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NOGMAALS 
DE KLOOF 

Met zijn studie De politiek morbij 
heeft de Leuvense hoogleraar Luc 
Huyse elementen aangebracht om 
de zogenaamde kloof tussen bur
ger en politiek te verklaren. Vol
gens de prof. wordt politiek niet 
langer meer in de Wetstraat be
dreven maar er ver vandaan. 
Na de verkiezingen van 24 no
vember 1991 werd een kloof tus
sen burgers en politici véistgesteld, 
achteraf is men naar verklaringen 
gaan zoeken. Zo werd o.m. de 
versnippering van het politieke 
landschap als een reden aange
haald. 
Luc Huyse ziet er andere. Om de 
zoveel jaar kiezen stemplichtigen 
een aantal vertegenwoordigers en 
worden tot de volgende verkie
zingen toeschouwers. Een feno
meen, aldus Huyse, zo oud als de 
parlementaire demokratie zelf. 
Nieuw is nu dat de twee kampen 
van elkaar zijn weggedreven om
dat de levenswijze van de burgers 
in de jongste kwarteeuw funda
menteel gewijzigd is. Mensen leef
den en dachten vroeger volgens 
een vast patroon, nu niet meer. 
Huyse beweert dat ,,elk individu 
vandaag zijn eigen planbureau is 

SEPTEMBERVERKIARING VL^AMSE 
REGERING 

OPROEP TOT VERDERE 
STAATSVORMING 
Afgelopen week hoorde en beöprak de Vtaanue Raad de 
Septemberverklaring van de Vlaanue regering. Het debat 
heeft nog niet de traditie en allure van een „State of the 
Union ", maar toch tilden de gelijktijdige voorstelling van 
een tuóóentijdée balans „30 maanden Vlaanue regering" 
en van de — lijvige — editie 1994 van de „ Vlaanue Regionale 
Indikatoren" het geheel naar een hoog niveau. Beide 
naslagwerken zullen zeker bijdragen tot gedegen debatten 
wanneer weldra de verschillende deelbegrotingen besproken 
worden. 
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N
u w e he t toch h e b b e n over 
de u i t s t r ahng v a n he t de 
bat , ve rme lden w e da t 
L a u r e n s Appe l t ans — die 

samen me t H u g o Olae r t s he t 
w o o r d n a m v o o r de Volksunie — 
als enige o p m e r k t e da t he t be 
t r e k k e n v a n een eigen Vlaams 
P a r l e m e n t de vo lgende rech t 
s t reekse verk iez ing van de 
Vlaamse Raad , mee bij zullen 
d r a g e n to t een ve rde re ui ts t ra
l ing van de Vlaamse R a a d . 

geworden." Dat brengt onvoor
spelbaarheid mee. En Huyse ver
wijst naar de opiniepeilers die zo
wat de eerste slachtoffers van deze 
onvoorspelbaarheid zijn gewor
den. 
Deze wdspelturigheid zou de po-
litikus onzeker maken want politici 
werken gaag met goed omlijnde 
kategorieën van mensen, maar 
deze opdelingen kloppen niet 
meer. Zo is er niet meer dé be
jaarde maar zijn er 10, 16 soorten 
bejaarden. Beslissingen nemen 
voor grote groepen mensen was 
overzichtelijk, voor een versnip
perd bevolkingsveld niet meer. 
Tweede vaststelling van Huyse is 
dat besüssingen niet langer meer 
genomen worden in de daartoe 
geëigende plaatsen; parlement, re
gering, partijen, vakbonden. De 
beslissingsmacht zou „geëmi
greerd " zijn naar a-politieke sek
toren. Er Huyse onderscheidt er 
vier: het bedrijfsleven, de weten
schappelijke labo's, de magistra
tuur en de media. De poTitikus 
geeft niet meer de toon aan, hij 
volgt. Hij zou in het beste geval 
nog slechts ,,de advokaat" van deze 
sektoren zijn en soms, wanneer 
hun beslissingen slecht uitvallen, 
de puinruimer. 

In het bedrijfsleven wordt beslist 
over arbeidsplaatsen, in de labo's 
over leven en dood, de magis
tratuur wordt gevraagd uitspraken 
te doen over politieke aangele-

DINAMIEK 

E n h ie rmee zi t ten w e me teen bij 
een eers te gevoelig t e m a van het 
d e b a t : de u i tnodig ing tot over
leg tus sen de Vlaamse d e m o -
kra t i sche par t i jen over de ver
de re d inamiek van de s taa ts 
he rvo rming . 

E r w a s veel bijval v o o r de be
p e r k i n g v a n de u i tnodig ing tot 
de demokra t i s che par t i jen. 
D e z e bijval w e r d enkel m a a r 

genheden en de joemalist is po-
litikus geworden omdat hij po
litieke kommentaren levert. 

Waar de burger via verkiezingen 
nog enige vat op de politiek heeft, 
heeft hij deze niet op de vier door 
Huyse aangehaalde sektoren. 
Deze onbekwaamheid en de toe
nemende individualisering van de 
burger veroorzaken, aldus Luc 
Huyse, de kloof. 

Als remedie tegen deze evolutie 
pleit hij voor het overbrengen van 
de demokratie naar deze vier sek
toren. „Als de politiek emigreert 
moet de demokratie mee emigre
ren", heet het. 

En dat kan, door het opvoeren van 
de interne tegenspraak. Konsu-
menten, werknemers, lezers en kij
kers, rechtsonderhorigen; zij allen 
moeten opstaan wanneer onrecht 
geschiedt en hun stem verheffen. 

Er zit in de ontieding van prof. 
Huyse veel waarheid, toch kunnen 
wij ons niet van de indruk ontdoen 
dat de door hem aangeprezen te
genspraak het verleggen van het 
probleem is. Politiek moet bedre
ven worden daar wij hij kan ge-
kontroleerd worden, alle andere 
plaatsen zijn gevaarlijke zijpaden 
die naar „ergens" leiden. Het is 
niet omdat de beproefde remedies 
om het parlement te herwaarderen 
nog geen rezultaat opleveren dat 
men dan maar wat anders moet 
proberen. Ook wij zijn niet ge-

FRISSE IDEEËN VOOR 
HELDER BESTUREN. vu 

VËAAMSVMUE 

lukkig met de invloed op het beleid 
van vak- en andere bonden, maar 
wat als ,,verborgen kommando-
kamers" het voor het zeggen krij
gen? 

Men kan toch moeihjk aanvaarden 
dat beslissingsmacht buiten het 
parlement ügt. Daarom zouden wij 
eerder pleiten voor een herwaar
dering van het parlementair man
daat, een plaats- en taakbepahng 
van de drukkingsgroepen en 
vooral de demokratisering ervan. 

Betrokkenheid vanwege de burger 
kan er komen door het verwerven 
van inzicht in het politieke kluwen. 
Het is onze indruk dat onderwijs 
veel meer kan bijdragen tot dat 
inzicht, door mondigheid en weer
baarheid aan te leren. Ook de 
media, en vooral de openbare om
roepen, hebben die rol te spelen. 
Huyse haalt de gewezen Franse 
premier Rocard aan die stelde dat 
97% van alle politieke boodschap
pen via de pers tot bij de burger 
komt. 

O p de vooravond van de ge
meente- en provincieraadsverkje-
zingen moet de ontleding van prof. 
Huyse een aansporing zijn om van 
de stemplicht entoesiast gebruik te 
maken. Gemeentebeleid is nooit 
veraf, medewerking en kontrole 
zijn voor iedereen binnen hand
bereik. Het zou zonde zijn er geen 
goed gebruik van te maken. 

2VIaurits Van Liedekerke 

ve r s t e rk t toen FUip D e w i n t e r 
(VB) stelde da t de Vlaamse zelf
s tandigheid niet noodzakel i jk 
langs legale w e g a fgedwongen 
moe t w o r d e n . 

O p v a l l e n d w a s d a t SP-voorz i t -
te r V a n d e n b r o u c k e in hoogs t -
eigen p e r s o o n de u i tnod ig ing 
k w a m a a n v a a r d e n , m a a r tege
lijkertijd zoveel rese rves uit
sp rak da t he t ee rde r een soor t 
terugflui ten van de Vlaamse re 
ge r ing leek. N a a r ons aanvoe len 
plaa ts te hij h ie rmee de mees t 
valse nooit in het k o o r v a n de al 
te voorz icht ig i n s t e m m e n d e re -
akt ies . 

RECHTSTREEKS KONTAKT 

Bij m o n d e v a n L a u r e n s Ap
pe l tans g ing de V U in o p de 
u i tnod ig ing v a n de Vlaamse re 
ger ing . Hij g ing zelfs v e r d e r en 
re ik te de h a n d naa r de frans-
tal igen w a a r hij s telde da t de 
g e m e e n s c h a p p e n o m t r e n t de 
s t aa t she rvorming rech t s t r eekse 
g e s p r e k k e n moeten voeren . Z o 
meen t Appe l t ans da t de 
Vlaamse R a a d rech t s t r eeks 
k o n t a k t me t Wal lon ië moe t op
n e m e n om in onder l inge dialoog 
latere g rondwe t she rz i en ingen 
v o o r te be re iden . 

(Uej verder blz. 5) 
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• Een afgerukte boegdeur 
deed de Zweedse ferryboot 
Estonia kapseizen en zin
ken. De 60 ton wegende 
deur werd tijdens een hevige 
storm op de Oostzee los
gerukt. Meer dan 900 men
sen kwam om het leven. 

I Los van de twintigste ver
jaardag van het Aitti-F(u>cu-
titch Front (AFF), verscheen 
in Wallonië de Franse ver
taling van het boek Open je 
ogen voor het Blok ze duit van 
Htigo Gy<>cU. Opmerkelijk is 
dat dit boek over het Vlaams 
Blok tot stand kwam met 
subsidies van de Waalse 
Kultuurminister Thomas. 
Deze minister heeft zijn 
Franstalige koUega van On
derwijs aanbevolen het boek 
op de literatuurlijst van de 
laatstejaars van het secun
dair onderwijs te plaatsen. 

• De Vlaamse premier Van 
den Brande ondertekende in 
Boedapest een samenwer
kingsverdrag tussen Vlaan
deren en Hongarije. Het 
verdrag slaat op verschil
lende domeinen als ekono-
mie, technologie, opleiding, 
milieu, media. Het verdrag 
moet nog goedgekeurd wor
den door de Vlaamse Raad 
en de federale regering. 

• De middeleeuwen zijn 
nog niet voorbij. Tenminste 
niet in sommige derde w^e-
reldlanden zoals India, waar 
de longpest uitbrak. De 
ziekte kan op eenvoudige 
wijze bestreden worden. 
Een 2.500-tal Indiërs werd 
al met de pest besmet. Nog 
geen honderd bezweken aan 
de ziekte. De pest duwt In-
dië steeds meer in een in
ternationaal isolement. 

• Enkele kontrole-artsen 
van het socialistisch zieken
fonds D e Voorzorg dreigen 
een tuchtstraf te krijgen om
dat ze hun kontrolefvmktie 
niet voldoende ernstig ne-

• De voetbalbond schaft de 
transferbedragen en oplei
dingsvergoedingen bij 
jeugdspeleres van 6 tot 16 
jaar af. De klubs moeten wel 
een bedrag in een fonds voor 
jongeren storten als ze een 
jeugdige speler in het eerste 
elftal willen opnemen. Tegen 
het transfersysteem in de 
jeugd voetballerij werd ge
durende jaren strijd gevoerd 
door gewezen VU-senator 
en specialist Arbeidsrecht 
Roger Blanpain, die het een 
vorm van slavernij 
noemde. 

• Wie bij V W Vorst de ko
mende twee maanden de 
montageband nog stUlegt of 
hindert, riskeert een boete 
van 100.000 frank. Zo be
sliste een Brusselse rechter. 
Volgens de vakbonden belet 
deze verregaande uitspraak 
elke vorm van syndikale ak-
tie. 

DEMOKRATISCH 
IS... 
Het bestuur van Wallonië Libre 
(WL) verzet zich tegen de 
Vlaamse suprematie in België. 
Aanleiding vormde het vertrek 
van WUly Claes naar de Navo. 
Volgens W L dient nu Karel Van 
Miert ontslag te nemen als 
EU-kommissaris, en plaats te 
maken voor een Franstalige. 
W L hekelt de Franstalige ver-
kozenen omdat ze zonder te
genstand zo'n belangrijke en in
vloedrijke funkties als die in het 
internationale leven loslaten. 
Slechts José Happart, 
Jean-Claude Van Cau'wen-
berghe en Yvan Ylieff protes
teerden tegen wat W L een 
"nieuwe Vlaamse roof' noemt. 

W L vindt dat naast een Vlaamse 
federale eerste minister, een 
Franstahge minister van Bui
tenlandse Zaken hoort. En nu 
volgt een vreemde konklusie: 
„Indien het evenwicht van onze 
internationale vertegenwoordi
gingen op korte termijn niet 
hersteld wordt, moeten de in 
1995 rechtstreeks verkozen ge-
w^esteUjke organen hun konklu-
sies trekken, en van de federale 
staat die bevoegdheden af
scheuren die ze missen voor de 
overleving van de ekonomie van 
de territoria die ze vertegen
woordigen. Onafhankehjkheid 
blijkt eens te meer op termijn de 
enige eerbiedwaardige uitweg 
te zijn." 

Er mag geen twijfel over be
staan dat we het met de aan
leiding tot dit radikale besluit 
van WL, de Vlaamse "rooP' van 
de buitenlandse vertegenwoor
digingen van België, niet eens 
zijn. W L pleit in Wallonië voor 
separatisme. Dit gemeenschap
pelijke doel vormde in het re
cente verleden al de aanleiding 
om samen te w^erken met de 
W B in Vlaanderen. Voor se
paratisme pleiten is op zich niet 
verwerpehjk. 

In Vlaanderen hoort men ook af 
en toe stemmen opgaan die plei
ten voor Vlaamse onafhanke
lijkheid. Het separatisme vormt 
één van de pijlers van het pro
gramma van het Vlciams Blok. 
Naast de W B pleit o.m. het 
Davidsfonds ook voor Vlaamse 
"zelfstandigheid" (zie het inter
view in WIJ van verleden -week 
met DF-voorzitter L. Van Ger-
ven). 

...NIET LEGAAL 
Tijdens het debat n.a.v. de "sep
temberverklaring" van Van den 
Brande (zie elders in dit blad) 
citeerde VB-raadslid De Winter 
uit dit interview in WIJ. Hij 
haalde Van Gerven als voor
beeld aan, -waar hij verklaarde 
dat het Vlaams parlement des
noods zelf amnestie moet ver
lenen, en desnoods ook zelf de 
Vljiamse zelfstandigheid moet 
uitroepen. De legale weg is immers 
ietd anders dan de demokratuiche 
weg, zei Van Gerven in het in
terview. Vlaanderen moet zijn zelf
standigheid verwerven langs demo-
kratidche weg, via het Vlaams par
lement desnoods, maar dat hoeft 
daarom nog geen legale weg te zijn. 

In de Vlaamse Raad werd ont
steld gereageerd op De Winter 
die Van Gerven citeerde. 
SP-voorzitter Vandenbroucke 
vond dat indien Van Gerven 

Al.l.tbtSVOl.&KAcH' 

inderdaad oproept tot illegali
teit, hij niet waard is voorzitter 
van het Davidsfonds te zijn. 

Het is ons niet bekend of er aan 
FranstaligeAVaalse zijde een 
vereniging, pohtikus of partij 
heeft geprotesteerd tegen de op
roep tot illegaliteit (of hoe moet 
men anders het "afscheuren" 
van de buitenlandse bevoegd
heden van de federale regering 
door de gewesten noemen ?) die 
van Wallonië Libre uitging. 

Net zomin als er Waals/Frans
talig protest weerklinkt wan
neer het Voerense gemeente
bestuur het Vlaamse biblioteek-
dekreet weigert toe te passen. 
Wanneer in Brusselse 
OCMW-ziekenhuizen en poli
tiekorpsen personeel aangewor
ven wordt in strijd met de taal
wetgeving. Wanneer de Waalse 

vervoersmaatschappij de regels 
bij openbare aanbestedingen 
aan de laars lapt om Van Hooi 
niet en Renault/Emi wel aan een 
overheidskontrakt te helpen. 
Etc. 

BOEREN 
In tijden van verkiezingen wor
den traditioneel de banden van 
drukkingsgroepen met partijen 
aangehaald. Neem nu de Boe
renbond. In De boer en tuinder 
(30/9) worden vier gemeente
lijke politici geïnterviewd, een 
burgemeester, een schepen, een 
gemeente- en een 
OCMW-raadslid. Ze hebben 
met elkaar gemeen dat ze... op 
de CVP-lijst staan. 

Antwoordt een kandidate op de 

vraag of ze ooit getwijfeld heeft 
aan de CVP: Neen. Maar ik 
ontken niet dat het vorig jaar een 
moeilijke periode was. Wanneer de 
landbouw nationaal twijfelt heeft dat 
zijn weerslag op het plaatselijk ni
veau. Het wad nodig dat nationaal 
zo gereageerd werd. Gelukkig heeft 
de relatie met de CVP een positieve 
wending genomen. Waar zouden wij 
anders de ambitie nog gevonden heb
ben om om een CVP-lijst te staan ? 
Een alternatief is er echter niet. Er 
wordt oru wel af en toe gevraagd 
waarom wij niet met een afzon
derlijke lijst opkomen als landbouw-
groep. Ik ben echter van mening dat 
wanneer men nationaal zijn schou
ders onder de CVP zet men dat ook 
plaatselijk nwet doen. Trouwens wat 
kun je plaatselijk met een eigen lijst 
bekomen ? De sterkte van een plaat
selijke partij is precies dat zij ge
dragen wordt en van hoven uit on
dersteund wordt. Dat is bij onze 
organisatie precies hetzelfde. 

Wat had U wel gedacht ? 

DE SZ VAN 
PARIJS... 
In Parijs vertelde de Waalse 
minister-president CoUignon 
(PS) aan president Mitterand 
dat een eventuele sphtsing van 
de sociale zekerheid in België 
tot grote problemen kan leiden. 
Die sphtsing zou een belangrijk 
element van sohdariteit weg
nemen, aldus Colhgnon in De 
Standaard. 

Hoezeer hij de nagel op de kop 
slaat, lazen we 's anderendaags 
m Het Laatste Nieuws. Volgens de 
besluiten van een deel van de 
onderzoeksgroep (de KUL-pro-
fessoren Van Rompuy, Spin-
newyn en Pacolet en UG-pro-
fessor Van Eeckhoutte) die in 
opdracht van de Vlaamse re
gering de transfers onderzoekt, 
zou zonder sociale transfers de 
armoede in Wallonië verdub
belen. De armoede zou dan in 
Wallonië bijna vier keer hoger 
worden dan in Vlaanderen. De 
inkomenskloof tussen Vlaande
ren en Wallonië zou oplopen tot 
bijna 20%. 

Deze professoren besluiten dat 
er geen redenen zijn om tot 
drastische hervormingen van de 
sociale zekerheid over te gaan, 
en pleiten dus tégen de regi
onalisering van de SZ. Pro
fessor Pieters (KUL), de voor
zitter van de Onderzoeksgroep 
van de Vlaamse regering, had 
voor de vakantie nochtans ge
pleit voor een federalisering van 
de kinderbijslagen, de integra
tietegemoetkoming voor gehan-
dikapten en de geneeskundige 
verzorging in de ziekteverze
kering. 

...TOT 
ANTWERPEN 
Nu moet hier aan toegevoegd 
worden dat deze vier profes
soren die de konklusies van Pie
ters dus tegenspreken eerst hun -
bevindingen op een perskon-
ferentie kond wilden doen. Vol
gens indiskreties in de pers zou 
de Vlaamse regering er bij hen 
op aangedrongen hebben om de 
perskonferentie af te gelasten. 
Wat gebeurde. Toch stonden de 
kranten er deze week vol van. 

De vier geleerden pleiten voor 
een betere kontrole van de kos
tenbeheersing, w^aardoor en be
langrijk deel van de onverant-
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worode regionale verschillen in 
de SZ kan worden weggewerkt. 
En er moet volgens hen na
gegaan worden of een gedeel-
tehjke financiële verantwoorde
lijkheid van de gewesten voor 
bepaalde delen van de SZ geen 
alternatief kan vormen voor de 
splitsing. 

In een interview met TV-EköprM 
beklemtoonde Hugo Schiltz dat 
Vlaanderen niet gediend is met 
arme buren. Of dat nu Walen zijn 
of Nederlanderd. Schiltz vindt het 
mooi als mensen bekommernis 
hebben voor elkaar, méiar het 
mag niet te ver gaan. 

En de solidariteit van Vlaan
deren met Wallonië vindt hij te 
groot. De VU-senator bracht in 
herinnering wat al langer be
kend is, maar graag vergeten 
•wordt door de tegenstanders 
van de hervorming van de so
ciale zekerheid: de solidariteit 
van Vlaanderen met Wallonië is 
groter dan die van West-Duits
land met Oost-Duitsland. 

VAN ROSSEM 
Het is Jean-Pierre Van RoMem 
dan toch gelukt. De drie rech

ters die zijn strafproces leidden, 
werden gewraakt. Het proces 
moet nu helemaal overgedaan 
w^orden voor een andere recht
bank. Het zal waarschijnlijk 
maanden duren voor het ge
recht klaar is voor een Rossem 
Il-proces. 

Het zogenaamde Saab-incident 
is het motief voor de wraking. 
Tijdens de lunchpauze had Van 
Rossem de drie vrouwelijke 
rechters in de Saab van de open
bare aanklager zien stappen. De 
verdediging voerde terecht aan 
dat hierdoor een ernstig ver
moeden van partijdigheid rees. 

LEGER
AANKOPEN 
Legeraankopen vormen een 
zaak waar geld mee te verdienen 
valt. Niet alleen om-wille van de 
hoge bedragen die met mUitaire 
spuUen gepaard gaan, men 
spreekt van duizenden miljar
den voor de voorbije decennia. 
Ook omdat er vaak ekonomi-
sche kompensaties mee gemoeid 
waren, investeringen, ^verkge-
legenheid. 

