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11 JULI INVOEREN 

KONING FRAZELT 
VLAAMSE LEEUW 
Naar jaar Lijkd gebruik organiseerden de gebroerderé Hap
part in het Vlaanue Voeren weereen vlaggenparadeaan het 
gemeentehuiö. Een honderdtal VU-militanten maakte van 
het mooie weer gebruik om in de faciliteitengemeente op 
uitnodiging van Vlaanu minuter Johan Sauwend een 
monumentenwandeling te maken. De konfederale tremolo 
van minuter-president Van den Brande was opnieuw goed 
voor een grommende echo in Wallonië, Waar men met 
onbegrijpelijk onbegrip toekeek hoe Albert recht stond en 
zijn lippen bewoog op de tonen van de Vlaanue leeuw. 

METEEN 
KNIPOOG.. 

S
o m m i g e F r a n s t a l i g e n 

k e b b e n z ich d e z e •week 
l angs h u n smals te k a n t 
la ten zien, ze zijn in een 

F r a n s e colère g e s c h o t e n bij 
he t zien d a t k o n i n g en k o 
n ing in o p d e B r u g s e 11 
ju l i - t r i bune za ten . E n d a t Al 
b e r t I I een p o g i n g d e e d o m d e 
V l a a m s e L e e u w m e e te zin
gen . S o m m i g e n v a n h e n sug
g e r e e r d e n zelfs d a t de k o n i n g 
d e w o o r d e n v o o r de ge legen
he id v a n b u i t e n h a d ge l ee rd 
m a a r onze na t t e v i n g e r w e e t 
d a t hij h e t h e d k e n t v ia zijn 
zoon Fi l ip t o e n d e z e als w e l p 
(naas t tal v a n a n d e r e „ v a a r 
d i g h e d e n " o o k ) he t Vl ï iamse 
volks l ied d i e n d e te l e ren . 
Voora l P R L ' e r J e a n G o l is 
vreseUjk t e k e e r g e g a a n t e g e n 
d e kon ink l i jke a a n w e z i g h e i d 
in B r u g g e . Alsof hij n ie t w e e t 
d a t d e k o n i n g o o k w e l n a a r 
een of a n d e r W a a l s feest zal 
t r e k k e n . H e t zou G o l e n m e t 

D
e poli t ieke zenuwach t ig 
heid w a s de dagen voor 11 
juli waX. ges tegen door het 
k lowneske gedoe van 

H a p p a r t in Voeren . W a s hij nu 
w a a r n e m e n d bu rgemees t e r (ge
wees t ) of n i e t ? H a d hij in die 
hoedan ighe id d o k u m e n t e n on
d e r t e k e n d of niet ? D e Vlaamse 
schepen H u u b Broers n a m he t 
zekere voor he t onzeke re en 
legde k lach t neer bij de R a a d 
van Sta te . D e Volksunie n a m 
o n d e r impuls van hciar Vlaamse 

h e m alle a n d e r e W a a l s e z u u r 
p r u i m e n g o e d u i t k o m e n 
m o c h t e n zij e e n s een gesch ie 
d e n i s b o e k r a a d p l e g e n en 
d a a r i n lezen d a t A l b e r t n ie t d e 
ee r s t e k o n i n g is d ie v a n d e 
G u l d e n S p o r e n s l a g g e b r u i k 
m a a k t o m d e V l a m i n g e n o p te 
m o n t e r e n . E n o m een beet je 
v a n he t o n r e c h t g o e d te m a 
k e n d a t h e n w^erd a a n g e d a a n . 

H e t ee r s t e telefoontje d a t o p 
I l jul i o p o n z e r e d a k t i e b in 
nenvie l k w a m v a n La Demure 
Heure, o p z o e k n a a r de vol 
ledige t e k s t v a n d e V l a a m s e 
L e e u w . M e n w i l d e d a a r w^el 
eens -weten w a t v o o r vresel i jks 
de k o n i n g in B r u g g e éJlemaal 
h a d m e e g e z o n g e n . Wi j h e b 
b e n d e t e k s t onmiddeUijk en 
m e t g e n o e g e n doorge faks t . 
N a t u u r l i j k zijn d e kol lega 's 
geva l len ove r „ g e e n t r o n e n 
bli jven s taan". . . 

H e r e n , p luis e lke na t iona le 
h y m n e e e n s ui t en je h e b t 
m e t e e n d e m e e s t straffe 
b loemlez ing bij mekaa r . La 
Mardeillaue is een oo r logs 
z u c h t i g Hed -want o o r s p r o n 
keli jk Chant de guerre pour L'ar-

Koning Albert onderhield zich bij zijn bezoek aan de ahdij van 

Steenhrugge met de abt. 

minis ter S a u w e n s gau^v-gauw^ 
het initiatief om een m o n u m e n 
t enwande l ing in Voeren te or
ganiseren, o m aan te tonen da t 
he t voor de Vlaamsnat ional i s ten 
bu i ten kijf s taat da t er aan Voe
r e n niet ge to rnd w o r d t . 

O p 11 juli zelf w a p p e r d e bij het 
k raa ien van de ha^n de l eeuw al 
aan het gemeen tehu i s . Enke le 
u r e n la ter k w a m e n de gebroe 
de r s H a p p a r t de Vlamingen w^at 
t e rgen d o o r er h u n rijke ver -
z a m e h n g vlaggen ten toon te 

mée du Rhui. H e t Wiihelmud 

ee r t n o g s t eeds D e n C o n i n c k 
v a n H i s p a e n g i e n . . . 
E n z o v o o r t . 

J e a n Gol wi l d e federa le r e 
g e r i n g o n d e r v r a g e n , hij d o e t 
maar . I n zijn zo g w i n d t dhr . 
R o b e r t Col l ignon , W a a l s mi 
n i s t e r p r e s iden t , z ich o p o m 
d a t L u c V a n d e n B r a n d e v a n 
België een k o n f e d e r a t i e wU 
m a k e n . l ï en b o z e Col l ignon 
w^eigerde d e 11 ju l i -p lecht ig-
h e d e n te Brus se l bij te w^onen. 
M e n s t o c h ! 

V a n d e n B r a n d e heeft n ie t 
m e e r g e z e g d d a n w a t in d e lijn 
d e r v e r w a c h t i n g e n l igt : d e r e 
gio's zu l len n o g m e e r be 
v o e g d h e d e n kr i jgen . O m d a t 
d e z e nu t t i g zijn v o o r een be 
t e re w e r k i n g v a n d e dee ls ta 
t en . F i skaa l s t a an d e z e n u 
n e r g e n s , h e t gek ibbe l r o n d de 
g e z o n d h e i d s z o r g e n bhjft a a n 
h o u d e n e n v e r d e e l t h e n m e e r 
en d i e p e r d a n m e n v e r m o e d t . 

R a a r is w e l d a t V a n d e n 
B r a n d e o o k u i t V l a a n d e r e n 
t e g e n w i n d k reeg , W d f r i e d 
M a r t e n s en A g a l e v v o n d e n 
he t n o d i g u i t te ha len . Z e d o e n 

stellen. E n nog enkele u ren la ter 
ve rzamelden een honderd tcJ 
V U - m i h t a n t e n zich in 's Gra -
venvoeren om o n d e r de skun 
dige belegeleiding deel te n e m e n 
aan de monumentenw^andehng 
van S a u w e n s . O n d e r he t mo t to 
"volg de oranje s t r epen" (van 
rijkswacht en B O B ) w e r k t e het 
Volksunie-gezelschap z o n d e r 
inc identen haa r tochtje af. N a 
afloop w e r d e n de dee lnemers 

maar , w a t m o e t g e b e u r e n zal 
g e b e u r e n ! 

Tot s lot z o u d e n wij h e t n o g 
e v e n wi l l en h e b b e n o v e r d e 
W a a l s e a r r o g a n t i e . F r a n s t a 
lige poli t ici m o e i e n z ich g r a a g 
m e t a n d e r m a n s z a k e n , een 
beet je zel fkr i t iek zou ze sie
r e n . Z o z o u d e n ze d e dhr . 
J o s é H a p p a r t v e r d e r e k l o w -
ne r i eën ui t h e t hoofd k u n n e n 
p r a t e n . O f zich a fv ragen of 
h e t w e l n o d i g is h u n a u t o 
b u s s e n in F r a n k r i j k t e l a t en 
bou-wen e n zo 200 mil joen fr. 
ove r d e ba lk te gooien . . . 

Wi j h e b b e n a a n d e 11 juli v a n 
1994 g e e n s lech te h e r i n n e 
r ing . E n k u n n e n he t n ie t l a t en 
he t l aa t s t e v e r s u i t de V l a a m s e 
L e e u w te c i t e r e n : ,fAL zij hem 
(de L e e u w ) macht'looj denken 
en tergen met een öchop dan rwht 
hij zich bedreiger^ en vreed'Ljk 
voor hen op." 

M e t een k n i p o o g n a a r L a 
D e m i è r e H e u r e , n a a r J e a n 
Gol , n a a r CoUignon. E n d e 
a n d e r e n . 

Alauri ts V a n L i e d e k e r k e 

d o o r Sau^vens en Anc iaux op 
een p in t ge t r ak tee rd . 

In Wal lonië h a d m e n in tussen 
g e h o o r d da t d e k o n i n g in 
Brugge de pr i jsui t re iking van de 
G u l d e n s p o r e n m a r a t o n h a d bij
gewoond , en o schande , de 
Vlaamse l eeuw h a d meegezon
gen (zie ook DoordeweekJ). N u 
•was da t eigenlijk geen z ingen te 
noemen , w a t Alber t in Brugge 
liet horen . H e t h a d mee r -weg 
v a n een frazelende (frazelen: 
beg innen te sp reken , gewoon
lijk gezegd van kleine k inde ren ) 
d a n van een k l inkende Vlaamse 
leeuw. M a a r kom, alle begin is 
moeilijk. 

O o k de konfedera le u i t sp r aken 
van Van den B r a n d e d e d e n er 
w e e r w^at inkt vloeien. D e 
Waalse pe r s o n d e r w i e r p de 
teks t van de Vlaamse leeuw aan 
een n a u w g e z e t onderzoek , en 
k w a m tot de vasts tel l ing da t de 
k o n i n g zijn eigen o n d e r g a n g 
mee had bezongen . Geen tronen 
bUjven étaan, zegt de tweede 
strofe. 

D e Waa l se reakt ies op he t ini
tiatief van de k o n m g zijn on
begrijpelijk. W e leven immers in 
een federale staat . D a n m a g 
m e n van de vors t toch ver
w a c h t e n da t hij w a t respek t 
o p b r e n g t voor de n ieuwe s taats-
o rden ing , en d u s voor de sa
mens te l lende delen e rvan . / \ 1 -
ber t deed niets mee r en niets 
minder . H e t gebaa r van de ko
ning w e r d in V laande ren op
recht g e w a a r d e e r d . Hij zal in 
sep tember w^aarschijnlijk ook 
een v i e n n g ter ge legenheid van 
de Waa l se feestdag b i jwonen. 

(Pdj) 



• 

• In de A^acedonische 
hoofdstad Skopje werd de 

f angster Bajrami aange-
ouden. Met geld dat hij in 

België "verdiend" had, was 
deze ontvoerder van VDB er 
een diskoteek en twee 
Itikse-kledingzaken begon
nen. Aan rijn uitlevering 
wordt getwijfeld. Hij zou 
optrekken met de dochter 
van een plaatselijke politie
chef. 

• De Waalse keuze voor 
EMI/Renaxilt-bussen zou 
de staat een slordig miljard 
meer kosten dan de Van 
Hool-bussen. De EMl/Re-
nault-bussen zijn in aankoop 
176 miljoen duurder, en ze 
zullen gespreid over 15 jaar 
voor 262 miljoen frank meer 
verbruiken. Bovendien zal 
de Belgische overheid 415 
miljoen aan sociale bijdra
gen en belastingen derven 
omdat de produkrie groten
deels in Frankrijk plaats
vindt. En bet Waalse gewest 
hangt dan nog een scha
declaim van 250 miljoen 
frank boven het hoofd. 

• De bussenfabrlkant Van 
Hooi maakte bekend dat hij 
uit Fabrrmetal stapt. Dat is 
de Belgische werkgeversfe
deratie van bedrijven uit de 
metaalverwerkende nijver
heid. Het Vlaamse bedrijf 
Erotesteert daarmee tegen 

et gebrek aan steun van de 
organisatie voor belangen
verdediging van de metaal
verwerkende bedrijven in 
het konflikt met het Waalse 
gev»fest. 

• Waardig Ouder Worden 
wil in zoveel mogelijk ge
meenten lijsten indienen 
voor de komende gemeen
teraadsverkiezingen. Daar
voor zoekt de jonge partij 
voor ouderen nog kandida
ten. Er is één voorwaarde: 
het mogen geen overlopers 
uit andere partijen zijn. 
Overlopers moeten bij 
W O W eerst vier jaar aan de 
zijlijn bhjven staan. 

• De paardenkoersen in 
Sint-Eloois-Wmkel gaan 
niet door. De organisatoren 
zoeken naar een alternatief 
in de vorm van een paar-
denmarkt. 

• Een direkteur, een gewe
zen direkteur en een Zwit
sers bankier -worden be
schuldigd van een giganti
sche fraude bij de verze
keringsmaatschappij Omob. 
Ze zouden ongeveer 800 
miljoen frank onder elkaar 
verdeeld hebben. Ei werd 
geopperd dat de zaak wat te 
maken kan hebben met de 
moord op André Cools, die 
voorzitter was van Omob. 

• Is Michael Jackson ge
t rouwd met Lisa Marie 
Presley, de 26-jarige dochter 
van Elvis? Aldus beweert 
een Domimkaanse krant. 
Het wereldschokkend 
nieuws wordt door een 
woordvoerder van de pop
zanger ontkend. 

Tljderu de toespraak in het BruédeUe dtadhuL) hield de voorzitter van de Vlaanuie Raad, de McialLit BaOewijnd een gematigde toespraak. Hij 
pleitte vooral voor meer werkgelegenheid, overigens eerder een 1 mei tema. 

MARATON 
Geheel onverwacht luisterde 
het koningspaar Albert II en 
Paola de Gvddensporenmaraton 
in Brugge op met hun aan
wezigheid. Organisator Pol Van 
den Drieó^iche vî as in ^volken: "Dit 
is een meer dcui frjiai gebaar 
naar Vlêianderen toe", zei hij. 
"Dat weten we te waarderen. 
Het is ooit anders geweest". 
Vermoedelijk werd de komst 
van de koning geheim gehouden 
om ordeverstoringen door 
Vlaams Blokkers te verhinde-

De koning moest een hele grote 
Vlaamse leeuw in de ogen kij
ken. Deze manifestatie w^as 
waarschijnlijk een van de eer
sten waar de Braban§onne niet 
weerklonk. Albert kreeg in 
plaats daarvan de Vlaamse 
Leeu\v te horen. Tot grote ver
bazing van de aanwezigen en 
van televisiekijkend Vlaanderen 
gaf hij zelfs de indruk het 
Vlaamse volkslied mee te zin
gen. Van deze Albert hebben we 
het laatste nog niet gezien. 

Het was de eerste keer dat Al
bert en Paola een officiële I I 
juh-viering bijwoonden. Het 
koningshuis had ook vroeger al 
eens uiting gegeven van respekt 
voor de geschiedenis het 
Vlaamse volk. In 1907 had Le
opold II het standbeeld van J a n 
Breydel en Pieter de Coninck 
op de Grote Markt van Brugge 
onthuld. De toespraken waren 
toen nog wel eentahg Frans. 

Daarna bracht de koning een 
bezoek aan de abdij van Steen-
brugge. Dit bezoek was al even 
opmerkelijk (zij het veel minder 
opgemerkt) als de koninklijke 
cianwezigheid op een gulden-
sporenmanifestatie. De abdij 
van Steenbrugge heeft immers 
een biezondere reputatie als de 
abdij van de betreurde abt Dom 
Modest Van Assche. Deze abt 
staat in alle Vlaamsgezinde 
kringen bekend als een repres-

sieslachtoffer. Hij werd door 
zijn bewcikers op mensont
erende wijze behandeld, en 
stierf als een gebroken man. 

SCHEIDEN 
In een opmerkelijke vnje tri
bune (De Standaard, 11 juh) ge
titeld Vlaanuc vrienden, laten we 
dcheiden pleiten drie vooraan
staanden uit de Vlaamse be
weging voor een scheiding tus
sen de Vlaamse beweging en de 
beweging rond het Vlaams 
Blok. De tekst is van de hand 
van Rob Eykerui, Herman d'Ed-
pallier en Paul De Beider. Dit 
drietal was of is aktief in het 
Algemeen Nederlands Zang
verbond en het I Jzerbedevaart-
komitee. 

De auteurs verwijzen naar de al 
jarenlang durende ideeënstrijd 
binnen het ANZ en in andere 
Vlaamse strijdorganisaties. Wat 
het Zangfeest betreft wil de ene 
strekking volgens hen een Al
gemeen Nederlands Zangfeest, 

waar alle bewuste Vlamingen 
thuis zijn, en de andere strek
king een eng nationjJistisch 
feest. De gebeiutenissen rond 
het jongste Zangfeest wijzen 
erop dat de Vlaams Blok-strek-
king daar het meest gehoor 
kent. Maar ook de IJzerbe
devaart is ten prooi gevallen aan 
deze interne strijd. De auteurs 
schrijven dat jaren aan een stuk 

f eprobeerd werd om de brok
en te lijmen, onder het motto 

van de Vlaamse eenheid. 

De druk wordt echter almaar 
groter, de incidenten steeds 
krasser. Eykens, d'Espalher en 
De Belder brengen een indruk
wekkende hjst voorvallen in 
herinnering en komen tot het 
besluit dat de geesten voUedig 
uit elkaar gegroeid zijn. "Er is 
een demokrarische Vlaamse Be
weging enerzijds. En er is een 
beweging rond het Vlaams Blok 
anderzijds." 

Deze evolutie werd ook in dit 
weekblad herhaaldelijk aan de 
kaak gesteld. Onze konklusie is 
dezelme als deze van de drie 

Vlamingen: "Wat beide ver
deelt, is essentieel." (...) "De 
gehjkberechtiging die Vlamin
gen voor zich zelf moesten be
vechten, geldt volgens de enen 
wel, en volgens de anderen niet 
voor zw^arten, vluchtelingen en 
andere geminorizeerden. Als 
over de grondslagen geen eens
gezindheid bestaat, is er maar 
één uitweg: Vlaamse vrienden, 
laten -wij scheiden !" 

Het drietal roept de verant
woordelijken in de Vlaamse ver
enigingen op om nu openhjk 
hun plaats te bepalen. 

PEILINGEN 
Tussen verkiezingen in vormen 
ze het gesprekstema bij uitstek 
in veel partij sekretariaten. Na 
de verkiezingen heet het dat de 
peilers het weer eens bij het 
verkeerde eind hadden. Vooral 
na 24 november 1991 en 12 juni 
1994 w^erd er in sommige par
tijen aan gedacht opiniepeilin
gen resoluut te verbieden. Men 
kwam tot de vaststelling dat het 
de peilingen waren die beslisten 
wie zich winnaars en verliezers 
van de verkiezingen mochten 
noemen. 

Niet alleen de politieke wereld 
in ons land Ujdt blijkbaar sian 
een peilingssyndroom. In het 
Duitse ^veekblad Der Spiegel 
krijgen de peilers serieus de 
•wind van voren van ambtenaren 
en gereputeerde deskundigen. 

Een ambtenaar van de Duitse 
Voorlichtingsdienst meent dat 
één derde van de bij instituten 
voor opiniepeilingen ingele
verde interviews vervalst zijn. 
Een deskundige zegt dat meer 
dan 90 % van het aangebrachte 
materiaal van minderwaardige 
kwaliteit is. 

Als oorziiken haalt men de on
derbetaling van de interviewers 
aan; het feit dat ze teveel in één 
keer moeten vragen, waardoor 
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veel ondervraagden er na een 
tijdje de brui aan geven en de 
duim van de ondervrager het 
interview afmaakt; het feit dat 
er teveel lastige vragen gesteld 
worden, met hetzelfde resul
taat; en het feit dat gemiddeld 
een derde van de ondervraag
den sowieso w^eigert mee te wer
ken. 

Toevallig pubHceerde De Morgen 
dinsdag de eerste opiniepeiling 
na de verkiezingen van 12 juni. 
Het betreffende artikel was ge
titeld: "Terugval" VLD nu ook 
merkbaar in peilingen. 

LAPLASSE 
De Standaard vernam dat het 
Hof van Kassatie de zaak van 
Irma LapLoóóe doorverwezen 
heeft naar het Hof van Beroep 
in Gent. Dat hof moet onder
zoeken of er redenen bestaan 
om het proces van de geëk-
sekuteerde vrouw te herzien. 
Het moet vervolgens een advies 
formideren tegen of voor een 
herziening van het proces. 

Op grond van dit advies besHst 
in een tweede faze opnieuw het 
Hof van Kassatie of het dood
vonnis wordt vernietigd. En het 
Hof van Beroep velt dan een 
nieuwe uitspraak. Volgens de 
krant belooft het onderzoek niet 
gemakkehjk te worden. Zoals 
gew^eten werd Irma Laplasse in 
1945 terechtgesteld. Ze werd 
beschuldigd van verklikking 
met de dood van zeven ver
zetsstrijders tot gevolg. Al gauw 
w^erd de gegrondheid van die 

beschuldiging in twijfel getrok
ken. De zaak Laplasse wordt 
vaak aangehaald als typevoor-
beeld van onrechtvaardig en 
anti-Vlaams repressieproces. 

