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EERST DIT 

WILLY KUIJPERS BELICHT ROL TURKSE 
AGENTEN IN BRUSSEL 

„TURKIJE 
MAG GEEN TWEEDE 
IRAK WORDEN!" 
Senator Willy Kuijperd, die al van 1965 het Koerden-
probleem op de i'oet volgt, bemiddelde bij het jongste 
— door Turköe agenten! — uitgelokte incident in 
Sint-Jooöt-ten-Node en bracht in het Hui) der Parle
mentsleden denwkratuche Turken en Koerden samen met 
Armeniërd en Arabieren. Dat was zijn vredevol alternatief 
voor het knokpartijtje dat Turkse oproerspecuilbten voor
bereid hadden. Agalev, CVP en SP (Vlamingen, Walen 
en Duitstaligen!) hebben zijn initiatief ondersteund. 

m lat zich vandaag in en 
' rond Luik afspeelt is niet 

nieuw, reeds in de jaren 
70 hing er rond de vu

rige stede een waas van scandali-
tis. Het begon met een stedelijke 
schuldenlast die op een bepaald 
ogenblik 65 miljard fr. bedroeg en 
het gevolg was van een onbesuisd 
smijt- en gooiwerk dat ooit voor 
enorme politieke en sociale pro
blemen zou zorgen. En die stapel
den zich op : de open strijd tussen 
frakties van de PS, de steekpen
ningen bij het plaatsen van par-
keermeters, de moord op André 
Cools, de loslippigheid van kabi
netsmedewerkers van Alain Van 
Der Biest, de diefstal van bankti-
tels op de luchthaven van Zaven-
tem, de wonderbaarlijke terug
keer van Guy Mathot, de aan
koop van de Agusta-helikop-
ters... 

Zovele elementen die het Luikse 
kluwen onontwarbaar hebben 
gemaakt. En uiteindelijk hebben 
geleid tot het in opspraak bren
gen van de drie Guy's: Coëme, 
Alathot en Spitaels. 

D e K o e r d e n (letterKjk ve r t aa ld : 
du rve r s ) zijn een I n d o - E u r o 
pees volk. D o o r het w r e d e spel 
v a n oor log en verde l ing leven 
zij van m e k a a r gesche iden in 7 
s t a t en : Turkije, I rak , I ran , Sy
rië, Armenië , Georg ië en Azer-
beidjan. 

In een bijna ontoegankel i jk 
berggebied , rijk aan water , er t
sen en olie w e e r s t a a n zij n u al 
e e u w e n aan de opdr inger ige Al-

De Waalse socialisten werden 
na het verdwijnen van het Ras-
semblement Wallon in 1986 de 
sterktse partij in Wallonië, hun 
macht is haast grenzeloos ter
wijl de politieke konkurrenten te 
zwak zijn. H u n onbetwiste leider 
Guy Spitaels is ongenaakbaar, hij 
loopt niet, hij schrijdt; hij spreekt 
niet, hij orakelt. Spitaels is een 
god gelijk, een zonnekoning. Dit 
is geen grapje, maar ernst. 
Het is onvermijdelijk dat in de 
koelissen van dergelijke hofhou
ding (en al dan niet met mede
weten van deze almacht) zaken 
moeten gebeuren die onfatsoen
lijk zijn. Gaande van misbruik 
van deze macht voor financieel 
(partij-)belang tot politieke drei
gementen waarvan het plaatsen 
van „een konstitutionele atoom
bom" wel het meest markante 
voorbeeld blijft. 

Partijen kunnen aan tal van za
ken ten onder gaan, maar het 
schandelijkst aan het misbruiken 
van hun macht. 

Als federalisten zouden wij niet 
wakker moeten liggen van het 
Waalse politieke kluwen ware 
het niet dat PS-politici vandaag 
de hele politieke wereld in op
spraak brengen. Aangenomen 

ta ivolkeren (Turken) , Arabie
ren, Slaven en Perzen . Zij 
b o u w d e n in ieder dal h u n zelf
bes tuu r ui t tot het O t t o m a a n s e 
Rijk en Perzië he t w e e r a fbouw
den . 

Zij w e r d e n tegen m e k a a r uit
gespeeld tot op v a n d a a g . H u n 
sleutelposit ie tussen M i d d e l 
landse- , Z w a r t e - en Kaspische 
Zee en Perz i sche Golf is onmis
kenbaar . N u de „ b l o k k e n " ver-

dat niemand schuldig is alvorens 
zijn schuld bewezen is, zou de 
PS-voorzitter er beter aan doen 
zijn omstreden politici van de 
bühne weg te halen. Zeker in het 
geval van vice-premier Coëme 
en zijn onterechte Canac-benoe-
ming bij de N M B S zou terugtre
den geen overdreven maatregel 
zijn. 
De poUtieke wereld was de jong
ste maanden te vaak het toneel 
van ,.onzorgvuldigheden" van 
haar bedienaars om de publieke 
opinie ook nog deze zaak door 
de strot te rammen. Er zijn te 
veel feiten gekend die toelaten 
dat nu niet gehandeld wordt. 
De Agusta-zaak is inderdaad de 
druppel die de emmer doet over
lopen, maar deze is reeds tot de 
rand gevuld met onverteerbare 
kaakslagen. Klap op de vuurpijl 
is wel het Waalse njet om de 
federale regering ervan te weer
houden de blote cijfers van de 
transferten in de gezondheids
zorg publiek te maken. Het is on
aanvaardbaar dat de rezultaten 
van de Werkgroep-Jadot eerst 
dienden te worden ,,opgesmukt" 
alvorens ze te publiceren ! 

Over de Waalse onwil om echt 
te besparen hebben wij het hier 

De Turkje premier Taruu Ciller haalde bakzeil met haar vraag dat 
België de PKK zou verbieden. 

reeds herhaaldelijk gehad, meer 
en meer zal bijken dat deze rond
uit slechte wil de ekonomische 
heropleving van Vlaanderen be
last. De zaak-Van Hooi is de le
zer welbekend... 

Wij willen deze jeremiade niet 
besluiten zonder op de verant
woordelijkheid van de Vlaamse 
partijen in de federale regering 
te wijzen. Door hun zwijgzaam
heid wekken zij de indruk kwa
lijke praktijken voor lief te ne
men. En dan bedoelen wij niet 
alleen de Agusta-zaak maar Mie 
feiten waarbij Vlaanderen bena
deeld wordt en een harmonisch 
samenleven binnen de federale 
staat in gevaar komt. 
Want zoveel is zeker: wie het 
verschil in politieke kuituur tus
sen Vlaanderen en Wallonië blijft 
negeren zal binnen de kortste tijd 
met grote problemen gekonfron-
teerd worden. Deze problemen 
mogen niet op de rug van de 
Vlaamse gemeenschap afgewen
teld worden, zij moeten aan de 
onderhandelingstafel worden ge
regeld. Elk deel van 3e unie draagt 
verantwoordelijkheid voor de eigen be-
leidödaden. Dat is voor de Volks
unie: volwassen federalisme. 

Maurits Van Liedekerke 

d w e n e n , I r ak en I r an van pa r t 
ner v e r a n d e r d e n , de K a u k a s u s 
en de Ba lkan on tv l amden , s taan 
zij mee r dan ooit in de poli t ieke 
belangstel l ing. 

WAARSCHUWING 
G u i d e Bood t s (De StandanrcI) 
t rok naa r A n k a r a om er Tansu 
Giller, de Turkse eers te-minis-
ter, te o n d e r v r a g e n . Siel Van 
de r D o n c k t ( B R T N ) deed da t 
in Brussel nog eens over voor 
de TV. D e minis ters Claes en 
Tobback on tv ingen Koerd i sche 
afvaardigingen van de v redes 
mar s Bonn-Brusse l . Z e legden 
s te rke p ro -Koerd i sche verkla
r ingen af. D e Turkse pe r s kon 
met deze belangste l l ing niet la
chen . 

M a a r w a t is e r in Turkije zelf 
aan de g a n g ? W a a r o m zijn 
Dui t s l and en F rankr i jk zo ge-
in teresseerd in di t ve r r e 
N A V O - l a n d da t s teeds mee r en 
mee r a a n d r i n g t om ook lid van 
de E u r o p e s e Un ie te -worden ? 
WUly Kni jpers w a a r s c h u w t on
o m w o n d e n : Turkije m a g geen 
t w e e d e I rak w o r d e n ! 

W I J v roeg h e m w a a r o p deze 
wraarschuwing ges toeld is. 

( lees d o o r blz . 7 ) 
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B Volgens de Turkse pre
mier Taiuu Ciller komt Tur
kije op voor Europese waar
den, „Mrru meer dan andere 
landen". Ze vindt dat Bel
gië de PKK moet verbieden. 
„AL n'e unmeni dezelfde waar
den willen delen, xoaL hejcher-
ining Man de me rue n rechten, za-
aL> de ,<trijd tetjen terrorume, 
moeten we aan hetzelfde zeel 
trekken." 

• Op diens eigen verzoek 
werd de Belgische opperbe
velhebber van de 
VN-blauwhelmen in Bos-
nië-Herzegovina Francis 
Briquemont vervroegd ver
vangen door een Brit. 

• De dealer die gekhst 
werd in De Taekonut, heeft 
niets te maken met de VU 
of het gelijknamige veertien
daags blad voor VU-leden. 
Deze "De Toekomst" is een 
dancing in Putte, die even
min \vat te maken heeft met 
het nieuwe profiel van de 
VU. 

• De burgemeesters van 
Kortrijk, Oostende, Brugge 
en Gent w^ülen een aanslui
ting van hun steden op het 
HST-net. De HST-lijn van
uit Rijsel zou daartoe een 
wrestelijke aftakking moeten 
krijgen. 

• Fatima Ball heeft zich be
dacht. Nu wil ze zich toch 
verkiesbaar stellen op de ne
gende plaats van de Aga-
lev-lijst. Dat had ze eerst 
geweigerd, omdat ze zo'n 
slechte plaats kreeg toege
wezen. Overigens wil Aga-
lev de gemeenteraadsverkie
zingen in Antw^erpen ingaan 
met de slogan Antw^erpen 
bevrijden. Dit jaar wordt 
uitgebreid de vijftigste ver
jaardag van de bevrijding 
van de Duitse bezetting on
der wereldoorlog II gevierd, 
ook in Antwerpen. 

• Het CVP-partijblad Zeg 
•werd omgevormd tot Keer
punt, een publikatie op 
glanspapier. Het heet dat 
Zeg te weinig informatief 
en te sterk propagandistisch 

• Naast de vragen tot op
heffing van de onscheno-
baarheid van de drie 
PS-Guy's iVlathot, Spitaels 
en Coëme, onderzoekt de 
bevoegde parlementskom-
missie ook de opheffing van 
de onschendbaarheid van 
VLD-senator Buchmann, 
%viens bedrijf genoemd 
wordt in een zaak van valse 
fakturen, en CVP-senator 
Qfiintellier, die betrokken 
zou zijn bij fraude met ge
westplannen in de West
hoek. 

• 't Pallieterke, er anders 
als de kippen bij om ad
vertenties in andere media 
te laken, publiceerde deze 
week een advertentie van de 
"Technische Fraktie Euro
pees Rechts" over het boekje 
dat Karel Dillen over zijn 
tussenkomsten in het Euro
pees Parlement samenstelde. 

EEN ETENTJE... 
Op 29 november van vorig jaar 
ging volgens de Gazet van Ant
werpen in een Antwerps restau
rant een causerie-diner door in 
aanwezigheid van de VLD-par-
lementsleden Jaak Gabrié'L en 
Hugo Covelieré, beiden 
ex-VU-kamerleden. Deelname 
aan dit diner kon mits betaling 
van 50.000 frank inschrijvings
geld. Soortgelijke dineetjes wer
den vroeger ook al georgani
seerd door de P W , de VU-jon-
geren gingen bij wijze van pro
test tegen dit soort praktijken 
soep bedelen aan de ingang. 

Jaak Gabriels, door de krant 
om een reaktie gevraagd, ziet 
er nochtans geen graten in: De 
avond waj georganueerd door het 
Centrum voor Politieke Vernieu
wing, een vzw die totaal lod ^taat 
van de VLD. De bedoeling van de 
avond wcu alleen de werkingdkodten 
van deze vzw te bekostigen. En, dit 
ió bij vzw'é de gewone gang van 
zaken, verklciarde Gabriels aan 
een andere krant. Hij omschreef 
het Centrum voor Politieke Ver
nieuwing als een "onafhanke
lijke, niet partijpolitieke vzw". 
Gabriels vindt het wellicht aan te 
bevelen dat hij als CPV-voorzit-
ter ontslag neemt. 

...MET GABRIELS 
Wat Gabriels over het GPV 
zegt, klopt. Maar hij zegt met 
alles. Het Centrum voor Poli
tieke Vernieuwing was vooral 
een wachthokje voor (kandi-
daat-)overlopers van de VU 
naar de P W , want die was toen 
nog niet omgevormd tot VLD. 
Het Centrum met de mislei
dende naam werd bemand door 
twee gewezen stafmedewerkers 
van het VU-sekretariaat, nu te
werkgesteld op het VLD-sekre-
tariciat. In die betekenis lijdt het 
geen twijfel dat het Centrum 
voor Politieke Vernieuwing een 
politieke beweging was met een 
zeer specifiek doel: toetreden 
tot de VLD. 

Volgens SP-kamerlid Leo Peeterd 
is dit politiek etentje dan ook in 
strijd met de geest en de letter 
van de wet op de financiering 
van politieke partijen. Anders 
kan elke mandataris zijn eigen 
"onafhankelijk en niet partijpo
litiek " vzw'tje oprichten om die 
wet te omzeilen. De wet op de 
partijfinanciering laat elke bur
ger toe naar de rechtbank te 
stappen en de toepassing te ei
sen van het strafwetboek. Dat 
voorziet straffen van 26.000 tot 
100.000 frank, te vermenigvul
digen met 200. 

In "88 organiseerde de VU op 
initiatief van toenmalig voorzit
ter Jaak Gabriels als eerste poli
tieke partij een kongres over een 
nieuwe politieke kuituur. Het 
doel van de "politieke vernieu
wing" liet vijf jaar later blijk
baar veel middelen toe... 

VAN HOOL 
Busbouwer Van Hooi krijgt van 
de Europese Kommissie gelijk 
in zijn klacht tegen de Waalse 
vervoersmaatschappij TEC. 
Het bericht stond in De Stan
daard. De Waalse vervoersmaat
schappij overtrad volgens de 
kommissie de Europese wetge
ving op de openbare aanbeste
dingen bij de toewijzing van een 
kontrakt van bijna 300 auto
bussen aan EMI uit Aubange, 

dat daarvoor moet samenwer
ken met het Franse Renault. 

De kommissie tilt niet licht aan 
de wetsovertreding. Dat blijkt 
uit het voornemen van de kom
missie om bij het Europees Hof 
van Justitie in Luxemburg in 
kort geding de opschorting van 
de bestelling te vragen. Daar
mee kan de kommissie verhin
deren dat Van Hooi slechts een 
schadevergoeding zou opstrij
ken, omdat de bussen al lang 
door EMI geleverd zouden zijn 
eer Van Hooi een uitspraak ten 
gronde heeft verkregen. Dat ui 
weinig gebruikelijk op Europeed ni
veau en toont aan dat de KommLidie 
van oordeel u dat de overtredingen 
door de TEC flagrant zijn, schrijft 
De Standaard. 

Volgens VU-voorzitter Bert An-
ciaux moet Vlaanderen klaar
blijkelijk via Europa gaan om 
haar rechten in België veilig te 
stellen. 

ROSA LERNOUT 
Roda Lernout-Marteru, de 
VU-burgemeester van het 
Westvlaamse Wervik, mag 
straks met mevrouw de sena
tor aangesproken worden. De 
Partijraad van de VU besliste 
immers dat VU-senator Michiel 
Capoen zijn mandaat moet af
staan aan de enige vrouwelijke 
burgemeester die de VU rijk is. 

Voor de parlementsverkiezin
gen van 1991 hadden toenma
lig VU-voorzitter Gabriels, Ca
poen en Lernout een akkoord 
gesloten dat Capoen verplichtte 
om zijn senaatszetel op I ja
nuari 1994 aan Lernout over 
te dragen. Capoen verklaarde 
aan de Partijraad dat dit ak
koord tot stand was gekomen 
onder zware druk van Gabriels. 
Daarom was Capoen niet ge
neigd om dat akkoord na te le
ven. De Partijraad besliste ver
leden zaterdag dat het akkoord 
van '91 toch uitgevoerd moet 
worden. 

VIJF PROCENT 
Paul Van Gremhergen, de 
VU-fraktieleider in de Vlaamse 
Raad, verkléiarde aan Het Laat-
dte Nieuwd dat naar zijn mening 
de VU opgedoekt moet worden 
indien zij bij de Europese ver-

IJ het U ook opgevallen hoe onderdanig onze Belgidche vertegen-
woordigerd op de Navo-top, de min'uterd Dehaene en CLiej, zich 
tegenover hun Amerikaarue "godt" Bill Clinton gedroegen? Gloed 
nwedt niet onderdoen voor de geringjte kabinetdmedewerker die met 
handengewring, knipmed-buigbigen en flauwe grapje.) in het gevlei 
tracht te komen bij zijn minidter. Trouwend, het woordje "godt" 
dtaat niet zonder reden tujden aanhallngdtekend. Het Amerikaand 
gezebchap kwam, zag en veroverde BruddeL Eerjt nwcdt de kerdtdtai 
vervroegd van de Grote Markt wijken, dan bepaalden de Amerikanen 
wie uitgenodigd werd voor hun fecdtjej in de Europcde hoofddtad, en 
zelfd de Bruddeldedchepenen mochten omwille van ve'digheSdredenen 
hun eigen bureau niet meer in tijderu de plechtigheden. BrudJel 
wad weer een bezette dtad, waar een poppenkodt opgevoerd werd met 
onderdanige bijrolletjed voor de Vlamingdked Dehaene en Gloed. 

kiezingen van 12 juni a.s. de 
drempel van 5% niet zou halen. 
Van Grembergen beklemtoonde 
evenv^rel dat hij hoopt dat de VU 
w é̂l boven de 5% zal uitstijgen. 
Bij de parlementsverkiezingen 
van 1991 behaalde de VU 9,3% 
van de Vlaamse stemmen. Vol
gens een recente opiniepeiling 
bekoort de VU momenteel 6,5% 
van de kiezers in Vlaanderen. 

Maar indien de VU toch geen 
5% zou halen, bepleit Van 
Grembergen de vorming van 
een nieuwe partij op de fun
damenten van de oude Volks
unie. Die nieuwe partij moet 

dan een uitgesproken Vlaams 
profiel hebben. 

Ze moet een antwoord geven op 
de vraag w ât er op lange termijn 
met België moet gebeuren. 

De nieuwe partij moet kiezen 
voor een Europa van en voor 
de volkeren. Ze moet een uit
gesproken humaan profiel heb
ben, en het pacifisme hoog in het 
vaandel voeren. Deze nieuw^e 
partij kan een echte tegenhan
ger \vorden voor de VLD. Ze 
kan een alternatief vormen voor 
Vlaams nationalisten, kristen-
demokraten en socialisten. 
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KANGOEROE 
Eind december '93 benoemde 
Verkeersminister Guy Coëme zijn 
kabinetsmede-werker Mare Du-
mont tot bestuursdirekteur van 
de direktie Luchtvaartelektro-
nika van de Regie der Luchtwe
gen. In een open brief protes
teert VU-senator WUly Kuijperj 
tegen deze kangoeroebenoeming. 

De nieuwe bestuursdirekteur 
heeft op een humaniora-getuig-
schrift na geen andere di
ploma's. Hij trad in dienst bij de 
Regie als opsteller (rang 21) in 
'72. Dank zij een interventie van 
Spitaels klom hij in '80 op tot be-
stuurssekretaris (rang 11), een 
benoeming die door de Raad 
van State vernietigd werd. In 
1988 wordt hij opnieuw tot be-
stuurssekretaris benoemd zon
der ooit sektiechef geweest te 
zijn, met terugwerkende kracht 
tot 1980. In 1991 klom Dumont, 
ditmaal dank zij een interventie 
van Dehaene op tot direkteur, 
zonder ooit dienstchef te zijn ge
weest. Tegen de kangoeroebe
noemingen van Dumont werd 
telkens klacht neergelegd bij de 
Raad van State. Het is volgens 
Knijpers alleen aan de trage 
werking van dit administratief 
rechtskollege te wijten dat de 
vorige benoemingen nog niet 
vernietigd werden. 

De man heeft de helft van zijn Loop
baan op kabinetten doorgebracht, 

weet Willy Kuijpers, en moet nu 
leiding gaan geven aan 22 burger
lijk ingenieur.*, 49 indiuttneel in
genieur.) en 165 A2-technici Hij 
beschikt niet over de nodige kwali-
fikatied en werkte nooit in de di
rektie Luchtvaartelektronika, hoe
wel dit een voorwaarde voor de be
noeming woj. Hij wordt nu verant
woordelijk voor de hoog.it verfijnde 
Canac-injtallatied. 

"Zon schandalige benoemings-
politiek zou eigenlijk al het ont
slag van Coëme tot gevolg moe
ten hebben. Zelfs dit vergrijp is 
erger als het vergrijp wciarvan 
Van Velthoven verdacht werd. 