En een brouwsel van veel geld 
en ekonomische gunsten, levert 
makkelijk een geur van kor-
ruptie op. Hoe weinig dit alles te 
maken heeft met goed bestuur, 
stond een tijdje terug te lezen in 
een boekje van toenmalig 
VU-kamerlid en luchtmachtko-
lonel Candrie,), die vandaag de 
CVP-banken in de Kamer mee 
bevolkt. 

E^n parlementaire onderzoeks-
kommissie onderzocht de leger
aankopen van de jongste jaren. 
Ze formuleerde deze -week het 
voorstel om het parlement een 
belangrijke rol te laten spelen bij 
de aankoop van legermaterieel. 
Een speciale kommissie kan elk 
jaar gevraagd w^orden advies uit 
te brengen over het "bood
schappenlijstje" van het leger, 
en kan ook een vinger in de pap 
krijgen bij konkrete aankoop
dossiers. 

Na het eindadvies kan de ver
antwoordelijke minister daar 
maar van afwijken als hij daar 
goede redenen voor heeft. Het 
voorstel van de kommissie le
geraankopen moet nog in een 
wetsvoorstel gegoten worden, 
en dan kan het hopelijk wet 
•worden. 

FRISSE IDEEËN 
Binnen enkele dagen is het 
•weer zover: met zijn allen 
beslist Vlaanderen wie de ko
mende zes jaar onze gemeen
ten en provincies zal bestu
ren. Krijgen nieu^we initiatie
ven een kans, -worden onze 
gemeenten echte haarden van 
solidariteit en geborgenheid? 
Zullen de proiancies open en 
kreatief •worden ? Straks we
ten •we het. 

De V u is op zeer veel plaat
sen de motor ge^weest van een 
echte lokale vemieu^wing. 
Vaak •werd samengewerkt 
met onafhankelijke mensen 
om een •ware gemeentelijke' 
lijst voor te leggen. Vaak ook 
zijn de eigen VU-lijsten open-
gesmeten voor vrouwen, jon
geren en ervaren aktievehn-
gen. 

In de opbou^w van een beter 
Vlaanderen zien -we meer dan 
wie ook in dat de gemeente 
een reusachtige opdracht te 
vervullen heeft. Ook de pro
vincies moeten bevrou^wd en 

bemand worden met mensen 
die nog echt dromen van een 
eerlijke pohtiek. Frisse ideeën 
voor helder besturen, •we heb
ben er als Vlaamse gemeen
schap meer dan ooit nood 
aan. 

Vrienden, die nieuw^e ideeën, 
die ongebonden en vrije men
sen, daar kan de VU per
soneel én programma voor 
leveren. Geloof me, veel men
sen in Vlaanderen hebben 
hier echt nood aan. De Volks
unie zal plaatselijk be-wijzen 
dat ze niet alleen mooie woor
den gebruikt, maar dat ze ook 
echt niet verlegen moeten zijn 
voor haar daden. Samen ge
ven we er zondag een stevige 
start aan. De partij kan niet 
meer afgeremd -worden, -wat 
sommige kommentatoren ook 
proberen. De VU zal blijven 
werken aan het Vlaanderen 
voor morgen! 

Bert Anciaux, 
Algemeen voorzitter VU. 

SEPTEMBERVERKIARING 
Bij de aanvang van het par
lementair jaar gebruikte mi
nister-president van de 
Vlaamse regering Van den 
Brande (CVP) de krachtlijnen 
van de ontwerp begroting voor 
1995 om een aantal klemtonen 
van het Vlaams beleid te be
lichten. Van deze "september
verklaring" onthielden de 
meeste waarnemers vooral het 
kommunautaire luik, dat een 
stand van zaken in het on
derzoek naar de transfers in de 
sociale zekerheid en twee pa
ragrafen over de gevolgen van 
de repressie- en epuratiewet-
geving inbegrepen, nauwelijks 
twee van de acht bladzijden 
besloeg. 

Bij de septemberverklaring 
•waren twee dokumenten ge
voegd, "De Vlaamse regionale 
indikatoren - editie 1994" en 
"Dertig maanden Vlaamse re
gering". Het eerste dokument 
vormt ongetwijfeld een nuttige 
vraagbaak over de Vlaamse sa-
menle-ving. Het tweede is zo'n 
typische vrucht van onbezon
nen overheidsvoorlichting. 

Een luxueus uitgegeven bro
chure, meer dan honderd blad
zijden dik, met de verwezen-
hjkingen van onze Vlaamse mi
nisters en hun diensten op een 
rijtje, doorspekt met kanjers 
van "nonformatie", zoals deze 
uit het luikje "Nederlandse 
Taalunie": In èe komende jaren 
zal de Nederlandse Taalunie zich 
inzetten om de poéilte fan het 
Nederlands alj taal te versterken, 
dit zowel iti de Vlaams-Nederlandse 
en de EaropeM context aL daar
buiten. We -vragen ons af of 
Vlaanderen een in^woner telt 
die zulke literatuur •vriĵ willig 
van a tot z leest. 

In de septemberverklaring gaf 
Van den Brande eerst wat uit
leg bij de begroting voor vol
gend jaar. En die ziet er keurig 
uit, volgens de minister-pre
sident. Ook op anderen ter
reinen is hij optimistisch ge

stemd : de regionale indikato
ren voor ons gewest vertonen 
een positieve kentering; de da
lende investeringskurve -werd 
omgebogen; de aangroei van 
de •werkloosheid op jaarbasis 
wordt kleiner; steeds meer sig
nalen duiden op algemeen eko-
nomisch herstel. 

Na de verkondiging van de 
blijde boodschap past het een 
verantwoordelijk minister-pre
sident om ook een waarschu
wend vingertje de hoogte in te 
steken. In een afzonderlijke pa
ragraaf geeft Van den Brande 
toe dat het met de -werkloos
heid nog niet gau-w snor zal 
zitten: Pas in 1995 zal de im'hed 
mn deze giiruitige ontwikkelingen 
op de arbeidsmarkt zichtbaar wor
den. De minister-president -wei
gert hier de burger een rad 
voor de ogen te draaien: de 
werkLwsheid blijft dus onrustwek
kend hoog. Vooral de langdurige 
werkloosheid is hoog. Vlaan
deren telt 12.000 langdurig 
•werklozen (langer dan 2 jaar 
zonder job) dan een jaar ge
leden. 

Vervolgens keerde de minis
ter-president even terug naar 
de ontwerpbegroting. Die 
voorziet 520,7 miljard uitga
ven, en 490,1 miljard inkom
sten. Het netto te financieren saldo 
bedraagt >0,6 nuljarè frank, 800 
miljoen lager dan de Hoge Raad 
i'oor Fmaticiè'n ai* norm had voor
opgesteld, meldde Van den 
Brande fier. In mensentaal be
tekent dit dat de Vlaamse huis
vader Van den Brande volgend 
jaar 30,6 miljard meer -wil uit
geven dan hij zal verdienen. En 
dat hij daarmee volgens de 
Hoge Raad voor Financiën nog 
niet overdrijft. 

Sterker nog, in vergelijking 
met de andere overheids-huis-
vaders geeft de Vlaamse re
gering het goede voorbeeld: 
Via de aanpassing van de eigen 
begrotiiigsnarm in mei 1993 door de 
opbrengst van de toepassbig van de 

zagenaamêe gezondheidsindex niet 
volledig aan te wenden, heeft Vlaan
deren alleen een bijkomende in
spanning van 14 miljard frank 
geleverd. Daardoor heeft Vlaan
deren - en Vlaanderen alleen - de 
inspanning geleverd nodig om met 
alle gewesten en gemeenschappen de 
AlaastrichtdoeLtellingen te helpen 
bereiken. Of: 't zijn de Vla
mingen aan -wie België het te 
danken zal hebben als het zich 
bij de primussen van Maas
tricht zal mogen rekenen. Wat 
zijn we toch sterk! 

Tot slot, het weze benadrukt, 
wilde Van den Brande nog w ât 
k-wijt over enkele andere hang
ijzers zoals o.m. het onderzoek 
naar de transfers in de Sociale 
Zekerheid, de verdere staats
hervorming en het repres
sie-dossier. Deze •week bleek 
hoe onbegrijpelijk verdeeld de 
•wetenschappers van de On
derzoeksgroep zijn over on
geveer alles waar ze over ver
deeld kon zijn (zie elders in 
deze rubriek). Van den Brande 
-wil de geleerden uitnodigen in 
kansensus te konkluderen over de 
hekomen onderzoeksresultaten, aver 
de traruferten zelf en de ontwikkelde 
metodologie. En pas 
•wanneer deze onderzoekers 
het eens zijn over de thans be
reikte onderzoeksresultaten, zal de 
Vlaamse regering een beslissing 
nemen over de eventuele volgende 
slappen. 

Van den Brande suggereerde 
ook dat de onderzoekers moei
lijkheden ondervinden om ge
gevens te verzamelen die op 
federaal niveau ter beschikking 
zijn. Wat Van den Brande zin
nens is -wanneer de gevraagde 
konsensus er niet komt, wan
neer er onvoldoende informatie 
verzameld kan -worden en de 
konklusies uitblijven, zegt hij 
niet. Dan moeten wij samen na
gaan hoe op korte termijn voor
uitgang kan gehoekt worden. Zelfs 
gematigde tederaUsten zullen 
het met ons eens zijn: dat kon 

veel beslister klinken. 

Op het vlak van de verdere 
staatshervorming, kondigde de 
minister-president aan dat hij 
(en niet, om maar iemand te 
noemen, de Vléiamse minister 
die bevoegd is voor Staats
hervorming, Johan Saiiwens) het 
initiatief zal nemen om de Vlaamse 
demokratische politieke partijen uit 
te nodigen om voorbereidingen te 
starten voor een dialoog met de 
Franstaligen over mogelijke verdere 
stappen. De beperking tot de 
"demokratische" partijen werd 
door alle -waarnemers geïnter
preteerd en door Van den 
Brande ook bedoeld als een 
uitsluiting van het Vlaams 
Blok, in het vooruitzicht van 
zondag a.s. -weer erg in de 
mode. 

Van den Brande herhaalde dat 
de Vlaamse regering -vindt dat 
de politieke diskussie over de 
verdere regionalisering van de 
sociale zekerheid, het soci-
aal-ekonomisch beleid, het we
tenschapsbeleid en het ver
voerbeleid in alle vrijheid en op 
alle niveaus verder gevoerd 
moet -worden. Dat stond, zoals 
de minister-president zeU zei, 
al te lezen in het projekt Vlaan-
deren-Europa 2002. Van den 
Brande vertelde dus, in tegen
stelling tot •wat men op basis 
van de aandacht die hij kreeg in 
de media, niets nieuws. Het 
hjstje met te regionaliseren be
voegdheden werd niet uitge
breid. Aan de uitgetekende 
weg voegde Van den Brande 
geen konfederale centimeter 
toe. Hij zei enkel nog dat de 
Vlaamse regering in diaLwg met 
de Franstaligen de motor van dit 
dynamisch proces -wü zijn. 

VÜ-voorzitter Anciaux speelde 
daar onmiddellijk op in. Hij wil 
het volgende gesprek over de 
staatsvorming ernstig voorbe
reiden, en maakte zijn prio
riteiten bekend: federalisering 
van gezondheidszorg en kin
derbijslag, splitsing van het 

kiesarrondissement Bru-
sel-Halle-Vilvoorde, fiskale au
tonomie voor de deelgebieden, 
verdere federalisering van ver
schillende bevoegdheden, de 
vertegen^woordiging van 
Vlaanderen in de Europese be
sluitvorming. 

Namens de Vlaamse regering 
bevestigde Van den Brande 
tenslotte h&tprincipieel standpunt 
dat voor de resterende gevol
gen voor oorlogsslachtoffers en voor 
de getroffetun van de repressie- en 
epuratiewetgeving een regeling op 
federaal niveau moet •worden ge
troffen. Van waar die oorlogs
slachtoffers plots komen, mag 
Joost weten, er is geen sprake 
van dat de Vlaamse regering 
aanstalten maakt om desnoods 
in de plaats van de federale 
regering te treden, en het 
woordje amnestie -werd door de 
Vlaamse minister-president 
zorgvuldig vermeden. Noch
tans kondigde Van den Brande 
ook aan dat de Vlaamse re
gering 'ui dit kader haar ver
antwoordelijkheid zal opne
men en zelfs konkrete initiatieven 
zal uitwerken, zij het op botiuf 
van de besluiten en voorstellen van 
de werkgroep van de Vlaamse Raad 
belast met het opmaken van een 
inventarü van de resterende ge
volgen voor de oorlogsslachtoffers en 
getroffenen van de repressie- en 
epuratiewetgeving. Ook voor de 
Vlaamse regering blijkt het dus 
onmogelijk om het onrecht
vaardige van de naoorlogse re
pressie los te zien van het on-
rechtvEiardige van tijdens de 
oorlog. De repressie als een 
afzonderlijk hoofdstuk be
schouwen is nog teveel ge
vraagd, ook in Vlaanderen. Zo 
gebeurt het dat in de Vlaamse 
ontwerpbegroting tien miljoen 
ingeschreven staat ten gunste 
van de slachtoffers van de repres^iie 
en van de Spaanse burgeroorlog. 
Ook Vlaanderen kent zijn wa
felijzers. 

(Pdi) 
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EEN VLAMING OP ACHT 
HEEFT ASTMA 
Bij de opening van de Vlaamse 
Astmaweek heeft Mare Van Ey-
len, voorzitter van de Astma
stichting België kritiek geuit op 
het feit dat Vlaanderen geen 
middelen investeert in astma-
preventie. 

Verwijzend naar de 62 miljoen 
fr. die ons land jaarlijks uitgeeft 
aan preventie van Aids (1.670 
patiënten) en de 100 miljoen 
voor TBC-preventie (1.503 pa
tiënten) noemde hij het onbe
grijpelijk dat er geen geld vrij
gemaakt wordt „om de derde 
doodsoorzaak in ons land" een 
halt toe te roepen, 20% van het 
werkverzuim tegen te gaan en 1 
mens op 8 te helpen. 

PREVENTIE 

Preventie bij astma w^as het cen
trale tema van de Vlaamse Ast
ma-week die de vzw Astmaft)nds 
en Astmastichting België van 17 
tot 23 september voor het eerst 
samen organiseerden. 

In elke Vlaamse provincie werd 
een studiedag georganiseerd, 
waarop gastsprekers een uit
eenzetting gaven over preven
tieve maatregelen die astama-
patiënten kunnen nemen. Dat 
\vas het geval in Antwerpen, 
Hasselt, Brugge, Gent en Leu-

In zijn uiteenzetting pleitte Van 
Eylen voor meer preventieve 
onderzoeken. Ook stelde hij dat 

een patiënt pas nadat hij zijn 
ziekte goed begrijpt en gemo
tiveerd is om een behandeling te 
volgen, zelfstandiger door het 
leven zal kunnen gaan en sneller 
terug geïntegreerd geraken in 
de maatschappij. Daarnaast zijn 
er ook maatregelen nodig in
zake huismijtregulerende pro-
dukten. 

DESKUNDIG ADVIES 
NODIG 

Patiënten zullen sneller produk-
ten als fdters en hoezen kunnen 
kopen, indien ze voordeliger 
worden aangeboden samen met 
deskundig advies. Wat de kon-

krete preventietips betreft, ra
den beide organiserende ver
enigingen de patiënten voor
eerst aan huisstof te mijden. 

In het woonhuis mjig niet ge
rookt worden. Ook uitlaatgas
sen en andere soorten lucht
verontreiniging, bak-, verf- en 
chloorlucht van zw^embaden, 
parfum, schoonmaak- en was
middelen kunnen de overgevoe
ligheid van de luchtwegen be-
invloeden. 

(hu) 
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SCHEIDING BELANGRIJKE OORZAAK VAN ARMOEDE 
Heel wat mensen komen na een 
echtscheiding in een diepe fi
nanciële put terecht. Voor vrou
wen is scheiden zelfs de voor
naamste oorzaak van armoede. 
Dat blijkt uit een onderzoek van 
het Centrum voor Bevolkings-
en Gezinsstudies. 

Ongeveer 30.000 alleenstaan
den of gezinnen leven lange tijd 
of regelmatig van het bestaans
minimum, zowat 35.000 zéér 
lang of zelfs permanent. Het 
onderzoek toont aan dat ar
moede altijd ontstaat door een 

samenloop van verschillende 
omstandigheden. Dat verklaart 
meteen ook waarom de meesten 
vaak hervallen of voortdurend 
van het bestaansminimum van 
het O C M W leven. 

Treffend is wel dat scheiding de 
ultieme stap naar de armoede 
wordt. Voor bijna de helft van 
de vrou-wen, A7 procent, die bij 
het O C M W aankloppen, w^as 
de ontbinding van hun gezin de 
direkte of meest recente oor
zaak. 57 procent van wie het 
bestaansminimum krijgt, be

hoort trou-wens tot het vrou
welijk geslacht. 

Bij mannen liggen de zaken een 
beetje anders. Werkverlies is bij 
hen nog altijd de belangrijkste 
reden waarom ze een beroep 
doen op het OCMW. 

Voor beide geslachten samen 
komt plots zonder werk vallen 
nog net voor echtscheiding, 32 
tegenover 28 procent. Het ver
lies van een sociale zekerheids
uitkering staat op de derde 
plaats in de ranglijst. 

BEESTENBOEL 

Elke morgen pendel ik een pompstation 
voorbij. In een hoek ervan, met breed 
uitzicht op het drukke kruispunt, ligt een 
Duitse herder, 's Zomers zomaar op het 
roodgeschUderde beton, 's winters op een 
matje. Het welgevormde beest houdt het 
komen en gaan van de voetgangers en het 
aan- en wegrijden van de auto's in het oog. 
Wanneer een tram langsrijdt draait het 
hoofd met het vehikel mee. Soms recht de 
herder zich, strekt de poten ver achteruit, 
gaapt en loopt heel traag een rondje, net op 
de grens tussen beton en voetpad. Dan 
gaat het beest weer liggen, de intelligente 
kop rechtop en volgt elke beweging, elk 
geluid. Net een mens, op de uitkijk. 

Even later rijd ik langs een blindeman met 
een geleide hond. Een pracht v in een 
groenendaal. En slim, meneer! Elk ob
stakel, en er staan er nogal wat, wordt door 
het beest ontweken. 

In de volgende straat springt een kat 
behendig op de vensterbank. Het raam 

f aat open en een vrouwtje, nog in tab-
aard, laat haar poes binnen. 

Ook R.Asmus maakt elke dag zo'n ritueel 
mee. Klokslag halfzeven miauwt de kater 
baasje wakker. Langs twee vensterbanken 
en een laag dak kJimt hij tot bij het 
kamerraam, elke morgen weer opnieuw^. 
Tot hij binnen gelaten wordt. 

Dieren zijn onverbeterhjke aanhouders, 
zij geven nooit op. 

„Wij moeten leren van de dieren, hoezeer 
ze lust scheppen in het bestaan. Zie njiar 
een snuffelende hond." schreef Luc De-
lafortrie. En gehjk heeft hij. Bekijk de kat 
hoe zij de beste brokjes van snert weet te 
onderscheiden, de dag rond slaapt en 

tegen de avond fris en vrolijk de nacht 
intrekt op jacht naar avontuur. Wij moeten 
leren van de dieren. 

En dat kan, want de IO miljoen mensen die 
dit federale koninkrijk bewonen houden 
met z'n allen meer dan 12 miljoen huis
dieren: 4,5 miljoen vissen, 3 miljoen vo
gels, 1,8 miljoen katten, 1,7 miljoen hon
den. Wat een beestenboel! Want er zijn 
ook nog 1,1 miljoen andere. Wellicht witte 
muizen, zeeratten, de Mechelse koekoek 
en tal van andere rare kwanten. 

Naar het schijnt is de jongste tijd de lama 
zeer gegeerd, de husky en het dwerggeitje. 
De tijger daarentegen heeft afgedaan, net 
als de chimpansee. Volledig in ongenade 

gevallen zijn de pitbuUterriër en het rep
tiel. 

Maar zo'n persoonlijke dierentuin be
tekent ook veel geld. Per jaar geven we 
met z'n allen zo'n 14,7 miljard fr. uit cian 
huisdierenartikelen, waarvan 12 miljóird 
aan voer. Nou moe, dat zijn geen droge 
brokken! 

Ik zit dit te bedenken op Werelddierendag, A 
oktober. Niet de geboortedatum van Bri
gitte Bardot of van een andere bees-
tenfanate maar de feestdïig van Sint Fran-
siskus. Alaar wie, buiten een nest voor
gelichte Welpen en de volgelingen van de 
man uit Assisi zelf, zegt deze brave Frans 
nog iets ? Hij had nochtans de gave om met 
de beesten te praten, naar het schijnt. 

Wie beesten graag ziet bekruipt wel eens 
de goesting om me ze een babbeltje te 
slaan, maar dat is onbegonnen werk. Wij 
hebben de beesten zo getemd dat we hun 
taal niet (meer) begrijpen. 

Antoon Vloemans heeft er een verklaring 
voor gevonden. „Het dier heeft geen 
woorden nodig omdat het niet van plan is 
te liegen." Vloemans was een wijsgeer — 
•wat een mooi woord! — die grote invloed 
heeft gehad op hele generaties in Noord en 
Zuid en dciarom terecht een kolom in de 
encyclopedie van de Vlaamse beweging 
heeft gekregen. 

Waar zo'n Werelddierendag goed voor is 
zien wij niet zo onmiddeUijk, misschien om 
aan te tonen dat beesten ook levende 
w^ezens zijn, met een goed gevoel en met 
pijn. En dat mensen niet zomaar hun zin 
met ze kunnen doen. „Dieren mishandelen 
vernedert de mens." stond vroeger on
gevraagd nacist de postzegels gestempeld. 
Nu nog ? 

Mensen en dieren hebben veel gemeen. In 
elk mens zit een beetje beest, in elk beest 
zit een beetje mens; maar elk zijn ze wel op 
een andere manier getemd. Eigenlijk geldt 
voor beide maar één regel: hou mekaar 

in het oog ^vant ergens, maar waar 
famüii ekaar. En ergens !, zi;n we tamme van mekaar, 

dat is niet gelogen, w^ant ook Desmond 
Morris heeft het gezegd. 