UNIOP 
Vrijdagavond beshste een spe
ciale kamerkommissie ex-minis
ter Guy Coëme (PS) wel, en 
ex-minister Philippe Moureaux 
(PS) en vice-premier Willy Claed 
(SP) niet door te verwijzen naar 
het Hof van Kassatie voor de 
Uniop-affaire. De kommissie 
oordeelde zoals de meeste waar
nemers verwacht hadden dat de 
feiten in het verslag van pro-
kureur-generaal Van Ouden-
hove tegen Claes en Moureaux 
niet zwaar genoeg wogen. Voor 
Coëme is het dit jaar al de 
tweede keer dat hij naar Kas
satie verwezen wordt. Eerder 
was dat het geval voor de 
Agusta-affaire. Coëme zegt dat 
de Uniop-affaire opgerakeld 
werd om zijn positie in de 
Agusta-affaire, w^aar hij on
schuldig pleit, te verzw^cikken. 

De burgemeester van Borg
worm noemt zichzelf de zon
debok van een h3^oknete po-
htieke klasse. Niet helemaal on
terecht. Hij wees erop dat in de 
periode dat de Uniop-uitschui-
vers plaatsvonden, het bij na
genoeg aUe pohtieke partijen de 
gevi^oonte v̂ âs om een beroep te 
doen op een soortgehjke vorm 
van partijfinanciering. Slechts 
wie gefortuneerd was, of over 
een tweede inkomen beschikte, 
bvb. als advokaat of professor, 

kon zonder externe hulp op het 
hoogste niveau pohtiek bedrij
ven. Dit argument van Coëme 
bevat ongetwijfeld een grond 
van waarheid. Maar maakt het 
daarom de hem ten la^te gelegde 
feiten in het Uniop-dossier (zie 
verleden week) minder straf
baar ? We menen van niet. Hoe
wel hij zelf beweert terug te 
zullen komen, beschouwt men 
deze affaire jJs het einde van 
Coëme's politieke karrière. 

SP-vice-premier Claes ont
snapte de Uniop-dans. Noch
tans ging ook hij waarschijnhjk 
over de schreef: het gaat niet op 
om met belastinggeld z'n eigen 
populariteit of die van zijn partij 
te laten meten. Zelfs al kost dit 
maar vijf frank. Dit is een po-
htikus niet waardig. In het geval 
van Claes meende een meer
derheid in de kommissie dat 
juridisch het bedriegeHjk opzet 
ontbrak om van een misdrijf te 
kunnen spreken. En in verge-
hjking met Coëme woog het 
dossier van Claes lang niet zo 
zwaar. Dat is een verkeerde 
redenering: het is niet het ge
wicht van een gerechtehjk dos
sier dat de beshssing van de 
biezondere kommissie richting 
moet geven, maar het blote be
staan van een dossier. 

Daarom heeft het er veel van 
weg dat de kommissie toch an
dere overwegingen heeft laten 
meespelen dan ze zelf beweerde. 
De kommissie beseft dat er 
stront aan de knikkers van Co
ëme, Moureaux en Claes hangt. 
Ze begrijpt echter maar cd te 
goed hoe dit mogehjk is. De 
kommissieleden zijn immers po-

htici. Hadden ze gekunnen, heel 
wat kommissieleden hadden 
maar al te graag de drie knik
kers gewassen. Alaar ze besef
ten dat de pubUeke opinie zich 
dan tegen hen zou keren, tegen 
de pohtici die elkjiar als het er op 
aan komt toch in bescherming 
nemen. En de kommissie rolde 
dus aUeen de vuilste knikker 
naar ICassatie. 

De Uniop-affaire heeft ook ge
volgen voor de procedure om 
een ex-minister te vervolgen. 
Die procedure bewees niet meer 
te voldoen. Want zelfs wanneer 
het gerecht een (gewezen) mi
nister zou willen ondervragen 
over feiten gepleegd tijdens zijn 
ministerschap, moet volgens de 
grondwet een speciale kamer
kommissie opgericht worden 
die moet oordelen of de man of 
vrouw in kwestie doorverwezen 
wordt naar het Hof van Kas
satie, de rechtbank die bevoegd 
is om te oordelen over de mis
drijven van (gewezen) minis
ters. Deze procedure van "in
beschuldigingstelling door de 
Kamer", zo bhjkt volgens heel 
wat insiders, maakt van de 
(ex-)minister een schuldige en 
veroordeelde nog voor er een 
vonnis door Kassatie geveld 
w^erd. 

TRANSFERS 
Het bestaan van belangrijke fi
nanciële transfers van Vlaan
deren naar Wallonië wordt in 
sommige kringen gerechtvaar
digd door te verwijzen naar de 
wederkerigheid ervan: vroeger 

was het vooral Vlaanderen dat 
van transfers uit Wallonië ge
noot, nu is het omgekeerd. Dat 
noemt men echte sohdariteit. 

Het argument van de weder
kerigheid is een fabel. Dat zegt 
professor Hannens, die aan de 
VUB en de UG doceert, in een 
artikel in Liberaal Reflex. De 
hoogleraar be-weert dat de Vla
mingen nooit uit de hand van de 
Walen hebben gegeten. Tijdens 
de periode 1832-1912 vertegen
woordigden de 4 Vlaamse pro
vincies 44,1% van de bevolking. 
Die Vlamingen betaalden in die 
periode 44% van de belcistingen. 
Wallonië vertegenwoordigde 
38,2% van de bevolking, maar 
leverde slechts 30% van de be
lastingen. Als er toen sprake 
was van een transfer, was er dat 
een van Brabant naar Wallo-

Bovendien be'weert Hannes dat 
er nooit een arm Vlaanderen en 
een rijk Wallonië heeft bestaan. 
De doorsnee Vlaming was nooit 
armer dan de doorsnee Waal. Er 
w^aren wel meer rijke Waalse 
bedrijven. Maar deze bedrijven 
uit het industriële Wallonië be
taalden minder bedrij fslasten 
aan de staat dan het agrarische 
Vlaanderen met zijn vele kleine 
bedrijfjes en uitgebreide dien-
stensektor. 

Tenslotte doet deze Hóinnes nog 
een opermerkelijk vaststelling: 
Vlaanderen betaalde 44% van 
de belastingen, maar kreeg 
slechts 35 tot 37% van de in
vesteringen. 

VLAAMS, VLAAMSER, VIAAMST 

11 juli leverde weer een rijke 
oogst op aan toespraken, op
roepen en persmededelingen. 
Een bloemlezing. 

RaèikaU taal hij de ^tripi'ereni-
gingen: 

Het Davièdfondi' wil de laatste 
faze van de Vlaamse eman
cipatie aanvatten: de afbouw 
van de financiële kolonisatie 
door België. Vlaanderen bezit 
noch op het vlak van de sociale 
zekerheid, noch op het vlak 
van de fiskaliteit enige noe
menswaardige autonomie, 
stelt de Vlaamse vereniging 
vast. Onze gemeenschap 
wordt wel gedwongen Wal
lonië, Brussel en België aan de 
nodige fïnancies te helpen. 
Deze laatste loodjes, de cen
ten, wegen het zwaarst. Maar 
het Davidsfonds zal mee strij
den "voor een zelfstandige 
staat Vlaanderen, die moet tot 
stand komen \ ia het demo-
kratisch verkozen eigen 
Vlaams parlement." 

Ook het Algemeen Neêerlanih 
Zang^'erhom) wil het staatsher
vormingsproces zo spoedig 
mogelijk afronden. De 
Vlaamse eisen dienen veran
kerd te worden in een Vlaamse 
grondwet, meent het ANZ. 
'Alleen op die manier zal 
Vlaanderen zijn ekonomische 
en kulturele geloofwaardig
heid op het internationale fo
rum kunnen handhaven." Het 
A N Z pleit verder voor de af
schaffing van de faciliteiten, de 

volledige splitsing van het 
kiesarrondissement Brus-
sel-Halle-Vilvoorde, de stop
zetting van de transfers, het 
paal en perk stellen aan de 
brutale Franstalige verove
ringsdrang in Vlaams-Brabant 
en Voeren, en algemene am
nestie. 

Het Taal Aktie Komitee en de 
VlaamM Volkxéewcgmg voerden 
op 10 juli een verankerings-
aktie op de toegangslaan naar 
de luchthaven van Zaventem. 
Eén van de rijvakken van de 
Vilvoordelaan werd afgezet. 
Er wordt een Vlaams veran-
keringsbeleid geëist. Zaven
tem mag geen Paris-Nord 
worden. WB-voorzit ter De 
Roovcr ziet dat Vlaanderen zich 
een plaats aan het veroveren is 
in Europa. Hij vraagt zich af 
wanneer Vlaanderen als lid
staat mee aan de tafels van de 
EU zal zitten. Dat hebben de 
Vlamingen volgens de VVB 
zelf in handen. De \ 'VB van 
haar kant pleit resoluut voor 
Vlaamse onafhankelijkheid. 

Wat minder radlkaal, maar mei 
aandacht wor het gezwébeleid: 

Voorzitter Van Mechelen van de 
Bond van Grote en Jonge Ge
zinnen eist de federalisering 
van de gezondheidszorgen en 
de kinderbijslagen. Niet om
wille van de geldstroom van 
noord naar zuid, maar opdat 
Vlaanderen zijn eigen beleid 
op deze vlakken zou kunnen 
voeren. 

ZaaU gehraikekjk hadden ook feel 
politici hun verlanglijjtjeé klaar, 
het ene al radikaler en oprechter 
dan het andere, 

Ataatxtchappelijke tema\t bij VU: 

In De Morgen vond VU-voor-
zitter IkrL Anciaux dat Vlaan
deren het op 11 juh moet aan
durven nieuwe tema's te be
spreken. De Vlaamse feestdag 
moet meer zijn dan het roeren 
van de Vlaamse grieventrom-
mel en het opsommen van een 
Vlaams eisenprogramma. Dat 
had Bert Anciaux al gedaan op 
een wel erg vroege 11 juli-vie-
ring einde juni in Machelen. 
Verleden zaterdag pleitte de 
VU-voorzitter dan voor een 
nieu^ve maatschappelijke be
weging die aandacht dient te 
hebben voor de toekomstver
wachtingen van jongeren, de 
schrikreakties van senioren, 
de inzet van kreatieve onder
nemers en een toekomstge
richte kulturele identiteit. 

Het feit dat vee! jongeren het 
niet zo begrepen hebben op de 
autonomieboodschap van de 
Vlaamse beweging, en deze 
interpreteren als groepsego-
isme van een welvarend 
Vlaanderen, wijt Bert Anciaux 
aan misverstanden en voor
oordelen. Hij wil dit counteren 
met juiste argumenten, juiste 
standpunten en een juist taal
gebruik. Anciaux gaf twee 
voorbeelden: de federalisering 
van de sociale zekerheid en het 
amnestiedossier. Het eerste is 

volgens de VU-voorzitter geen 
zaak van "eigen centen eerst', 
maar van een goed sociaal be
leid met vernieuwende aksen
ten. Het tweede is geen kwes
tie van het grote gelijk, maai" 
van verdraagzaamheid en be
grip over een bitter verleden 
waarin geen winnaars maar 
alleen verliezers waren. 

...en VLiairu Blok; 

Volgens Vlaams Blok-voorzit-
ter Karet Dillen heeft Vlaan
deren ook dit jaar weer geen 
reden tot feest vieren. Hap
part, de transfers, Brussel en 
Vlaams-Brabant passeerden 
de revue. Bovendien heersen 
nog steeds kriminaliteit en on
veiligheid in vele Vlaamse ste
den, en werpt het probleem 
van de buitenlanders een drei
gende schadu"w op onze toe
komst, meent Dillen. 

Kommunautaire (maar it'ei/tig 
Vlaam.igezinde) taal bij Agalev; 

Joii Gey^ieU stelde dan weer dat 
er in de nieu'we federale struk-
tuur geen plaats meer is voor 
een terug-val in een voorbij
gestreefd unitarisme, noch in 
een vlucht vooruit in een ver
krampt separatisme. Geysels 
hekelde ook de kommunau
taire karrousels, de holle fra
sen van de verankeringsstra
tegie en operaties als \ 'laan-
deren 2002. 

Taal die in Wallonië .ilecht ont-
i'angen werd i'on Van den 
Brande: 

De patroonheer van de ope
ratie Vlaanderen 2002, minis
ter-president Van den Brande 
(CVP), stelde een meerpun
tenprogramma voor om België 
om te vormen tot een kon
federatie van twee deelstaten, 
Vlaanderen en Wallonië, een 
Duitstalige gemeenschap en 
een Brussels gewest. Van den 
Brande stelde ook de unitaire 
sociale zekerheid in vraag, ei
ste m^%r fiskale, ekonomische 
en sociale bevoegdheden voor 
Vlaanderen op, en vroeg "ver
zoening" tussen de burgers: 
"Als een modern demokratisch 
Vlaanderen dit wil, moet dit 
kunnen." 

En de VlaamJe CVP-niinidleré 
Kelchtermaju en Weckx voegden 
daar nog wat aan toe: 

Kelchtermans beloofde 
Vlaamse flinkheid in de fa
ciliteitengemeenten rond 
Brussel en in Voeren. De mi
nister zal aan de Limburgse 
goeverneur vragen om alle 
door Happart gestelde daden 
als waarnemend burgemeester 
te vernietigen. En Weckx vroeg 
aandacht voor de nieuwe taal
strijd in Europa, en pleitte 
voor het alternatief van de 
taalkundige verscheidenheid 
tegenover het \'ijf-grote-ta-
len-plan. 

(P<ij) 
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BOB VAN HOOLAND KRITISCH OVER 

BUITENLANDSE PROMOTIE VOOR VLAAMSE KULTUUR 
Het is bijna een jaar geleden dat 
gemeenschappen en ge^vesten 
de bevoegdheid kregen om zelf
standig op het internationale fo
rum op te treden. Om een der-
geUjk buitenlands beleid te kun
nen voeren heeft Vlaanderen 
dnngend zowel een politiek als 
administratief apparaat nodig. 

Onze nieuwe federale staats-
struktuur en de nieuwe kansen 
voor Vlaanderen worden nau
welijks in het buitenland aan de 
man gebracht. Ook senator Bob 
Van Hooland keek verbaasd 
rond toen hij enige tijd geleden 
Ln Groot-Brittannië verbleef. 
Terug op Vlciamse bodem in-
terpeUeerde hij minister-voor
zitter van de Vlaamse regering 
Luc Van den Brande. 

Bob Van Hooland: „Ik had daar 
op de Belguiche amhoé^ade ten bij
zonder leerrijk gesprek. Ik ó telde va^t 
dat er voor het gehele Brilde rijk geen 
enkele diplomaat formeel helajt ut 
met de kuüurele uitstraling van 
Vlaanderen. Nochtans ben ik er van 
overtuigd dat de georganiseerde kul-
turele uitstraling een strategisch on
derdeel zou kunnen zijn van het 
internationale beleid van de Vlaamse 
regering. Vlaanderen kende gedu
rende eeuwen een kulturele uitstra
ling; in de brochure die werd uit
gebracht naar aanleiding van de 

Volgens Bob Van Hooland moet Vlaanderen met wat meer ijver z'n 
zonen uitzenden. 

Europese elfdaagse (van 1 tot 11 
juli) werd er terecht naar verwezen. 
Maar bij herhaling stelde ik vast 

dat sommige diplomaten bijzon
der weinig weten over de 
Vlaamse kuituur en over de 

staatshervorming. Ik heb het 
gevoel dat zij met de staats
hervorming veel moeite hebben 
en het niet opnemen voor de 
gemeenschappen. Daarom 
wordt het hoog tijd dat de 
Vlaamse regering inspraak zou 
krijgen bij de benoeming van de 
federale ambassadeurs." 

KULTURELE 
AMBASSADEURS 

Begin dit jaar stelde de Vlaamse 
regering haar kulturele ambas
sadeurs aan. Dit initiatief was 
financieel haalbaar omdat een 
stukje van het ekonomiebudget 
werd afgeroomd. 

B. Van Hooland: „Dit initiatief, 
op zich zeer waardevol, moet aan
gevuld en ondersteund worden door 
het diplomatieke netwerk in de ruime 
zin. Men mag niet vergeten dat ook 
de Vlaamse gemeenschap recht
streeks en onrechtstreeks veel mid
delen besteedt aan het netwerk van de 
federale diplomatie. In juli vorig jaar 
besliste de Vlaamse regering om 
verschillende gemeenschapsattachés 
te zullen aanstellen. De aanwer
vingsprocedure blijkt nog steeds niet 
afgerond te zijn. 

De VU meent dat Vlaanderen 
zich niet kan veroorloven om 
nog vijf of tien jaar aan te zien 
hoe de Vlaamse belangen wor-

TRANEN OVER PYONGYANG 

De luidsprekers lamgs de 38ste breed
tegraad tussen Noord- en Zuid-Korea 
zingen sinds enkele dagen een ander liedje. 
De Amerikaanse soldaten die er langs de 
huizenhoge prikkeldraad kamperen 
schrokken even op. Dit keer geen pro
paganda tegen het verfoeilijke Westen 
maar de dood van Kim Il-sung, de Wel
beminde Leider. 

Zuid-Korea rjiadpleegde meteen haar ka
nalen om te achterhalen of het bericht niet 
de zoveelste stunt van Pyongyang was. 't 
Zou niet de eerste keer zijn dat „die van 
boven" hen met sukses om de tuin leid
den. 

De teevee toonde 's anderendaags beelden 
van duizenden w^enende Noordkoreanen, 
maar ook deze waren nog geen waarborg 
dat de laatste diktator dit tranendal had 
verlaten. Het was •wachten op bevestiging 
vanuit Peking. En inderdeiad. Het pers-
buro Nieuw China bevestigde de korte, 
harde kreten uit de luidsprekers. In drie 
regeltjes. 

Of de tranen gemeend of krokodilletranen 
waren weetje bij deze Aziaten nooit. Of de 
duizenden spontaan op straat w^aren ge
rend of op bevel is niet te achterhalen. 
Maar Kim Il-sung is dood. De Eeuwige 
Zon van Noord-Korea is voor altijd achter 
de kim verdwenen. 

Misschien zijn het wel tranen van 
vreugde ? Vraag ik mij af als ik in mijn 
notities over Noord-Korea zit te snuis
teren. En aan Ri Bo-sic denk, het meisje 
dat me op het vhegveld van Pyongyang 
een rood sjjialtje om de hals bond. Zij 
droeg, zoals alle kleine meisjes in 
Noord-Korea, de bloedrode kimUsunia in 
de haren. Zij lachte uitbundig, zoals alle 
kinderen van die leeftijd lachen. Of ze dat 
nu nog doet ? Ik vrees het. 

Ri Bo-sic moet nu een jonge vrouw van 
rond de twintig zijn. Wellicht staat zij aan 
een of andere zware machine in een slecht-
verlucht staatsbedrijf. Of rijdt ze recht
opstaand mee in de legerkamions die 's 

morgens honderden arbeiders naar de 
rijstvelden voeren. En 's avonds naar hun 
getto s aan de stadsrand terugbrengen, 
moe en vuil. Misschien w^oont ze wel in een 
van die eindeloze rijen betonnen hui
zenblokken. 

Of wiedt ze, als haar honderden sek
segenoten, het gras tussen de tegels op de 
onmetehjke pleinen van Pyongyang ? 

De arbeiders in de kamions, in het gelid, 
op hun knieën; zij zingen allen opge'wekt 
revolutionaire hederen als... buitenlandse 
gasten in de buurt zijn. 

Dit land is niet aan de eerste leugen ten 
onder gegaan. En de grootste leugenaar 
was wel Kim Il-sung zelf. 

Wie te gast is in Noord-Korea wordt 
steevast meegetroond naar Mangyongdae, 
een dorpje van niks even buiten Py

ongyang. Daar werd Kim geboren. Het 
erfje hgt er op z'n Bokrijks bij, met veel 
oud alaam. In een van de huisjes staat de 
wieg van Kim. Maar geen mens gelooft 
wat op het bord geschreven staat: Wieg van 
de WereDrevolutie... 

Van hieruit trok Kim mee met benden die 
zich verzetten tegen de Japanners die 
Korea steeds als hun achtertuin hebben 
beschouwd. Omdat de overmacht te groot 
w^as haastte Kim zich naar Mantsjoerije in 
China. Daar werd zijn zoon Kim Jong-U 
geboren, zogezegd. 

Gezandstraald door Mao en Stahn keer
den Kim en Kim naar hun vaderland, in 
1948 werd de oude Kim met hun steun 
eerste minister van de Demokratische 
Volksrepubhek. In het zuiden deelden de 

Amerikanen de lakens en de dollars uit. 
Kim het de tanks van zijn zetbazen rich
ting Seoel rollen. De Koreaanse oorlog 
was geboren. Onder het mom vsin een 
UNO-operatie dreven de Amerikanen de 
troepen van Kim weer naar het noorden en 
deelden, ter hoogte van de 38ste breed
tegraad, het land in twee. Kim sloot z'n 
stuk Korea hermetisch af, geen mens 
geraakte er nog in of hij moest uit China 
komen; geen mens kon er nog uit of het 
moest naar China zijn. De lange kusten 
w^orden dag en nacht bewaakt en vissers 
die al eens het vrije sop kozen worden 
genadeloos naar de kelder getorpedeerd. 
Een paar keer lukten piloten een 
vlucht-poging naar Seoel of Japan... 

Kims ultieme -wapen is de bouw van een 
atoombom, daarover w^ordt met de VS in 
Geneve onderhandeld. Tot ook daar het 
bericht viel dat de Grote Leider naar de 
heihge bergen was terugkeerd... 

