijk wanneer de taalwetgeving 
geen vat zou hebben op het Leu
vense waar men een soort BruJ-
jeb tweetalig systeem opeute" (blz. 
65). Hoewel (onevenredig) veel 
aandacht besteed wordt cian de 
strijd om „Leuven Vlaams" toch 
wordt niet vermeld dat de ne-
derlandstalige Brusselaars vol
ledig achter de Vlaams eis tot 
overheveling stonden. In de 
Brusselse scholen werd hier
voor betoogd en gestaakt. 

Handelend over de grondwets
herziening van 1970-71 (blz. 
75) gaan de auteurs voorbij aan 
de toen ingevoerde bijzondere 
meerderheden. Dit vormt een 
wel ernstige lacune omdat deze 
grendelprocedures verdere 
stappen op de weg van de staats
hervorming sterk bemoeilijkt 
hebben. Zo moest hierdoor bv. 
elke regering voor Brussel en 
de rand... voortaan de instem
ming krijgen van de helft van 
de franstaligen... Deze grendel
procedures zijn essentieel voor 
het begrijpen van latere ontwik
kelingen zoals het Egmontpakt. 

Een gelijkciardige opmerking 

geldt ook ten aanzien van de 
grondwetsherziening van 
1988-1989 (blz. 78-79). Daar 
wordt geen woord gezegd over 
het bij die gelegenheid uitge
werkte statuut voor Brussel. 
Wel wordt helemaal op het 
einde in het slotwoord (blz. 88) 
geschreven: „De legendarische 
vindingrijkheid van het Belgische 
compromi) heeft bovendien het klu
wen aan bevoegdheidsverdelingen te
ruggebracht. Ook voor dit probleem 
dienen duidelijk krijtlijnen getrok
ken te worden. Vlaanderen moet dus 
waakzaam blijven." 

Het bestuur van een pluruiati-
onaal hoofdstedelijk gewest is 
ongetwijfeld ingewikkelder dan 
dat van eentalig Nederlandse 
gebieden maar daarom gaan 
spreken over een „onontwar
baar kluwen" is toch fel over
dreven. In de brochure „Brus
sel stuk van ons" (niet vermeld 
in de bibliografie) heeft Vic An-
ciaux duidelijk uiteengezet hoe 
de Brusselse strukturen wer
ken. Voor alle persoonsgebon
den materies (onderwijs, kui
tuur en welzijn), ressorteren de 
Nederlandstalige Brusselaars 
onder de Vlaamse Raad. Enkel 
voor de plaatsgebonden aan
gelegenheden (stadsrenovatie, 
openbaar vervoer, ophalen van 
huisvuil, dringende medische 

hulp) hangen zij af van het 
Brussels Hoofdstedelijk Ge
west. 

Wij zijn er ons van bew^ust dat 
het beslist geen gemakkelijke 
opdracht is in een tachtigtal 
bladzijden een omvattend on
derwerp als de Vlaamse ont
voogding uiteen te zetten aan 
leerlingen, zeker wanneer daar
bij ook nog de inspektie (soms 
nogal arbitrair) een aantal eisen 
oplegt. De hier gemaakte op
merkingen (waarmee kan wor
den rekening gehouden bij een 
eventuele herdruk) doen ech
ter geen afbreuk aan het feit 
dat deze publikatie een nuttig 
werkinstrument is voor al wie 
leerlingen vertrouwd wil maken 
met hun eigen geschiedenis. 

Paul De Ridder 

c» GedchiedenLi van de Vlaanuie 
ontvoogding. Staf Beelen, Laau-
rent De Poorter, Philippe Hae-
yaert en Chris Vandenhroeke. 
Uitg. VOS en Marnixring, 
Deurne, 1993, 295fr. 120 bU. 

VAN IJZERFRONT TOT ZELFBESTUUR 

WEGWIJS WONEN 

De publikatie Van Ijzerfront tot 
zelfbestuur, een uitgave van de 
VZW Bedevaart naar de gra
ven aan de IJzer en de uit
geverij De Klaproos te Veurne 
behandelt een deelaspekt van 
de Vlaamse ontvoogding. Deze 
publikatie omvat eigenlijk twee 
delen. Het eerste deel De 
Vlaamse Beweging aan het IJ-
zerfront werd geschreven door 
Frank Becuwe. De auteur 
schetst hierin niet alleen de 
voorgeschiedenis van de eerste 
wereldoorlog en het verloop 
van de vijandelijkheden, maar 
besteedt ook ruime aandacht 
aan de Vlaamse Bew^eging aan 
het front. Hij vî ijst op de be
langrijke rol die gespeeld werd 
door de sociaal-kulturele or-
ganisatiess zoals de studie en 
diskussiekringen, de „Werken 
van de Belgische Standaard", 
het sekretariaat der Katholieke 
Vlaamse Hoogstudenten, het 
Comité van Heldenhulde, het 
Vlaams Fronttoneel. Bijzonder 
lezenswaardig zijn ook de 
bladzijden gewijd aan de 
Frontbeweging. De auteur 
geeft niet alleen een overzicht 
van de verschillende akties die 
door de Frontbew^eging ge
voerd werden maar brengt ook 
een evaluatie van de Frontbe
weging. 

Louis De Lentdecker nam het 
tweede deel van deze brochure 
voor zijn rekening. Onder de 
titel ,,IJzerbedevaart en I J -
zertoren" wordt de oorsprong 
van deze manifestatie en de ge
schiedenis van de diverse bede-
Vciarten belicht. Ook de bouw 
van de twee torens en de ver
nieling van de oude IJzerto-
ren komen uitgebreid aan bod. 
Deze brochure (die overigens 
uitvoerig geïllustreerd is) ver-

De Ijzertragedie blijft een bron van üupiratie, niet alleen voor 
Flaminganten en vredesaktiviiten, maar ook voor uitgevers... 

schaft de lezer in een negentig- c» Van IJzerfront tot zelfbe-
tal bladzijden een uitstekend stuur. F. Becuwe en L. De Lent-
overzicht van het „IJzerge- decker. Uitg. De Klaproos, 
beuren" en de betekenis ervan Veurne (058/31.58.53), 1993. 
voor de Vlaamse ontvoogding. 96 blx., 445 fr. (port inbegre-

(pdr) pen). 

„Wegwijs" maakt je ook wegwijs in de juridische, fukaU en finan
ciële wirwar van het wonen. Het boek geeft je een stevige bagage 

mee,.. 