En bovendien, zo beweren geleerde po-
fessoren, leven mensen mét een huisdier 
langer dan mensen zonder. En vooral naar 
dat laatste staan de oren gespitst van 

R.Asinus 

Tenslotte blijkt uit de studie dat 
zelfstandigen, die bij het 
O C M W aankloppen, er het 
moeilijkst weer bovenop gera
ken omdat zij vaak voor een 
berg schulden staan. 

VROUWELIJKE 
ARTSEN 
ZACHTER 
Vrouwen verkiezen artsen van 
dezelfde sekse. Bij het tiitvoeren 
van inwendige onderzoeken 
worden vrouwelijke artsen als 
„zachter" omschreven. Een en 
ander blijkt uit een onderzoek 
uitgevoerd door dr. Christine 
Rouneau van het Huisartsen
instituut van de Universiteit 
Antwerpen. 
Zij stelde zich de vraag of pa
tiënten de voorkeur geven aan 
een mannelijke dan wei een 
vrouwelijke dokter. Op dit 
ogenblik is bijna één huisdokter 
op drie een vrouw, 60% van alle 
eerstejctarsstudenten genees
kunde zijn dames. 

Uit het onderzoek blijkt dat 
60% van de mannelijke en 50% 
van de vrouwelijke patiënten 
geen echte voorkeur heeft. Toch 
heeft 35% van de ondervraagde 
vrouwen liever een vrouwelijke 
arts, terwijl 15% een man ver
kiest. Bij de mannelijke pati
ënten stelt 30% Kever een man
nelijke huisarts te raadplegen en 
houdt 10% het op een vrouw. 
Dr. Rouneau doorprikt ook het 
ballonnetje cds zouden vrouwe
lijke artsen meer aandacht heb
ben voor het verzorgende as-
pekt, terwijl mannelijke artsen 
meer interesse zouden betonen 
voor diagnose en terapie. Dit 
blijkt niet gekoppeld te zijn aan 
het geslacht van de dokter, maar 
blijken eerder met elkaar te zijn 
verweven. 

Bij een vaginaal onderzoek blij
ken vrou-wehjke patiënten de 
aanpak van een vrouwelijk arts 
echter beter te w^aarderen om
dat het konsultatiegedrag van 
de vrouwelijke arts „meer over
eenstemt met de verwachtingen 
van de patiënt". 

(hu) 
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SEPTEMBERVERKIARING VIAAMSE REGERING 
(vervolg van biz. 1) 

Tegelijkertijd onderstreepte hij, 
hierin later gevolgd door Hugo 
Olaerts, de ^vil langs Vlaamse 
kant om de St.-Michielsakkoor
den loyaal uit te voeren volgens 
de principes van de federale 
hondstrouw. Aan de hand van 
een aantal konkrete dossiers 
uitte Appeltans de vrees dat dit 
bij de andere partners niet altijd 
het geval is. 

Zo noemde Appeltans de op
maak van de begroting in de 
andere gemeenschappen en ge
westen, de verzuchtingen van 
de Franse Gemeenschap om 
franstaligen in Vlaanderen te 
ondersteunen, het dossier van 
de Waalse bussen, de verdeling 
van de Lotto-gelden, de fede
ralisering van de Ontwikke
lingssamenwerking, het 
HST-dossier. Hij stelde dat de 
Volksunie aan de hand van deze 
konkrete dossiers zal oordelen 
of het federale samenleven in
derdaad mogelijk is. 

KNELPUNTEN 

E^n tweede hoofdtema van het 
debat was „de studie over de 
Sociale Zekerheid". Daar waar 
de Vlaamse regering, hierin ge
steund door de meeste partijen, 
blijft aandringen op eensge
zinde konklusies, pleitte Appel
tans voor de oprichting van een 
federaal kontrole-orgaan dat de 
eenvormige toepassing van de 
sociale-zekerheidswetgeving 
strikt na moet gaan. 

Hugo Olaertd vroeg een evaluatie van de Vlaamse 
werkgelegenheiddkonferentie. 

Laurené Appeltanj onderstreepte de Vlaamje wil 
om de St. -MichieUakkoorden uit te voeren volgend 
de principed van de federale bondötrouw. 

Expliciet invuUing gevend aan 
de verdere dinamiek van de 
staatshervorming, riep hij op 
om de „kostenkompenserende" 

VU OVER VIAAMSE 
REGEERVERKLARING 
Na afloop van het Volks
unie-Partijbestuur van maan
dag 3 oktober j.1, heeft al
gemeen voorzitter Bert An-
ciaux volgende mededehng 
verspreid ten behoeve van de 
pers. 

Het partijbestuur van de 
Volksunie stelt verheugd vast 
dat de demokratische partijen 
in Vlaanderen het erover eens 
zijn dat verdere stappen in de 
Vlaamse staatsvorming moe
ten gezet w^orden. Dit blijkt 
uit de verklaring die de 
Vlaamse Regering aflegde en 
het debat dat daarover in de 
Vlaamse Raad werd gevoerd. 
De Volksunie zal de nakende 
gesprekken hierover zeer ern
stig voorbereiden. 

Prioriteiten voor de VU zijn 
daarbij o.m. de federalisering 
van de sociale zekerheid, te 
beginnen met gezondheids
zorgen en kinderbijslag, de 
verdere splitsing van het kies
arrondissement Brus-
sel-Halle-Vilvoorde, het rea
liseren van financiële en fis
kale autonomie, de vertegen
woordiging van Vlaanderen 
in de Europese besluitvor
ming, en de verdere federa
lisering van diverse bevoegd-
heidsterreinen. 

Voor de Volksunie moet de 
Vlaamse Regering niet alleen 
de spits afbijten m een verdere 
Vlaamse staatsvorming, maar 

eveneens de kwaliteit van de 
Vlaamse samenleving nauw 
ter harte nemen 

Zo stellen we vast dat de 
malaise in de wrelzijnssektor, 
ondanks gevoelige budget
taire tegemoetkomingen, niet 
voorbij is. De welzijnsbaro-
meter blijft op storm staan. 
Op het sociale werkveld is er 
nog steeds grote ontevreden
heid. De geleverde inspan
ningen heboen alleszins nog 
niet geleid tot een herstelde 
vertrouwensrelatie tussen so
ciale Nverkers en gebruikers 
enerzijds en de Vlaamse over
heid anderzijds. Hier valt nog 
heel wat werk te verrichten. 

De Vlaamse Regering moet 
verder een vooraanstaande rol 
spelen in het aanbieden van 
kreatieve en gedurfde oplos
singen aan het werkloosheids
probleem. Vlaanderen kan 
zich sociaal géén 240.000 vol
ledig uitkeringsgerechtigde 
werklozen blijven permitte
ren. Nu ook de SP-partner in 
de Vlaamse Regering gewon
nen blijkt te zijn voor ver
gaande arbeidsduurverkor
ting menen wij dat de Vlaamse 
Regering daarvan dringend 
werk moet maken. Meer be
paald binnen de eigen 
Vlaamse adminsitratie moe
ten de mogelijkheden inzake 
het invoeren van een vierda-
genweek worden overwogen. 

regelingen, namelijk de gezins
bijslagen en de gezondheidszor
gen, naar de gemeenschappen 
over te dtcigen. 

Met betrekking tot de begroting 
werd voorzichtige taal gespro
ken. Vanop vrijwel alle banken 
was er tevredenheid over de 
cijfers, toch w^erd een aantal 
kanttekeningen gemaiakt. Ap
peltans en ook Hugo Olaerts 
beklemtoonden de zorg van de 
Volksunie om de hoge werk
loosheid. Beiden benadrukten 
hun -wens voor herverdeling van 
de arbeid. Olaerts vroeg een 
grondige evaluatie van de re
sultaten van de Vlaamse Werk-
gelegenheidskonferentie. 

Hij wees erop dat de ekonomie 
nog steeds in handen is van 
belangengroepen die Vlaande
ren en België uitverkopen en dat 
Vlaamse initiatieven vaak op 
Belgische behoudsgezindheid 
botsen. Hij stelde dat hier een 
mentaliteitsverandering moet 
komen en vroeg om een her-
strukturering van het ekono-
misch overheidsinitiatief. 

Appeltans juichte de initiatieven 
van de Vlaamse regering inzake 
de repressie toe. Hij w^aar-
schuwde dat het echter niet bij 
simboliek mag blijven. Hij 
stelde dat de Vlaamse regering 
het dossier naar zich toe moet 
trekken indien blijkt dat op fe
deraal vlak geen oplossing mo
gelijk is. 

WAT VAN DEN BRANDE 
NIET ZEI 

Ten slotte ging het debat ook 
over -wat Van den Brande niet 
gezegd heeft, de minister-pre
sident zweeg immers over een 
aantal onderwerpen. Ter ver
dediging pleitte hij dat niet alles 
in de Septemberverklaring be
sproken moet worden. Ande
ren, •Wciaronder Laurens Appel
tans, vermeldden \vel een aantal 
van strategisch belang zijnde 
dossiers. 

Zo betreurde het VU-raadsUd 
het ontbreken van een radikale 
Vlaamse strategie voor Brussel, 
hij riep de Vlaamse regering ook 

op om krachtdadig haar stem te 
laten horen in het debat over het 
verder bestaan van de provin
cies. 

Tevens herhaalde hij zijn be
zorgdheid om het ontstaan van 
een duale maatschappij tussen 
zij die weten en zij die met-we
ten en vroeg blijvende aandacht 
voor de welzijnssektor. Hij 
schetste ook het belang van de 
bescherming van de eigen kui
tuur op audio-visueel gebied en 
vroeg om orde op zaken te stel
len bij de BRTN. 

Tenslotte zinspeelde hij ook dui
delijk op het getouvi^rek in de 
achterkamers van SP-CVP aan
gaand het dossier van het Struk-
tuurplan Vlaanderen, waanneer hij 
stelde dat de VU ook in dit 
dossier, haar verantwoordelijk
heid wilde nemen. Inzake leef
milieu wees hij op een aantal 
knelpunten en vroeg krachtda
dige beslissingen met het oog op 
de toekomst van de generaties 
na ons. 

Al met al werd een vrij kon-
struktief debat gevoerd. Vanuit 
de Vlaamse regering ^verd ge
steld dat 80% van het regeer
akkoord is uitgevoerd. De 
meerderheidspartijen beklem
toonden hun wil om ook de 
resterende 20% af te werken. Er 
is dus nog ^vel degehjk werk op 
de plank! Wordt vervolgd, dit 
werkjaar in de Vlaamse Raad. 

Bart Weekers 
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1 VLAAMSE HEIR h 
VERMEYLENFONDS-VOORZITTER ROLAND lARIDON: 

„WE HEBBEN AL ENORM, 
ENORM VEEL BEREIKT'' 
Het Vermeylenfonds ld damen met het liberale Wll-
lenufondd en het katolleke Daviddfondd een van de grote 
kultuurfondden die Vlaanderen rijk L). Het doclalutldche 
fondd telt wel aanzienlijk minder leden aló bvb. het 
Davlddfondd, en het ontdtond ook geruime tijd later dan de 
beide andere fondden. Het Vermeylenfondd kwam enkele 
jaren geleden In het nleuwd toen het uit het Overlegcentrum 
van Vlaamde Verenigingen dtapte. Recent nog dtapte ook 
het Wlllemdfondd uit het OW. Volgend het Vermeylenfondd 
kledt het Overlegcentrum voor de vlucht vooruit, verrechtdt 
het, en loopt het In het dpoor van het Vlaanu) Blok. 

VLAAMSE HEIR 
ROLAND LARIDON 

NORM, 
EIKT" 

Roland Laridon: "Er bed taan Unkde deperatióten, maar eigenlijk 
verwijt ik hen hetzelfde aid de rechtde deperatidten: ze zien het te 
ideaLuiiótijch en dimplidtidch." 

H
et socialistische Vermey
lenfonds is niet altijd so
cialistisch geweest. Bij de 
oprichting in 1945 was het 

de bedoeling met een plura-
Ustisch fonds het gedachten-
goed van de socialistische ^a^-
rsÓTL^aiAAugiut Vermeylen verder 
uit te dragen. In het verzuilde 
Vlaanderen van toen ^vas njiast 
het liberale Willemsfonds en het 
katolieke Davidsfonds echter 
geen plaats voor een echt plu
ralistisch fonds. Het Vermey
lenfonds (VF) evolueerde dan 
ook snel in socialistische rich
ting. 

BUITENBEENTJE 

In de klassieke Vlaamse be
weging zowel als in de soci
alistische beweging bleef het 
fonds lang, en deels ook van
daag nog, een buitenbeentje. In 
de ogen van de socialisten, 
vooral maar niet uitsluitend in 
de periode voor Karel Van 
Miert voorzitter werd van een 
Vlaamse Socialistische Partij, 
beschou-wde men die van het 
VF als radikale flaminganten 
die zich bovendien niet zomaar 
achter de partijdoelstellingen 
wilden scharen. Zo kon het ge
beuren dat VF-voorzitter La
ridon nog nooit op een soci
alistische verkiezingslijst stond, 
tenzij voor de Europese ver
kiezingen, en dan nog, naar ei
gen zeggen, als "verruimings
kandidaat". Veel leden van het 
VF zijn echter wel biezonder 
aktief in de socialistische be
weging of partij. 

In de ogen van de klassieke 
Vlaamse be-weging geraakte het 
VF het imago van gematigde 
kleine broertje, dat vooral 
remde en geen gas gaf, nooit 
echt kwijt. Het VF bleef de 
Vlciamse beweging steeds zien 
als een sociale emancipatiebe-
w^eging. Vlaamsgezindheid gaat 
bij het VF hand in hand met 
sociale bewogenheid. Vandaag 
telt het Vermeylenfonds cirka 
6.000 leden, verspreid over een 
80-tal afdelingen. Sedert 1985 is 
Roland Laridon algemeen voor
zitter van het VF. 

In I99I stapte het Vermeylen
fonds uit het O W . Het was het 
gevolg van een al langer du
rende ontevredenheid over de 
gang van zaken binnen het 
Vlaams Overlegcentrum. 

Roland Laridon: „In 1987 had 
het O W onder mijn voorzit
terschap het zogenaamde "Mas-
terplan" opgesteld, een plan 
voor de staatkundige toekomst 
van Vlaanderen. De grote lijnen 
van dat plan kwamen overeen 
met de grote lijnen van de 

staatshervorming van '88. Dat 
plan w^erd wel nogal verschil
lend geïnterpreteerd door de 
OW-leden . Het sprak van 
"(kon)federalisme", met "kon" 
tussen haakjes dus. De ene ver
eniging sprak dan ook van een 
konfederaal plan, en de andere 
van een federaal plan. Iemand 
als Van Gerven zag in dat Alas-
terplan al bijna de volledige 
Vlaamse onafhankelijkheid. Hij 
was er voorstander van om alles 
wat moeilijk w âs of delikaat lag, 
gewoon te omzeilen. Ik zag het 
plan als een federaal plan." 

• Het feit dat in het Mas-
terplan sprake w âs van een 
"(kon)federaal" bestel, wijst er 
toch op dat het O W over die 
zaak fundamenteel verdeeld 
w^as? 

Roland Laridon:,, Ja , daar -was 
al flink over geruzied. Ik zag het 
federaal, maar sloot andere evo
luties naar de toekomst toe niet 
uit. Over Brussel bestond er 
ook al onenigheid. Wat Brussel 
betreft had het Vermeylenfonds 
trouwens een afwijkend stand
punt. Maar toen gebeurde er 
iets zeer merkwaardigs: de 
staatshervorming van '88 met 
zijn drie geplande fazen rea-
Hseerde 85 a 90% van het Mas-
terplan van het O W . Onmid
dellijk heeft het Davidsfonds 
heel die staatshervorming ver
worpen. Daarna is het Davids
fonds wat teruggekrabbeld, en 
onderkende het toch goeie din
gen in die hervorming. Toen wij 
voor het eerst die plannen onder 
ogen kregen, w^aren we verrast 
en onder de indruk van de grote 
stap die Vlaanderen voorwaarts 
zou kunnen zetten. En dan be
doel ik met "wij" niet alleen 
mezelf, maar ook mensen als 
wijlen Paul Daels van het I J -
zerbedevaartkomitee en Jaak 
Van Waeg van de Vlaamse 
Volksbevv^eging. Wij beseften 
terdege dat over de staatsher
vorming onderhandeld moest 
worden. We beseften dat het 
niet mogelijk is dat de Vlaamse 
beweging een plan op tafel 
werpt en dan mag verwachten 
dat het maksimaal, voor de voUe 
honderd procent zal gereah-
seerd worden. Dat is volgens 
mij intellektueel niet eerlijk. Ik 
vond die 90% al formidabel." 

OPBOD 

• Het O W werd bij de on
derhandelingen over de staats
hervorming van '88 aktief be
trokken ? 

Roland Laridon: „Er was een 
permanente overlegstruktuur 
met de partijvoorzitters van de 
Vlaamse partijen. Met alle voor

zitters, ook met Nejrts, die des
tijds voorzitter van de P W 
•was." 

• Werd Nej^s ook nog bij die 
besprekingen betrokken w^an-
neer de onderhandelingen 
zonder de P W van start ge
gaan •waren ? 

Roland Laridon: „Neen. In de 
allerlaatste faze •werd Neyts niet 
meer geraadpleegd. Wat er dan 
precies gebeurd is weet ik niet, 
maar de yoorzitter van het Wil
lemsfonds, Ernest Van Bu3m-
der, begon zich op zeker mo
ment tot mijn verbazing op te 
•werpen als een radikale flamin
gant, die plots die staatsher
vorming afwees." 

• Klopt het dat de afwijzing, 
mogelijk onder liberale par
tijpolitieke druk, van de 
staatshervorming van '88 door 
het Willemsfonds, ertoe geleid 
heeft dat ook het Da^vidsfonds, 
dat zich toch moeilijk toegeef
lijker kon opstellen dan het 
liberale fonds, de plannen als 
onvoldoende van de hand 
wees? 

Roland Laridon: „Dat •weet ik 
niet. Het is •wel duidelijk dat 
Van Gerven op dat moment 
plots een bondgenoot vond in 
Van Bujoider. Op het ogenblik 
dat de regering Martens VIII de 
eed afgelegd had, volgde Van 
Buynder mij op als voorzitter 
van het O W . Het was immers 
een afspraak in het O W dat het 

voorzitterschap afwisselend 
waargenomen werd. Binnen het 
O W gold ook de afspraak dat 
men slechts vooruitging met de 
snelheid van de traagste ver
eniging. 

Toen Van Buynder voorzitter 
geworden is, begon het opbod in 
het O W Er werd flink ge
ruzied. En er •werd een be
proefde taktiek toegepast: de 
oprichting van een aktiekomi-
tee. Die taktiek had zijn sukses 
al bewezen ten tijde van het 
Egmontpakt. Van Buynder zelf 
had z^ware problemen met de 
oprichting van dat aktiekomitee 
Vlaanderen '90. Dat komitee 
begon los van het O W te wer
ken en het groepeerde die 
OW-leden die verder vooruit 
wilden dan hetgeen in de plan
nen van de regering voorzien 
was. Het Jiktiekomitee, met Van 
Gerven en De Roover, die Van 
Waeg als WB-voorzi t ter was 
opgevolgd, als leidende figuren, 
organiseerde een manifestatie in 
Brussel. Let •wel. Van Bujmder 
was het met die mars van dat 
aktiekomitee ook niet eens. Hij 
•wou ^vel protesteren tegen de 
tekortkomingen in de plannen, 
maar niet door middel van een 
mars op Brussel. 

Ook het Vermeylenfonds ver
zette zich tegen de betoging van 
6 mei 1990 in Brussel. Wij von
den dat die manifestatie te laat 
k\vam, en vonden het onge
hoord dat ze opgezet werd tegen 

de Vlaamse Brusselaars in, die 
via haast alle beleidsmensen, 
een groot aantal verenigingen 
en de koepelorganisatie 
APKSW hun afkeuring van de 
mars hadden laten blijken. Het 
Vermeylenfonds was bovendien 
van mening dat de manifestatie 
koren op de molen was van de 
rabiate Franstaligen, een ver
keerd imago gaf van de Vla
mingen als xenofoob en Eu
ropees vijandig, en in kaart 
speelde van het Vlaams Blok. In 
die periode sprak de W B zich 
uit voor de Vlaamse onafhan
kelijkheid. Ook dat standpunt 
heeft het Vermeylenfonds open-
hjk betreurd. 

Na de tweede manifestatie van 
het Aktiekomitee Vlaanderen 
'90 in I99I, die een nog geringer 
aantal deelnemers op de been 
bracht dan de eerste, eisten wij 
de ontbinding van dat Aktie
komitee omdat het de Vlaamse 
beweging naar een absoluut 
dieptepunt dreigde te voeren. 
Wij vonden dat het presidium 
van het O W al zijn bevoegd
heden en initiatiefrecht terug 
moest opnemen. Eind I99I ver
lieten •wij het O W . 

Na Van Bujoider •werd De Fey-
ter OW-voorzitter, namens het 
ANZ. Ook hij kw^am onmid
dellijk in aanvaring met Van 
Gerven. Het •was nl. de pri
oritaire bedoeling van De Fey-
ter om alle verenigingen terug 
rond de OW-tafel te scharen. 
En •wij zouden zeker terugge
komen zijn indien De Feyter 
voorzitter was gebleven. Maar 
De Feyter heeft ontslag geno
men omdat hij niet door ie
dereen gesteund werd bij zijn 
pogingen om de eenheid in het 
OVV te herstellen." 

PERSONENKWESTIE 

• Het geruzie in het O W 
lijkt vooral een kwestie van 
personen ? 

Roland Laridon: „ Ja , daar 
komt het eigenlijk op neer. Er 
•wordt een onderscheid gemaakt 
tussen de "zuiveren" in de 
Vlaamse beweging, de radika-
len voor •wie het nooit goed 
genoeg is, en de "onzuiveren", 
de anderen. Toen Van Waeg en 
Daels nog deel uitmaakten van 
het O W w âs er een sfeer van 
openheid, van luisterbereid
heid. Het zoeken naar een kon-
sensus was belangrijk toen. Die 
wil om tot een kompromis te 
komen tussen alle verenigingen 
ontbrak zo gau^w Van Gerven 
met De Roover front vormde. 