Duizenden tranen op de pleinen in Py
ongyang, aan de wieg in Mangyondae. 
Heel de wereld kon ze zien rollen, kon de 
klaagzang horen. De Zon was verdwenen 
achter de kim... 

Maar niet getreurd, een Nieuwe Zon 
daagt op in de persoon van de Lieve 
Leider, Kim Jong-Il. E^n zelfgenoegzame, 
op hoge hakken lopende betweter. Volgens 
mensen die het kunnen -weten nog een stuk 
-wreder dan zijn vader. En nog leugen
achtiger. 

Toen het voor de Noordkoreanen zelf te 
lastig -werd om de vele versies van zoon 
Kims wonderbaarhjke geboorte uit me
kaar te houden vond de Grote Leider het 
nodig een nieu^ve, dit keer officiële, versie 
te bestellen. Die werd dan in 1982 door 
Radio Pyongyang uitgezonden. E^n mees
terlijk verzonnen verhaal met de gepaste 
ingrediënten: een heUige berg, een re
genboog en sterren. 

De tranen zijn voor later... 

R.Asinus 

den behartigd door handelsat-
tachés of door andere diplo
matieke vertegen-woordigers. 
Naast de gemeenschapsattaché 
dienen ook kulturele attaches 
aangesteld te worden. Het blijft 
onaanvciardbciar dat een diplo
maat van een hoog niveau niet 
op de hoogte is van de staats
hervorming en niet in staat is om 
de federalisering in het buiten
land uit te leggen. 

Wat zijn de plannen van de 
Vlaamse regering op korte ter
mijn?" 

Tot zover de interpellatie van 
Bob Van Hooland, die naar ei
gen zeggen het niet over fu-
tuliteiten wou hebben. Maar 
een brochure met een Neder
landse vlcig over de belangrijk
ste toeristische plaatsen in Gent 
tartte ook zijn verbeelding. 

INITIATIEVEN 

Het antwoord van de minister 
verdient ook enige aandacht. 
„De aanwervingsprocedure voor de 
zes gemeenschapsattachés is volop 
aan de gang. Ondanks de strikte 
aanwervingsvoorwaarden werden 
1.295 kandidaturen ingediend. De 
Vlaamse regering overweegt aUnog 
niet over te gaan tot de aanwerving 
van bijkomende kulturele attaches. 

Omdat de taakomschrijving van 
de gemeenschapsattachés dui-
dehjk is. De attaché verzekert 
de dagelijkse aan-wezigheid van 
de Vlaamse gemeenschap. Hij is 
het medium waarlangs alle ak-
ties gekanalizeerd en gekoör-
dineerd -worden om de eigen
heid van de Vlaamse Gemeen
schap herkenbaar te maken. 
Hiertoe dient hij de nodige kon
takten te leggen met de federale 
diplomaten ter plaatse." 

Vlaanderen zal mogehjk haar 
zonen of dochteers uitzenden 
naar Den Haag, Wenen, Bar
celona, Washington, Tokio en 
bij de Europese Unie. 

(ge) 

P-SPROKKELS 

• Jan Caudron -vindt dat mi
nister De Galan haar boekje te 
buiten gaat. Deze federale mi
nister heeft plannen om op fe
deraal niveau een zorgverze
kering of afhankelijkheidsver-
zekering voor ouderen in te voe
ren. Caudron stelt terecht dat 
dit een gemeenschapsmaterie is. 
Deze verzekering zou een 
nieu^ve miljardenstroom van 
Vlaanderen naar Wallonië op 
gang brengen. 

• Etienne Van Vaerenbergh 
wees minister De Galan op een 
gevacirlijke evolutie. „Het sociale 
vangnet voor mensen die recht heb
ben op één of andere vorm van 
uitkering van de Sociale Zekerheid 
laat het steeds vaker afweten, zodat 
een beroep moet worden gedaan op de 
bijstand van de lokale entiteit ter 
ondersteuning van het OCMW. Het 
OCMW dreigt een alternatief so
ciaal-zekerheidsinstituut te worden, 
dat teert op de lokale belastings-
getden. Hierdoor worden de lokale 
budgetten ten onrechte aangevre
ten. " 
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SOCIAAL 
HET ONDERZOEK NAAR DE SZ-TRANSFERS 

OVER SEKTORIELE UITGAVENVERSCHILLEN 
In deze bijdrage over het on
derzoek naar de transfers in de 
Sociale Zekerheid, dat in op
dracht van Johan Sauwens 
•werd gevoerd, gaat W I J nader 
in op de inkomensvervangende 
SZ-stelsels. 

In de sektoren werkbodheS en 
bed taaiu minimum, kunnen de 
transfers grotendeels verklaard 
worden door verschillen in in
stroom in de stelsels en slechts 
in mindere mate door veschillen 
in de uitstroom. Grotere kosten 
van werkloosheid en een gro
tere kans op instroom in het 
werkloosheidsstelsel zijn met el
kaar verbonden. De gemiddelde 
totale kosten van een werkloos
heidsperiode voor uitkeringsge
rechtigde volledig werklozen 
worden voor de mannen ge
raamd op 331.473 fr. in Vlaan
deren, 398.610 fr. in Wallonië en 
391.839 fr. in Brussel. Voor de 
vrouwen komen deze cijfers 
neer op resp. 364.937 fr., 
458.602 fr. en 374.317 fr. 

De Vlaamse mannen kennen 
voor de periode 1974-1992 op
vallend lagere instroomkansen 
in de werkloosheid dan de man
nen in de andere gewesten, ten
zij in de periode rond de olie-
schokken, •waar samenvallende 
afdankingskansen vastgesteld 
•worden. Op 10.000 werkne
mers •werden in Vlaanderen per 
maand gemiddeld 30 mannen en 
55 vrouwen, in Wallonië 56 
mannen en 58 vrouwen en in 
Brussel 40 ipannen en 43 vrou
wen uitkeringsgerechtigd vol
ledig •werkloos. De uitstroom
kans (d.i. de kans om terug 
werk te -vinden) is voor Vlaan
deren en Brussel nagenoeg ge
lijk. In Wallonië is zij 9% lager 
voor -vrouwen en 10% Ijiger 
voor mannen. 

De onderzoekers stellen vast 
dat de interge-westehjke trans
fers inzake de werkloosheids
verzekering groot zijn: voor de 
mannen komt vanuit Vlciande-
ren een transfer van 5,6 miljard 
fr. voor 5,2 miljard fr. ten goede 
aan Wallonië en voor 0,4 miljard 
fr. aan Brussel. In Wallonië ont
vangen de vrouwen een transfer 
van 2,1 miljard fr. die voor 1,2 
miljard fr. ten laste valt van 
Vlaanderen en voor 0,9 miljard 
fr. ten la^te van Brussel. 

BESLISSINGSMOMENTEN 

Volgens het onderzoek zijn de 
volgende determinanten van 
•werkloosheid primordiaal: ken
merken van tewerkstelling 
(konjunktuur, graad van bloot
stelling aan konkurrentie, ...) 
ondernemersbeslissingen en 
kenmerken van de •werknemer 
(scholing geslacht, enz.). Te
vens is in de transfers tussen 
noord en zuid de rol van de 
administraties in de toepassing 
van de regels uitermate belang
rijk. De diskretionaire (eigen) 
bevoegdheden in de toekenning 
of de verlenging van een uit
kering bepalen mee de instroom 
en uitstroom (bv. in en uit de 
•werkloosheid). Naast verschil
len in interpretatie van de regels 
wordt de uitstroom mee be
ïnvloed door de ge^westelijk be
paalde politiek van reïntegratie 
van de niet-aktieven. In het lu-
ridische onderzoek van de be-
shssinigsmomenten in de So-

In de drie gewMten treedt een gelijkaardig deel van de heroepdbevoLking uit de arbeidsmarkt na de leeftijd van 50 jaar. 

ciale Zekerheid •werd gepoogd, 
uitgaande van de wettelijke en 
reglementaire teksten, m.b.t. de 
onderscheiden sektoren van de 
Sociale Zekerheid te achterha
len •waar de normering zelf al 
aanleiding kan geven tot of bij
zonder vatbaar hjkt voor een 
ongehjke toepassing ervan in 
het gehele land. 

Twee sektoren springen daarbij 
in het oog: de werkloosheids
reglementering en de reglemen
tering inzake ziekte- en inva
liditeitsverzekering. Het gaat in 
beide sektoren bijna uitsluitend 
over beslissingsmomenten die 
door een individu •worden ge
nomen (de gewestelijke werk-
loosheidsdirekteur, medische 
zorgverstrekkers, geneeshe-
ren-inspekteurs van het RIZIV 
en ad'viserend geneesheren van 
de verzekeringsinstellingen). 
Binnen de andere sektoren zijn 
specifieke beslissingsmomenten 
niet stelselmatig aan de orde. Er 
is evenw^el een aantal telkens 
terugkerende beslissingsmo
menten. Het gaat daarbij in de 
eerste plaats om beslissingsmo
menten die gepaard gaan met de 
beoordeling van een bepaald be
grip. Het meest voorkomende 
voorbeeld is dat van de ,,be-
hartens^waardige gevallen". Wat 
de inhoud van dit begrip precies 
is, hgt nergens formeel vast. Bij 
sommige administratieve dien
sten bleek er sprake van in
formele afspraken over de in
houd ervan. Deze diensten •wei
gerden evenwel de betrokken 
beoordelingskriteria vrij te ge
ven. Andere voorbeelden zijn: 
,,om dwingende billijkheidsre
denen", ,,objektieve elementen", 
„overmacht". Een andere steeds 
terugkomende beslissing is het 
al dan niet terugvorderen van 
ten onrechte betaalde uitkerin
gen. Doorgaans •wordt derge-
üjke beslissing op een centraal 

niveau genomen door het be-
heerskomitee van het betrokken 
rijksinstituut of door de be
voegde minister. In een aantal 
sektoren ^vordt hiervan afge
weken (kinderbijslcig, ziekte- en 
invaliditeit, bestaansminimum). 
In de meeste gevallen is tevens 
voorzien dat deze instantie kan 
afzien van de terugvordering. 
Daaraan w^ordt dan •weerom het 
vervullen van bepaalde kriteria 
verbonden (bv. de behartens-
•waardigheid). 

lïen hele reeks beslissingen, 
meestal geschillenbeslechtin
gen, vallen onder de bevoegd
heid van kommissies. Sommige 
van deze kommissies zijn on
derverdeeld in taaikamers of 
-afdelingen. Daar waar deze 
verschülende afdelingen of ka
mers zich enkel uitspreken over 
de gevallen die in een bepaalde 
taal •werden ingediend, bestaat 
het gevciar dat er een verschil 
ontstaat in de toepassing van de 
wetgeving. De federale regering 
engageerde zich om deze mo
gelijkheid van ongelijke behan
deling uit de wetgeving te ban
nen. Dit resulteerde in de her
vorming van een siantal kom
missies. De nationale admini
stratieve kommissie van de RVA 
is wel nog steeds onderverdeeld 
in twee taalafdelingen, maar 
vergadert voortaan in verenigde 
kamers. De kommissie voor 
vrijstellingen van bijdragen 
voor zelfstandigen •werd even
eens hervormd. Daarnaast is er 
nog een aantal kommissies waar 
de tweedeling voUedig is blijven 
bestaan. Bv. de kommssie voor 
sociaal hulpbetoon aan gehan-
dikapten en de nieu^we kon-
trolekommissie en haar kom
missie van beroep van het RI
ZIV 

Er zijn dus heel •wat mogelijke 
oorzaken voor de verschillen in 
de toepassing van de •wetgeving. 

Anderzijds zijn er ook enkele 
uniformiserende elementen. Zo 
w^orden op verschillende plaat
sen in de w^etgeving personen 
belast met het uitoefenen van 
het toezicht op de uniforme toe
passing. In sommige gevallen 
^vordt deze toezichtstaak toe
bedeeld eian de betrokken mi
nister. Uiteraard levert ook de 
rechtspraak een belangrijke bij

drage tot de uniformisering van 
de toepassing van de wetgeving. 
De tussenkomst van de recht
banken dient evenwel genuan
ceerd te w^orden. Een aantal 
zaken bereikt immers met het 
niveau van het gerecht. Dat kan 
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OCM 
zijn •wegens het feit dat iemand 
in zijn benadeling berust. Wan
neer iemand echter door een 
niet-uniforme toepassing be
voordeeld wordt, zal de betrok
kene uiteraard niet geneigd zin 
om naar de rechtbank te stap
pen. Bij de handhaving van het 
sociale zekerheidsrecht wordt 
dus nog tekortgeschoten. Uit 
het beperkte rechtspraakonder-
zoek blijkt dat de rechtspraak in 
de beide landsgedeelten inder
daad soms een verschillende 
houding aanneemt tegenover 
bepaalde feitelijke evaluaties 
i.v.m. rekbare begrippen in de 
Sociale Zekerheid. 

FINANCIËLE 
VERANTWOORDELIJKHEID 

Prof. Spinnewjm acht een ge
deeltelijke financiële verant
woordelijkheid in de werkloos
heidsuitgaven op gewestelijk ni
veau het overwegen waard in 
navolgmg van de financiële ver
antwoordelijkheid van de ge
meenten bij de toekenning van 
bestaansminima. fiij stelt voor 
om de financiële middelen van 
de gewesten jaarlijks met 10% 
van de gemiddelde uitkeringen 
aan werklozen van het gevi'est te 
verhogen. Als tegensprestatie 
zouden de gewesten verant
woordelijk zijn voor 10% van de 
toekomstige uitkeringen aan de 
werklozen van het gew^est. In
dien de gewesten erin slagen de 
uitkeringen beneden het vroe
gere gemiddelde te houden, dan 
volgt hieruit een winst voor zo

wel de federale als de gew^es-
tehjke begrotingen. Hierbij 
wordt ervan uitgegaan dat het 
werkloosheidsrisiko op het vlak 
van de gewesten gedeeltehjk be
heersbaar is via arbeidsbemid
deling en gewestelijke tewerk
stellingsinitiatieven. 

Ook voor het bestaansminimum 
ontvangt Wallonië een positieve 
transfer en kennen Vlaanderen 
en Brussel een negatieve trans
fer. De gemiddelde kosten van 
het bestaansminimum bedragen 
in Vlaanderen 157.475 fr. voor 
de mannen en 181.036 fr. voor 
de vrouwen, in Wallonië 
153.850 fr. voor de mannen en 
196.049 fr. voor de vrouwen en 
in Brussel 167.504 fr. voor de 
mannen en 183.054 fr. voor de 
vrouv^ren. Zowel voor mannen 
als vrouwen is de instroom het 
grootst in Brussel. De gemid
delden per maand op 10.000 
verzekerden in Vlaanderen, 
Wallonië en Brussel bedrsigen 
resp. 5, 8 en 13 voor de mannen 
en 4, 6 en 8 voor de vrouwen. 

PENSIOENEN 

Inzake pensioenen stelde het 
onderzoek vast dat het aandeel 
van Vlaanderen in de pensi
oenuitgaven in 1993 kleiner is 
dan het aandeel pensioenge
rechtigden (55,5% tgo. 56,1%). 
In Wallonië is dat omgekeerd, 
terwijl voor Brussel beide aan
delen gelijk zijn. De globale 
gemiddelde uitkering is bijge
volg in Vljianderen lager dan het 

AIDS-KINDEREN EN HUN AIDS-KINDEREN EN HUN ISOLEMENT 

Hoe zal u reageren als uw kind 
thuis komt en zegt dat zijn 
klasgenootje seropositief is? 
Zou u dat vriendje uitnodigen 
op het verjaardagsfeestje ? Dat 
is een vraag die mevrouw 
Odette Smeermond van het 
Aids Informatie Team uit Ant
werpen op haar informatiea
vonden altijd stelt. Jammer ge
noeg antwoorden de meesten: 
neen ! ,,Dat be'wijst hoe weinig 
mensen beseffen dat je niet zo
maar besmet kan verorden. En 
dat bewijst ook hoe erg kin
deren met Aids in een isolement 
leven." 

ZWANGERSCHAP 
AF TE RADEN 

Het aantal kinderen dat aan 
Aids lijdt neemt van dag tot dag 
toe. België telt op dit ogenblik 
557 kinderen die seropositief 
zijn. 191 jongens en 150 meisjes 
van O tot 4 jaar, 32 jongens en 26 
meisjes van 5 tot 9 jaar, 13 
jongens en 10 meisjes van 10 tot 
14 jaar, 65 jongens en 70 meisjes 
van 15 tot 19 jaar. 

„In oiu Land zijn er ook 2.257 
deropoditieve vrouwen die nog kin
deren kunnen krijgen. We raden 
onze patiënten een zwangeréchap af, 
want in 20% van de gevallen zijn 
kinderen die geboren worden uit 
moedert) die bedmet zijn, zelf ook 
besmet", zegt dr. Levy van het 
Sint-Pietersziekenhuis te Brus
sel. „Je zou dut) kunnen stellen dat 
er nog ongeveer 400 deropoditieve 
kinderen kunnen bijkomen." 

Dr. Levy: „Eén vierde van deze 
kinderen ontwikkelt een vroegtijdige 

en dnel toe^ilaande Aidd. Zij dterven 
tudden de 3 en de 6 maand. De 
andere deropoditieven kunnen ja
renlang normaal leven, meedtal on
geveer 12 jaar. Zij moeten wel re
gelmatig gevolgd worden door een 
meduche ploeg en zij krijgen pre
ventieve behandelingen." 

De echtgenote van de Bra
bantse goeverneur, mevrouw 
Degroeve, heeft de pers samen
geroepen om de oprichting te 
melden van het ,,Relais voor 
Kinderen getroffen door Aids — 
België". Bedoeling is geld en 
energie te verzamelen om de 
kinderen van O tot 18 jaar dié 
aan deze ziekte lijden te hel
pen. 

Met een groot hart en goede 
bedoelingen wordt er door vrij
willigers gewerkt. Helaas voor
lopig enkel in Brussel en Wal
lonië. „ We hopen kortellngd ook m 
Vlaanderen te kunnen beginnen", 
hoopt goeverneur Degroeve. 
„ We zouden in elke provincie een 
antenne moeten hebben." 

EEN OP TIEN IS WEES 

Bijna alle kinderen die sero
positief zijn hebben het virus 
opgelopen omdat hun moeder 
het is. Ongeveer 10% van de 
kinderen die vandaag behan
deld worden rjiakten indertijd 
besmet door een bloe4transfu-
sie. Sedert 1985 is het donor-
bloed echter onderworpen aan 
een HlV-test, zodat dit niet 
meer voorkomt. En uiteraard 
zijn er ook adolescenten die het 
dodelijk virus opliepen door 
seksueel kontakt. 

rijksgemiddelde en hoger in 
Wallonië. Volgens de onderzoe
kers is dit het gevolg van de 
verschillen tussen de gew^esten 
in de samenstelling van de pen
sioenrechten volgens het so-
cio-professionele statuut en de 
verschillen in gemiddelde uit
kering tussen deze statuten. 
Vlaanderen wordt gekenmerkt 
door een relatief hoog Jiandeel 
van pensioenen voor zelfstan
digen (laagste gemiddelde uit
kering) enerzijds, en een relatief 
laag aandeel van ambtenaren-
pensioenen (hoogste gemid
delde uitkering) anderzijds. An
dere determinanten voor de re
gionale uitgavenstruktuur in de 
pensioensektor zijn de socio-de-
mografische variabelen (leef
tijd, levensverwachting, ar
beidsmarktparticipatie) . Het 
verschil in de samenstelling vol
gens socio-professioneel statuut 
bleek een grotere invloed te 
hebben op de gemiddelde uit
kering per ge-west (en daardoor 
op de regionale uitgavenstruk
tuur) dan het verschil in sa-
mensteUing tussen rust- en 
overlevingspensioenen. Wallo
nië en Brussel hebben immers 
een hoger aandeel van over
levingspensioenen (met lagere 
gemiddelde uitkeringen dan 
rustpensioenen) dan Vlaande
ren. 

Wat de ambtenarenpensioenen 
betreft, bleek dat de Vlaamse 
ambtenaren gemiddeld van jon
gere leeftijd en recenter gepen
sioneerd zijn dan de Waalse. 

De medische, familiale en so
ciale moeilijkheden waarmee 
het pediatrisch team in het zie
kenhuis te maken heeft zijn 
enorm. De zorg voor de kin-

Tevens is er in Vlaanderen een 
sterkere vertegenwoordiging 
van mannen en van rustpen
sioenen binnen de groep van 
gepensioneerde ambtenaren. 
Verder werd vastgesteld dat de 
leeftijd een zeer geringe invloed 
heeft op het uitkeringsniveau bij 
ambtenarenpensioenen van-
w^ege het perekwatiemecha-
nisme. De invloed van het ge
slacht is des te groter. Binnen de 
groep van ambtenarenpensioe
nen bleek dat de verschillen 
tussen de gewesten inzake de 
verhouding tussen rust- en 
overlevingspenioenen een be
langrijke verklaring vormen 
voor het verschil in de globale 
gemiddelde uitkering. De leef
tijd is minder belangrijk, het 
geslacht en de sektor (het de
partement van de vroegere te
werkstelling) spelen een belang
rijke rol. Voor de ambtenaren
pensioenen werd verder de sa
menstelling per gewest van de 
populatie volgens een aantal ad
ministratieve variabelen nage
gaan. Hieruit kon worden af
geleid dat afwijkingen van het 
,,normale geval" in Vlaanderen 
meestal minder vaak voorko
men dan in Wallonië: er is min
der pensionering wegens licha
melijke ongeschiktheid in 
Vlaanderen, er zijn minder ku-
mulaties met andere inko
mens,... 

