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HET VERSCHIL 

D
e overs tap van twee Aga-
lev'ers n a a r d e C V P heeft he t 
deba t over de he rve rkave l ing 
v a n he t poli t ieke l andschap 

o p n i e u w aangezwenge ld . O f de 
overs tappers , en de on tvangende 
part i j , d a a r m e e aan geloofwacirdig-
heid w i n n e n of ver l iezen w e t e n wij 
niet . Wel w e t e n wij da t alle poli t ieke 
par t i jen zich in he t voorui tz icht v a n 
de eers te rech ts t reekse verk iez ing 
v a n een Vlaams pa r l emen t aan het 
o p m a k e n zijn. E n dat is begrijpelijk. 
S te rk aan de meet k o m e n om later 
een k rach t ig beleid te voe ren is d e 
b o o d s c h a p . O o k de Volksunie v indt 
da t zij in da t Vlaamse pa r l emen t 
niet m a g on tb reken , zij vni i jveren 
om onze prille zelfs tandigheid v o r m 
te geven en te voeden met h a a r 
p r o g r a m m a . 

Gezien h a a r t anende geta ls terk te is 
b innen de partij de diskussie aan d e 
g a n g of de demokra t i s che Vlaams-
nat ional is ten dit k u n n e n ve rwezen
lijken als een zelfstandige formatie 
of ingebed in een groter , s t e rker 
geheel . Voor w a t he t tweede betreft 
geb ru iken sommigen de t e rm kon-
\>ergenlie. Konve rge ren wil zeggen : 
zich samen, zoals lijnen of licht
s t ra len da t doen, n a a r één p u n t 
r ichten. A n d e r e n verk iezen een los 
s a m e n w e r k i n g s v e r b a n d . 

Een opera t ie zoals d e P W met 

De voorbeeQig aangekondigde betoging van de vracht-
vervoerderd zorgde voor niet teveel verheeréoverLoét. VeeL 
pendeiaard lieten hun wagen thui). De vakorgani^atied van 
het wegtransport be,)loten tot de aktie omdat ze in het 
ongewióée blijven over eventuele kx)mpenöatieé voor het 
omstreden Eurovignet. Ze vrezen dat de invoering ervan, 
voorzien voor januari 1995, hun al zwakke konkur-
rentiepoditie verder zal aantasten. Verkeerdm'uiióter Di 
Rupo kon hen niets beloven. Er is immers nog niet 
uitgemaakt hoe de opbrengst van het vignet tussen de 
verschillende overheden zal verdeeld worden. Dat moet 
uitgemaakt worden op het Overlegkomitee tussen gewesten 
en federale regering op 15 november Volgens sommige 
bronnen broedt Di Rupo echter voor de Vlamingen 
onaanvaardbare plannen uit. 

E ^ n g e w a a r s c h u w d m a n i s e r 

t w e e w^aa rd . D a a r o m z a t e n d e 

t r e m e n r i c k t i n g B r u s s e l , d i e g e 

w o o n l i j k a l o v e r v o l z i t t e n , 

m a a n d a g n o g e e n b e e t j e v o l l e r . 

I n B r u s s e l e n e l d e r s t e l a n d e 

enkele V U ' e r s en C V P ' e r s u i tp ro 
bee rde hjkt niet mee r voo r her
hal ing vatbaar . P W e r s in de V L D 
sp reken v a n een mis lukking nu 
duideli jk is g e w o r d e n da t de door 
snee Vlaamse kiezer een dergeli jk 
m a n e u v e r niet genegen is. 
J o h a n Van H e c k e pakt , geleerd 
doo r he t V L D - a v o n t u u r , de zaken 
a n d e r s aan . O n d e r het m o m v a n een 
appèl aan de verantwoordeLjke Vlaming 
poogt d e CVP-voorz i t t e r b e k e n d e 
Vlamingen n a a r zijn part i j te halen. 
In w a t zijn o p r o e p uiteindelijk zal 
u i t m o n d e n is nog niet duidelijk. 
I ede reen •weet da t he t CVP-e lek -
to raa t maatschappel i jk n a u w bij da t 
van de V U aansluit , toch h e b b e n d e 
beide par t i jp rogramma 's duideli jke 
aksen ten die ons inziens moeilijk te 
k o n v e r g e r e n zijn. 

Als een op zuilen g e b o u w d e part i j is 
d e C V P ook een g e b o n d e n par t i j , 
eer h a a r minis ters beslissigen ne
men h e b b e n de hoofdk-wartieren 
van vakveren ingen , w e r k g e v e r s 
b o n d e n en a n d e r e d r u k g r o e p e n 
reeds geoordee ld . D e sukke lgang 
dat he t Mes tak t i ep l an gaat is het 
mooiste bewijs da t de C V P o n d e r 
d e zware voet van de B o e r e n b o n d 
zucht . H a a r t reuzel in het dossier 
v a n de Sociale Z e k e r h e i d is he 
mel te rgend . D a t he t o n w a a r d i g ge
d r a g van minis ter D e h o u s s e h a a r 
geen krisis w a a r d "was du id t e rop 
da t de C V P met h a n d e n en voe ten 
aan de federale reger ing g e b o n d e n 
is. Tussen haakjes, de z a a k - D e 

r e d e n v r a c h t w a g e n c h a u f i f e u r s 

r o n d j e s . " D a t z i jn n u d i e g a s t e n 

d i e o n z e a u t o s t r a d e s k a p o t r i j -

d e n " , s n e e r d e e e n v o e t g a n g e r 

b i j h e t v o o r b i j s c h u i v e n v a n e e n 

d u i z e n d t a l w e g m a s t o d o n t e n . 

housse hoefde geen krisis te ver
oo rzaken maa r blijven zeggen — 
zoals h a a r w o o r d v o e r d e r deed — da t 
,,het d e laatste kee r is " getuigt v a n 
wein ig eerbied voo r d e Vlaamse 
publ ieke opinie . 

H e t is niet onze bedoe l ing de 
Vlaanise k r i s t e n d e m o k r a t e n me t 
alle z o n d e n v a n Israël te be laden. 
Als C V P ' e r s he t goed doen, wil len 
•wij da t g raag e rkennen . M a a r k o n -
vergent ie •wil ook zeggen da t alle 
lijnen een beetje behoorl i jk samen
lopen en o n d e r w e g niet geh inde rd 
w o r d e n doo r vas tgeroes te zuUen. 
M a a r •wat me t de toekomst van d e 
Volksun ie? Uit ge sp rekken blijkt 
da t he t V U - k a d e r de eigen w e g 
verk ies t boven een konvergen t i e of 
een samen^verkingsvorm. M a a r •wel 
v o o r w a a r d e n stelt, als het sche rpe r 
u i t t ekenen v a n w a t gemaldcelijks-
halve he t k o m m u n a u t a i r e profiel 
heet én het bi js turen v a n h a a r maa t 
schappeli jk p r o g r a m m a . 
Elke parti j gaa t ten onder w a n n e e r 
d e publ ieke opinie geen zicht mee r 
heeft o p h a a r s t a n d p u n t e n en want 
alles bij duidel i jkheid in de ver 
w o o r d i n g v a n een s t rak aangehou
den schema. O f om het popula i r te 
zeggen ; in het verschi l da t een part i j 
in het l andschap u i tmaakt . 
Als voo r s t ande r s en verwezenl i j -
ke rs van het federalisme moe t de 
V U de federale unie opt imaal la ten 
w e r k e n en verfijnen, tot o p het 
Iciagste bes tuursv lak . 
Zij moe t v a n het spanningsve ld 

Wil Di Rupo Vlaanderen keurig 

rollen ? 

E e n k o m i t e e v a n w i j z e n h a d i n 

o p d r a c h t v a n d e E u r o p e s e 

K o m m i s s i e v a s t g e s t e l d d a t d e 

w e t g e v i n g o p h e t w e g v e r v o e r i n 

d e U n i e m a s s a a l o v e r t r e d e n 

w^ord t . D e o v e r t r e d i n g e n b e 

t r e f f e n o v e r l a d e n , r i j d e n z o n d e r 

tussen ekonomie en ekologie, da t zij 
herhaaldel i jk in kongressen bes tu
deerde , een b r o n v a n studie én akt ie 
blijven h o u d e n . 

D e identi tei t v a n onze nat ie k a n niet 
a n d e r s zijn d a n h a a r bes tend ige 
zorg, op da t v lak is er samen met 
N e d e r l a n d on tze t t end veel w e r k in 
de N e d e r l a n d e n én in E u r o p a . 

H e t s t reven n a a r r ech tvaard ighe id 
gaat v a n a rbe idsherve rde l ing over 
saner ing van de gezondhe idszo rg 
n a a r de solidariteit tussen de ge
m e e n s c h a p p e n . Alaar ook n a a r he t 
wegsnoe ien v a n f rauduleuze p r a k 
tijken en koes te ren van openbaa r 
he id v a n b e s t u u r en zo rgzaam aan-
\venden v a n o p e n b a r e middelen . 
Als v e r d r a a g z a m e volks-nat ionale 
part i j k a n zi) het v e r l a m m e n d e 
zwar t -wi t d e n k e n omt ren t d e mi-
g ran tenp rob lema t i ek me t intelli
gen te s t a n d p u n t e n doo rb reken . 

Bovend ien is d e Volksunie nooit 
een ei land-part i j ge^weest, niet in he t 
ande r s -denken , niet t egenover de 
n ieuwigheden die de were ld te bie
den heeft. 

Z ieh ie r een h a n d v o l t ips die niet 
spek taku la i r zijn m a a r he t over-
•wegen •waard in een poli t ieke ^ve~ 
reld die a lmaar eende r w o r d t en 
uiteindelijk nood zal h e b b e n aan 
een polit iek die he t verschi l uit
maak t . 

M a u r i t s V a n L i e d e k e r k e 

v e r g u n n i n g , d e r i j t i j d e n r e g e l s 

n i e t r e s p e k t e r e n , e t c . H e t r a p 

p o r t m e r k t o p d a t d e m a s s a l e 

o v e r t r e d i n g v a n d e r e g e l s s o m s 

o o k t e -wi j ten is a a n d e o p 

d r a c h t g e v e r s , d i e z u l k e s c h e r p e 

v o o r w a a r d e n s t e l l e n d a t d e 

t r a n s p o r t o n d e r n e m i n g e n b i j n a 

g e d - w o n g e n - w o r d e n o m d e •wet 

t e o v e r t r e d e n . 

VIGNET 

M a a r h e t -was n i e t d a a r t e g e n d a t 

d e - v r a c h t v e r v o e r d e r s m a a n d a g 

p r o t e s t e e r d e n . Z e h a d d e n h e t 

g e m u n t o p h e t E u r o - v i g n e t . D a t 

is e e n E u r o p e e s i n i t i a t i e f d a t 

v a n t o e p a s s i n g - w o r d t o p aJ le 

- w e g v e r v o e r d e r s d i e g e b r u i k 

m a k e n v a n h e t ^ v e g e n n e t v a n d e 

v i j f l a n d e n - w a a r i n g e e n a u t o -

w e g e n t o l v a n k r a c h t i s : d e B e 

n e l u x , D u i t s l a n d e n D e n e m a r 

k e n . H e t -v ignet - w o r d t i n g e 

v o e r d o m d e s e k t o r t e l a t e n 

b i j d r a g e n i n h e t o n d e r h o u d e n 

d e v e r b e t e r i n g v a n h e t w e g e n 

n e t . 

D e v r a c h t v e r v o e r d e r s e i s e n 

k o m p e n s a t i e s , o m d a t o o k i n a n 

d e r e E U - l i d s t a t e n d i t -v ignet g e -

k o m p e n s e e r d - w o r d t . M a a r d e 

B e l g i s c h e o v e r h e i d k a n o p h u n 

e i s e n n o g n i e t a n t w o o r d e n , o m 

d a t e r n o g g e r u z i e d - w o r d t o v e r 

•welke o v e r h e i d ( f e d e r a l e o f g e -

•wes t e l i j ke ) d e i n k o m s t e n v a n 

h e t • v r a c h t w a g e n ^ v i g n e t m£ig o p 

s t r i j k e n . 

V e r k e e r s m i n i s t e r D i R u p o z o u 

o p 15 n o v e m b e r m e t e e n B e l 

g i s c h k o m p r o m i s v o o r s t e l d e i m 

p a s s e w i l l e n d o o r b r e k e n . V o l 

g e n s s o m m i g e b r o n n e n •wil h i j 

d e i n k o m s t e n u i t d i t •vignet 

e v e n - w i c h t i g v e r d e l e n t u s s e n d e 

f e d e r a l e o v e r h e i d e n d e g e ^ v e s -

t e n . De Morgen m e e n d e d i n s d a g 

t e w e t e n d a t d e h e l f t v a n d e 

o p b r e n g s t d i e n a a r d e g e - w e s t e n 

g a a t , n e t j e s i n d r i e v e r d e e l d z o u 

- w o r d e n t u s s e n V l a a n d e r e n , 

B r u s s e l e n W a l l o n i ë . 

O p d e z e ^vi)ze w o r d t V l a a n 

d e r e n - w e e r o m k e u r i g g e r o l d . 

E n d o e n v o o r a l h e t n o o d l i j 

d e n d e B r u s s e l , d a t b i j m o n d e 

v a n P i c q u é o n l a n g s n o g o m fe

d e r a l e financiële s t e u n v o o r h e t 

o p e n b a a r v e r v o e r in h e t h o o f d 

s t e d e l i j k g e w e s t b e d e l d e , e n 

W a l l o n i ë e e n m o o i e z a a k . 

(pdi) 
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DOORDEWEEKS 
• Ronald Reagan lijdt aan 
de ziekte van Alzheimer. 
Deze ongeneeslijke ziekte 
wist het geheugen uit en 
herleidt een volwassene tot 
de mentale staat van een 
kind. De gewezen Ameri
kaanse president maakte 
naar eigen zeggen zelf zijn 
ziekte bekend omdat hij er 
de aandacht op wil vestigen. 
In de VS lijden 4 miljoen 
mensen aan de ziekte. Het is 
bij Amerikaanse voWasse-
nen de vierde belangrijkste 
doodsoorzaak. 

• Giller van de week: de 
SP-Leuven heeft ermee in
gestemd dat Tobback de 
ftinktie van burgemeester 
van Leuven kan kombineren 
met die van senator. De ku-
mulatie met het voorzitter
schap van de partij stond 
niet ter diskussie. 