BOSSUYT 
CVP-senator Herman Suyker-
buyk neemt terecht aanstoot aan 
de vierde plaats die de Hoge 
Kommissaris voor de Vluchte
lingen en Staatlozen Mare Bo.i-
duyt toegewezen kreeg op de 
VLD-lijst voor de Europese 
verkiezingen. Onafgezien van 
de kwaliteit die Bossujrt als 
vluchtelingenkommissaris le
vert, vindt Suykerbuyk dat zijn 
verkiesbare plaats voor de VLD 
hem zal verhinderen zijn job te 
doen met afstand van partijpoli
tieke optieó. De CVP-senator en 
burgemeester van Essen noemt 
dit "intellektuele belangenver
menging", en vindt dat even erg 
als de andere vormen van mo

gelijke belangenvermenging die 
door de VLD statutair verbo
den wordt, bvb. een uitvoerende 
funktie op lokjial niveau en een 
politiek mandaat op Vlaams of 
federaal niveau. 

NAVO-TOP 
Op de Navo-top van IJrussel, 
die op het ogenblik dat we dit 
schreven nog niet geëindigd 
was, klonken aarzelingen over 
een hardere optreden m de Bos
nische oorlog. Na afloop van 
de eerste dag had niemand zich 
voluit achter het voorstel ge
schaard om luchtaanvallen uit 
te voeren op de belegeraars van 
Sarajevo. 

Het zogenaamde Partneréchap 
voor Vrede (door Dehaene om 
onduidelijke redenen "partna-
riaat" genoemd) werd onder
tekend. Het geeft de landen 
van Centraal- en Oost-Europa 
een vorm van mogelijke samen
werking met de Navo-lidstaten, 
maar toch geen duidelijk voor
uitzicht op het gevraagde lid
maatschap van de Navo. De lei
ders van de alliantie willen Rus
land niet teveel voor het hoofd 
stoten door bvb. Hongarije, Po
len, Tsjechië en Slovakije nu 
al lid te laten worden van het 
westers bondgenootschap. Die 
landen voelen zich nu met een 
kluitje in het riet gestuurd. 

DES HOMMES HONNETES...? 

F.en contract nut Agtmta u een 
investering in de toekoinst. Het 
is een slogan uit een pagina
grote advertentie van Agusta 
in enkele Vlaajtïise kranten op 
zaterdag 12 juni 1993. Om
dat -we het toen zo'n opmerke
lijke advertentie vonden, siert 
ze nog steeds de deur van ons 
redaktielokaal. 

De eerste januaridagen stond 
de politiek haast volledig in 
het teken van de Agusta-af-
faire. Sedert de Luikse on
derzoeksrechter Veronujue An-
cui het dossier aan het par
lement overmaakte, dat moet 
oordelen over de opheffing 
van de onschendbaarheid van 
Guy Coeme, Guy SpitaeL en Guy 
Alatbot, bleef het onthullingen 
regenen. Naar verluidt komen 
de lekken echter niet uit het 
parlement. Terecht voeren de 
Guy's aan dat van een sereen 
onderzoek al lang geen sprake 
meer is. De Volksunie eiste 
verleden week als eerste po
litieke partij het ontslag van 
PS-vice-premier en minister 
van Verkeer Guy Coeme. 

Ancia beschuldigt Coëme van 
schriftvervalsing en het ge
bruik ervan. Spitaels en Co
eme zouden minstens mede
plichtig zijn aan korruptie. 
Het dossier leek echter het 
meest bezwarend voor Ma
thot, die de spil zou zijn in 
een smeergeldaffaire en een 
machtsstrijd in de PS. Voor 
zijn diensten zou Mathot een 
villa gekregen hebben in het 
Zuidfranse Samt-Raphaël, ge
legen in de Allee Augusta. Niet 
alleen was Mathot "de man 
met wie onderhandeld moest 

\\'orden", hij was ook "de man 
die van kamp veranderd was" 
in de PS, waar Coolsisten en 
anti-Coolsisten een machts
strijd uitvochten. Die machts
strijd kv.'am aan het licht door 
het uitlekken van de getuige
nis van gewezen PS-vice-pre
mier Philippe Moureaiix. 

Toen voor de jaarwende be
kend raakte dat de Luikse on
derzoeksrechter de opheffing 
van de parlementaire on
schendbaarheid van de drie 
PS-Guy's gevraagd had, was 
vice-premier Coéme er als de 
kippen bij om .voor de tele-
visiekameras zijn onschuld 
staande te houden. De afge
meten woorden van toen, in 
dat prachtige Frans waar Co
eme een patent op heeft, "Je 
iHiui un homme honnêle "zinderen 
nog na. Hoezeer hij ook de 
beschuldigingen ontkent, de 
vraagtekens die nu aan zijn 
woorden van voor Kerstmis 
toegevoegd worden, zullen de 
burgemeester van Borgworm 
vermoedelijk blijven achter
volgen. 

Namens de Vü-fraktie in de 
Vlaamse Raad eiste Paid Van 
Gremhergen het ontslag van mi
nister Coëme. De fraktie 
meende dat de eerste minis
ter Coëme bij zich had moeten 
roepen, heni uitleg had moe
ten vragen over de bekend ge
raakte gegevens, en hem ont
slag had moeten geven. O p die 
wijze zou het onderzoek naar 
het dossier en naar de volle
dige draagwijdte van alle ge
gevens mogelijk gemaakt zijn, 
zegt Van Grembergen. 

De schuldvraag noemt hij 

minder relevant. Inderdaad,' 
ook als Coëme niet eigenhan
dig de schriftvervalsing 
pleegde, blijft hij als minis
ter verantwoordelijk voor het
geen op zijn kabinet gebeurt. 
Het u van alle tijden dat de 
vrouw van Caesar onverdacht moet 
Zijn, stelt Van Grembergen. 
Hij verwijst verder naar de 
geplogenheden in onze buur
landen, waar men in zulke si
tuaties ontslag neemt, en naar 
onfrisse voorvallen uit het re
cente verleden in eigen land. 
Van Grembergen haalt het 
Heizeldrama aan, waar het kor-
rekt ware geweekt indien e'n No-
thomb e'n Golgezamenlijk ontslag 
hadden genomen. 

De politieke wereld daverde 
intussen op zijn grondvesten. 
De meerderheidspartijen 
wachtten zich voor strafïe ver
klaringen over het lot van Co
eme. Hoewel vergelijkingen in 
dat verband niet uit de lucht 
zijn, stelt men (onterecht) dat 
aansturen op het ontslag van 
de PS-vice-premier nog wat 
anders is dan het ontslag van 
Louü Van Velthoven als voorzit
ter van de Vlaamse Raad. De 
Agusta-aiïaire brengt immers 
niet slechts een vice-eerste mi
nister m een moeilijk parket, 
maar ook een gewezen partij
voorzitter, een kontroversieel 
gewestminister. Eigenlijk 

vormt Agusta een bedreiging 
voor de PS zelf, de groot
ste Waalse partij, en daardoor 
voor de regering. 

Dusdanige boegbeelden als 
Coëme, Spitaels en Mathot 
opofferen vormt voor 
PS-voorzitter Philippe Btistjuin 

een haast even onmogelijke 
gedachte als de federalisering 
van de Sociale Zekerheid. In 
PS-kringen hoort men zeggen 
dat buiten al dan niet ano
nieme getuigenverklaringen, 
twee verschillende evaluatie
rapporten over Agusta (waar 
Coëme donderdag ophelde
ring over belooft), en een villa 
in Saint-Raphaël (waarvan 
Mathot beweert dat hij hem al 
in '87 kocht, maar die in elk 
geval de fiskus totnogtoe on
bekend IS gebleven) het dos
sier van Ancia weinig meer 
bevat. 

Busquin zag maandag na af
loop van het PS-bureau dan 
ook geen redenen om zijn mi
nisters tot ontslag te bevliegen. 
Op dat bureau schaarden de 
PS-ers zich eensgezind achter 
de Guy's. Philippe Moureaux, 
die afwezig bleef maar wel een 
briefje stuurde -waarin hij o.m. 
schreef bij zijn verklaringen te 
blijven, werd verketterd. 

In Vlaanderen echter werd er 
meer en meer aangedrongen 
op het ontslag van de Giiy's. 
Wanneer de PS-kopstukken 
de hen ten laste gelegde feiten 
niet ech^ overtuigend kunnen 
ontkennen, vrezen de Vlaamse 
federale meerderheidspartijen 
elektoraal weggemaaid te wor
den zimLt in Italië, wat een 
CVP-kamerlid aan De Stan
daard opbiechtte. VU-voorzit-
ter Bert Anciaux speelde hier 
op in: hij stelde met ivrbazing 
vast dat de Vlaamse federale 
regeringspartijen CVP en SP 
verder met korrupte partners in de 
regering willen blijven zetelen. 

E>e betrokkenen blijven wel 

hun onschuld staande houden. 
Mathot verklaarde dat hij er 
niet aan denkt ontslag te ne
men, omdat zulks geïnterpre
teerd zou vi^orden als een 
schuldbekentenis. Waar
schijnlijk stelde de senaats-
kommissie gisteren voor de 
onschendbaarheid van Mathot 
en Spitaels (gedeeltelijk) op 
te heffen. Coëme -wil zijn on
schuld donderdag be-wijzen 
voor de speciale kamerkom
missie. 

Het zal veel Vlamingen op
vallen dat de Agusta-affaire 
een uitsluitend Waalse affaire 
blijft. En dit verschilpunt tus
sen de politieke kuituur aan 
weerskanten van de taalgrens 
werd al aangehaald: 
ex-Vlaamse Raadsvoorzitter 
Van Velthoven ruimde voor 
veel minder de baan dan wat 
de drie Guy's aangewreven 
wordt. 

Vast staat daarom dat het poli
tiek bedrijf nu al schade onder
vindt van de mafieuze prak
tijken waarwiee politieke teno
ren in dezelfde adem genoemd 
vs^orden. Die schade zal on
getwijfeld nog toenemen wan
neer men de indruk wekt de 
zaken te -willen blijven toedek
ken. Zelfs het hoger belang 
van de PS of de regering is 
geen reden om de drie Guy's 
te handhaven. Of ze nu schul
dig zijn of niet, niemand denkt 
nog aan de Guy's als des hom
mes bonnetes, pcnntfinaL 
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vu BEPLEIT BEHOUD FINANCIERINGSWET 
In WIJ schreven we verleden 
week dat het tekort op de be
groting van de federale over
heid, dus zonder rekening te 
houden met de tekorten in de 
sociale zekerheid en in de be
grotingen van gew^esten en ge
meenschappen, in 1993 375 mil
jard frank bedroeg, of 5,3% van 
het bnp. Nauwelijks rolde ons 
weekblad van de drukpers, of 
via verschillende bronnen lekte 
ook het tekort in de sociale ze
kerheid uit. Dit tekort heette 
daags voordien nochtans nog 
niet bekend te zijn. Het wordt 
geschat op 70 miljard. Volgens 
minister van Begroting Herman 
Van Rompuy (CVP) bedraagt 
het tekort in de SZ slechts 35 
a 40 miljard. Maar de Begro
tingsminister hield daarbij al re
kening met een aantal begro
tingstechnische trunks om het 
eindresultaat op te smukken. 

VLD-KRITIEK 
De VLD maakte verleden week 
zoals verwacht op demagogi
sche wijze brandhout van de 
eerste cijfers van Van Rompuy. 
Volgens kamerlid Rik Daems 
zal het totale tekort van alle 
overheden samen opklimmen 
tot 7,5% van het bnp. Daems 
hield rekening met een tekort in 
de sociale zekerheid van 40 tot 
45 miljard. De liberale begro
tingsspecialist -was dus, uit on
wetendheid wellicht, nog vrien
delijk voor de regering. De Fi-
nancieel-Ekoiwm'uche Tijd, die\vel 
met een SZ-tekort van 70 mil
jard rekende, raamde het glo
bale overheidstekort op 7,1%. 
Volgens het konvergentieplan, 
een meerjarenplan dat opge
steld werd met de bedoeling om 
de Maastrichtnormen te beha
len, mocht het totale tekort in 
1993 slechts 5,8% zijn. 

Van een gans ander kaliber was 
het oordeel dat gew^ezen Begro
tingsminister en VU-vice-pre-
mier Hugo Schiltz over het re
geringswerk velde in De Zevende 
Dag. Schiltz had er — in te
genstelling tot Daems — geen 
moeite mee te erkennen dat de 
huidige minister van Begroting 
goed werk had geleverd voor de 
beperking van de uitgaven voor 
de federale begroting. Het pro
bleem zit volgens Schiltz vooral 
in een gebrekkige inning van de 
federale inkomsten, en in de So
ciale Zekerheid, een "monster 
van Loch Ness". Schiltz wees 
erop dat juist voor de sociale 
zekerheid de politieke druk om 
de uitgaven te beperken minder 
groot is dan voor de uitgaven 
van de federale departementen. 

Door zijn liberale brU speurend 
zag de man die getipt wordt als 
ministervan Begroting wanneer 
de VLD regeringsverantw^oor-
delijkheid zou dragen, drie re
denen voor de verdere ontspo
ring van de begroting: de op
eenvolgende belastingverhogin
gen, die de ekonomische onder-
bouw^ zouden vernietigen; het 
gebrek aan hervormingen in de 
sociale zekerheid; en de finan
cieringswet, die kontraproduk-
tief zou werken om de openbare 
financiën te saneren. 

FINANCIERINGSWET 
Die laatste wet voorziet de over
heveling van financiële midde
len naar gemeenschappen en ge
westen maar houdt geen reke
ning met de konjunktuur. Een
voudig gesteld blijft die finan
cieringswet geld naar gemeen-

Volgeru Schdtz ii de Sociale Zekerheid een "mondter van Loch Nejd ". 

schappen en gewesten hevelen, 
zonder rekening te houden met 
de ekonomische toestand. Fe
deraal begrotingsminister Van 
Rompuy verwees naar deze si
tuatie toen hij verklaarde dat 
de federale regering de uitgaven 
in 1993 met 4% verminderde, 
terwijl de gew^esten en gemeen
schappen juist 4% meer kunnen 
uitgeven. 

Nog afgezien daarvan vindt 
VLD-kamerhd Daems het niet 
juist dat inzake de berekening 
van die middelen voor de regio's 
de gewone indeks gehanteerd 
wordt, en niet de gezondheids-
indeks (de indeks zonder ta
bak, benzine en alkohol). Hier
door worden nog meer midde
len doorgeschoven naar de re
gio's, ondanks het feit dat hun 
eigen uitgaven, hoofdzakelijk 
via lonen, uitgerekend door die
zelfde gezondheidsindeks een 
pak lager zullen liggen. Het valt 
op te merken dat juist het ge
pruts van de federale regering 
Dehaene aan de indeks tot dit 
bizar resultaat leidt. 

Daarom pleit de VLD voor een 
nieuw gesprek, eventueel als on
derdeel van een onderhande
ling over een regeringsvorming, 
over de financiering van ge
meenschappen en gewesten. 
Ook de regering Dehaene, die 
beter had moeten weten toen 
zij met haar gezondheidsindeks 
voor de pinnen kwam, had zich 
eerder al beklaagd over het feit 
dat gemeenschappen en gewes
ten van die gezondheidsindeks 
zullen profiteren. 

Door het knsisplan zouden ge
westen en gemeenschappen een 
"bonus" opstrijken van 8 tot 
11 miljard frank. Dehaene zou 
daar nu wel een stuk van ŵ U-
len afromen voor de federale 
overheid. Hij noemde die bonus 
eerst nogal raadselachtig "een 
probleem" bij de gewesten en 
gemeenschappen. Maar volgens 
de Hoge Raad van Financiën 

hielden de deelgebieden zich in 
tegenstelling tot wat Dehaene 
leek te insinueren wel degelijk 
aan de vooropgestelde begro
tingsnormen, wat tussen haak
jes ook niet zo moeilijk was 
als voor de federale overheid. 
Schütz haalde het al aan, het 
"probleem" zit vooral bij de so
ciale zekerheid. Volgens het 
konvergentieplan moest die nl. 
een overschot boeken van on
geveer 20 miljard frank. Dat is 
heel andere koek dan het te
kort van 70 of 35 (volgens Van 
Rompuy) miljard. 

WAFELIJZER 
Er gaan nu stemmen op om 
de middelen die door de finan
cieringswet werden vastgelegd 
voor gemeenschappen en ge
westen een beetje te beperken 
in het licht van de moeilijke 
budgettaire toestand van de fe
derale regering en de sociale 
zekerheid. Anders gezegd: er 
wordt overwogen om de Fi
nancieringswet open te breken. 
Voor de VU kan daar geen 
sprake van zijn. Fraktieleider 
in de Vlaamse Raad Paul Van 
Grembergen wijst erop dat de fi
nancieringswet tot stand kwam 
met een tweederde meerderheid 
en een meerderheid in elke taal
groep. De wet zette de geldstro
men stop die in de federale staat 
voor de (nu) gefederaliseerde 
bevoegdheden van noord naar 
zuid vloeiden. Mogen wij herinne
ren aan Se scheeftrekking die jaren
lang heeft plaatsgevonden in open
bare werken en aan de desastreuze 
gevolgen van de Belgische wafelijzer-
politiek?, vraagt Van Grember
gen. Die wafelijzerpolitiek heeft 
België en Vlaanderen in het bij
zonder honderden miljarden ge
kost. 

Er is echter een tweede reden 
om de financieringswet niet te 
•wijzigen. De wet is nl. voor 
Vlaanderen op zijn gunstigst 
vanaf 1998, en benadert pas dan 
de gewestelijke verhouding van 

57% voor Vlaanderen en 43% 
voor Wallonië en Brussel. Die 
verhouding stemt overeen met 
de belastingsopbrengsten in de 
gewesten. 

Vlaams minister van Staatsher
vorming Johan Sauwens (VU) 
meent bovendien dat gewesten 
en gemeenschappen recht heb
ben op een zekere stabiliteit in 
de middelenvoorziening. Verder 
stelt Sauwens dat niet uit het 
oog mag verloren worden dat 
in de financierings^vet reeds een 
inlevering van gemeenschappen 
en gevi'esten werd gevraagd. De 
middelen die werden overge
dragen voor de nieuwe be
voegdheden werden slechts 
aangepast aan de inflatie, ter
wijl de uitgavenbehoeften die 
daarmee verband houden (bvb. 
bejaardenzorg, onderwijs, ver
keer, openbare werken) op ter
mijn sneller stijgen. Voor een 
aantal lopende uitgaven werd 
bovendien een inlevering van 
2% opgelegd en de gemeen
schappen en ge^vesten w^orden 
verplicht aan schuldopbouw te 
doen omdat zij slechts een ge
deelte van de noodzakelijke 
middelen verkrijgen en dan nog 
gespreid in de tijd. 

FISKALE 
VERANTWOORDELIJKHEID 
Indien men toch het debat wdl 
aangaan over de verantvv^oor-
delijkheid van gemeenschappen 
en ge\vesten in de openbare 
schuld, pleit Van Grembergen 
voor een andere invalshoek dan 
deze van de financieringswet. 
Het u de mening van de VU dat 
de enige bdlijke invalshoek erin be
staat de diskujsie aan te vatten over 
de verdeling van de staatsschuld over 
gemeenschappen en gewesten met 
daaraan gekoppeld de fiskale verant
woordelijkheid, aldus Van Grem
bergen. 

En bij de splitsing van de st£iats-
schuld vindt de VU-fraktielei-
der dat naast de verhouding 

in het belastingsvolume tussen 
de gewesten, ook andere para
meters moeten spelen zoals de 
schuldopbou'w en de oorzaken 
daarvan. Van Grembergen riep 
de andere frakties op tot overleg 
over deze voor Vlaanderen le
vensbelangrijke politieke kwes
ties. Zo mogelijk moet unaniem 
opgetreden \vorden, vindt de 
VU. Maar mocht dit niet luk
ken, dan pleit Van Grembergen 
ervoor om met een meerderheid 
van partijen en groepen een 
strategie te plannen en eventu
eel een nieuw Vlaams tienpun
tenprogramma uit te ^verken. 

's Anderendaags formuleerde 
Van Grembergen alvast een al
ternatief om de financiën van de 
federale overheid gezonder te 
maken zonder aan de financie
ringswet te hoeven raken. Vol
gens het kamerlid kan de 
Sint-Michielsmeerderheid som
mige vandaag nog federaal ge
bleven bevoegdheden verder fe
deraliseren zonder overdracht 
van middelen, en zo de budget
taire last van de federale over
heid verminderen. Hij denkt 
aan het ontwikkelingsbeleid, 
met al zijn afgeleiden een finan
cieel pakket van zon 75 mil
jard, en het federale departe
ment van Buitenlandse Handel. 
Voor de federale overheid u hier
mee een besparingsoperalie van vele 
miljarden gemoeid terwijl de deel
staten er nieuwe uitgavenposten bij-
krijgen, aldus Van Grembergen. 
Hij wijst er op dat de gewes
ten en gemeenschappen zo in 
volle soevereiniteit kunnen oor
delen over de modaliteiten waarmee 
ze de nieuwe bevoegdheden finan
cieel honoreren en al dan niet verder 
invullen. 