Er w^erd ook vastgesteld dat 
vervroegde pensionering in alle 
gew^esten in zowat de helft van 
de gevallen voorkomt, maar dat 

deren vereist een multidiscipli
nair team van artsen, verpleeg
sters, psychologen en sociale 
assistenten. En veel vrijwilli
gerswerk, zoals de animatie. 

de aanleiding tot de vervroeging 
in Wallonië vaker de gezond
heidstoestand is. 

Afsluitend stelde het onderzoek 
vast dat de verhouding tussen 
het aantal gerechtigden en de 
aktieve bevolking over alle pen
sioenstelsels het gunstigst is in 
Vlaanderen en veruit het minst 
gunstig in Brussel. Binnen het 
stelsel van zelfstandigen in 
hoofdberoep geldt evenwel de 
omgekeerde verhouding. De 
voorspelde inhaalbeweging van 
Vlaanderen virordt m.a.v^?. niet 
bevestigd. De graad van ver
vroegde uittreding, d.w.z. het 
definitief verlaten van de ar
beidsmarkt na de leeftijd van 50 
jaar via systemen buiten de nor
male pensioenregelingen, Hgt in 
de drie gewesten op hetzelfde 
niveau. Met betrekking tot het 
gew^aarborgd inkomen voor be
jaarden valt op dat zowel wat 
betreft de uitgekeerde bedragen 
als het aantal gerechtigden, het 
aandeel van het Vlaamse gevsrest 
hoger is dan dat van Wallonië. 
De lage pensioenen van zelf
standigen spelen hierbij een be-
langrijkek rol. 

F. Ingelaere 

c» Het volledige beleiddvoordtel 
van prof. PLeteré L> beéchikbaa.r 
in de boekhandel onder de titel 
„Federalidme voor onz£. Sociale 
Zekerheid. Beleid^iconcliuiied van 
de Voorzitter van de Vlaamde 
onderzoeksgroep Sociale Zeker
heid 2002". Uitg. Acco, Leu-
ven/Amerdfoort, 1994, 495 fr. 

Hilda Uytterhoeven 

c;» Relaid: AmhUtwoning goever
neur van Brabant, Provincie
huid, Lombarddtraat 69, 1000 
BruddeL 

psychologische steun en pal-
liatieve hulp. 
Mevr. Degroeve: „Je mag ook 
niet vergeten dat niet alleen het kutd 
ziek id maar meed tal ook de moeder. 
Slechtd één deropoditief kind op twee 
heeft nog zijn beide ouderd. Eén op 
tien id een weed. 

Het is dus belangrijk dat de 
kinderen een plaats hebben 
waar zij tot ontplooiing kunnen 
komen. Mecenaat is hoognodig, 
want de behandelingen zijn vre
selijk duur en onze patiënten 
komen vaak uit de minder be-
goede klasse. Ze zijn soms niet 
eens verzekerd." 

Ouders zitten niet alleen met 
vragen als hoe lang gaat mijn 
kind nog leven en zal het nog 
veel pijn lijden? Maar ook met 
de angst van hoe de omgeving 
zal reageren. In het Antwerps 
kinderziekenhuis w^orden bij
voorbeeld patientjes uit Brussel 
behandeld, opdat niemand het 
zou weten... 

Het seropositieve kind moet net 
als een ander kind naar school 
kunnen gaan en een sociaal le
ven leiden. De dokters zijn for
meel: daar is geen risiko aan 

IJ verbonden, onderstreept de 
ItS goeverneursvrou^w die nog even 
J en terecht een pleidooi houdt 

Bijna, alle kinderendie deropoditief zijn hebben bet aiddviriu) opgelopen voor het gebruik van het kon-
via. hun moeder. doom, opAa.t„één liefdednacht niet 

met de dood wordt betaald". 

^ WOENSDAG 13 JUU 1994 



ÜNDM 

EEN EIGEN STEM IN HET APARTHEIDSKOOR (2) 

VOOR EEN EERLIJKER SPEL MET DEZELFDE KAARTEN 

PWV PRETORIA-WITWATERSflANO-VEREENIGING 

In een vorige uiteenzetting 
(WIJ , 6 juli j.1.) hebben -wij 
betoogd om welke voUu-natw-
naU redenen waj apartheid heb
ben verworpen. 

EEN EVIDENTE 
PROBLEMATIEK 

Eén verdienste moeten wij dit 
regime nochtans laten: het on
derkende de problematiek van 
de samenleving in Zuid-Afrika. 
Deze betreft in de allereerste 
plaats het organizeren van een 
zo vreedzaam mogehjk sa
men-leven van verschillende 
rassen en volkeren in één stciat: 
negen Bantoe-volkeren, Bosjes
mannen, Afiikaanders en En-
glikaanderes, bruinmensen 
(halfbloeden) en Indiërs. Het 
gjiat hier niet alleen om volkeren 
en volksgroepen," ook om grote 
verschillen in godsdienst (bij 
mensen die daar meestal meer 
belang aan hechten dan de hui
dige Europeanen), om vier ras
sen (Bantoe, Hottentot, blank, 
Indiër) en om grote verschillen 
in algemene ontwikkeling: de 
eerste en de derde wereld (zon
der de vierde te vergeten) in één 
land. 

De „oplossing" die de apartheid 
er wilde aan geven vv̂ as on
volkomen en zelfs onrechtvaar
dig. Maar het was een poging. 
Men erkende dat het vraagstuk 
bestond en men deed er iets 
aan. 

Het was deze erkenning alsook 
de poging en althans de be
wering dat Zuid-Afirika op 
grond van deze erkenning ge-
organizeerd ^verd, die — samen 
met de verwantschap — ver
klaart dan een aantal Vlaamse 
nationalisten zoals Wim Joris-
sen zahger voor dat regime zo
niet sjonpatie dan toch begrip 
hebben kunnen opbrengen. 

EEN GENEGEERDE 
EVIDENTIE 

Nu de apartheid verdw^enen is, 
dreigt meteen de erkenning van 
het nationaliteitenvraagstuk, 
waarop deze toegespitst •was, te 
verd^ jnen . Tijdens de onder-
handehngen met de Nationale 
Partij streefde het ANC dui-
deKjk naar een unitaire dtaat. Bij 
wijze van kompromis heeft het 
ingestemd met een aardrijks
kundig-administratieve, niet 
met een op taal of volk gerichte, 
decentrahzatie per provincie. 
Althans gedurende de over
gangsperiode. 

Tijdens de vele jaren van 
VN-druk tegen het apartheids-
regune vv̂ erd gehamerd op de 
noodzaak van I man = 1 stem en 
van een ,,multi-kulturele" maat
schappij; nooit op een andere 
aanpak van de nationaKteiten-
problematiek. Verwonderlijk is 
dit niet. Wat begrijpen 
anti-apartheidskoplopers als 
Amerikanen en Hollanders van 
nationaliteitenvraagstukken ? 

Wij vrezen dus dat er helemaal 
géén aanpak voorhanden is en 
dat voor deze vrjiagstukken een 
blinde vlek ontstaat. Die zijn 
immers, terecht often onrechte, 
met het apartheidsdenken ,,be
smet". Wij zien het nu al. De 
Afrikaanders durven nauwe-

Ujks voor hun taalrechten op
komen, uit angst voor apart-
heidsvoorstanders door te gaan. 
Het is een toestand die de ou
dere nationalisten onder ons 
goed bekend moet zijn: nog lang 
na de Bevrijding werden alle 
flaminganten als „zwartzakken" 
gebrandmerkt, zodat de ver-
rransing opnieuw kon vorderen 
en de Vlaamse be^veging stil 
stond. 

BEDENKELIJKE EVOLUTIE 

Onze vrees stoelt niet op vage 
vermoedens. 

De nieu"we kieswet stelt dat 1 
man = / étem. Welnu, dit is in een 
multi-kulturele maatschappij 
onrechtvaardig. Zulk stelsel 
kan alleen in een kultureel ho
mogene maatschappij eerhjk 
toegepast worden. De Walen 
hebben dit goed begrepen toen 
ze ons in 1970 een stelsel van 
biezondere meerderheden op
drongen voor alle kwesties die 
het samenleven van Vlamingen 
met Walen betreffen. Sedert
dien geldt het stelsel 1 man = 1 
stem in België niet meer. Precies 
omdat anders het gevaar bestaat 
dat de talrijker groep gewoon 
haar wil oplegt jian de minder 
talrijke. Het betekent ook dat in 
België het bestaan van twee 
(volks)groepen officieel erkend 
wordt. 

Welnu, in Zuid-Afrika is dit niet 
gebeurd. 1 man = 1 stem en 
dciarmee uit. Volksgroepen -wor
den geacht niet te bestaan. 

Maakt de kies^wet één pot nat 
van het kiezersvolk, wat zegt de 
nieuw^e (pw&r^3Xi^%)grondwet ? 

Ook zij kent alUen „burger,)". De 
volkeren van de Zuidaftikaanse 
„natie" spelen niet de minste rol 
als samenstellende delen van de 
staat •waarin zij leven. Zij w^or-
den niet als dusdanig erkend, 
beschikken dan ook niet over 
enige bevoegdheid om hun be
staan als volk te beveiligen of te 
ontwikkelen. Het beperkte zelf
bestuur dat Ts^wana's, Venda's, 
Zoeloes, Noord- en Zuid-
sotho's, Xhosa's en anderen on
der de apartheid genoten, be
staat niet meer. 

Het is typerend voor de nieu^we 
toestand dat ^velis^vaar een 
blanke vice-eer^te mmutter •werd 
aangesteld, maar naast de 
zwarte eerste minister nog eens 
een zwarte vice, van dezelfde 
partij. Niet een „kleurling", niet 
een Indiër. Als open benadering 
van een multikulturele maat
schappij, die haar verscheiden
heid erkent, ^vare dit een spre
kend zinnebeeld ge^weest. Zoals 
de zaken er nu voor staan zijn ze 
eveneens zinnebeeldig, maar 
dan voor een multikulturele 
maatschappij waar de etnische 
faktor niet meetelt, geen •waarde 
heeft. 

Het is natuurhjk zo dat een 
aantal wrij^vingen en onte^vre-
denheden voorkomen of ver
zacht kunnen •worden door met 
de volkerenverscheidenheid ^vel 
in de feiten rekening te houden. 
Zo zal het •wel geen toeval zijn 
dat een Zoeloe tot minister be
noemd is. Maar^«<f/2 enkel voor
schrift waarborgt dat dit voor alle 
regeringen een zorg zal zijn. 
Een zo wezenlijke voorwaarde 
voor het vreedzciam samenleven 
in een staat, zeker een Afri
kaanse staat, mag niet afhangen 
van de toevaUige goede wil der 
machthebbers. 

FEITELIJKE GEGEVENS 
ONVERANDERD 

Het ziet er dus niet naiar uit dat 
het post-apartheidsregime reke
ning gaat houden met de vol
keren die het op zgn. demo-
kratische -wijze ^vil besturen. 

Ek:hter, het is niet omdat de 
apartheid •weg is dat de volkeren 
en rassen, zorgenkinderen van 
de apartheid, meteen ook •weg 
zijn. 

Het is ook niet omdat de meeste 
anti-apartheidstenoren geen 
oren hebben naar het belang 
van volkeren en rassen, dat die 
ophouden te bestaan. Integen
deel, zij, meer dan -wat anders, 
maken de gegevens uit van het 
vraagstuk Zuid-Afiika. En het u 
nog nooit gebeurd dat een vraag,)tuk 
werd opgeloiit door de gegevena ervan 
niet te willen zien. De sociaal-eko-
nomische vraagstukken (huis
vesting, •werkloosheid, galoppe
rende bevolkingstoename, en
zovoort), hoe prangend ook, 
zijn minder brandend dan de 
verhouding tussen de volkeren. 
Het is toch daaraan dat de ge-
•welddadige botsingen van de 
jongste jaren te wijten zijn; niet 
aan sociaal-ekonomische twist
punten ! 

SOMBERE 
VOORSPELLING 

Elen -vreedzame ontwikkeling 
van de Zuidaftikaanse móiat-
schappij is niet jJleen voor 
Zuid-Afrika maar voor heel zui-
dehjke Afrika van doorslagge
vend belang. Deze vrede heeft 
echter een prijs. 

1. Zuid-Afrika moet de samen-
•werking tussen zijn talrijke en 
zeer uiteenlopende volksgroe
pen dtruktureei organizeren i.p.v. 
uitsluitend met zijn in^woners als 
burgers rekening te houden. 

;" t » » % -Tiék 

2. Het is voor niets nodig ,,een 
Zuidafrikaanse natie te sme
den", zoals zelfs een ex-staats-
president De Klerk zich heeft 
laten ontvallen. Integendeel, de 
specifieke, toegegeven reusach
tige, taak van Zuid-Afrika be
staat er in, de daar levende natied 
m onderlinge harmonie te doen 
samenleven, tot w^elzijn van al
len. Een staat dient inderdaad 
niet noodzakelijk samen te val
len met een volk; maar hij mjig 
geen enkel van de op zijn grond
gebied levende volkeren te kort 
doen. 

3 „Een demokratisch 
Zuid-Airika" betekent meer 
dan alleen maar stemrecht voor 
elke burger Het moet ook een 
étem geven aan elk ZuSafrikaand 
volk. 

Stoort de Zuidafrikaanse staat 
zich aan dit alles niet, dan dreigt 
hij het lot te delen van al de 
andere Afrikaanse staten met 
door Europeanen getrokken 
grenzen: overheersing, opstan
den en alle hieruit voortko
mende ellende, •waarbij die van 
de apartheid zal verbleken. 

Karel Jansegers 

WOENSDAG 13 JULI 1994 



• I H H H 

UITDEREGIO 
VU-LIJST IN DESTELBERGEN 
ONGEVEER ROND 

De Volksunie Destelber-
gen-Heusden maakte haar kan
didaten bekend voor de ge
meenteraadsverkiezingen op 9 
oktober. De lijst bevat ruimte 
voor 25 mensen. Thans staan 
reeds 21 namen ingevuld met 
een mooi evenwicht tussen Des-
telbergen en Heusden. Lijst
trekker is gemeenteraadshd 
Roland Kerckaert. Op de 2de 
plaats staat de jonge Wim Ra-
man. De 3de plaats is voor
behouden aan OCMW-rcuadslid 
Jacqueline De Rocker-Fack. 
Peter De Lange en Peter Hae-
saerts nemen de 4de en 5de 
plaats in. Als 2de vrou-w komt 
Simonne De Roever-De Rocker 
op de 6de plaats op. 

De lijst bevat vrij veel jongeren: 
nieuwkomers Jean-Pierre Roo-
sen op de 7de plaats. Toon van 
Avermaet op de 9de, Yves Guü-
lemin op de 1 Ode plaats en Her
man Gorré op de 12de plaats. 
De hernieuwing en verruiming 
onder nationaal VU-voorzitter 
Bert Anciaux Hjkt dus vruchten 
af te gooien. 

Op de 8ste, 1 Ide en 13de plaats 
bemerken we Roland De Smet, 
Lud-wig Coppens en Richard 
Roels. Andere kandidaten zijn: 
Marie Meyvaert-De Lange, 
René Clomen (bestuursUd van 
de Culturele Raad), Rachel Van 
Rompu-De Smet en Walter 
Erauw. 

De staart van de lijst wordt 
gevormd door Patrick Van Pe-
tegem op de 23ste, Marcel Wü-
lems op de 25ste plaats en ge
meenteraadshd J a n Andries als 
lijstduw^er. 

De 21ste Uciam wordt later mee
gedeeld. Alvorens de lijst te ver
volledigen, biedt de Volksunie 4 
nog open plaatsen sian wie zich 
in het programma voor de ge
meenteraadsverkiezingen kan 
herkennen. De Volksunie roept 
vooral vrouwen op. Dit pro
gramma met vooral konkrete 
punten wordt eerstdaags huis 
aan huis verspreid. 

=* Voor bet VU-programma; 
Jean-Pierre Rooien, Admiraal-
dtraat 127, 9070 Dejtelbergen, 
228.99.12. 

DEINZE: 

VLD: NIET DE WAN VERZOENING 

Dr. Geert Decalu-we, VU-ge-
meenteraadshd te Deinze, ver
dedigde in de Deinse gemeen
teraad een motie om de ge
volgen van de respressie na 50 
jaar eindehjk op te ruimen. 
Eén VLD-gemeenteraadshd 
stemde voor, tw^ee onthielden 
zich, een VLD-er vond het zelfs 
nodig tegen te stemmen. Bij de 
SP was er een onthouding en bij 
de CVP (die hier de besturende 
meerderheid uitmaakt) waren 
en enkele onthouders. 
De grote meerderheid van de 
gemeenteraadsleden (20 op 27) 
steunde de motie. 

Opmerkehjk is wel dat de 
VLD'er De Buck, voorzitter 
van de Oostvlaamse provincie
raad, zich onthield. Haat en 
vervolging mag/moet dus ver
der gezet worden volgens 3/4 
van de Deinse VLD. Zij bhjft 
•weigeren in te zien dat het in 
Vlaanderen anders was dan el
ders: de anti-vlaamse ingesteld
heid van de Belgicisten dreef 
velen in het anti-Belgische 
kamp met alle gevolgen van 
dien. Gedeelde schuld is halve 
schuld. 

OOST-VLAANDEREN 

AUGUSTUS 
Za. 6 WAASMUNSTER: Barbe
cue in de Parochiezaal van de Rui
ter, Sijpstraat. Vanaf 19u. Kaarten 
aan 3-280 fr., kind. 150 fr. te ver

krijgen bij Patrick D'Haese, Sous-
beekstraat 69; Envin Verdunnen, 
Kapelwijk 24 of bij Antoine Van 
Goethem, Rivierstraat (A. Org.: A. 
Verbruggenkring. 

Hotel - Restaurant - Feestzaal - Tea-Room 

Hostellerie 

Een gastronomisch kompleks gelegen op amper 
15 mm van de kust stelt U een zee voor van kalmte, 
korafort, keuken, rust, rustiek en romantek. 

Wl{ bieden U 
-14 luxueuze hotelkamers met alle 

denktiare komfort 
- R|ne Franse keuken, è la carte en 
8 menu's van 715 tr tot 1600 fr 

- Een hart voor de kinderen, eigen 
speelruimten en aangepaste 
menu's 
Kamer (2 persj met uitgebreid ontbijt 
2400 fr 

- Volpension 2450 fr per persooa 
Halfpension 2050 fr per persoon 
Gastronomische weekends van 
vrijdagavond tot en met 
zondagmiddag 5400 fr per persoon 

•^EMINARIEM OGELUKHEDEN" - conferentiezaal met alle nodige multifunctonele apparatuur 

Voor gratis informatiepakket nopens onze mogelijkheden 

Oerenstraat 13 8690 Alverlngem tel. 058/288.007 fax 058/289.381 

yetta^ 

WEST-
VLAANDEREN 

JULI 
Za. 16 OOSTROZEBEKE: 3de 
Guldensporen(vinken)zetting om 
17u. 1ste reeks (2000 fr. vooruit): 
Grote Prijs burgemeester De-
medts; 2de reeks (2000 fr. vooruit): 
Grote prijs schepen Verbrugghe 
Meer dan 200 naturarpnjzen (to
tale waarde 100.000 fr.). 10 trofeeën 
waaronder 2 gulden sporen. In
schrijving: cafetaria gemeentehjke 
sporthal, van 14 tot 16u. Zetting: 
Tielsteenweg. 
AUGUSTUS 
Zo. 7 IZEGEM: Vlaams Huis om 
13u.30; verzamelen voor de v^an-
deling te St.Jacobskapelle o.l.v.de 
familie Vandamme-Decoene. Org.: 
Wandelklub Vlaams Huis. 
Vr. 12 IZEGEM: Vlaams huis va
naf 2 Ou. : zevende kaarting. Ook op 
14/8 vanaf 1 Ou. Org.: Kaartersklub 
de Vlaamse Vrienden. 
Vr. 19 IZEGEM: Domein Wal-
lemote: 9de Vlaams Zomerfeest op 
19, 20 en 21/8. Zangavond i.s.m. 
ANZ o.l.v. Gust Teugels. Op 20/8 
doorlopend bar, 's avonds Kasteel-
fuif voor de jeugd. Zondag voet
balmatch, aperitiefwandeling, ge
roosterde kip. Vanaf 14u.: animatie. 
Org.: VU-VUJO-FW-VWG en 
de klubs van het Vlaams Huis. 
Zo. 28 IZEGEM: Vlaams Huis, 
4u.; start voettocht naar Diks-
muide, t.g.v. IJzerbedevaart. Org.: 
Wandelklub Vlaams Huis. 
Zo. 28 IZEGEM: Vlaams Huis, 
Grote Markt, vanaf 16u.: feest
viering 16 jaar Vlaams Huis in 
Izegem. Org.: Pol Heldenbergh en 
alle ver. v.h. Vlaams Huis. 

AKTIEVOOR 
NEDERLANDS
TALIGE 
ADVERTENTIES 

Het is allang bekend dat de 
Vlamingen niet voldoende zelf
bewust zijn en zich vele ver
nederingen laten welgevallen. 
De advertentiebureaus weten 
dit maar al te goed en durven 
zelfs uitsluitend in het Engels, 
soms in het Duits en in het 
Frans adverteren in Vléianderen 
en Brussel alsof de klanten geen 
belang meer zouden hechten 
aan hun eigen taal. 