In de suksesvolle l^^ic^^-reeks 
van uitgeverij Davidsfonds ver
scheen eind '93 een vijfde deel: 
wonen. Deze dikke gidsen — de 
Wegwijs Wonen telt 873 blz. 
— willen de geïnteresseerde op 
een bevattelijke wijze en voor 
een kleine duizend frank de
gelijk gefundeerde en onafhan
kelijke informatie brengen over 
een aantal domeinen als recht, 
geld, gezondheid en cultuur. Za
ken die iedereen aanbelangen 
dus, informatie verzameld door 
tientallen hoogleraars en spe
cialisten. De Wegwijs Wonen 
werd samengesteld o.l.v. drie 
KU-Leuvenprofessoren, met 
behulp van drie redaktiesekre-
tarissen, een achtkoppig redak-
tiekomitee, en bevat bijdragen 
van een zeventigtal deskundi
gen. 

De woongids is veel meer dan 
een gids voor het bou^ven van 
een huis. Dat is een belangrijk 
moment van het wonen, maar 
er wordt aan veel meer aan
dacht geschonken. In een eer
ste deel worden verschillende 
algemene dimensies van het w^o-
nen belicht: funkties van wo
nen, architektuur, w^oonplaats 
en adres, stad en platteland, 
woonekonomie, -techniek, 
-kwaliteit, -beleid. 

Het tweede deel plaatst het wo
nen in zijn omvattend ruimtelijk 
kader van buurt, stad en streek. 
De auteurs hebben aandacht 
voor ruimtelijke ordening, mo
biliteit en verkeer, stedebouw 
en stadsvernieuwing, etc. 

In het derde deel, Architektuur 
van het wonen, verkleint de ge
zichtshoek naar de woning en 
het wonend gezin: belang van 
pricacy in de woning, bezon
ning en licht worden uitgelegd. 
Verder komen de verschillende 
ruimten en behoeften aan bod: 

keuken, badkamer, woonkamer, 
slaapkamer, ... en eten, slapen, 
wassen, kuisen, bergen, ... In dit 
deel ook aandacht voor tuin en 
huisdieren, verlichting, elektro-
nika, vloeren, vensters, meubi
lair en design. 

BEWUSTE WONER 

Het volgende deel biedt een 
overzicht van bou-wen, huren, 
verbou^ven, verhuizen. De leek 
leest er waar rekening mee te 
houden bij de aanschaf van een 
bouwgrond, de keuze van een 
architekt, de bouwformule, etc. 
Daarbij aansluitend volgt een 
deel over allerlei juridische, fis
kale en financiële aspekten van 
het wonen. 

Een zesde deel geeft een over
zicht van de bouwtechnologie. 
Energiebesparing, vochtproble-
men, akoestiek, verlichting, fun
dering, muren, vloeren, verwar
ming, elektriciteit, brandveilig
heid, ... je kan het niet beden
ken of het staat erin. Het laat
ste deel geeft een woordje uit
leg over specifieke woonsitua
ties (sociale huisvesting, wonen 
voor personen met een handi-
kap, thuisloosheid,...). 

Al kan een wegwijs wonen nooit 
volledig zijn, en is volledigheid 
dan ook nooit de ambitie van 
de auteurs geweest, toch geeft 
deze vraagbaak alle geïnteres
seerden nuttige basisinformatie 
voor wie graag handelt als een 
bewuste bewoner. 

(Pdj) 

<=& Wegwijs Wonen. André 
Loeckx, Herman Neuckermand 
en Roger Dillemans. Uitg. Da
vidsfonds, Leuven, 1993, 873 blx, 
980fr. 
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KÜU-UURTJE 
IN DEPOT - UIT DEPOT 

KUNST UIT DE 19DE EN 20STE EEUW 
IN HET KMSK TE ANTWERPEN 
Bedoeling was duidelijk, om 
eens een mooie tentoonstelling 
op te bouwen met werken uit 
eigen bezit. Dit berust op een 
bewuste keuze. 

Er zijn diverse redenen voor 
zulke optie. Wegens het aanhou
dende gebrek aan eigen zalen, 
voor de ekspositie van de eigen 
koUektie aan moderne meesters, 
meer bepaald op het moment dat 
kleinere tijdelijke tentoonstellin
gen dienen ingericht te worden. 
Ook dat is immers een opdracht 
voor een aktief museumbeleid. 

Diverse uitbreidingsplannen 
voor het Kon. Mus. te Antw^er-
pen zijn tot dusver steeds in 
de lade blijven steken. Dit alles 
betekende, dat de schitterende 
verzamehng moderne meesters 
voor al te lange tijd verdwenen 
is in de reservedepots ! 

Elen tweede duidelijke reden 
voor de huidige tentoonsteUing is 
zeker te vinden in het oorspron
kelijke profiel van dit „kunst
historisch" museum. Naast het 
Departement Oude Kunst is er 
ook het Departement Moderne 
Kunst. Het gaat hier dus om 
historisch gegroeide verzamelin
gen. De hieruit voortvloeiende 
museumopdracht bestaat er dan 
ook in, niet alleen de „meester
werken" uit dergelijke kollekties 
te tonen, maar w êl het historisch 
verloop ervan. Deze didaktische 
opdracht biedt dus na verloop 
van jaren een schitterend over
zicht van de kunstontwikkeling. 
Dit verschilt dus duidelijk van 
de taak van een museum voor 
„Hedendaagse Kunst"! 

Vergeten we daarbij toch ook 
niet, dat dit Antwerpse museum 
ook nog heel -wat andere ta
ken op zich neemt — wellicht 
naar buiten toe niet spektaku-
lair! — zoals: wetenschappelijk 
onderzoek, regelmatige publika-
ties, edukatieve dienst, program-
matie, de inrichting van acht ek-

.Vrouwen te Amsterdam" van George Breitner (1857-1923). 

sposities per jaar en de zorg om 
een 600 uitgeleende kunstwer
ken (steden, gemeenten, musea, 
kabinetten). Dit w^ordt gereali
seerd met een staf van 18 kader
leden en 100 bijkomende •werk
krachten. 

DE HUIDIGE 
TENTOONSTELLING 
Sinds de viering van het hon
derdjarig bestaan van het hui
dige museumgebouw, in 1990, 
w âs de nochtans indrukwek
kende verzameling Moderne 
Kunst niet meer te zien. 

Het modernisme verwees de 

EEN MAGAZINE 
VOOR SPELLETJESFANATEN 
Het kon niet zijn, vond de re-
daktie van Het dpel: liefhebbers 
van zangvogels hebben 't, Uef-
hebbers van voetbal, van diep-
zeeduiken, van breien, van bo
dybuilding, van kunst en van 
hazewindhondenrennen: een ei
gen tijdschrift. 