• Volgens kardinaal Dan-
neels hebben priesters in 
België niet het recht om de 
kommunie te weigeren aan 
hertrouw^de gelovigen, 

• De Limburgse interkom-
munale Intercompost becij
ferde dat de selektieve op
haling van glas aan huis 
goedkoper is dan het in
zetten van glascontainers. 
Voor gemengde inzameling 
is de container het goed
koopste systeem. Maar wan
neer er een kleurscheiding 
doorgevoerd wordt, en dat is 
wat de glasrecyclagebedrij-
ven vragen, kan de huis-aan-
huis-inzameling de konkur-
rentie met de container meer 
dan aan. 

• Kulturkampfer Erk Van 
Rompuy ontkent het gerucht 
dat hij Kultuurminister zou 
worden. De CVP-mediaspe-
cialist w^erd in het geruch-
tencirkuit getipt als opvolger 
van Weckx, die vice-goever-
neur van Vlaams-Brabant 
zou worden. 

• Volgens een voorstel van 
minister Delcroix zal het da
gelijks beheer van de Do-
dengajig in handen komen 
van het ministerie van De
fensie. Een vzw onder voor
zitterschap van prof. De Vos 
zal zich bezig houden met 
het algemeen beleid voor het 
monument in Diksmuide. 
Delcroix vroeg dertien or
ganisaties deel uit te maken 
van die vzw. Onder hen het 
IJzerbedevaartkomitee en 
de verenigingen van oud-
strijders. 

• Kultureel Ambassadeur 
Exidy Wally vertrok met 34-
medereizigers naar China 
(of was het Sina?). Bij die 
gelegenheid bracht "The 
Voice of Europe" een single-
cd uit met "Baobei", zijn 
suksesnummer Chérie in het 
Chinees. 

• W O W start vrijdag, op de 
herdenking van de Wapen
stilstand, een kampagne om 
aan BRTN en VTM te vra
gen al te gespierde geweld
films niet meer uit te zenden. 
W O W vindt dat deze films 
schade toebrengen aan de 
geestelijke gezondheid. 

GRAFSCHENNIS 
"Anti-Belgisch vandalisme op 
kerkhof van Dilbeek" bloklet-
terde Le Soir op Allerzielen, ver
leden week woensdag. De van
dalen zouden er geduldig de 
rode kleiu- hebben laten ver
dwijnen uit de driekleur op een 
vijftigtal militaire graven, waar
door enkel de zwarte en gele 
kleur zichtbaar bleven. En dat 
zijn Vlaamse kleuren! 

Le Soir wist zelfs dat de niet 
opgeëiste misdaad "waarschijn
lijk" begaan werd in de nacht 
van miiandag op dinsdag. Toch 
sluit de krant de versie van de 
burgemeester niet helemaal uit, 
die "de tand des tijds beschul
digt". Le Soir vindt het toch 
allemaal maar verdacht, en 
vindt dat inmiddels niet uit
gesloten kan worden dat het om 
een aktie van extremistische 
Vlamingen gaat, "bezorgd" als 
zij zijn ,,om de soldaten die voor 
de vrijheid van België gestreden 
hebben na hun dood een 
Vlaamse "identiteit" te geven". 

Ook in EUezelle, nabij Ronse, 
ontstond een kortstondige drie
kleur-paniek. Het onderzoek 
waar in Dilbeek met bekwame 
spoed toe overgegaan w^erd, 
bracht intussen aan het hcht dat 
de burgemeester de juiste versie 
van de feiten verteld had: het 
verdwijnen van het rood is een 
gevolg van de erosie. De se
paratistische tand des tijds als 
teken des tijds ? 

STAES 
Leo Tindemaru is niet de enige in 
de CVP die huiverachtig staat 
tegenover de overkomst van de 
Agalev-ers Paul Sta&t en Leo Cox. 
Vooral de uitlatingen van Staes 
schoten de gew^ezen premier in 
het verkeerde keelgat. "Wat kan 
mij op dit ogenblik de CVP 
schelen ?", had de overloper uit
geroepen in een bandopnemer-
tje van De Morgen, "Nul 
komma nul". Tindemans raadt 
Paul Staes het volgende aan: 
Ofwel komt hij zeer énel tot de 
konkludie dat hij bij de CVP nietd 
kan uitrichten, ofwel raakt hij zo 
gecharmeerd door oru gedachtengoéd 
dat hij tot inkeer komt. 

De overstap van Staes en Cox 
naar de CVP verloor verleden 
week heel wat van de belan
geloze, haast edele glans die 

sommige w^aamemers hem toe
dichtten. Verleden vrijdag 
raakte bekend dat Cox aan de 
slag gaat bij de EVP, de CVP-
fraktie in het Europees par
lement. Staes mag bij Cepess 
een werkgroepen over leefrni-
lieu begeleiden. Eerdere berich
ten dat hij stafmedewerker 
wordt bij de studiedienst van 
CVP en PSC werden ontkend. 
Dat zou ook een nogal ferme 
cadeau zijn voor Staes, die nog 
tot 1995 een afscheidsw^edde 
van het Europees Parlement op
strijkt. Bij de CVP "sluit men 
niet uit" dat Staes in 1995 CVP-
kandidaat zal zijn voor de par
lementsverkiezingen. 

Bij Agalev kan men volgens de 
kranten de malaise niet meer 
binnenskamers houden. Een 
werkgroep Waakvlam maakt 
zich zorgen over imago en po
litieke lijn van Agalev. De 
groene pionier Mon Steyaert 
deed een oproep tot de mi
lieubeweging, de Volksunie en 
leden van "klein links" om de 
koppen bij elkaar te steken en 
na te gaan hoe men een mid
delgrote partij kan oprichten die 
een alternatief vormt voor de 
CVP. In het editoriaal van Knack 
noemt Fran^ Verleyen de overstap 

van Staes en zijn vriend "een 
dodelijke klap" voor Agalev. 
Wie ^veet hoe vaak de Volksunie 
al in de pers ten dode opge
schreven werd, beseft hoeveel 
waarde aan zulke uitspraken 
gehecht moet worden. 

ISLAM 
De Belgische overheid zal bin
nenkort een officiële gespreks
partner erkennen die namens de 
moslimgemeenschap in België 
kan spreken. Minister van Jus 
titie Wathelet (PSC) liet de 
Hoge Raad voor Moslims, die 
door de Belgische overheid niet 
aanvaard Wcis als gesprekspart
ner, w^eten dat hij instemt met 
een hjst van zestien islamitische 
vertegenvsroordigers. Zonder dit 
erkend orgaan konden er geen 
besprekingen gevoerd worden 
over een aantal gevoelige dos
siers waarbij moslims betrokken 
partij zijn. 

De islam zelf is in België al 
twintig jaar erkend. Nochtans 
kunnen moslimleerkrachten en 
imams nog steeds niet rekenen 
op een pensioen of een wet
telijke subsidie. Omar Vanden-

BOKSEN voor kristen -
demoKralen 
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broek, een Vlaamse moslim ver
bonden aan de centrale moskee 
van Brussel, ziet het volgende 
voordeel in de erkenning van 
het komitee van de moslimge
meenschap : Wanneer het komitee 
werkelijk van de grond komt en er 
nieuwe financieringdmogelijkheden 
komen voor de uLimitLtche eredienst, 
dan betekent dat het einde van mo
gelijke buitenlandse financiering in 
België. Dat L) positief. 2A) kan er in 
België geen sprake zijn van een niet-
Europese islam. 

SPUITAUTOMAAT 
Vanaf de tweede helft van vol
gend jaar komen er w^aarschijn-
lijk in acht Vlaamse steden 
spuitautomaten. Alleen wan
neer de burgemeesters zich te
gen het plan verzetten, bvb. 
omdat zij vrezen een toevloed 
van drugverslaafden in hun ge
meente te krijgen, gaat de zaak 
niet door. In de spuitautomaten 
kunnen drugsverslaafden hun 
vuile spuiten omruilen voor een 
penning. Met die penning kun
nen ze dan in een apoteek een 
pakketje krijgen, met twee 
nieuwe spuiten, steriele doekjes 
en informatie over aids. 

Internationaal onderzoek heeft 
geleerd dat het hiv-virus dat tot 
aids leidt vaak doorgegeven 
wordt via besmette drugsnaal-
den. De Vlaamse apotekers 
hebben hun medewerking al 
toegezegd aan Vlaams minister 
van Sociale Aangelegenheden 
Detiège (SP). De omweg van 
de automaat moet voor de ver
slaafde de drempel in de apo
teek verlagen. Een penning 
maakt de verslaafde in de apo
teek minder herkenbaar dan een 
gebruikte spuit. Een recht
streekse ruil van gebruikte spuit 
voor nieuw^e spuit in een au
tomaat is onmogelijk zonder een 
aanpassing van de wetgeving. 
Als medisch instrument mogen 
spuiten immers niet vrij ver
handeld w^orden. 

WATERVERDRAGEN 
Er lijkt schot te komen in de 
onderhandelingen tussen Ne
derland en Vlaanderen over de 
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DOORDEWEEKS 
Waterverdragen en het HST-
trajekt. De ministers Kelchter-
mans en Jorritsma kwamen tot 
een gezamenlijk voorstel om de 
zaak te deblokkeren. Kelchter-
mans formuleerde een gelijk
aardig voorstel reeds aan de 
voorganger van Jorritsma, 
maar kreeg toen geen gehoor. 

Het voorstel ziet er als volgt uit: 
Nederland toont zich bereid in 
te stemmen met de verdieping 
van de Westerschelde, indien 
Vlaanderen zich ertoe verbindt 
om de keuze van het HST-
trajekt tussen Antwerpen en de 
Nederlandse grens te laten af
hangen van een grensover
schrijdend mUieu-effektenrap-
port. Het trajekt dat ekologisch 
het minst belastbaar is voor Ne
derland en Vlaanderen samen, 
zou het dan halen. 

Knelpunt in het al jarenlang 
aanslepende dispuut over de 
Waterverdragen, meer bepaald 
de verdieping van de Wester
schelde, is de Nederlandse kop-
pehng van dat dossier aan de 
keuze van het HST-trajekt tus
sen Antwerpen en de Neder
landse grens. Nederland is 
voorstander van een trajekt 
langs de E19 Antwerpen-Breda, 
Vlaanderen opteert voor een 
trajekt langs de Haven^veg dat 
in Vlaanderen maar half zo lang 
is en minder natuurschade ver
oorzaakt. Volgens het nieuw^e 
kompromisvoorstel laat Neder
land de verdieping van de 
Schelde niet afhangen van de 
keuze van het HST-trajekt, 
maar wel van garanties over de 
procedure om de keuze voor het 
HST-trajekt te bepalen. 

Dit voorstel moet nu nog goed
gekeurd w^orden door de twee 
regeringen. Dat zou moeten ge
beuren op een vergadering die 
gepland is op 1 december. 

LEBRUN 
In Wallonië gaat het zo: de 
Franse gemeenschapsregering 
steunt een ontwerp van haar 
minister, dat tot stand kwam na 
weinig overleg. Terwijl het pro
test tegen dit ontwerp groeit, 
houdt ze voet bij stuk. Het 
ontwerp -wordt zelfs, wat een 
toonbeeld van flinkheid, dankzij 
de partijdiscipline door de 
Franse gemeenschapsraad ge
jaagd. Maar als het protest ook 
daarna nog aanhoudt, gaat men 
door de knieën. Het heet dan 
dat de partijvoorzitters van de 
meerderheidspartijen beslissen 
om het dekreet, dat intussen 
zelfs al in het Staatsblad ver
schenen is, op te schorten in 
afwachting van een nieuw de
kreet. 

Dit lot was het dekreet van 
PSC-minister Lebrun over de 
hervorming van het Franstalig 
hoger onderwijs beschoren. Het 
nieuwe dekreet moet nu tot 
stand komen in overleg met alle 
betrokkenen, ook de studenten. 
De meerderheidspartijen PS en 
PSC sturen niet aan op bij
komende middelen van de fe
derale overheid. De "herfinan
ciering" van het onderwijs was 
nochtans ook een van de eisen 
van de studenten. Een schrale 
troost voor Lebrun is dat de 
PSC spreekt over een "bijstu

ring" van het dekreet, terwijl 
voor de PS over alles kan ge
praat worden. 

ONZE JEUGD 
De Vlaamse jongeren leven on
gezond. Zo luidt het grote be
sluit uit een vierjaarlijks on
derzoek in opdracht van de We
reldgezondheidsorganisatie 
W H O . Of deze vaststelling niet 
voor alle Vlamingen geldt, is een 
vraag die gesteld wordt, mjiar 
niet beantwoord. 

De Vlaamse jongeren slikken 
steeds meer pillen, vooral tegen 
hoofdpijn. Amper de helft eet 
nog dagelijks groenten. E^n op 
acht eet elke dag frieten. Ook de 
hamburgerkonsumptie zit in de 
lift. De helft van de Vlaamse 
jongeren spendeert twee tot drie 
uur per dag voor de televisie. 
Eén op zeven kijkt zelfs vier uur 
per dag tv. De eerste sigaret 
w^ordt steeds vroeger opgesto
ken. Bij de 15-17-jarigen is de 
groep dagelijkse rokers op vier 
jaar met één derde gestegen. De 
groep die nooit aan sport doet 
neemt toe tot één op vijf. Er 
wordt alleen w^at minder alkohol 
gedronken, uitgezonderd door 
de vijftienjarigen, die meer drin
ken dan vier jaar geleden. 

Hoeft het te verbazen dat dat 'm 
alle leeftijdskategorieën het aan
tal jongeren dat zich "zeer ge
zond" noemt, daalt? Nog 17% 
van de 17-jarige meisjes voelt 
zich kiplekker, vier jaar geleden 
•was dat nog 37%. 

FEDERALISME LOONT! 
De stakingen en betogingen 
in het Franstalig onderwijs 
hebben resultaat opgeleverd. 
Eerst de PS en dan de PSC 
gingen door de knieën. Het 
dekreet dat voor rationalise
ring en schaalvergroting in 
het Franstalig hoger onder
wijs moest zorgen wordt op
geschort. 