Naast die personenkwestie 
heerst er natuurlijk ook een in
houdelijke verdeeldheid tussen 
de OW-leden . Sommigen -vin
den dat de Vlaamse be^weging 
zich alleen moet bezighouden 
met de hervorming van de staat. 
Anderen, zoeJs het Vermeylen
fonds, vinden dat ook andere 
aspekten een essentieel onder
deel vormen van de Vlaamse 
beweging. Als OW-voorzi t ter 
heb ik ervoor gepleit om de 
doelstellingen van de Vlaamse 
beweging te verruimen en ver
diepen. Ik vond daarvoor sym-
patie bij mensen als Daels, Van 
Waeg en bij VOS. Maar an-
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Het komitee Vlaanderen '90 werd opgericht m de echoot van het OW, maar begon alépoedig lod van het overUgcentrum te werken, wat voor 
de nodige spanning binnen de koepel zorgde. Op de foto een beeld van de Vlaanderen '90-manifedtatie in BruJdel op 6 mei 1990. Het 
Vermeylenfonds verzette zich tegen deze betoging. 

deren in het O W hoonden mij 
weg en ridikuliseerden m'n be-
doehngen." 

• De huidige OW-voorzitter 
Jan Jambon voerde met u ge
sprekken met het doel het Ver
meylenfonds terug te laten ko
men naar het OVV. 

Roland Laridon; ,,Ik heb in
derdaad met Jan Jambon ge
sprekken gevoerd dsiarover. En 
het ging de goede kant uit. Er 
kwam een goed huishoudelijk 
reglement. Ik denk dat de kans 
groot was dat het Vermeylen
fonds terug zou aansluiten bij 
het O W . Alaar dan stapte plots 
het Willemsfonds op uit het 
O W In die omstandigheden 
•was het voor ons ondenkbaar 
om terug te keren. En zeker op 
korte termijn zal dat zo blij
ven." 

• In lezersbrieven hekelde en 
hekelt U de toenemende ver-
rechtsing van het O W . Waar
uit blijkt die verrechtsing? 

Roland Laridon: „De bekom
mernis om de sociaal-ekonomi-
sche ontvoogding van Vlaan
deren IS m het O W , in heel de 
periode dat ik er deel van uit
maakte, steeds minimaal aan
wezig geweest. Dat heb ik altijd 
spijtig gevonden. 

Maar daar k^vam bovenop dat 
men in het O W op stciatkundig 
vlak meer en meer extreme 
standpunten ging innemen. Ie
mand als Van Gerven is ervan 
overtuigd dat de Vlaamse be-
•weging zich van de politieke 
haalbaarheid van haar staat
kundige standpunten geen bal 
moet aantrekken. De Vlaamse 
beweging moet het maximum 
maximorum vooropstellen voor 
Vlaanderen. Dat zegt het 
Vlaams Blok ook. De radikalen 
in de Vlaamse bew^eging willen 
voor Vlaanderen de honderd 
procent, en niks minder. Daar
mee staan ze op de lijn van het 
Vlaams Blok. 

De Winter zegt bovendien dat 
die honderd procent behalen 
niet gaat langs parlementaire 

weg. Dat maakt me zeer on
gerust. En w ât zagen we ver
leden week: De Winter die in de 
Vlaamse Raad Davidsfonds-
voorzitter Van Gerven citeert 
uit zijn interview met W I J en 
hem het grote voorbeeld vindt. 

AARDS PARADIJS 

De separatisten willen niet al
leen een onafhankelijk Vlaan
deren, maar ook een kompleet 
zuiver Vlaanderen. En het pro
bleem Brussel •wordt simpel op

gelost : het is onze hoofdstad, en 
in het onafhankelijk Vlaanderen 
zal in Brussel alles verlopen 
zoals wij het •willen. De Brus
selaars moeten zich maar aan
passen. Voor die manier van 
denken ben ik bang. Voor mij 
blijft de overlegdemokratie fun
damenteel. Ik lónd dat de 
Vleiamse be'weging sedert de 
tweede %vereldoorlog enorm, 
enorm veel heeft bereikt." 
• Bestaan er geen linkse se
paratisten? 

De jonge Augiut Vermeylen. Bij de oprichting van het naar hem 
genoemde fondd waj het de bedoeling zijn Mcialiötuch-flaminganti,ich 
gedachtengoed uit te dragen via een pluraliétuche kuLtuurver-
eniging. 

Roland Laridon: ,,Er bestaan 
linkse separatisten, ja. Ik ken er 
heel •wat. Maar ik heb de indruk 
dat velen van hen de Vlaamse 
staat op een marksistische en 
irrealistische wijze benaderen. 
Eigenlijk verwijt ik hen het
zelfde als de rechtse separa
tisten. Ze zien het te idealistisch 
en simplistisch. Bovendien: in 
Vlaanderen stemmen zo veel 
mensen voor het Vlaams Blok. 
Hoe kan je dan geloven dat de 
Vlaamse stciat een linkse en pro
gressieve staat zal zijn?" 

• Vreest U dat een Vlaamse 
staat een rechtse staat zal zijn, 
•waar het Vlciams Blok nog 
sterker staat dan nu het geval 
is? 

Roland Laridon: „Neen. Zo 
mag je het niet zien. Het is niet 
daarom dat ik geen voorstander 
van een Vlaamse staat ben. Er is 
een ander punt dat we niet 
mogen uit het oog verhezen: 
onze samenle^ving verkeert in 
een fundamentele krisis. Dat zie 
je aan zovele zaken, van de 
huisjesmelkers hier in mijn 
straat tot de zorg voor de oudere 
mensen. Een konkreet voor
beeld: de staking bij VW in 
Vorst. Ik -vind het haUucinant 
dat een •werkgever verklaart dat 
hij niet •weet •wat werkdruk is. Ik 
•vind het hallucinant en naar de 
toekomst toe zeer gevaarlijk dat 
het moederbedrijf in het bui
tenland druk uitoefent op de 
vestiging in Vorst, en dreigt de 
produktie te verminderen of 
verplaatsen. 

Het is die krisis die opgelost 
moet -worden, en dat zal niet 
gebeuren door de Vlaamse on
afhankelijkheid uit te roepen. 
Zij die zeggen dat er in de 
Vlaamse staat geen werkloos
heid meer zal zijn of geen ar
moede, bedriegen de mensen. 
En Vlaanderen zal ook het 
aards paradijs niet zijn wanneer 
de vreemdelingen het land uit
gezet zijn. 

Ik vind dat de kracht van Vlaan
deren nog groter is wanneer het 

binnen een federaal of konfe
deraal verband zijn volle ge-
^vlcht laat gelden, en naar de 
•wereld toe een beeld ophangt 
van een gemeenschap die niet 
alleen Nederlands kent en 
spreekt, maar ook open staat 
voor andere talen en kuituren, 
bereid is om die andere kuituren 
te be^vruchten en be^vrucht te 
worden. Er zijn in onze ge
meenschap nog zoveel proble
men die opgelost moeten wor
den. Laat ons daar eens mee 
beginnen, de instrumenten die 
•we gekregen hebben ten volle 
aanwenden om een goede, pro
gressieve politiek te voeren. We 
hebben straks ons rechtstreeks 
verkozen Vlaams parlement. 
Laten we aantonen dat dat goed 
werkt, dat het iets kan pres
teren. Dat is veel belangrijker. 
Of dat nu in een federcial bestel 
of in een konfederaal bestel ge
beurt is niet belangrijk. Wat telt, 
is niet de naam maar de geest, de 
ingesteldheid: wat doe je in dat 
bestel? Wat -wens je ervan te 
maken ?" 

• Heeft het Vermeylenfonds 
g een standpunt in de amnes-
° tie-diskussie? 

Roland Laridon: ,,Neen, het 
Vermeylenfonds heeft daar geen 
officieel standpunt over inge
nomen. Maar ik ben het eens 
met •wat ik daarover in W I J 
gelezen heb: (leest voor) "Am
nestie houdt in dat de herin
nering van bepaalde strafbare 
feiten uitgewist •wordt, dat de 
strafrechtelijke vervolging ver
oorzaakt door die daden voor
komen "wordt of stopgezet 
wordt, en dat de uitgesproken 
veroordelingen vernietigd "wor
den. Amnestie is bovendien al
gemeen en objektief en slaat op 
alle indi-viduen die, op een •wel
bepaald tijdstip een strafbare 
daad of een reeks strafbare da
den pleegden. Wie, dit besef
fende, pleit voor algemene am
nestie, begeeft zich op een ge
vaarlijk pad. Er bestaan andere 
mogelijkheden om het onrecht 
van de repressie en epuratie weg 
te vlakken, begrip op te brengen 
voor de edele motieven die vele 
Vlamingen in de koOaboratie 
brachten, zonder te vergeten 
dat in de kollaboratie fouten 
gemaakt werden, zonder te ver
geten dat de kollaboratie als 
strategie een verkeerde keuze 
w^as". 

Er IS een groot verschil tussen 
de kollaboratie m Vlaanderen 
en in Wallonië. Als "we over de 
initiatieven om het onrecht van 
de repressie •weg te werken geen 
overeenstemming kunnen •vin
den met de Walen, vind ik het 
nodig dat de Vlaamse gemeen
schap dit op eigen houtje doet. 
Dat is mijn persoonlijke over
tuiging. Er moeten maatregelen 
getroffen •worden." 

Peter Dejaegher 

GESPREKKEN MET 
VLAAMSE BEWEGERS 

Dit is het vierde interview 
in de reeks "gesprekken met 
Vlaamse be^wegers". Eerder 
kwamen Hugo Van Hemel-
ryck (VOS), J a n Jambon 
( W B ) en Lieven Van Ger
ven (Da-vidsfonds) aan het 
woord. Volgende week: 
Hugo Portier (ANZ). 
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UIT DE REGIO 
VU-LEBBEKE: 

BEKWAAM EN ERVAREN 
OOST-VLAANDEREN 

Volksunie-Lebbeke treedt aan 
voor de verkiezingen met een 
lijst die op bekwaamheid en 
ervaring steunt. 

Kopman is Dirk De Cock, frak-
tieleider van de VU in de ge
meenteraad. Zijn inzet en be
kwaamheid zijn een waarborg 
voor de toekomstige werking 
van de VU. 

Van Willy Bosman, uittredend 
raadslid, -wordt beweerd dat hij 
meer op het gemeentehuis ver
toeft om dossiers te raadplegen 
dan de burgemeester. 

Het derde VU-raadslid is Mar
cel Vermeir, hij is de spreekbuis 
van de deelgemeenten. Zijn tus
senkomsten zijn steeds van een 
vleugje humor gespeend. 

In het O C M W wordt de VU 
vertegenwoordigd door Hugo 
De Mol. Zijn dossierkennis 
maakt van hem zowat het meest 
vooraanstaande lid van deze 
raad. 

De mandatarissen nemen de 
eerste drie en de laatste plaats 
in. De gemiddelde leeftijd van 
de 25 kandidaten is 44 jaar. Er 
komen 9 bedienden op voor, 5 
arbeiders, 4 zelfstandigen, 3 ge-
pensionneerden en 4 zonder be
roep. Het aantal vrouwen be
draagt 8. 

PROVINCIE 

Lebbeke heeft Hubert Bosman 
als kandidaat voorgedragen 
voor de provincieraad. Hij is 
gehuwd met Lutgart Uj^er -
sport, die zelf kandidaat is voor 
de gemeenteraadsverkiezingen 
(23e plaats). 

CAFE-POLITIEK 

De gemeente Lebbeke wordt 
bestuurd door een 
CVP-VLD-koalitie. Deze be-
stuursmeerderheid die reeds 18 
jaar de gemeente mismeestert 
heeft het gedurende deze pe
riode gedaan gekregen om van 
Lebbeke een van de meest 
trieste gemeenten te maken. 

Klachten zijn schering en inslag 
en de provinciale overheid 
mioest reeds meermaals orde op 
zaken stellen. In Gent en Brus
sel wordt meewarig gelachen als 
men nog maar de naam Lebbeke 
uitspreekt. 

Ook nu is bij de top van een 
aantal partijen onbekwaamheid 
troef. Familie- en vriendjespo
litiek die hier sterk heerst, aan
gevuld met populisme en 
café-politiek hebben er steeds 
voor gezorgd dat de 
CVP-PW-koalit ie stand hield. 

'TWIELEBELLEKE 

„'t Wielebelleke" is de samen
trekking van de verschillende 
deelgemeenten Wieze, Dender-
belle en Lebbeke. 

Reeds 18 jaar lang geeft de VU 
onafgebroken, om de drie 
mjiand, een informatieblad uit 
met de eigen kijk op wat in 
Lebbeke reUt en zeut. Opge
richt ais initiatief van de toen
malige voorzitter Karel Uytter-
sport, maakt 't Wielebelleke on
miskenbaar deel uit van het po
litieke gebeuren in Lebbeke 
waar naar uitgekeken wordt 
door eenieder en gevreesd 
wordt door de meerderheid. 

't Wielebelleke is óns kontakt 
met de bevolking. En dat dit 
aanslaat be^vijzen de opeenvol
gende verkiezingsuitslagen. 
Ondanks de klappen die de VU 
globaal te inkasseren kreeg 
houdt de VU-Lebbeke merk-
Wciajrdig stand. 

9 OKTOBER 

Op 9 oktober slaat de 
VU-Groot-Lebbeke zijn tenten 
op in VU-lokaal Edelweiss, 
Kleine Plaats te Lebbeke. 

Eklelweiss wordt uitgebaat door 
de echtgenote van VU-voorzit-
ter en 4e kandidaat op de 
VU-lijst, Karel Verhulst. 

In de loop van zondagnamiddag 
wordt hier verzamelen geblazen 
en w^ordt de binnenkomende in
formatie verzameld. 

DE LIJST 

1. Dirk De Cock, 2. Willy Bos
man, 3. Marcel Vermeir, 4. Ka
rel Verhulst, 5. J a n Van Der 
Poten, 6. Gommaar De Wit, 7. 
Cois Willems, 8. Dirk Abeel, 9. 
J o Uyttenhove, 10. Frankie 
Dierick, 11. Lieven Vervliet, 12. 
Mare De Buyser, 13. Arthur 
Bucque, 14. Godelieve Vermei
ren, 15. Regina De Plec-
ker-Vincke, 16. Anne-Marie 
Colson, 17. Ma^da Van 
Damme, 18. Rita Van Nieu-
wenhuyze, 19. Alfons Van 
Nieuwenhuyze, 20. Roger 
Baert, 21. Louis De Valck, 22. 
Anna De Cock, 23. Lutgarde 
Uyttersprot, 24. Yolande De 
Fej^er, 25. Hugo De Mol. 

STRAATNAMEN VOOR VLAAMSE 
KULTUURFONDSEN TE SINT-NIKLAAS 

OKTOBER 

Do. 6 SINT-NIKLAAS: Geleld 
bezoek om 14u. aan tentoonstelling 
,,De kleine sterren van Europa", in 
calfac Kollege, Richard van Brits-
omstraat. Org.: VOS en Dosfel. 

Vr. 7 DESTELBERGEN: Mos
sel- en Visfestijn. Vanaf 19u.0 in 
zaal Berghine, Dendermondse-
steenweg. 450 fr.p.p. Vanaf 22u. 

gezellig samenzijn met Discobar. 
Inschrijven tot 4/10 bij alle be
stuursleden en bij R. Clompen 
(355.67.91). Org:. Dr. J. Goos-
senaertskring Destelbergen-Heus-
den. 
Zo. 9 LEBBEKE: Samen met 
VU-Lebbeke, in de loop van de 
namiddag, de verkiezingensuitsla-
gen verzamelen in lokaal Edelwijs, 
Kleine Plaats te Lebbeke. 

INZAMELING VAN DRANKBLIKJES EN 
KUNSTSTOFFLESSEN 

VU-DESTELBERGEN-HEUSDEN 
SPEELDE BLIKOPENER VOOR 
BESTUUR 

De Volksunie van Destelber-
gen-Heusden vindt het een 
schande dat de gemeentelijke 
containerparken nog steeds 
geen drankblikjes en kunststof-
flessen inzamelen. Dat gebeurt 
wel door de gemeentebesturen 
van Merelbeke, Sint-Mar-
tens-Latem en Gent. Nochtans 
had VU-gemeenterciadslid J a n 
Andries reeds in het voorjaar 
een voorstel gedaan. 

Roland Kerckaert, eveneens 
VU-gemeenteraadslid ontwierp 
als schepen in het vorig kollege, 
een voorstel voor een volwaar
dig containerpark te Destelber-
gen-Heusden. De huidige CVP-
en SP-meerderheid liet dit ech
ter aanmodderen en strooide 
recent zand in de ogen met een 
mooie maar deels achterhaalde 
Alilieuwijzer. 

Daarom antwoordde de VU 
Destelbergen-Heusden met een 
doe-aktie w^aarvoor zij de me
dewerking van alle mUieube-
wtiste inwoners vroeg. Deze 
werden verzocht zaterdag j.1. al 
hun lege drankblikjes en kunst-
stofflessen in vuilniszakken 
naar het centraal containerpark 
te brengen. 

Zo wou de VU-Destelbergen-
Heusden het schepenkollege 
aanzetten tot de inzameling van 
o.a. drankblikjes en kunststof-
flessen. 

Inlichtingen zijn te verkrijgen 
bij Jean-Pierre Roosen, Admi
raalstraat 117, 9070 Destelber-
geh, te l 228.99.12. 

VU-LIJST 
VU-Destelbergen-Heusden 
maakte haar lijst met 25 kan
didaten voor de gemeenteraads
verkiezingen bekend. De Volks
unie-leuze luidt ,,Frisse ideeën 
voor helder besturen" en wordt 
vertaald in een ruim programma 
met konkrete voorstellen. 

De VU-ploeg bestaat uit 6 vrou
wen (Jacqueline De Rocker-

Fack staat als 1ste vrouvif op de 
3de en dus verkiesbare plaats), 
4 twintigers, 6 dertigers, 6 veer
tigers, 7 vijftigers en 2 zestigers. 
Lijsttrekker Roland Kerckaert 
vertelt: ,,Onze lijst getuigt van 
verscheidenheid maar alle kan
didaten staan één achter het 
programma. Een ware 'volks
unie'!" 

De lijst bevat ook vrij veel jon
geren: Wim Raman op de 2de 
plaats, nieuwkomers Jean-
Pierre Roosen op de 7de, Toon 
Van Avermaet op de 9de, Peter 
Thomas op de 10de, Herman 
Gorré op de 12de, J a n Gorré op 
de 16de en Patrick Van Pe-
teghem op de 23ste plaats. „De 
hernieuwing en verruiming on
der nationaal VU-voorzitter 
Bert Anciaux lijkt dus vruchten 
af te gooien", cJdus Kerckaert. 

PR-verantwoordelijke Jean-
Pierre Roosen benadrukt dat de 
Volksunie een milieuvriende
lijke kampsigne voert: ,,De VU 
blijft hierin trouw aan haar pro
gramma. Grotere partijen lap
ten daarentegen de afspraken 
aan hun blauwe en oranje laar
zen ondanks de berichtgeving 
over het akkoord in de kranten 
en op AVS." 

EEN 
ADVERTENTIE 
IN WU EN DE 
TOEKOMST 
RENDEERT 

02/219.49.30 

VU-KANDIDATEN VOOR 
DISTRIKT GERAARDSBERGEN 

Te Sint-NiklaM werden de dtraatnaamborden onthuld van Je Jan-Baptu)t David-, Augujt Vermeulen- en 
Jan-Franj WUlenu<)traat. Daarmee wordt blijvend hulde gebracht aan drie fyuren en drie kul-
tuurfondoen van de Vlaanwe beweging. Op de foto: het plaatselijk Davidsfonddbedtuur en haar nat'wnale 
voorzitten V.Ln.r. afdelingsvoorzitter Leo De Meulenaer, Fabienne Verbeke, nationaal voorzitter Lieven 
Van Gerven, Chru De Beer, Lieven Dehanddchutter, Anny Van Damme, Louu BodteeL), Dirk en Krid 
Verguit en Herman Vandomnule. 

De Provincie-kandidaten voor 
het distrikt Geraardsbergen 
zijn: 1. Erna Scheerlinck (Den
derleeuw) ; 2. Renaat Raes (Ni-
nove); 3. Maurice Vervaet 
(Denderleeuw); 4. Jef Cassi-
mons (Ninove); 5. Georgette 
De Kegel (Ninove). 

^ 

In Ninove zelf vormt de VU 
samen met de CVP een lijst. Op 
deze staan volgende VU-kan-
didaten: 3. Georgette De Kegel, 
9. Renaat Raes, 13. Véronique 
De Munck, 17. André Scheer
linck, 21. Georges De Coster, 30 
Jef Cassimons. 
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UIT DE REGIO 
WEST-VLAANDEREN 

LIJSTTREKKER WILFRIED VANDAELE (OOSTENDE-GISTEL); 

„WEST-VLAANDEREN MAG GEEN 
OKTOBER 

Wo. 5 IZEGEM: V-Club voor kin
deren. Tema: Grashoofd. Om 
13u.30 in de Ommegangstraat 5. 
Inkom 50 fr. Meebrengen: nylon 
kousen, schaar, lijm, gezelschaps
spel. Org.: Vlanajo vzw. 

Di. 11 IZEGEM: Sportieve bin-
nenaktiviteit. Org.: FW-Izegem. 

Wo. 12 IZEGEM: Plantijnzaal bi-
blioteek: eerste sessie kursus ,,Ge
schiedenis van België" door dr. Ler-
rayte. Meer info: J . Bogaert 
(051/30.20.39) of E. VandewaUe 
(051/30.26.70). Org.: VSVK-Ize-
gem. 

Vr. 14 IZEGEM: Vlaams Huls 
vanaf 20u. Achtste kaarting. Ook 
op 16/10 vanaf lOu. Org.: Kaar-
tersklub De Vlaamse Vrienden. 

Ma. 17 IZEGEM: Zaal Oud Stad
huis om 16u.: Dr. Carton over 
Oude Geneeswijzen. Org.: 
VWG-Izegem. 