Het eerste nummer van Het Spel, 
een Nederlands kwartaalblad 
dat 28 bladzijden telt, bevat een 
dossier over spellen en legpuz
zels in de tweede w^ereldoor-
log. J e leest er hoe de Duit
sers met Wehr-Schach Tak-Tik 
jong en oud strategisch inzicht 
trachtten bij te brengen via een 
schaak-achtig spel met de 
Duitse adelaar als hoofdfiguur. 
De Nederlanders leerden zich 
in spelvorm voorbereiden op 
luchtaanvallen van de Duitse 
vijanden dankzij het spel "wij 
dpelen en leeren zelfhedcherming". 
En op het einde van de oorlog 
werd in Anderlecht het V-jpel 
op de markt gebracht door de 
firma Marbei, die gezelschaps-
pellen en legpuzzels maakte o.a. 
met illustraties van Hergé. Be

doeling van dit spel was Hitler 
(100 punten), zijn trawanten 
(50 punten) of Duitse steden 
(25 punten) te "bombarderen". 

Verder schenkt Het Spel aan
dacht aan het Spel van het jaar 
1993 en legt men uit hoe de 
Romeinen dobbelden. Het Spel 
bevat ook een interview met "de 
Belg" Dirk LaureyMend, de uit
vinder van de "Dirks Dice". 
Dat is een veranderbare dob
belsteen waarvan Lauressyens 
meent dat hij een revolutie zal 
ontketenen op spelletjesgebied. 
Tenslotte bevat Het Spel enkele 
rubrieken met nieuws over ge
beurtenissen in de wereld van 
spellen en puzzels, een agenda 
en zoekertjes. 

c& Het jpeL Kwartaaluitgave 
over oude en nieuwe tafeUpellen 
en UgpuzxeL). Uitgegeven door 
Gejtut van DiggeU, Van Beetbo-
venlaan 53, 2394 HB Hazer^-
woude (NL). Een lod nummer 
kodt 180 fr, een abonnement 650 
fr, te bestellen bij Het Spel, Podt-
buj 77, 5126ZHGike (NL). 

19de-eeuwse „kaskrakers" of 
„akademiekers" na 1945 defini
tief naar de reserves. 
Toch vormen precies de wer
ken van dit internationale gezel
schap, de leden van het „keur
korps" van de 19de-eeuwse Aka-
demie, de eigenhjke kern van 
de verzameling van het Depar
tement Moderne Kunst van het 
KMSKA. Een selektie uit dit 
ensemble konfronteert ons met 
ware staaltjes van scenografi-
sche virtuositeit, diepe ernst en 
opgeblazen onbenulligheid. 
Kortom, met steeds terugke
rende karaktertrekken vjin het 
menselijk bestaan. 

Vanaf 1873 werden stelselmatig 
werken aangekocht uit de drie-
jaarhjkse tentoonstellingen of sa
lons. Daarbij kwamen „ver
plichte" aankopen van lokale 
grootheden maar ook de geluk
kige aanwinsten van internati
onale vedetten, die ofwel mee
deinden met de grote internatio
nale kunststromingen ofwel een 
aktieve plaats bekleedden in de 
toenmahge artistieke 
avant-garde. 

De liefhebbers en verzamelaars 
van de tentoonstellingsvereni
ging „Kunst van Heden" heb
ben vanaf 1905 invloed gehad 
op het karakter van de verzame
ling Moderne Kunst. Mecenen, 
zoals de gebroeders Louis en 
Frangois Franck, Cléomir Jussi-
ant en de famihe Gevers, hebben 
mede een stempel gedrukt op 
het ontstaan van een canon van 
de Vlaamse kunst, waarin Henri 
Leys, Henri De Braekeleer, Ja
mes Ensor, Jakob Smits en Con
stant Permeke vaste waarden 
werden. 

Zoals reeds gezegd is de kol-
lektie Moderne Kunst dus histo
risch gegroeid. Tot 1945 is ze de 
vrucht van een alliantie met ge
vestigde waarden, zoals de plaat
selijke Academie voor Schone 
Kunsten of de Antwerpse mece

nassen en verzamelaars. Hieraan 
dankt het museum enkele on
geëvenaarde ensembles en een 
eigenzinnige Vlacimse kunst (ek-
spressionisme), aangevuld met 
enkele uitstekende buitenlandse 
topnamen (Carl Hofer, Georges 
Grosz, Mare Chagall, Lovis Co
rinth). 

Na 1945 bepaalden de elkaar 
opvolgende hoofdkonservators, 
bijgestaan door de Bijzondere 
Commissie, het aankoopbeleid, 
waarbij rekening gehouden 
werd met de kontinuïteit en de 
tekorten van een historisch ge
groeide verzamehng en uiter
aard ook verdeeld over de di
verse disciplines (schilderkunst, 
skulptuur, grafiek, kolleiges en 
assemblciges). 

BESLUIT 
Indien men enig inzicht wil krij
gen in de algemene kunstont-
•wikkeUng vanaf de 19de eeuw, 
meer bepaald het verloop van 
de eigen, nationale kunst, of ge
woon vanuit een noodzaak van 
herontmoeting met vertrouwde 
kunstenaars moet men deze ten
toonstelling gaan bekijken. Het 
zal allicht leiden tot enige fier
heid over de inhoud van deze 
grote verzameling en tot inzicht 
in de aktuele logistieke noden 
van dit museum. 

Niet jJleen moeten bepaalde za
len dringend aangepast worden, 
zijn diverse kunstwerken aan 
hoogstnoodzakelijke restauratie 
toe en bhjft er hoe dan ook 
de kulturele opdracht om de 
verzameling op peil te houden. 
Dit is een museale taak met 
eerbied voor onze voorgangers, 
maar duidelijk toekomstgericht 
ter vrijwaring van ons uniek 
kunstpatrimonium. Beseffen we 
maar, dat precies in die kulturele 
uitstraling, onze Vlaamse groot
heid ligt! 

Dirk Stappaerts 

c» In Depot - Uit Depot. Kundt 
uit de 19de en 20dte eeuw in 
Koninklijk Museum voor Schone 
Kunsten te Antwerpen, Leopold de 
Waelplaah) te 2000 Antwerpen. 
Tot 23 Januari 1994. Geopend 
van du L zo. van 10 tot 17u. 
(ge^L: ma., 25H2 en 111194). 
Toegangdprifd: 100fr. (SOfr.voor 
groepen ntin^ten^ 20 perd., 65+, 
CJP en studenten; 50 Jr. voor 
dchoolgroepen; tot 12J. gratie). 
Dolaunentatie: de koUektiekata-
logut) „Moderne Meedterd in het 
Koninklijk Mudeum" (1992); 
dpeciale katalogud bij deze ten
toonstelling. Verdere ir^o: 
03/238.78.09 

MAGGIE REILLY 
SOLO 
E^n van de mooiste folkstem-
men is die van Maggie Reüly, 
die na de mooie nummers Moon
light dhadow en To France uit het 
prangende keurslijf van Mike 
Oldfield (Tubular belU...) ont
snapte en nu haar tweede solo
schijf afleverde. 