In De Zevende Dag leek Begro
tingsminister Herman Van 
Rompuy te beseffen dat een bij
stelling van de financieringswet 
politiek een onmogelijke kaart 
is. Volgens Van Rompuy heeft 
de regering een andere aap in 
de mou^v zitten. De gewezen 
CVP-voorzitter sprak wat raad
selachtig over het bereiken van 
een gelijkaardig resultaat via andere 
middelen. Hij wou over de juiste 
modaliteiten hiervan niet verder 
ingaan. 

Schiltz stelde dat er voor de 
financiering van gemeenschap
pen en gew^esten twee mogelijke 
wegen bestaan: ofwel een auto
matische wettelijk vastgelegde 
(en daardoor niet om de haver
klap aanpasbare) doorstorting 
van middelen van het federale 
niveau naar het niveau van de 
gewesten en gemeenschappen, 
de optie die met de financie
ringswet genomen werd; ofwel 
een verder doorgedreven fiskale 
autonomie, waaraan een verder 
doorgedreven financiële verant
woordelijkheid gekoppeld 
wordt. 

Het spreekt vanzelf dat fede
ralisten de tweede mogelijkheid 
verkiezen. Hoe meer de fede
rale overheid en de sociale ze
kerheid in de problemen gera
ken, hoe meer een nieu'w ge
sprek met gemeenschappen en 
gevi'esten over hun financiering 
onafwendbaar wordt. De gevol
gen voor gemeenschappen en 
ge'westen van dit schuld- en be
grotingsdebat tonen in ieder ge
val aan dat het met staatsher-
vormen in dit jonge federale 
landje nog lang niet afgelopen 
is. 
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NMBS: EEN STAR BELEID 
In de Senaa t in terpel leerde 
Laurens Appe l tans minis ter 
C o ë m e over de bespar ingen die 
gedelegeerd b e s t u u r d e r E t i enne 
S c h o u p p e a a n k o n d i g d e . D e 
N M B S - t o p overweeg t om he t 
gep lande inves te r ingspro
g r a m m a voor 1994 t e rug te 
schroeven . Di t zou herleid wor 
den van 15 naa r 8,2 miljard 
frank. H i e r d o o r w o r d t de uit
voer ing van het t ienjaren-inves-
t e r i n g s p r o g r a m m a en van 
"STAR 2 1 " onmogeli jk. „/)<-
echte reden u de niet onaanzienlijke 
dchuldpojiti^ van de NMBS omwille 
van de werken die nodig zijn voor de 
SST-treinen en de versnelde aankoop 
van rollend materiaal om aan de 
konkurrentiewetgeving te ontsnap
pen. Hiervoor dient er bejpaard te 
worden op de weekend-dieiuten en 
worden er 60 iitatixinj gesloten. Hoe 
denkt de NMBS-top de kwaliteit 
van het spoorwegvervoer te blijven 

garanderen •}" 

Minis t e r Coëme v roeg a a n zijn 
koUega U r b a i n om mee te de len 
da t hij nog niet o p de hoog te 
is van het officiële begro t ings
voors te l . Sena to r Appe l t ans 
v indt he t a l a rmerend da t de 
veran twoorde l i jke minis ter on
vo ldoende ingelicht is over de 
schuldposi t ie van de N M B S . 
„Het zou niet slecht zijn dat de 
heer Coëme zich wat aktiever op
stelt inzake deze problematiek, want 
ten slotte zal iedereen er voor moe
ten opdraaien als het gevoerde beleid 
foutief blijkt te zijn." 

In diezelfde zin in terpe l leerde 
J a n Caudron in de kamer . Hij 
h a d het over de geldverspi l l ing 
van de N M B S . „Terwijl kleine 
stations worden afgeschaft, besteedt 
de NMBS 4 J miljoen voor luxe-zit
plaatsen in sporttempels en operage
bouwen. Verder wordt er verteld dat 
10 miljoen werd voorzien voor een fo
toboek "NMBS-vroeger-heden-toe-
komst"." C a u d r o n is d a n ook be
n i e u w d we lke maa t rege len de 
voogdi jminis ter zal n e m e n o m 
deze luxe-ui tgaven o p de rug 
van de belas t ingbeta ler en ten 
voorde le van een eli tegroepje te 
verb ieden . 

DE STRIJDMACHTEN IN 
1994 
In de Senaa t w e r d he t w e t s 
o n t w e r p tot vasts te l l ing van de 
legers terkte v o o r het jaa r 1994 
ges temd. H e t o n t w e r p van %vet 
voorzie t da t er op 1 j anuar i 1994 
nog 17 000 miliciens zijn, ter 
wijl e r e ind 1994 nog 5 000 
zullen over blijven. N e l l y M a e s 
w a s ve rbaasd da t er n o g zoveel 
mensen o n d e r de w a p e n s zijn. 
,,De wijze waarop het leger recent in 
de pers i) gekomen heeft te maken 
met minderheden: het gaat om sol
daten in het voormalig Joegoslavië, 
in Somalië en Rwanda. Het u in
derdaad traguch maar noodzakelijk 
soldaten in te zetten voor humani
taire akties. Volgens de minuter is 
het evenwel niet mogelijk om nog 
meer soldaten in te zetten voor deze 
akties. Ik stel echter wel vojt dat 
er soldaten worden ingezet bij over
stromingen en dat deze inzet zeer 
nuttig is. Om welke andere redenen 
zijn militairen nog nodig? Verder 
werden '^50 militairen naar Rwanda 
gestuurd zonder duidelijke opdracht, 
naar Burundi ging niemand. Dit 
terwijl de wettige regering daar 200 
militairen vraagt om te helpen bij 
het demokratiseringsproces. Ik dring 
er dus op aan om Burundi te helpen, 
om dit land te laten ontsnappen aan 
het militaire schrikbewind." 

Nelly Maes: Ik dring er op aan 
Burundi te helpen. 

Jan Caudron interpelleerde over 
de geldverspilling bij de NMBS. 

yNAAlSE GENEESKUNDE 
DUURDER 
Het wordt zo langzaam voor 
iedereen duidelijk dat de kost
prijs van de geneeskunde in 
Vlaanderen en Wallonië duide
lijk verschilt. Het verslag-Ja-
dot van het Rijksinstituut voor 
Ziekte- en Invaliditeitsverzeke
ring bevestigt dit voor het eerst. 
Het hoog aantal gepensioneer
den wordt vaak vermeld als ver
klaring voor de hoge Waalse uit

gaven. Het langverwachte ver
slag weerlegt dit: het bevat al
leen cijfers over de aktieve be
volking. 

Naar aanleiding hiervan diende 
Jan Caudron een motie in. ,,0p 
7 december vroeg ik aan de minister 
hoever het stond met de afbouw van 
de niet objektief verklaarbare trans
fers en met het verslag van de RI-
ZlV-werkgroep voor de gelijke toe
passing van de gezondheidszorg over 
het Belgische grondgebied. De mi-

HET PARTIJBESTUUR 
DEELT MEE 

VXJ-Voorzitter Bert Anciaux 
heeft na afloop van het 
VU-partijbestuur zijn wrevel 
geuit over de Waalse on\vil 
en de Waalse politieke kui
tuur die een harmonisch sa
menleven binnen één federale 
bondsstaat grondig Ln gevaar 
brengt. 

1 ° Het is onaanvaardbaar dat 
de grootste Waalse politieke 
partij de gehele politieke •we
reld in diskrediet brengt door 
haar gesjoemel met steekpen
ningen en met overheidsgel
den. VU-Voorzitter Bert An
ciaux eist dan ook dat de be
trokken PS-ministers ontslag 
nemen. Met verbazing stelt 
de VU vast dat de Vlaamse 
federale regeringspartijen SP 
en CVP verder met korrupte 
partners in de regering willen 
blijven zetelen. 

2° Het is onaanvaardbaar dat 
onder Waalse druk de fede

rale regering weigert de 
naakte cijfers kenbaar te ma
ken van de jaarlijkse trans
ferten in de gezondheidszorg. 
De VU kan niet aanvaarden 
dat de resultaten van de werk
groep Jadot eerst aan ma
nipulaties onderworpen wor
den voordat ze worden vrij
gegeven. Waar is de Vlaamse 
houding van SP en CVP op 
federaal vlak ? 

3° Het is onaanvaardbaar dat 
de benadeling van de Vlaamse 
firma Van Hooi door de 
Waalse vervoersmeiatschappij 
en de Waalse regering, op 
geen enkele wijze door de fe
derale regering -wordt aange
klaagd. Klaarblijkelijk moet 
Vlaanderen via Europa gaan 
om haar rechten in België vei
lig te stellen. Ook hier stelt 
Bert Anciaux vast dat CVP 
noch SP van enige Vlaamse 
kordaatheid binnen de fede-

Laurens Appeltans vindt het 
alarmerend dat Coëme onwetend 
is over de schuldpositie bij de 
NMBS. 

nuter beloofde dat het verslag voor 
het einde van het jaar zou verschij
nen. Minuter Anselme heeft woord 
gehouden. 

Van de 19 verschillende geneeskun
dige verzorgmgsposten skoort 
Vlaanderen 4 maal boven het rijks-
gemiddeide en 15maaieronder Wal
lonië skoort 16 maal boven het nati
onaal gemiddeBe en 3 keer eronder. 
Vooral in de dure klinuche biologie 
en de radiologie zit Wallonië zwaar 
boven het rijksgemiddelde. Er wordt 

rale r ege r ing blijk h e b b e n ge
geven. 

4° H e t is o n a a n v a a r d b a a r da t 
ui ts lui tend via de budge t t a i r e 
i n spann ingen van de Vlaamse 
reger ing het to taal b r u t o te 
financieren saldo van België 
b i n n e n de M a a s t r i c h t n o r m e n 
is gebleven. Langs F rans t a 
lige zijde w o r d t geen enkele 
i n spann ing g e d a a n om iets te 
doen aan het s chu ldprob leem. 
D e Waa l se verspi l l ing h 3 ^ o -
tekeer t h i e rdoo r eveneens de 
ekonomische he rop lev ing in 
Vlaande ren . 

H e t e n o r m e verschi l in poli
t ieke deontologie en poli t ieke 
k u i t u u r tussen V laande ren en 
Wallonië n o o d z a a k t d r i n g e n d 
een ve rde re federal iserings-
ronde in België. E e n g ro t e r e 
veran twoorde l i jkhe id v o o r ei
gen be le idsdaden is onon t 
beerlijk om n o g v e r d e r te kun 
nen "seuTien-leven". 

verteld dat de Waabe socialistuche 
vakbond FGTB zou voorstellen het 
verslag Jadot te amenderen en alle 
voorstellen tot versnelling van de 
vermindering van de scheeftrekking 
te schrappen. Onze VU-nwtie pleit 
voor de vlugge rechttrekking van 
de scheve toestand waardoor Vlaan
deren jaarlijks voor vele tientallen 
miljarden verliest die het best kan 
gebruiken. 

De VU eut de responsabilizering 
van de Gemeenschappen via de f ede-
ralizering van de Sociale Zekerheid 
te beginnen met de gezondheidszorg. 
Dit betekent besparen door de ver
mindering van de meduche overpro-
duktie. De Volksunie ui voorstander 
van een solidariteit die doorzichtig 
en omkeerbaar u en de Bundestreue 
niet op de helling zet." Tot zover 
J a n C a u d r o n . (ge) 

DEZE WEEK IN 

Agusta-gate 
Er bleek een reuk te zitten aan de 

aankcwp van iegerheiikopters van het 
Italiaanse Agusla. Minister Guy 

Coeme kwam onder spervuur, maar 
wat nu met het PS-dossier? De 

politieke in- en uitgangen van het 
spanningsveld, deze week in Knack. 

Cools versus Antonis 
Ze vochten hun meningsverschillen 
over Antwerpen '93 separaat via de 
media uit. En zie, burgemeester Bob 
Cools en intendant Ene Antonis nu in 
debat over het stedelijk kuituurbeleid: 

deze week samen m Knack. 

De Amerikaanse 
feniks 

In de jaren zestig waren de 
Amenkanen bijna hun nationaal 

symbool kwijt De witkopzeearend 
was met uitsterven bedreigd 

Het verhaal van een wedergeboorte, 
deze week in Weekend Knack. 

'•TT^MiW^m^r-'^Z"^i 

En verder... 
• Woord en daad. Louis Vanvelthoven 

en de Vlaamse Raad • Reportage, 
de Turkse gemeenschap in België • 
Maunts Coppieters en de jaren '20 • 

Hulpverlening ter diskussie • 
Interviews: bemiddelaar David Owen 
over Bosnië en ex-kommunistenleider 

Achille Occhetto over Italië • 
Lissabon, kultuurhoofdstad '94 

4 MAGAZINES I N I ; 
KNACK + WEEKEND 

+ TELE KN.'^CK +TALENT 
(de betere personeeisaanbiedingen) 

ELKE WOENSDAG TE KOOP 
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KINDEREN VAN ONZE EEUW 
Het is met sommige internatio
nale rapporten als met de pers
berichten over de aktiviteiten 
van de Vlaamse of Belgische re
gering: de pers haalt slechts aan 
de oppervlakte wat op één of 
andere manier goed verkoop
baar IS en vergeet een reeks an
dere elementen die nochtans no
dig zijn om een objektief beeld 
te hebben van het essentieelste. 
Het zit hem op den duur in de ti
tels die worden gebruikt en niet 
meer in de lading... Zo is het 
ook vergaan op het einde van 
1993 met het bijzondere inte
ressante jaarverslag van Unicef 
(het UNO-kinderfonds) State of 
the worldd children 1994. 

Zowel de VlEiamse als de inter
nationale pers heeft haar aan
dacht gekoncentreerd op het 
goede nieuws uit dit verslag. 
Dit komt er op neer dat de 
belangrijkste doodsoorzaak van 
kinderen op het einde van deze 
eeuw te herleiden is tot 5 be
langrijke kwalen die met intense 
inentingscampagnes weldra uit 
de wereld zullen kunnen gehol
pen worden: diarrea, pneumo
nie, mazelen, tetanos en kink-

1,5 miljoen kinderen kwamen de jongéte 10 jaar om in oorlogégeweO. Ook de oorlog in ex-Joegoélavië 
Alhoewel... zo eenvoudig zal het ei^te zijn bloedige tol, al houden deze jonge Kroaatjed er blijkbaar de moed in. 
ook wel niet zijn %vant de We
reldbank rekende uit dat de be
trokken regeringen in de ont
wikkelingslanden 12 dollar per 
kop zouden moeten uitgeven 
om deze resultaten te bereiken 

terwijl ze op dit ogenblik hoog
stens 1,50 dollar kunnen spen
deren. 

Zo komen we langzamerhand 
tot wat ik de belangrijkste me
dedeling vind in dit Grant-ver-

slag 1994 naar de naam van de 
Unicef-direkteur generaal, na
melijk dat de zogenaaxnde 

PATER AMBROOS-REMI VAN DE WALLE 
Van zijn familie kreeg Remi Van de Wédle 
(Aalter, 4 november 1927) een sterk ont
wikkelde Vlaams-nationale overtuiging 
mee. De gemakkelijkste weg ,,brciaf en 
onderdanig zijn" was voor hem niet weg
gelegd. Het begon al op de humaniora 
in het kollege van Eeklo w ĵiar de scho
lier Van de Walle na een Braban^onne-rel 
de schoolpoort werd gewezen. De Reto-
rika eindigde hij aan het St.-Antonius-
kollege te Lokeren waar hij een tweede 
keer afgescheept werd. Dit keer om een 
roepingskwestie. 

In september 1946 ontving Remi Van de 
Walle het dominikaians habijt, in augus
tus '53 werd hij te Leuven priester gevvdjd 
en nam de naam Ambrosius aan. Aan het 
studiehuis van de Dominikanen te Leu
ven en aan de fakulteit Le Saidchoir te 
Etoilles (Parijs) studeerde hij filosofie en 
teologie. Pater Ambroos-Remi, zoals hij 
het best gekend was, had de gave van 
het woord. Vlug bleek dat deze leerling 
van pater SchilTebeeckx, niet alleen een 
talentevolle studax was maar iemand die 
zijn gehoor naar het hart greep. Het zou 
dan ook niet verwonderen dat hij de be
faamde maar omstreden teoloog als leraar 
zou opvolgen. Van 1966 tot 1974 was Van 
de Walle overste van de noordelijke pro
vincie (Sint-Rosa) van de Vlaamse Do
minikanen. Als prior te Leuven maakte 
hij de omwenteling rond de splitsing van 
de Alma Mater mee. Zwaar drukte de 
houding van de Belgische bisschoppen op 
hem, vooral hun mandement van mei (>(> 
had hem pijn gedaan. 

Hij verklaarde daarover aan ons week
blad: ,,Vlaanderen werd te lang in de 
steek gelaten door de kerkelijke hiërar
chie die steeds de partij van de macht
hebbers heeft gekozen, van het Belgische 
establishment dus. 

In tegensteling tot Nederland voelt een 
groot aantal Vlaamse intellektuelen zich 
niet meer aangtrokken tot die kerk, omdat 
zij voortdurend door de kerk ontgoocheld 

werden. De kloof die na het mandement 
van '(>(> is ontstaan, is alleen maar groter 
geworden." 

Ondanks zijn grote geleerdheid heeft pa
ter Van de Walle zijn verbondenheid 
met het Vlaamse volk nooit verloochend. 
Meer dan 10 jaar lang verzorgde hij in 
de Brusselse Kapellekerk de Vlaanue Vas
ten, en in de middagmissen die toen nog 
door tal van Vléiamse ambtenaren en be
dienden werden bijgewoond gaf hij zeer 
menselijke en voor iedereen bevattelijke 
sermoenen w^eg. 

Zelf herinneren wij ons twee magistrale 
toespraken, allebei in 1973. Toen op l O 
februari te Grimbergen de uitvaartmis 
voor Hendrik Elias werd gehouden ver
zorgde pater Van de Walle de homilie. Hij 
sneed er de moeilijke verhouding tussen 
het Vlaams-nationalisme en de kerkelijke 
overheid aan. 

Hij vroeg zich af hoe anders het lot van 
een Elias en zijn generatiegenoten had 
kunnen zijn als niet (door de schuld van 
de Van Roeys en andere dienaars van de 
Belgische kerk) voor de katolieke Vlamin
gen het tragische woord van Ernest Van 
der Hallen had geklonken:,,Het zwaarste 
kruis dat het katolieke Vlaanderen ooit 
te dragen kreeg was de schijnbare twee
spalt tussen de strijd om het behoud van 
het eigen Vlaamse wezen en tussen zijn 
katoliciteit." 

Toen in datzelfde jaar de stoffelijke resten 
van Cyriel Verschaeve klandestien naar 
Vlaanderen werden teruggebracht was er 
enige vrees dat de herdenkingsmis op 7 
oktober in Alveringem uit de hand zou 
lopen. Achteraf was iedereen ervan over
tuigd dat dank zij de homUie van pater 

Van de Walle de plechtigheid een sereen 
verloop had gekregen. Wat weinig predi
kanten ooit overkwam viel Van de Walle 
ten deel: een staande ovatie voor een 
preek! 

Vanuit zijn religieuze overtuiging en zijn 
rechtvaardigheidsgevoel kwam pater Van 
de Walle regelmatig op voor amnestie. 

Toen n.a.v. het pausbezoek in 1985 velen 
hoopten dat Johannes-Paulus zich voor 
amnestie zou uitspreken verklaarde pater 
Van de Walle aan W I J : „Ik vrees dat het 
woord amnestie in geen van de toespra
ken zal vallen. Wellicht toch een allusie 
daarop. Als kerkelijk gezag wil men zijn 
handen niet vuilmaken. Zeker wanneer 
het konkrete zaken betreft." 

Het kwam uit, de paus maakte zijn han
den niet vuil (de bisschoppen trouwens 
ook niet) en sprak maar zijdelings over 
,,verzoening". In hetzelfde vraaggesprek 
hoopte pater Van de Walle, die een over
tuigd federalist was, dat de paus de kerke
lijke overheid in België zou aanzetten te 
federaliseren. „Alleen de kerk is, helaas, 
nog een boWerk van het unitarisme." 

Pater Van de Walle, die het zwart-wit den
ken van sommige Vlaams-nationalisten 
verafschuwde, pleitte herhaaldelijk voor 
verdraagzaamheid. ,,Wij, Vlaams-natio
nalisten, zouden elkaar op het vlak van 
morele waarden en religieuze opvattingen 
toch meer ruimte moeten geven. Wij moe
ten met mekaar kunnen praten zonder 
direkt veroordeeld te -worden." 

Omdat hij een demokratische Vlaams-na
tionalist was heeft pater Van de Walle 
nooit geaarzeld zijn naam te zetten onder 
oproepen om voor de VU te stemmen. 

Na een pijnlijke ziekte die hem volledig 
had ondermijnd is hij Vlaanderen ontval
len, hij werd op 3 januari te Schilde-Ber
gen begraven. 

R-Asmus 

,,PPE-spiraar' meer en meer on
overwinnelijk lijkt te zijn. P P E 
staat voor Population {bevol
king). Poverty (arnwede) en En
vironment (leefmilieu). 