Wo. 19 IZEGEM: Tweede sessie 
,,Geschiedenis van België". Org.: 
VSVK-Izegem. 

Do. 20 IZEGEM: Bar auditorium 
Akademie, Kruisstraat, om 20u.: 
Frank Van den Bossche (RUG) 
over het Hindoeïsme. Toegang 50 
fr., abo's gratis. Org.: VSVK-Ize
gem. 

Zo. 23 ZWEVEGEM: Ledenfeest, 
met Beenhesp en groentenkrans. 
Ook koude schotel te verkrijgen. 
•400 fr.p.p., -lOj. gratis. In zaal Bol
dershof. Inschrijven bij bestuurs
leden. Org.: VU-Zwevegem. 

Wo. 26 IZEGEM: Derde sessie 
,,Geschiedenis van België". Org.: 
VSVK-Izegem. 

UITHOEK VAN EUROPA V/ORDEN 

VU-KANDIDATEN 
ARR. ROESELARE-TIELT 
Distrikt Roeselare 

1. Erik Lamsens, Roeselare; 2. 
Wim Jaques, Roeselare; 3. 
Lieve Dutry-Duprez, Moor-
selde; 4. Gerda Cappelle, Roe
selare; 5. Geert Vanalle-
meersch, Roeselare; 6. Freddy 
Alaertens, Roeselare. 

Distrikt Izegem 

1. Erik Vandewalle, Izegem; 2. 
Herman Devvdtte, Ingelmun-

ANTV/ERPEN 
'.I 

OKTOBER 

Vr. 7 SCHOTEN: Zangavond 
,,Noten in Schoten". Om 20u. in 
zaal Forum, Markt. Inkom 100 fr., 
info: FW-Schoten (645.86.50). 
M.ra.v. 7 Schotse koren, Vlaamse 
koren en Gust Teugels. Org.: 
Vlaamse Vrouwen Schoten. 

Za. 8 HEIST: Roger Van Dijck 
vraagt medewerking voor affiche
slag in Groot-Heist. Welkom zijn 
helpende handen, affiches... kortom 
militanten. Verzameling om 9u. 
stipt Neerweg 21 (zijstraat Berg-
straat). Eventueel seintje: 
015/24.80.86. 

Zo. 9 BERLAAR: Uittredend 
fraktieleider Luyten en VU-bestuur 
nodigen simpatisanten uit op ge
zellig samenzijn. Vanaf 19u. in de 
parochiezaal a/d St.Pieterskerk. 
Info: 03/482.11.93-015/24.64.81-
016/24.74.73 of 016/24.63.79. 

Za. 15 ANTWERPEN: Geleld be
zoek aan het ADVN (Archief en 
Dokumentatiecentrum voor het 
Vlaams Nationalisme). Minder
broedersstraat 24 te Antwerpen. 
Aanvang: lOu. Inkom gratis. 

Za. 15 BERLAAR-HEIKANT: 
De Helkneuters brengen jaarlijkse 
revue. 20ste jaargang. Op 15, 16, 
19, 21 en 22/10. Reservaties bij 
Colette Nauwelaerts (015/24.72.16, 
na 13u.). Info: Frans Hendrickx 
(015/25.16.16). 

Zo. 16 HEIST O/D BERG: Wie 
gaat mee naar de Memlingtentoon-
stelllng te Brugge? Vlaams-nati-
onale kring Rodenbach heeft een 
dagarrangement met boottocht en 
gids. Info: Roger van Dijck, 
015/24.80.86. 

Di. 18 WOMMELGEM: Adagio. 
Poëzie van Fehx Timmersmans. 

ster; 3. Johan Vannieuwen-
huyse, Izegem; 4. Sigrid Hey-
tens, Staden; 5. Hugo NoUet, 
Hooglede. 

Distrikt Tielt 

I. Hans Verbrugghe, Oostro-
zebeke; 2. Herman Vanhee, 
Meulebeke; 3. Aïarc De Ram-
melaere, Wingene; 4. Didier 
Van Mullem, Pittem; 5. Maya 
Beke, Wielsbeke; 6. Herman 
Verslype, Tielt. 

Om 20u. in zaal FamiUa, Ad. Mor-
telmansstraat. Inkom 150 &•. Org.: 
DF-Wommelgem en KK Jan Pui-
mège. 

Di. 18 BERCHEM: Jo Van Eet-
velde over ,V£in den Vos Rey-
naerde". Met dias en aangepaste 
dierengelulden. Inkom 50 fr. Om 
20u. in Kult. Centrum Berchem. 
Kaarten op 321.73.60, na 18u. 
Org.: FW-Berchem. 

Vr. 21 TONGERLO: Tonny Van 
Dijck belicht het begrip Amnestie 
in verband met de koUaboratle. Om 
20u. in Kapellekeshoef. Toegang 
vrij. Org.: SMF-Kempen. 

Ma. 24 BERCHEM: Bezoek aan 
het Provinciehuis, (dus nt£t op dins
dag!) Inschrijven noodzakelijk 
voor 10/10 bij P. Cauwenbergh 
(239.66.21). Aantal bezoekers dient 
vooraf vermeld. Bijeenkomst Pro
vinciehuis om 13u.50, aanvang 
rondgang 14u. Org.: FW-Ber-
chem. 
Di. 25 KALMTHOUT: Om 20u. 
in Teesalon De Raaf, Wlthoeflel 2: 
Van idee tot boek, door Sine Van 
Mol. Leden 100 fr, niet-leden 200 
fr. (koffie/tee inbegrepen). Org.: 
FW-Kalmthout. 
Zo. 20 TURNHOUT: Om 20u. in 
De Warande: De honden in het 
zegekoor (over Irma Laplasse). 
Kaarten aan 200 fr. op tel. 
666.57.77. 
Vr. 28 BERCHEM: Bezoen aan 
Memllng-tentoonstelllng te 
Brugge. Vertrek Berchem-station 
om 8u.25. Rondleiding om llu. 
Onkosten: trein + inkom + gids: 
600 fr. te storten op rek. van Paula 
Cauwenbergh (412-9095811-06), 
dus niét op FW-rek. De eerste 20 
betalers kunnen mee. Org.: 
FW-Berchem. 

De Volksunie stelt in het distrikt 
Oostende-Gistel een stevige lijst 
voor. Lijsttrekker is huidig pro
vincieraadslid Wilfried Van-
daele, die enige tijd geleden Kris 
Lambert opvolgde. De zoon van 
Kris Lambert, Geert, staat op de 
tweede plaats, en Eddy Van-
honsebrouck op de derde. Lijst-
du'wer is Europees parlements
lid Jaak Vandemeulebroucke. 
Het is meteen de allereerste keer 
dat Vandemeulebroucke een 
plaats inneemt op een provin-
cielijst. 

Wij spraken met drie kandi
daten. 

Arrondissementeel voorzitter 
Roos Snau-waert: „Met Maurits 
Zwaenepoel (GidteL) en Kris 
Lambert (Oostende), du allebei 
ongeveer 25 jaar in de provincieraad 
zetelden, heeft de Volksunie van het 
didtrikt Oodtende-Gidtel dteedd uit
stekende vertegenwoordigers gehad. 
Zij werden door vriend en tegen
strever gewaardeerd voor hun des
kundigheid en geloofwaardigheid. 
Ons huidig provincieraadslid, lijst
trekker Wilfried Vandaele, zet 
deze traditie op een uitstekende ma
nier voort. Om te tonen hoeveel 
belang wij hechten aan deze pro
vincieraadsverkiezingen en hoezeer 
wij geloven in de nieuwe ploeg, duwt 
Europees parlementslid Jctak Van-

Wilfried Vandaele 

demeidebroucke de lijst." 

Lijsttrekker Wilfried Van
daele: „Door een aanpodsing van 
het aantal zetels zijn er voor het 

ALLES OKEE IN KAPELLEN? 

TIJD VOOR FRISSE IDEEËN! 

De Promenade rijst uit de 
grond. Per dêig 5.000 (!) auto's 
méér in KapeUen-centnim. 

Middenstanders blijven hopen 
op meer klanten, maar hun ver
stand zegt het tegendeel. 

Het centrum werd er fraaier op. 
In hels tempo werden o.a. sta-
tionswijk en Kerkstraat netjes 
afgewerkt. Maar is Kapellen 
wel zo netjes ? Nog niet eens de 
helft van alle woningen in onze 
gemeente heeft een aansluiting 
op de riolering! En 's zaterdags 
is een centrumwandeling door 
de uitlaatgassen het absolute 
einde... 

Dan maar een stukje kuituur 
geproefd? Er is geen kuituur-
programma ! Wat toelagen hier 
en daar, wat aktiviteiten zonder 
echt beleid. En vooral zonder 
Vlaamse eigenheid. Wat telt, is 
de kuituur van de blauwe 
(groene) briefjes. 

Dan stellen we maar onze hoop 
in onze jongeren. Jongeren? 
Die vinden hier nog nauwelijks 
een betaalbare woning. Kapi
taalkrachtige „burgers" en bui
tenlanders doen de prijzen de 
pan uitrijzen. Kapelse jongeren, 
trek jullie plan ! 

Alles okee in Kapellen ? Er is 
nog heel erg veel te doen. Het 
Roomsblauwe bestuur is ver
strikt in zijn zuilen, zijn be
langengroepen en... zijn 
machtshonger. Korruptie en an
dere onfrisse praktijken worden 
met de mantel van de liefde 
toegedekt. 

Hoog tijd dus voor een pak 
frisse ideeën. Hoog tijd voor de 

Gerda Van Langendonck trekt de 
VU-lijst te Kapellen aan. 

Volksunie. En met deze lijst 
pakt ze uit. 

I. Gerda Van Beeck-Van Lan
gendonck, 2. J a n Manssens, 3. 
Jenny Cxjnstandt-Baetens, 4. 
Eric Eeraerts, 5. Hilda Mal
corps, 6. Christ Blommaerts, 7. 
Inge De Haes, 8. Werner De 
Smet, 9. Agnes Daems-Tem-
merman, 10. Guido Van De 
Velde, 11. Kristel Oyen-Mer-
tens, 12. Arne Dumon, 13. J o 
anna Meesters-Bresseleers, 14. 
Leo Avermaete, 15. Eliane Mal-
corps-Alichiels, 16. Georges 
Mutsaerts, 17. Christina Sney-
ders-Wynants, 18. J a n Vander-
haeghe, 19. Thérèse Nelissen, 
20. Paul Verachtert, 21. Julia 
Decleir, 22. J a n Dox, 23. Isa
bella Domus, 24. Etienne Va-
nalme, 25. Ann Sambaert-Van 
Effelterre, 26. Rosine Mo-
rael-Van Rompaey, 27. Guido 
Lau'wereins. 

II 

didtrikt Oostende-Gutel slechts 10 
zetels beschikbaar in de provin
cieraad ip.v. 11. Er zijn dud meer 
stemmen nodig voor een zeteL Voor 
de Volksunie een reden om zich extra 
in te spannen na de suksesvolle 
Europese verkiezingen enkele maan
den geleden." 

J-aak Vandemeulebroucke: 
„West-Vlaanderen staat voor een 
massa nieuwe uitdagingen, de Ka
naaltunnel, toerisme, werk voor al
len. West-Vlaanderen mag geen uit
hoek in Europa worden." 

De VU-üjst ziet er als volgt uit: 
1. Wilfried Vandaele, De Haan; 
2. Geert Lambert, Oostende; 3. 
Eddy Vanhonsebrouck, Gistel; 
4. Irene Blontrock, Middel
kerke; 5. Greet Soete, Mid
delkerke; 6. Dirk Metsu, Bre-
dene; 7. Bernadette Van CoU-
lie-Thysen, Oostende; 8. Roos 
Snauwaert, Gistel; 9. Gdbert 
Beirens, Gistel; 10. Jaak Van
demeulebroucke, Oostende. 

GEMBELTESCHILDE-'S 
GRAVENWEZEL 

VU TREKT 
EN DUWT 
De VU-afdeling Schilde-'s 
Gravenwezen heeft besloten 
aan de gemeenteraadsverkie
zingen deel te nemen samen 
met onafliankelijke kandidaten 
onder de naam G E M B E L (Ge
meentebelangen) . 

VU-raadslid in het OCMW, 
Jef Couwels, is lijsttrekker; 
VU-gemeenteraadsleden Toon 
Claessens en Paul Mertes, 
staan respektievelijk op de 25e 
en de 3e plaats. Hugo Pas, 
voorzitter van de afdeling en tot 
voor enkele maanden VU-ge-
meentereiadslid heeft ook een 
plaats op de lijst aanvaard. 

Hierbij de lijst van de kan
didaten, die zich allen willen 
inzetten om een eerlijk en even
wichtig programma in onze ge
meente samen te verwezenlij
ken. 

LIJST GEMBEL 

1. Jef Couwels, Schilde; 2. Ann 
De Cadt-Bogaerts, 's Graven-
wezel; 3. Paul Mertes, Schilde; 
4. Kris Tielemans, 's Graven-
wezel; 5. Frank Cools, Schilde; 
6. Annemie Laforce-Vergote, 
Schilde; 7. Fons Mathot, 
Schilde; 8. Manu Pas, 's Gra-
venwezel; 9. Ingrid Braspen-
ningsx. Schilde; 10. Erik 
Boeckmans, Schilde; 11. Anita 
Vervoort, 's Gravenwezel; 12. 
Marleen Beekcman, Schilde; 
13. Kamiel Smessaert, Schilde; 
14. Lutgard Jacobs, Schilde; 
15. Armand Vermeyen, 
Schilde; 16. Koenraad SchUtz, 
Schilde; 17. Greet Couwels, 
Schilde; 18. Hugo De Muynck, 
Schilde; 19. Karin Bogaerts, 's 
Gravenwezel; 20. Marja Hans-
sen. Schilde; 21. Kathleen Van 
den Broeck, Schilde; 22. Leona 
De Groote-De Jaeger, Schilde; 
23. Guido Cardinaels, Schilde; 
24. Hugo Pas, 's Gravenwezel; 
25. Toon Claessens, Schilde. 
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ÜÏÏDE1GI0 
BRABANT 

OKTOBER 

Wo. 5 LEUVEN: Gespreksnamld-
dag over Vlaams-Brabant: een pro
vincie in wording. Om 14u. in Het 
Klein Tafel Rond, Grote Markt. 
Spreker is Juul Wydooghe. Org.: 
Vorming & Gemeenschap. 

Vr. 14 DILBEEK: Opening ten
toonstelling „Groen Ierland, Gou
den Hart". Om 19u. in KG West
rand. Gastspreker: Hans De Belder 
(en o.v. de ambassadeur van Ier
land). De tentoonstelling loopt tot 

30/10. Org.; Werkgemeenschap 
Gillis Van den Bossche, DUbeek. 

Vr. 21 DILBEEK: Gespreksavond 
over ,,Ierland en zijn sprookjes" 
door Juul Wydooghe.. Om 20u. in 
KC Westrand. Org.: Werkgemeen
schap G. Vd.Bossche, DUbeek. 

Vr. 28 DILBEEK: Een andere kijk 
op Noord-Ierland door Heather 
Lyons (Noordierse). Om 20u. in 
KC Westrand. Org.: Werkgemeen
schap G v.d. Bossche i.s.m. Vor
ming & Gemeenschap. 

VU AKTIEF IN OVERUSE 

,,EIGENHEID EN KWALITEIT 
De Volksunie w âs een van de 
initiatiefnemers tot de vorming 
van een Vlaamse eenheidslijst 
OveriJM 2002. De slogan van deze 
lijst is EigenheS en Kwaliteit. Dit 
motto -werd overgenomen van 
het struktuurplan waarvan 
VU-schepen van Ruimtelijke 
Ordening Marcel De Broyer de 
grote bezieler was. Een goed 
doordachte RO-politiek is im
mers de beste garantie om in de 

rand rond Brussel de verste
delijking en verfransing te ver
mijden, de nog aanwezige 
groene gebieden te vrijwaren en 
eigen mensen toch nog woon
gelegenheid te bezorgen. 

Een politiek platform werd op
gesteld met grote aandacht voor 
het leefmilieu, demokratische in
spraak en sociaal engagement, 
samen met een gezond en vast
beraden Vlaams zelfbewustzijn. 

De GSM van Alcatel. Neem de toekomst in de hand. 
Bijna 20 Europese landen heb

ben het GSM-systeem (Global System 
for Mobi le Communicat ion) reeds 
ingevoerd. Dit nieuwe systeem biedt u 
totale mobiliteit. U kunt internationaal 
bellen of opgebeld worden op om het 
even welke GSM-terminal, met behulp 
van uw persoonlijke SIM-kaart. 

Om van al deze voordelen te ge
nieten, hoeft u enkel te kiezen uit het 
GSM-gamma van Alcatel. Zo bent u 
zeker van een ongeëvenaarde klank

kwaliteit en een rimpelloze communicatie. 

De Transmobile Alcatel 9109 DA 8W is 
ontworpen om zich voortdurend aan te 
passen aan het gebruik dat u ervan wil 
maken: in uw wogen of op uw bureau. 

De Airntfil 9109 HA Handheld 2 W 
weegt nauwelijks 390 gram en gaat 
prat op een compact en elegant de
sign. Bovenal stoot hij borg voor auto
nomie en sterke prestaties. 

Voora l le inlichtingen belt u 
0 2 / 7 7 1 . 2 1 . 7 1 , 

A L C A T E L 

BELL 

ô 

Het VoUcsimie-programma 
kwam ruimschoots aan bod. 

I2en zevental VU-leden zijn kan
didaat: R. Coek, A-M Charlier, 
J . Goossens, M. Veitongen, R. 
Raspoet, J . Voet en als hjst-
duwer Marcel -De Broyer. We 
roepen de VU-leden van Over-
ijse dan ook op om deze mensen 
hun steun te betuigen zodanig 
dat de VU-strekking vertegen
woordigd blijft in de gemeen
teraad. Ook voor de provincie 
heeft de VU-Overijse haar kan
didaat in de persoon van haar 
voorzitter Reinhilde Raspoet (6e 
plaats). 

VU-Overijse leeft meer dan ooit 
en maakt zich klaar om er na 9 
oktober opnieuw in te vliegen en 
om de Volksunie terug sterk te 
maken. 

Jan Voet, 
sekretaris VU-Overijse 

SCHERPEN-
HEUVEL-ZICHEM 
WEER VAN START 
Ei zo na was er een kartellijst 
gekomen voor deze gemeente
raadsverkiezingen met een 
15-tal VU'ers Scherpenheu-
vel-Zichem. Enkel door tijds
nood is de praktische regeling 
uitgebleven (toevoeging van 
VU in een hjstbenaming enz.). 

Alvast onze beste dank aan de 
bereidwillige kandidaten die op 
zo een korte tijd toezegden. Met 
wat meer tijd hadden we ge
makkelijk een voltallige, zuivere 
Volksunie-lijst kunnen vormen. 
Doch door de onderhandelin-

f en om tot een kartellijst te 
omen die dan uiteindelijk niet 

kunnen doorgaat, zijn we in 
tijdsnood gekomen. 

De basis voor een nieuw be
stuur is wel gelegd. Scherpen-
heuvel-Zichem ,,de VU doet het 
weer". Sluit aan bij het nieuwe 
bestuur. Ook de „tweede lich
ting" hernieuwt z'n lidkaart. 
Stort vandaag nog uw lidgeld 
aan het Barrikadenplein. En stel 
u kandidaat bestuurslid. We 
kiezen eerstdaags een nieuw be
stuur. Alle helpende handen én 
gedachten zijn welkom. Kon-
takteer Willy Claes tel. 
013/31.38.94. 

VUJO-TIENEN 
OPNIEUW 
AKTIEF 
De VU-Jongeren in Tienen zijn 
opnieuw aktief. Met frisse moed 
en nieu'we ideeën willen ze een 
beter toekomstbeeld voor onze 
jeugd in de regio. 
Mensen die hen fmancieel en/of 
logistiek willen steunen kunnen 
dit op volgend rekeningnr. 
434-6226131-93 op naam van 
VUJO-Tienen. 
Het bestuur dankt de milde 
schenkers bij voorbaat. 

c» Kontaktper^onen: Eric 
Storm, Kleine Bergdtraat 8 te 
3300 Tunen (uL 016182.22.491 
fax 016/39.91.39) ofPbiUp Van-
belmont. Oude Heerweg 135 te 
3300 Tienen (016/78.90.99). 
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M DE REGIO 
VU-LANAKEN 'NZET VAN FRIEDA BREPOELS BEKROOND 

ZET IN 
De VU komt in Lanaken als 
deel van de kartellijst Inzet 2000 
op bij de gemeenteraadsverkie
zingen samen met SP, onaflhian-
kelijken en Agalev. Deze for
matie is vrij uniek in Vlaan
deren, en funktioneert tot op 
heden zeer efficiënt. Welis\vaar 
gingen aan het definitieve ak
koord vele maanden van overleg 
om een gemeenschappelijk pro
gramma samen te stellen 
vooraf. 

De VU neemt de 8 plaatsen van 
20 tot en met 27 in. De kan
didaten zijn: Annie Vanderho-
ven-Coun, Lène Dubois-Mae-
sen, Guillaume Stouten, Johan 
Slootmaekers, Franky Theunis-
sen, HUde Rookx-Conaert, Ré-
jan Minnekeer en Piet Van Ber-
kel. 

De SP neemt 10 plaatsen, Aga
lev 8 en de onafhankelijke kan
didaat een enkele plaats in. 

Voor de provincieraadsverkie
zingen geldt VU-lijst nummer 4 
met als kandidaten: Nico Nijs-
ten, Stefan Willems, Annemie 
Wampers, René Magel, Josette 
Stouten-Vliegen en Piet Van 
Berkel. 

EEN PROVINCIALE BIBLIOTEEK IN VOEREN 
Op dit ogenblik zijn in de ge
meente Voeren nog twee pri
vaatrechterlijke biblioteken die 
funktioneren in de vorm van een 
vzw-struktuur, op basis van de 
oude wet van 1921. Deze twee 
biblioteken, in 's Gravenvoeren 
en St.-Alartens-Voeren, werken 
sinds jaren in erbarmelijke in-
Irastrukturele voorzieningen en 
met zeer beperkte financiële 
middelen. Om tegemoet te ko
men in de werking van deze 
bibhoteken geeft de Provincie 
Limburg sinds 1992 een jaar
lijkse toeljige van 240.000 fr. 