Om hiertegen sistematisch 
^veerwerk te bieden, heeft de 
Vlaamse Volksbe-weging al een 
hele tijd een aktie op het getouw 
gezet. Er werd onder impuls 
van Paul Van Grembergen door 
de Vlaamse raad een dekreet 
aangenomen. De W B vraagt 
mensen die zich wiUen enga
geren om firma's en adverten
tiebureau's geregeld aan • te 
schrijven. De personen die zich 
hiertoe verbinden worden dan 
geregeld ingehcht w^elke firman's 
anderstalig adverteren. Wie wil 
meewerken aan een Vlaamser 
uitzicht van onze steden en ge
meenten en de (vooral Engels
talige) andertalige advertenties 
wil beperken of zien verdwij
nen, kunnen meedoen aan de 
schrijfaktie van de W B . 

<=* Kontaktadrej voor Brabant: 
Frank Judo, Elzendreef 8 te 
nOODUbeek (021466.06.13). 

TENTOONSTELLING: 

WAKKEN TUSSEN 
1894 EN 1940 

De tentoonstelling „Wakken 
herdenkt van Hugo Verriest tot 
Joris Van Severen " loopt van 16 
juli tot 24 juh 1994 in het Kul-
tureel Centrum, Hondiuspark, 
Oostdreef te Wakken. Tema: 
Joris Van Severen en Wakken 
1894-1940. 

Volgende aspekten komen cian 
bod: 

- 1894-1914: Joris Van Severen 
en de famihe Van Severen. 
Tijdsbeeld van Wakken. Alge
meen politiek klimciat. 

- Oorlog 1914-1918: Joris Van 
Severen, gesneuvelden, oud-
strijders en toestanden in Wak
ken. 

- Periode 1918-1931: De Front-
partij en de inbreng van Wak-

- Periode 1932-1940: Het Ver-
dinaso met sohdarisme en kor-
poraties, de nieu\ve marsrich
ting en de mobiblisatie 
1939-1940. 

Op 16 juli wordt om lOu.30 de 
tentoonstelling geopend met re
ceptie voor de genodigden. 

Inleiding J . Werckers: Nati
onaal Studie- en Dokumenta-
tiecentrum Joris Van Seve
ren-Aartselaar. 

Vanaf 17 juli tot 24 juh is de 
tentoonstelling dagehjks open 
van 14 tot 19u. 

^ Sekr. Cbridtine Tack, Oost
dreef 15, 8720 Wakken 
(056160.22.94). 

NVkkhh'^ VOLKSFEEST IN DIKSMUIDE 

VOVO ZOEKT OBERS 

Op 28 augustus, de dag van de 
IJzerbedevaart organiseert 
VOVO opnieuw een Vlaams 
Volksfeest. Dit gebeuren gaat 
door in de VOVO-haUe, ge
legen cian de Bloemmolenkaai 8 
te Diksmuide (vlak tegenover 
de Pax-poort). Aan de brug 
over de IJzer, inslaan aan café 
St.-Jan, en dan vlak tegenover 
de Paxpoort. 
Het hoeft niet gezegd dat dciar 
steeds handen tekort zijn. 
Daarom zoeken vvdj een viertal 
obers. 

Deze mensen zouden van 12 tot 
16 uur moeten instaan voor de 
bediening van dranken aan de 
tafels, en eventueel ook voor het 
ophalen van de legen glazen. 
Dit tegen een vooraf overeen
gekomen vergoeding. 

Geïnteresseerden kunnen tele
fonisch kontakt opnemen met 
VOVO vzw, 059/50.84.80 (bij 
voorkeur in de voormiddag) 
vragen naar Moniek; of 's 
avonds, op het nummer 
059/50.30.84. 

GULDENSPORENVIERING 
TEJEHE 

De Guldensporenviering te 
Jette, ingericht door de 
Vlaamse Gepensioneer-
den-Club, kende naar jaarhjkse 
gewoonte een groot sukses. 
Dubbel zoveel aanwezigen als 
op de officiële viering van de 
gemeente. 

Voorzitster De Cooman verwel
komde de talrijke aanwezigen 
en kloeg in haar toespraak de 
•woekerwinsten aan die door 
sommige, rusthuizen worden ge
maakt op de kap van gepen
sioneerden die zich nog moeihjk 
kunnen behelpen. 

De showgroep van WiUy 
D'Heere bracht liederen van 
eigen bodem en vrist het en-
toesiaste publiek mee te slepen. 

Ere-voorzitter en hoofdstedehjk 
gewestra^dslid De Berlangeer 
sprak de feestrede uit. Hij be
klemtoonde de rol van Brussel 
als hoofdstad van Vlaanderen 
en de werking van de hoofd-
stedehjke insteUingen. 

Ook de gemeenteraadsverkie
zingen k^wamen even aan bod, 
hij bezwoer de aan'wezigen hun 
stem niet weg te gooien aan 

^ 

kleine Ujsten, maar eendrachtig 
voor Vlamingen te stemmen. (In 
Jette zijn er tw^ee Vlaamse hjs-
ten, Garcia en VLD-VBJ.) 

Na het optreden van de dans
groep „De Goeie Tijd" werd het 
feest besloten met het tweede 
optreden van Willy D'Heere en 
om te eindigen een daverende 
Vlaamse Leeuw. 

(m.v.d.v.) 

NIEUW 
BESTUUR BIJ 
VU-OVERIJSE 

Na interne moeilijkheden is bij 
VU-Overijse een klein maar di-
namisch bestuur uit de start
blokken gekomen met volgende 
leden: Marcel De Broyer, sche
pen Ruimtehjke Ordening; J a n 
Voet, sekretaris; Alark Verton
gen, bestuurslid en Reinhilde 
Raspoet, voorzitter en voorlo
pig penningmeester. 
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ü ï ï DE REGIO 
WIJ HERDENKEN ANDRE VAN HOOF 

Vanuit het repressie-Limburg 
belandde André Van Hoof 
("Bilzen, 21 januari 1911) in 
Kassei-Lo (Leuven). De Kong-
operiode, de oorlog en de ge
vangenistijd hadden zijn jeugd 
opgebruikt maar niet zijn 
moed... 

Burgerrechten bezat hij niet 
meer, wél zijn overtuiging én 
zijn tong! Praten kon André en 
daardoor verkopen! iïerst bij 
Balex, dan bij Electrolux; de 
ene koelkast en stofzuiger na de 
andere ! Eens bezocht ik hem in 
het ziekenhuis na een zwaar 
verkeersongeval met zijn 
VW'tje. Tussen de verbanden en 
infusen door wxiifde hij mijn 
deelneming weg met de infor
matie dat hij aan twee verpleeg
sters reeds een stofzuiger had 
verkocht! Al voor iemand het 

aandurfde bracht hij systema
tisch leeuwevlaggen aan de man 
én de VU-lidkaarten. Ook bij de 
verkiezingen was hij onmisbaar 
door het ophalen van honder
den handtekeningen, nodig 
voor de lijstindiening. Tot in 
Waals-Brabant toe gebeurde 
dit. Waar is de tijd! ? André 
moest je niet bevelen, integen
deel: hij ^vas Vlaamse bewe-
ging-op-zichzelf. 

Hij zette zich volop in maar 
voor groepswerk ^vas hij niet 
aangewezen... Bussen inleggen, 
reizen organiseren, dansavon
den plannen... kon hij alleen, 't 
Gebeurde en je moest hem niet 
pramen. Hij zorgde dat de ksiar-
ten verkocht werden, de tom
bola-prijzen opgehaald, abon
nementen geplaatst, en soms... 
de verliezen bijgepast. Zijn een-

mansboekhouding werkte som
migen op de zenuwen en het 
maakte hem — als doender — in 
het kleine wereldje der verga
deraars en praters niet geliefd. 
Hij had enkel het doel voor 
ogen: „Zelfbestuur voor Vlaan
deren" veroveren. Het geknib-
bel en gebabbel over de 
^veg-daarheen, lag hem niet. 't 
Schoonste geschenk dat we hem 
ooit konden aanbieden was 
„zijn pensioen te regelen", dank 
zi; één begripvolle ambtenaar... 
Toen kreeg hij nog meer de tijd 
om rond te sjezen, „zijn" reizen 
naar Benidorm te organiseren 
en overal aanwezig te zijn, waar 
„de Leeuw" moest uitsteken. 

Onverwoestbaar-beminnelijk 
stond steeds naast hem: zijn 
vrouw. In de beloken tijd had zij 
'n stukje nieuwe welvaart bij 

mekaar genaaid voor de stu
dies-van-de-dochter, hun trots. 
Zij milderde bijwijlen Andre's 
straffe uitvallen en pleitte steeds 
voor begrip. Te vroeg ging zij 
heen. André vereenzaamde. 
Voor een aantal strijdvrienden 
woog immers de kritiek zwaar
der door dan de kameraad
schap. J e zag het bij hem. Spij
tig. Wij zijn hem dankbaar voor 
de ontzettend-grote inzet vanuit 
de nog steeds ongeschreven ge
schiedenis van de „gilde der 
handelsreizigers", het éérste 
vendel der toenmahge repres
siegetroffenen... 

Hij overleed te Leuven op 19 
juni j.l. 

Willy Kuijpers, 
senator. 

JONGE 
VOLKSUNIEUJST 
IN TURNHOUT 
Een lijst opstellen voor de ge
meenteraadsverkiezingen kan 
ook zonder interne ruzies, zon
der inbreng van drukkingsgroe-
pen en zonder de dreiging van 
een scheurlijst. Dat bewijs le
vert de Tumhoutse Volksunie 
met haar op de algemene le-
denvergadring goedgekeurde 
lijst. 
Opvallend zijn de vier jonge 
kandidaten bij de eerste tien en 
de 25-jarige hjsttrekker, een 
produktontwikkelaar in de 
Tumhoutse voedingsindustrie. 
Voorlopig werden enkel de eer
ste tien en de lijstduwer bekend 
gemaakt. In volgorde zijn dit: 

Bart Mertens (25), Frida 
Adams (52), Dirk Mertens 
(57), Frans Goetschalckx (55), 
Dirk Cavens (28), Jeanne Ke-
nis-Torremans (50), Pietef Ver
hoeven (18), Frans Decoster 
(63), Bart De Mulder (26), en 
Klara Hertogs (61). 

Uittredend gemeenteraadshd 
Tuur Robberechts (65) zal de ' 
hjst duw^en. 

Aan het programma werd even
eens de nodige aandacht be
steed. De belangrijkste tema's 
voor de VU zijn: aandacht voor 
aJle gezinnen, respekt voor de 
derde leeftijd, bezorgdheid voor 
andersvaliden, een toekomstge
richt OCMW, een dynamisch 
ontwikkelingssamenw^erkings-
beleid, het stimuleren vem de 
ekonmische ontwikkeling, kwa-
hteitsonderwijs, een kreatief 
jeugdbeleid, een kultuurbeleid 
met visie, een aktief sportbeleid, 
Vlaamsgericht besturen, een 
rustige en gezonde gemeente, 
zuinige energie, aandacht voor 
de zwakke weggebruiker en vei-
hg leven. 

'^ Wie op een of andere wyd wil 
meewerken kan kontakt opne
men met Dirk Merten.) 
(41.50.38), Frida Adanu 
(42.59.56) of Bart MerUn^ 
(45.69.76). 

ANTWERPEN 
JULI 
Za. 30 WESTERLO: Annemie 
Thys nodigt uit. Vanaf zaterdag 
13u.30 in jeugdherberg Het Bos-
wachtershuis tot zondagmiddag 31 
juli. Deelname: 1.000 fr. Men kan 
ook inschrijven voor de afzonder
lijke onderdelen: bezoek Westerlo 
(250 fr.), barbecue vanaf 18u.30 
(360 fr.), overnachting (285 fr.) 
ontbijt (250 fr.). Inschrijven en 
org.: VUJO-Kempen, 
014/65.63.38. 

AUGUSTUS 

Do. 18 MECHELEN: Open ver
gadering met leden en simpatisan-
ten van VU-Mechelen rond ge
meenteraadsverkiezingen. Om 20u. 
in de bovenzaal burelen WZ/Ic 
Dien, Hoogstratenplein. Info: M. 
Hendrickx (015/27.17.27). 

LIMBURG 
JULI 
Zo. 10 NEERPELT: Familiebar
becue op de terreinen van Scouts-
rally-Neerpelt. Vanaf 16u.30. 350 
fr.p.p., 150 fr. voor -12j. Inschrij
ven: Leo Domen, 011/64.33.03. 
Org.: Neerpelter Vlaamse Vereni-
ging (NW). 
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HET MOCHT NIET ZIJN EN 

HET KON NIET ZIJN 

Het grote feedt u diui niet doorgegaan. De Rode Duiveb, één 
week lang de troté van de natie, moedten voortijdig 
terugkeren uit de Stated. Een beffchamende miskleun tegen 
Saoedie-Arable zette onze nationale ploeg op een dood 
dpoor. Daarna vochten onze internationalen nog wel eend 
moedig terug vanuit hun geliefkoosde underdogpoditie 
maar het vervolg van het toernooi heeft bewezen dat we zelfs 
in die bewogen partij tegen Duitsland niet boven de 
middelmaat uitklommen. Er bestaat dan ook geen reden 
om fier te zijn over de uiteindelijke afloop van „de Belgische 
avonturen in Amerika ". 

W 
ie hebben al wel eens 
'vaker onze twijfels uit
gesproken omtrent de 
toekomst van de voet

balsport op lange termijn. We 
geloven nog altijd dat er in 
negentig minuten te weinig ge
beurt, te w^einig te zien is om de 
onzindelijk hoge toegjingsprij-
zen te blijven verantwoorden. 
Eén derde van de effektieve 
speeltijd wordt er doodgew^oon 
niet gevoetbald. Doelgevaar is 
meestal zeldzaam en het indi
viduele brio wordt maar node 
getolereerd door trainers en be
stuurders die zweren bij taktiek, 
fysiek en resultaten. De kwalen 
zijn gekend meiar effektieve be
strijdingsmiddelen durfde nie
mand konsekwent voorschrij
ven. 

TOCH BOEIEND 

Ook vandaag niet w^ant het we
reldkampioenschap zal achteraf 
niet meer dan een intermezzo 
blijken te zijn. Overigens is men 
daar ook in de beshssende fase 
van het tomooi naar „de ge
wone dagorde" teruggekeerd. 
In de meeste kwartfinales werd 
vooral reahstisch en met veel 
mensen achter de bal gevoet
bald. 

Desondanks blijft voetbal 
boeien. Weüicht omdat het spel
letje van nature uit kontrover-
sieel is. Rond een voetbalveld 
kunnen twintigduizend toe
schouwers twintigduizend trai
ners worden die allen met vuur 
en gloed rotsvast in hun eigen 
gehjk geloven. Mogen we (nog) 
eens moeilijk doen? Hier gaan 
we. 

„De Belgen hebben er in Ame
rika niks van gebakken. Hun 
openingswedstrijd tegen Ma
rokko hadden ze evengoed kun
nen verhezen als winnen. 
Preud'homme had meer geluk 
dan verstand toen de bal van 
tegen de deklat terug in zyn 
handen viel. Bovendien maak
ten de Duivels hun enige doel
punt na een flater van de Ma
rokkaanse doelman. Wie 
spreekt ons tegen ? 

Tegen Nederland was het am
per beter. Gewonnen. Akkoord. 
Alaar verdiend ? Kregen de Ne
derlanders minder kansen ? 
Was Preud'homme niet ander
maal de uitblinker? E^n gehjk 
spel zou een juister rezultaat 
zijn geweest. Of niet soms ? 

Tegen Saoedie-Arabië vonden 
ŵ e onszelf weer helemaal terug. 
Tegen deze Klein Duimpjes uit 
het Midden-Oosten werd ver
ondersteld dat we het spel en de 
doelpunten zouden maken. 
Misgeraden. Andermaal bleken 

•we onbekwaam het gewicht van 
de wedstrijd te dragen wanneer 
dit van ons verwacht vi^erd. We 
slaagden er zelfs in te verliezen 
en onze gedroomde uitgangs
positie van groepswinnaar uit 
handen te geven. In plaats van 
eerste werden we derde. In 
plaats van Ierland werd Duits
land onze tegenstander in de 
achtste finales. In dit kwahjke 
(en belachehjke) avontuur ging 
ook Van Himst niet vrijuit. De 
bondscoach gokte volkomen 
verkeerd. Hij voerde wissels 
door die voor niets deugden. 
Het was de ramp van Kontich, 
zocds Rik De Saedeleer dat zo 
graag zegt. 

Tegen Duitsland maakten we 
onszelf wijs dat we heldhaftig 
weerstand hadden geboden en 
dat een (inderdaad) falende 
scheidsrechter ons mee in de 
vernieling du-wde. Maar dat is 
natuurhjk maar gedeeltelijk 
wjtar. E^n strafschop moet eerst 
nog worden omgezet en ver
volgens moet bewezen worden 
dat het van 3-2 ook nog 3-4 had 
kunnen worden. We lijden aan 
zinsbegoochelingen. Zoveel is 
duidelijk. Overigens hebben de 
Bulgaren nadien bewezen dat 
die Duitsers zeker geen onover-
koombare hindernis vormden 
en dat we bijgevolg geen enkele 
reden hebben om over die laat
ste match van de Belgen in 
Amerika een hoge borst te zet
ten. Denk er maar eens goed 
over na en weet ons te zeggen 
wat er van de Rode Duivels na 
een soortgelijke redenering nog 
overblijft." 

„BELGISCH GEVOEL" 

Het is dus maar hoe je het 
bekijkt. Maar enkele vaststel
lingen bhjven -wel onomstotelijk 
overeind staan. Andermaal 
slaagden onze voetballers er niet 
in een toernooi van lange adem 
„gelijkmatig" door te komen. Er 
waren weer ups en downs. O p 
en naast het veld. Er w âs de 
gebruikelijke herrie van wie \vel 
en •wie niet met •wie •wilde samen 
spelen. Er •was het verlangen 
naar huis. Er was de kontro-
verse rond de deugdelijkheid 
van de begeleiding. Er was de 
druk van de pers die graag -wist 
•wie 's nachts wel en •wie niet 
ronkte. En wij werden veron
dersteld het allemaal te slikken 
en te jubelen •wanneer de voet
balgoden het nuttig achtten het 
•woord tot ons te richten. 

In den lande verstomde het la
waai en verd-ween de opwinding 
zo gauw onze jongens hun re-
tourbUjet kregen toegestopt. 
Het opgeblazen zogeheten 

Er bestaat geen reden om fier te zijn over de afloop van de Belgische avonturen in Amerika 

„Belgisch gevoel" verdween 
binnen de kortste keren. Het 
bleek niet eens een stro'vuur te 
zijn. Het betrof de opgefokte 
geestdrift van de supporter van 
een ordinaire dorpsploeg die na 
een overwinning graag een om
metje mciakt om voor de deur 
van de konkurrent te kunnen 
passeren... Meer stelt het echt 
niet voor... 

BESCHAMEND EN... 

Het wereldkampioenschap 
bleef overigens niet van smetten 
vrij. Er •was de moord op de 
ongelukkige Columbicianse ver
dediger Escobar. Er was de do-
pingaffaire rond Maradonna. 
God viel in Argentinië van het 
altaar. Het was niet mogeHjk en 
toch bleek het •waar te zijn. 

Natuvu-hjk betrof het -weer die 
onschuldige efedrine en van
zelfsprekend mag niemand er 
ook maar aan denken te ver
algemenen, moeUijke vreigen te 
stellen, te twijfelen. Er is heus 
niets aan de hand. Maradonna 
was een volkomen cilleenstaand 
geval. Voetbód •was, is en blijft 
zuiver. En w\& dat niet gelooft 
maken ze •wel iets anders •wijs. 

Ook de moord op Escobar leent 
zich niet tot konklusies. Een 
ongelukkige voetballer vsrerd het 
slachtoffer van gekken, van kri-
minelen, van de drugmaffia. Het 
zal w ĉiar zijn. Alaar misschien is 
de tijd rijp om vragen te stellen 
omtrent de zindehjkheid en de 
ethiek van het topvoetbal. In 
Italië vliegen klubvoorzitters 
met de volharding van prijs-

EEN VELDSLAG GEWONNEN 

Miguel Indurain heeft in de 
Tour de eerste veldslag ge-
•wonnen. In de tijdrit naar 
Bergerac reed hij w^eer tegen 
meer dan vijftig per uur. Na 
ruim één week Ronde van 
Frankrijk hgt de Spanjaard 
alvast twee en een halve mi
nuut voor op Rominger. Hij 
staat er dus goed voor maar 
het moeihjkste moet natuur
lijk nog komen. 

De Pyreneeën, de Alpen, de 
kiimtijdrit. Veel zal afhangen 
van de manier •waarop er 
wordt gekoerst. Zoekt of 
gaat iedereen zijn eigen v̂ êg 
of verzamelen de konkurren-
ten zich in de strijd tegen 
Indiu-ain. Dit laatste gebeurt 
in de •wedstrijden van vandag 
alsmciar minder en de op
dracht van de grote favoriet 
wordt daardoor zeker niet 
bemoeihjkt. Waarbij ook nog 
eens de vraag rijst hoe zwaar 
de tegenstanders echt •wegen. 
Wereldkampioen Armstrong 
eindigde in de tijdrit op meer 
dan zes minuten en de 
nieu^we uurwereldrekord-
houder Boardman hield er 
ook een gat in zijn lijf aan 
over: méér dan vijf minuten 

achterstand. Het -wilde toch 
wat zeggen. 

Zelf houden we ons nog en
kel vast aan Museeuw die 
een paar dagen in het geel 
reed en in de tijdrit „maar" 
zeven minuten moest toege
ven en nog altijd binnen de 
eerste twintig gerangschikt 
staat. E^n kinderhand is nu 
eenmaal gau^w gevuld. 