Het is een zeer Keltisch ge
tinte plaat geworden, met meer 
dan een knipoog naar het sfeer
scheppende ijle werk van Enya 
en Clannad. Van bij het titellied 
Midnight dun herken je Maggie 
uit de duizend, ^n een folkgi-
taar en planfluit kleuren heel 
even het mooie balladewerk dat 
hoop, dromerige mijmeringen 
over het voorbije en relatievor
ming gevoelig verwoorden. Zo
als in Teil nie en Sunlight, terwijl 
Only love als lenig nummer alles 
in petto heeft om een nieu\ve 
wereldhit te worden. 

Spijtig dat dit heden ten dage 
al te veel afhangt van clips en 
andere kommerciële nevenakti-
viteiten... 

Sergius 
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lEMLWERK 

EEN EIGENZINNIGE 
SELEKTIE 
ZATERDAG 8 JANUARI 

GHOST 
In Hollywood bestaat er blijkbaar nog maar één manier om een 
volmaakt paar in beeld te brengen en dat is door een van de partners 
te laten overlijden. Ook Patrick Swayze ondergaat hetzelfde lot in 
deze leuke komedie van Jerry Zucker (1990) met ook nog Whoopi 
Goldberg en Demi Moore. (VTM, om 20u.25) 

Q & A 
Spannende politietriller van Sidney Lumet (1990) met Nick Nolte, 
Timothy Hutton en Jenny Lumet. Mike Brennan maakt deel uit van 
het Newyorkse politiekorps en ontziet niets of niemand om zijn doel 
te bereiken. Zijn oversten zijn ervan overtuigd dat hij vaak een loopje 
neemt met de wet en bevelen een intern onderzoek, een „Questions 
& Answers"... (TV 1, om 23u.l0) 

ZONDAG 9 JANUARI 

UIT HET OOG 
Mark Vanlombeek waagt zich aan een moeilijke opdracht: een weke
lijkse praatshow met bekende Vlamingen of Nederlanders die vroe
ger in de belangstelling stonden. De eerste gasten zijn Jean-Pierre 
Coopman, Henk van Montfoort en Georges Debunne. (TV 1, om 
20u.35) 
MAANDAG 10 JANUARI 

Ml RA 
Tamelijk geslaagde verfilming van De teloorgang van de Waterhoek van 
Stijn Streuvels. Jammer dat de dialogen, zoals die door de akteurs 
worden gebracht, vrij ongeloofwaardig klinken. Met Jan Decleir en 
Willeke Van Ammelrooy. (TV 1, om 15u.) 

TELE FACTS 
In het wekelijkse aktualiteitenmagazine presenteert Dany Verstrae-
ten een reportage over een eksperimentele behandeling van autisti
sche kinderen, waarbij dolfijnene worden ingeschakeld. De resultaten 
zijn opmerkelijk! (VTM, om 22u.) 

DINSDAG 11 JANUARI 

JAMBERS 
Zes vrouwen vertellen over hun drankprobleem, over de eerste 
glazen, de verslaving en de lijdensweg van de ontwenning. Hun 
aandachtige toehoorder is Jambers. (VTM, om 21u.20) 

CADILLAC MAN 
Robin Williams speelt een handige, agressieve autoverkoper die m 
één week tijd zowat alles dreigt te verliezen. Een erg onsamen
hangende film van Roger Donaldson (1990) die zelfs de trouwste 
Williams-fans op de proef zal stellen. (TV 2, om 22u.05) 

Robin WilUarrui, de gehaaide autoverkoper, krijgt het aan de 
jtok met Tim Robbing in Cadillae Man. Diiudag 11 januari 
op TV2, om 22u.05. 

3 ., « 

WOENSDAG 12 JANUARI 

HUGO CAMPS OP ZOEK NAAR... 
Eric de Vlaemincks bewogen leven wordt gerekonstrueerd in dit 
indringend interview van Hugo Camps. Eric, de oudere broer van 
Roger, werd zeven keer wereldkampioen veldrijden bij de profs en 
heeft nadien ook nog vaak in de belangstelling gestaan, zij het dan 
voor minder sportieve prestaties. (TV 2, om 21u.) 

DONDERDAG 13 JANUARI 

EDDIE MURPHY RAW 
Registratie van een live-optreden van de zwarte komiek/akteur in 
het Feit Forum in New York. Hij haalt zwaar uit naar iedereen en 
vooral zijn (zwarte) kollega's moeten het ontgelden. Bill Gasby en 
Richard Pryor worden behoorlijk in hun hemd gezet (Ned. 2, om 
20u.25) 

VRIJDAG 14 JANUARI 

DELIKATESSEN 
Franse film van Jean-Pierre Jeunet en Mare Caro (1991) met 
Dominique Pinon, Marie-Laure Dougnac en Jean-Claude Dreyfus. 
Een zwarte komedie met vreemde mensen die allen slechts één 
gemeenschappelijke interessen hebben: eten. (TV 2, om 22u.30) 

DE LIJST DER GEWOONTE 

Het is natuurlijk, en haast inge
boren aan de mens, om aan het 
eind een balans op te maken. 

Ook een filmrecensent heeft die 
behoefte, waarschijnlijk om nog 
eens te overdenken en daarna te 
benadrukken, wat hij al eens ge
zegd heeft. Hij wü k-wijt welke 
beelden hem het diepst hebben 
getroffen, terwijl die niet eens 
op het bioskoopscherm werden 
gespeeld, maar op gevaar van 
eigen leven werden geschoten 
door een cameraman in Soma
lië, Sarajevo of een van de vele 
andere vuurhaarden in een we
reld die almaar bozer lijkt te 
worden, en schrijvers — die wil
len blijven geloven in het goede 
in de mens — zelfs aan het twij
felen brengen over de goede af
loop. 

Daarom is het goed dat er mu
ziek is, dat er boeken zijn en 
dat er cinema is. Ze kunnen je 
aan het denken brengen, maar 
ook die broodnodige ontsnap
ping bieden. En die dualiteit 
vind je ook in het lijstje van 
Sneer. 

ONTDEKKING VAN HET 
JAAR 
De voor de Oscar genomi
neerde Jaye Davidson die on
der de bezielde leiding van de 
Ierse regisseur Neil Jordan, de 
film The crying game maakte tot 
wat hij wa^: een meesterwerk. 
Na te hebben gezegd dat hij 
nooit meer zou filmen, nam hij 
nu toch een rol aan in een 
SF-film die op de rol staat: Star-
gate. Daarin zal hij de rol van 
koning Ra vertolken. 