Het dekreet van 21 december 
1990 over het Nederlandstalige 
Openbare Biblioteekwerk, be
paalt dat de vrije openbare bi
blioteken gesubsidieerd op basis 
van de wet van '21, voor de
cember 1991 de aanvraag tot 
overname door de gemeente 
hadden moeten indienen. 

Op 12 februari diende vzw^ Vrije 
Openbare Biblioteken Voeren 
een £ianvraag tot overname in 
aan het kollege van burgemees
ter en schepenen van de ge
meente Voeren. 

PROPAGANDAMATERIAAL 
NIET WEGGOOIEN 

De voorbije verkiezmgskam-
pagne heeft ook -weer voor 
een stroom informatie- en do-
kumentatiemateriaal gezorgd. 
Brievenbussen puilen uit van 
kandidatenlijsten, pamfletten, 
affiches, huis-aan-huis fol
ders, afdelingsbladen, enz. 

Al dat materiaal is belangrijk, 
onder meer voor historisch en 
sociologisch onderzoek. Gooi 
het dus nog niet •weg, maar 
verzamel zoveel mogelijk pro
pagandamateriaal van uzelf 
als kandidaat, van uw afde
ling of politiek samenwer
kingsverband en van andere 
partijen. 

Na de verkiezingen is dan ook 
aUe verkiezingsmateriaal w^el-
kom op het Algemeen Se-
kretariaat van de VU. 

OPROEP ADRESSEN 
In verschillende gemeenten 
zijn kandidaten nu manda
tarissen. In sommige gemeen
ten hebben we mensen in de 
meerderheid, in w^eer andere 
maken -we deel uit van de 
oppositie. Zou het mogehjk 
zijn om zo snel mogelijk de 
namen van verkozenen voor 
de gemeenteraad, de even
tuele burgemeester en sche-
penfunkties én koalities door 
te geven aan het algemeen 
sekretariaat ? Deze gegevens 
zijn belangrijk om informatie 
door te sturen — zeker voor 
nieuwe mandatarissen — en 
voor ons adressenbestand. 

c» VU-dekretariaat, Barrika-
denplein 12 te 1000 BriutdeL 
TeL 021219.49.30, fax 021 
217.35.10. 

IMPASSE 

Het Voerense gemeentebestuur 
ging echter niet in op deze aan
vraag. De wens van de Vlaamse 
Voerenaar naar een erkende en 
aangepaste lektuurvoorziening 
bleef dan ook onvervuld. 

Om uit deze impasse te geraken 
startte in het voorjaar 1992 ge
deputeerde voor Kuituur, 
Frieda Brepoels, besprekingen 
met het Bestuiu- voor Volks
ontwikkeling van de Vlaamse 
Gemeenschap. 

Op 5 oktober 1993 werd een 
konkreet voorstel tussen het 
provinciebestuur en de Vlaamse 
Gemeenschap bekrachtigd. Het 
provinciebestuur stelt een stuk 
grond, psJend aan de Provin

ciale School te Voeren ter be
schikking £ian de Vlaamse Ge
meenschap, die hierop een jian-
gepaste bibhoteekinfrastruk-
tuur bouwt. 

Het provinciebestuur neemt de 
vzw Vrije Openbare Bibliote
ken Voeren over en neemt in 
plaats van de gemeente Voeren 
haar verantwoordelijkheid op. 
Ze staat in voor de vi^erking van 
de nieuwe biblioteken en ont
vangt hiervoor de gebruikelijke 
subsidie van de Vlaamse Ge
meenschap. 

Op 18 mei 1994 bekrachtigde 
de provincieraad dit samenwer
kingsverband. 

De oprichting van de nieuw^e 
biblioteek in 's Gravenvoeren is 
voorzien tegen 1 januari 1995. 

Op dit ogenblik worden de laat
ste administratieve modaliteiten 
vna het samen^verkingsakkoord 
door beide administraties op 
punt gesteld. De aanbestedings
dossiers zullen m het najaar 
rond zijn. 

LEEUWEN GESIGNALEERD 
OP HASSELTSE KERMIS 

Bij de opening van HcudeLt-kerm'u op zaterdag 17 deptemher j.L 
onUtond er enige opschudding bij het publiek. Leeuwen op de kermid ! 
Groot waj de opluchting toen het om een aktie van VUJO-Hoddelt 
bleek te gaan. 
Onder grote belangstelling startte VUJO-Hasdelt zijn kampagne 
voor de gemeenteraadsverkiezingen in oktober. VU-gedeputeerde 
Frieda Brepoels zorgde voor de nodige aannwedigingen, in het 
hondeweer van die dag werd dat erg op prijs gesteld. 
VUJO-Hasselt is er klaar voor en gaat hoopvol en superaktief de 
verkiezingen tegemoet. 

KANTON MAASEIK 

ONDER MOEILIJKE OMSTANDIGHEDEN 
Door pohtieke gebeurtenissen 
van de jongste 3 jaren, leek het 
dat er geen Vlaams alternatief 
meer was in het kanton Maas
eik. Het heeft even geduurd 
vóór wij ons hersteld hadden 
van de daden van enkele men
sen in wie wij altijd hadden 
geloofd. Wij zijn niet gevlucht, 
maar hebben het waakvlamme-
tje brandend gehouden. 

Ondanks moeilijke omstandig
heden hebben wij er toch aan 
gewerkt, om met een Vlaamse 
lijst op te komen in het kanton 
Maaseik. 

Niet alleen het Vlaamse alter
natief, maar ook de noden van 

ons kanton zijn voor ons een 
leidraad. Werkgelegenheid in 
eigen streek, veilig verkeer, be
houd van ons natuurschoon en 
kultureel erfgoed zijn zaken die 
wij voor het Alaasland in de 
provincieraad willen bepleiten. 

DE LIJST 

Wij stellen onze kandidaten 
voor: 

1. Mathieu Lowis, VU-fraktie-
leider in de gemeenteraad van 
Düsen-Stokkem, gewezen sena
tor; 2. Frieda Neyens, bestuurs
lid VU-Neeroeteren/Opoete-
ren; 3. Liezette Moermans-Bul-
len, VU-sekretaris afdeling Dil-

sen-Stokkem; 4. Mathieu Hal-
dermans, voorzitter VU Dil-
sen-Stokkem; 5. Leo Pieters jr., 
voorzitter VU-Maaseik. 
In de gemeenten Maaseik en 
Dilsen-Stokkem doen kandida
ten van Volksunie mee aan lijs
ten voor de gemeenteraadsver
kiezingen. In Neeroete-
ren-Opoeteren is Jaak Cuppens 
lijsttrekker van de lijst Vlaamse 
Volksbelangen. In Maaseik is 
Leo Pieters sr lijstduwer van de 
lijst EV {Eerlijk Vooruit) en in 
Dilsen-Stokkem is Mathieu Lo
wis lijsttrekker van de lijst 
D O E N . 
De Volksunie is in het Maasland 
nog springlevend! 

EEN 
ADVERTENTIE 
IN WIJ EN DE 
TOEKOMST 
RENDEERT 

02/219.49.30 

^ 
I e Limburg 

De Bestendige Deputatie van de 
Provincie Ijmburg brengt ter ken
nis dat de Provincie Ljmburg zal 
overgaan tot het inrichten van een 
aanwervingsexamen voor de func
tie van 
ASSISTEm'-DIEriSTLEIDER 
ten behoeve van de Provinciale 
Centrale Openbare Bibliotheek 
Hasselt 
TAAKOMSCHRIJVING 
Hij/zij heeft een ondersteunende 
en voorlichtingsfunctie met betrek
king tot het takenpakket van de 
bibliothecaris van de Centrale 
Openbare Bibliotheek 
* hij/zij staat in voor de begeleiding 
van de Plaatselijke Openbare Bi
bliotheken 
* hij/zij ondersteunt, in samenwer
king met de betrokken dienstleider, 
de uitwerking van algemene en 
thematische collecties 
* hij/zij ontwikkelt sensibiliserings-
acties naar de verschillende 
RO.B.'s 
Hij/zij levert een actieve bijdrage 
aan de publieksgerichte dienstver
lening. 
Hij/zij levert een ondersteunende 
bijdrage aan de uitbouw van een 
multimediaal centrum 
PROREL 
- Belg zijn 
- van onberispelijk gedrag zijn 
- de burgerlijke en politieke rech

ten genieten 
- aan de militiewetten voldoen 
- de leeftijd van 50 jaar met bereikt 

hebben op datum van het af
sluiten van de inschrijvingen 

- in het bezit zijn van de volgende 
diploma's. 

* diploma bibliotheekeconomie 
en 
* de akte van bekwaamheid tot het 
ambt van bibliothecaris In een 
openbare bibliotheek 
- 3 jaar ervaring in een erkende 

voltijds werkende openbare bi
bliotheek kunnen voorleggen 

- de assistent-dienstleider moet 
zelfstandig kunnen werken en 
organisatorisch goed onderlegd 
zijn 

- hij/zij beschikt over goede com
municatieve vaardigheden 

EXAMENPROGRAMMA 
Het examenprogramma bestaat uit 
4 delen: 
- een onderzoek van de curricula 

vitae 
- een schriftelijke maturiteitsproef 
- een schriftelijke proef omtrent 

bibliotheektechnische pro-
- gramma's en de begeleiding van 

de plaatselijke openbare bibli
otheken 

- een conversatieproef 
Om te slagen moeten de kan
didaten op elk examenonderdeel 
tenminste de helft van de punten 
behalen en over de proeven sa
men tenminste 60% totaliseren. 
BEZOLDIGING 
Volgens weddeschalen en aan in
dex oktober 1994 
- minimumwedde: 782.861 

bruto/jaar 
- maximumwedde: 1.301.002 

bruto/jaar 
KANDIDATUREN 
De kandidaturen, vergezeld van 
een voor eensluidend verklaard 
afschrift van de diploma's en een 
uitgebreid CV. moeten vóór 9 no
vember 1994 bij aangetekende 
brief gestuurd worden aan de heer 
Provinciegriffier, 4de Directie, Uni-
versiteitslaan 1 te 3500 Hasselt 
Het curriculum vitae moet in volg
orde melding maken van de vol
gende rubrieken opleiding, bij
scholing en ervaring. Op basis van 
de curricula vitae zal een eerste 
selectie gemaakt worden. 
Namens de Bestendige Deputatie 
M. MARTENS 
Provinciegriffter 
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MAARTEN 'T HART PORTREHEERT DE MUZIEK EN ZICHZELF 
De Nederlandse auteur 
Alaarten 't Hart is een veelzijdig 
man. In zijn roman „E^n vlucht 
regenwulpen" komt hij over als 
een zachtzinnige, introverte 
jongen met een grote liefde voor 
de natuur, tastend op zoek naar 
het gedroomde meisje. Zijn ge
ruchtmakend essay ,,De vrouw 
bestaat niet" is een felle af
rekening met de uitwassen van 
het feminisme. 

,,Het woeden der gehele we
reld ' vertoont trekjes van een 
detektive. En in zijn onlangs 
verschenen bundel ,,Du holde 
Kunst" bewijst hij zijn passie 
voor de kljissieke muziek. „Des
noods zou ik alles kunnen mis
sen, zegt 't Hart, als ik mijn 
gehoor en mijn liefde voor Bach, 
Mozart, Schubert, Haydn, 
Verdi, Wagner, Schumann, 
Brahms en al die andere houden 
mag." En verder: „Heb ik het 
christelijke gevoel een uitver
korene te zijn alleen maar over
gedragen op muziek ? Heb ik de 
drieëenheid God, Jezus, Hei
lige Geest vervangen door de 
heilige drieëenheid Bach, Mo
zart, Schubert? " 

„NA GOD KOMT PAPA" 

„Du holde Kunst" is geen ge-
makkehjk werk (het vereist bv. 
een dosis voorkennis met be
trekking tot de cantates van 
Bach en de sonates van Scar
latti), maar al ^vandelend stoot 
je voortdurend op een onge
kende muzikale noot. 

Toch moet je als lezer op je 
hoede zijn. Want 't Hart kan 
fanatiek zijn. Zo blijkt uit de 
inleiding. O p een moment dat 
hij het gevoel heeft toe te leven 
naar dat „blonde, zwaarmoe-

MASKERS 
EN KLIMT 
Bij het Davids fonds/Clauw-
aert verschenen recent twee 
mooie novellen. YnMcufkerade 
in Venetië van Luc De Coen 
belanden ^ve in Venetië waar 
een jonge schrijver een re
portage voorbereidt over de 
18de eeuwse Venetiaanse 
schilderkunst. Bij de eerste 
ontmoeting met zijn gids 
Marsilio vangt hij een glimp 
op van een jonge, myste
rieuze vrouw. Ze oefent een 
vreemde aantrekkings
kracht op hem uit. 

De kud van Klimt van Joi) 
Smeyerö verhaalt hoe een re
ceptie voor de pas afgestu
deerde artsen in 1960 voor 
één van hen abrupt eindigt. 
Als militair beursstudent 
•wordt hij gemobiliseerd en 
naar Zaïre gestuurd, waar 
de onafliankelijkheidsstrijd 
begonnen is. In K^atanga 
ontmoet hij de Ameri-
kacms-Vlaamse verpleegster 
June , op wie hij verliefd 
w^ordt. 

c» "Moitkerade in Venetië" 
en "De kiu) van Klimt", uit-
geg. bij David^fond^/CUiuw-
aert, elk ca 50 blz, elk 295 

In zijn ^'Du holde Kurut" Lf Maarten 't Hart vaak poédioneel, maar 
donu ook fanatiek. 

dige meisje met haar melan
cholische ogen", knapt de relatie 
af op een onachtzame opmer
king van hciar bij het beluisteren 
van Mozarts Haffner-simfonie: 
„Bah, Mozart, al die vlugge 
fliebertjes". Waarop 't Harts re-
aktie: „Wat mij betreft, opeens 
een Chinese muur". 

Z'wart-wit denken is de auteur 
al evenmin vreemd. Zo wordt 
alle niet-klassieke muziek met 
minachting de deur uitgegooid. 
„Het gaat mijn verstand te bo
ven dat we in een w^ereld leven 
waarin maar zo weinig mensen 
hartstochtelijk van klassieke 
muziek houden, en waarin zo
veel mensen popgruw^el of jazz-
troep of w^aardeloze folk- en 
countrymusic waarderen", luidt 
het. 

Ook schrijvers kunnen zich in 
de ogen van 't Hart met één 
opmerking voorgoed diskw^ah-
ficeren. Zo W.F. Hermans die 
zich de volgende •woordspeling 
meende te kunnen veroorloven: 
„Mozarts nachtmuziek was 
klein, maar zijn dagmuziek was 
niet veel groter". 

Of Sartre die een hekel had aan 
de liederen van Schubert. Of 
Ethel Portnoy die vond dat 
Bruckners muziek pompeus 
voorthijgde, in de vorm van 
allemaal stukjes en beetjes pla
giaat. 

Soms heeft 't Hart niet de min
ste last van bescheidenheid. 
Hoe durf je immers zoals hij te 
beweren dat je telefoonnum
mers onthoudt met behulp van 
de BWV-nummers van diens 
cantates ? (noot: BWV staat 
voor Bach-Werke-Verzeichnis) 

Maar afgezien van deze voor
oordelen (die hij de anderen in 
de schoenen schuift) is er heel 
•wat waardevols te plukken in 
zijn boomgaard. 

Ik denk aan zijn verrassende 
kijk op Mozarts opera's als pro-
jektie van zijn eigen relatie tot 
zijn vader. Na het motto „na 

God komt papa" duikt de ver
vreemding tussen beiden op, zo
als blijkt uit het feit dat de liefde 
telkens weer wordt verhinderd 
door een w ât oudere man. Of
wel wordt de vergevingsgezind
heid opgeroepen die Mozart in 
het werkelijke leven van de kant 
van zijn vader ontzegd bleven. 

ONVOLTOOIDE 
RIJKDOM 

Van een doorvoelde be^wonde-
ring getuigen de stukjes over 
C.M. von Weber, Max Bruch, 
Carl Nielsen, en minder be
kende goeden of komposities 
zoals Berwald, Stenhammar, 
Schmidt, Medtner, Tubin en de 
Scandina^vische liedkunst. 

Het meest fascineert 't Hart 
•waar hij het meest eigenzinnig is 
of zich waagt op het gladde ijs 
van de h3?pothese. 

Zo in het „z^wijgen van Rossini", 
de Italiaan die na de première 
van zijn opera „Wilhelm Teil" in 
1829 tot in 1868 (het jaar van 
zijn dood) alleen nog maar een 
„schijntje van zijn •vroegere 
oogst" komponeerde. 

Zo in „de rijkdom van het on
voltooide" w^aar hij ingaat op 
een aantal onvoltooide werken 
van Schubert, maar in de eerste 
plaats op diens onvoltooide le
ven („Hij stierf toen hij één
endertig jaar oud was. Zou 
Beethoven op die leeftijd ge
storven zijn, dan zou hij niet 
verder gekomen zijn dan opus 
30 (terwijl hij er 135 schreef). 
Was Bach op 31-jarige leeftijd 

gestorven, dan hadden we niet 
veel meer dan de eerste cantates 
en wat orgeWerken"). 

Zo in de benadering van de 
onbekende Tsjaikovski (zijn lie
deren en piano^werken) en diens 
raadselachtige dood, of van het 
,.mysterie " Edgard Elgar, wiens 
Enigmavariaties de auteur tot 
een overtuigd adept maakten. 

Zo in zijn kritiek op de voor
oordelen ('t Hart noemt ze sma
lend ,,geklets uit de nek") te
genover Richard Strauss die in 
zijn ogen door de tijd zal wor
den bevestigd als de grootste 
komponist van deze eeuw. 

Zo tenslotte in zijn mening over 
Schoenberg die hij — hoe pa
radoxaal ook — met een zekere 
sympathie afmaakt als ,,een 
paus in eigen Vaticaan" en als 
„een van die kerels uit de mie-
zer- en druUschool". 

„Du holde Kunst" ont^vijkt 
soms zijn eigen valkuilen niet 
maar is een •weekje stilte in een 
hoekje van de Ardennen of de 
Cevennen meer dan de moeite 
•waard. 

(wdb) 

<=& Du Holde Kiuutt (over mu
ziek). Maarten 't Hart. Uitg. De 
Arbeiderspers Amsterdam / Sin
gel 262, Antwerpen. 214 bic, 690 
fr. 

DIREa VAN GOLGOTHA 
De suksesrijke Amerikaanse 
schrijver Gore Vidal gaat in "Di
rect van Golgotha" verder op de 
weg die hij met zijn eerdere 
romans "Messiah" en "Juhanus 
de Afvallige" insloeg. "Golgo
tha" is schitterende maar bij
tende satire op Kristus en het 
kristendom, en op ons televi
sietijdperk. 

In 96 na Kristus zwoegt de 
bisschop van Macedonië en la
tere heilige Timotheus in zijn 
w^erkkamer om zijn versie van 
het Heilig Evangelie op schrift 
te stellen. In de twintigste eeuw 
is inmiddels een computer-hac
ker bezig alle tapes met het 
lijdensverhaal op te vernietigen. 
De •vier evangeliën moesten er al 
aan geloven, net als de geschrif
ten van Paulus, wie Timotheus 
op zijn vele reizen vergezelde. 
Slechts het evangelie volgens 
Sint-Thimoteus zou vooralsnog 
immuun blijven voor de hac
ker. 

De ontwikkehng van de tech
nologie op het einde van de 
twintigste eeuw staat zover dat 
er geëksperimenteerd kan wor
den met tijdreizen. Op zekere 
dag krijgt Timotheus het bezoek 
van Chet, een vertegenwoor
diger van een van de grote Ame
rikaanse televisienetwerken. De 
omroep was op het originele 
idee gekomen de kruisiging van 
Kristus live uit te zenden, direct 
van Golgotha. 

Al gauw komt Timotheus tot het 
besluit dat de verschillende tijd
reizigers die zijn tijdvak aan

doen, verschillende bedoelingen 
en belangen hebben bij zijn 
evangelie. Jezus Kristus en bij
gevolg het kristendom zullen er 
door het verd^wijnen van alle 
kristelijke bronnen voor Timo
theus immers uitzien zoals Ti
motheus het beschrijft. Zal de 
bisschop erin slagen zijn versie 
van het Evangelie op te stellen 
en van vernietiging door de hac
ker te vrij"waren ? En zal hij 
zoals hem beloofd •was de 
live-sho^w vanaf Golgotha mo
gen presenteren ? In een ver
bijsterende finale leest U het 
antwoord ! 

Gore Vidal tekent in "Direct 
van Golgotha" een bijzonder 
provocerend beeld van het 
vroege kristendom en zijn 
hoofdrolspelers. Jezus zelf lijdt 
aan een klierziekte die hem een 
schrille piepstem geeft en dikker 
maakt dan Boeddha. Jakobus 
•wordt ten tonele gevoerd als het 
jongere broertje van Jezus die 
het kristendom enkel als een 
politieke bevrijding voor de jo
den beschou^wt. We maken ken
nis met een niet al te snuggere 
Petrus, omschreven als "de 
Rots ", en later zelfs als "Rocky". 
Sint-Paulus is een geniaal boek
houder en marketing-specialist, 
met een homoseksuele voorkeur 
voor Timotheus. Die op zijn 
beurt de verlokkingen des vle-
zes, zij het heteroseksueel, nooit 
kan •weerstaan. 

Vidal neemt de lezer op sleep-
tou^w door de bekende wereld 
van de eerste eeu^w na Kristus. 

In Athene slaagt Paulus er niet 
door zijn redenaarskunst, maar 
door jongleren en tapdansen in 
de blijde boodschap te slijten. In 
het chaotische Rome, w^aar 
Nero de plak z^waait en bridge 
de nieuwste rage is, zullen Pau
lus en de Rots als martelaars de 
dood ingaan terwijl Timotheus 
na de Grote Brand toezicht 
houdt op de heropbouw van de 
•villa van zijn schatrijke en kris
telijke minnares. In het mon
daine Efeze wordt de kerk on
gemoeid gelaten zolang haar in
komsten slechts een fraktie blij
ven van die van de Tempel van 
Diana. In het door de Tempel 
gedomineerde Jeruzalem blijkt 
de Mossad al aktief. 