De federahsering van het on
derwijs heeft er voor gezorgd 
dat het onderwijslandschap 
zich in Vlaanderen anders 
kan ontwikkelen dan in 
Franse Gemeenschap. Ook 
bij ons rees er protest bij de 
plannen inzake het HOBU-
dekreet. Door dialoog en on
derhandelingen werd echter 
een bevredigende oplossing 
uitgedokterd wciaracnter een 
brede meerderheid van stu
denten, docenten en pohtieke 
frakties zich kon scharen. 

De Franse gemeenschap stuit 
eens te meer op de grenzen 
van haar financiële mogelijk
heden. De afkeer van rati
onaliseringen in het verleden 
wreekt zich vandaag. Zonder 
een federale staatsstruktuur 
zou de geldkraan nu onge
merkt opengaan. Dit is niet 
langer het geval. Voortaan 
moet men voor bijkomende 
middelen zelf oplossingen uit
dokteren. Dit zal de vraag 
naar de verantwoordelijkheid 

^itte 

k l ^ 
doen toenemen en de kwa-
hteit en efficiëntie ten goede 
komen. Federahsme loont! 

Het onderwijsdossier zou in
spirerend moeten werken. 
Ook in de sociale zekerheid 
vraagt een terrein zoals de 
gezondheidszorgen een aan-
dere aanpak in Vlaanderen 
dan in Wallonië. Tot heden 
w^ordt die andere aanpak en 
het daareian verbonden prijs
kaartje uit de federale pot 
gefinancierd. Ook hier dringt 
de federalisering zich op. La
ten ŵ e er dringend werk van 
maken. 

~Z> 
Bert Anciaux 

algemeen voorzitter VU 

HET VOLK MOET LEEFBAAR ZIJN 
Vrijdag klonk het in Hei Volk 
nog stoer: "onder de sterke 
vleugels van de Vlaamse Uit
geversmaatschappij (VUM) 
lijkt de toekomst van de krant 
verzekerd". De krant van de 
kristelijke arbeidersbeweging 
werd overgenomen door de 
VUM, de Vlaamse Uitgevers
maatschappij. Die geeft al de 
kranten De Standaard, Het 
Nieuwsblad en De Gentenaar 
uit, en bezit nu een markt
aandeel van 45% op de kran
tenmarkt. 

In een door de redaktie on
dertekend editoriaal noemde 
Het Volk zaterdag de over
name Bitter maar onvermijdelijk. 
De joernalisten van Het VoUc 
stipten het veranderende me
dialandschap, dat in hoge mate 
mee wordt bepaald door de 
lezer, en waar te weinig en te 
laat rekening mee was gehou
den, aan als een belangrijke 
oorzaak van het verval. 

De vroegere eigenaars van de 
krant zagen maar één uitweg 
om het voortbestaan van Het 
Volk te verzekeren: verkopen. 
Ze peuterden wel garanties los 
van de V U M voor het behoud 
van de eigenheid van Het 
Volk. Een Stichting van de 
Christelijke Arbeidersbewe
ging krijgt het recht hierop toe 
te zien, en advies te geven. Zij 
moet o.m. over de benoeming 
van de hoofdredakteur en de 
kommentator van de krant ad
vies geven. Maar het blijft een 
gedwongen huwelijk, en een droe
vige operatie. 

Over de werkgelegenheid 

werden minder sterke garan
ties bedvirongen. Zoiets heet 
verbloemd: maximale garanties 
inzake tewerh'teiling binnen een 
bedrijfitekonomijch verantwoorde 
exploitatie. VUM-direkteur-ge-
neraal Guido Verdegen, die vanaf 
deze week ook de dagelijkse 
leiding van Het Volk in han
den nam, liet er geen twijfel 
over bestaan dat het perso
neelsbestand zal ingekrompen 
worden. Twee kaderleden van 
Het Volk ruimden "in onder
ling overleg" al de baan. Alvaist 
enkele rubrieken als de sport
uitslagen, radio- en televisie
programma's, de beursnote
ringen en agenda's zullen voor 
alle VUM-kranten samen op
gesteld worden. Het is zelfs 
niet uitgesloten dat de over
name van Het Volk ook bij het 
(oorspronkelijke) VUM-per-
soneel voor ontslagen zal zor
gen. 

In de pers werd een boeiende 
polemiek gevoerd over de 
vraag of de VUM-groep van 
Andre' Legaten met de overname 
van Het Volk geen grens over
schreden heeft. De V U M bezit 
nu niet alleen een marktaan
deel van 45% op de kran
tenmarkt. De overname van 
Het Volk heeft ook nog andere 
gevolgen. De V U M bezit nu 
ook de 8% aandelen van Het 
Volk in VTM. De maatschap
pij heeft bovendien een optie 
op een participatie van 35% in 
VT4, en is als aandeelhouder 
van de reklameregie VAR ook 
betrokken bij de openbare om
roep. Uitgeverij Roularta (o.a. 

Knack, Trends, De Streek-
krant, regionale televisie-zen
ders), dat de weekbladen van 
Het Volk overneemt, versterkt 
eveneens haar reeds erg mach
tige positie. Samen met de 
V U M bezit Roularta nu een 
meerderheid in de Vlaamse 
mediaholding, die VTM kon-
troleert. 

De meeste konunentatoren 
zijn de mening toegedaan dat 
de V U M (samen met Roul
arta) een te machtige positie 
bekleedt in het Vlaamse me
dialandschap. De FifMncieel 
Ekonomidche Tijd noemt dit 
geen gevaar meer, maar een 
realiteit. Vooral in Het Laatdte 
Nieuwj trok men fel van leer 
tegen de overname door de 
VUM. Men moet zich er ech
ter goed van bewust zijn dat de 
uitgever van deze krant, De 
Persgroep, van liberale sig
natuur, de grote konkurrent 
was van de V U M in de strijd 
om Het Volk. Volgens H L N is 
de veelgeroemde opiniew^aaier 
opnieuw een stukje dichtge
klapt. De oorzaak voor de 
nederlaag van de Persgroep 
ziet H L N in de ideologische 
manipulatie vanuit CVP-hoek, 
waar men hemel en aarde heeft 
bewogen om de kristelijke ar
beiderskrant bij de kristelijke 
V U M onder te brengen. De 
kriitelijke ziiil, besluit HLN, 
heeft duidelijk wél een vi^ie op het 
nudiabeleid in Vlaanderen. Een 
viéie die enkel leidt naar nuicht^-
koncentratie. 

In een sektor die bij uitstek 
informeert, duidt en opinieert 

wordt traditioneel gewezen op 
de gevaren van monopolievor
ming en koncentratie. Er is 
echter een en ander veran
derd. Ten eerste is de media-
konsument geen ideologische 
patiënt die dankzij het opi
niërend spuitje van een krach
tig editoriaal overtuigd kan 
worden van een bepaald 
standpunt. Dat is hij trouwens 
nooit geweest. En in deze zap-
maatschappij minder dan ooit. 
De mediakonsument schakelt 
van het ene naar het andere 
tele\'isieprogramma, leest een 
of meer tijdschriften door
gaans onvolledig, luistert 
daarbij met een half oor naar 
de radio, jongleert naargelang 
de persoonhjke behoefte en 
voorkeur met andere media als 
video, boeken of teletekst, en 
kleurt in het stemhokje zelden 
nog levenslang trouw aan één 
partij. 

Ook de redakties van kranten, 
weekbladen, televisie-, radio
programma's en joemaals zijn 
met hun tijd mee geëvolueerd. 
Op sommige krantenredakties 
zitten zelfs joernalisten die be
treffende dezelfde tema's di
ametraal tegengestelde menin
gen verdedigen. Naargelang 
de invalshoek krijgt de lezer 
van die kranten deze of gene 
opinie voorgeschoteld. Eén 
bepaalde persgroep geeft in 
Vlaanderen meerdere kranten 
uit waarvan de strekking he
melsbreed verschilt. Waarom 
zou de V U M niet dezelfde 
eerbied voor het eigen karak
ter van Het Volk kunnen op

brengen als De Persgroep dat 
doet voor De Morgen ? 

Wie denkt dat de trouvi' van 
een lezer aan zijn krant over
wegend bepaald wordt door 
de strekking van de krant, 
heeft het al een hele tijd bij het 
verkeerde eind. De overle
vingskansen van kranten als 
opinlevormende instrumenten 
worden niet zozeer door de 
verdedigde ideologie bepaald, 
maar veeleer door de kom-
merciële weerbaarheid. Dit 
impliceert dat de voornaamste 
reden om een krant uit te 
geven (of over te nemen) niet 
de welbepaalde opinie is die 
men wil verspreiden (wat 
eventueel wel kan meespelen 
natuurlijk), maar wel de mo-

f elijke winst die men wil ma-
en (of het marktaandeel dat 

men wil vergroten). De reden 
waarom de V U M Het Volk 
overnam kon door Guido Ver-
deyen niet duidehjker uitge
legd worden: „Sommige uitge
vers menen dat er in Vlaanderen 
een krant teveel u: Daar ga ik niet 
mee akkoord. Een krant met 
127.000 verkochte exemplaren 
maet leefbaar zijn." 

Een andere zaak is de machts
positie die V U M en Roularta 
in de televisiewereld verwier
ven. Hier rijst wel een pro
bleem. Omdat een kranten- en 
weekbladuitgever zowel in de 
openbare, de regionale als in 
de kommerciële zender(s) een 
ste\'ige vinger in de pap heb
ben. 

(Pdj) 
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WEIMMT 
GEMEENTEPOLITIE ONDER VUUR 
In het huidig regeerakkoord 
werd uitgebreid aandacht be
steed aan de veiligheid van de 
burger. Voormahg minister 
Tobback beoogde, door een 
grondige hervorming van de ge
meentelijke politiediensten, het 
subjektief veiligheidsgevoel van 
de burger positief te beïnvloe
den. 

Heel wat burgemeesters be
schouwden dit als een aanflui
ting van hun autonomie. Zo ook 
senator Bob Van Hooland. 
Daarom interpelleerde hij de 
nieuwe minister, Johan Vande 
Lanotte, met de vraag of hij van 
plan is het beleid van zijn voor
ganger verder te zetten. 

GEEN NUANCERING 
„Ik wcu het niet eeiu met de aanpak 
van Tobback. Het ut al te gemak
kelijk om een wetenjchappeiijk on
derzoek te beötellen en op bodit) 
hiervan te bedUdden dat elke ge
meente een politieformatie nwet heb
ben van 1 agent per 1.000 inwoners. 
Men voorzag financiële danktied 
voor de onwillige gemeentebedturen. 
Ik vind dat de konkludied van dit 
wetendchappelijk onderzoek te weinig 
genuanceerd zijn. Er werd onvol
doende ruimte gelaten om een vol
doende onderdcheid te maken tudden 
de 589 gemeenten. De algemene 
norm van 1/1.000 id te grof en gaat 
voorbij o.a. de verschillen tudden 
Wallonië en Vlaanderen. De be
staande dituatie, wat het redultaat id 
van een gevoerd beleid, inzake ge
meentelijke politieformatied en hun 
bezetting wordt niet geëvalueerd." 
E^n vergelijking tussen de 15 
Europese landen toont aan dat 
België met „1 eigent per 298" 
inwoners een goede bezetting 
heeft: 4 van de 12 hebben een 
lichtjes hogere bezetting, o.a. 
Italië en Spanje. De gemiddelde 
bezetting is 1/300. 

Heel wat burgemeedterd, onder wie VU-denator Bob Van Hooland, wenden geen federale diktaten voor hun 
poUtiekorpd. 

AUTONOMIE 

„Ik vind dat de gemeenten vooral in 
deze materie autonomer over de vei
lig heS van haar inwonerd en hun 
bezittingen moeten oordelen. Het id 
een voorrecht van de gemeenteraad de 
kredieten op haar begroting te voor
zien welke zij hiervoor wendt te 
spenderen. Het is niet bewezen dat er 

een oorzakelijk verbarid bedtaat tud
den de veiligheid en het aantal pol-
itie-agenten, temeer omdat er zovele 
andere vormen van organidotie be
staan, voor meer veiligheid. 

Een aantal van deze vormen zijn 
wettelijk geregeld, o.a. de gerech-
terlijke en administratieve samen
werkingsvormen, rampenbedtrlj-
ding, gezamelijke aankoop of uit-

widdeling van materieel, informa-
tieuitwiddeling en dokumentatiehe-
heer. Verder hebben heel wat ge
meenten behoorlijke samenwer-
kingdvormen met politiediendten van 
andere gemeenten en de rijkd wacht. 

En het id in deze richting dat er 
verderdient gewerkt te worden. Wan
neer een politiekorps meent bepaalde 
taken niet meer aan te kunnen, moet 

MONUMENTENZORG 

Zondag ook naar De Fostmannen gekeken ? 
Ik voor de tweede keer reeds en ik zal, als 
ik de kans krijg, ook een derde keer kijken. 
Want zon diepmenselijke verhalen mag en 
kan je niet vergeten. Niet zozeer omdat de 
streekgebondenheid aanspreekt, op een 
boogscheut van m'n voordeur staat een 
monument voor de pajottenlandse fost
mannen, maar omdat menselijk labeur 
altijd tot de verbeelding spreekt. Het roept 
bewondering op, ongeloof, kompassie. 

Het z\veet, de tranen en soms ook het 
bloed verwijzen naar zoveel perioden van 
onze geschiedenis maar heeft tegelijk een 
internationale dimensie. Want al zijn bij 
ons de zwarte, z-weterige gezichten van 
mijnwerkers verdwenen ze zijn er nog in 

Met dezelfde inzet zeilden anderen naar 
verre en vreemde landen om trein en tram 
op sporen te zetten, de enen plantten het 
kruis de anderen tabak, ze werden in-
dianenvriend of deelden het lot van me
laatsen. Vlaanderen zond zijn zonen uit, ze 
werden „de besten onzer broeders" ge
noemd; ook al waren er vrouwen bij. 

Sommigen kregen in hun dorp of stad een 
monument en dat is goed, zo kunnen w îj 
een momentje aan ze denken. En ze niet 
vergeten. Niet alleen hun daden maar 

ele landi ld. zovele andere landen van de -werel 

De FostmcUinen waarover De keuze van 
Dekeyser handelde k^vamen uit de zuidkant 
van Oost-Vlaanderen en Brabant, de 
Z^valmstreek en het Pajottenland. Streken 
waar nauwelijks industrie was en in vele 
gevallen nog steeds niet. Er %vas maar één 
uitweg: de mijnen in Henegouwen. Daar 
was, middels hard labeur, geld te ver
dienen. Maar zoals geweten hadden boe
renzonen daiar geen schrik van. 