AKTEUR VAN HET JAAR 
Harvey Keitel in Rejervoir Dogö. 
Cynisme en haat samengebald 
tot een trieste werkelijkheid. 

BESTE AKTEURSKEUZE 
Regisseuse Jane Champion 
deed hciar naam eer aan, met 
haar keuze van Holly Hunter 
voor de hoofdrol in The piano. 
De duidelijk aan een slangge
brek lijdende aktrice, kreeg de 
rol van een stomme toebedeeld. 

DRAAK VAN HET JAAR 
Malcolm X van de zwarte racist 
Spike Lee. 

FILMS VAN HET JAAR 
1. The crying game, een regis-
seursfilm, waarin niets nog -wer
kelijkheid blijkt te zijn en alles 
verraad. 

2. Fiorile, Paolo en Vittorio Tavi-
ani maakten schitterende beel
den, doorspekt met passie, ja
loezie, geweld, fascisme en 
dood. 

3. The piano, een harde en ek-
streme kijk op de keuzen die 
een vrou-w moet maken. Terecht 
bekroond in Cannes. 

4. M'ui du du xanh (De geur van 
de groene papaya), wat de cine
fielen echte cinema noemen, kan 
soms een groot publiek boeien. 
Ging in Cannes terecht met de 
Camera D'Or lopen. 

5. Reservoir Dogj, de debuutfilm 
van Quentin Farantino, een ni
hilistische gruwel die je blijft 
achtervolgen. 

6. L.627, de ten onrechte ge
flopte film van Bertrand Taver-
nier, over de Parijse drugsbri-
gade. I5en monument in de Eu
ropese cinema. 

7. Loi'e field, sentimentele aan-

Smachtende blikken uit The age of innocence... 

klacht tegen de rassendiskrimi-
natie, in het Amerika na de dood 
van Kennedy. 

8. A river runö through it, mooie 
film met vertolkingen en ver
haallijnen die doen denken aan 
de grootse jongerencinema met 
James Daen, Warren Bealy en 
Natalie Wood. 

9. Stalingrad, gru-wel die alleen 
maar \VL1 zeggen: nooit meer 
oorlog. 

10. The age of innocence, kostuum-
film die echt sentiment niet uit 

de -weg gaat. Sterke vertolkin
gen. 

11. The Lut of the Mohicanj, een 
ode aan de vrijheid en de zelf
beschikking van de mensen. 

NET UIT DE BOOT 
GEVALLEN 
Drengene Fra Sankt Petri (De jon
gens van Sankt Petri), Peter'.) 
Friendd, Falling do-wn. Wed Pe
ople, Red Rock Wedt, The public 
eye. Innocent blood, Glengarry Glen 
ROM. 

Willem Sneer 

AHASVERUS 

„Tobback liever burgervader" 
las Ahasverus 
Sjerpa Louis 

Koerden overal 
buiten gekeken 
PeeKaka 

© 
Zetduivel: 
Oostende-Pover 

© 
Vakantiepret bedorven 
Val Misère 

© 
„JoernalLttmoet VdB 1 fr.' 
Als het maar geld is! 

© 
Sigarettenrokers zijn 

Ie sigaar 
© 

Kerk en Leven kleurt 
je zondag 

Hotel - Restaurant - Feestzaal - Tea-Room 

Hostellerie 

y^tott^ 

Een gastronomisch kompleks, gelegen op amper 15 
mm van de kusl stelt U een zee voor van kalmte 
komfort keuken rust rustiek en romantiek 

Wi) bieden U 
• 14 luxueuze hotelkamers met alle 

denkbare komfort 
- Rjne Franse keuken, a la carte en 
8menusvan715frtot1600fr 

- Een hart voor de kinderen eigen 
speelmimten en aangepaste 
menus 
Kamer (2 pers) met uitgebreid ontbijt 
2400 fr 

• Volpension 2450 fr per persoon 
Halfpension 2050 fr per persoon 

- Gastronomische weekends van 
vnjdagavond tot en met 
zondagmiddag 5400 fr per persoon 

"SEMINARlEIVlOGELIJKHEDEN" - conferentiezaal met alle nodige multifunctionele apparatuur 

Voor gratis informatiepakket nopens onze mogelijklieden 

Oerenstraat 13 8690 Alveringem tel. 058/288.007 fax 058/289.381 
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WEDERWOORD 
DOORBRAAK? 

De zg. „strijdvergadering" van 
28 november '93 te Gent, inge
richt door W B en TAK, was 
een typische volksvergadering: 
een overvolle zaal met veel jong 
en veel oud. Prominenten en 
politici (indien zij er waren) 
waren niet te onderscheiden: 
iedereen voelde zich samenho-
rend „volk". Er was een warme 
stemming van solidariteit. 
Strijdleuzen en slogans w^aren 
niet te horen ! De sprekers hiel
den zeer rationele betogen, nie
mand van hen toonde aan wat 
Vlaanderen voor zijn onafhan
kelijkheid reeds heeft verwor
ven, en welk de noodzakelijke 
techniekenzijn om het einddoel 
te bereiken. Hun betogen waren 
principieel met hier en daar wel 
een „Belgische barst" waarop 
vooral de jeugd sterk applau
disseerde. Er werd gezongen 
alsof Willem De Meyer bege

leidde. Het viel me op dat de 
jonge mensen de tekstblaadjes 
moesten gebruiken, ook zelfs 
voor de drie strofen van De 
Vlaamse Leeuw! De nood aan 
Vlaamse vorming w^erd djiar-
door nog maar eens be^vezen. 
Deze vergadering deed me af 
en toe denken aan onze samen
komsten in de Vlaamse Huizen 
van de jaren '30 toen we uit 
volle borsten zongen, eeuwig 
trou'w zwoeren en velen onder 
ons hun leven voor Vlaanderen 
wilden geven.Zij die dat werke
lijk hebben gedaan, hebben die 
eerste doorbraak verwezenlijkt, 
zij konden hier niet aanwezig 
zijn, zij werden hier ook niet 
herdacht...Men kreeg sterk de 
indruk alsof nog alles moest be
ginnen. Line Lambert, Gent 

SCHOUWSPEL 
Drie Waalse toppohtici (minis
ters in funktie) staan op het 

punt door het gerecht aan de 
tand gevoeld te worden over de 
duistere achtertuin van de Bel
gische politiek met name dood
slag (Cools), korruptie en 
smeergeld (Agusta). Ik wens de 
onderzoeksrechter die aan dit 
been blijft knagen alle heil toe. 
Een toornige premier Dehaene 
meent als grote censor de zo
gezegd „al te loslippige" bood
schapper (pers) in deze on^vel-
riekende affaire te moeten muil
korven.Inmiddels zal de rege
ring „de middelen versterken 
om de fiskale fraude nog effici
ënter te bestrijden, want iedere 
belastingontduiking is een bron 
van grote onbillijkheid", zo luidt 
het. I2en aandoenlijke verkla
ring in het licht van het boven
staande.De premier poogt nu 
zonder blikken of blozen zijn 
Globaal Plan aan J a n Modaal 
te slijten. Zal hij lukken ?Wat 
er zoal geruisloos achter de rug 
gebeurt met de centen van de 

brave burger: een surrealistisch 
schouwspel dat bij de op hol ge
slagen belastingbetaler de exis
tentiële vraag ontlokt: „Zou 

men huilen om een fraudeurke 
meer?". 