Tegelijkertijd geven de figuren 
uit onze tijd die zich met Ti
motheus' evangelie trachten te 
bemoeien Gore Vidal de ge
legenheid de hedendaagse te
levisie-samenleving op de korrel 
te nemen. Geen wonder dat 
Timotheus, die van Chet een 
Sony-televisietoestel kado 
kreeg •waarop hij alle NBC-zen-
ders kan volgen, op een mum 
van tijd aan de lichtbak ver
slaafd geraakt. 

(Pdj) 

c» Direct van Golgotha. Gore 
VidaL Uitg. De Arbeiderspers, 
Antwerpen, 1994, 236 blz, 699 
fr. 

WOENSDAG 5 OCTOBER 1994 



KÜLT-ÜURTJE 
FILM EN TENTOONSTELLING OVER HEDD WYN TE GENT 

WELSH BLOED IN VLAANDEREN 
Het Internationaal Filmfestival 
van Vlaanderen te Gent ver
toont op donderdag 13 en vrij
dag 14 oktober in Studio Scoop 
I de Oscar-genomineerde film 
Hedd Wyn uit Wales. Over het 
leven en de nagedachtenis van 
het hoofdpersonage, de dichter 
Hedd Wyn, loopt nog tot vrij
dag 14 oktober in de inkomhal 
van de Gentse universiteitsbi-
blioteek een tentoonstelling van 
het Vormingscentrum Lodewijk 
Dosfel. Deze instelling ver
zorgde ook de uitgave van een 
gelegenheidsbrochure. 

WELSH-VIAAMSE 
KONNEKTIE 
De Welshe dichter Hedd Wyn 
(wat betekent "Lichtende 
Vrede") sneuvelde in 1917 in 
Vlaanderen en ligt begraven te 
Boezinge (leper). Hedd Wyn 
won posthuum de belangrijkste 
poëzieprijs van Wales. Het toe
val wu dat de voor hem be
stemde trofee - een prachtige 
houten zetel vol Keltische sym-
bohek - ^verd vervaardigd door 
Eugeen Vanfleteren uit Meche-
len, die bij het uitbreken van de 
oorlog naar de andere kant van 
het Kanaal •was gevlucht. 

Hedd Wyn schreef uitsluitend 
in het Welsh, een Keltische taal 
die nu nog door 1/5 van de 
Welshe bevolking gesproken 
wordt. In 1992 werd, ter ge
legenheid van de 75ste verjaar
dag van Hedd Wyns dood, te 
Langemark een gedenkplaat 
onthuld nabij de plaats w^aar hij 
sneuvelde. 

GELEID 
BEZOEK 
De Volksunie Jongeren 
(arrondissement 
Gent-E^klo en de Uni
versiteit Gent) organise
ren i.s.m. van het Vor
mingscentrum Lode\vijk 
Dosfel een geleid bezoek 
aan de Hedd ^Wn-ten-
toonstelling en -film op 
vrijdag 14 oktober. Gids 
is Lieven Dehandschut-
ter. 

Om 14 uur w^ordt ver
zameld aan de ingang van 
de UniversiteitsbibUo-
theek, Rozier 9. Na het 
bezoek aan de tentoon
stelling volgt om 15u.l5 
een nabespreking en ge
spreksronde over Wales 
en het Welsh nationa-
Usme in het \ n j J O - s e -
kretariaat, Bennesteeg 2. 
Tot slot -wordt om 17u.30 
de filmvoorstelling bijge
woond in Studio Scoop I 
aan het Sint-Annaplein. 
Een filmticket (groepsta-
rief) kost 215 fr. 

o» Iiufcbrijvlngen en in-
Uchtingen: Sigurd Van-
gernteer<)(A, Vormingdcen-
triun Lodewijk Dodfel, 
Omwenteling^dtraat 13, 
1000 Bru^del (UL 
021219.25.00 - fax 
02/217.35.10). 

Te Gent wordt een Odcar-genomineerde film van het WeLhe 
TV-kanaal S4C vertoond. De film. wordt ingeleid door Lieven 
Dehanddchutter. 

LIEFDE, OORLOG 
EN POËZIE 
De film "Hedd Wyn" gaat over 
Hefde, oorlog en poëzie en be
haalde een reeks internationale 
prijzen. Hoogtepunt was een 
Oscar-nominatie dit jaar in de 
kategorie "niet-Engelstahge 
films", net als Daens in 1993. 
Hedd Wjni is het symbool van 
het Welshe oorlogsleed. Zijn ge
dichten zijn een aanklacht tegen 
de hchamelijke en morele ver
nietiging van de mens. 

De film v£in Paul Turner en 
Alan Llwyd toont Hedd Wyns 
hartsgrondige afkeer voor de 
oorlog. Hij walgt van de mi-
htair-patriottische pathos, die 
zijn dorp in rouw stort en zijn 
streven naar de nationale po
ëzieprijs van Wales belenunert. 
Zijn vriendin breekt met hem 
omdat zij Kever een geünifor
meerde vrijer heeft. Uiteindelijk 
meldt Hedd Wyn zich toch om 
te voorkomen dat zijn jongere 
broer w^ordt opgeroepen. 

In het leger wordt hij gekon-
fronteerd met het misprijzen 
van de Engelse officieren voor 
de Welshtahge rekruten. 
Koortsachtig werkt Hedd Wyn 
verder aan zijn inzending voor 
de nationale poëziekompetitie 
van Wales. Ze raakt ternau
wernood door de censuur, die in 
de Welshe tekst een gekodeerde 
Duitse boodschap zoekt. En
kele dagen later breekt de hel 
los... Hedd Wyn is één van de 
31.000 slachtoffers van de Slag 
om Pilkem. "Mooi gewerkt van
daag", schrijft de Britse opper
bevelhebber Haig die avond in 
zijn dagboek. 

"Hedd W^Ti" werd gemaakt 
door de TV-produktiemaat-
schappij Pendefig in opdracht 
van het Welshtalig TV-kanaal 

S4C ter gelegenheid van diens 
10-jarig bestaan in 1992. 

De film (Welshe versie met En
gelse en Nederlandse onderti
tels) wordt vertoond op don

derdag 13 oktober om 20 uur en 
op vrijdag 14 oktober om 17u.30 
in Studio Scoop I aan het 
Sint-Annaplein. Inleider is tel
kens Lieven Dehandschutter, 
direkteur van het Vormuigscen-
trum Lodewijk Dosfel en des
kundige inzcike Wales en Hedd 
Wyn. 

TENTOONSTELLING 

De tentoonstelling "Hedd Wyn, 
een Welshe tragedie Ln Vlaan
deren" is een produktie van het 
Vormingscentrum Lodewijk 
Dosfel. De 23 panelen zijn on
derverdeeld in zeven sekties: 1. 
Wales; 2. De Welshe taal en 
kuituur; 3. De NationjJe Ei
steddfod (kultureel festival); 4. 
Leven en werk van Hedd Wjm; 
5. De Slag om Pilkem (1917); 6. 
De Zw^arte Zetel (trofee die de 
dichter posthuum won); 7. 
Hedd Wyns nagedachtenis. 

•% In een aantcJ afzonderhjke ten-
2 toonstellingska^ten vindt de be-
I zoeker publikaties en kunstwer-
.3 ken over de dichter, alsook een 
I selektie van boeken over en uit 
§ Wales. Merkwaardig zijn o.m. 
f de Welshe vertaling van de no-
5 veile "Klciaghed om Agnes" van 
s Mamix Gij sen en een bloem-
~ lezing uit de hedendaagse Ne

derlandstalige literatuur. 

De tentoonstelling loopt tot vrij
dag 14 oktober in de inkomhal 
van de Universiteitsbiblioteek, 
Rozier 9 te Gent. Ze is toe-
gankehjk op w^erkdagen van 
8.30 tot 19 uur. 

DRIETALIGE BROCHURE 

Ter gelegenheid van de Hedd 

SUKSES VOOR MECHELS 
STADSPOPPENTEATER 
Het Mechels Stadspoppentea-
ter (MSPT) zit duidelijk in de 
lift. De langverwachte erken
ning door de Vlcianise Gemeen
schap, overheidscenten voor de 
komende jaren en een rekord-
aantal van 384 voorstellingen 
het afgelopen jaar: de feiten 
spreken voor zich. 

Met een budget van 16 miljoen 
•wordt die suksesformule ook 
naar het komend seizoen door
getrokken. Hoofdvogel in dat 
nieuw^e programma is de pres-
tige-produktie Ccirmina Bu-
rana. E^n muziksial poppenspel 
voor voWassenen, zeg maar. 
Nieu-w is dat mensen en poppen 
elkaar vloeiend aanvullen. Voor 
de regie tekent de Tsjech Karel 
Brozek. 

Voor de koreografie -werd een 
andere Tsjech aangetrokken: 
J i r i Ouada. Zowel Mechelse 
koren als het Festival van 
Vlcianderen, het Stedelijk Mu-
ziekkonservatorium en het Kul
tureel Centrum werken mee. 
Wegens de hooggespannen ver
wachtingen Vein het pubhek 
werden de vier geplande voor
stellingen (tussen 21 en 25 ok
tober) in de Oude Minderbroe-
derskerk alvast uitgebreid tot 
vijf. Daarna wordt de reeks 
voortgezet in het Stadspoppen-
teater zelf. Andere Vlaamse te-

aters en centra volgen in de loop 
van het jaar. 

Alaar intussen werd er van
zelfsprekend ook aan de jong-
sten gedacht. Spelen met Annie 
M.G. Schmidt, Pol de Muu en De 
oude man en de berg: ziedaar de 
drie nieuwe jeugdprodukties. 
En daar bhjft het niet bij. Een 
herneming, gastvoorsteUingen, 
heropvoeringen en extra ver
toningen: kinderen en hun ou
ders hebben bij het M S P T al
lerminst reden tot klagen. 

Ook worden binnenkort de kur-
sussen over poppenspel hervat. 
Zij richten zich vooral op wie 
vaak met kinderen bezig is. In
tussen is de direktie druk in de 
w^eer om_de beschikbare ruimte 
Ln het poppenteater uit te brei
den. Want de nood cian een 
nieuw atelier met akkomodaties 
voor het personeel laat zich 
sterk voelen. Binnenkort hoort 
de eerste verdieping van het 
cianpalende pand dus bij het 
teater. Het stadsbestuur gaf al 
toelating. Een en ander bete
kent dat het teater in de toe
komst war meer speling krijgt. 

Hilda Uytterhoeven 

Wyn-herdenking in 1992 te 
Langemark en leper pubh-
ceerde Lieven Dehandschutter 
reeds een drietalige brochure 
(Nederlands-Welsh-Engels). 
De eerste druk is inmiddels uit
geput. Zopas verscheen de 
tweede gewijzigde druk, die 
twjialf blz. dikker is dan de 
eerste. De tweede uitgave telt 52 
blz., 19 illustraties en 9 ge
dichten met Nederlandse ver
taling. 

De brochure kost 200 fr. en is 
verkrijgbaar door overschrij
ving van dit bedrag (plus 28 fr. 
portkosten) op rek. 
447-0001231-89 van het Vor
mingscentrum Lode'wijk Do
sfel, Bennesteeg 4, 9000 Gent. 
De brochure is ook verkrijgbaar 
in het sekretariaat van de Uni
versiteitsbiblioteek en in Studio 
Scoop na de vertoning van de 
fihn. 

Alles in het klein 
Naar aanleiding van de verkiezingen 
van volgende zondag: hoe werkt de 
politiek op lokaal vlak? Een enquête 
over de gemeenten: hun inkomsten 
en uitgaven, hun mandatarissen en 
hun besluitvorming, deze week in 

Knack 

Het is een pest 
ln India is de pest uitgebroken, en de 

ziekte verspreidt zich als lopend 
vuur. Gesprekken met experts over 

de oorzaken en de verschillende 
vormen van pest en de problemen 
bij de bestrijding ervan, deze week 

in Knack. 

c» MecheL 
inlichten t 
200.200. 

Staddpoppenteater: 
1 rcdervatied teL 

Sexy punkrock 
"De vraag me nog telkens af hoe 

mensen het kunnen uitstaan om twee 
uur te luisteren naar mijn gezeur." 

Een openhartig gesprek met R.E.M.-
leden Michael Süpe en Mike Mills 
over de meuwe cd "Monster", een 

album over seks, lust en passie, deze 
week in Weekend Knack. 

En verder... 
• De provincies en hun pohüek belang • 

He! verleden van Bessel Kok • Een 
gesprek met Mark Eyskens • De rol van 
de academici • Ekonomie knuek op de 
Wereldbank • Dokument' 1914 en de 
moord m Marseille • Kultour Robert 

Zemeckis over "Gump" • Sport Paul Van 
Hunst in het verweer • Chaos in Haïti • 

Inter\'iew met Mana Varga»; Llosa 

4 MAGAZINES ESI: 
KNACK + WEEKEND KISACK 

+ TELE KNACK + TALENT 
(de betere pa-soneelsaanbiedioges) 
ELKE WOENSDAG TE KOOP 

WOENStVkG 5 OKTOBER 1994 

file:///njJO-se


MENGELWERK 

EEN EIGENZINNIGE 
SELEKTIE 
ZATERDAG 8 OKTOBER 

TILL THERE WAS YOU 
Australische versie van Romancing the Stone. De lokaties zijn be
toverend, maar de akteurs lijken erg weinig bij de gebeurtenissen 
betrokken. In deze avonturenfilm van John Scale (1991) gaat een 
Newyorkse saxofonist op zoek naar zijn broer die op het exotische 
eilandje Vanuata leeft. Met o.m. Jeroen Krabbé. (TV 1, om 23u.l5) 

STRIPPER 
Deze Amerik. dokumentaire film van Jerome Gray (1985) licht meer 
dan één sluier op. Vijf totaal verschillende vrouwen, die beroepsmatig 
uit de kleren gaan, bereiden zich voor op de jaarlijkse strip-
tease-kompetitie in Las Vegas. (VTM, om 23u.25) 
ZONDAG 9 OKTOBER 

HEARTS AND ARMOUR 
De meeste verkiezmgsuitslagen zullen nu wel al bekend zijn. Even 
ontspannen dus met deze Italiaanse avonturenfilm (1982) gebaseerd 
op een I6de eeuws gedicht van Ariosto. Centraal staat de strijd tussen 
kristelijke en islamitische troepen, maar er wordt voldoende ruimte 
gelaten voor wat romantiek. Echt Itahaans ! (VTM, om 22u.45) 
IVIAANDAG 10 OKTOBER 

SPIRIT OF AMERICA 
Seriemoordenaars zijn tegenwoordig erg in trek in de media, film en 
literatuur. In een aflevering van een reeks dokumentaires rond echt 
Amerikaanse problemen en toestanden bevat deze dokumentaire o.m. 
een verslag van een bijeenkomst van adepten van Charles Manson, 25 
jaar na de slachtpartij op o.m. Sharon Tate. (Ned. 3, om 21u.05) 
WOENDAG 12 OKTOBER 

A CAPTIVE IN THE LAND 
Een Amerikaanse meteoroloog en een Russische piloot zijn gestrand 
in het poolgebied en zijn op elkaar aangewezen om te overleven. Dat 
ze mekaar voortdurend verkeerd begrijpen geeft een extra dimensie 
aan hun relatie. Deze zeldzame Russisch-Amerikaanse ko-produktie 
(1990), is eigenlijk een allegorisch glasnost-survival-verhaal. Met Sam 
Waterston en Aleksander Potapov. (TV2, om 20u.25) 

BOEKAREST: GEZICHTEN 
ZONDER NAAM 
Dokumentaire van Marta Bergman en Frederic Fichefet over de 
Roemeense hoofdstad, 5 jaar na de val van Ceaucescu. Het optimisme 
en de grootse projekten zijn verdwenen. Een stad staat in de steigers, 
maar er wordt niets gebouwd... (Ned. 1, om 23u.l2) 
DONDERDAG 13 OKTOBER 

NEXT OF KIN 
Nadat zijn jongere broer door leden van de maffia werd vermoord 
neemt een politieman uit Chicago het recht in eigen handen. Hij is van 
indiaanse afkomst en samen met zijn „grote achterhjke broer" begint 
hij jacht te maken op de schurken. Het gaat er vaak erg hard aan toe 
in deze Amerikaanse aktiefihn van John Irvin (1989) met Patrick 
Swayze, die erin slaagde een kleine rol te bemachtigen voor zijn vrouw 
Lisa Niemi, een klassieke violiste. (Ned. 2, om 21u.55) 
VRIJDAG \A OKTOBER 

A CHORUS OF DISAPPROVAL 
Britse muzikale komedie van Michael Winner (1988) naar het 
gelijknamige toneelstuk van Alan Ayckbourn. E^n schuchtere een
voudige weduwnaar verhuist naar een kuststadje en sluit zich aan bij 
het plaatseUjke amateur-toneelgezelschap. Met schitterende ver
tolkingen van o.m. Anthony Hopkins als de regisseur en Prunella 
Scales als zijn vrouw. (TV 1, om 22u.) 

L'AMANT 
Franse film van Jean-Jacques Annaud (1991). Indochina in 1929. Na 
de schoolvakantie keert een 15-jarig Frans meisje met de bus terug 
naar het internaat in Saigon. Bij een tussenstop krijgt zij een lift 
aangeboden door een rijke Chinees. (TV 2, om 22u.^5) 

Jane March in L'amant, een p,)icholog'uch drama naar de 
autobiografuche roman van Marguerite Duroö. Vrijdag 14 
oktober op TV2, om 22u.45. 

HERSENBREKER 

OPGAVE 26 
HORIZONTAAL 

I. Beschikbare ruimte (6) 

5. Om te plakken en uit te vegen 
(3) 

8. Er wordt iets verricht waar
door er een rommelige en 
hinderlijke toestand ontstaat 
(5) 

9. Maar in een deftig pak (5) 

I I . Geluidsverbinding (13) 

13. Deze zogenaamde kunst 
wordt bedreven met ver
wijzing naar buitenaardse 
krachten (5) 

14. Geprezen drinkgerei (6) 

15. Verstuurden dingen die ei
genlijk kwaad zijn (6) 

16. 't Is een tegenvaller als deze 
door de rekening gaat (6) 

17. Getuigschrift van een ge
neesheer (6) 

18. Deze puit hjkt het produkt 
te zijn van een wetenschap
pelijk onderzoek (4) 

19. Uithollingen tn (kerk-)mu-
ren (6) 

20. Het wiegelen van de wa
terspiegel (6) 

VERTIKAAL 

1. Landbou'wwerktuig op het 
sportveld (5) 

2. Omgekeerd (14) 

3. Met deze kwaliteit heb je 
letters en woorden onder de 
knie (14) 

4. Opvolger van de kin-
der-blokkendoos (4) 

5. Voedsel dat is aangevoerd 
door een handwagen voor 
korte afstanden ? (7, 4) 

6. Grote opslag-, maar ook ver-
koopplaats (7) 

7. Begroeide kant (4) 

10. Dit is gebeurd met trek-
dieren die een tijdje mogen 
rusten (11) 

12. Zij die volgen (8) 

OPLOSSING OPGAVE 25 
Horizontaal: 4. onheil; 7. on
samenhangend; 10. overstem
men; 13. slee; 14. blaadje; 15. 
ere; 17. tot hier; 19. diskussie; 
20. deeg; 21. ijslaagjes; 23. na
nacht; 24. Jordaan. 

Vertikaal; 1. dochterbedrijf; 2. 
veeg; 3. flank; 5. naïeveling; 6. 
persoverzicht; 8. noodlot; 9. na-
maakseltje; 11. nijd; 12. heks; 
16. pensen; 18. onding; 22. 
aard. 

Jan Van Bonn uit de J. Ham-
meneckerstraat 118 te 2880 
Bornem-Mariekerke wint een 
prijsje. Zijn gele briefkaart 
met de juiste oplossing van 
opgave 25 w^erd uit de korrekte 
inzendingen geloot. 

Wij verwachten uw gele brief
kaart met de oplossing van 
opgave 24 ten laatste op maan
dag 17 oktober op de redaktie: 
Barrikadenplein 12, 1000 
Brussel. 

SATERDAG 

AHASVERUS 

„Leuveiu) dtatUm wordt 
beschermd", 

las Ahasverus 

En wanneer de reizigers ? 

Gezocht: 
Huismijt voor alle werk 

© 
Z^iduivel: 
Santer Claes 

© 
BB vierde verjaardag 
op z'n zeehondjes 

© 
„Wel jong, niet gek!" 
Ben je gek! 

© 
„Princess in Love" vertaald: 
„Hoe leer ik scheef 
schaatsen?" 

© 
Zetduivel 
Elen groen blaadje lust ook 
wel eens een ouwe bok! 

Hotel - Restaurant - Feestzaal - Tea-Room 

Hostellerie 

y t̂ta^ 

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

Wi] bieden U 
-14 luxueuze hotelkamers met alle 

denkbare komfort 
- R|ne Franse keuken, è la carte en 
8 menus van 715 fr tot 1600 fr 

- Een hart voor de kinderen eigen 
speelruimten en aangepaste 
menu's 

- Kamer (2 persj met uitgebreid ontbi|l 
2400 fr 

- Volpension 2450 fr per persoon 
Halfpension 2050 fr per persoon 

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

"SEMINARIEMOGELUKHEDEN" - conferentiezaal met alle nodige multifiincüonele apparatuur 

Voor gratis informatiepakket nopens onze mogelijkheden 

Oerenstraat 13 8690 Alverlngem tel. 058/288.007 fax 058/289.381 
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AMNESTIE 
In W I J (7 sept.j.1.) las ik ge
ïnteresseerd uw artikel „Ver
geven niet vergeten". Wat de 
inhoud betreft is het nau^w ver
want met Schopenhauer's „ver-
geben und vergessen". 

Na de vele andere surrogaten 
van amnestie in de loop der 
jaren is dit motto de jongste 
uitgave en wellicht ook niet de 
laatste. 