Of ze nu op de fiets de Pe3a'esourde 
beklommen, naar Island stoomden om 
kabeljauw te vangen, over die groene 
heiden naar Oostland reden of in de ein
deloze velden van Noord-Frankrijk bieten 
staken; ze deden het, onze Flandriens. 

vooral dat ze de eerste artsen zonder grenzen 
waren, lang voor de médicind dand frontièred 
•werden uitgevonden. En bereid -waren 
daar veel voor over te hebben. Want grote 
inzet w âs er nodig, noem het overtuiging. 
Of idealisme, zo je wil. 

Vraag na de uitzending. Wat bezielde de 
fostmannen om onder zon menson-waar-
dige omstandigheden te w^illen werken? 
Welhcht de zorg voor de dagehjkse bo
terham van zichzelf, van vrouw^ en vele 
kinderen. Maar wie gezien en gehoord 
heeft hoe zij werkten en leefden kan niet 

ontkennen dat er een vorm van idealisme 
nodig was om het te doen en om het vol te 
houden. 

Toevallig herinnerde een Vlaamse krant 
dezer dagen in een persbericht van 5 
november 1954 aan 12 Vlaamse mijn
werkers in een gemeente bij Charleroi die 
niet konden slapen van de kou. Ze lo
geerden in een sinds lang afgedankte 
watermolen, maakten hun groenten 
schoon in drie geblutste emmers die ook 
nog als toilet dienden, zij kookten hun eten 
op een beroest duveltje... 

Doffe ellende die pas goed cian de op
pervlakte kwam met het grote drama in de 
Bois-du-Casier-mijn van Marcinelle, twee 
jaar later. Op min 975 meter brak brand 
uit die het leven kostte aan 261 kompels, 
het merendeel gastarbeiders: Italianen en 
Vlamingen. 

In één klap 183 weduwen en 392 wezen. 

Er zat al een beetje kleurverlies op de 
dokumentenaire uit 1987, maar nog steeds 
een monument. WeUicht zijn er nog weinig 
levenden onder de mannen en de vrouwen 
die in het stuk voorkwamen maar het bhjft 
een onvergetelijk dokument, voor mijn 
part mjig de BRTN het elk jaar vertonen. 

Opdat mijn generatie die nog fostmannen 
heeft gekend hen niet zou vergeten. En 
opdat de generatie-na-ons zou w^eten dat 
er op vele plaatsen van de ^vereld nog 
fostmannen aan het zwoegen zijn. 

R.Asinus 

de mogelijkheid geboden worden om 
kontraktueel beroep te doen op de 
rijkswacht. Deze aanpak kadert in 
een integraal lokaal politie- en vei-
ligheidsbeleLd. Het zou goed zijn dat 
de mogelijkheid van het inhuren van 
rijkswachters versneld wordt gepro
pageerd. Er bedtaat reeds een mo-
delkontrakt hiervoor. Verder dient de 
financiële didkriminatie van „rij
kere" gemeenten anders beoordeeld te 
worden." Tot zover de tussen
komst van Van Hooland, die 
geen federale diktaten voor zijn 
politiekorps w^enst. 

PROCES VINDEVOGEL 

In de Kamerkommissie van 
Justitie -werd minister Wathelet 
geïnterpelleerd over de moge
lijke herziening van het proces 
Vindevogel, oorlogsburgemees
ter van Ronse. Deze laatste 
werd in september 1945 wegens 
vermeende verklikking van bur
gers, na een schijnproces, te
rechtgesteld. Uit het „verslag 
Verroken" bleek dat o.a. vele 
getuigenverklaringen berusten 
op vermoedens. De meeste ge
tuigen ten laste -waren voor-

tg oorlogse pohtieke tegenstanders 
•6 van Vindevogel. Voor velen is 
s het duidelijk dat Vindevogel het 
'S slachtoffer werd van een po-

htiek machinatie, daarom -wordt 
vanuit bepaalde kringen aan
gedrongen op een herziening 
van het proces. Ook Paul Van 
Grembergen meent dat een 
rechtstaat bereid moet zijn om 
fouten recht te zetten. 

,,Na de wapenstilstand, die een 
legitieme daad was voor de Ko
ning, w^erd het algemene beleid 
gevoerd door de sekretarissen-
generaal, het provinciale beleid 
door de goevemeurs en het 
plaatselijke beleid door de bur
gemeesters. Die hebben dus 
^vettelijk gehandeld binnen de 
beperkingen en mogelijkheden. 
Velen hebben kunnen voorko
men dat de bezetter de macht 
alleen naar zich toe trok. Binnen 
dit kader heeft Vindevogel zijn 
verantwoordelijkheid opgeno
men tegen de kandidaat van de 
bezettende overheid in. In de 
huidige omstandigheden zou de 
heer Vindevogel niet ter dood 
zijn veroordeeld.". Tot zover 
Paul Van Grembergen. 

STEMRECHT VOOREU-
ONDERDANEN 

Vorige week werd in de Eu
ropese ministerraad beslist over 
het stemrecht voor Europeanen. 
Paul Van Grembergen interpel
leerde eerste minister Dehaene 
net voor hij met zijn kollega's 
aan tafel zou gaan zitten. „De 
verschillende gemeenschappen zijn 
het erover eend dat de belodtings-
plicht en de taalvoorwaarde een rol 
moeten spelen bij de toekenning van 
dat stemrecht. Ond advies werd niet 
gevolgd door het Komitee van de 
Regio 's en evenmin door het Europees 
parlement. Onze mening kan dud 
alteen nog worden verdedigd binnen 
de Europese minidterraad, waar de 
beslissingen bij unanimiteit worden 
genomen." 

Uit het antwoord van de eerste 
minister bleek dat de drie ge
meenschappen nog een officieel 
standpunt dienen te bepalen. 
E^n feit is dat de taalwetgeving 
niet door deze richtlijn kan weg
gedrukt -worden. 

(ge) 
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SOCIAAL 
PROFESSOR PIETERS BEGRIJPT AFWIJZENDE HOUDING VAKBONDEN EN PATRONAAT NIET 

„GEDEELTELIJKE SPLITSING SZ SLUIT AAN BIJ 
SOCIO-EKONOMISCHE EN KULTURELE REALITEIT" 
De overheveling van de koétenkompenóerende bevoegdheden 
(gezondhetdézvrg, kinderbijöLag) van de Sociale Zekerheid 
naar de gemeendchappen iö volgend de Leuvense prof 
Danny Pieterd nieU andere dan een toepajding van het 
„éuhéidiariteiubeginéel''. Dat beginsel schrijft voor dat 
zoveel mogelijk bevoegdheden moeten worden toegekend aan 
de lagere betttuurdniveau'd. De Belgische werknemers- en 
werkgeveréorganiéatie^ scharen zich op Europees vlak 
volmondig achter dit principe, maar staan weigerachtig 
tegenover de konsekwente toepassing ervan in eigen land. 
Een houding waar Pieters weinig begrip voor heeft. Hij 
vraagt zich af waarom vakbonden en patronaat blind 
blijven voor de socuy-ekonomuche en kulturele verschillen 
in België zoals die tot uiting komen in de federale 
staatsstruktuur. 
Dat vertelde de prof tijdens een lunchge<iprek ingericht door 
het Vormingscentrum Lodewijk Dosfel 

I
n opdracht van de Vlaamse 
regering nam een interdis
ciplinaire studiegroep de fi
nanciële transfers in de So

ciale Zekerheid onder de loupe. 
De voorzitter van deze groep, 
professor Danny Pieters, vroeg 
zich daarbij af of een gedeel
telijke overheveling van de So
ciale Zekerheid naar de deel
staten klaarheid kan brengen in 
dit mistige dossier. Hij vertrok 
voor zijn ontleding van de be
staande situatie en respekteert 
in zijn voorstellen de federale 
logika van ons land met haar 
exclusieve bevoegdheden voor 
de federatie en de deelstaten. 

„SOCIALE FBI" 
Over de beleidskonklusies be
stond onenigheid tussen de di
verse onderzoekers. Daarom 
stelde Pieters alvast zijn eigen 
bevindingen voor jian de bui
tenwereld. Hij wil de inkomens
vervangende vergoedingen 
(werkloosheidsuitkeringen, 
pensioenen, bijstand, ...) fede
raal houden en de kostenkom-
penserende vergoedingen (kin
derbijslag, ziekte, invaliditeit, 
...) doorschuiven naar de ge
meenschappen. ,,Het gaat om 
een vrij eenvoudige operatie in 
de Belgische kontekst", stelt 
Pieters. Hij beperkt zich voor 
deze tweedeling trouwens niet 
tot de reeds bestaande uitke
ringen: „Wat met de stijgende 
kosten verbonden aan de ver
grijzing van de bevolking? Zal 
de federale overheid de pen
sioenen verhogen of zullen de 
gemeenschappen meer rusthui
zen bouwden ? Hier is -weliswaar 
sprake van verschillende instru
menten, maar de doelstelhng is 
dezelfde. Hoe de vergrijzing fi
nancieel cianpakken ? ". In zulke 
diskussies is het volgens Pieters 
van het allergrootste belang dat 
zowel de normerende, de uit
voerende als de financiële ver
antwoordelijkheid aan hetzelfde 
bestuursniveau worden toever-
trouw^d. Kortweg, een pleidooi 
voor samenhangende bevoegd
heidspakketten. 

Pieters maakt twee uitzonde
ringen op de algemene regel van 
de samenhangende bevoegd
heidspakketten. Hij stelt voor 
de medische kosten die het ge
volg zijn van een arbeidsongeval 
of een beroepsziekte federaal te 
houden. Volgens de strikte 
scheiding zouden de ziektekos
ten ten laste komen van de 

gemeenschappen. „Vermits het 
echter gaat om een solidariteits
bijdrage van de werkgevers lijkt 
het beter deze bevoegdheid bij 
de federatie te laten", argumen
teert de onderzoeker. Wat ge
beurt er indien de deelstaten een 
aanvullende pensioenregeling 
willen uitwerken voor hun amb
tenaren ? Pieters is voorstander 
van eenzelfde inkomensvervan
gende vergoeding voor alle Bel
gische ambtenaren. Op voor
waarde dat de deelstaten, naar 
eigen goeddunken, extra ver
goedingen mogen geven aan 
hun ambtenaren. „Lukt dit niet, 
dan moeten de gemeenschappen 
en de gew^esten zelf instaan voor 
alle inkomensvervangende uit
keringen voor hun ambtena
ren", waarschuwt Pieters. 

In een federale staat zijn fi
nanciële transfers via de Sociale 
Zekerheid tot op zekere hoogte 
aanvaardbaar. Ze moeten dan 
wel gebaseerd zijn op objektieve 
verschillen. Wat echter met de 
kontrole op de korrekte toe
passing van de federale spel
regels? Pieters stelt voor het 
hiërarchisch toezicht en de 
slecht werkende eentalige kom
missies te vervangen door een 
soort van „sociale FBI". Die 
inspektiedienst moet erop toe
zien dat de reglementen van de 
Sociale Zekerheid overal op de
zelfde manier worden toege
past. 

Bij de overdracht van de kos-
tenkompenserende uitkeringen 
naar de gemeenschappen, zoals 
Pieter die ziet, zullen allicht een 
aantal praktische problemen rij
zen. Momenteel hangen deze 
vergoedingen af van de be
roepssituatie (w^erknemer, amb
tenaar, zelfstandige) van de uit
keringsgerechtigde. Kinderbij
slag, financiële tussenkomsten 
bij invaliditeit en ziekte \vorden 
berekend op basis van de pro
fessionele status. De aankno-
pingsfaktor voor een uitkering 
is de beroepssituatie, en niet de 
•woon- of -werkplaats. Om zijn 
voorstellen te realiseren moest 
hij dus op zoek naar een andere 
aanknopingsfaktor. Vermits het 
gaat om vergoedingen waar ie
dereen recht op heeft, ongeacht 
zijn professionele status, vindt 
de Leuvense onderzoeker dat 
,,iedere ingezetene van een ge
meenschap moet -worden ver
zekerd voor deze risiko's". An
ders gezegd: iedereen die in 

Voigeiu profeddor Pieterd komt er voor 2010 geen verandering in de 
financiële injektUd die WaUaniële van Vlaanderen krijgt. 

# - • • • ' • • • « 

Vlaanderen woont, heeft recht 
op kostenkompenserende uitke
ringen van de Vlaamse gemeen
schap. De in-woners van het 
Brusselse hoofdstedehjke ge-
-west kunnen kiezen voor één 
van de twee stelsels. Ze krijgen 
een beperkte overstapmogehjk-
heid. 

NIET HINDERLIJK 
In de transfers van Vlaanderen 
naar Wallonië komt geen ver
andering voor 2010. Zelfs bij 
een betere ekonomische kon-
junktuur in het zuiden van het 
land blijft deze trend aanhou
den. De transfers bhjven ook 
bestaan als Vlaanderen en Wal
lonië ekonomisch naar elkaar 
toegroeien. Dat blijkt uit de 
cijfergegevens in het onder
zoeksrapport van Pieters en zijn 
kollegas. Wat zijn de deter
minanten van deze financiële 
overdrachten ? 

De verklaarbare en aanvaard
bare transfers op grond van de 
demografische evolutie, de 
-werkloosheidsgraad en de in
komens kontrasteren met de on
doorzichtige transfers in de ge
zondheidszorg. Pieters merkt 
op dat de verschillen in de ge
zondheidszorg verband houden 
met de medische kuituur boven 
en onder de taalgrens. „E^n 
realiteit die men niet wil zien", 
aldus de professor. Meteen ver
wijst hij daarbij naar de kin
derbijslagen die in de loop der 
jaren zijn ,.uitgegroeid tot een 
extra financieringsmiddel voor 
hogere studies. „En dat terwijl 
onderwijs een gemeenschapsbe-
voegdheid is", verduidelijkt Pie
ters. Daarom lijkt het hem lo
gisch de financiële verantwoor
delijkheid voor de kinderbijslag-
over te dragen aan de deel
staten. 