Walter Maes, Z-wevegem 

Je zoekt een job met afwisseling, ^^ 
Je werkt graag samen met collega's en voor mensen. 
Je zoekt vast werk in eigen gemeente of streek 

Openverklaring plaats politieagent 
Het gemeentebestuur van Wfjnegem heeft twee 

vacatures In de functie van politieagent 
Voorwaarden, procedure en inlichtingen omtrent de selectieproe-
ven en het sollicitatieformulier kunt u krijgen op het Politiecommis
sariaat, Tumhoutsebaan 199, WIjnegem - tel. 353.16.14 of bij het 
Politie-Opleldingscentrum, Noorderiaan 500 te 2030 Antwerpen -
tel. 541.00.99. 
Op 12 januari Is er om 19.30 u. een informatieavond in het Poli
tie-Opleldingscentrum te Antwerpen. 
Geïnteresseerden voor deze functies moeten hun kandidatuur sa
men met de nodige documenten voor 31 januari 1994 schriftelijk 
indienen bij het Politie-Opleidingscentrum, Noorderiaan 500 te 
2030 Antwerpen. 

EEN 
ADVERTENTIE 

IN WIJ 
RENDEERT 

02/219.49.30 

U bent van harte welkom bij 

Karel Van Den Berghe B.V.BA 

VLOER en MUURTEGELS 

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

GENTSESTEENWEG 377 
9300AAlSr 
(200 m voor de Vijfhulzen) 
Tel. 053/70.06.64 

PVBA 

J. BORREIViANS-COCK 
& KINDEREN 

Algemene Bouwondememingen 

Gentsestraat 238 
9500 Geraardsbergen 

TeL 054-41.25.89 

Wij bouwen voor u 
sleutel op de deur 

^ DEVRIESE ^ 
woonverlichting 

baron ruzettelaan 78 
8310 brugge 4 

Jjaan brugge-ooslkamp^ 
^ 050 35 74 04 , 

Brood- en 
banketbakkerij 

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

SPECIALITEIT 

VAN ALLE 
GELEGENHEIDSGEBAK 

<i de winne-fabrisac 
<. / 

-^ / mlgroatraat 128 
\ / I B 9200 Bohoonaarde 

^ dendermonde 
082/42 33 04 - 42 39 16 

drukkerij 

typo 
offset 
repro 
enveloppen 
rx enveloppen 
kettingformulieren 
boekdruk 
direct maü 

Freddy en Cecile 
Vermeersch-Vaesen 

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

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

^c^mtW Sm-s^^ywm'oewi 

Zitplaatsen feest
zaal voor 100 per
sonen. G 
en bussen op 

"i^^'"'M '®9®'̂  speciale 
»^v^B i l ' , ^ prijzen - toeristen

menu 295 fr. 

Kostuums naar maat 

HERENKLEDING 

f Vèrmees 
, / Steenhouwersvest. 52 

ANTWERPEN 

Brugge bezoeken is ook 
kennis maken met het 

Vlaams 
Ontmoetingscentrum 

^ D e G u l d e n Spoor 

rechtover uitgang parking 

't Zand 22 Brugge 
tel. 050-34.30.82 

* dranken 
• snacks 

• restaurant 
* zaal vooF 50 pers 

H6 
N.V. ZAKENKAhTTDOR 

HERMAN STEENHOUDT 

1 STATIONSPLEIN, 
9500 GERAARDSBERGEN 

Tel. (054) 41 30 44 

Woonkrediet 
steeds iets beter! 

JRastmnrattt « S t j l » 
(uitbater William COPPENS) 

Is verhuisd. 

Nieuw adres: 
Assesteenweg 26, TERNAT 

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

650 en 875 fr. 

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

Koop-, Bouw
en Woonkrediet 

Hypotheekleningen 
tot 125 % 

Vaste rentevoet 
Persoonlijke leningen. 

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

tboerenhof 
CAFE-RESTAURANT-FRITUUR 

Terras - Luncfiroom -
Coffeeshop 
Altamlra stone grill 

Prijzen voor groepen 
op aanvraag. 

De Plank 24A 
3790 Sint-Martens-Voeren 
Tel. 041/BI .07.03 

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

MENU'S 
AAN 950 

en 1.600 fr. 

WOENSDAG EN 
ZONDAGAVOND 

GESLOTEN 
Inclusiefprijs voor 

BANKETTEN 

RESTAURANT-HOTCL 

OVEREINDE 
Salons Raymond 
- banketzalen tot 

300 personen 
- specialiteiten bnjiloften 

en banketten 
Overeinde 8 AS 

011/65.73.05-65.89.40 

Bij vertonen 
van VU-lidkaart: 
één aperitief gratis. 

liet ^alitiöbutó 
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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ZES EEUWEN AKTIEF IN STAD EN HAVEN 

DE ANTWERPSE NATIES 
Bij uitgeverij Lannoo veröcheen een schitterend boek over 
de Antwerp,^e Natie**. Deze bijzondere groep van on
dernemen en zakenineiuen ligt aan de baöL) van de 
revolutionaire expandie van de Antwerpse haven. 
Van oudsher verstaat men onder natie^t gestruktureerde 
werkgroepen die goederen in ontvangst nemen, verzenden 
en vervoeren van de kaden naar de pakhuizen en vice 
versa. Zij doen ook aanverwante taken, zoab meten en 
wegen van het stukgoed, herstelling van de verpakkingen, 
behandeling en opslag van goederen. 
Dat doen ze nu reeds zes eeuwen lang, een terugblik u 
diui niet overbodig. 

De benaming natie is exclusief 
voor Antwerpen. Men kent ook 
de afleidingen natiebaas, natie-
gast, natiepaard en natiewagen. 
In de huidige betekenis slaat het 
woord terug op de organisaties 
die in de 19de eeuw ontstonden 
en die nog grotendeels springle
vend zijn. Het woord zelf stamt 
uit het Antwerpen van de late 
Middeleeuwen en betekent: 1. 
gilde, verbond van kooplui uit 
eenzelfde land, natie, aktief in 
een welbepaalde handelsmetro
pool; 2. sinds de 15de eeuw: ge
zelschap, groepering van wer
kers met zelfde doel, aktiviteit, 
beroep; dus een soort ambacht 
van lagere klasse. 