Jammer, het pleidooi van prof. 
De Vos ken ik niet. Over de 
cijfers van de Aufrechnung van 
de prof mag men redetwisten, 
schrijft u, maar niet over de 
kern. Zou dit kunnen beteke
nen: nigt meer spreken over 
Laplasse, Vindevogel e.a. ? En 
blijven de feiten in hoofde van 
de krijgsauditeurs, de feiten om 
niet te vergeten en dus de w^aar-
heid, althans officieel, voor eeu
wig en drie dagen. Graag had ik 
het verband tussen de duizen
den Laplasse-vrouwen uit de 
repressie en „de dood van cirka 
17.000 verzetslui en 28.000 jo
den onder wie 300 zigeuners" 
horen verklaren. Niet een zon
derling rechtsbewustzijn ? 

De volksbewTiste Vlaming 
w^erd, wordt en zal ook morgen 
rechtsradikcial ^vorden ge
brandmerkt. Het is zo gunstig 
voor een staat een boeman te 
hebben ook in de staat van 
vandaag, en ook in het bui
tenland. Hoe wij I jzerbede
vaarders w^erden voorgesteld op 

het TV-net A R D : Wallfahrt von 
Rechtsradikalen - und die Bel
gier schauen zu, is nauwelijks te 
geloven. 

Van de Ie dien-gemeenschap 
van gisteren of Interbellum naar 
het Hedonisme van vandaag, is 
dit soms de weg voor de zo 
verstandige politici, die het zo 
moeilijk hebben met de gene
ratie van gisteren en hun 
fout-zijn. Moet men nu wenen 
of glimlachen ? 

Stan De Brxryn, Düsseldorf 

VLAAMSE HEIR 
EN VOETVOLK 
U'w w^eekblad zit op een goed 
spoor met de reeks, die als 
„Vlaamse heir" verschijnt. Mis
schien komt er op die manier 
„moderne schot" in de niet-po-
litieke Vlaamse beweging. Mis
schien komt er een herboren 
Overlegcentrum van Vlaamse 
Verenigingen tot stand, waar 
kan gepraat •worden door de 
huidige Fondsen voorzitters. 
Het ware dan ook w^enselijk dat 
niet alleen Van Gerven (DF), 
Roland Laridon (VF) maar ook 
de Willemsfondsvoorzitter, 

maar ook een woordvoerder 
van het Rodenbachfonds zijn 
zeg mag doen. 

Professor em. Van Gerven 
w^erpt naar de Volksunie wel 
een pluim, maar deze partij 
heeft als partij nooit beweerd 
dat ze gebonden was aan DF, 

VF, W F of eender w^elke ver
eniging van het O W . Als de VU 
een grote verdienste heeft dan is 
het dat zij altijd (dus nu nog) het 
voetvolk leverde en leveren wil 
om Vlaanderen op demokrati-
sche wijze zo ver te brengen als 
de Vlamingen het wensen. 

Indien er geen grote betogingen 
meer lukken dan is het omdat 
het Vlaamse volk bezig is de 
suksessen te verteren, die be
haald werden. Suksessen, die 
veel, heel veel, groter zouden 
zijn ge'weest, indien na Leu
ven-Vlaams 

1. geen grendels bij de grondwet 
•waren opgedrongen ge-weest; 

2. de ,,splinterziekte" alle ern
stig opbouw^verk had afge
remd. 

F. Smit, Oostende 

ARM LANDJE -
RIJK IN SCHIJN 
De •wedde van de ambtenaren, 
die wellicht de helft van de dag 
veel niks doen, verhoogt vanaf 1 
november a.s. met 2%, daar 
•waar aan de gepensionneerden, 
die veelal een leven van werk en 
strijd voor het bestaan achter de 
rug hebben, niet gedacht wordt. 
Het dure leven treft toch vooral 
de minstbedeelden. 

Voor het zwaar opperhoofd van 
deze regering en de CVP-mi-
nister van Begroting baart dat 
geen zorgen; hun begroting 

staat voorop en de rest moet 
maar wachten. 

D'oudjes kunnen zich niet ver
dedigen; het ontbreekt hen de 
macht en de kracht om te gaan 
protesteren; ze zitten immers 
gekluisterd in hun huisje of in 
een zg. rusthuis. 

Voor de dames, juffrou^wen en 
heren in koninklijke kastelen 
w^ordt er op geen miljoenen ge
zien ; zelfs voor een Waalse wa
penfabriek legde de regering 
destijds zomaar 20 miljard op 
tafel. 

De SP-mederegeerders mogen 
zich ook op de borst kloppen. 

J a n De Dier sr., 
Erembodegem 

JAPANSE 
PENNEVRIENDEN 
Als student, 6 Sekretariaat-ta-
len aan het KA te Aarschot 
korrespondeer ik al 1/2 jaar (in 
het Engels) met een 16-jarige 
jongen uit Fujisawa (Japan) en 
daar héindelt mijn brief aan u^v 
lezers ook over. Ik wil andere 
personen (tussen 13 en 30 jaar) 
deze unieke gelegenheid ook la
ten beleven. 

Belangstelling voor een penne-
vriend(in) uit Japan ? Dan kunt 
u misschien ingaan op volgende 
oproep van Horoki Inoue, voor
zitter van de International 
Friendship Club, een van de 
grootste penne^vriendenklubs in 

Japan. Opgelet: de voertaal is 
Engels! 
Deze klub bestciat sinds 1950. 
De leden zijn Japanse jongeren 
tussen dertien en dertig jaar, die 
•vriendschap en kuituur \villen 
uitwisselen met jonge mensen 
uit andere landen. Wij geloven 
dat dit de basis vormt van de 
•wereldvrede. Wil je met ons (in 
het Engels) korresponderen ? 

Stuur dan een brief met je naam 
en volledig adres, geslacht en 
leeftijd naa.r: Mario Bergen, 
Vennestraat 101 te 3201 Lang-
dorp. 

Dan zorg ik dat je spoedig met 
een leeftijdsgenoot je ideeën kan 
uitwisselen. 

M. Bergen, Aarschot 

ZOEKERTJES 
- G E Z O C H T - Industrieel 
ontwerper van 24 jaar zoekt 
werk. Specialisatie grafiek, er
varing met coreldraw, illustra
tor, freehand, pagemaker,... 
Meer informatie kan bekomen 
•worden via Koen T'Sijen, 
02/219.49.30. of 03/455.69.43. 

- T E KOOP - Eetplaats in 
100% volle eik - 1978 - Cal-
hgene — Spaanse stijl 

Ovede tafel 2.20 m. met 6 rieten 
stoelen, kast 2.43 m. met 4 deu
ren en 4 laden, bar (tv) kast met 2 
deuren en 2 laden. Info: 
Daniël Van der Sypt. Tel. 
02/532.13.78. 

U bent van harte welkom bij 

Karel Van Den Berghe 
av.BA 
VLOER en MUURTEGELS 

— Steeds ruime l<ortingen 
- Kwaliteitsprodul<ten 
- Uitstekende service 
— Keuze uit meer dan 600 soorten 

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

PVBA 

J. BORREMANS-COCK 
& KINDEREN 

/Mgemene Bouwondernemingen 

Gentsestraat 238 
9500 Geraardsbergen 

TeL 054-41.25.89 

Wij bouwen voor u 
sleutel op de deur 

^ DEVRIESE ^ 
woonveriichting 

baron ruzettelaan 78 
8310 brugge 4 

b̂aan brugge-ooslkamp_ 
V 050 35 74 04 , 

WOONIDEE 
Cecile Moonen 

Interieur Decoratrice 

Wi| hebben hart en ti|d voor U 

Gordiinen en Overgordiinen 

De beste merken, mal<en en plaatsen 

Overtreklcen von zetels en stoelen 

20 loar ervaring 

Advies voor uw interieur 

Woonidee, Stationstroat 16, 
9280 LEBBEKE 
Tel 052/411573 

EEN 
ADVERTENTIE 
IN WIJ 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 

Wekeli jkse rustdag vr i jdag tot zaterdag 18 uur 
Jaarl i jks verlof december De famil iezaak met tradit ie 

Brugge bezoeken is ook 
kennis maken met het 

Vlaams 
Ontmoetingscentrum 

^ D e G u l d e n Spoor 

rechtover uitgang parking 

't Zand 22 Brugge 
tel. 050-34.30.82 
' dranken 
'snacks 

* restaurant 
* zaal voor 50 pers. 

'tboeraiy 
CAFE-RESTAURANT-mmJUR 

Terras - Lunchroonn -
Coffeeshop 
Altannira stone grill 

Prijzen voor g roepen 
op aanvraag. 

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

HÖ 
N.V. ZAKENKANTOOR 

HERMAN STEENHOUDT 

1 STATIONSPLEIN, 
9500 GERAARDSBERGEN 

Tel. (054) 41 30 44 

Woonkrediet 
steeds iets beter! 

Kostuums naar 
maat 

HERENKLEDING 

Steenhouwersvest. 52 
ANTWERPEN 

nv de winne-fcibrisac 

/ ml^KMtraat 128 
/<B 9800 Bohoona&rde 

dendarmonde 
068/42 33 04 - 48 39 16 

drukkerij 

type 

offset 

repro 
enveloppen 
rx enveloppen 
kettingformulieren 
boekdruk 
direct mail 
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li^MIJlR 
WILLY COBBAUT OVER DE FEDERALIZERING VAN DE SOCIALE ZEKERHEID 

VAN GEDACHTE NAAR BREEKIJZER 
De Vereniging van Vlaanue Ziekenfondoen (WZ) werd in 
1971 opgericht. Een van haar doebtellingen Li o.m. het 
bekomen van „ VLianue autonomie in de ziekteverzekering 
en de gezondheidézorg ". 
Een kwarteeuw geleden dtond de eü om de Sociale 
Zekerheid te federalüteren gelijk aan ketterij] vandaag 
verwacht een meerderheid in Vlaanderen verregaande 
maatregelen in die richting. 
Nog voor de Onderzoeker^igroep SZ 2002 haar resultaten 
bekendmaakte, dat wcu vlak voor de jongste zomer
vakantie, gaf de WZ aan Willy Cobbaut de opdracht een 
overzieht te maken van de öoc'uile, tdeologidche en financiële 
argumenten die voor de federalisering van de Sociale 
Zekerheid pleiten. 

W 
lilly Cobbaut stelt de titel 
'van zijn ^verkstuk in 
vraag: De federalisering 
van de Sociale Zekerheid. 

Waarom? Een studie van on
geveer 100 bladzijden die hij 
begint met de lezing van na
oorlogse federalistische doku-
menten en waaruit hij de mooie 
titel ,,de groei van een gedachte" 
puurde. 

Het w£is de auteur opgevallen 
dat de Vlaamse beweging in 
haar pamfletten, brochuren en 
boeken geen aandacht schonk 
aan de grote bedragen en over
heidssteun die in de Sociale Ze
kerheid verhandeld werden. 

Willy Cobbaut: „De lektuur van 
heel wat naoorbgM federalLitidche 
tekjten leert ond dat de sociale wet
geving nochtarui door heel wat au
teur,) uitsluitend — of in damen-
spraak met de nationale overheid — 
toebedeeld werd aan de deelrege-
ringen van Vlaanderen en Wal-
IvniëT' 

In het in 1954 opgestelde Ont
werp van Federale Grondwet van 
België wordt de bevoegdheid 
over de volksgezondheid aan de 
gewestelijke raden toever
trouwd als zijnde een inwendige 
Vlaamse en Waalse aangelege-
heid. Alaar elders staat te lezen 

dat alle sociaal-ekonomische 
•wetgeving aan de Bondsraad en 
aan de Ge'westehjke Raden die 
op dat gebied elk wetgevende 
bevoegdheid hebben toekomen. 
Toch vindt het Vlaams-Waals 
kollege, dat de tekst opstelde, 
dat de bondswetgeving altijd 
voorrang heeft op de gewes
telijke. 

VU-KONGRES 

In het stichtingsmanifest van de 
Volksunie, eind 1954 opgesteld, 
worden de ekonomische en so
ciale sektor als niet te splitsen 
vermeld. 

W. Cobbaut: ,^Al zal de jonge 
partij heel vlug het belang van een en 
ander inzien en ook hier een sti
mulerende rol spelen die ze op zoveel 
terreinen gehad heeft." 

In Wallonië verscheen in 1962 
een rapport van de Franse sta-
tistikus en demograaf Alfred 
Sauvy w^aarin deze stelde dat er 
rekening diende gehouden te 
worden met de etnische du
aliteit van dit land. Sauvy kwam 
tot het besluit dat wat de ziek
teverzekering betreft de beide 
landsgedeelten nsigenoeg de-
zelfe lasten dragen, een vast
stelling die alvast niet opging 
voor de ouderdomspensioenen. 

WAAROM DE SZ 
FEDERALIZEREN? 
In zijn boeiende studie ant
woordt WiUy Cobbaut op 
deze vraag. Na een overzicht 
van de groei van de spht-
sings-gedachte somt de au
teur de sektoren op die de 
Sociale Zekerheid uitmaken. 
E^n opsomming die duidelijk 
maakt hoe ingrijpend de SZ 
op ons dagelijks leven werkt. 
In hoofdstuk 3 verantwoordt 
Cobbaut de Vlaamse eis tot 
federalizerig en gaat daarbij 
het gegeven van de nationale 
solidariteit niet uit de weg. 

„Het is geen solidariteitsme-
kanisme, maar een subsidie
regeling ten voordele van 
Wallonië" stelt de auteur. 

De hoofdstukken 4, en 5 be
handelen respektievelijk de 
transfers van Noord nóiar 
Zuid en de sektoren waar het 
vooral verkeerd loopt. Beide 
hoofdstukken zijn rijkelijk 
voorzien van cijfertabellen die 
de mening over de transfers 

bevestigen maar tevens plei
ten voor het recht van elke 
gemeenschap om een sociaal 
beleid te voeren aangepast 
aan het eigen maatschappij
model. Wat de auteur hier cicin 
cijfermateriaal en citaten 
heeft verzameld is werkelijk 
indrukwekkend. 

Cobbaut besluit zijn werk met 
twee raadgevingen aan het 
adres van de brede Vlaamse 
beweging: realiteitszin en 
eengezindsheid. Met prakti
sche richtlijnen om deze twee 
doelen te bereiken rondt de 
auteur zijn boek af dat wij 
onze lezers ten zeerste aan
raden. 

c» De federalisering van de 
Sociale Zekerheid. Waarom? 
WiUy Cobbaut. Uitg. WZ, 
Graaf Gewijde van Namen-
straat 7, 8500 Kortrijk, 056/ 
22 56 98. 96 bL. lOOfr. voor 
WZ-leden, 150fr. nUt-leden 
(port inbegr.) 

Be VU was de eerste politieke partij die het probleem van de transfers 'm de SZ onderzocht. Op kongnessen 
en studiedagen kaartte zij het onderwerp aan, anderen zouden haar daarin volgen. 

Er kwam geen publieke reaktie 
op deze studie. 

Wél van de toenmalige admi
nistrateur-generaal van het 
Rijksfonds, M. Delhuvenne. 
Deze zag drie redenen waarom 
er zo weinig aandacht bestond 
voor de problematiek. Een re
den van solidariteit; een van 
praktische aard waarbij er een 
evenwicht bestaat tussen Vlaan
deren, dat voordeel haalt uit de 
kinderbijslagregeling, en Wal
lonië dat baat vindt bij de pen
sioenregeling. 

De derde reden die Delhuvenne 
aanhaalt is van politieke aard. 
Sindikale en patronale organi
saties hebben erg grote invloed 
op de SZ. Die organisaties heb
ben een eenheidsstruktuur die 
hun kracht ten goede komt en 
willen die niet zomaar laten va
ren. Het Vlaams-Waalse pro
bleem zou de opheffing van de 
eenheidsstruktuur kunnen ver
snellen, de organisaties hebben 
er dus geen belang bij dat het 
probleem omvangrijker wordt. 

Om dat te voorkomen blijven de 
gewestehjke statistieken zo lang 
mogelijk onbekend. ,,Ze zijn 
fragmentarisch en ontoereikend 
en ook niet behoorijk geor
dend." 

Wat zoveel wou zeggen als: men 
wil geen gewestelijlte statistie
ken. Het w âs een moedig kom-
mentaar van de administra
teur-generaal, maar als zo vaak 
•wordt moed zelden beloond. 

MOKERSLAGEN 

Eigensiardig genoeg lokte zijn 
ontleding geen reaktie uit aan 
Vlaamse kant, •wél aan Waalse. 
Zo vertelde lïdmond Leburton 
in 1967 op het BSP-kongres te 
Verviers: „Wallonië heeft geld 
nodig van de nationale solida
riteit. Het kost de Belgische 
staat heel wat miljarden om de 
Waalse gepensioneerden te be
talen." 

Deze taal kon in Vlaanderen 
niet onbeluisterd blijven. 

Eind 1970 gaf de Volksunie, in 
het vooruitzicht van haar 13de 
kongres, haar studiedienst de 
opdracht de zaken grondig te 
bestuderen. 

Dat kongres ging door op 5 en 6 
juni 1971 te Brussel en had als 
tema ,, Rechtvaardige wel
vaartsspreiding voor allen". Het 
kongres zal in het geheugen 

blijven omdat het twee in het 
oog springende krachtlijnen be
klemtoonde. 

1. Elk jaar loopt een transfers 
van ongeveer 10 miljard van 
Vlaanderen naar Wallonië, 2. 
De VU vraagt voor iedereen een 
minimuminkomen van 85.000fr. 
per jaar. 

Het •was WUly Cobbaut zelf die 
het rapport samenstelde. In zijn 
boek kijkt hij vandaag met enig 
leedvermaak terug op de pers-
reakties die op het kongres volg
den en waarin pogingen on
dernomen werden om de be
vindingen van het VU-rapport 
in twijfel te trekken. Eens te 
meer blijkt •welke voortrekkers
rol de VU ook inzake dit on
derwerp heeft gespeeld en hoe 
zeer degenen zich vergist heb
ben die meenden de partij toen 
te moeten kapittelen. 

Meer en meer bleek echter dat 
de SocicJe Zekerheid dé tijdbom 
onder het unitaire België zou 
•worden, zeker toen in 1979 de 
studie van Paul Van Rompuy en 
Albert Verheirstraeten ver
scheen. Deze twee Leuvense 
ekonomen stelden daarin dat 
voor de jaren '70-'74 met ze
kerheid kon worden vastgesteld 
,,dat Wallonië een deficitaire re
gio is ge'weest die in overwe
gende mate werd gefinancierd 
door overschotten gerealiseerd 
in Vlaanderen en in mindere 
mate door Brussel-Hoofdstad." 

W. Cobbaut: „Na die mokerslagen 
tegen de Belguche Sociale Zekerheid 
begint dat unitaire gebouw barsten 
te vertonen. Het hek is duidelijk van 
de dam en zeker in Vlaanderen 
behoort de jaarlijkse miljarden-
stroom van Noord naar Zuid in de 
partijpolitiek en zelfs in de wereld 
van de vakverenigingen tot de gang
bare gespreksonderwerpen." 

INKOMENSPARADOKS 

Vanaf 1974 begint de W Z de 
splitsing als een „belangrijk ele
ment in de strijd" te beschou
wen. Zo verklaarde voorzitter 
dr. Devos op een W Z - k a d e r -
dag: „Wij eisen met klem dat de 
hele struktuur van de sociale 
sektor gefederalizeerd zou wor
den van hoog tot laag. I2cht 
federalisme veronderstelt mede 
sociaal federalisme. Nciast het 
taalflamingantisme plaatsen ^vij 
ons budgetfederalisme." 

De wetenschappelijke studies 
volgden elkaar op, •waarbij Leu-

^ 
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vense KUI^ekonomen het 
voortou^w namen. Ook de studie 
van prof. Willy Desaeyere (tus
sen 1977 en 1987 VU-parle-
mentslid) uit 1984 dient ver
meld. 

In 1988 duikt dan de zoge
naamde inkomensparadoks op, 
een term die sinds enkele jaren 
tot het vaste taalgebruik in de 
strijd om te splisting is gaan 
behoren. Waarover gaat het ? 

W. Cobbaut: „De Vlamingen heb
ben voor belastingen en sociale bij
dragen een hoger gemiddeld inkomen 
dan het rijksgemiddelde. Maar her
verdeling, rm belastingen en sociale 
bijdragen, duwt dat Vlaamse in
komen onder het nationale gemid
delde en zelfs onder het gemiddelde 
beschikbare inkonun in Wallonië. 
De Leuvense professoren Heremans, 
Vermoesen en Van Rompuy hebben 
dat becijferd." 

Eind I99I is in het dossier heel 
w^at be^weging gekomen. ACV 
VBO en ABVV houden vast aan 
de solidariteit tussen de regio's 
en verwerpen een federalize-
ring. Zij moeten •wel vaststellen 
dat er in de twee landsdelen 
andere toepassingen zijn van 
dezelfde wetten en reglementen 
in de gezondheidszorg. En dat is 
reeds heel •wat voor deze uni
taire organisaties! 

Tot slot van zijn boeiend over
zicht verwijst de auteur naar de 
dialoog van volk tot volk (1992) 
die leidde tot het zgn. St.-Mi-
chielsakkoord. Daar brachten 
de VU-onderhandelciars de 
,,niet-objektief verklaarbare 
transfers tussen Noord en Zuid" 
ter sprake wat op een „pas 
discutable" van de franstahgen 
stuitte. Omdat de VU-stemmen 
nodig •waren voor de noodza
kelijke tweederde meerderheid 
voor de staatshervorming aan
vaardden de franstaligen toch 
zo'n onderzoek. 

Als gevolg daarvan •werd op 
initiatief van Johan Sauwens, 
minister van Staatshervorming 
in de Vlaamse regering, een 
werkgroep opgezet om de trans-
ferproblematiek wetenschappe
lijk te onderzoeken. Midden 
juni van dit jaar maakte de 
•werkgroep o.l.v. prof. Pieters 
haar bevindingen bekend. Ons 
•weekblad heeft de resultaten 
van dit omvangrijk onderzoek 
in zeven afleveringen toege
licht. 

(mvl) 
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