Over de bevolkingsaangroei le
zen wij met aandacht wat Chris 
Vandenbroeke ons voorhoudt te 
geloven. Zijn geschriften zijn 
vaak hallucinant. Daarin staat 
onder meer te lezen dat de arm
sten op deze aarde binnen de 
tijdspanne van ons mensenle
ven, met 4 zullen verdubbelen. 

Wat de absolute armoede van 
1/5 van de wereldbevolking be
treft: die wordt psychologisch 
voortdurend minder verdraag
baar door de toename van de 
moderne kommunikatiemidde-
len waardoor de derde wereld 
voor het eerst bewust begint te 
zijn van zijn achterstand. Of die 
dat zomaar zal nemen ? 

Tenslotte is er het konsumptie-
en vervuilingspatroon van de 
industrielanden dat ,,een zware 
hypotheek legt op de toekonutige ge
neraties en zeker op die ivz/z de derde 
wereld". 

Deze PPE-spiraal riskeert ,,bin-
nen enkele jaren te ruulteren ui 
tiociale {/erdeetdheid, ekonomi)ch en 
poiitkke onnut, en bovenal in de 
bedreiging van de demokratue en van 
de internationale stabiliteit." 

Deze konklusie over de ,,kinde
ren in de derde wereld" loopt op 
een onrustwekkende manier pa
rallel met de resultaten van ana
lyses die gemaakt worden over 
de ekonomie van de geïndus
trialiseerde landen. Ten gevolge 
van de stijgende -werkloosheid, 
het afdanken van personeel in 
de Verenigde Staten, de budget
taire tekorten in Europa weiar-
door overheidsingrijpen vrij^vel 
onmogelijk wordt en het koUek-
tief ontslag vanwege Japanse 
korporaties, dreigen wij in een 
steeds gevaarlijker sociale spi
raal terecht te komen die po
litieke gevolgen zal hebben en, 
zoals in het Zuiden, „sociale ver
deeldheid, ekonomuche en politieke 
onrujt, en bovenal bedreiging van 
de demokratie". Voorwaar geen 
rooskleurig perspektief, zowel 
voor Noord als voor Zuid! 

Dit stond ook allemaal te lezen 
in het verslag over de kinderen 
1994. Er waren ook paragra
fen over de 1,5 miljoen kinde
ren die tijdens de jongste 10 
jaar zijn omgekomen ten ge
volge van oorlogsgeweld, over 
de 4 miljoen die gewond geraak
ten en meer dan 5 miljoen die 
op de vlucht gedreven werden, 
meestal als wezen... 

Vroeg of laat zullen onze kin
deren ons vragen: wat hebben 
jullie daar toen aan gedaan? 
Hebben jullie dat niet geweten ? 

Wij sussen ons ondertussen met 
de hoop dat in 1995 de 184 leden 
van de U N O de Konventie over 
de rechten van het kind zullen 
bekrachtigd hebben. Deze Kon
ventie voorziet in ,,perioden van 
kalmte" en in „speciale hulp
corridors" langswaar kinderen 
die in de oorlogsval opgesloten 
zitten, zouden kunnen geholpen 
worden. Tenminste dat... 

Welke beschaving is dit die haar 
eigen kinderen doodt? 

Hans De Belder 
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WILLY KUIJPERS BELICHT ROL TURKSE AGENTEN IN BRUSSEL 

„TURKIJE MAG 
GEEN TWEEDE IRAK WORDEN r 
(vervolg van blz . 1) 

Willy Kuijpjers noemt de Koer
den ,,de indianen van E u r o p a ". 
N e t zoals deze rode b r o e d e r s 
krijgen de Koerden het h a r d te 
ve rduren , w o r d e n ze in h u n be
s taan bedre igd . 

Wil ly Kuijpers: „Er waren de 
qlfgajbomhardementen in Iraakj 
Koerdutan en de hongerexodiu. Het 
Wejten heeft nog veel goed te maken 
t.a.v. Koerdutan, daarnaast zijn er 
de ingrijpende geopolitieke verande
ringen in het vroegere Midden- en 
Nabije Oosten, De forde opstelling 
van Turkije ab „grote ontwikkelde 
broer" voor dé andere Turkó-Ta-
taarM en Altaivolkeren: Azerbeid-
jan, Toerkmeniitan, Kazachtdtan, 
Oezbekiitan, KirghizLitan, de 
Bajjkieren enz... i> een nieuw po
litiek gegeven en bij oru minder 
bekend. 

Zowel de overleden Turkse president 
Ozal ali zijn opvolger Demirei ver
klaarden onomwonden dat de Turkje 
wereld zich (opnieuw) uitstrekt tus
sen de Adriatictche Zee en de Chinese 
Muur! De ene Turkse regerings
afvaardiging na de andere verlaat 
Ankara, de leider van de neofascisti-
sche Grijze Wolven, Alparslan Tür-
kes, leidde de verkiezingskampanje 
van de Azerische president Elcihey. 
De Kaukasiche oorlog tussen het 
kr'utelijke Armenië en het Islami-
tisch-Turkse Azerbeidjan wordt in 
Ankara op de voet gevolgd. Daarbij 
komt Turkije in aanvaring met Rus
land dat, zoal) in de vroegere Sov
jetunie, opnieuw de énige bescherm
heer en „arrangeur" wil spelen. Vele 
Turkse officieren en Grijze Wolven 
zijn als deskundigen ingeschakeld 
binnen de te vernieuwen administra
tie van de Turkte ex-Sovjetrepublie
ken. " 

• O n d a n k s deze oor logszucht 
wi l Turkije toch graag bij de 
E G k o m e n . 

W Kuijpers : „Op 12 september 
1993 vierde Ankara nut veel pathos 
de 50ste verjaardag van het Verdrag 
van Ankara. Deze tekst verkondigt 
niets anders dan de verliefdheid van 
Turkije op... de Europese rijkdom. 
AL nog steeds 'n laag-loonland nut 
een heel jonge bevolking weet Turkije 
dat er daar voor deviezen veel pro-
dlikten te verkopen vallen en dien
sten te presteren. 

Maar de wankele Turkse ekonomi-
sche toestand, de hollende inflatie, de 
hoge werkloosheid en het niet-eerbie-
digen van de mensenrechten staan 
du toetreding in de weg. De repres
sie blijft dagelijkse kost in Turkije. 
Vooral in het oostelijk deel, in Koer-
distan. Generaal Giirres verklaarde 
onlangs dat als de rust er niet terug
keert de militaire noodtoestand op
nieuw zou uitgeroepen worden. Eer-
ste-miniiter Tansu Ciller heeft zijn 
militair mandaat met een jaar ver
lengd tot ver voorbij de gemeente
raadsverkiezingen van maart '94. 
Ook zij blijft dus geloven in een mi
litaire oplossing voor Koerdistan. 

GEHEIME DIENST 
• M e v r o u w Cil ler verklaarde 
in D e Standaard (9 jan. '94) 
dat er „...in Turkije g e e n min
derheden bestaan".. . 

W. Kuijpers : „Daar zit juist de 

blinde vlek van het poltiek denken in 
Turkije, zij het rechts of links ! Elke 
richting ui vergiftigd door hetstaats-
nat'ionalisme. Tot in de 11e eeuw 
woonden in het huidige Turkse woon
gebied hoofdzakelijk Grieks-Kelti-
sche Galaten, Grieks-Macedoonse 
Frygiërs, Armeniërs en Koerden. 
Toen overspoelden Seldsjoeken, Os
manen, Turkmenen en wat weet ik 
nog meer aan Turkje volkeren de 
kristelijk geworden landengte ttusen 
de Zwarte en Middellandse Zee. In 
deze smeltkroes bleven tot na de Ie 
WO belangrijke etnische en kriste-
lijke minderheden over. 

De Armeniërs waren toen de bekend
ste. Ze werden bijna allen door de 
Turken uitgemoord. Andere, zoals de 
Grieken, zijn uitgeweken. De Koer
den bleven overeind dank zij hun 
geboortecijfer en hun vrij ontoegan
kelijk berggebied. Het Grote Otto
maanse Rijk was intiusen ten onder 
gegaan. Kemal Atatürk, die vanaf 
1923 de dieruit 'm het mini-Turkije 
uitmaakte, liet niets onverlet om de 
Turkse modernisatie én cusim'datie 
door te voeren. Hij centraliseerde het 
overgebleven gebied. 

Hierdoor werd het nog een ster
ker bastion van staatsnationalismc. 
Met een haast mytuche „roeping" 
die overal doorheen zindert, merk je 
dat dagelijks. Op ontelbare plaatsen 
langs de wegen in Koerdistan en in 
de overgebleven kristelijke dorpjes las 
ik de steeds weerkerende zin: „Ik ben 
fier om Turk te zijn!"... De utlami-
satie van Klein Azië laat de Griekse, 
Armeense, Syrische en Chatdeeuwse 
kristelijke gemeenschappen nog 
nauwelijks leven. En de Zarathoes-
tra-natuurgodsdienst bij de Koerden 
IS voor de Islam kompleet heidens ! 

• Tijdens de door u georga
niseerde perskonferent ie ont
hulde je het oprui ïngswerk van 
d e Turkse gehe ime dienst in 
S in t -Joos t - t en -Node . . . 

W. Kuijpers : „ Voor het eerst in de 
naoorlogse geschiedenis treedt Tur
kije via Turkse emigratiekringen in 
het buitenland op, om ook daar het 
konflikt met zijn „andere " volkeren 
aan te pakken. Het ui een antwoord 
op de groeiende simpatie in het Wes
ten t.o.v. Armeniërs en Koerden. 

Wat nu de Turkse geheime dienst 
in Sint-Joost-ten-Node uitlokte ut 
m.L een „overacting". Het is even-
eeru een antwoord op het feit dat 
vanaf 1984, sedert de PKKde Koer-
denstrijd met Syrische steun mi-
litariseerde, de kunstmatige, broze 
Turkse eenheidsstaat f link door me
kaar wordt geschud. Er dreigt een 
soort Vietnam te ontstaan in het 
Koerdische „ Verre Oosten ". Dat tor
pedeert nu al voor een groot deel 
de Turkse ontwikkelingsplannen 'm 
dat voor Turkije rijke Koerdische ge
bied. Bovendien u die militarisering 
zeer duur en nadelig voor het Turks 
imago. De wereldsimpatie blijft bo
vendien nog steeds naar Koerdis
tan gaan. In april 1993 publiceerde 
de Vereniging voor Mensenrechten 
in Turkije een vernietigend verslag 
over 500 dagen DYP-SHP-regering. 
Deze groeide uit de verkiezingen van 
20 oktober 1991. In dit verslag be
schreef men het lot van 3.454 ver
moorden uit die periode. Daarvan 
behoorden er 802 tot de Turkse po
litie- en veiligheidsdiensten. Meer 

Eerste-minister Ciller weet graag hoe stevig haar leger de strijd tegen de "Koerdische separatisten" 

aanpakt. Hier aan de Turk^-Iraaru-Irakese grens, juli '93... 

dan 400 Koerdische dorpen en steden 
werden in die tijd leeg gepest of ge
bombardeerd door de Turkse lucht
macht, een gewaardeerd onderdeel 
van de NAVO ! 622 Turkte scholen 
in Koerdische dorpen en stadjes rond 
Van, Sirnak, Diyarbakir, Mardin 
en Elazig werden gesloten. En dat 
'in een gebied dat het hoogste aantal 
analfabeten binnen de landen van de 
Raad van Europa telt! Terugkerend 
naar je vraag wil ik je toch ook nog 
vertellen dat de PKK in het Westen 
— dus ook bij ons — Koerduche gast
arbeiders en politieke vluchtelingen 
brandschat... De PKK'ers zijn geen 
lieverdjes. Hun organuatie valt te 
vergelijken met de ETA, de IRA of 
met „Het Lichtend Pad" in Peru. 
Hun autoritaire metode deel ik he
lemaal niet." 

PROVOKATIES 
• E n w a t m e t de pers- e n p o 
l i t ieke vrijheid in Turkije ? 

W. Kuijpers: „De vr'iende-
Ujk-ogende Turkse eerste minister 
beweerde in De Standaard dat: 
„...Koerden deel nemen aan de ge
heimste vergaderingen en toegang 
hebben tot de geheinute dossiers...". 
Met andere woorden: geen proble
men bijons ! Zolang je jezelve inpast 
in het Turkse staatsnationalLtme, 
je eigen oorsprong vergeet en Turks 
praat en denkt, kan je er inderdaad 
opklimmen. In zoverre heeft ons me-
vrouwtje dat haar naam gaf aan 
haar echtgenoot - 'n unicum in de 
Islamwereld! —gelijk. Maar ze ver
geet erbij te vertellen dat in dezelfde 
500 dagen-regering 83 joernalisten 
gedood of zwaar aangevallen wer
den door haar politiemensen. 244 
bladen en 27 uitgaven van boeken 
werden door haar regune verboden. 
Ook de Koerdische partij werd opge
heven. Een honderdtal vakverenigin
gen en bewegingen gingen dezelfde 

weg op. Een 15-tal politieke leiders 
zijn in die periode vermoord. Na
tuurlijk schuilen in deze feiten zowel 
de door de Turkse overheid uitge
voerde aanslagen ab deze van Isla-
mitisch-fundamentaiutbche of ui
terst linkie groepen. Maar er b meen 
Turkije kent geen echte persvrijheid. 
Of het nu om Koerden, Armeniërs, 
Grieken, Lasen of bijvoorbeeld over 
privé-radio's gaat. Deze van An
kara, Istamboel, Izmir en Andana 
werden eerst gesloten. Later volgden 
de andere 498plaatselijke omroepen. 
Ook het dagelijks leven wordt naar 
Turkse hand gezet. Koerdbche hu-
weUjkstrad'it'ies, zangstonden, enz... 
worden nog steeds streng onderdrukt. 
Over deze feiten en hun oorzaken 
verschijnt er weinig in de Turkse 
pers. 

Enkel de aanslag op de paw) door 
Mehmet AU Agca op 13 mei 1981 
vormde daarop een uitzondering. 
Heel waarschijnlijk handelde die in 
opdracht van de Grijze Wolven. Ver
geet niet dat die man kon „ont
snappen" uit een zwaar bewaakte 
militaire gevangenb waar hij opge
sloten was voor een doodsaanslag op 
joernalLtt Abdi IpekcL 

Een ander tekenend feitje nog: onze 
parlementaire Koerdbche kollega 
uit Sirnak, Mahmut Alniak, wilde 
zijn zoon laten inschrijven bij een 
openbare Turkse school in Ankara. 
Dat werd daar omwille van zijn 
komaf niet toegestaan... Zo zou ik 
kunnen blijven vertellen." 

GENOCIDE 
• H o e verklaar je dat zonder 
en ig E u r o p e e s over leg D u i t s 
land e n Frankrijk d e Turkse 
kaart t r o k k e n ? 

W. Kuijpers : „ Traditioneel bezet
ten Duitsland en in mindere mate 

Frankrijk belangrijke ekonombche 
belangen in Turkije. Zij kiezen diui 
letterlijk waar voor bungeld, en voor 
het beleid van de 47 jarige Turkse 
eerste-mitibter. Die heeft haar stu
dietijd ab ekonomute in de VSA 
niet vergeten. Zij beseft dat „money' 
alle paden effent. Zelf behoort ze tot 
het behoudsgezinde „Rechte Pad". 
Deze partij duwde haarab een soort 
Margaret Thatcher vooruit om Tur
kije vrouwvriendelijk te doen lijken. 
Maar haar beledigend nieuwjaars
bezoek aan de Koerdbche hoofdstad 
Diyarbakir met aangevoerde Turkse 
kollaborateurs b ronduit ontaktbch 
te noemen. Beeldje in dat met nieuw
jaar Helmut Kohl naar de vroegere 
Duitse gebieden in Polen zou trek
ken of naar Eupen en Sankt- Vith ! 
Zou de Franse Baladur in Kors'ika, 
Bretanje of Frarui-VLianderen der
gelijke stunt uithalen! Het Koer
dbche nieuwjaar valt — en dat ti 
de tweede provokatie — overigens sa
men met de lentedag. De vragen van 
Siel Van der Donckt over de kul-
turele- en onderwijsrechten werden 
door mevr. Ciller plompweg ontwe
ken door te vertellen dat Koerden 
en andere volkeren hun talen gerust 
mochten spreken. Hou maar eeiui je 
taal zonder scholen of andere rech
ten overeind. Met Koerdbch kom 
je in Turks Koerdbtan nergerui te
recht in het openbaar leven, noch 
bij de politie, noch in een zieken
huis, noch voor de rechtspraak of 
wat ook. Geen enkel opschrift mag 
in het Koerdbch... En deze toestand 
speelt natuurlijk in de kaart van de 
PKK, de Koerdbche Arbeiderspar
tij. Die stelt zich uiterst-totalitair 
op. Zonder skrupules gaat zij in 
de beste stalinbtbche stijl tewerk! 
Blijkbaar gebeurt dit nu ook met 
Griekic en Armeense steun naast 
die uit Syrië en wellicht ook uit 
Irak. En daarom mogen de Koer-
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UIT DE REGIO 
m.L door nieiruind te winnen oorlog. 
Vooral de KoerdUche leerkrachten, 
jtudenten en partijleiders, die ten 
tijde van president Ozal enig terrein 
wonnen, sneuvelen nu bij bosjes. Een 
zorgzaam opgebouwde maar dunne 
intellektuele bovenlaag wijkt uit of 
wordt uitgemoord. Na de genocide op 
de Koerden in Irak volgt nu deze in 
Turkije. Vergeet ook niet dat binnen 
de Konferentie der 51 Islamstaten 
Turkije de enige staat ij die een min 
of nuer demokratuch sijteem wil 
huldigen. Dat ui een doorn in het oog 
van menig IsLimpotentaat. Op hun 
beurt steunen die dan weer de Is-
lainfundamentalisten die in Turkije 
aanslagen plegen." 

• Maar z ien D u i t s l a n d en 
Frankrijk dit n i e t? 

W. Knijpers: „Zij willen hun deel 
van de Turkse indiuitriële koek. 
11,5% van de Turkse nationale be
groting gaat naar landsverdediging. 
De Wet op de MiUtarie Nijverheid 
besteedt sedert 1985 jaarlijks on
geveer 10 miljard dollar aan wa
pengekletter. Turkije beschikt echter 
over geen of weinig wetenschappelijk 
onderzoek, wél over produktievenno-
gen. Daaruit groeide, na de VSA, 
het grootste en goedkoopste militair 
produktiegeheel van de NAVO. De 
Turkuh Air Indiutry (TAl) van 
MUrted bij Ankara ij na het Ameri
kaanse Lockheed de modernste vlieg
tuigfabriek in haar soort. Zij be
voorraadt nu al de Egyptische lucht
macht. Spanje duwde voor 
CASA-bedrijf en met TAl er een sa
menwerkingsakkoord door voor 52 
lichte CN-235 vervoervliegtuigen. 
Het Franse wapenbednjf Thompson 
en het Turkse Tefken ontwikkelen 
dan weer de radarsystemen. De Ita
liaanse Agusta (!) brengt dit jaar 
met TAl de eerste 40 SF-260 oefen
vliegtuigen op de markt. En Duits-
Lind werkt met MAN en Merce
des-Benz in Otomarsan om er dui
zenden vrachtwagens, gevechtsvoer
tuigen, biuisen, ziekenwageiu enz,.. 
te produceren. Dit alles vormt slechts 
een tipje van de oorlogshaard die nu 
al smeult in Turkije. Ik hoop dat 
het kortzichtige Westen in Turkije 
geen tweede Irak op de been brengt!" 

• In het beg in van ons vraag
gesprek n o e m d e je de Koer
den. . . indianen van Europa. . . 

W. Kuijpers: „Net aL de india
nen opgingen in de smeltkroes van 
de Amerika's verdrinken de Koer
den naamloos ab proletariaat in de 
Turkse grootsteden. Hun lemen hui
zen worden verbrand, hun pistache
notenbomen omgehakt, hun dieren, 
de enige overlevingskans in de ber
gen, vormen de buit voor het Turkse 
legen De dood reutelt in menig stil-
geworden Koerdisch bergdorp. On
dertussen groeien op 32 plaatsen 
stuwdammen en be watering van de 
valleien onder leiding van Turks ka
derpersoneel, elders is het de mijn
bouw. Maar ofwel speel je Turks, 
ofwel word je verdreven... 

Elke politikus zou eens ter plaatse 
moeten gaan kijken om de india
nenverhalen van onze generatie te 
begrijpen." 

(mvl ) 

KUUR in 
Z-POLEN 

Gezondheid en vakantie. 
Schitterend en goedkoop! 

Gratis dokumentatie: 
R. De Waegenaere 
Zonneschijn 8 
B 9800 Deinze 
Tel. 09/386.37.07 
Fax. 09/380.07.83. 

VU-GROOT AALST ZET 
VERNIEUWING DOOR 
D e Poli t ieke R a a d van de 
Volksunie heeft met het oog 
op de gemeen te raadsverk iez in 
gen van 9 ok tobe r 1994 v e r d e r 
g e w e r k t a a n de modellijst. 

In s a m e n s p r a a k met de d iverse 
a fde l ingsbes turen w e r d voor
eers t gezoch t naa r een s te rke 
regionale spre id ing me t kand i 
d a t e n uit d e verschi l lende deel
g e m e e n t e n van Aalst . M e t een 
over tu igende meerde rhe id w e r 
den een aanta l p laa tsen defini
tief t oegekend . 