BUIDELDRAGER 
Na hun officiële erkenning ble
ven de buideldragers, de korde-
wagenkruiers en de turfdragers 
zich tooien met hun ambachts
naam. De Vtojiiatu echter stond 
in 1794 bekend als,,ambacht oft 
natie der Vlaschwerckers". Niet 
alle naties waren havengebon-
den (vb. diamant-, robijnsnij
ders-, garentwijnders-, graan-
verkopers-, goud- en zilversme
den-, zeepziedersnatie, enz.). 

Vanaf het begin van enige ha-
venaktiviteit waren er onge
schoolde straatwerkers voor het 
laden en lossen van goederen. 
Ze gebruikten technische hulp
middelen en werden ook zo ge
noemd: buideldragers (zak op 
de rug), boomdragers (haring-
tonnen aan een schouderboom), 
kordewagenkruiers (met een 
kruiwagen als hulpmiddel). Het 
ambachtswezen -was sterk kor-
poratistisch georganiseerd, met 
een indrukwekkende reeks van 
verplichtingen en voorrechten. 
Voor Antwerpen werd dit kor-
poratisme van overheidswege 
erkend en gehonoreerd vanaf 
het midden van 1302. Dit vi^erd 
in Antwerpen afgedwongen 
door de volksopstand van \A 
mei, dus nog voor de Guldens-
porenslag. In de loop van de 
14de eeuw nam het aantal gepri-
vilegeerde ambachten toe, maar 
ook de kontrole van stadswege. 
In de 15de eeuw konden de am
bachten zich manifesteren als 
politieke drukkingsgroepen met 
zitting in het stadsbestuur. Het 
aantal korporaties nam gestadig 
toe. 

Met het opkomende handels-
kapitalisme kreeg het ambach
telijk korporatisme felle slagen 
te verwerken. Vanaf 14 juni 
I79I, nadat de Zuidelijke Ne
derlanden bij Frankrijk waren 
ingelijfd, werden de havennaties 
ontbonden en verboden. Over
eenkomsten met schippers en 
kooplieden over lossen en la
den waren nu volledig vrij en 

overgelaten aan eenieders initi
atief. Toch diende het Antwerps 
stadsbestuur bemiddelend op te 
treden, ten einde haar inning 
van taksen en tollen te vrij
waren. Het Antwerpse pragma
tisme ging echter zo ver dat 
met de verordening van 19 ja
nuari 1802, het Ancien Régime 
voor de behandeling van goe
deren hersteld werd en de ak
tiviteit van bepaalde ,,groepen 
arbeiders" weer werd gedoogd. 
Uit archieven blijkt dat de na
ties hun bestaan in stUte hebben 
voortgezet. 

STRENGE STRUKTUUR 
Tot het einde van de 18de eeuw-
was een dertigtal havengebon-
den groeperingen bedrijvig. 
Hun ledental werd bepaald 
door het werkvolume, maar be
wust beperkt gehouden. De 
grootste, ongelimiteerde groep 
was die van de kordewagen-
kruiers. Ook de buideldragers 
waren vrij talrijk. 

Kleinere groepen waren de ar
beiders van het Maaigat, van de 
Werf, de Moriaenskinderen, de 
Groenrokken, de Natie van het 
Hoog Bierhoofd, de arbeiders 
van de Platte Steger, het Hes-
senhuis, de Oude en Nieuwe 
Berderenwerf, enz. Alles samen 
ging het in de Gouden Eeuw 
{16de) wellicht om een goede 
duizend vrije natiegasten. 

Het bestuur van de naties werd 
gevormd door een kollege van 
dekenj en oudermanj. De deken 
werd door de stedelijke over
heid met de woorden „bene 
electus" in zijn ambt bevestigd, 
w^aarna deze in de natiekamer 
de eed kon afleggen. De dekens 
hadden administratieve, juridi
sche en politieke bevoegdheid. 
Zij werden voor deze taak ver
goed. Gewoonlijk had een natie 
twee dekens, hun ambtstermijn 
was beperkt tot twee jaar. De 
oudermans w^aren hun assisten
ten en werden door de algemene 
vergadering rechtstreeks aan
gewezen (gewoonlijk vier per 
natie). Daaronder stonden de 
natiegasten of gezellen, in Ant
werpen meestal ,suppo(o)sten" 
genoemd. Zij werden door het 
bestuur met speciale opdrach
ten belast, zoals ontvanger, bus
meester (het beheer van de al
gemene kas), schrijver (sekre-
taris) of ,,knaap" (de schakel 
tussen bestuur en basis, ook be
last met bodendienst). 

In sommige naties genoot ook 
de ,,oudste gezel" een zeker aan
zien en was hij vrijgesteld van 
bepaalde taken. De jongeren 
(neofieten) werden vaak extra 
belast en dienden meestal zelf 
hun gereedschap mee te bren
gen. 

Om aan de haven te kunnen 
werken moest men lid zijn van 
een natie. Aan dit lidmaatschap 
wa5 een aantal verplichtingen 
verbonden. Bovendien moest 
men poorter van Antwerpen 
zijn, d.w.z. er geboren zijn (of 
dit poorterschap verworven 
hebben voor de Vierschaar, mits 
betaling van het poortersgeld). 
Elk natielid betaalde ook jaar
lijks een ,,stadsrecht". Aan de 
natie zelf diende een inkom-
geld betaald te worden en een 
jaarlijkse kontributie of „kaars
geld". In feite konden enkel ka
pitaalkrachtigen in een natie 
binnengeraken. Dit zal later 
evolueren naar niet-werkende 
aandeelhouders of werkgevers, 
die zich voor het konkrete ha
venwerk lieten vervangen door 
loontrekkers in hun dienst 
(19de eeuw). De natieplaats 
werd aldus een voorwerp van 
belegging. Er waren ook lijsten 
met kandidaat-leden of „expec-
tanten". 

Inkomsten haalde de natie uit 
inkom- en ledengelden en uit 
haar roerend en onroerend pa
trimonium. Uitgaven werden 
gerealiseerd voor administratie, 
het opstellen van rekwesten, re
gistratie van benoemingen en 
eedafleggingen en betalingen 
aan klerken voor bewezen dien
sten. Soms waren er ook rente
lasten. Natuurlijk mag men ook 
niet de uitgaven vergeten voor 
teerfeesten (Nieu-wjaar en Ver
loren Maandag), ommegangen, 
processies, uitvaarten, herden
kingsmissen, enz. 