De Fransen staan er voor
lopig beter voor dan ver
hoopt. Drie renners binnen 
de eerste tien en de las Cu-
evas en Marie zelfs in het 
spoor van Rominger, de 
Zwitser van wie veronder
steld wordt dat hij Indurain 
daadwerkelijk zal kurmen 
bedreigen en misschien zelfs 
verslaan. In Frankrijk hcialt 
men opgelucht adem. Vorig 
jaar zakte de wielersport er 
naar een absoluut diepte
punt. Het Touraktief bleef 
beperkt tot één enkele rit-
zege. Geen onderdaan van 
Mitterand eindigde binnen 
de eerste tien. Men had het 
nooit eerder meegemaakt en 
men zou het geen tweede 
keer kunnen verdragen... 

4^ 

duiven in de doos. Korruptie, 
geldverduistering, fraude. Geen 
zee is de heren te hoog. De 
voetbalwereld konstateert, no
tuleert en doet of de neus bloedt. 
In Columbia -wordt een jonge 
mens afgemaakt omdat de val 
zijn voet ongelukkig in eigen 
doel verd-ween. Het zou ver
moedelijk niet gekund hebben 
indien men het -wereldkampi
oenschap niet tot het evenement 
van de eeu-w had opgetlazen, 
niet had voorgesteld als het ul
tieme strijdtoneel van volkeren 
en landen. Met nationale hjntn-
nen, vlaggen en de hele kom-
merciële santeboetiek. Walge-
hjk, ziekelijk en -vreselijk. Maar 
het bhjft -wel een feest natuurhjk 
en niemand treft schuld of ver-
-wijt. 

...BEDENKELIJK 

Hetzelfde ZcJ men zeggen -wan
neer Italië er alsnog in slaagt 
-wereldkampioen te -worden. De 
Azzuri hebben in vijf -wedstrij
den nog niets laten zien maar 
desondanks verwacht iedereen 
hen met hun aasgierenvoetbal in 
de eindstrijd tegen Brazilië. De 
ploeg van Romario ging na de 
k-wartfinales nog altijd door 
voor de uitgesproken favoriet. 
Ondanks er in hun wedstrijd 
tegen Oranje duidelijk tekort
komingen zichtbaar werden. 
We zouden de Brazilianen -wel 
eens tegen het tij •willen zien 
oproeien. Tegen de Nederlan
ders waren Bebeto en zijn vrien
den één uur lang de betere 
ploeg, -waarna de wedstrijd ge-
-wonnen scheen maar in enkele 
minuten alle verworvenheden 
op de helling k-wamen te staan. 
Mentaal k-wetsbaar. Zoveel is 
zeker. En dat is dubbel ge-
v£iarhjk tegen koele kikkers, die 
negentig en als het moet hon
derdtwintig minuten lang cij-
fervoetbal produceren zonder 
ziel, zonder begeestering maar 
helaas dodelijk efficiënt. We ho
pen nog altijd dat de opvolgers 
van Pele -wereldkampioen \vor-
den maar ŵ e durven er maar 
weinig op verwedden... Het -was 
immers al veelbetekenend dat 
zeven van de acht k-wartfina-
hsten uit Europa kwamen. De 
Fifabazen zullen het zich -wel 
anders hebben voorgesteld... 

Flandrien 
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DE GROTE ZWIJGER VAN MECHELEN 

KARDINAAL VAN ROEY EN DE REPRESSIE 
De auteur van dit boek, Loui) Van Roy, heeftde gelegenheid 
gehad kennló te nemen i^an een groot aantal brieven (circa 
2.000 volgenö Max Wildiere in het „Woord vooraf"; 
pakweg 3.000 volgend de auteur) die tijdene de re-
preédieper'uyde na de oorlog door incivieken of hun fa
milieleden gochreven werden aan kardinaal Van Roey. 
Deze brieven bevinden zich in het archief Van Roey op het 
aartöbitidom Mechelen. 
De auteur heeft deze brieven aandachtig gelezen en 
opgespoord of er enig gevolg werd aan gegeven. Het waren 
dikwijb ontroerende dokumenten, wanhoopskreten, smeek
beden waarin beroep gedaan werd op de kardinaal Het is 
vooreerst duidelijk dat deze dokumenten een schril licht 
werpen op de miserie en de ellende waaronder vooral de 
vrouwen en de kinderen zozeer geleden hebben. Materiële, 
maar ook morele ellende. 

D
eze brieven aan kardinaal 
Van Roey zijn een nieuwe 
en nog ongebruikte bron 
voor de geschiedenis van 

de repressie. De auteur heeft er 
dan ook gebruik van gemaakt 
om zijn boek te schrijven en 
citeert vele brieven. Het is dus 
geen integrale publikatie van de 
brieven, wat vrijwel onmogelijk 
was gezien het hier gaat over 
tweeduizend tot drieduizend 
brieven. 

IJZIG STILZWIJGEN 

De voor de hand liggende vraag 
is welk gevolg er aan deze 
smeekbeden gegeven w^erd. Het 
antwoord is dat de kardinaal er 
niet op gereageerd heeft. Zij 
kw^amen in handen van zijn 
privé-sekretaris, kan. Edm. Le-
clef, die misschien in zeldzame 
gevcJlen tussen gekomen is of 
raad gegeven heeft. 

Maar het staat vast dat kar
dinaal Van Roey steevast ge
weigerd heeft zijn stem te ver
heffen om te protesteren tegen 
de manifeste uitwassen, exces
sen van de repressie en ook 
tegen de uitvoering van de 
doodstraf. Evenmin heeft hij 
zijn invloed aangew^end in par-
tikuliere gevallen of heeft hij 
enig medelijden betoond met 
manifeste slachtoffers van de 
repressie, zoals vrouwen en kin
deren. De auteur is dan ook 
terecht verontwaardigd over zo
veel hardvochtigheid, gebrek 
aan naastenliefde, en wellicht 
ook politieke berekening. De 
ontgoocheling van vele kriste-
lijke mensen ten overstaan van 
dit ijzige stilzwijgen is dan ook 
zeer groot geweest. De kar
dinaal is nooit afge'weken van de 
houding die hij aangenomen 
had. 

De volgende vraag is of er een 
verklaring (een verontschuldi
ging?) kan gegeven worden 
voor deze toen wel hardvoch
tige en weinig kristelijke hou
ding. Men kan verondersteUin-
gen naar voren schuiven, maar 
het blijkt wel erg moeilijk be
wijzen aan te voeren om deze te 
staven. De kardinaal heeft ook 
nooit gepoogd zijn houding te 
rechtvaardigen of te motiveren. 

Ook hier bleef hij de grote zw îj-
ger. Evenmin heeft zijn naaste 
medewerker en vertrouwens
man, mgr. Leclef, enige revelatie 
gedeian die licht zou werpen op 

de beweegredenen van de kar-
dinjial. 

E^n verklaring zou kunnen zijn 
dat mgr. Van Roey zelf kwets
baar w^as en niet durfde op
treden uit vrees voor kritiek op 
zijn houding tijdens de bezet
ting. Dom Ehgius Dekkers, 
ere-abt van Steenbrugge, legt 
daar in zijn nawoord de klem
toon op en ziet daarin een mo-
gehjke uitleg. 

VERBRAND 

In zeker opzicht was de kar-
dinjial zelf een „gecompromit
teerd man". In mei 1940 had hij 
in een herderhjk schrijven vol
mondig en zonder enig voor
behoud de kapitulatie van het 
Belgisch leger en de houding 
van koning Leopold III goed
gekeurd, zonder één woord 
over de regering. Tijdens de 
bezetting bleef hij in nauw kon-
takt met de koning. Hij w^as het 
die het huwehjk van LeopOid 
met LUiane Baels inzegende en 
later ook bekend maakte. Het is 
zeer de vraag of de kardinaal de 
legitimiteit van de regering van 
Londen erkend heeft (en even
tueel van wanneer). Met de be
zetter sloot hij een „modus vi-
vendi", v^rjiardoor de kerk en 
haar instellingen (o.m. de on
derwijsinstellingen en de uni
versiteit van Leuven, maar ook 
de jeugdórganisaties van de Ka
tholieke Actie) ongemoeid ge
laten werden en ongestoord de 
oorlogsjaren doormaakten. Een 
stilzwijgende prijs die hiervoor 
betaald werd was het stilzwij
gen van de kardinaal en het 
afstand houden van de v^reer-
stand. 

Men kan zeggen dat de houding 
en de politiek van de kardinaal 
afgestemd was en gehjklopend 
met deze van koning Leopold. 
Men herinnere zich ook de 
scherpe bewoordingen waarin 
hij in zijn herderlijke brief van 
15 mei 1944 de geallieerde 
luchtbombardementen op Bel
gische steden afkeurde. 
Kortom, de kardinaal moet bij 
de bevrijding geen gerust man 
geweest zijn. Weldra kwam 
daar nog de koningskwestie bij. 
Dit alles kan inderdaad 
mede-verklaren waarom de kar
dinaal er zich van onthield de 
excessen van de repressie en 
vooral de executies te veroor
delen en zich ook onthield van 
hulp te bieden aan incivieken. 

Kardinaal Van Roey kwam over ab een hardi'cchtig niaa. Dit was onbegrijpelijk in het 
kristelijke geest, daardoor kweekte de kardinaal verbittering in heel wat katoUeke gezinnen. 

licht van de 

GEEN EXCUUS! 

Niettemin bewijst het boek van 
Louis Van Roy dat de houding 
van de kardinaal overkwam als 
hardvochtig, onbegrijpehjk in 
het licht van de kristelijke geest 
van medelijden, liefde voor de 
evennaaste, protest tegen on
recht en wreedheid, en daar
door verbittering kweekte in 
vele katolieke gezinnen. Vooral 
het probleem van de uitvoering 
van de doodstraf, dikwijls in 
twistbare gevallen, is een pijn-
hjk probleem. In Italië heeft de 
paus zelf er bij de regering op 
aangedrongen geen doodstraf
fen uit te voeren voor pohtieke 
misdrijven. Bij ons bleef iedere 
reaktie, ieder protest uit. Het 
ziet er naar uit dat kardinaal 
Van Roey stilzwijgend de re
pressie in al haar onmenselijke 
wreedheid goedgekeurd heeft. 

Daar is moeiKjk een excuus 

voor te vinden. Het heeft de 
kerk, het geloof en het gezag 
van de bisschoppen in ons land 
geen goed gedaan. 

Dit is overigens een boeiend 
boek omdat het door de talrijke 
citaten uit vele brieven een 
scherp hcht werpt op de re
pressie en haar gevolgen. Deze 
brieven zijn niet achteraf, maar 
op het ogenblik zelf, tijdens de 
repressieperiode geschreven en 
leveren ons aldus een levendige 
en reedistische getuigenis. Ach
ter deze brieven gaat steeds 
weer een faxnihedrama schuil. 
Onze aandacht wordt gevestigd 
op aspekten die veelal verwaar
loosd worden, zojJs het ellendig 
lot van de vrou'wen en de kin
deren en zelfs de ouders van 
„incivieken". 

De auteur moet gefeliciteerd 
worden omdat hij ongetwijfeld 
veel tijd en moeite moet besteed 
hebben aan het verzamelen van 

< ^ 

zijn materiaal (2.000, 3.000 
brieven die moesten gelezen en 
geëxerpeerd worden) en het sa
menstellen en schrijven van zijn 
moedig boek. E^n goede bij
drage, naast vele andere, tot de 
geschiedenis van de repressie. 
Slotsom is dat kardinaal Van 
Roey geen schone rol gespeeld 
heeft in dit triest verhaal. De 
andere bisschoppen hebben 
zich meestal aan zijn houding 
aangepast. 

I2en boek dat \vij kunnen aan
bevelen en al diegenen die ge
ïnteresseerd zijn in de repres
sie-geschiedenis. 

F.v.d.Elst 

<=» Brieven aan een KardinaaL 
Bijdrage tot de studie van de 
na-oorlogiie periode. Louut Van 
Roy. Uitg. Oranje-De Eenhoorn, 
WieUeke. 1994. 1.095 fr. 
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MUZIEK 
DE ZOMERFESTIVALS 

DE GENTSE FIESTE ZEHEN DE TOON 
Zowat een k-warteeu^v geleden 
startte volkszanger Walter De 
Buck vanuit zijn kruidenkafé-
tje op het plein „bij Sint-Ja-
cobs" met straatanimatie en 
kleine optredens. De hippe 
jeugd-van-toen pikte hierop in 
en twee jaar later was „het" tot 
een heus festival uitgegroeid. 
Waarbij Walter zélf dan met zijn 
liederen, geïnspireerd op de 
grote Gentse straatzanger Karel 
Waeri, telkens weer afrondde. 
Het Gentse stadsbestuur 
sprong op de kar en samen met 
de handelaars werd het hele 
centrum betrokken. Zodat de 
„Gentse Fieste" nu Europa's 
grootste stadsfestival is gewor
den. Van zaterdag 16 juli tot en 
met 25 juli zijn er uiteraard „bij 
St-Jacobs" heelwat optredens 
mee te maken. Walter zélf opent 
het gebeuren in de grote tent, 
waarna La Scala, Handala en 
Matt Dawson aantreden. In de 
kleine tent treden o.m. de He-
adstarts op, de Shakers en Ra
dio Bangkok; in de Spiegeltent 
de Suzafoon en Tres Tacos. De 
optredens zijn meestal gratis en 
voor de volgende dagen klim
men Red Rooster, Wülem Ver-
mandere, Noordkaap, Gorki, 
Koen De Cauter, het Wdlem 
Breuker Collektief, Brandan 
Crocker en Rxiymond op het 
podium. Maar ook de levende 
Gentse blueslegende Roland en 
al'weer Walter De Buck. 

RAY CHARLES 

Te Peer is er ook weer het jaar-
hjks Rythm en Blued Fedtival met 
op het terrein aa.n de Deus-
terstraat vanaf 13 uur Robert 
Lockw^ood, Christine Lakaland, 
Rod Piazza, en de grote namen 
Al Green en B.B. King. De 
tweede dag brengt ons Ben 
Harper, het New Orleans revue 
en Bobby Blue Band én Ray 
Charles. 

Het dagtikket kost 1.000 fr., het 
weekeinde 1.700 fr. 

Liefhebbers van hard en law^aai 
kunnen naar Metalopolis, weiar 
de rust van het kasteel van 
Viane bij Geraardsbergen voor 
een dag zoek zal zijn (zat. 16/7) 
met ondermeer Paradise Lost, 
Sircle of Süence (!) Treshold, 
Channel Zero en de herboren 
Whitesnake. 

De Gentde Feedten grot üejcheiden voLkjfecdt tot een heiu fedtlvaL 

De kustgangers kunnen even- waar het Beachfestival plaats- liaanse mega-ster Zucchero For-
eens zaterdag voor funk en la- vindt. Dé toppers zijn er Stevie niacci en de „godvader van de 
tijnse ritmes naar Zeebrugge, Wonder, Jethro Tuil, de Ita- funkmuziek" George Clinton. 

BOTERHAMMEN IN HET 
PARK 

In het sfeervolle Warandepark 
te Brussel, gelegen tussen het 
Parlement (Wetstraat) en het 
Paleis van koning Albert start 
voor de vijfde keer Boterhammen 
in het Park. Een initiatief van de 
AB-Lunateaters, en zowat dé 
opvolger van de legendarische 
Mallemunt van de jaren zeven
tig. Elke vrijdagmiddag dus, 
van twaalf tot twee kan men 
gratis bekende Vlaamse en Ne
derlandse grote namen aan het 
werk horen en zien terwijl u het 
lunchpakket aanspreekt. 

Er is op donderdag e.k. 21 juh 
een speciale Pré-Boterhammen, 
met de Gentse Roland, omringd 
door de ex-Centimeters van 
Raymond, onder de naam West-
hinder Lighthouse. Verder Kid 
Safari, Clouseau en Jack 
Groenland. Katja Vandl. kom-
bineert haar voorliefde voor de 
betere jazz met het presenta
tiewerk van deze koncertreeks. 
Vrijdag 29 komen Isabelle A en 
Kris De Bruyne, vrijdag 5 au
gustus Bart Van den Bossche 
(met een rijke keuze Vlaamse 
covers) en Wigbert. Tot en met 
2 september volgen nog Ver-
minnen, Trockner Kecks, 
Noordkaap, J a n de Wilde en 
Lieven Tavernier, Bart Herman, 
de Mens, én de Scene, die er nu 
nieuwe singeltje „live" komen 
voorstellen. 

Sergii] 

PHILIPPE HERREWEGHE 
OOK IN BEETHOVEN THUIS 
Voor zijn slotkoncert speelde 
het koninklijk filharmonisch or
kest van Vlaanderen een avond 
vol Beethoven. De Bourla-
schouw^burg is op zichzelf al een 
verrassing: een schitterend op
gepoetste, niet vergane glorie 
van fluweel en brokaat, bur-
gerhjk meiar sfeervol. 

Gentse feesten 
D» W-oMclingen venioditen Je clli* dog 

Van 16 tot en met 25 juli 
vanaf 12 uur 's middags tot... 

Op h«l VU-lMras In d* B««nesteeg. 

PhUippe Herre-weghe is een di
rigent naar ons hart. Na jaren 
begint men in Vlaanderen te 
beseffen wie hij is. Maar eerst 
kreeg hij faam en naam dank zij 
zijn CD-opnamen, het festival 
van Saintes, en de uitzendingen 
van France Musique. Kapsones 
zijn de man vreemd en de mu
ziek is hem dierbaarder dan zijn 
eigen persoontje. Zoek je een 
ideale versie van Monteverdi's 
Mariavedperd of Fauré's Requiem, 
dan kom je bij hem terecht. 

Orkesten hebben een eigen ge
zicht. In het geval van het koninlijk 
filharmonisch orkest van Vlaan
deren betekende dat voor mij de 
klankkleur en de homogeniteit van 
de houtblazers. Maar de figuur 
van PhiKppe Herreweghe zorgt 
voor een surplus en werkt als een 
toverstaf. Want hier wordt intens 
en bezield gemusiceerd. 

Beethoven lijkt een open boek, 
maar er bestaat veel tussen de 
regels. De meesten staat hierbij 
het beeld van een gekwelde ro-
mantikus voor ogen, voor wie 
muziek genezing was. Er zijn 
vele wegen om Beethoven te 
benaderen. Herre%veghe ziet 
hem eerder als dichter dan als 
hemelbestormer. Maar daar 
leent ook de keuze van het pro
gramma zich toe. 

Beethoven, een open hoek 'i 

VOORTHERESE? 

Alleen de Egmont-ouverture 
met haar dramatische inslag van 
verzet, liefde en dood klinkt 
afgebeten. Het derde pianokon-
cert — voor het eerst in de mu
ziek hebben orkest en sohst een 
eigen, gelijkwaardige stem en 
een brede adem — krijgt van de 
met prijzen gelauw^erde Frans
man Georges Pludermacher een 
viriele aanpak in de boekdelen 
en een poëtische in het uige-
sponnen largo (en tema's uit

spinnen kon Beethoven!). De 
dialoog verloopt rimpelloos. 
Eén schadu-wvlek: het applaus 
na het eerste deel. Herreweghe 
is er niet mee gediend. Maar niet 
elke sponsor zit met een muze 
op schoot. 

Orgelpunt is de vierde simfonie, 
Beethovens meest zonnige, ge
drenkt in tederheid en zoet ver
langen naar de onsterfelijke ge
liefde (Therese von Bruns
wick?), en geklemd tussen de 
derde (de revolutionaire Eroica) 
en de vijfde met haar felle emo
ties. Bijzonder populair is ze 
ook al niet, welucht omdat ze 
afwijkt van het traditionele 
beeld dat ŵ e van Beethoven 
hebben: nukkig, in zichzelf ge
keerd, achtervolgd door het 
noodlot. En toch vormt zij bij 
uitstek een staaltje van borduur
werk en clair-obscur, het beeld 
van de serene Apollo en de stoet 
van Bacchus, maar vooral een 
bewijs van de stelling dat alle 
muziek dansmuziek is. 

Het filharmonisch orkest van 
Vlaanderen speelt sprankelend 
en deelt in de zwier en de vi
taliteit die Beethoven van Her
reweghe krijgt. Weggeblazen 
het stof. Daar komt een frisse 
Beethoven van onder gestapt. 

(wdb) 
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KULT-ÜURTJE 
VLAAMSE KUNST IN ZUID-FRANKRIJK 
Speciaal voor onze lezers, die 
hun vakantie zouden doorbren
gen in het Provengaalse Isle-
sur-la-Sorgtie, willen \vij de 
aandacht vestigen op een schit
terende tentoonstelling van 
Vlaamse kunst, die in samen
werking met het Museum voor 
Schonen Kunsten van Gent, in 
het 18de-eeuwse hotel Cam-
predon voorgesteld •wordt. 

Dit is het sluitstuk van een 
drieluik, inzake museal samen
werking tussen Vlaanderen en 
Frankrijk. Een eerste tentoon
stelling, gewijd aan de oude 
Vlaamse kunst kwam tot stand 
dank zij de bruiklenen van het 
Koninklijk Museum voor 
Schone Kunsten te Antw^erpen, 
terwijl een tweede expositie de 
hedendaagse kunststromingen 
in Vlaanderen belichtte (ver
zorgd door het Provinciaal Mu
seum voor Moderne Kunst te 
Oostende). 

Voor de huidige prestigieuze 
tentoonstelling selekteerde het 
Museum te Gent schilderijen en 
beeldhouwwerken van Vlaamse 
meesters uit de periode 
1870-1940. 