9 « - • ' • • • • 

Dat de overdracht van de kos
tenkompenserende vergoedin
gen naar de deelstaten een be
dreiging zou vormen voor de 
Belgische Ekonomische en Mo
netaire Unie betwijfelt Pieters 
ten sterkste. Deze uitkeringen 
leggen slechts beslag op één 
derde van het totale sociale ze
kerheidsbudget. De inkomens
vervangende uitkeringen spelen 
een veel grotere rol in het her
verdelingsmechanisme op fede
raal vlak. Bovendien stelt hij 
vast dat de eengemaakte Eu
ropese markt \veinig hinder on
dervindt van het naast elkóiar 
bestaan van twaalf verschil
lende sociale zekerheidsstel
sels. 

De bevoegdheid voor de in
komensvervangende uitkerin
gen (werkloosheid, pensioen) 
moet op het niveau liggen waar 
over het loon -wordt onderhan
deld. In België is dat vooralsnog 
het federale niveau. Naar de 
toekomst toe ziet Pieters de on
derhandelingen over de lonen 
-wel verschuiven naar het Eu
ropese niveau; -wat dan zou im
pliceren dat de inkomensver
vangende vergoedingen op ter
mijn uit een gemeenschappe-
hjke Europese pot zouden ko
men. 

Wat het solidariteitsargument 
betreft, is Pieters -vrij duidelijk: 
,,Solidariteit is uit zijn eigenheid 
beperkt en gradueel. Mensen 
voelen zich meer betrokken bij 
-wat hun buren overkomt, dan 
-wat er de in-woners van een 
ander dorp overkomt." Hij 
•vindt wei dat de grenzen-aan-
de-solidariteit moeten geba
seerd zijn op aanvaardbare kri-
tena. Voor de kostenkompen
serende vergoedingen (gezond
heidszorg, invaliditeit, kinder

bijslag) kiest Pieters resoluut 
voor de solidariteitskring van de 
gemeenschap. Voor hem is het 
onderscheid dat in de Belgische 
staatsstruktuur -werd gemaakt 
op basis van socio-ekonomische 
en kulturele verschillen tussen 
de deelstaten dan ook een ba
sisgegeven in het debat over de 
ombouw van de Sociale Ze
kerheid. 

Filip Vandenbroeke 

c» Ondertiuden ging ook de te-
zing Naar een vierdaagse werk
week ? door. Voor vrijdag 18 no
vember (12u., algemeen <tekre-
tariaat, Barrikadenplein) kan 
nog ingedcbreven worden, dan 
dpreekt Frans CroU (Trends) 
over Ekonomidcbe groei en ver
ankering. 
Info: UL 02/219.25.00, fax: 
021217.35.10. 

BEDRIJFS
PLANNEN 
LEVEREN 2000 
ARBEIDS
PLAATSEN OP 
De bedrijfsplannen maken 
deel uit van het krisisplan 
van de regering en hebben 
de bedoeling meer mensen 
aan het -werk te zetten. De 
werkgevers worden aange
zet om de beschlkbcire cir-
beid te herverdelen en krij
gen per bijkomende werk
nemer jciarhjks 100.000 fr. 
vermindering op hun bij
drage aan de Sociale Ze
kerheid. 
Hoeveel bedrijfsplannen 
zijn er op dit ogenblik al? 
Hoeveel ondernemingen 
van minder dan 50 werk-

hebbe j 'n pla 
Hoeveel bijkomende ar
beidsplaatsen zullen die 
plannen tot gevolg heb
ben? 
Dat -wou kamerhd Etienne 
Van Vaerenbergh verne
men en kreeg van de mi
nister van Te-werksteUing 
en Arbeid volgend ant
woord. 

SCHAHING 
Op 11 oktober j.l. waren er 
101 ondernemingen met 
meer dan 50 -werknemers 
(of -waar een vakbondsaf
vaardiging bebtaat) die een 
bedrijfsplan hebben inge
diend. 
Voor -wat de ondernemin
gen met minder dan 50 
-werknemers betreft en 
waar geen vakbondsafvaar
diging bestaat zijn er 57 
toetredingsakten inge
diend. 
Het aantal bijkomende ar
beidsplaatsen dat door de 
bedrijfsplannen -wordt ge-
kreëerd -wordt op ongeveer 
2.000 geschat. Het gaat hier 
slechts om een schatting 
omdat sommige onderne
mingen hun aanwervingen 
uitdrukken in percentages 
en niet in absolute getallen. 
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PROFESSOR EMERITUS LODE WILS EN 
HET DRAMA VAN DE VLAAMSE BEWEGING 
Prof. Em. Lode WÜd ut niet de grooUte vriend van de 
Vicuinunationalisten. Met kontroveréiële uitspraken over 
de koLLaboratie, de fascifto'Cde Vlaanue beweging, de 
Vlaanue voormannen van weleer streek hij menig fla
mingant tegen de haren in. Naar aanleiding van zijn 
emeritaat gaf Lode Wib bij het Davidsfonds een dik boek 
uit, Vlaanderen, België, Groot-Nederland genaamd. 
Het besluit van dit boek vormde tevens zijn afscheids-
kollege. Hierin verklaarde hij na de verwezenlijking van het 
federalisme geen toekomst meer te zien voor een de-
mokratiöch Vlaams-nationalisme dat niet anti-Belgisch 
en niet fascisto'ide id. 

P
rofessor Wils past eigenlijk 
niet geheel in het bestek 
van deze reeks. Hij is geen 
voorzitter of vooraan

staande van één of andere 
Vlaamse strijdvereniging of kul-
tuurfonds. Maar hij heeft enkele 
spraakmakende boeken ge
schreven over de Vlaamse be-
•weging, het voorwerp van zijn 
jarenlange studie als historikus. 
De boeken werden in vele 
Vlaamsgezinde kringen verket
terd, in sommige andere kringen 
de hemel in geprezen. Lode 
Wils is daarom binnen de 
Vlaamse be\veging een kontro-
versieel figuur. Maar aangezien 
het vaak kontroversiële gedach
ten zijn die vernieuwend en be
vruchtend kunnen werken, en 
aangezien het meningsverschil 
in veel gevallen de aanleiding 
vormt voor een gezonde en kri
tische reflektie over de eigen 
mening, besloten we hem in het 
kader van deze reeks te in-
tervie'wen. De lezer zal merken 
dat ons gesprek met Lode Wils 
op een aantal punten het niveau 
van een dovemansgesprek niet 
oversteeg. Maar ook dovemans-
gesprekken kunnen soms leer
rijk zijn. 

• In Vlaamsnationale kringen 
verwijt men U een eenzijdige 
en belgicistische visie op de 
Vlaamse beweging. 

Lode Wils: „Elke historikus zal 
wel op een min of meer ge
brekkige manier de geschiede
nis benaderen. Ik zeg niet dat ik 
hierop een uitzondering ben. 
Anderzijds meen ik dat iemand 
die beroepshalve veertig, vijftig 
jaar bezig is met de studie van de 
Vlaamse beweging, allicht tot 
een hoge graad van objekti-
viteit, of een geringe graad van 
subjektiviteit, kan komen. En 
waarschijnUjk tot een hogere 
graad van objektiviteit dan be
roepspolitici, wde het er vaak om 
te doen is hun partij in de ge
schiedschrijving te verdedigen. 

Het is zo dat de Vlaamse be
weging, zoals elke beweging, 
stroming of partij trouwens, 
haar eigen beeld kreëert, haar 
eigen mythe kreëert. Welke zijn 
de belangrijkste propaganda
middelen van een be'weging? 
Een ideaal-beeld van zichzelf 
ontwerpen, en een karikatuur 
maken van de anderen. Dat is 
^vat een beweging aanhang, kie
zers, publiek, etc. bezorgt. Het 
is de taak van de historikus deze 
mj/then, die mengehng van 
halve waarheden en hele on
waarheden, gekreëerd voor de 
propaganda van een beweging, 
te ontrafelen en te weerleggen. 
Natuurlijk zegt men dat die his
torikus een vijand van de be
weging is. Een historikus van 

het kristendom is per definitie 
een ketter. Een historikus van 
het sociaUsme is bij bepaling een 
bourgeois. En zoals jJle serieuze 
historici van de Vlaamse be
weging, ontsnap ik ook niet aan 
dit etiket van vijand van de 
Vlaamse beweging." 

VOLKSUNIE 
• In uw afscheidskollege 
haalde U een citaat van pro
fessor Vos aan: "De Volksunie 
wilde zich van bij haar ont
staan als demokratische partij 
profileren, maar bleef tegelij
kertijd de solidariteit met de 
door de repressie getroffen 
Vlaamsnationalisten handha
ven, en pleitte zelfs voor het 
recht op amnestie. Zo hielp ze 
de fascistoïde traditie in het 
Vlaams-nationalisme kontinu-
eren." En nog van Vos: "Die 
fundamentele dubbelzinnig
heid, van tegelijk het meesle
pen van de fascistische erfenis 
en anderzijds het meespelen in 
het demokratische spel, bleef 
in de jaren zestig en zeventig 
bestaan, totdat vanaf 1978 de 
rechtsradikalen met een eigen 
partij begonnen, het Vlaams 
Blok." U bent het daar mee 
eens? 

Lode Wils: „Het weekblad 
W I J is voor niet-geabonneer-
den moeilijk verkrijgbciar. U 
heeft mij vijf interviews opge
stuurd die in deze reeks al ver
schenen zijn. In totaal tien blad
zijden. Ik heb de moeite ge
nomen niet alleen deze inter
views aandachtig te lezen, maar 
ook de tekst op de achterzijde 
ervan. O p die tien bladzijden 
ben ik op drie artikels gestoten 
waarin sohdariteit opgebracht 
wordt met de fascistische, 
Vlaamsnationalistische koUabo-
ratie: een artikel van Hector De 
Brujme in Volk en Staat, waar
uit moet blijken dat De Bruyne 
als joernahst tijdens de oorlog 
kritisch bleef; een artikel over 
het proces Vindevogel, waarin 
gezegd wordt dat het boek dat 
recent over hem verscheen ob-
jektief en woord voor woord 
zijn proces weergeeft, maar 
w^ciarin verzwegen wordt dat dit 
zogenaamd objektief woord 
voor woord verslag opgesteld is 
door de sekretaresse van een 
van de advokaten van Vinde
vogel, m.a.w. evident zéér par
tijdig is; en ten derde, het ergste, 
volgende tekst: "Herdenkings-
komitee Limburgs Offer voor 
Vlaanderen". Daarin wordt ge
zegd dat Vlaanderen de bevrij
ding van België niet viert, maar 
de 242 Belgische repressie-
moorden herdenkt, de tientallen 
Belgische verkrachtingen, de 
duizenden jaren Belgische ge
vangenis, dr. August Bonus, 

Elias aan het ziekbed van Bornu. Prof Wils: "Welke onrechtvaardige 
behandeling heeft men Bornu aangedaan 7" 

Leo Vindevogel, Theo Brouns, 
Irma Laplasse en alle Vlamin
gen die wegens hun Vlaams-zijn 
werden vermoord, verkracht, 
gevangen gezet en gebrood
roofd. Het is voor mij heel dui
delijk dat het niet tot in de jaren 
zeventig, tot aan de stichting 
van het Vlaams Blok in 1978 is 
dat de Volksunie die fascistische 
erfenis meesleept, maar tot en 
met in 1994." 

• U haalt drie voorbeelden 
aan... 

Lode Wils: „Het is een kon-
stant thema in uw blad. Evident. 
Dat is het kanaal waarlangs 
voortdurend fascistische invloe
den worden gespoten in onze 
samenleving, vijftig jaar na de 
oorlog." 

• Vindt U niet dat er een 
onderscheid gemaakt moet 
worden tussen een oordeel 
over de repressie en een oor
deel over de fascistische kol-
laboratie van tijdens de oor-
log? 

Lode Wils: „Ja , akkoord. Ik 
denk dat er vandaag, vijftig jaar 
na de feiten, nog zeer weinigen 
niet zullen toegeven dat de re
pressie te zwaar geweest is. Het 
is trouwens zo dat de Volksunie 
en het Vlaams Blok kunnen 
bestaan dankzij het kultiveren 
van de solidariteit met de re-
pressieslachtoffers. In ons 
rechtssysteem geldt na twintig 
jaar zelfs voor moordenjiars de 
verjaring. Na vijftig jaar zal er 
dus niemand moeite mee heb
ben om de bestraffing van de 
koUaboratie te streng te vinden. 
Maar als historikus moet ik zeg
gen dat de bestraffing van de 
koUaboratie in Nederland en 
Frankrijk strenger is geweest 
dan in België. In Frankrijk zijn 
tienduizend mensen vermoord 
bij de bevrijding." 

• En hoe komt het dan dat er 

in Frankrijk en in Nederland 
al amnestie afgekondigd is, en 
hier nog niet? 

Lode Wils; „Daar komen ŵ e op 
een stokpaardje van mij. In Bel
gië heeft het amnestieprobleem 
zich ook al na de eerste we
reldoorlog gesteld. Er zijn toen 
twee amnestiewetten uitgevaar
digd, een in 1928 en een in 1938. 
De VlaamsnationjJistische par
tij van toen heeft heel duidelijk 
die amnestie niet gewild. Zij 
heeft daar enkel en alleen stem
ming rond willen maken tegen 
België. Wanneer er in 1938 voor 
de tweede keer een amnestiewet 
hangende •was, hebben de 
Vlaamsnationalisten amende
menten ingediend, ondertekend 
door Romsée en vier anderen, 
om de amnestie uit te breiden 
voor verklikkers, en om alle 
bevorderingen en benoemingen 
te herstellen en de financiële 
verliezen die daar uit het verlies 
ervan voortkwamen. Ze •wilden 
m.a.w. dat wie door de Duitsers 
benoemd was tot sekretaris-ge-
neraal, en daarvoor na de oorlog 
wegens koUaboratie was ge
straft, hersteld moest worden in 
zijn funktie van sekretaris-ge-
neraal en de achterstallige vlied
den verbonden met die funktie 
moest ontvangen. Daaruit bleek 
overduidelijk dat die amende
menten enkel bedoeld w^aren om 
amnestie te beletten, en om ver
der stemmen te kunnen winnen 
op dat thema." 