Li j s tduwer w o r d t hu id ig 
O C M W - r a a d s l i d F r a n s Scheer -
linck uit Nieu^werkerken. 

Verde r w e r d er gepoogd de lijst 
zo samen te stellen da t hij een 
goede weersp iege l ing is van de 
Aals terse bevolking. 

O o k aan jonge kand ida t en be
neden de 22 jaar is gedach t . 
Voor hen w e r d een aantal plaat
sen v o o r b e h o u d e n . Hetzelfde 
geldt ook voor onze Vlaams-na-
t ionale senioren . O o k zi) zullen 
niet o n t b r e k e n op de modelhjst . 

O m de kand ida t en be te r te le
ren kennen , nodig t de Volksunie 
van G r o o t Aalst alle leden en 
sympa t i san ten uit op een 

Nieuwjaars recep t i e op za t e rdag 
15 j anuar i 1994 om 20u. in de 
zaal Elcker lyck, G e r a a r d s b e r g -
ses teenweg 130 te E r e m b o d e -
gem-Aals t . N a a s t de k a n d i d a t e n 
en de Aals terse manda ta r i s sen 
zal ook kamer l id J a n C a u d r o n 
aanwez ig zijn. 

D e Volksunie-li)st voor de ge
meen te raadsverk iez ingen van 9 
okt . '94 ziet er voor lopig ui t als 
vo lg t : 

1. D a n n y D e n a y e r — Aalst 

2. Anto ine Van de r H e y d e n — 
Aalst 

3 . Noël D e K n i b b e r - Terjo-
den 

4. Emi Feusels — Hofs tade 

5. Hi lde Van Ingelgem-Van 
Dr i e s sche — Aalst 

6. Annie D ' H o n d t - D e Sme t -
E r e m b o d e g e m 

7. J o h a n D e Veylder — E r e m 
bodegem 

8. D a n n y D e Schri jver — Baar-
degem 

4 1 . F r a n s Schee r lmck — Nieu
w e r k e r k e n . 

(dds) 

OOST-VLAANDEREN 

JANUARI 
Wo. 12 LAARNE: De groene 
hoofdstruktuur. 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 W O N D E L G E M : 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: J a ak Vande-
meulebroucke over ,,De Hormo
nenmaffia". Om 20u. in zaal Breug
hel, Dorpstraat 28. Org. : 
VU-Laarne-Kalken. 
Za. 15 AALST: Nieuwjaarsrecep
tie, aangeboden door VU-afdeling 
Terjoden-Aalst aan alle Aalsterse 
leden en simpatisanten. Vanaf 20u. 
in zaal Elckerlyck, Geraardsberg-

sesteenweg 130 te Erembode-
gem-Terjoden. 
Wo. 19 SINT-NIKLAAS: 
IVlini-kursus over ,,Dromen " door 
Gilberte Van Hoye. Om 20u. in de 
StadsbibHoteek, H. He3miansplein. 
Deelname- 400 fn, niet-leden 500 
fr. Inschrijven bij Marleen Colijn 
776.87.43. Tweede deel op 26/1. 
Org. : FW-Sint-Niklaas. 
Vr. 21 GERAARDSBERGEN: 
Reisverslag ,,Noorwegen Natuur-
land ". Met dia-reeks en alle reisinfo. 
Om 20u. in koetsenhuis, St.Adri-
aans-abdij. Abdijstraat 10. Inkom 
50 fr 
Za. 22 Z E L E : Jaarfeest Zeelse 
Belangen. Om 14u.30 samenkomst 
m lokaal Pallieter en onder begelei
ding van Blaaskapel Den Bookha-
mer bezoek aan cafés op de Markt. 
Om 20u. eetmaal in Gasthof Het 
Anker (deelname 500 fr., inschrij
ven bij Aimé Van Avermaet 
052/45.08.94). Org,: VU-Zele. 
Za. 29 AALST: Nationaal 
VUJO-kongres . Thema: Het kan 
ook anders! Van 10 tot 17u. in 
De Werf Molenstraat 51, 
053/76.13.11. Inschrijven en info: 
02/217.63.28. Iedereen welkom. 

^ ^ ^ 

JANUARI 
Vr. 14 LENNIK: Gespreksvoor-
middag over ,,De provincieraads
verkiezingen in de provincie 
Vlaams-Brabant na de staatsher
vorming". Van lOu.30 tot 12u. m 
Huize Zwartenbroek, Zwarten-
broekstraat 127 te Lennik. Org. : 
Vorming & Gemeenschap. 
Vr. 14 MACHELEN: Nieuwjaars
receptie van VU-Machelen. Om 
20u. in café Windsor, Nieuwstraat 
5L Gastspreker is VU-voorzitter 
Bert Anciaux. 
Zo. 16 LENNIK: Driekoningen
feest met nieuwjaarsreceptie + kin
deranimatie. Vanaf 14u.in de Ge
meenschapslokalen van Gaasbeek. 
Org. : VU-Lennik. 
Dl. 18 ST.PIETERS-LEEUWi 
Gespreksavond over ,,De provin
cieraadsverkiezingen in de provin

cie Vlaams-Brabant na de staats
hervorming". Van 20 tot 22u. in 
Kasteel Coloma, Depauwstraat 27. 
Org. : Vorming & Gemeenschap. 
Za. 22 WOLVERTEM: Nieuw
jaarsreceptie vanaf 20u. in de ,,Lin
deboom" te Imde (Wolvertem). De 
schepenen Cornelis en Verbesselt 
bespreken het komend belangrijk 
verkiezingsjaar. Org.: VU-Meise 
Wolvertem-Oppem. 
Di. 25 VILVOORDE: Gespreks
avond over ,,De provincieraads
verkiezingen in de provincie 
Vlaams-Brabant na de staatsher
vorming". Van 20 tot 22u. in Stede
lijk Cultureel Centrum Vilvoorde. 
Org. : Vorming & Gemeenschap. 
Vr. 28 DIEST: Nieuwjaarsreceptie 
VU-afd. Diest in Het Schijf Halve 
Maan te Diest. Gastspreker: Bert 
Anciaux. 

VUJO - KONGRES 
29 JANUARI '94 - AALST 

AALST - ZATERDAG 29 JANUARI 
1994 

Van 10 to t 17u. 

Na t ionaa l V U J O - k o n g r e s met 
als t h e m a „ H e t kan ook an
de r s ! " in he t kul turee l c e n t r u m 
„ D e Werf", M o l e n s t r a a t 51 , 
9300 Aalst (053/76.13.11) . 

Inschri jvingen en in l icht ingen: 
V U J O - n a t i o n a a l sekre tar iaa t , 
02/217.63.28. 

led ereen w e Ikom. 

VU-VROUWEN SAMEN 

D e W e r k g r o e p VU-vrou 'wen 
komt op w o e n s d a g 19 januar i 
1994 op het Na t ionaa l Sekre ta 
riaat, Bar r ikadenp le in 12, 1000 
Brussel , samen . 

Agenda : 

- Ove rz i ch t werk ings jaa r 1993. 

- E u r o p e s e verkiez ingen: s tand 

van zaken l i jstvorming. 

- Voorbere id ing a lgemene ver
gade r ing 1994 te Werv ik . 

- I n g e k o m e n briefwisseling. 

- Varia en n ieuwjaarsdr ink . 

D e ve rgade r ing begin t stipt om 
14u.30. 

WEST-VLAANDEREN 
».-<.>jr^-5\^ 

JANUARI 
Wo. 12 I Z E G E M : 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. 

D o . 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. 

Vr. 21 D E PANNE-ADIN-
KERKE: Nieuwjaarsreceptie, 
vanaf 19u. in feestzaal Gemeen
schapshuis, Kerkweg 5 te Adin-
kerke. Gastspreker is Jaak Van-
demeulebroucke. Inkom gratis. Ie
dereen welkom. Org. : VU-De 
Panne-Adinkerke. 

Za. 22 OOSTKAMP: Z a t e r 
dag-Fuif. Om 20u. in zaal De Gilde, 
Ruddervoorde Kaarten: w k 100 
fr., kassa 120 fr. Reservaties: Ze-
ger Collier (050/82.38.87). Org. : 
VUJO-Oos tkamp. 

Zo. 23 KORTRIJK: Nieuwjaars
receptie van VU-arr. Kortrijk. Om 
l l u . in Ontmoetingscentrum de 
Neerbeek te Bissegem, Valswaag-
plein. Spreker is senator J a n 
Loones; Org. : VU-afd. Kortrijk. 

FEBRUARI 

Za. 5 BRUGGE: Arr Nieuwjaars
receptie in zaal van Volden, Boe-

veriestraat. Muzikale omlijsting en 
gastspreker W. Van Daele. Alle le
den en simpatisanten welkom. Info: 
050/36.29.31. 

Zo. 6 BRUGGE: 4 jaar Vlaams 
Ontmoetingscentrum ,,De Gulden 
Spoor". Om I2u. 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 
15u. 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 l l u . in zaal De Sterre, St.-Lo-
dewijk-Deerlijk. Toegang: 250 fr. 
Org. Ie Dien. Telefonische reserva-
tie noodzakeleijk (056/77.72.47). 

Vr. 25 O O S T E N D E : 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. 
Deel name: 450 fr. volw., 250fr./kin-
deren. Voor wie geen mosselen lust 
is er gevogelte. Kaarten: Wim Van
cauwenberghe (056/77.72.47). 
Org.: VU-Deerlijk. 
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UITMEGIO 
40 JAAR 
VOLKSUNIE! 
Sena to r Wil ly Kuijpers , 12 H e -
ren tse gemeentel i jke m a n d a t a 
rissen en de hele afdel ingsbe-
s tuursp loeg nodig t iedereen uit 
om 40 jaar VU- inze t mee te vie
ren. 

W a a r ? In het H e r e n t s G e m e e n 
telijk Spor t - en O n t s p a n n i n g s 
cen t rum, aan de ke rk van W i n k -
sele (Waro t s t r aa t ) , op za te rdag
avond 5 februar i '94. D a a r ver
w a c h t het g ro te orkes t , ,The Li
v ings" ons voor een enig d a n s 
feest ! 

ANTWERPEN 

J A N U A R I 
Do . 13 A N T W E R P E N : Jaak Van-
demeulebroucke over ,,De Hormo
nenmaffia". Om 20u. in Café Den 
Bengel, Grote Alarkt 2 (naast café 
Den Engel). Toegang gratis. Org. : 
VU-Antwerpen-Stad. 
Za. 15 E D E G E M : Om 20u. in 
Drie Eiken, Kaartavond. Inschrij
ven op voorhand. Org.: VNSE. 
Za. 15 B E R C H E M : VUJO-arr . 
Antwerpen organiseert Nieuw
jaarsreceptie. Om 20u. in Alpheus-

dal, Williotstraat 22. Gastspreker: 
Hugo Schiltz. 
Zo. 16 K A P E L L E N : 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 K A L M T H O U T : Tee-salon 
om 20u. m De Raaf, Withoeflei 2 te 
Heide. Voorstelling jaarprogramma 
94, samenwerking VTB en DF. Af
rekening lidkaart FW-Kalmthout 

(400 fr.) en tijdschrift Wij-Vrou
wen (200 fr.). Org. : FW-Ka lm
thout. Deelname aan de avond: le
den gratis, anderen betalen 150 fr. 

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

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

Vr. 21 B O E C H O U T - V R E M D E : 
Nieuwjaarsreceptie in de beneden

zaal van het Gildenhuis Sint-Bavo, 
van 20 tot 23u. Org. : VU-Boe-
chout-Vremde. 

Zo. 23 E D E G E M : Om 17u. m 
Dne Eiken: worstenbrood en ap
pelbollen. Inschrijven op voorhand 
in lokaal of bij K. De Gryse 
(449.82.12). Org. : VNSE. 

F E B R U A R I 

Za. 5 E D E G E M : Om 20u. in 
Drie Eiken: Familiekwis. Inschrij
ven op voorhand bij Hilde De Wit 
(449.17.66) of José Poppelaars 
(449.79.01). Org. . FW-Edegem. 

^^É^^^^^:^*^ 

J A N U A R I 

Zo. 23 HASSELT: Nieuwjaarsont
moeting van VU-Hasselt en Fneda 
Brepoels. Van 16u.30 tot 19u. in 
het Salon (naast de feestzaal, 1ste 
verd.) van het Cultureel Centum, 
Kunstlaan 5. Echte Hasseltse ,,vin-
stermikken" met notenpaté, wijn en 
muziek (100 fr.p.p. of 200 fr. per 
gezin). 

OPENBAAR CENTRUM 
VOOR 

MAATSCHAPPELIJK 
WELZIJN VAN 
ANTWERPEN 

GENEESKUNDIG 
PERSONEEL 

Volgende bedieningen wor
den openverklaard • 
Bedrijfsgeneeskundige 
Dienst 
- 2 plaatsen van arbeidsge-
neesheer (groep A-3) half-
tijds, waarbij voor één der 
plaatsen voorrang zal ver
leend worden aan een kan
didaat gespecialiseerd in de 
verzekeringsgeneeskunde; 

De kandidaturen dienen op 
het Secretariaat Lange Gast
huisstraat 39 te 2000 Antwer
pen toegekomen te zijn, uiter
lijk op 24.1.1994. 

Inschrijvingsformulier en vol
ledige voorwaarden te beko
men op de 7e Directie/Perso
neelszaken, Lange Gasthuis
straat 39 te Antwerpen (tel. 
223.57.11). 

Het inschrijvingsrecht 
draagt 400 fr 

be-

Volksunie 
Arrondissement 

Turnhout 

GROOT LEDENBAL 
op zaterdag 

22 januari '94 
Turnhout, 

Parochiezaal Schorvoort 
Gastspreker: 

Paul Van Grembergen 

Discobar Inkom 100 fr. 

Een netwerk voor een bedrijf kunnen weven, 

is een vak apart. 

Tot voor koi1 was het begrip "netwerk' iets typisch voor de textielwereld 

Tegenwoordig is het verweven met het hele bedrijfsleven Steeds vaker spinnen 

ondernemingen hun communicatiesystemen uit naar klanten en leveranciers 

Nieuwe diensten en betere service komen tot ontwikkeling danb| de nieuwste 

informatietechnologie Een bedri|f, dat zichzelf respecteert, denkt na over de 

toekomst van zi|n netwerk Want dat bepaalt in grote mate de doeltreffendheid 

van de organisatie en de snelheid waarmee gereageerd kan worden op 

ontwikkelingen in de markt Logisch dus, dat informatica- en telecomverant-

woordeli|ken een gesprekspartner zoeken die een totaaloplossing kan geven 

voor hun netwerkproblemen Alcatel, de wereldleider in telecommunicatie, is 

tegeli|kerti|d een innoverende netwerkintegrator én leverancier van systemen 

en diensten Daardoor beschikt Alcatel Bell over een n|kdom aon kennis, die 

zeldzaam is voor dit vokgebied Ga dus eerst eens praten met Alcatel Bell, 

voordat u uw eigen netwerk begint te weven U zult er goed garen bi| spinnen 

A L C A T E L 

B E L L 

Francis Wellésplein 1, Afd. GC - 2018 Antwerpen - Tel.: 03/240.83.62 - Fax 03/240.99.22. 
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1 1 DE REGIO 
MINISTER SAUWENS BEMIDDELT BIJ REALISATIE PAALSE PLAS 

Minister Sauwens kwam naar 
Beringen op vraag van de plaat
selijke VU-afdeling. De schepe
nen Betty Buys en Piet Joosten 
maakten van de gelegenheid ge
bruik om de minister een vol
ledige projektbeschnjving van 
de Paalse Plas te bezorgen. Na 
inzage van de stukken en des
kundige uitleg van de Beringse 
VU-schepenen, vreklaarde de 
minister dat hij deze belangrijke 
toeristische trekpleister voor 
Beringen volledig zou steunen 
bij de Vlaamse Raad. 

500 JOBS 

VU-Beringen zette deze stap 
omdat het met de Paalse Plas 
met terecht wil komen in het 
moeras waaruit Feniks zou 
moeten opstijgen. Het betreft 
hier immers een projekt dat een 
rechtstreekse tewerkstelling 
van 500 direkte en 250 indi-
rekte jobs zal opleveren voor 
West- Limburg. 

De buitenlandse investeerders 
worden vooral aangetrokken 
door de exclusieve ligging van 
Beringen. Binnen de rijafstand 
van een uur bereik je 18 mil
joen mensen. Dit aquapark zal 
de bekendheid en aantrekkings
kracht van Beringen gevoelig 
vergroten. 

Miniiter Johan Sauweiu met Betty Buyé en Piet Jooéten, VU-dchepenen van Beringen. 

Elen degelijk marktonderzoek 
geeft de financiers van het pro
jekt voldoende vertrouwen om 
zich achter deze miljardeninves
tering te scharen. 

Daarbij werd rekening gehou
den met de bestaande verblijfs-
parken in Lommei en Peer en 
met de geplande in Waterschei 
en Maasmechelen. 

VLAAMSE STEUN 

De eerstvolgende stap tot de re
alisatie van het projekt is het be
komen van een principieel gun
stig standpunt van de Vlaamse 
regering. 

Met deze steun kunnen hier 500 
jobs voor laaggeschoolden ge-
kreèerd worden. 

Uitgerekend in die sektor is er 
grote nood aan nieuwe arbeids
plaatsen. 

De steun van Johan Sauwens 
hebben we reeds op zak. 
VU-Beringen zal niet nalaten de 

g andere Beringse politieke par-
\ tijen te blijven warm maken om 
& hun Vlaamse minister op een 

zelfde manier aan te spreken. 

Tenzij dit alleen mogelijk is bin
nen de Volksunie? 

Vanaf woensdag 
29 december 
apart te koop bij uw 
dagbladhandelaar. 

100 f r 
Foto Knack, het jaarboek dat 
een overzicht brengt van de 
belangrijkste gebeurtenissen 
van 1993 in prachtige 
kleurenfoto's. Voor één keer 
geeft de Knack-redaktie 
voorrang aan het beeld en 
zorgt de tekst voor een 
beknopte achtergrond
informatie. Een dokument 
om bij te houden! Foto Knack 
is een luxueuze editie met 
een geplastificeerde cover. 

• Ik bestel:. ... ex. van FOTO KNACK 

met ref. 5284, pryslOOfr. 

• Betaling na ontvangst (-H45fr. port) 

• Faktuur: BTW nr 

Knip deze bon uit en stuur hem naar 

Media Club, Meiboomlaan 33 te 8800 Roeselare. 

Tel. 051/23 23 32 - Fax 051/23 24 87 

J-\ 

Natim 

Straat 

Postkode 

Tel. 

Klantnr.(fakultatief) 

Voornaam 

Nr. 

Gemeente 

ST.-ANTONIUSKAPEL VAN BERINGEN 
HEROPEND 

PASSIERETABEL VAN 
KORSPEL IN EER 
HERSTELD 

Schepen Betty Buyd tijdend haar toespraak. 

Op vraag van VU-Beringen en 
zijn schepenen Betty Buys en 
Piet Joosten kwam minister 
Sauw^ens naar Beringen voor de 
heropening van de Sint-Anto-
niuskapel van Korspel (Berin
gen) waarin het kostbare vijf-
tiende-eeuwse passieretabel be-
w^aard wordt. 

Het gerestaureerde retabel van 
de Sint-Antoniusgilde van Kor
spel is tijdens een officiële plech
tigheid terug in de oorspron
kelijke kapel geplaatst. Dit na 
een maandenlange afwezigheid 
tijdens dewelke het retabel een 

f rondige konserveringsbeurt 
reeg en het een pronkstuk 

mocht zijn tijdens de tentoon
stelling in de Antwerpe kate-
draal. 

^ 1 ^ 

Voor de feestelijke heropening 
zorgde gemeenschapsminister 
Johan Sauwens. Na toespraken 
door de afgevaardigde van de 
gilde, schepen Betty Buys en 
direkteur Goedleven van Mo
numenten en Landschappen ze
gende pastoor d'Hollander de 
vernieuwde kapel in. 

Via een beveiligd kijkvenster 
kunnen bezoekers voortaan het 
kostbare altaarstuk, in de volks
mond „het mennekesaltaar" ge
noemd, bewonderen. 

Ondertussen werd op 6 juli 
1993 het retabel geklasseerd als 
monument en de Sint-Antoni-
uskapel als dorpsgezicht. De in
woners van Korspel zullen mi
nister Sauwens hier eeuwig 
dankbaar voor zijn. 
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HET NEVENGEBEUREN 

TEKEN AAN DE WAND 
Rand de jaarwiööciing kan kranten lezen prettig zijn. Er 
worden dan overzichten gepubliceerd, (lange en doorgaans 
beschouwende) interviews afgenomen, (meedtal tijdelijke) 
verschijnselen geanalyseerd en van kommentaar voorzien. 
Er worden natuurlijk ook rijen sportmannen en sport
vrouwen van het jaar verkozen. 