Het eigen onderdak was het 
,,natiehuis", meestal dicht bij de 
werf en de vlieten. Op de kaaien 
bezaten de meeste naties een 
,,kaaihuisje", te gebruiken als 
schuUhuisje voor de arbeiders, 
voor hun aanmelding en voor 
de opberging van hun gereed
schap. 

In tijden van onrust en oproer 
werden de naties ook ingescha
keld in de verdediging van de 
stad en de ordehandhaving. Het 
loontarief van de dienstverle
ning door de natie werd bepaald 
door de stedelijke overheid. 

De arbeidsduur wisselde naar
gelang het seizoen. In de zomer 
werd om zeven uur begonnen, 
's winters een uur later. Het be
ëindigen van de dagtaak hing 
van het werkvolume af of van 
de sluiting der stadspoorten. Op 
zon- en feestdagen werd door
gaans niet gewerkt. Door het 
hoge aantal kerkelijke feestda
gen werd er jaarlijks zo'n 250 
dagen gewerkt. 

In 1457 vroegen de buideldra
gers de stadsoverheid de toe
lating tot oprichting van een 
sociale voorzorgskas, voor ver
minkte of gekw^etste natiegas
ten. 

LIJKBIDDERS 
Na Waterloo (1815) komen 
onze gewesten bij het Verenigd 
Koninkrijk der Nederlanden en 
kreeg de Antwerpse haven 
nieuwe mogelijkheden. De Bel
gische Om^ventellng (1830) 
stelde een einde aan deze ekono-
mische heropleving, met o.a. het 
wegvallen van de koloniale han
del met de Nederlandse over
zeese gebieden en de transit-
handel naar Duitsland. De 

Snelle en efficiënte verwerking van de goederen Li sindj lang het 
kwaliteitslabel van de Antwerpse haven. 

Schelde-Rijnverbinding werd 
immers verbroken door het Ne
derlands verbod van de vaart 
van en naar Antwerpen. De 
vrede met Nederland werd pas 
in 1839 hersteld. 

Officieel bleven de korporaties 
verboden. Het stadsbestuur 
verleende geen monopolies of 
privileges meer. Het KB van 
18 mei 1827 bracht hierin ver
zachting en wilde tegemoetko
men cian de nood aan geschikte 
werkkrachten. Zo ontstonden 
nieuwe naties: de Ruysnatie, de 
Vlaeynatie, de Melk-, Suyker-
Groenrok-, Wijn-, Zilverboek-
natie,... de Lijkbiddersnatie, de 
Kool- en Turfdragers. 

Vanaf 1850 zette de werkelijke 
ontplooiing van de Antwerpse 
haven zich in. In 1856 legde 
Leopold I de eerste steen van 
het Kattendijkdok. Het werd 
de start voor tal van belang
rijke infrastruktuurwerken. In
tussen was het scheepvaartver
keer explosief toegenomen door 
de afkoping van de Scheldetol 
(1863) en de Frans-Duitse oor
log (1870). Na de vrijmaking 
van de Schelde volgden in 
I874-'84 de rechttrekking van 
3.532 meter Scheldekaaien, de 
demping van de oude vlieten en 
de aanleg van nieuwe dokken 
en sluizen. Revolutionair was 
de omschakeling van zeilsche
pen naar stoomvciart, dit veroor
zaakte een drastische verhoging 
van de tonnemaat maar ook een 
wijziging in de behandeling der 
goederen. Dit zal trouwens aan
leiding geven tot het ontstaan 
van onamankelijke stouwersbe
drij ven. 

Op de vooravond van W O I 
kende de haven een 50-tal na
ties, doorgaans verdeeld over 
\vater-, graan-, voerlieden-, 
kool- en houtnaties. 

Om rechtspersoonlijkheid te 
verwerven zullen in de tweede 
helft van de 19de eeuw de 
meeste naties naar een vennoot
schapsvorm overschakelen. La
ter evolueren vele naar een sa
menwerkende maatschappij 
(SM). Dit was ook van belang 
voor de verwerving van onroe
rende goederen, zoals natiehui-
zen, pakhuizen en stallingen. 

In I87I-'72 kwam een blijvende 
vorm van samenwerking tus
sen de naties tot stand met de 
stichting van de Vereniging der 
Werknatiën van Antwerpen, later 

< ^ 

omgedoopt tot Bond der Verenigde 
Natién (1886). In 1906 werd het 
Syndicaat der Natiën en Aanne-
merj van Vervoer en Bewerking van 
Koopwaren aan de Haven van Ant
werpen opgericht. Het was een 
beroepsvereniging ter bescher
ming van de algemene handels
belangen, de stoffelijke en zede
lijke toestand van haar leden. 

Toch geven de naties in deze 
periode een overwegend beeld 
van konservatief beheer en leg
gen zij de verantwoordelijkheid 
voor de betere infrastrukturele 
uitbouw van de haven bij een 
stedelijke havenregie, wat fel 
betwist werd door vrije onder
nemers. 

Tijdens de periode 1914-'I8 viel 
het werk gedeeltelijk stil door 
de in beslagname van de natie-
paarden en het materiaal, eerst 
door de Belgische en later door 
de Duitse militaire overheid. Er 
was ook gebrek aan eten voor de 
resterende paarden. Op 16 mei 
1918 kon een hernieuwde bun
deling gekonkretiseerd worden 
in de stichting van de SM Bond 
der Natiën. Het Interbellum ken
merkte zich door een nieuw^e 
modernisering en uitbreiding 
van de havenkapaciteit maar 
ook door een toenemende kon-
kurrentiestrijd. Het is ook de 
tijd van diverse sociale maatre
gelen, de 8-urendag bv. 

CONTAINERS 
Tussen 1940-1993 zijn vier be
palende faktoren te bespeuren. 
Ten eerste is er de schaalvergro
ting (28 miljoen ton in 1953 tot 
103 miljoen ton in 1992 of een 
verviervoudiging in 40 jaar!). 
Ten tweede is er de struktuur-
wijziging, gepaard aan de vor
ming van eenheidsladingen, me
chanisatie en specialisatie. 

Ten derde is er de toenemende 
industrialisatie van de ha
ven.Ten vierde had ook de Eu
ropese integratie invloed. Door 
de internationalisering van de 
handel werd de Antwerpse ha
ven vooral een transithaven. Dit 
betekende ook dat de aktivitei-
ten van de naties veel internati-
onaler w^erden. 

Dirk Stappaerts 

c» De Antwerpse natia. Zed eeu
wen actief in t)ta3 en haven. Gtu»-
taaf Adoert, Greta Devod, Fer-
nand Suykend. Uitg. Lannoo, 
Tuit, 1995. 350 blx., 2.450 fr. 
Ook in Engelstalige verdie. 
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