AMNESTIE 
,,En wat zag men gebeuren in 
1940? Diegenen die men am
nestie verleend had •waren er als 
de kippen bij om opnieu'w met 
de Duitsers te koUaboreren. Het 
is logisch dat men in sommige 
kringen zegt: nu nooit meer 
amnestie. Dit vormt in belang
rijke mate een verklciring van de 

•weigering van het •woord "am
nestie". België heeft •wel al lang 
een feitelijke "amnestie" ver
leend, en in veel sterke mate dan 
in welk ander land ook dat door 
Duitsland bezet was en zich 
verdedigd had. Kent U één an
der land waar zoveel ge^wezen 
kollaborateurs volksvertegen-
•woordiger, senator of minister 
zijn geworden? Dus het ab
soluut eisen van amnestie nu, is 
net als tussen de twee oorlogen, 
een middel om heibel te maken, 
stemmen te •winnen, maar niet 
om de mensen te helpen." 

• Dat is •wel een sterke uit
spraak. 

Lode Wils; „Dat is een sterke 
uitspraak. Ook ik kom uit een 
katoliek-flamingantisch milieu. 
In het huis van mijn ouders zat 
een vriend verborgen die zich 
trachtte te onttrekken aan de 
straatrepressie. Maar •we moe
ten toch alstubheft leren afstand 
te doen van onze propaganda, 
en de dingen zeggen zoals ze 
zijn. Waarom komt die eis tot 
amnestie of het -wegwerken van 
de gevolgen van de repressie 
steeds méiar terug bij die mensen 
die steeds een middel zoeken om 
België te vernietigen ? Terwijl er 
w^aarschijnlijk geen enkele staat 
in Europa zo breed is geweest 
tegenover zijn verloren schapen 
als juist die "haat-staat Bel
gië"." 

• Hoe denkt U zelf over am
nestie? 

Lode Wils: „Ik -vind dat dit nu 
naar voren geschoven •wordt als 
eis om daarmee stemming te 
maken, en wat de politieke par
tijen betreft, stemmen te •win
nen." 

• Indien er al lang amnestie 
a%ekondigd •was, zou dit niet 
meer mogelijk zijn ? 

Lode Wils: „Neen, •want om het 
even in •welke mate men am
nestie verleend zou hebben, het 
zou voor de pleitbezorgers van 
amnestie nooit ver genoeg gaan. 
De agitatie vjui precies dezelfde 
kranten en precies dezelfde 
mensen als in 1938 zou verder 
blijven bestaan. Niettemin ben 
ik ervan overtuigd dat men hoe 
meer hoe beter het gras voor de 
voeten van die agitatoren dient 
•weg te maaien." 

• Wat •vindt U fascistoïde aan 
het pleiten voor het •wegwer
ken van het onrecht van de 
naoorlogse repressie ? 

Lode Wils : „Lees toch w ât er in 
uw eigen blad staat: 'Vlaan
deren herdenkt dokter August 
Borms". Hendrik Elias, de Lei
der van het VNV in de oorlog, 
noemde de verdedigers van de 
DeVlag en de SS, waarvoor 
Borms en Verschaeve optraden 
als Vciandeldragers, publiek 
volksverraders. En terecht na
tuurlijk, want zij stonden onze 
verduitsing voor. Zij •wilden ons 
nazificeren. En die mensen wor
den nu, o.a. in W I J , zoals ik U 
heb voorgelezen, opgehemeld 
als slachtoffers. Als dat geen 
fascizering in de hand •werken 
is? 

Ik denk dat dit voor de Volks
unie zeer gevaarlijk is, •want op 
die manier is er geen reden om 
bij de VU te blijven. Met der
gelijke artikels bereidt de VU 
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haar eigen mensen voor om naar 
het Vlaams Blok over te stap
pen. Zij ondermijnt haar eigen 
bestaan als demiokratische partij 
doordat ze in feite niet voluit 
demokratisch is, maar dubbel
zinnig blijft. Aan de ene kant wil 
ze een demokratische partij zijn, 
en aan de andere kant blijft ze 
het fascisme voedsel geven." 

• Gelooft U dan dat het zo 
eenvoudig is om daar tabula 
rasa mee te maken? Het ar
tikel over Hector De Bruyne 
dat U citeert werd precies ge
publiceerd door ons omdat net 
aantoont dat er Vlaamsnati
onalisten waren die, zoals De 
Bruyne destijds als joemalist 
bij Volk en Staat, zich verzet 
hebben tegen het fascisme en 
de verduitsing, de gelijkscha
keling van de volkeren die on
der de Duitse bezetting leef
den. E r v*ras niet alleen zwart 
en wit onder de oorlog, maar 
ook en vooral veel grijs. 

Lode Wils: „Ja , dat is •waar. 
Hector De Bruyne was geen 
echte nazi zoals Verschaeve en 
Borms. Maar fascistisch was het 
VNV gewis en zeker. Dat heeft 
Bruno De Wever in zijn recent 
boek "Greep naar de macht" 
overduidelijk aangetoond. Men 
kan er voortaan niet meer on
deruit dat het héle VNV, ik 
herhaal, het héle VNV, tijdens 
de oorlog onmiddellijk de fas
cistische koers gevolgd is. Maar 
een aantal VNV-ers heeft zich 
afgezet tegen de nazificering 
van hun fascisme door de De-
Vlag, de SS, Borms, Ver
schaeve, Ward Hermans en ga 
zo maar door. Na de oorlog 
w^erden niettemin die mensen 
opnieuw opgenomen in het ge
heel van de "wegens hun 
Vlaams-zijn vervolgde idealis
ten". Ik ben daarom erg ge
lukkig met een artikel van Frans 
Van der Eist in het Verschae-
viana-jaarboek 1993, dat recent 
verscheen. Van der Eist schreef 
daarin een moedig stuk, geti
teld: "Verschaeve, het einde van 
een mythe?", waarin hij heel 
harde en rake dingen zegt over 
de priester. Ik zou graag zien dat 
U dat artikel ook in W I J over
neemt. Maar ik vrees dat W I J 
dat niet zal doen." 

• In ons blad werd al geruime 
tijd geleden de mythe rond 
Verschaeve doorprikt . 

Lode Wils: „Welaan dan, ik 
hoop dat U ook dit artikel van 
Van der Eist zult •willen pu
bliceren." 

ANTI-BELGICISME 
• In u^v afscheidskoUege •was 
U erg pessimistisch omtrent de 
overlevingskansen van een de
mokratisch Vlaamsnationa-
Usme na het Sint-MichielscJi-
koord. 

Lode Wils: „Het demokratisch 
Vlaamsnationahsme had het fe
deralisme als belangrijke doel
stelling. Dat is nu verwezenlijkt. 
Wat blijft er nu nog over ? Even
tueel anti-belgicisme. Maar 
•waarom zouden wij anti-Bel
gisch zijn? Het anti-belgicisme 
is volgens mij essentieel ver
bonden met de solidariteit met 
de fascistische Vlaamsnationa
listen die gekoUaboreerd heb
ben en die nu de zogenaamde 
slachtoffers van de repressie 
zijn. Ik zie niet in hoe er na de 
verwezenlijking van het fede
ralisme •via het Sint-Michiels
akkoord naast een anti-Belgisch 
en fascistoïde Vlaams Blok nog 
plaats zou zijn voor een anti-
Belgische maar niet fascistoïde 

Volksunie. En anderzijds zie ik 
ook niet in wat een niet-anti-
Belgisch demokratisch Vlaam
snationahsme nog kan doen." 

• U vermengt anti-belgicisme 
met fascisme. 

Lode Wils: ,,Dat is de his
torische ontw^ikkeling die dui
delijk aangetoond •wordt in het 
boek van De Wever." 

• Volgens U kan men dus niet 
anti-belgicist zijn zonder fas
cist te zijn ? 

Lode Wils: „Dat is natuurlijk 
theoretisch mogelijk. Maar his
torisch is het anti-belgicisme nu 
eenmaal gegroeid uit de kol-
laboratie, eerst al tijdens de eer
ste wereldoorlog met het ak-
ti^visme. Dat w^as trou^wens ook 
al behoorlijk rechts. Het ak-
tivisme •was een kreatie van de 
Duitse Flamenpolitik, die ook 
gevoerd •werd door de rechtse, 
zogenaamde völkische krachten 
in Duitsland. Welke •wa^ de mo-
gehjkheid voor anti-Belgische 
Vlaamsnationalisten tussen de 
twee oorlogen om hun doel te 
bereiken? Hoe kon België tij
dens het interbellum vernietigd 
worden? Daar •was maar één 
mogelijkheid voor: een nieuwe 
oorlog, die zou gevoerd en ge-
^vonnen ^vorden door een 
rechts-revanchistisch Duits
land. Deze anti-Belgische, ge-
•wezen akti^visten moesten nood-
zakehjkerwijze hun hoop stellen 
op een rechts, revanchistisch 
Duitsland, op de partij van Hit
ler. Het anti-Belgische is daar
door en door het algemeen po
litiek klimaat in Europa, tussen 
de twee oorlogen nau^w ver-
w^even gereiakt met het fascisme. 
Die verwevenheid •werd beves
tigd en versterkt door de kol-
laboratie tijdens de tweede we
reldoorlog, en door de bestraf
fing van die koUaboratie na de 
oorlog. Zoals ik uit de artikels 
uit W I J afleid, wordt dat beeld 
van de cianval van België op de 

Vlaamse ideahsten, zoals de re
pressie voorgesteld •wordt, tot 
vandaag hoog gehouden. Ik zie 
geen feitelijke mogelijkheid om 
vandciag anti-belgicisme en fas
cisme uit elkaar te halen. The
oretisch kan dat, en hier en daar 
zal er wel een indi^vidu zijn die 
links gezind is en tegelijk anti-
Belgisch. Maar 90% of meer 
van -wie anti-Belgisch is, is ook 
min of meer fascistoïd gezind of 
omgekeerd." 

• Het beeld dat door het of
ficiële België na de oorlog van 
de koUaboratie opgehangen 
w^erd, stopte alle zw^arten in 
dezelfde zak. De bestraffing 
van de politieke koUaboratie 
maakte bievoorbeeld omzeg
gens geen onderscheid tussen 
VNV-ers of DeVlag-ers. Kan 
men het daarom niet logisch en 
begrijpelijk noemen dat in de 
herinnering en de mjrthevor-
ming over de koUaboratie in 
VlaamsnationaUstische krin
gen dit onderscheid tussen de 
•ware nazi's van toen en min of 
meer fascistoïde Vlaamsnati
onalisten ook niet steeds dui-
deUjk gemaakt •wordt? En is 
het bijgevolg niet een beetje 
oneerUjk om iedereen die van
daag bepaalde Vlaamse voor
aanstaanden uit die periode in 
herinnering brengt af te schU-
deren als fascisten? 

Lode Wils : „Het is niet het 
officiële België dat de koUa-
borateurs veroordeeld heeft. 
Dat is -weer zon typische prop-
aganda-uitspraak van U. Het 
beeld dat in België van de kol-
laboratie opgehangen •werd 
hebben •we te wijten aan be
paalde linkse en kommunisti-
sche krachten in België. Ik heb 
in mijn boeken aangetoond dat 
er een tegenstelling bestond tus
sen links en rechts in de be
nadering van de koUaboratie. 
Het "officiële België" dat ge-
•woonlijk in onze flaminganti-
sche hteratuur met alle zonden 

Prof. Wild: "Waarom komt die e'u) tot amnedtie of het wegwerken van 
de gevolgen van de rep redd ie dteedd maar terug bij die menden die dteedd 
een middel zoeken om België te vernietigen?" 

van Israël beladen wordt, be-
üchaamd door de regering in 
Londen, haar besluitwetten en 
zo voort, scheerde alle koUa-
borateurs niet over dezelfde 
kam. In de boeken van WTlfried 
Pau^wels over de bevrijdings
dagen van '44 en de rapporten 
van Ganshof Van der Meersch 
wordt aangetoond dat het niet 
de besluitwetten van Londen 
zijn die oorzaak zijn van de 
ontsporing van de repressie, 
maar •wel het feit dat twee maan
den en een half lang na de 
bevrijding niet de regering de 
macht in handen had, maar het 
verzet. Het verzet was ge^wa-
pend en de regering niet. Half 
november '44 pas is het verzet 
gedeeltelijk ontwapend. Dat wil 
zeggen dat er pas van toen af 
geen kommunistische staats
greep meer mogelijk was. Tot 
dan bestond die mogelijkheid 
wel. Alaar ook daarna bleef het 
verzet nog veel wapens houden. 
In mei-juni 1945 heeft het verzet 
opnieu'w naar straatgeweld ge
grepen. Het is om dat straat
geweld in te dijken dat toen 
mensen zijn gefusilleerd zoals 
Irma Laplasse. Er werden door 
het verzet rechters vermoord 
omdat ze in hun ogen te klement 
waren tegenover de koUabora-
teurs, advokaten -werden geïn
timideerd enzovoort. 

Het is een propagandistische en 
leugenachtige voorsteUing te 
zeggen dat het officiële België 
de excessen in de repressie be
gaan heeft. Het linkse België, en 
ook het linkse Vlaanderen, is 
daarvoor verantw^oordehjk. J e 
m£ig niet vergeten dat de 
Vlaamse be-weging na de oorlog 
door de grote meerderheid van 
de Vlciamse bevolking uitge-
spu-wd werd. Als kind •was ik er 
getuige van hoe het volk bij de 
be-vrijding van Antwerpen eiste 
dat de Vlaamse leeuw die naast 
de Belgische driekleur hing aan 
het Sint-Lievenskollege •wegge
nomen zou •worden. Die vod 
van de Vlaamse verraders moest 
•weg. Het is aan de vastbera
denheid van de priester-direk-
teur te danken dat de vlag niet 
gestreken \verd." 

• Niettemin •werden de kol-
laborateurs feiteUjk op één 
hoop geveegd. Is het niet be-
grijpeUjk dat ze daardoor zelf 
naderhand het onderscheid 
dat tijdens de oorlog bestond 
gaan minimaUseren ? 

Lede WTls: ,,Akkoord. Er zijn 
tendenzen aan^wezig om de een
heid tussen alle ge^wezen kol-
laborateurs te bewerkstelligen 
en beswaren. In Broederband 
bvb. stelt men die eenheid sterk 
voorop." 

• In sommige kringen stelt 
men die eenheid zo sterk 
voorop dat het voor ge^wezen 
koUaborateurs moed vergt om 
ze opnieu^w te verbreken, en te 
^vijzen op de ideologische ver
schillen die er tijdens de oorlog 
bestonden. 