Vanuit kunsthistorisch oogpunt 
is deze periode immers uitrest 
interessant. Niet alleen in 
Vlaanderen, maar in heel Eu
ropa volgden de diverse strek-

"Wij te DeurU" (gouache en olie op doek, 66x 51) 

kingen en tendenzen in de 
kunstontwikkeling elkaar ra
zendsnel op. De selektie spitste 
zich toe op die artiesten, die een 
duidelijk en vernieuwend stem-
peld gedrukt hebben op die ar
tistieke evoluties. 

De tentoonsteUing is opge
bouwd rond drie grote rubrie
ken: 

1) Van realüme naar neo-unpro-
^utnodrm: met als markante kun
stenaars, Lxjuis Artan, EmUe 
Claus, Henri De Braekeleer, 
James Ensor, Adrien-Joseph 
He3'Tnans, Georges Lemmen, 
Constantin Meunier, George 
Morren, Theo Van Ryssel-
berghe, Alfred Verwee en Guil-
laume Vogels. 

2) Het éymbolLtme, met Valerius 
De Saedeleer, Femad KhnopfF, 
Eugene Laermans, George 
Minne, Albert Servaes, Léon 
Spilliaert en Gustave Van de 
Woestijne als meest represen-

•- tatieve vertegenwoordigers. 

,, 3) Hetfauvume, eLtpreddianutmeen 
"^ ah,)traktie, met uiteraard Jean 

Brusselmans, Gustave De 
Smet, Oscar Jespers, Frans 
Masereel, Jozef Peeters, Con
tant Permeke, Victor Ser-
vranckx, Edgard Tytghat, Frits 
Van den Berghe en Rik Wouters 
als de meest markante en rich-

VERGILIUS VERTAALD 

VERWOESTE STAD 
Wie in de Vatikaanse Musea 
ooit voor het beeld van de La-
ocoöngroep stond, moet onge
twijfeld gedacht hebben aan de 
verzen van Vergilius die in de 
tweede zang van zijn Aeneui een 
dramatisch verslag geeft van de 
dood van de priester die met zijn 
tvv̂ ee zonen door slangen ge
wurgd wordt. Zijn verzet tegen 

VLIEGERS 
MAKEN 
Houdt u er ook van om op 't 
strand naar veelkleurige vlie
gers te kijken? Amuseren uw 
kinderen of kleinkinderen zich 
misschien met zon stuk speel
goed ? Hebt u er al eens eentje 
zelf in elkaar geknutseld ? In
dien dat niet het geval is, en u 
niet goed weet van welk hout 
vliegers maken, kunnen we u 
het boekje VlUgerd maken aan
bevelen. 

Het kost nog geen 300 frank. J e 
vindt er alles in wat je nodig 
hebt om je handigheid bot te 
vieren. J e leest er welke ge
reedschappen van pas komen, 
uit welke materialen je best vlie
gers bouwt, en je kri;gt een 
schat aan originele ideeën om 
iedereen op het strand het na
kijken te geven. Wat dacht u 
van vhegers met sprekende na
men als "Dracula's mantel", 
"Tweestok-Diamant", "Zwarte 
Mamba" of de bestuurbare "Su-
perstunter" ? 

(Pdj) 

c» vliegers makeiu David Mi-
chaeL Uitg. Gottmer, Haarlem, 
1994, 40 bic 259 fr. 

het binnenbrengen van het hou
ten paard in Troje werd hem 
fataal. Of VergiHus ooit de 
skulptuur vol pathos en tragiek 
van de beeldhouwers uit Rho-
dus gezien heeft, weet ik niet. 
Het beeld is zowat vijfenze
ventig jaar ouder dan Vergihus' 
tekst. WeUicht gaan beide wer
ken terug op verloren gegane 
Griekse voorbeelden. In elk ge
val hebben Rhodische beeld
houwers en de dichter uit Alan-
tua het eenzame protest van 
Laocoön onsterfelijk gemaakt 
en met hem de fatale dag en 
nacht van Troje. 

ELLENDE 

Het is vreemd dat er in de 
Griekse literatuur geen evokatie 
bewaard werd van Trojes on
dergang. In Homerus' Ilioö, het 
epos over AchUles' wrok, staat 
Troje nog recht en in zijn O^ósee 
lezen we alleen maar drie korte 
verwijzingen naar de Griekse 
list met het houten paard. Ho
merus' eminente plaats heeft 
alle andere Trojaanse epen ver
drongen en van de bewaarde 
Griekse tragedies spelen alleen 
twee werken van Euripides zich 
af tegen de achtergrond van 
Trojes val. Zo blijft paradoxaal 
genoeg de val van Troje tot de 
verbeelding spreken door het 
Latijnse epos van Vergilius. 

Zijn Aeneu) is het relaas van de 
tocht van de Trojaan Aeneas die 
uit het brandende Troje vlucht 
en op bevel van de goden een 
nieuwe stad zal stichten in La-
tium Wciaruit later Rome zal 
groeien. Op die tocht belandt hij 
na een storm op de Afrikaanse 
kust bij koningin Dido te Cart-
hcigo. Op vraag van de verliefde 

vorstin vertelt Aeneas zijn we
dervaren : „Onzegba^u- verdriet, 
koningin, vraagt u mij te ver
nieuwen, /hoe Trojes macht, dat 
beklagenwaardige rijk, / ver
woest is door Grieken, de el
lende die ik zelf / heb gezien en 
wraarin ik een groot aandeel 
gehad heb." (II, 3-6) 
Aeneas' verhaal is bekend aan 
de velen die ooit hun tanden 
stukbeten op VergUius' verzen 
of het lazen in de vertaling die 
Van Wilderode ruim dertig jaar 
geleden ervan maakte. Gerard 
Koolschijn heeft het schitterend 
idee gehad het verhaal van Tro
jes val te isoleren uit A^Aencui en 
daarvan een afzonderlijke ver
taling te bezorgen. J e kan je 
afvragen waarom de uitgever de 
kans het voorbijgaan om in dit 
boekje ook de Latijnse tekst op 
te nemen. In amper vijfentwin
tig bladzijden ontrollen zich de 
dramatische gebeurtenissen van 
de laatste uren van Priamus' 
stad: de aftocht der Grieken, het 
houten paard, het verzet van 
Laocoön, de komedie van de 
Griek Sinon, Laocoöns dood, de 
nachtelijke terugkeer van de 
Grieken, het openen van de 
stadspoorten, de verwoesting 
van de stad, het drama in Pri
amus' paleis, Aeneas' vlucht met 
vader en zoon, het verlies en het 
afscheid van zijn vrouw... 
„Hoog boven Ida's kammen 
rees al de morgenster op / en 
bracht ons de dag. De Grieken 
hielden de stadspoort / bezet, 
geen enkele hoop op hulp werd 
geboden. Ik zwichtte / en ging, 
met mijn vader op m'n rug, naar 
de bergen." (w.SO 1-804) Zo 
kan je hem ook zien, met zijn 
zoontje aan de hand, bovenop 
het hoge graftnonument van Po-

bhcius in het Römisch-Germa-
nische Museum in Keulen. 

HEL 

Koolschijn, die vooral naam 
heeft gemaakt door zijn ver-
taUngen van Plato en enkele 
Griekse tragedies, verrast ons 
hier met een brok VergUius. Hij 
vertaalt akkuraat en vooral 
beeldend met een paar archa
ïsche trekjes die de epische sfeer 
bewaren. 

In het woord vooraf beweert 
Koolschijn te willen vertalen ,,in 
een ritme dat je dactyhsch zou 
kunnen noemen" (5). Ik noem 
het eerder een ritmisch proza 
dat qua tekstbeeld de illusie van 
verzen oproept. Alaar precies 
die ritmische kracht sleept de 
lezer mee doorheen het men
selijk drama van Troje. Want 
mensen zijn het die in het hart 
van de trjigische gebeurtenissen 
staan en vechten, vallen of 
vluchten. Het apocalyptische 
beeld van Troje preludeert op de 
hel van Sarajevo of de gruwel 
van Kigali. Doorheen de ogen 
van de Romeinse dichter beleeft 
de lezer het drama van de ver-
hezers. Het is Koolschijns ver
dienste dat hallucinante drama 
uit het epos te hebben gehcht en 
door zijn vertaling de verwij
zende en universele betekenis 
ervan te hebben benadrukt. 

Patrick Lateur 

c» De val van Troje. Het verhaal 
van Aeneaé, zang 2. Vergilhut. 
Vertaald door Gerard Kool
schijn. Uitg. Athenaeiun-Polak 
e3 Van Gennep, AnuiterdamJUit-
geverifen Singel 262, Antwerpen. 
1994. 40 blx., 420 fr. 

tingbepalende artiesten. 

Als u in de buurt bent, loop dan 
eens langs dit stukje Vlaams 
kultuurpatrimonium - tijdelijk 
voor deze expositie in het zui
den van Frankrijk - en ik ver
trouw erop dat uw Vlaamse 
fierheid zal gescherpt en ge
streeld worden door puur es-
tetisch kijkgenot. Zeker een om
metje waard! 

Dirk Stappaerts 

c* Praktijch: Des bords de l'Es-
caut aux rives de la Sorgue. Les 
Modernen du rféalLtme a l'ex-
preddionisme 1870-1940 in Hotel 
Campredon, 84800 
Idle-sur-la-Sorgue. Alle dagen v. 
11 tot 18 u. Ma. gedL 

jKnadiover 

>» '«"- • „«ntfin sloten n«««ŝ  
tareaktieopf^^^'^^^^^^^itóstet.l 

toegangtothrtonW- « ^ 

De zaak Uniop 
Ex-muuster Coeme werd vonge week in 

de Uniop-zaak naar het hof van kassatie 

verwezen, vice-president Claes en ex-

mimster Moureaux met Een interview 

met ex-duïkteur Javeau van Umop 

onthult de gang van zaken bij het 

spraakmakende onderzoeksbureau. 

Deze week in Knack. 

Alweer inleveren 
Volgende week regermgskonklaaf over 

de begroting 1995. Aan nieuwe mleve-

nngen en lasten valt met te ontkomen. 

Want de matiging van knsiplan kost de 

overheid geld en dit tekort moet worden 

bijgepast Bencht over de volgende 

pijnscheut, deze week in Knack. 

En verder.. 
• Wat gebeurt met Antwerp Shiprepair'' • 

Senes: "Het Noorden komt èchterbij" 
(Edvard Munch m Oslo), "De zomer van 

1944" (aanslag op Hitler), "Gemeente-
rjads\erkiezin2en iBouierscml 

Knack 
+ W F.EKKM) KNACK 

+ rKLK KNACK + TALENT 

ELKE ViOE^iSDAG TE KOOP 
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IIELWERK 

EEN EIGENZINNIGE 
SELEKTIE 
ZATERDAG 16 JULI 

F/X MURDER BY ILLUSION 
Amerik. politiefilm van Robert Mandel (1985) met Biyan Brown, 
Brian Dennehy en Diane Verona, over een ontwerper van speciale 
effekten die achternagezeten wordt door de maffia. Het verhaal 
blijft spannend door de verrassende plotwendingen en door de 
goede variëteit aan truuks. (TV 1, om 22u.30) 

Siddy Spacek, Jcódica Lange en Diane Keaton aU de drie geschifte 
zujjM in Crimes of the Heart. Zondag 17 juli op TV 1, om 
20U.05. 

ZONDAG 17 JULI 

CRIMES OF THE HEART 
Het geüjknamige boek van Beth Henley werd bekroond met de 
Pulitzer Prize en in 1986 verwerkte zij het in opdracht van Bruce 
Beresford tot een filmscenario. Drie zusjes uit het zuiden, alle drie 
even geschift, zitten 5!waar in de problemen en trachten die zelf op 
te lossen. Diane Keaton, Jessica Lange en Sissy Spacek éikteren op 
hoog niveau. (TV 1, om 20u.05) 
MAANDAG 18 JULI 

LONE WOLF McQUADE 
Amerik. aktiefilm van Steve Carver uit 1983. J J McQuade (de 
bikkelharde Chuck Norris), een eigenzinnige Ranger uit Texas neemt 
het op tegen een bende wapensmokkelaars die worden aangevoerd 
door Rawley Wilkins (David Carradine). Uiteraard ontaardt deze 
konirontatie in veel geweld en vechtpartijen. Barbara Carrera zorgt 
tussen door voor wat vrouwehjk schoon. (TV 2, om 22u.) 
DINSDAG 19 JULI 

THE TALL GUY 
Erotische komedie van Mei Smith (1988) met Jeff Goldblum, 
Enuna Thompson en Rowan Mr.Bean Atkinson. Dexter King is een 
slungelachtige Amerikaanse tweederangsakteur die in Londen aan 
de kost komt als aangever van de sterkomiek Ron Anderson. Op 
een dag krijgt hij een spuitje tegen hooikoorts van de knappe Kate 
en van dan af slaan er bij Kmg enkele stoppen door... (TV 2, om 
22u.) 
WOENSDAG 20 JULI 

DOWNTOWN 
Een blanke politieman wordt na het verbalizeren van een in
vloedrijke zakenman overgeplaatst naar een gore buurt in Phi
ladelphia. Hij wordt er gekoppeld aan de z^varte sergeant Curren, 
een „brave" reus. Samen maken ze jacht op een bende autodieven. 
Met Anthony Edwards, Forest Whitaker en Penelope Ann Miller. 
(TV 2, om 22u.) 

SOAPDISH 
Wat er zoals gebeurt achter de schermen van een Amerikaanse 
soapserie wordt duidelijk gemaakt in deze film van Alichael 
Hoffman uit 1991. Sally Field speelt de hoofdrol in de reeks maar 
dreigt die te gaan verliezen en dat heeft dan weer een nefaste invloed 
op haar privé-leven. Met Kevin Kline, Whoopi Goldberg en Cathy 
Moriarty. (BBC 1, om 22u.30) 
DONDERDAG 21 JULI 

BABYLON E 
Waals-Kanadese fihn van Manu Bommariage (1989) met Frederic 
Deban, Rafael Sanchez en Charlotte Laurier. Centraal staat Bruno, 
die in de gevangenis belandde nadat zijn moeder (een hoer) per 
ongeluk haar dronken man doodschoot. Bruno WTI zijn familie 
herenigd zien, maar hij stuit overal op onbegnp en Hefdeloosheid. 
Dit familiedrama speelt zich af in een arme streek in Wallonië. (TV 
2, om 22u.) 
VRIJDAG 22 JULI 

QUELQUES JOURS AVEC MOI 
Franse film van Claude Sautet (1988) gebaseerd op de vrij perverse 
roman van Jean-Fran^ois Josselin. Enerzijds wordt op bijna 
burleske wijze de draak gestoken met de bekrompenheid van de 
provinciale bourgeoisie en anderzijds drijft een patetisch lief
desdrama het hoofdpersonage bijna tot zelftnoord. Met Daniel 
Auteuil en Sandrine Bonnaire. (TV 2, om 22u.) 

UNDER THE RAINBOW 
Verbazingwekkende komedie W2iarin spionnen, geheimagenten en 
dwergen mekaar treffen in een hotel tijdens de verfilming in 1939 
van Ti}e Wizard of Oz. Een vreemd produkt van Steve Rash (1981) 
met Chevy Chase en Carrie Fisher. (VTM, om 22u.30) 

WILMA! WILMA! 
•A'"A' De komische akteur J im 
(3arey is erg bekend in de VSA, 
omwille van zijn TV-show „In 
living color". Daarin speelt hij 
een kruising van Jer ry Lewis en 
Peter Sellers. Dat waren de 
kwaliteiten die door de TV-ve-
terjian-regisseur Tom Shadyac 
werden gevraagd om een hoofd
rol te mogen vertolken in zijn 
debuut langspeelfilm Ace Ven
tura, Pet Detective. 

Ace Ventura is dus privaat de-
tekrive, alleen is zijn specialiteit 
het terugvinden van verloren 
huisdieren. Met inspekteur 
Clouseau tikjes en ook wel 
stommiteiten die herinneren aan 
luitenant Drebin uit „Naked 
gun 1/2/3", terwijl je soms ook 
denkt in „Police Academy" te
recht te zijn gekomen, zal hij de 
fïlm naar een klimaks leiden, 
met zijn speurtoch naar de ge
liefde mascotte dolfijn ,,Snow-
flake" van de ploeg van de Mi
ami Dolphins. Ondertussen 
versiert hij de dolfijnen-ver
zorgster. E^n krankzinnige fïlm 
voor onder-twinrigers, want ou
deren zuUen meelijwekkend 
glimlachen over zoveel onzin. 

•^rk Tekenfilmmaker Don 
Bluth slaat weer toe met Dui-
melijntje. Natuurlijk zullen kin
deren van dit heerlijke verhaal 
van Hans Christiaan Andersen 
houden, maar him ouders zullen 
vergeefs naar de oorspronke
lijke poëzie en de figuren zoe
ken. Bluth heeft er namelijk een 
komische dierenopera van ge
maakt, waarin het de figuren 
voUedig aan enige warmte ont
breekt. J e denkt met heimw^ee 
terug aan zijn „An American 
taU". Maar de videomarkt zal 
het wel erg leuk vinden, weer 
een film waarvoor moeders die 
er even uit willen, hun kinderen 
kunnen neerzetten en hopen dat 
ze vijf minuten zwijgen. 

'kk Rapa Nui wordt als „test
case" door producent Warners 
eerst uitgebracht in sommige 
delen van Australië en Europa. 
Doet de film het daar goed, dan 
mag ie ook in de VSA op het 
scherm. Dit is een bijna an
tropologische film over Paas-
eUand en weeft een verzonnen 
verhaal over het ontstaan van de 
grote beelden die Thor Hey-
erdahl zo beroemd maakte, en 
w^at er met de originele inlan
ders gebeurde zo'n veertig jaar 
voor de aankomst van de Ne
derlanders op Pasen 1722. 

Prachtige en soms erg spek-
takidaire beelden, ondermaatse 
en verschrikkelijke dialogen. 
De muziek van Stewart Co-
peland is heerlijk en de akteurs 
hoeven enkel maar mooi te zijn, 
en dat zijn Jason Scott Lee en 
Esai Morales zeker. 

•̂ ••̂ •A' The Flinstones voorstel
len hoef je enkel te doen aan 
mensen die uit het stenen tijd
perk stammen, het tijdperk van 
voor de televisie. De tekenfilm
figuurtjes kregen nu echter een 
mensenlichaam en Fred Flin-
stone werd een schitterende 
(maar is ie dat niet altijd ?) John 
Goodman. Wilma kreeg het ge-
lêiat van Elizabeth Perkins, 
buurman Barney Rubble werd 
de dwergkomiek Rick Moranis 
en Betty, zijn vrouw, w^erd Rosie 
O'Donnell. Iedereen danst naar 
de pijpen van regisseur Brian 
Levant, die het hele zootje goed 
in de hand kon houden, aan de 
hand van een scenario van maar 

The FLintdtoned: niet kapot te krijgen ! 

liefst twaalf auteurs, w^aarvan 
enkel Tom. S. Parker, J im Jen-
newein en Steven E. de Souza 
op het scherm hun plaats krij
gen. Deze „Steven Spielrock" 
mm gaat gewoon op de door de 
tekenfïlnis ingeslagen weg voort 
en brengt niks nieuvi^s. Leuk 
detail, deze „socialistische film" 
die het opneemt voor de ar
beider en tegen de grote bazen 
ageert, werd gemaakt met grof 

f eld en kreeg alleen al een re-
lamekampagne mee •waar je 

hele jaren ,,Het rad van fortuin" 
mee zou kunnen maken. Lucas 
is er met speciale effekten en 
J im Henson's fabriek zorgde 
voor de animatiefiguurtjes. Af, 
maar dat is ook alles. 

kk Lane Frost w âs een jongen 
uit Oklahoma en vi^erd wereld
kampioen stierrijden in 1987, 
maar vond twee jaar later de 
dood in een rodeo-ongeval. J e 
voelt het al, een film gebaseerd 
op ware gebeurtenissen. 8 Se
conds is net verhaal van Lane 
(Luke Perry) die probeert zijn 
droom waar te maken, en moest 

volgens mij enkel dienen om de 
dalende belangstelling die er in 
Amerika heerst voor de rode-
osport -wat op te krikken. Té 
Amerikaans om goed te zijn. 

•kkk My father, the hero, een 
hermaakte Amerikaanse versie 
van de Franse film ,Mon père, 
ce héro", heeft dezelfde hoofd-
akteur, ( ^ ra rd Depardieu. 
Voor wie de Franse versie nooit 
zag is dit een leuke film, met 
prettige kiekjes van de Ba-
hama's, wiens toeristische 
dienst hier voorzeker heel wat 
geld voor neertelde. De bood
schap dat ouders niet ophouden 
hun kinderen lief te hebben, 
nadat ze gescheiden zijn, komt 
erg sterk over, en is een hart 
onder de riem voor vele mensen 
die in dat geval zijn. Als pa en 
dochter (Katherine Heigl) op 
vakantie gaan en dochter doet 
alsof pa haar geliefde is, om 
indruk te maken op een w^at 
oudere jongen die achter haar 
aanzit, zijn de poppen aan het 
dansen. Leuk. 

Willem Sneer 

SATERDAG 

AHASVERUS 

iJUicbael Jackdon getrouwd", 
las Ahasverus 
Late aprElvis 

< ^ 

WTC; Nederland naar huis 
Ohiranje 

© 
ZfCtduivel: 
Luc Nihilis 

© 
Walen maken Vlaamse Leeu'w 
zwart 

© 
Condomobiel botst met... 
pausmobiel 

© 
Vlaamse Leeuw is voor Walen 
kippevelblues 

© 
Jeltsin mag nu mee 
G-Zeveren 

© 
ZetdiUvel: 
The Clintstones 
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VLAAMS 
GEWETEN 
Meer nog voor een 
Vlaamse-volks-nationalist dan 
voor elke andere Vlaming be
staat het Vlaams Geweten uit de 
grondprinciepen: Trouw en 
Rechtlijnigheid. 