Zelf werden we getroffen 
door het resultaat van een 
rondvraag van het pers
agentschap Associated 

Press. De abonnees van AP 
werd gevraagd een lijst samen 
te stellen van twintig belang
rijke sportfeiten, fenomenen of 
verhalen van het afgelopen jaar. 
Uit de uitslag bleek dat het ge
beuren rond de sport veel be
langrijker is geworden dan het 
sportgebeuren zelf. In de eerste 
tien vinden we zeven ,,events, 
items of topics" (het klinkt al
lemaal om ter mooist) terug die 
geen betrekking hadden op een 
feitelijke sportprestatie. 

NEVENGEBEUREN 
Hier komen ze: (1) Michael 
Jordan, de beste basketbalspe
ler ooit (?) stopt; (2) Aanslag 
op Monica Seles; (3) Sydney 
wordt de OS van 2000 toege-
w^ezen; (4) Omkoopschandaal 
Olymplque Marseille; (7) We
reldkampioen Prost stopt met 
Formule 1; (9) Vliegtuigcrash 
van Zambiaanse nationale voet
balploeg; (10) Ben Johnson le
venslang geschorst wegens do
ping. Zeven op de tien dus: het 
kan tellen en het w îl •wat zeg
gen. Sportprestaties die binnen 
de eerste tien werden •weerhou
den waren de opmars van de 
Chinese afstandloopsters (waar 
ook reeds vele vragen rond •wor
den gesteld), de uitschakeling 
van Frankrijk en Engeland voor 
de World Cup en de bevestiging 
van Linford Christie als koning 
van de sprint. Sport is al lang 
geen sport meer. Dat -was ge^we-
ten. Maar het nevengebeuren 
werd inmiddels tot cult verhe
ven. De eigenlijke prestaties — 
ze mogen dan nog zo rijkelijk 
•worden verzilverd — zijn „jian-
leiding tot" geworden. Ze vor
men het dekor waarin ,,cinema" 
w^ordt gespeeld. 

We willen het resultaat op zich 
van de rondvraag natuurlijk niet 
betwisten. Het afscheid van Mi
chael Jordan is een belangrijke 
gebeurtenis maar het had kun
nen worden ,,geduid" of gesi
tueerd via de derde NBA-titel 
op rij van de Chicago Bulls. 
Een prestatie die nu (nog) goed 
was voor een twaalfde plaats op 
dezelfde ranglijst. De morele, 
sportieve en financiële schade 
die Monica Seles werd toege
bracht door de •waanzinnige 
Duitser Günter Parche kan on
mogelijk exact worden inge
schat maar om dit feit op zich 
tot nummer twee te promove
ren... Dat Sydney Peking klopte 
en Marseille zichzelf in een om
koopschandaal beschadigde 
had alles met geld en invloed en 
niets met sport te maken. We 
kunnen zo nog •wel een tijdje 
doorgaan. De tribulaties rond 
de voorgenomen hervormingen 
van het Europese bekervoetbal 
zijn terug te brengen tot één 
gemeenschappelijke noemer: zo 
mogelijk nog méér geld voor 
nog minder steenrijke topclubs. 
De manipulaties rond de lot-
trekking voor de World Cup 

werkten zelfs op de lachspie
ren van meegaande kritiekloze 
zielen. J e moet een braaf mens 
zijn om het allemaal te blijven 
slikken. Al vinden we het adem
benemend dat geen van de be
trokkenen zich vragen stelt om
trent de geloofwaardigheid van 
de hele handel en wandel. 

DESONDANKS 
Eien en ander hoeft ons natuur
lijk niet te beletten zelfde voor
keur te blijven geven aan de 
eigenlijke sportprestaties. Na
tionaal was 1993 zeker geen 
slecht jaar. In de individuele 
sporten waren er Vincent Rous
seau, Jean-Michel Saive en na
tuurlijk ook Johan Museeu^w en 
Jacky Martens. Allen verover
den hun stek in de internatio
nale top. Bij de dames ontliepen 
judoka Gella Vandecaveye en 
z^wemster Brigitte Becue elkaar 
nau^welijks in verdiensten. We 
hebben het in dit land ooit met 
veel minder moeten stellen. 

Desondanks zal niemand be
twisten dat de k-walifïkatie van 
de Rode Duivels voor de eind
ronde van de World Cup, en 
dit voor de vierde keer op rij, 
als ,,de prestatie" van 1993 in 
het geschiedenisboek zal wor
den ingeschreven. We geven 
graag toe dat de •wedstrijden 
van onze nationale ploeg maar 
(zeer) zelden tot de verbeelding 
spraken en dat de omstandig
heden nooit tegen-werkten maar 
desondanks. Veel grote Euro
pese voetballanden (Frankrijk, 
Engeland, Denemarken, Portu
gal, Schotland) zijn er niet bij. 
Wij -weer •wel. Het blijft merk
waardig. Onze internationalen 
zijn het aan zichzelf verplicht 
in de States de k^wartfinales te 
halen. De eigenlijke poulewed
strijden (met o.a; ,,reuzendo-
ders" als Saoedi-Arabië en Ma
rokko) stellen niets voor. De 
Mundial begint, zoals Raymond 
Goethals bij elke gelegenheid 
luidop verkondigt, met de acht
ste finales. Daarin onmiddellijk 
falen zou lelijk tegenvallen. Na
dien mag alles maar moet niets 
meer. En dan zijn onze voetbal
lers doorgaans het gevaarlijkst. 

Overigens hebben we daarmee 
nog niet alles gezegd. 1993 was 
ook het jaar waarin de FC Ant
werp doorstootte naar de finale 
van de Europabeker voor Be
kerwinnaars. In de eindstrijd 
•was F C Parma veel te sterk 
maar eigenlijk had niemand an
ders verwacht. Het •was mooi 
geweest. Antwerp blijft overi
gens een ,,ondoorgrondelijke' 
klub. In de nieuwste jaargang 
bleek het Oostenrijkse Salzburg 
al onmiddellijk een maat te 
groot maar in de nationale kom
petitie blijft de ploeg van voor
zitter Wauters — die door Michel 
Verschueren onmiddellijk naar 
een''communistische volksrecht
bank werd verwezen omdat hij 
pleitte voor een herverdeling 
van Anderlechts extra-inkom
sten uit Europees voetbal — het 
goed doen. 

Volgens de gebruiker<i van Associated Presd is Michael Jordan, de beste basketjpeler ooit, het jportfeit 
van '93 

« « • « - < 

ZIN EN ONZIN 

Een klub die in 1993 ook 
„piekte" •was Racing Mechelen 
basketbal. Na jarenlange z^ware 
investeringen schijnt de ploeg 
van sponsor Theo Maes inter
nationaal eindelijk mee te tellen. 
De Final Sixteen waren een van
zelfsprekende verworvenheid 
maar voor het eerst staat de 
deur naar de Final Eight op een 

kier en dat had niemand echt 
durven voorspellen. Misschien 
w^ordt volhouden toch nog be
loond. 

We kunnen het sportboek 1993 
natuurlijk niet sluiten zonder 
nog even terug te denken aan 
J o Baetens en Geert De Vlae-
minck. Twee jonge sportmensen 
die door het noodlot werden 
geveld. Tweemaal hartstilstand. 

's Lands beste volleybalspeler 
werd er door getroffen in zijn 
eigen -woning. De zoon van Erik 
stierf in volle inspanning. Toen 
hij zijn nationale kampioenen
trui eer probeerde te bewijzen. 
De verslagenheid •was groot en 
de vrjigen naar zin en onzin van 
topsport bleven. Zal het ooit 
anders worden ? 

Flandrien 

DE MEEST BEGEERDE 
ONDERSCHEIDING 

Er kan geen twijfel over be
staan dat de Gouden Schoen 
de meest begeerde van alle 
voetbalonderscheidingen is. 
Wie de trofee van Het Lioat-
•ite Nieuwd éénmaal ontvangt 
kan nog maar moeilijk kapot. 
De lezer •weet inmiddels •wie 
voor 1993 •werd bekroond. De 
opvolger van Philippe Albert, 
die veruit de beste en sterkste 
voetballer van zijn generatie 
is, heet mogelijk Per Zetter-
berg. E^n kleine Z-weed die 
als jeugdvoetballer naar An-
derlecht kwam, onmiddellijk 
als groot talent werd herkend 
maar toch een omweg moest 
maken langs Sporting Char
leroi om in het Astridpark 
aan de bak te kunnen komen. 
Over Zetterberg kan inder
daad worden gediskusssieerd. 
De Z-weed is geen fysieke 
krachtpatser en zal dat ook 
nooit -worden. Al voelt hij zich 
niet te schoon om zich in het 
zweet te lopen. De goede Zet
terberg -waarborgt even-wel 
voetbalplezier. Hij is bedre
ven en intelligent. Hij straalt 
intrinsieke klasse uit en laat 
zich leiden door zijn impro

visatievermogen. Niemand 
hoeft hem oplossingen voor te 
schrijven. Hij vindt die zelf 
wel. Hij voetbalt onvoorspel
baar en graag. Per is inmid
dels misschien de derde bui
tenlander ge-worden — na Bos
kamp en Rensenbrink — die de 
hoogste onderscheiding kreeg 
toebedeeld. Alhoe-wel dit ons 
op maandagavond verre van 
zeker scheen. In het verle
den ondervonden veel stem
gerechtigden moeite -wanneer 
ze hun voorkeur voor ,,een 
buitenlander" moesten laten 
blijken. Kanjers als J a n Mul
der en Preben Larssen wer
den door ,,onze kenners" 
nooit gelau-werd en dit ge
beurde om andere dan puur 
sportieve redenen. 

WIE NOG? 
Wie volgens ons na Zetter-
berg in aanmerking k\vam 
voor de hoge onderscheiding ? 
Lorenzo Staelens van Club 
Brugge. AI straalde de ster 
van de Brugse krachtpatser 
zeker niet het ganse jaar door. 
Luc Nilis, in zijn goede mo
menten 's lands snedigste aan

valler. Maar die goede mo
menten •worden per definitie 
afge^wisseld met perioden van 
vormkrisis of... kwetsuren. 
Over Nilis zal vermoedelijk 
ook altijd geredetwist •worden 
al staat zijn klasse buiten twij
fel. Keeper De Wilde. Maar 
misschien waren zijn blunders 
in Bremen er teveel aan. Dany 
Speedy Boffin misschien. Al 
durft de kleine Limburger oc
casioneel volledig •wegdeem-
steren. Bij een klub als An-
derlecht ligt de lat immers 
doorlopend hoog... 

Het is wel opvallend dat vrij
wel alle echte kandidaten en 
outsiders voor de trofee bij 
topklubs spelen. Dat wil 
daarom niet zeggen dat er in 
andere klubs geen echte ta
lenten rondlopen maar het is 
een vast gegeven geworden 
dat topspelers in het huidige 
voetbalbestel binnen de kort
ste keren naar topklubs ver
huizen. Op zichzeltvinden we 
dat geen verheugende vast
stelling maar het is niet an
ders. Een zoveelste teken des 
tijds... 

r̂ WOENSDAG 12 JANUARI 1994 



KULTÜi'R 

BACH EN BRAHMS: HEMEL EN HOOP 
Als wij aan Leipzig denken, zien 
we een barokorgel waarop ooit 
Bach speelde. Hij was er im
mers cantor in de Thomaskir-
che. Wij hebben ons jarenlang 
afgevraagd wat die term om
vatte. Tot wij in een biografie la
zen dat van de cantor \verd ver
wacht dat hij de gebedsdienst 
leidde, orde hield, repeteerde, 
les gaf in de lutherse catechis
mus, en de cantate schreeef voor 
de zondagsdienst. lïen titanen-
werk, zo lijkt het, maar niet 
voor de cantor van Leipzig. 

GELUKKIG EN... 
.Als wij de naam Bach horen, 
denken wij aan de woorden van 
Beethoven: ,,Er soUte nicht 
Bach, sondern Meer heissen" 
(eigenlijk had hij niet beek maar 
zee moeten heten). Nooit leken 
ons die woorden beter toepasse
lijk dan bij het beluisteren van 
Bachs motetten door Sigiswald 
Kuijken en „La petite Bande" 
vorige week in de sfeervolle Mi-
niemenkerk van Brussel. 

Toen Mozart in 1789 Leipzig 
bezocht en in de Thomaskerk 
een uitvoering van Bachs motet 
,,Singet dem Herrn ein neues 
Lied" bijwoonde, was hij diep 
onder de indruk. ,,Daar is wat 
van te leren", zei hij. 

Wij zijn maar leken, maar be
grijpen Mozart. Bach strooit 
hier immers de fuga's en inge
wikkelde weefsels kwistig in het 
rond, en toch blijft alles uitge
zuiverd en gelouterd. Bach is 
een wonderlijk architekt met de 
vroomheid van Rembrandt. Zo 
blijft een aria uit de ,,Mattheus-
passie" — kompleks als ze is — 
moeilijk mee te zingen... 

...VROOM 
Bach schreef slechts zes mo
tetten, koorzangen op Duitse 
teksten, bestemd voor rouw of 
luister, en doorweven met of 
eindigend op een koraa.1 die hij 
ontleende aan mensen van vo-

Bach: een wonderlijk architekt met de vroomheid van Rembrandt. 

rige generaties als Luther of J o -
hann Franck, geschreven naar 
het hart van het volk en aan
grijpend. „Jesu, meine Freude" 
is het bekendste motet, „Singet 
dem Herrn ein neues Lied", ge-
komponeerd voor Nieuwjaars
dag 1746, het meest monumen
tale. 

De aanpak van Sigiswald 
Kuijken is dynamisch en door
zichtig en benadert het begrip 
zee waarover Beethoven sprak. 
Het deint, stormt onrustig of 
kabbelt rimpelloos. Het klank
beeld is bezonken en toch ex
pressief, hemels en toch op men
senmaat, vol kleur en toch nooit 
buitenissig. De stemmen vloeien 

als een soort eeuwige beweging 
in mekaar, het weefsel is af. En 
de hoop beheerst de droefenis. 

Bach moet een gelukkig en 
vroom man geweest zijn. En Si
giswald Kuijken dankt op een 
originele manier voor het ap
plaus door als slotgebaar naar 
de naam Bach op de partituur 
te wijzen als wou hij zeggen: 
,,Dat stukje hemel hebben we 
aan Bach te danken". 

DUITS EN... 
Terwijl Brussel er nerveus en 
gespannen bij loopt onder de 
druk van de Europese top, zoekt 
de melomaan verpozing bij 
Brahms. Toch is de verpozing 

niet het aangewezen ^voord 
voor zijn ,,Deutsches Requiem". 
Daar horen eerder aandacht en 
wijding bij. 

Requiem zegt dodenmis, zegt 
katolieke traditie, spreekt van 
de dreiging van het ,,Dies irae" 
bij Mozart en de dood als vriend 
bij Fauré. Niets van dat alles bij 
Brahms waar sereniteit, troost 
en berusting de toon zetten. Zijn 
werk bestaat uit zeven delen, 
afzonderlijk gekomponeerd en 
toch homogeen, ingesloten door 
een hoeksteen uit de Bergrede: 
,,Zalig zijn zij die lijden, want 
ze zullen getroost worden", en 
een sluitstuk uit de Apocal3^s 
met dezelfde toonaard: ,,Zalig 
zijn de doden die in de Heer 
sterven . 

De kreatie van de oorspronke
lijke vierdelige versie had plaats 
in de katedraal van Bremen op 
Goede Vrijdag 1868. En het 
werk, hoe moeilijk toegankelijk 
ook, vond dadelijk zijn \veg naar 
het publiek. Bij de fuga's denken 
wij aan tympanen van gotische 
kerken waar een lange rij do
den door een milde God wordt 
beoordeeld, en het kontrast tus
sen de dodenmars met zijn fel 
gemarkeerd ritme („Denn alles 
Fleisch es ist wie Grass") en 
het idyllische van de Elyzese 
Velden leidt naar de spookbeel
den van Jeroen Bosch en de 
onaardse trekken van de aange
zichten bij Memlinc. Brahms is 

FAXEN, FAXTE, GEFAXT 
Eind '93 verscheen een nuttig 
én boeiend boekje Faxen faxte 
gefaxt, van de hand van Cor-
riejanne Timmers. Faccen faxte 
gefaxt bevat de juiste Neder
landse spelling van ruim 700 
aan het Engels ontleende ^verk-
woorden. Voor de meeste taal
gebruikers is de vervoeging van 
deze werrkwoorden een groot 
probleem. 

Waarom dit een probleem is 
doet de auteur uit de doeken 
in haar inleiding. „Woordenboe
ken en woordenLjdten zijn inconje-
quent, geven tegenstrijdige informa
tie en/of zeggen niet welke regel(<i) 
ze toepojden. Grammatica'<) nege
ren het probleem. Ook de enkele 
(taal) (hand) boeken du aandacht 
besteden aan dit onderwerp, bieden 
weinig hulp. Zo er al regeL worden 
gegeven, loMen deze niets op. Inte
gendeel er worden nieuwe problemen 
gecreëerd." 

In Faxen faxte gefaxt wordt hel
der uitgelegd welke regels toe
gepast moeten worden om aan 
het Engels* ontleende werk
woordsvormen korrekt te spel
len. Bijzonder illustratief daar
bij zijn de uitkomsten van een 
enquête over de schrijfwijze 
wciaraan onder meer leksicogra-

fen (samenstellers van woor
denboeken) deelnamen. 

Corriejanne Timmers is een Ne
derlandse taalkundige en direk-
teur van een taaladviesburo. Zij 
is auteur van diverse werken 
op het gebied van spelling en 
korrespondentie, en ze verzorgt 
sinds jaren de rubriek ,,Taai-
tips" in het Nederlandse tijd
schrift Secretaresse Magazine. 
Faxen faxte gefaxt is haar tiende 
boek, het werd opgevrolijkt met 
enkele kartoens van Luuk 
Poorthuis. 

We schreven al dat het boekje 
zow^el nuttig als boeiend is. Nut
tig omdat het een handig werk-
instrumentje is, voor dagelijks 
gebruik, thuis, op school of op 
het werk. Praktisch voor een
ieder die met taal ,,bezig is": 
studenten, leerkrachten, schrij
vers, joernalisten, puzzelaars en 
rijmelaars. Boeiend is Faxen 
faxte gefaxt omdat de eigenlijke 
woordenlijst vooraf wordt ge
gaan door enkele hoofdstukjes 
•waarin aardig wat wordt ge
mijmerd over ,,onze taal" die 
voortdurend verandert en evo
lueert, dus leeft. De bedenkin
gen en opmerkingen van me
vrouw Corriejanne bevatten 

ook voldoende ingrediënten om 
een pittige diskussie te kruiden 
over taaiverbastering of taaiver
rijking. 

Tot slot lichten we enkele zin
nen uit het Corriejanne Tim
mers' voorwoord om eventu
ele skeptici, en al te voorbarige 
kritici wat te milderen in hun 
(voor) oordeel over Faxen faxte 
gefaxt. 

Dit boekje is diu niet bedoeld als 
een pleidooi voor het gebruik van 
vreemde woorden in het Nederlands. 
Het u) evenmin mijn bedoeling bet 
gebruik van die woorden af te keuren 
of zelfs met klem af te raden, zoaLt 
dat gebeurt in enkele boeken uit de 
literatuurlijst. Nee, ik ben van me
ning dat iedere taalgebruiker zelf 
moet beslissen werkwoorden als cho-
ken, faxen, checken en joggen al of 
niet te gebruiken..., maar dan wel 
correct! Dit boekje beoogt de taalge
bruiker daarbij te helpen." 

(ts) 

o» Faxen, faxte, gefaxt. Cor
riejanne Timmers. Vitg. Auctor, 
Apeldoorn, 1993, 80 blx., 315 fr. 
In Vlaanderen wordt het boekje 
verdeeld door uitgeverij Con-
tanet, Edegem. 

— ook in zijn symfonisch werk — 
bijzonder goed herkenbaar aan 
de wat ingehouden toon van 
de houtblazers en de gedempte 
klank van de strijkers, een ka
raktertrek die in dit Requiem 
goed thuis hoort... 

...TROOSTVOL 
Karl Anton Rickenbacher diri
geert het Nationaal Orkest van 
België en The Brussels Choral 
Society, een indrukwekkende 
groep van 150 amateur-zangers 
uit diverse landen. De Zweedse 
sopraan Hillevi Martinpelto en 
de bariton Thierry Félix vertol
ken de solopartijen. 

Het koor schraagt het werk en 
doet dit met verve, en vooral 
met een religieuze instelling; het 
orkest kent weer één van zijn 
begenadigde dagen; Thierry 
Félix, winnaar van de jongste 
koningin Elisabethwedtrijd 
voor zang, toont zich een ge
wetensvol voorzanger met hier 
en daar romaanse trekjes en 
de Zweedse sopraan zingt bid
dend. 

Wagner, vaak voorgesteld als 
Brahms' antipode, deed het 
Duits Requiem af als een kon-
certmaskerade met de hallelu-
jah-pruik van Haendel. Maar 
wij denken na het beluisteren 
bij onszelf: hier klinkt hoop op 
een betere wereld. En dat is 
veel. 

(wdb) 

BIJ DE VERJAARDAG VAN EEN TIJDSCHRIF 

WEL, WEL... 
Voor ons ligt het lijvige jubi
leumnummer van WeL, het drie
maandelijks tijdschrift van de 
Universitaire werkgroep litera
tuur en media. Gestart in juni 
1983 onder het ,,mededader
schap" van hoofdredakteur 
Hans Devroe is het aan zijn 
tiende jaargang toe met al zijn 
hoogten en laagten. Financieel 
is WeL nooit in de watte gelegd. 