Lode Wils : ,,Precies. Ik denk 
dat het vandaag bijna onmo
gelijk is om dat onderscheid nog 
te maken. Daarom heb ik in 
mijn afscheidskoUege gezegd 
dat het mij uitgesloten lijkt dat 
in de praktijk die scheiding van
daag kan doorgevoerd worden. 
Ik heb de oproep geciteerd van 
De Belder, Eykens en d'Es-
pallier tot een scheiding in de 
Vlaamse beweging tussen een 
demokratische Vlaamse bewe
ging en een be^weging rond het 
Vlaams Blok. Ik vrees dat de 
scheiding tussen demokratische 

en fascistoïde Vlaamsnationa-
hsten die deze auteurs voor
staan onmogehjk is. Wij kunnen 
ons verleden niet afleggen alsof 
we van kledingstuk verwisse
len. Dat is het drama waarmee 
onze Vlaamse beweging wor
stelt. Net zoals de Waalse be
weging met haar linkse en kom
munistische verleden opge
scheept zit. In Henegouwen 
stemde in 1946 een k^vart van de 
bevolking stalinistisch." 

BORMS 
• Is het juist omwiUe van dat 
historisch drama dan niet on
eerlijk om te bUjven spreken 
over "de fascistoïde stroming 
die door de VU tot op vandaag 
in de Vlaamse be^weging in
gespoten •wordt"? 

Lode WUs: „Maar enfin, lees de 
artikelen uit W I J die ik aan
haalde ! Als August Borms ver
heerlijken, als zeggen dat het 
bestraffen van Borms een 
moord was, als dat het fascisme 
niet propageren is, dan •weet ik 
het niet meer. August Borms 
•was een vaandeldrager van een 
uitgesproken nazi-be^weging!" 

• Alaar dat betekent toch niet 
dat de mensen die Borms her
denken vandaag fascisten 
zijn? 

Lode WUs: ,,Ah toch wel, dat is 
evident. Wat zijn het anders? 
Zij verheerlijken mensen die al
lemaal fascist geweest zijn, juist 
om^ville van het feit dat ze fas
cist waren. Wat is dat dan an
ders dan zelf het fjiscisme ver
spreiden? Dat is propaganda 
voor het fascisme!" 

• Borms mag nog, zoals U 
stelt, een fascist van het zui
verste •water geweest zijn, de 
behandeling die hem te beurt 
viel •was toch niet bepaald 
rechtvaardig ? 

Lode WUs: „Hoe dat? Wan
neer? Wanneer werd Borms 
onrechtvaardig behandeld? Of 
ontkent U het recht dat men 
diegenen die Elias volksverra
ders noemde bestrafte? Mocht 
dat dan niet? Want dat is wat 
men met Borms gedaan heeft. 
Of vindt U dat Borms na de 
eerste wereldoorlog onrecht
vaardig behandeld •werd ? Toen 
men hem, zoals alle andere ak-
ti^visten, onmiddeUijke vrijlating 
beloofde op voorwaarde dat hij 
zou beloven niet meer aan po
litiek te doen. 

Wat hij niet •wilde beloven en 
daardoor tien jaar lang in de 
gevangenis heeft gezeten. 
Welke onrechtvaardige behan-
dehng heeft men Borms aan
gedaan? Vindt U dat men in 
Nederland door het fusilleren 
van Mussert deze man onrecht 
aangedaan heeft? Indien U ja 
zegt, dan ga ik antwoorden dat 
U nog altijd propaganda voor 
het fascisme maakt. ' 

• Dus zeg ik geen ja. 

Lode WUs; ,,Nu, ik •vind de 
behandeling van Borms •wel po
litiek ontwijs. Ik vind het jammer 
dat men die man die ziek en oud 
was niet rustig liet sterven zoals 
De Gaulle Pétain rustig heeft 
laten sterven. De Gaulle was 
veel verstandiger door de ter 
dood veroordeelde Pétain niet 
te laten fusilleren. 

Maar ik ben er zeker van dat 
indien men Borms had laten 
leven, de mensen die nu over de 
moord op Borms spreken dan 
nog over de moord op Borms 
zouden spreken. Zoals ze nu 
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MMSEHEIR 
spreken over de moord op Dom 
Modest Van Assche. Van As-
sche is door zijn ziekte gestor
ven in de gevangenis. En niet 
"bezweken aan zijn martelin
gen." 

Het zware verwijt dat ik bo
vendien aan de toenmalige lei
ders van het Vlaamsnationa-
lisme maak, is dat zij in sep
tember '44 gevlucht zijn. En pas 
teruggekomen zijn wanneer de 
volkswoede, aangestookt door 
hnks, niet alleen door de kom-
munisten maar ook door een 
aantal socialistische en liberale 
bladen, geluwd was. 

Die volkswoede heeft ertoe ge
leid dat men bloed eiste. Dat 
zorgde voor woelingen die men 
trachtte te kalmeren door een 
aantal doodvonnissen uit te 
spreken. Ik heb bewondering 
voor iemand als VLndevogel, die 
gebleven is. Hij heeft het met 
zijn leven bekocht. Indien een 
tiental Vlaamsnationalistische 
leiders de moed had gehad hun 
leven te geven, dan zouden zij 
daarmee hun volgelingen veel 
bespaard hebben. 

Het waren nu vaak de kleine 
garnalen die in de eerste maóm-
den na de bevrijding, toen de 
oorlog nog voortduurde, de 
zware straffen kregen. Vergeet 
niet dat sommige van die leiders 
ook na de bevrijding nog sol
daten rekruteerden voor Duits
land, dat V-bommen afvuurde 
op België en nog duizenden 
burgerslachtoffers maakte." 

• Is het op dat ogenblik nog 
mogelijk om de zaak zo nuch
ter te analyseren zoals vcij dat 
hier en vandaag kunnen ? 

Lode Wils: ,,Neen, dat geef ik 
toe. Ik zeg ook niet dat ik zelfde 
moed zou gehad hebben om te 
blijven indien ik in hun schoe
nen had gestaan." 

• Was het lot van de gevluch-
ten van september '44 niet zo
zeer met nazi-Duitsland ver
bonden dat ze niet anders kon
den dan mee met de Duitsers 
op de loop gaan, in de achteraf 
Ijdel gebleken hoop dat de kan
sen voor Vlaanderen nog zou
den keren ? 

Lode Wils:,,Kansen keren voor 
Vlaanderen ? Dat was voor Van 
de Wiele de volledige nazifi-
cering en verduitsing van 
Vlaanderen! Maar het voor
beeld van Vindevogel en ook 
van Theo Brouns bewijst dat 
men zijn hachje slechts kon red
den door in die omstandigheden 
te vluchten." 

• U zegt dat we ons verleden 
niet zomaar naast ons neer 
kunnen leggen. Maar kan er 
geen onderscheid gemaakt 
w^orden tussen de geschiedenis 
van een bew^eging of een partij, 
en haar aktueel programma? 
In het aktueel programma van 
de Volksunie zult U niet zo 
makkelijk fascistische ideeën 
terugvinden. 

Lode Wils: „Zoals de door mij 
geciteerde Louis Vos vind ik dat 
juist door dat welbepaald beeld 
van de koUaboratie te blijven 
uitdragen, ook het fascisme ge-
kontinueerd wordt. De Volks
unie •wU een demokratische par
tij zijn, en is dat ook, maar langs 
de andere kant blijft ze fas
cistoïde refleksen voeden en on
derhouden door haar solidari
teit met de fascistische koUa
boratie. 

Ik betreur dat, en ik vrees dat 
het onmogelijk is voor de Volks

unie om zich daarvan los te 
maken. Ik vrees dat de Volks
unie haar solidariteit met de 
kollaboratie niet kan afwijzen. 

Het is mijn mening dat de 
Volksunie daardoor ook haar 
eigen voortbestaan ondermijnt, 
omdat zij door haar houding, die 
wellicht niet anders kon, het 
Vlaams Blok heeft voorbereid 
en laten groeien." 

VLAAMSE BEWEGING 
• Meent U niet dat het fas
cistoïde Volksunie-elektoraat, 
dat na de oorlog buiten de VU 
geen alternatief had, vandaag 
al lang overgestapt is naar het 
Vlaams Blok? 

Lode Wils: „Maar neen. U kre-
eert door die solidariteit met de 
kollaboratie zoals ze tot van
daag tot uiting komt in uw blad 
steeds nieuwe fascistoïde kie
zers en kaders. Jonge lezers, die 
geen herinnering meer hebben 
aan wat de koUaboratie w^as, 
krijgen door die artikels op
nieuw het fascistoïde gedach-
tengoed ingelepeld. Door de 
fascisten van toen af te schil
deren als helden en martelaren 
leert U de jeugd opnieuw fas
cistisch worden." 

• U vraagt het onmogelijke: 
als iedereen in Vlaanderen die 
een beetje solidariteit betuigt 

of zich verbonden voelt met 
"wat men de slachtoffers van de 
repressie noemt fascistoïde is, 
dan zijn er verdraaid w^einig 
Vlaamse niet-fascistoïden. 
Volgens U zit zelfs iedereen 
die in de brede zin ijvert voor 
meer Vlaams zelfbestuur in 
hetzelfde fascistoïde schuitje. 

Lode Wils: ,,Inderdaad. Wij 
zijn helaas zodanig verweven 
met ons verleden dat het de 
Vlaamse beweging tot vandaag 
beïnvloedt. Maar dat is een in
vloed die ik heel schadelijk vindt 
en die ik wil bestrijden. 

• Maar dan moet U de 
Vlaamse beweging zelf bestrij
den, vermits de invloed zo diep 
in de beweging gedrongen is. 

Lode Wils; „In het Vlaamsna-
tionalisme is die invloed zo diep 
doorgedrongen dat deze poli
tieke stroming er onlosmakelijk 
mee verbonden is. Alaar niet in 
de Vlaamse beweging." 

• Kijk dan eens rond in de 
Vlaamse be^veging. Is de fas-
ciserende invloed dan afwezig 
in bvb. het katolieke Davids-
fonds ? 

Lode Wils: „Neen, msiar ik 
beschouw het Davidsfonds «Js 
een Vlaamsnationalistische ver
eniging. Ik ben er dan ook se
dert twee jaar geen lid meer 
van." 

• Noem dan eens een vereni
ging uit de Vlaamse bew^eging 
•waar deze fascistoïde invloed 
niet meespeelt? 

Lode Wils: ,,In mijn boek 'Van 
Clovis tot Happart" schreef ik 
dat al sedert het interbellvun de 
leiding van de grote Vlsiamse 
kultuurverenigingen in handen 
was van nationalisten. En dat 
bleef zo daarna. Men ga maar de 
leiding na sinds de bevrijding, 
van Davidsfonds, VTB-VAB, 
Zangverbond en IJzerbede-
vaartkomitee, Vlaamse Oud-
strijders, Vljiamse Volksbewe
ging, Verbond van Vlaamse 
Academici, Vereniging van 
Vlaamse Professoren, tot zelfs 
het Willemsfonds. Ik besloot: 
"Wie geen verband ziet met de 
stuwing die van dergelijke ver
enigingen uitging voor zelfbe
stuur, en nu bij sommigen voor 
onafhankelijkheid, sluit vrijwil
lig de ogen." Kijk naar de in-
tervie'ws met de kopstukken van 
die verenigingen die al in W I J 
verschenen. Hoe sterk de re
pressie en amnestie nog steeds 
vooraan staat." 

• Het is ook vijftig jaar ge
leden dat België bevrijd werd. 

Lode Wils: „ Ja . Vandaag ge
bruikt men de amnestie-eis als 
een middel om tot Vlaamse on-
cifhankelijkheid te komen. Men 
•weet dat men in links Wallonië 

geen amnestie zal willen, en dus 
moet de boel geforceerd wor
den. Desnoods moet de 
Vlaamse Raad het dan msiar zelf 
doen, en daar ziet het Vlaam-
snationalisme een breekijzer in 
om België te vernietigen." 

• Dat is volgens U de stra
tegie die de verenigingen en 
partijen van die strekking vol
gen? 

Lode Wils: , ,Ja, dat is heel 
duidelijk hun strategie. En als 
België springt, wordt vader of 
grootvader in plaats van Ismd-
verrader martelaar. Het illu
streert hoe fascisme, anti-bel-
gicisme en Vlaamsnationalisme 
met elkaar verstrengeld zijn. 
Zoals de suiker opgelost wordt 
in de koffie, en er niet meer 
uitgehaald kan worden, tenzij 
theoretisch in een laboratorium. 
Onvermijdehjk zal ook de 
Volksunie blootstaan aan de 
verleiding om zichzelf een 
nieuwe bestaansreden te geven 
door haar anti-belgicisme te ra-
dikahseren." 

Peter Dejaegher 

c» Vlaanderen, België, Groot-
Nederland. Lode WiL). Uitg. Da
vidsfonds, Leuven, 1994. 

(Volgende week: 
VCK-voorzitter Richard Celu) 

GEDENKBOEK JORIS VAN SEVEREN 

RAADSEL BLIJFT RAADSEL 
Naar aanleiding van de hon
derdste verjaardag van de ge
boortedag van Joris van Se-
veren (°I894 te Wakken) is een 
gedenkboek verschenen w^aar-
aan meerdere auteurs hun me
dewerking verleend hebben. Ie
der van hen behandelt een eigen 
onderwerp, steeds in verband 
met de figuur van Joris van 
Severen. Deze onderwerpen 
zijn nogal uiteenlopend en zoals 
te verwachten zijn de bijdragen 
niet allemaal van hetzelfde ge
halte. Om een idee te geven van 
de inhoud van het boek som ik 
even de onderwerpen die aan 
bod komen op. 