Wie daartegen zondigt bestraft 
zichzelf en draagt de schand
vlek mee tot over het graf. Vroe
ger noemden wij hen „kazak-
draaiers", nu zijn het „over
lopers". Op een volkse wijze 
kan men zeggen „zij bhjven 
voor cJtijd met de gebakken 
peren zitten"! 

Line Lambert, Gent 

OOSTFRONT 
Men kan ervan uitgaan dat de 
oostfronters niet wisten dat ze 
onder een beestig regime sol-
daatje speelden; toch moeten ze 
ge-weten hebben dat ze ten 
strijde trokken tegen mensen 
die niet de vijanden van Vlaan
deren w^aren. Alleen omdat ze 
toevallig onder een kommunis-
tische diktatuur leefden werden 
onschuldige vaders, zonen en 
broers geslachtofferd met be
hulp van Vlaamse mankracht. 
Deze strijders hebben in elk 
geval bijgedragen tot het schrij
ven van de zwartste bladzijde 

uit onze Vlaamse geschiedenis. 
Ondertussen is het kommu-
nisme van binnenuit kapotge-
gaan zonder Vlaams geweld. Na 
de oorlog trokken velen naar 
Zuid-Amerika om er te leven 
onder een militaire maar 
niet-kommunistische diktatuur 
die de kloof tussen arm en rijk 
nooit kon of wilde dichten. 

Vergeven maar niet vergeten ! 

H . Van Ransbeeck, 
Dendermonde 

KROMBEKE 
De Gaia-klub ontpopt zich als 
een fascistische terreurbende 
die haar „ideeën" gewelddadig 
opdringt en alleen de zw^ak-
keren aanvalt. Zij opereert in 
onvervalste Machiavelli-stijl. 
Om haar doel te bereiken zijn 
alle middelen (incluis afdreiging 
en geweld) heilig. Zij legt haar 
diktaten op aan kleine weerloze 
gemeenschappen zoals de 
Krombeekse dorpsgemeen
schap. Dankzij een goed ge-
orchestreerde mediakampagne 
(sensatievoer voor de beeldme
dia) en de niet te evenaren ar
rogantie van „opperhoofd" Mi
chel Vandenbosch slagen de 
Gaia-fanatici erin door dreiging 
met geweld („ik zeg u: er zal in 
Krombeke géén paard vertrek
ken" dixit M.V.) een slappe fi-

f uur als minister Tobback voor 
un kar te spannen. (Hij durfde 

zijn beslissing pas na 12 juni 
bekendmaken!) 

Geweld in woord en daad, af
dreiging en chantage zijn de 
suksesvoUe Gaia-tniddelen. Op 
een vreedzame demokratische 
manier betogen en zonder ge
weld of afdreiging een mening 
uiten is er niet bij. Ijdeltuit 
M.V. speelt de kleine diktator 
die zich wellustig wentelt in zijn 
onverhoopt kortstondig sukses 
hem toebedeeld door overda
dige mediabelangstelling. Zulke 
mensen worden zeer gevaarlijk 
als speeltuig in handen van de 
échte despoten. 

De Gaia-extremisten zijn te laf 
om op te treden tegen de ,,gro
ten" en de machtigen die hun 
laars vegen aan het zogenaamd 
,,dierenleed". Ze moesten zich 
bijvoorbeeld in het buitenland 
eens gaan bemoeien (zoals B.B. 
dat in Krombeke wou gaan 
doen!) met de Spjianse stie
rengevechten. Gaia is manhaftig 
bij het aanpakken van kleine 
machteloze „boosdoeners". 
Waarom wordt bijv. de hor
monenmaffia niet rechtstreeks 
en keihard aangevallen ? De na
men zijn bekend: waarop wach
ten M.V. en zijn paladijnen om 
deze werkelijk gevaarhjke (voor 
mens én dier) heerschappen 
persooidijk „aan te pakken" ? 

Wat bij de Gaiakliek alleen telt 
is het zichzelf op het podium 
hijsen en interessant maken bij 
gebrek aan ernstiger bezighe
den. E^n soort bezigheidstera-
pie om haar uitzichtloze ver
veling te doden. Een zielloos 
tijdverdrijf voor figuren die de 
moed, de durf, de intelhgentie, 
de energie, de inzet, de wijsheid, 
het verstand en de bekwaam
heid ontberen om zich (beschei
den en zonder mediagedruis) 
belangloos dienstbaar te stellen 
of om iets zinvols te realiseren 
voor de samenleving. Ik kijk 
meewarig op hen neer... 

Dat er in de senaatskommissie 
Landbouw een grote meerder
heid -werd gevonden voor een 
algemeen verbod op straatpaar-
denkoersen toont a^n -wjiartoe 
een bende geweldenaars mid
dels de hulp van op sensatie 
jagende joernalisten in staat is. 
Het toont evenzeer op een be
droevende wijze aan hoe ma
nipuleerbaar en hoe ruggegraat-
loos onze pohtieke klasse ge
worden is. 

Walter Maes, Zwevegem 

ZOEKERTJE 

• GEZOCHT - 35-jarige 
vrouwelijke bankbediende 
zoekt dringend passende be

trekking. Aanbiedingen: Os
wald Van Ooteghem, tel. 
09/230.72.87. 

• A A N B I E D I N G - V Z W . 
zoekt 1/2 tijdse personeelsle
den : 1 sekretaris-boekhouder, 
N.F.E., 1 edukatief mede-werk
ster, maatsch. werkster of re
gentes. Kandidaten dienen zich 
voor 1.8.94 te -wenden tot ere-
senator Oswald van Ooteghem, 
tel. 09/230.72.87, die bemid-
dek. 

De redaktie ontvangt 
graag brieven van le
zers. Naamloze, scheld
en smaadbrieven gaan 
de scheurmand in. De 
andere publiceert zij, 
naargelang er plaats is. 

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

Brieven worden onder
tekend met naam en 
plaats van herkomst, 
tenzij de schrijver ver
zoekt initialen te ge
bruiken. 

N 
U bent van harte welkom bij 

Karel Van Den Berghe 
B.V.BA 

VLOER en MUURTEGELS 

— Steeds ruime l<ortingen 
- Kwaliteitsprodui<ten 
— Uitstel<ende service 
- Keuze uit meer dan 600 soorten 

GENTSESTEENWEG 377 
9300 AALST 
(200 m voor de Vijttiuizen) 
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 ^ 
woonverlichtinp 

baron ruzeltelaan 78 
8310 brugge 4 

^baan brugge-oostkamp^ 
V 050 35 74 04 , 

EEN 
ADVERTENTIE 

IN WU EN DE TOEKOMST 
RENDEERT 

02/219.49.30 

Brood- en 
banketbakkerij 

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

SPECIALITEIT 
VAN ALLE 

GELEGENHEIDSGEBAK 

Zitplaatsen feest
zaal voor 100 per
sonen. Groepen 
en bussen op 
afspraak 
tegen speciale 
prijzen - toeristen
menu 295 fr. 

Sedert 1910 
JAN PAUWELS-DE BRAUWER 

Oude Brugstraat 16,9200 Schoonaarde 
Tel. 052-42.32.46 

Wekelijkse rustdag vrijdag tot zaterdag 18 uur 
Jaarlijks verlof december De familiezaak met traditie 

Brugge bezoeken is ook 
kennis maken met het 

Vlaams 
Ontmoetingscentmin 

^DeGulden Spoor 

rechtover iii^ang parking 
't Zand 22 Brugge 
tel. 050-34.30.82 
* dranken 
* snacks 

* restaurant 
* zaal voor 50 pers 

'tboereny 
CAFE-RESTAURANT-FRmJUR 

Terras - Lunchroom -
Coffeeshop 
Altamira stone grill 

Prijzen voor groepen 
op aanvraag. 

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

H& 
N.V. ZAKENKANTOOR 

HERMAN STHENHOUDT 

1 STATIONSPLEIN, 
9500 GERAARDSBERGEN 

Tel. (054) 41 30 44 

Woonkrediet 
steeds iets beter! 

Kostuums naar 
maat 

HERENKLEDING 

rmees 
Steenhouwersvest. 52 

ANTWERPEN 

nv de winne-fabrisac 

/ mlgrostraat 188 
/ <B 0200 Bohoona&rde 

^ dendermonde 
0BS/4a 33 04 - 48 30 16 

driikkerij 

type 
offeet 
repro 
enveloppen 
rx enveloppen 
kettingformulieren 
boekdruk 
direct mail 
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DITSMim 
SCHILDER, BEELDHOUWER, TEKENAAR RIK WOUTERS (1882 - 1916): 

EEN UITERST BEGAAFD KUNSTENAAR HERDACHT 
Wij vejtigen speciaal de aandacht op deze alzijdige 
kunstenaar, omdat er vanaf 2 juli tot 26 september 1994, 
in het Provinciaal Museum voor Moderne Kunst te 
Ooiftende, een grote retrodpektieve tentoonstelling aan hem 
gewijd wordt. Het zaL trouwens de eerste maal zijn, dat het 
oeuvre van deze grootmeester op diverse terreinen zo volledig 
en degelijk zal belicht en bestudeerd worden. Deze ten
toonstelling loont dus alleszins de verplaatsing, te meer 
omdat Wouters steeds figuratief, gemakkelijk begrijpbaar 
en interpreteerbaar werk afleverde. 

R
ik Wouters •werd op 21 
augustus 1882 in Meche-
len geboren. Zijn vader is 
houtsnijder van beroep en 

zoon Rik zal vanaf zijn twaalfde 
geregeld zijn vader behulpzaam 
zijn in diens werkplaats. 

In 1897 wordt Rik Wouters 
ingeschreven in de Mechelse 
Akademie voor Schone Kun
sten. HIJ studeert er trou^vens 
tot 1901. Jozef WUlems is er zijn 
toegewijde lesgever, vanaf 1900 
blijft Wouters de zondagslessen 
voor schilderen nog wel volgen 
aan de akademie van z'n ge
boortestad, maar hij schrijft zich 
ook in aan de Brusselse Aka
demie voor Schone Kunsten in 
de beeldhouwklas van de be
roemde beeldhou\ver Charles 
Van der Stappen, w^erkelijk één 
der groten uit onze 19de eeuwse 
nationale beeldhouwkunst. 
Wouters zal er de hele hogere 
cyklus volgen. Hij heeft er tij
delijk zijn stadsgenoot, kol-
lega-beeldhouwer Emets Wijn-
ants als medestudent. 

In 1901 beschikt Wouters over 
een eigen atelier te Brussel, 
meer bepaald in de Troonstraat. 
Het volgende jaar kombineert 
hij zijn legerdienst met zijn aka-
demische studies. Bepalend 
voor zijn hele verdere leven 
^vordt nu zijn ontmoeting met 
Nel bij de groep jonge kun
stenaars, met ondermeer zijn 
vriend Exlgard Tytgat, die re
gelmatig samenkomen in een 
cafézaaltje tegenover de aka
demie. 

In 1904 heeft Wouters zijn le
gerdienst beëindigd en vestigt 
hij zich te Watermaal bij Brus
sel. 

In 1905, op 15 april, treedt hij 
met Nel in het huw^elijk. Ze 
vieren hun huwelijksdag met 
een bezoek aan de tentoonstellig 
van de grootmeester van ons 
luministsich impressionisme, 
Emile Claus, in de kunstkring te 
Brussel. In mei keert Wouters 
met zijn vrouw terug naar Me-
chelen, w^oont er bij zijn vader 
en vindt er aansluiting bij de 
jonge kunstkring De Dutel. In 
1906 keert het paar Wouters 
terug naar Brussel, in 1907 wo
nen ze in Bosvoorde. 

Wouters begint nu ook te etsen. 
Wouters' atelier %vordt een 
gulle, open onthcialruimte voor 
talloze vrienden en koUe-
gae-kunstenaars, onder wie Ed-
gard Tytgat, Fernand Verhae-
gen, Auguste Oleffe, 
Anne-Pierre De Kat, Willem 
Parels, Fernand Wéry, Jehan 
Frison en Marcel Wolfers. Hij 
maakt ook kennis met beeld-
houw^er Oscar Jespers en via 

Simon Levy geraakt Wouters de 
volgende jaren in drukke kor-
respondentie met Paul Ce
zanne. 

In 1912 eksposeert Rik Wouters 
in Brussel in Galerij Giroux, die 
de volgende jaren kontraktueel 
zijn oeuvre op de markt zal 
brengen en verdedigen. In au
gustus van het eerste oorlogs
jaar, 1914, wordt Wouters ge
mobiliseerd en geraakt hij be
trokken bij gevechten in Luik. 
Hij weet korte tijd te deserteren, 
wordt gewond néiar Lier over
gebracht om nadien in Haas
donk te belanden. Na de be
zetting van Antwerpen wordt 
hij te Amersfoort geïnterneerd 
en vanaf november zit hij in het 
kamp te Zeist. Zijn gezondheid 
begint achteruit te gaan. 

In 1915 wordt werk van Rik 
Wouters te toon gesteld op de 
Biënnale van venetië en op ten
toonstellingen van Belgische 
kunst in Oxford en Londen. In 
de loop van februari ondergaat 
hij een eerste operatief ingrijpen 
in Utrecht. Op 1 juni -wordt hij 
vrijgelaten uit het kamp en trekt 
hij met Nel neiar Amsterdam, 
waar hij reeds in oktober een 
tweede operatie moet door
staan. In aprü 1916 werd Rik 
Wouters voor een derde keer te 
Amsterdam geopereerd. Dit
maal zal hij het ziekenhuis niet 
meer verlaten. Hij overlijdt er 
op 11 jtdi, en wordt plechtig 
begraven op het kerkhof te Bui-
tenveldert. Na de oorlog werd 
zijn stoffelijk overschot over
gebracht naar Bosvoorde. 

OVERTUIGEND OEUVRE 

Het is verbazingw^ekkend om 
vast te stellen welk schitterend, 
kleurrijk en overtuigend oeuvre 
Rik Wouters, tijdens dit veel te 
korte en toch zo beloftevolle 
leven, heeft gerealiseerd. Peis in 
1907 eigenhjk verkoos de aan
vankelijke beeldhouwer ook 
schilder te worden. Het is de 
periode dat de 
avant-garde-kunst bevorderd 
^verd door de kunstgroep La 
Libre Eéthétujue te Brussel (sa
lons van 21894 tot 1914) en 
Kuiut van Heden te Antwerpen 
(vanaf 1905). Het is ook de volle 
werkperiode van bijvoorbeeld 
Emile Claus (te Astene), de re
ligieuze s3rmbolisten (St.-Mar-
tens-Latem), Leon SpiUiaert 
(Oostende), terwijl het oeuvre 
van Ensor zijn invloed bleef 
uitstralen op de entoesiaste, jon
gere Rik Wouters. Hij voelde 
zich ontegensprekelijk erg aan
getrokken door >Ensors sober 
opgebouwde figuren, zijn rijk 
koloriet en vooral de lichtvi-
bratie in al zijn werken. 

Wrouw in het zwart een krant Lezend^' (olie op doek, 101 x 56) 

Zoals Ensor trouwens, zal ook 
Rik Wouters voor de kompo
sitie van zijn werken uitgaan 
van de natuur, de konkrete re
aliteit. Het opzetten van de fi
guren in zijn eerste schilder
werken, met het paletmes in een 
dikke pasteuze verfmassa, tegen 
een effen achtergrond heeft hij 
duidelijk van James Ensor 
overgenomen. Reeds toen -was, 
het be-wust openlaten van be
paalde doekgedeelten, zodat de 
tekstuur van de drager zijn zelf
standige rol in het geheel kon 
meespelen, een gedurfd procédé 
(alhoewel ook hier buitenlandse 
voorbeelden aan te halen zijn, 
zoals Vna Gogh, Gauguin, 
Duffy). 
Zijn entoesiaste muze en trouw 
model w^erd voor de jonge schil
der vanaf 1908 zijn trouwe Nel. 
Zo wordt een hele reeks in
drukwekkende, levensechte, 
spontane vrouwenportretten in
gezet met Nel met de rode hoed 
(1908). 

Vier jaar later wordt het reeds 
duidelijk dat Wouters geen 
dikke verfinassa nodig heeft om 
zijn indringende levensbood-
schap van blijdschap en op
timisme te brengen. Hij kan nu 
volstaan met vloeiende, met 
penseel uitgestreken verf, w^aar-
bij de bewust gescheiden pen-
seelvegen en de oplichtende 
achtergrond evasiekracht ver
lenen aan de kleurtinteling en 
impliciet verwijzen naar de 
akwareltechniek. 

Al kan men bij dit oeuvre van 
Wouters verwijzen naar de in
vloeden van buitenaf, meer be
paald vanwege grote Franse im-
presionisten, mag dit zeker met 
overdreven -worden. Trouw^ens, 
beïnvloeding mag (kan wellicht 

niet meer vremeden worden!), 
w^ant dit is niet hetzelfde als 
slaafse overneming, wat zeker 
bij Wouters nooit het geval is 
geweest. Steeds is er bij hem die 
uiterst-persoonlijke, typische 
toets en interpretatie. 

DE BEELDHOOUWER... 

Terwijl Rik Wouters als schUder 
volledig autodidakt -was, heeft 
hij als beeldhou^ver wel degelijk 
een beroepsopleiding genoten: 
van 1897 tot 1901 te Mechelen 
en van 1901 tot 1904 in Brussel. 
Zijn gebeeldhouwd oevre is in 
hoofdzaak te situeren binnen de 
periode 1907-1912, met liefst 
twaalf werken in het topjaar 
1908. Uit zijn skulpturen blijkt 
steeds duidelijk zijn fervente be
wondering voor Auguste Ro
din. 

In zijn plastische vormgeving 
blijft de gelijkenis met het model 
absoluut primeren. Zijn beelden 
stellen dan ook werkelijk le
vende mensen uit zijn omgeving 
voor. Het gaat daarbij praktisch 
uitsluitend om staande, indivi
duele figuren. Rik Wouters 
blijft dus een vrij konservatieve, 
klassieke beeldhouwer. 

Wie kent nu van hem niet bv. 
Het zvtte geweld (ook De dwaze 
maagd genoemd), begonnen in 
1911, of Huuilijke zorgen ui 1913, 
beide in het Antwerpse Mid-
delheimpark voor Beeldhouw
kunst. 

...EN DE GEBOREN 
TEKENAAR 

In het vitalistische oeuvre van 
Rik Wouters overheerst onte
gensprekelijk het aantal akw^a-
reUen, pastels, tekeningen en 
etsen. We schetsten reeds hoe 

hij tijdens zijn opleiding aan
vankelijk leerde tekenen naar de 
antieken en hoe hij evolueerde 
tot de portrettekening naar de 
natuur. In de beginne gebruikte 
Wouters vrij veel het gunstige 
houtskool. Ook hier zullen vele 
tekeningen en schetsen een 
boeiende Ulustratie vormen 
voor de Bosvoordse tijd, toen 
het jonge paar alle mogelijke 
vreugde vond in het gewone 
alledaagse leven. Alle onder
werpen zijn hem goed om de 
juistheid van zijn observatie aan 
te scherpen en de vaardigheid 
van zijn vlotte tekenhand te 
oefenen. 

Hij schetste veel met potlood en 
z-wart krijt, om met slechts en
kele lijnen, snel en akkuraat, een 
of ander motief naar de natuur 
te vatten, eventueel om het later 
uit werken in een schilderij of 
beeld. 

Zijn geliefkoosde materiaal 
werd Oostindische inkt. Het te
kenen met de pen veronderstelt 
trouwens een vaardige hand. 
Vooral de rietpen zal hem ui
terst gevoelige schetsen doen 
uittekenen. Er zijn ook talrijke 
penseeltekeningen die hij niet 
zelden met akwarel hoogde. 

Vanaf 1912 maakte Wouters 
ook sterk overtuigende pastel
tekeningen, die trou-wens zeer 
dicht zijn schilderkunst bena
deren. Daarbij bleef Wouters 
steeds even veeleisend voor de 
keuze van het te gebruiken te
kenpapier, dat precies door het 
korrelige of gladde draagvlak 
het beoogde effekt sterk mee-
bepaalde. 

Erg typisch zij de vele water
verven, met schetsmatige, wer
velende en tintelende kleurhar-
monieën, waarvoor hij rijkelijk 
de inspiratie vond in de heu-
velende en bosrijke omgeving 
van zijn Bosvoordse woning. 
Dit zijn ge-woon stuk voor stuk 
w^aardevoUe getuigenissen van 
een begenadigde kunste-
naars-gevoehgheid. 

Rik Wouters is zulk een boei
ende kunstenaarsfiguur van bij 
ons, met zo een schitterend oeu-
-vre op een veelzijdig artistiek 
vlak, dat -we een nadere ken
nismaking - zeker nu gemak
kelijk aangeboden met deze 
grote overzichtstentoonstelling 
in Oostende - zeker niet mogen 
uit de -weg gaan. 

Een aanrader van formaat! 

Dirk Stappaerts 

< ^ 

<=» Rik Wouters. Retro^pektieve 
tentoonstelling in het Provinci
aal Miuteum voor Moderne 
Kunst, Romedtraat 11 in 8400 
Oostende (goed aangeduid in het 
Centrum van de stad). Van 2Juli 
tot 25 september, dagelijks toe-
gankeli/k van 10 tot 18 uur. 
Gesloten op dinsdag. De kata-
bgus telt 240 bL. en kost 980fr., 
alle reprodukties zijn inkleur. 
Voor meer informatie: teL 
059150.81.18 of 50.19.79 
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