JUWEELTJES 
Anderm£ial grijpt de poëzie van 
Herman Gorter — waarmee elk 
nummer begint — ons diep aan: 
„Maar uit de diepte komt, van uit 
den wel, I Een nieuwe wel, eindeloos, 
wel uit wel, / AL) vanuit wiel van 
water dieper wiel?". 

Deze bloemlezing begint met 
anderstalige gedichten, gaat 
verder met essays, gedichten, 
interviews, verhalend proza en 
eindigt met korte beschouwin
gen over tien jaar. 

„Volgens welke criteria de selek-
tie ?" vraagt Devroe zich af. Het 
meest dankbare en gemakke
lijkste zou zijn, — antwoord hij 
zelf- zich te beperkten tot „be
kende namen", maar die bieden 
niet noodzakelijk de meest frisse 
teksten. Er is dus ook ,,min
der officieel" talent opgenomen. 
Vooral ŵU dit nummer een ,,re
presentatieve" etalage tonen. 
,,Ons gekribbel ligt in het verlengde 
van millennia spoorzoeken". 

De personen die deze rijke 
keuze poëzie uit het aangebo
dene hebben gemaakt verdie
nen een pluim en meer dan dat. 
Wij hebben juweeltjes gelezen 
die ons niet loslaten. Wij zou
den er ettelijke willen citeren. 

^ ^ 

maar dat is vanzelfsprekend on
mogelijk. Toch kunnen wij niet 
nalaten er eentje uit te pikken 
op straffe van al de anderen 
te ontgoochelen. Luister en ge
niet; 

D E CONCURRENTIE-
J U N G L E 

Onder het mom van 
samenwerking 
werken rivalen samen 
aan isolerende rivaliteit. 

Kunnen ze anders ? 

De elitaire groep 
groepeert 
zich tot een 
corrumperende elite. 

Wil ze anders? 

De samen\verkende groep 
rivalen 
nodigt de rivaliserende 
elitaire groep 

uit de elitaire corruptie. 

Kan ze anders w^illen ? 
Wil ze anders kunnen ? 

Corneel Vanderwegen. 

Belangstellenden kunnen dit ju
bileumnummer aanschaffen aan 
de prijs van 300 fr. 

Hilda Uj^terhoeven 

o» WeL, literair tijdschrift. 400 
fr. via WeL 645-6201617-54. 
Uitg. Hans Devroe, Kapucijnen
voer 67 bus 15, 3000 Leuven. 
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KULT-ÜÜRTJE 
LEVEN EN WERK VAN GERRIT RIETVELD 
D e tentoonste l l ing Gerrit Riet
veld: Leven e3 Werk in het H e s -
senhuis te Ant%verpen geeft een 
overzicht van he t totale oeu
vre van deze w e r e l d b e r o e m d e 
U t r ech t s e m e u b e l o n t w e r p e r en 
archi tek t . D e eksposi t ie w a s 
voor het Hes senhu i s reeds te 
zien in het Cen t raa l M u s e u m te 
U t r e c h t en in he t C e n t r e Pom
pidou te Pari js . H e t gaa t daarbi j 
om a rch i t ek tuur - en meube lon t 
we rpen , schaalmodel len , origi
nele meube l s en een interieur. 
Di t alles b r eng t een vo lwaard ig 
overzicht van vijftig j aa r van 
Rietvelds kreat ivi tei t . 

Ger r i t Rietveld (1888-1964) , 
o n t w e r p e r van de we re ldbe 
roemde r o o d b l a u w e stoel en het 
S c h r ö d e r h u i s te Ut rech t , w e r d 
a ldaa r gebo ren o p 24 jun i 1888. 
N a zijn lagere schoolople id ing 
leerde Ger r i t het meube lma
kersvak in he t atel ier van zijn 
vader, 's Avonds volgde hij les
sen bij de a rch i tek t P . J . C . 
K l a a r h a m e r en aan de 
Ut rech t se Kuns tn i jverhe ids-
school. Hij leerde er he t w e r k 
k e n n e n van H.P. Ber lage en 
F r a n k Lloyd Wr igh t , a n d e r e in
te rna t ionale b e r o e m d h e d e n op 
a rch i t ek tu raa l vlak. 

Vrij v lug k w a m Ger r i t Rietveld 
tot het inzicht, da t een meu
bel niet per sé log, massief en 
z w a a r d iende te zijn. Zijn voor
k e u r ging h ie rvoor naa r door 
zichtige, he ldere en l ichte s t ruk-
tu ren . Zijn o n t w e r p voor de 
roodb l auwe stoel sloeg onmid
dellijk aan bij de N e d e r l a n d s e 
avan t -ga rde . Rietveld w e r d dan 
ook u i tgenodigd om m e d e w e r 
ke r te w o r d e n van , ,De 
St i j l ' -g roep . Tot 1931 zou hij 
dan ook aan h u n tijdschrift ver
b o n d e n blijven en de ideeën van 
D e Stijl in zijn a r ch i t ek tu ren en 
m e u b e l o n t w e r p e n visual iseren. 

In 1924 b o u w d e hij samen met 
m e v r o u w S c h r o d e r het Riet-
ve ld -Sch röde rhu i s . D e bui ten
kan t is een dr ied imens ionale 
komposi t ie v a n gnjze , wi t te en 
zwar t e v l akken met l ineaire ak
senten in rood, geel en b lauw. 

Rietveldd "Zigzagotoel" uii 1932-1933. 

D e geleidelijke o v e r g a n g van 
het in te r ieur naa r de bu i t enkan t 
en de open ru imte van de b o 
venverd iep ing , be t ekenen een 
rege l rechte b r e u k met de dan 
g a n g b a r e a rch i t ek tuu ropva t t in -

gen. D i t huis k r eeg d a n ook 
onmiddell i jk in terna t ionale er
kenn ing . Tot o p v a n d a a g is he t 
één van de belangr i jks te getui 
genissen van de 20ste-eeuw^se 
a rch i tek tuur . 

Gerrit Rietveld, tot 1931. 
Stijl-adept. 

Deze twee revolu t iona i re rea
lisaties w a r e n voor Rietveld 
slechts te r loopse ekspe r imen ten 
Ln een proces , da t veel ver 
de r zou leiden. Hij zocht reso
luut oplossingen voor de p rob le 
mat iek van de m o d e r n e maa t 
schappi j . D e n ieuwe arch i tek
t u u r moes t voor h e m voldoen 
aan de n i euwe behoeften van de 
m o d e r n e mens . Voor h e m bete
k e n d e da t een vormgeving , ge 
basee rd op s t andaa rd i se r ing en 
massap roduk t i e , m a a r toch met 
b e h o u d van een v e r a n t w o o r d e 
estet iek. 

Bij de a a n m a a k van zijn meu
belen ekspe r imen tee rde hij me t 
n i euwe mater ia len en vereen
voud igde hij bepaa lde p r o d u k -
t ieprocessen. Zijn groots te aan 
dach t bleef ech te r u i tgaan naa r 
de vo lkswoning . O p het e inde 
van de twint iger j a ren on twik
kelde hij een zogenaamde 
„ k e r n w o n i n g " . D e ke rn van 
zulke -woning bes taa t uit een 
t r ap , toUet, k e u k e n en b a d k a 

mer. Deiarrond k u n n e n de 
w o o n - en s l aapve r t r ekken ge
g r o e p e e r d w o r d e n . Pas na W O 
II zal dit o n t w e r p enige r e spons 
krijgen. 

VERDERE ONTWIKKELING 
Nie t t egens t aande zijn in ternat i 
onale b e k e n d h e i d met het Riet-
ve ld -Sch röde rhu i s en a lhoewel 
hij akt ief b e t r o k k e n w a s bij het 
, ,N ieuwe B o u w e n " bleven zijn 
o p d r a c h t e n toch hoofdzakeli jk 
bepe rk t tot w o o n h u i z e n voor 
par t iku l ie ren . In dergeli jke ar
ch i t ek tuu r ligt de n a d r u k s teeds 
op de a r c h i t e k t u u r als beleving 
van de ru imte in en om he t ei
genlijke gebou^v. 

N a de Tweede Were ldoor log 
prof i teerde natuur l i jk ook Riet
veld van de a lgemene opleving 
in de bouwni jverhe id . Voor het 
eers t vielen hem thans gro te 
o p d r a c h t e n ten deel, zaols : het 
N e d e r l a n d s e paviljoen voor de 
Biënnales in Venetië, verschei 
d e n e scholen en akademies , fa
br ieken en beursha l len . Eén van 
zijn laats te g ro te opd rach t en , 
he t r e spek tueuze Van G o g h m u -
seum te A m s t e r d a m , w e r d na 
zijn dood in 1964, vol tooid d o o r 
zijn mede-werkers Van Dil len en 
Van Tricht . Di t is een ui ters t 
in te ressan te t en toons te l l ing! 

D i r k S t a p p a e r t s 

c& Gerrit RUtveld, 1888-1964. 
Overzicht^tentootutelling in het 
Hdt^tenhui^, FaUonrui 55 te 
2000 Antwerpen. Tot 50 Janu
ari. Open van di. t. zo. van 10 
tot 16u.45 (getiloten op ma..). 
Toegangdprijzen (in komhinatie 
met de tentoonstelling van de 
RtiddLtcbe avant-garde, 
1900-1930): 200/150/100 fr. 
Spec. aanb. NMBS. Schitterende 
kataloguj beschikbaar (595 
blz.). Verdere info: teL 
05/252.84.28. 
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D e eigenzinnige, m a a r hype r -
akt ieve Sociëteit ter bevordering 
der Trwiale Kantten o rganiseer t 
in hciar lokaal 't Eynde in Bel-
sele, de ganse m a a n d muzika le 
en enkele kul ina i re evenemen
ten. Begin deze m a a n d moch t 
de Bri tse s ingersongwr i t e r (En 
gels voor z a n g e r z i n g s c h n j v e r ? ) 

Pe te M o r t o n reeds a a n t r e d e n 
op de p l anken van 't E y n d e . O p 
za te rdag 15 j anuar i om 21 u u r 
IS het feest omwille van Twee 
(2) jaar 't Eynde. In 't E y n d e 
hebben ze, naa r h u n eigen be
scheiden mening, ge t r ach t eer
lijke muziek te b r engen me t de 
n a d r u k op folk en vo lksmu-

DAAR IS NEKKA WEER! 

In het ve r l engde van de roem
ruch te Nekka ' s , de groots op
gezet te k le inkunstmanifes ta t ies 
die van 1971 to t 1978 doorg in
gen in het A n t w e r p s e Spor tpa 
leis, w o r d t n u op vr i jdagavond 
22 aprU een n ieuwe editie o n d e r 
de n a a m Nekka-Nacht georga
niseerd. 

D e N e k k a - n a c h t , die ook nu 
w e e r doorgaa t in de A n t w e r p s e 
ve lodroom, biedt een pod ium 
aan jonge en m o d e r n e N e d e r 
landstal ige zangers en neemt 
daa r toe in V laande ren een 
un ieke plaats in naas t het 
Sfinks-festival, Folkfestival van 
Darnou te r , de N i g h t of the 
P roms , enz. . . 

D e organ isa to ren , het Alge

meen N e d e r l a n d s Z a n g v e r b o n d 
( A N Z ) , legden reeds kon tak 
ten met Stef Bos, R a y m o n d Van 
het G r o e n e w o u d , Gork i , F r a n k 
Boeyen & groep , en vele a n d e r e 
ar t ies ten. 

D e k a a r t e n v e r k o o p s tar t op 1 
februar i a.s.. D e toegangspr i j 
zen var ië ren van 450 tot 850 
frank, er w^orden speciale re-
dukt ies voor zien voor g roepen , 
j onge ren - en s tuden tenveren i 
g ingen en j eugdbeweg ingen . 

c& Voor meer informatie over de 
Nekka-nacht kan u terecht op 
het ANZ-ttekretariaat, teL: 
05/237.95.92 of 05/257.96.45 

ziek zonde r a n d e r e gen res ui t 
te sluiten. W e zijn er van over
tu igd da t ze daa r n a twee ja^r 
h a r d w e r k e n ru imschoo t s ge
slaagd zijn. D ie dag d u s een 
muzika le instuif met o.a. N o r -
ber t De taeye , Ger r i t Vanden -
dr iessche, D e R o d e L a n t a a r n 
en -wie w e e t uzelf. 

O p za t e rdag 22 j anua r i van 14 
to t 18 u u r k a n u gaan snuis te
ren o p een in s t rumen tenbeur s j e 
en om 21 u u r t r eed t het Chi
cago b lues -duo Jim Murray e3 
Martin Fletcher aan en op . 

In de reeks Stemhandeneoneer-
ten ligt de n a d r u k op het vo-
kale en liefst zelfs op a capel la-
zang. l ïe rs te konce r t in de serie 
m.m.v. W a n n e s Van de Velde. 

O p vri jdag 28 j anuar i om 21 
u u r k a n u gaan luis teren n a a r de 
J a z z - r o c k - a c h t i g e muziek van 
Compagny Aerodol. O n d a n k s de 
w a t eksot isch k l inkende naam, 
een g r o e p van bij ons . 

O p 30 j anua r i w o r d e n er vanaf 
16 u u r wafeltjes g e b a k k e n op de 
Leuvense stoof terwijl elk on
v e r s c h r o k k e n pod iumbees t uit 
de bol kan gaan op het Vrij 
podium. En op za t e rdag 5 fe
b rua r i nog meer gas t ronomsi -
che genoegens t i jdens de 

Paella-Avond. D e v e r h o o p t e 
•woekerwinsten gaan integraal 
n a a r de financiering van het 
STAL-theater. 

't E y n d e kond ig t ook al het op
t r eden aan van Gabriel Yacoub 
e^NikkiMatheson o p w o e n s d a g 
9 februar i om 21 uur. l ien uit
zonderl i jk o p t r e d e n van een uit
zonderl i jk d u o me t F r a n s - B r e 
t o e n s - A m e r i k a a n s - N e w - Y o r k s e 
inslag. 

Tot 1 februar i is er ook nog 
de d o o r l o p e n d e fototentoonste l 
l ing met sfeerbeelden uit 't 
E y n d e , w e r k van Maggy Van 
raemdonck. 

( t s ) 

c& t' Eynde bevindt zich in de 
Einddtraat 22 in 9111 BeLele. 
Wie meer wil weten over wat daar 
allemaal gaande ut belt best eens 
met Dirk Van der Speeten op 
nummer 05/772.11.95 
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MEEELWEffi 

EEN EIGENZINNIGE 
SELEKTIE 
ZATERDAG 15 JANUARI 

BLUEBERRY HILL 
Min of meer autobiografische film van Robbe De Hert (1989) over 
de jaren vijftig en zijn problemen met de meisjes. Michael Pas en 
vooral Frank Aendenboom akteren op hoog niveau. Een film vol 
jeugdsentiment, een echt feest voor wie die jaren als tiener mee
maakte. (TV 1, om 15u.55) 

Michael Pcu en Babette van Veen In de tienerfilm Blueberry 
Hill, een leuke observatie van amoereuze perikelen. Zaterdag 
15 januari op TV 1, om 15u.55. 

THREE MAN AND A LITTLE LADY 
Het lag voor de hand dat de suksesfilm Three Man and a Baby een 
vervolg zou krijgen. Emile Ardolino kon in 1990 een beroep doen op 
dezelfde akteurs, behalve dan voor het meisje (Robin Weisman) dat 
inmiddels opgroeide tot een schattig kind. (VTM, om 20u.30) 

ZONDAG 16 JANUARI 

HENRYV 
Laurence Olivier verfilmde in 1945 op meesterlijke wijze het ko
ningsdrama van Shakespeare. E^n cinematografische traktatie, met 
prachtige kleuren en sublieme vertolkingen. Olivier kreeg een spe
ciale Oscar voor zijn buitengewone prestatie: akteur, producent en 
regisseur. (VTM, om 14u.55) 

MAANDAG 17 JANUARI 

LEGUEPIER 
Franse misdaadkomedie van Roger Pigaut (1975) met Claude Bras-
seur, Marthe Keiler en Gabrièle Ferzetti. Parijzenaar Renaud zit 
diep in de schulden en aanvaardt daarom een ,.opdracht" van een 
onderwereldfiguur. (TV 1, om 15u.) 

PADRE PADRONE 
Beklemmend sociaal drama van de gebroeders Taviani (1977) over 
het leven van de Sardische herderszoon Gavino Ledda. Een opmer
kelijke film met een unieke kombinatie van beeld en geluid, terecht 
bekroond met de Gouden Palm op het festival van Cannes. (Arte, 
om 20u.40) 

DINSDAG 18 JANUARI 

A RAGE IN HARLEM 
Amerikaanse politiefilm van Bill Duke (1991). Deze Duke maakte 
hiermee zijn speelfilmdebuut, nadat hij ook heel wat afleveringen 
van de suksesvolle Amerikaanse series HiU Street Bluej, Cagney e3 
Lacey en Miami Vice regisseerde, en dat is duidelijk te merken aan de 
struktuur van de film. Het gaat er vrij gewelddadig en losbandig aan 
toe en dat begint gauw te vervelen. (TV 2, om 22u.) 

WOENSDAG 19 JANUARI 

ASTERIX EN CLEOPATRA 
Frans-Waalse tekenfilm van René Goscinny en Albert Uderzo (1968), 
gebaseerd op hun eigen sripverhaal. Lyeuk en grappig amusement. In 
Nederlandse versie bovendien ! (TV 1, omi 15u.I5) 

DE HANDELAAR DER VIER 
JAARGETIJDEN 
Prachtig melodrama van Rainer Werner Fassbinder (1972), die nog 
maar eens blijk geeft van zijn filmerskwaliteiten. Hij vertelt het 
trieste verhaal van een fruitventer, die door zijn moeder betutteld 
en door zijn vrouw bedrogen wordt. Een meesterlijke film, die een 
diepe indruk ncilaat. (TV 2, om 20u.) 

DONDERDAG 20 JANUARI 

WILD RIVER 
Amerik. film van Ella Kazan (1960) die omwille van het onderwerp 
vele kijkers zal konfronteren met de harde, pijnlijke realiteit. Alles 
draait immers om wateroverlast. Montgomery Clift wil de Tennes-
see-vallei voor overstromingen behoeden door een grote dam te 
bouwen, maar stuit op verzet van de mensen die onteigend moeten 
worden. (TV 1, oml5u.) 

MOORD EN DOODSIAG 
Wie in Los Angeles leeft, weet 
dat de burgemeester geen vei-
ligheidskontrakt met de burger 
meer kan aangaan. Het geweld 
is daar — en op veel andere plaat
sen — uit de hand gelopen. De 
burger die zich onveilig voelt 
en 's avonds niet meer op straat 
komt, zal bij het zien van Me
nace II Society enkel maar ge
staafd worden in zijn angst. 
Want deze film is een grimmige, 
nihilistische reis in het hart van 
de hel. De amateur tweeling-re
gisseur Allen en Albert Hughes 
leverde een werkstuk af dat in 
de verte herinnert aan Boyz N 
the Hood, maar zonder de posi
tieve kijk. 

TOCH SIMPATIEK? 
Menace is het verhaal van (Haine 
(Tyrin Turner), een zwarte tie
ner die opgroeit temidden van 
drugs en wapens. Film opent 
met Caine die getuige is hoe zijn 
vriend O-Dog (Larenz Tate) 
een Koreaanse winkelier en zijn 
vrouw^ vermoordt. Van hun 
groepje maken nog Sharif. 
(Vonte Sweet) en Stacy (Ryan 
Williams) deel uit. Ze verkopen 
drugs, stelen auto's en wee als 
je hen in de weg loopt. Daartus
senin lopen Mr. Butler, de vader 
van Sharif, die steeds maar de 
lof van een opvoeding zingt, en 
is er Ronnie (Jada Finkett) het 
liefje van Caine, zij zag het al
lemaal al eens een keer en wil 
enkel maar het geluk voor hóiar 
kind en haarzelf. 

J e betrapt jezelf er op dat je 
blijft kijken, want ondanks alles 
hebben deze smeerlappen iets 
simpatieks, het volgend ogen
blik heb je daar echter weer 
spijt van en haat je hen, want 
dan spat de gruwel over het 
scherm. 

Wat alles nog erger maakt, is 
dat het authentieke wat deze 
film heeft — het bijna dokumen-
taire karakter, de fïlm iets min
der hard maakt, een registratie 
met een subtiel gehanteerde ca
mera, die vele beroepslui enkel 
maar jaloers kan maken. Cine
fielen zullen hiervan snoepen 
en ook liefhebbers van Public 
Enemy en andere rappers. 

DEMOLITION MAN 
het bijna automatisch over 
stunts en krachtpatserij. Zet je 
daar dan nog een Wesley Sni
pes bij, is het pas volledig. Deze 
twee samen razen door Demoli
tion Man, maar niet echt, want 
ingehouden, alsof de een of an
dere kommissie tegen geweld de 
film eerst mocht gaan zien. Deze 
twee proberen leuk te doen, met 
wel de nadruk op proberen, en 
soms zijn ze zelfs leuk, maar 
dan toch weer net niet genoeg 
om er een leuke film van te ma
ken. Is er nog het verhaal, of 
het ontbreken ervan. Een aantal 
losse flodders die met haken en 
ogen aan elkaar is genaaid, door 
een blinde zeeman, van wie de 
vingers zijn afgebeten door een 
haai. 

1996. L.A. Politieagent John 
Spartan probeert 30 gegijzelden 
uit de handen van hun gijzeljiar, 
de psychopaat Simon Phoenix, 
te redden. Resultaat, de hele 
boel gaat de lucht in. Spartan 
wordt veroordeeld voor onvrij
willige doodslag en krijgt 70 jaar 
„heropvoeding". Dan wordt het 
2032 en Phoenix die ook vast
zat, ontsnapt. Hij belandt in San 
Angeles, een lief en vriendelijk 

Diane Keaton en Woody Alien in een scène uit de erg spannende 
film Manhattan Murder My^itery. 

LA — eerder vervelend zelfs. De 
mooie politieagent Henley zal 
er voor zorgen dat Spartan het 
terug tegen Phoenix kan opne
men. Ik ben er zeker van dat de 
film wel weer lekker zal draaien. 

MOORDMISTERIE 
Het fenomeen Woody Allen is 
er weer met een nieuwe: Man
hat tan Murder Mystery. Hij is 
in zijn gewone ratelende doen. 
Twee films van dit ratelniveau 
na elkaar en je bent rijp voor de 
dwangbuis. Maar Allen speelt 
het in zijn 23ste film weer eens 
klaar. De voyeur van de men
selijke zwak- en kleinigheden 
van vrienden, minnaars, echt
genoten en zichzelf, is er zelfs 
in geslaagd een sterk aanvaard
baar moordverhaal te produce
ren, met een finale Orson Wel
les waardig. 

Allen heeft de sfeer van de Ame
rikaanse gangsterfilms met 
lïdward G. Robinson en 
Humphrey Bogart, uit de jaren 
dertig, als grote voorbeeld ge
nomen, om een film te maken 
Avaar heel wat onderhuidse si
tuaties zich aanbieden. Schrij
ver Ted (Alan Alda), de vriend 
des huizes, is verliefd op Carol 
(Diane Keaton) die getrouwd is 

met Larry (Allen), een uitgever 
die op zijn beurt wel eens graag 
naar bed zou gaan... maar het 
niet durft — met de schrijfster 
Marcia Fox (Anjelica Huston) 
die hem voortdurend de pap in 
de mond geeft. 

Carol die zich een beetje ver
veelt, ziet de kans schoon om op 
de voorgrond te treden, wan
neer buurvrouw Lillian schielijk 
overlijdt. Zij verdenkt buurman 
Paul, de echtgenoot, haar te 
hebben vermoord, om welke re
den dan ook. Ze begint aan een 
haast schizofrene speurtocht, 
hierbij geholpen door Ted — die 
hiermee hoopt haar in bed te 
krijgen, en tegen zijn zin ook 
door haar man Lariy. Dan ziet 
ze op een dag de vermoorde 
buurvrouw langsrijden in een 
hjnbus. Het wordt nu echt inge
wikkeld, een regelrechte thril
ler, en bijna alle klisjees wor
den zo verfrissend nieuw, dat je 
voor de 23ste maal moet toege
ven dat Woody Allen een groot 
regisseur en scenarist is, en zelfs 
bij tijd en wijle een goed akteur. 
Voor fans niet te missen. De 
muziekscore is ook deze maal 
•weer erg verzorgd. 

Willem Sneer 

SATERDAG 
AHASVERUS 

rJioAtbrnir-bevrijder 
uitgewezen", las Ahasverus 

Willy Claes Khan alles ! 

^ 

Zetduivel: 
Absurdistan 

© 
Variante : 
Jan Caudron, geen dienaar 
van D e Maght 

© 

PS : Coêmer en kwel 

© 

Clinton by Albert 

Sax en Cobiu-g 

© 

Ramptoeristen 

Zet ze aan de dijk I 
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WEDERWOORD 
HORMONEN
MAFFIA 
In uw kerstnummer (23 dec. 
'93) bericht u over het psy-
chuch mydterie van Jaak Vande-
meuUbroucke. 

Wat Jaak die stormdag in Lef-
finge precies is overkomen, zul
len %ve wellicht nooit weten. Dat 
heeft trouwens veel minder be
lang dan de ijverige berichtge
vers van de kleurpers, steeds 
klaar om de VU een handje te 
„helpen", eraan toeschrijven. 

Zeker is immers dat een hor
monenmaffia — nog steeds — ons 
Vlaanderen teistert. Zeker en 
be'wezen is dat Jaak Vande-
meulebroucke deze maffia met 
sukses bestrijdt en hierdoor per
soonlijk belaagd wordt (bakste
nen door de ruit, dreigtelefoons, 
ja zelfs een brandbom aan zijn 
huis). 

Ik neem aan dat, w^anneer zelfs 
vrouw^, kind, familie bedreigd 
worden, men onder een almaar 
stijgende druk komt te staan. 
Druk die ons Europarlements
lid uiteindelijk in een gracht 
bracht, ook al was er — toen 
— wellicht geen wagen die de 
fatale duw gaf. 

De VU heeft dan ook geen be
slissing te treffen over Jaaks 
politieke toekomst. Vandemeu-
lebroucke moet met onvermin

derde inzet verder \verken. Met 
en in de Volksunie. Wie onder
tussen in het politieke wereldje 
leugenaars wil vinden, kan die 
bv. volop vinden bij de Luikse 
socialisten. 

Omdat Jaak Vandemeule-
broucke uit ander hout gesne
den is, moet hij doorzetten. Dat 
althans is de mening van 

Walter Caethoven, Nijlen 

HORMONEN
MAFFIA (2) 
Het siert J aak Vandemeule-
broucke dat hi; zijn politieke 
toekomst in de handen van zijn 
partij legt. Iemand die geen be
grip heeft voor de zware psy
chologische druk die reeds ja
ren op het gezin Vandemeu-
lebroucke ^veegt, is bewxist te 
kwader trouw. 

J e zou voor minder met ,,spo
ken" zitten. Het boek over de 
hormonenmaf
fia dat Vandemeulebroucke 
schreef bevestigt dat hij zijn 
sporen als Europarlementslid 
dubbel en dik heeft verdiend. 

Vlaanderen moet Vandemeule
broucke terug naar het Euro
pees parlement sturen! 

Wilfried Rosiers, 
Neeroeteren 

EIGENZINNIG 
Wat mij ergert in W I J is de 
rubriek „E^n eigenzinnige se-
lektie". Amerikaanse film, 
VTM-programma's, alles w^at 
niet bijdraagt tot het nationaal 
besef van het volk, het staat er 
allemaal in. 

Waarom geen programma's ver
melden zoals ,,Kein schoner 
Land — de Sonntagskoncerten " 
op het Z D F ? Waarom heeft 
men geen mededeling gemaakt 
van de prachtige uitzending op 
14 nov. '93 „Oh mein flandri-
sches Madchen"? Een uitzen
ding over Vlaanderen gepresen
teerd door Babette Einstmann 
& Fred Brouwers. 

Niet dat ik alle uitzendingen 
van de Duitse televisie goed
keur, maar daar weet men toch 
wat prachtige volksmuziek is. 

Daar tegenover zijn de pro
gramma's van BRTN en ze
ker van VTM een dubbele nul. 
Geef ons volk nog meer Ame-
rikeianse films, maar wees dan 
niet venvonderd dat er steeds 
maar meer geweld plciatsgrijpt. 

Hieronder haal ik u enkele zin
netjes aan, gelezen in een boekje 
over politiek. Het stemt mis
schien tot nadenken... 

,,Het v ra^s tuk , hoe men een 
volk zijn nationaal bewef terug 
kan geven is in de eerste pleiats 
een kwestie van het scheppen 

van een gezonde sociale toe
stand als grondslcig voor de op-
voedingsmogelijkheden van het 
individu. Want alleen hij, wiens 
opvoeding er, thuis als op 
school, op gericht is, om hem de 
culturele, economische, voor al
les echter de politieke grootheid 
van zijn eigen land te leren ken
nen, kan en zal ook een grote 
trots gaan voelen, dat hij tot zo 
een volk mag behoren. 

Strijdens kan hij alleen voor 
dat, wat hij liefheeft, hij kan al
leen dat liefhebben, waarvoor 
hij eerbied voelt en om achting 
te kunnen voelen moet hij het 
voorwerp van deze eerbied ten
minste kennen..." 

André Serruys, 
Neder-over-Heembeek 

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

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

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

ROUWKLEDING 
voor dames en heren. 

Ook grote maten aanstonds beschikbaar. 

UNIFORMEN EN CE*REMONIEKLEDING 
in grijs en zwart. 

• 

Mogelijke retouches worden dadelijk uitgevoerd 
terwijl U een tas koffie of pilsje drinkt. 

A l 2 BOOMSESTEENWEG 3 5 AARTSELAAR 

EEN 
ADVERTENTIE 

IN WIJ 
RENDEERT 

02/219.49.30 

U bent van harte welkom bij 

Karel Van Den Berghe av.BA 

VLOER en MUURTEGELS 

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

GENTSESTEENWEG 377 
9300 AALST 
(200 m voor de Vijftiuizen) 
Tei. 053/70 06.64 

PVBA 

J. BORREMANS-COCK 

& KINDEREN 
Algemene Bouwondernemingen 

Gentsestraat 238 
9500 Geraardsbergen 

TeL 054-41.25.89 

Wij bouwen voor u 
sleutel op de deur 

^ DEVRIESE ^ 
woonverlichtine 

baron ruzettelaan 78 
8310 brugge 4 

>.baan brugge-oostkamp, 
K 050 35 74 04 / 

Brood- en 
banketbakkerij 

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

SPECIALITEIT 

VAN ALLE 

GELEGENHEIDSGEBAK 

Freddy en Cecile 
Vermeersch-Vaesen 

Sint-Aarnoutstraat 12 

8211 Aartrijke-Zedelgem 

9 050/20.08.50 

algemene decoratiewerken -

schilderen — behangen — 

vloerbekledingen — parket — 

louverdrape - luxaflex - ... 

Zitplaatsen feest
zaal voor 100 per-

•.h sonen. Groepen 
''>, en bussen op 

legen speciale 
; , prijzen - toeristen

menu 295 fr. 

Brugge bezoeken is ook 
kennis maken met het 

Vlaams 
Ontmoetmgscentmm 

^ D e Gulden Spoor 

rechtover uitgang parking 

't Zand 22 Brugge 
tel. 050-34.30.82 

* dranken * restaurant 
* snacks * zaal voor 50 pers 

^estaurmit «Htjl» 
(uitbater William COPPENS) 

is verhuisd. 

Nieuw adres: 
Assesteenweg 26, TERNAT 

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

650 en 875 fr. 

Op vertoon van deze advertentie 
of VU-lldkaart aperitief gratis i 

'tboereny 
CAFE-RESTAURANT-mmJUR 

Tenras - Lunchroonn -
Coffeeshop 
Altamira stone grill 

Prijzen voor groepen 
op aanvraag. 

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

Kostuums naar maat 

HERENKLEDING 

rmees 
Steenhouwersvest. 52 

ANTW/ERPEN 

H^ 
N.V. ZAKENKANTOOR 

HERMAN STHENHOUDT 

1 STATIONSPLEIN, 
9500 GERAARDSBERGEN 

Tel. (054) 41 30 44 

Woonkrediet 
steeds iets beter! 

RESTAURANT-HÖTEL 
O V E R E I N D E 
Salons Raymond 
- banketzalen tot 

300 personen 

- specialiteiten boriloften 
en banketten 

Overeinde 8 AS 
011/65.73.05-65.89.40 

Bij vertonen 
van VU-lldkaart 
één aperitief gratis. 

Sedert 191 o 
JAN PAUWELS-DE BRAUWER 

Oude Brugstraat 16,9200 Schoonaarde 
Tel. 052-42.32.46 

Wekeli jkse rustdag vri jdag tot zaterdag 18 uur 
Jaarli jks verlof december De famil iezaak met traditie 
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HET DAGBOEK VAN EEN PRIESTER IN DE GROOTSTAD 

INGETREDEN OM UIT TE TREDEN 
VLik voor KeivtmLi titelde Jan Van Eycken zijn dag
boek Ite MLftia Ettt aan de perj voor. De priester van 
Molenbeek bundelde herinneringen aan zijn werk in een 
van de inee,)t problemat'uche koncentratieivijken van de 
hoofdstad. Het laat weinig heel van het beeld dat veel 
meruen van een klajdieke dorpspastoor hebben. Maar wie 
het dagboek van Jan Van Eycken gelezen heeft, be<ieft dat 
er van de kerk die hij voorstaat een autentieke kracht kan 
uitgaan die vandaag op de meeste parochies ontbreekt. En 
trouwens in veel iruitituties afwezig is. 

H et vertrouwen van de 
mensen in de klassieke in
stellingen IS zoek. De po
litieke gezagsdragers ge

nieten bij J a n Modaal nog wei
nig krediet, het gerecht vormt 
het voorwerp van niet aflatende 
kritiek, ook politie, vakbonden, 
pers,... lijden onder een ver-
trouwensknsis. Deze bewerin
gen werden niet zomaar uit de 
losse pols geschud, ze worden 
bevestigd in wetenschappelijke 
enquêtes. Zo'n Oeso-enquête 
toonde recent aan dat de 
Vlaamse jongeren nog het 
grootste vertrouwen hebben in 
het gezin en het onderwijs. 

E^n vergelijking met een soort
gelijke enquête uit '81 laat zien 
dat ook het vertrouwen in de 
kerk verder aflcalft. Het ver
baast niet. De dalende misprak
tijk doet sociologen tegenwoor
dig spreken van "randkerkelij-
ken" en "sociaalkultureel kris-
tendom". Een kleine 70% van de 
Vlamingen noemt zich nog "reli
gieus ", maar de zondagspraktijk 
nam in Vlaanderen af tot 22% in 
'89. In Brussel praktizeert min
der dan 10%. We kunnen hier 
cijfers aan toevoegen over het 
dalend aantal priesterroepingen 
of toegediende sakramenten die 
deze trend bevestigen. 

Zowel in de kerk, de politiek of 
andere instituties spannen ge
zagsdragers van verschillend ni
veau zich in om hun instituut 
uit het slop te helpen. In de 
politiek liggen de voorbeelden 
daarvan voor het grijpen. In on
geveer elke partij en daarbui
ten, op ongeveer elk niveau en 
in ongeveer elke richting trach
ten mensen met verschillende 
initiatieven "de kloof" met "de 
burger" te dichten. J e kan er 
haóist dagelijks over lezen in de 
pers. 

In andere instituties worden 
evenzeer inspanningen gele
verd, zoals in de politiek even
zeer in verschillende richtingen, 
op verschillende niveaus en 
vanuit verschillende overtuigin
gen. J e verneemt er alleen min
der over. Meiar daarom zijn die 
inspanningen niet minder inte
ressant, ook voor de politiek. 
Neem nu het dagboek dat de 
Molenbeekse pastoor Jan Van 
Eycken, die we onlangs in WIJ 
aan het woord lieten over inte
gratie, vlak voor Kerstmis pu
bliceerde. Hoewel het wellicht 
niet in de bedoeling ligt van Van 
Eycken om met zijn publikatie 
een poging te ondernemen om 
zijn institutie uit het slop te hel
pen — hij zou zich terecht bele
digd voelen als we zulks wel een 
van zijn drijfveren zouden noe
men — kan een afstandelijk oor
delend godsdienstsocioloog wel 
tot die konklusie komen. Het 
boek ademt een grote hunker 

naar radikale eerlijkheid en au-
tenticiteit in het kerk-instituut 
uit. 

ITE MISSA EST 
In zijn dagboek tracht de pries
ter een beeld te schetsen van 
zijn dagelijkse priesterpraktijk 
in een achtergesteld migranten
getto waar niettemin nog veel 
"oude Belgen" leven. Het dag
boek Ite Muja Edt werd een kri
tische reflektie over de samen
leving en de mogelijke rol van 
de katolieke kerk daarin. Van 
Eycken noemt man en paard, af 
en toe op het provocerende af. 
Op zijn perskonferentie, deiags 
voor Kerstavond in de Koe-
kelbergse Sint-Annakerk, ver
klaarde Van Eycken dat hij af
gestapt IS van de gewoonte om 
een kerstboom of kerststalletje 
te zetten. Hij schreef wel een 
kerstboodschap, waarin hij de 
mensen oproept het Kerstfeest 
echt te vieren: door het kerst
verhaal met de medemens in 
nood (daklozen, eenzamen, 
vluchtelingen, mensen met mis
lukkingen, mensen die moeten 
herbeginnen) mee te onder
gaan. 

Dat is eigenlijk de essentie van 
de rol van de kerk, en van Van 
Eyckens roeping: ingetreden om 
uit te treden. Hij vraagt zich af 

Jan Van Eyken: "Het zou misschien beter zijn dat we in plaats van 
heiligverklaringen ezelsverklaringen zouden 'uivoeren." 

aan welke kant de kerkelijke 
ambts- en gezagsdragers en ge
lovigen zich opstellen: Bij men
sen die het leven met nweite aan
kunnen, of door ons wereQsysteem 
aan de rand terecht komen ? Of 
bijvoorbeetd aan de kant van het 
Eigenaarssyndikaat dat gedurende 

drie jaar een investeringsstop gaat 
houden omdat de tweede woonst of 
huurwoning zwaarder belast wordt. 
Deze meer begoede menden voelen 
aan dat ook zij moeten inleveren, 
dat zal wel, maar er is een fun
damenteel verschil, namelijk tussen 
mensen met kansen en mensen zon-

Een groot J.^U y.^n J., bevolking heeft geen hoge dunk van de klassieke instellingen .Ook het "instituut' 
kerk ontsnapt daar niet aan, hoe jammer deze bisschoppen en kardinalen dat ook mogen vinden. 

der veel kansen, tiuisen arnun en 
rijken. 

En dat is slechts een gedeelte 
van de zending. Het volstaat 
niet solidair te zijn met onge-
lukkigen in verklaringen en ge
bedsintenties. Van Eycken om
schrijft een kristen als "iemand 
die niet gerust gelaten wil wor
den". Zijn we een stnjdros te paard, 
vraagt hij zich af, dat hoge prin
cipes huldigt, of zijn we zoaL Jeziu 
Chriitiis die op een ezel naar Egypte 
werd gevoerd, en op hetzelfde Lutdier 
Jeruzalem binnentrok? Welk beeld 
kiezen we aU we het over onszelf 
hebben ? Je zou kunnen zeggen dat 
Jezus zelf een ezel was, om zulk 
leven te kiezen. Het zou muschien 
beter zijn dat we, in plaats van hei-
ligenverklaringen, ezeitverklaringen 
zouden invoeren. Het i) hetzelfde, 
maar wel dichter bij het evangelie. 

Op de perskonferentie werd 
o.m. het w^oord gevoerd door 
Rik DevilU, de Buizingse pas
toor die het ophefmakende boek 
"De laatste dictatuur" schreef, 
en was Norbert Bethune, de 
Tieltse ex-priester die in de zon
dagsmis aankondigde dat hij in 

1 het huw^elijk zou treden, een 
S aandachtig toehoorder. Het ver-
° wonderde dus met dat Van Eyc-
2 ken een pleidooi hield voor "het 
" openstellen van het ambt", of 

liever het toelaten van meis
jes en gehuwde mannen tot het 
priesterschap. 

BIECHT 
Opmerkelijk is verder dat de 
priester in zijn dagboek een 
hoofdstuk w îjdt aan de biecht
gesprekken. Met het oplichten 
van een tipje van de sluier over 
deze meest onbekende taak van 
de priester heeft Van Eycken 
een speciale bedoeling. Uit de 
biechtgesprekken leerde de 
priester immers dat veel gelovi
gen hun kristen-zijn vooral op
vatten als wat hij een "boome-
rang-christendom" noemt. Het 
gaat hoofdzakelijk over seksuele pro
blemen, vertelt hij, moeilijkheden 
met de partner en de kinderen, liegen 
en niet naar de mis gaan. Zaken 
dus die vooral rond zichzelf en de 
kleine kring van mensen rond zich 
draaien: de boomerang vliegt niet ver 
uit de buurt. Er kunnen daar werke
lijk serieuze gewetensproblemen mee 
gemoeid zijn, waar mensen onder 
lijden en er geen weg mee weten. 
Maar bijvoorbeeld uw materieel be
zit delen of rechtvaardig gebruiken, 
blijkt niet voor slapeloze nachten te 
zorgen bij de meeste biechtelingen. 
Zeldzaam zijn de vragen als van een 
man die vindt dat hij geen dure auto 
mag kopen als hij op de tv beelden 
ziet van honger bij Koerden of in 
Soedan. 

In de Latijnse liturgie -was met 
het "Ite, missa est" de mis ge
daan, en werden de gelovigen 
naar huis gezonden, de wereld 
in. Veel gelovigen beseffen niet 
dat Christus hen verder zendt 
dan ze denken. Een misvatting 
over hun zending waaraan ook 
veel 'politieke zendelingen"" lij-
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c» Ite missa est. Vit het dagboek 
van een. priester. Jan Van Eyc
ken. Uitg. EPO, Bercbem. 1993, 
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