Na een inleiding van de hand 
van J . Werkers begint het boek 
met een bijdrage van Pieter J a n 
Verstraete over „Joris van Se
veren en de Vlaamse Bewe
ging". Daarop volgt een studie 
over het tijdschrift Ter Waarheid 
van Joris van Severen, geschre
ven voor Vik Eggermont. J a n 
D'haese levert een uitvoerige 
bijdrage over Joris van Severen 
in de beeldende kunst. (Er be
staan zeer veel portretten van 
Van Severen, vooral getekend, 
maar ook geschilderd en ge
beeldhouwd.) Alfons Sengier 
heeft het over Van Severen in de 
literatuur. Volgt een bijdrjige 
van Maurits Cailliau over Van 
Severen en de Katholieke Leer 
en een andere van M. Duyck 
over het maatschappijbeeld van 
Joris van Severen. Luc Pauwels 
en Hildegonde de Bois behan
delen het onderwerp „Joris van 
Severen en de konservatieve re
volutie". Ward Kennes heeft het 
over „de nationale visie van 
Joris van Severen". Tenslotte is 
er een bijdrage van Hadewich 
Cailliau over Van Severen in de 
geschiedschrijving en een laat
ste over ,,De mens Joris van 

De figuur van Jori) van Severen, ooit „een raadsel"genoemd, blijft 
een grote aantrekkingskracht uitoefenen. 

Severen in de visie van Louis 
Gueuning" van de hand van 
Paul Meeus. Zoals men kan 
vaststellen een hele reeks bij
dragen zonder onderlinge sa
menhang. Het gaat hier dus 
geenszins om een levensbe
schrijving van Joris van Se
veren. Gezien de opzet is dit een 
soort ,,hulde album", waarvan 
men niet mag verwachten dat 
het afstandehjk en kritisch op
gevat IS. 
Het is opvallend dat niettegen
staande de afschuw voor het 
fascisme (zonder nuancering), 
de verheerlijking van Joris van 
Severen stand houdt. Wat be-

•wijst dat hij niet alleen op zijn 
volgelingen, maar ook op jon
geren die hem niet gekend heb
ben een aantrekkingskracht 
blijft uitoefenen. lien eendui
dige verklaring voor dit ver
schijnsel werd tot nu toe niet 
gegeven. Een objektieve bena
dering van Joris van Severen 
blijkt moeilijk. Enerzijds zijn de 
vereerders blind voor een aantal 
aspekten die toch onloochen
baar zijn. De weg die Van Se
veren volgde was zeker niet 
rechtlijnig. Hij begon zijn loop
baan als Vlaams-nationalist, 
scherp anti-Belgisch. Men her-
innere zich zijn, in het Frans 

gehouden, redevoering in het 
parlement die eindigde met de 
uitroep: ,,La Belgique qu'elle 
crève !". 

Van Severen behoorde tot de 
extreme vleugel van het 
Vlaams-nationahsme en was 
een fervent verdediger van 
Groot-Nederland. Later heeft 
hij het Vlaams-nationalisme de 
rug toegedraaid en met zijn 
,,nieuw marsrichting" kwam hij 
terecht in het belgicistische 
kamp, buiten de Vlaamse be
weging. Een demokraat was hij 
beslist niet. Hij onderging de 
invloed van Charles Maurras en 
de Action Frangaise en van de 
fascistische gedachtenstroming. 
Het volstaat een jjiargang van 
HierDuxaóo ! te doorbladeren om 
zich rekenschap te geven van de 
strekking, de ideologie en de 
metode van propaganda voeren. 
Wanneer men dit herdenkings-
boek leest krijgt men toch een 
zeer eenzijdige voorstelling. 

De tegenstanders, anderzijds, 
aanvaarden niet dat het fas
cisme van Van Severen idea
listisch kan zijn en niet nood
zakelijk op dezelfde voet moet 
gesteld worden met het nat-
ionaal-socialisme. 

Kortom de bijdragen die in dit 
boek gepubliceerd werden zijn, 
in mindere of meerdere mate, 
interessant en lezenswaard, 
maar geven geen globaal en ob-
jektief beeld van de figuur Van 
Severen en zijn be'weging. 

F.v.d.Elst 

c» Gedenkboek Joris van Seve
ren - 1894-1994. Uitgave Na
tionaal Studie- en Documenta
tiecentrum Jori,* van Severen, 
Guido Gezellestraat 18 te 2630 
Aart^telaar (03/887.47.90), 
1994, 352 bic, 1.250 fr. 

WOENSDAG 9 NOVEMBER 1994 



1 MMl I 
EEN OP ZEVEN EUROPEANEN ONDER ARMOEDEGRENS 

„EUROPA IS RIJK AAN ARMOEDE EN WERKLOOSHEID 
Zo begon het Nederlandse PVDA-Europarlementd Lid Wim 
van Velzen zijn tuöéenkonut naar aanleiding van een 
Europeeó debat over het niet opstarten van het vierde 
armoedebestrijdingsprogramma. Terecht stelde hij dat de 
paradoks schrijnend is: meer dan vijftig miljoen burgers 
van de Unie leven onder de armoedegrens en dat aantal 
neemt elk jaar met ongeveer een miljoen toe. Dat proces 
duurt alzo 'n vijftien jaar en niet alleen de zuidelijke landen 
van de Unie hebben er mee te kampen. In het Verenigd 
Koninkrijk groeit één op de vier kinderen op in armoede. 
Verontrustend is daarenboven dat niet alleen veel vrouwen 
door armoede, werkloosheid, dakloosheid en uitsluiting 
getroffen worden, maar daarnaast ook steeds meer kin
deren. Armoede is niet langer een probleem van individuen 
of van een enkele lidstaat maar nu ook in de gehele 
Europese Gemeenschap. 

In de Euiüp. 
moedegrens. 

onder hen zijn inwonen) van het 
Verenigd Koninkrijk, de lidstaat die 
uitgerekend niet mee wou doen met de 
dociale ruimte in het kader van 
Maxuitricht. Dat spreekt op zichzelf 
al boekdelen. Van de 50 miljoen 
uitgeiilotenen zijn er 5 miljoen dak
bod. Meer dan 70% van die 5 
miljoen zijn jonger dan '^0 jaar en 
deze maatschappelijke marginali
sering neemt <iteed<i maar verder toe, 
onder meer ten gevolge van de eko-
nomidche receddie. Meer nog, een 
aantal landen die het moedijk heb
ben om de opgelegde normen voor de 
Monetaire Unie te halen, dreigen te 
bedparen op hun inspanningen tegen 
de armoede." 

Het -waren in eerste instantie de 
nederlandstalige Europarle
mentsleden die het debat in de 
goede richting uitstuurden: 
voor Vlaanderen Vandemeule-
broucke, voor Nederland Van 
Velzen (PVDA), Boogerd-
Quaak (D'66) en Bartho Pronk 
(CDA). Allen stelden dat het 
programma zeker niet Ln strijd is 
met het subsidiariteitsbeginsel. 
Het Eviropcirlement eist dat de 

AFWEZIGE PERS 
Ondertussen zijn de Europese 
verkiezingen nu ruim 4 maan
den voorbij. De nieuw verko-
zenen kwijten zich behoorlijk 
van hun taak. Het absenteïsme 
is laag. Bij de Vlaamse Eu
roparlementsleden is het haast 
onbestaande. Maar dat kan niet 
gezegd worden van de Vlaamse 
pers. BRTN-TV en VTM zijn 
totaal afwezig. BRTN-radio 
doet een behoorlijke inspanning 
om de belangrijkste debatten te 
coveren. Voor de rest is het 
huilen met de pet op. Alleen 
Belga, De Standaard en Paul 

' ^o Goossens (Knack/De Morgen) te-
S. kenen present. Het w^erk in 

Brussel (kommissies) en 
Strjiatsburg (plenaire vergade
ring) komt niet aan bod in de 
media. Nochtans stonden er de 
jongste maanden redelijke kon-
krete tema's op de agenda 
(stemrecht, armoedebestrij
ding, plutoniumsmokkel, de be
groting, ...). E^n gezamenhjk 
charmeoCfensief naar de 
Vlaamse pers door alle Vlaamse 
Europarlementsleden lijkt dus 
meer dan ooit aangewezen. Of 
•wachten de persmensen alleen 
maar op spektakulaire rappor
ten en schandaaltjes ? 

Bart Staes 

MIDDELEN EN 
VERANTWOORDELIJKHEDEN 

1
7 oktober was de djig die 
door de Verenigde Naties 
werd uitgeroepen als in
ternationale dag van de be

strijding van de armoede. Me
teen een aanleiding voor VU-
Europarlementslid Jaak Van-
demeulebroucke om in het Eu
ropees Parlement een interpel
latie te houden over het Eu
ropese armoedebeleid. 

Sedert enige jjiren loopt in de 
Europese Unie een armoede-
bestrijdingsprogramma. Het 
derde armoedebestrijdingspro-
gramma liep af begin juli dit 
jaar. Het vierde armoedebestrij-
dingsprogramma werd onder
tussen door de Europese Kom
missie ingediend. Het Europees 
Parlement verstrekte een po
sitief advies. Maar... de Raad 
van Ministers slaagt er maar 
niet in de nodige maatregelen 
uit te vaardigen. Raadsvoorzit
ter Duitsland roept zelf het sub-
sidiariteitsprincipe in om niets 
te moeten doen. Wraakroepend 
voor de 50 miljoen Europeanen 
die dagelijks op zoek zijn naar: 

„Wij hadden geen enkele moei-
hjkheid om mekaar te verstaan", 
zei de minister achteraf op een 
perskonferentie. Ook tijdens 
zijn officiële toespraken in J o 
hannesburg, Durban en Kaap
stad sprak Johan Sauwens 
veelal Nederlands. Zowel in Jo 
hannesburg als in Kaapstad 
wees hij op de taalkundige ver
wantschap van Vlaanderen en 
Zuid-Afrika. Hij onderstreepte 
dat op dit ogenblik ongeveer 15 
miljoen mensen in het land 
(blanken, zwarten en kleurlin
gen) het Afrikaans spreken. 
„De biezondere band tussen 
Vlaanderen en Zuid-Afrika 
vindt evenwel niet alleen zijn 
oorsprong in de taaiverwant

een menswaardig leven, voedsel 
voor hun kinderen, een fatsoen
lijk onderdak. 

1 OP 7 
Volksunie-Europarlementshd 
Jaak Vandemeulebroucke ver
wees in zijn tussenkomst naar 
de indrukwekkende initiatieven 
die in Gent (o.l.v. Maurits Cop-
pieters) en Brussel genomen 
werden tegen het sociale on
recht van wat wij nu de vierde 
wereld plegen te noemen. En hij 
viel scherp uit tegen de regering 
Major. 

J. Vandemeulebroucke: „Wij 
hoorden in Gent en Bruddel dchrij-
nende getuigenisden van menden voor 
wie blijkbaar geen enkel docuial 
vangnet bedtaat en dat in een land 
dat kan bogen op een bijzonder goed 
geótruktureerd dteldel van dociale 
zekerheid. Wat moet het dan niet 
zijn in landen waar het dociaal 
gegeven minder dterk u uitgebouwd. 
Zo leven in de Europede Unie mzer 
dan 50 miljoen menden beneden de 
armoedegreru, één op zeven dud. 
Uitgerekerid het grootdte percentage 

schap", zei de minister. „Ook de 
ongelijke strijd van de Boeren 
tegen het Britse leger in het 
begin van de eeuw, droeg er toe 
bij dat de Vlaming zich met de 
Zuidafrikaan verbonden 
voelt." 

SAMENWERKING 
Johan Sau^vens zei voorts dat 
de heropbouw van het nieuwe 
Zuid-Afrika mede een zaak 
moet zijn van Vlaanderen, ook 
al is dat een kleine natie. Via de 
Nederlandse Taalunie ziet de 
minister een mogelijkheid om 
een wezenlijke bijdrage te le
veren tot de kulturele reïnte
gratie van Zuid-Afrika. „Er is 
een inhcialbe-weging nodig', zei 

Johan Sau^vens. Hij onder
streepte dat die moet gebeuren 
via het uitwisselen van schrij
vers en docenten, de aktuah-
zering van biblioteken, het ge
ven van voorlichting, de bij
scholing en het uitw^isselen van 
studenten. 

Sauwens onderUjnde ook het 
belang van de ekonomische bij
stand die Vlaanderen aan Zuid-
Afrika kan geven. Hij zat daar
mee in eenklank met minister
president Van den Brande, die 
samen met minister De Bat-
selier, een politieke missie leidde 
in Zuid-Afrika en die voor een 
half miljard steun heeft toege
zegd, gespreid over drie jciar. 

Samen waren de drie Vlaamse 
politieke voormannen overigens 
op de vestiging van Jansen 
Pharmaceutica in Johannes
burg, -waar niet alleen 300 men
sen werk vinden, maar waar ook 
een sociaal-pedagogisch projekt 
wordt uitgewerkt dat gericht is 
op de zw2Lrten. 

(MvdB) 

Europese programma's zijn 
natuurlijk slechts druppels op 
een gloeiende plaat maar ze 
zijn buitengewoon belangrijk 
als simbool voor de aandacht 
en de betrokkenheid van de 
Europese Unie bij het lot van 
armen en werklozen. Natuur
lijk is werkgelegenheid een 
belangrijk instrument om so
ciale uitsluiting te bestrijden, 
maar de geschiedenis leert ons 
dat ekonomische groei niet 
automatisch tot minder ar
moede leidt en dat ekono
mische vooruitgang en ar
moede juist vaak hand in hand 
gaan. 

Zo bedroeg in 1975 in Europa 
het aantal armen 38 miljoen, 
in 1985 44 müjoen en nu rond 
de 53 miljoen. Het is tegen de 
achtergrond van die feiten po
sitief dat elf lidstaten in net 
Sociaal Protokol bij het Ver
drag van Maastricht besloten 
de sociale uitsluiting op Eu
ropees vlak te bestrijden. Het 
voorstel van de Kommissie 
om de kredieten voor het ar-
moedebestrijdingspro-
gramma te verdubbelen van 
2,3 miljard frank néiar ietsje 
meer dan 5 mUjard frank is 
daarvan een logisch gevolg. 

Het is daarom onbegrijpelijk 
en onaanvaardbaar voor het 
Europees Parlement dat 

Raad het aktieprogramma dat 
sedert april niet meer op de 
agenda heeft gestaan, in de
cember op de agenda plaatst. 
De Raad moet, aldus de Eu
roparlementsleden, nu eindelijk 
haar verantwoordehjkheid 
maar eens opnemen. 

n Duitsland, het land dat nu het 
p voorzitterschap van de Raad 
e bekleedt, de vaststelling van 
k de programma's tot op heden 
it blokkeert. De huidige voor-
e zitter weigert het onderwerp 
n zelfs maar op de agenda te 

zetten en naar de argumenten 
n daarvoor moeten we ook op 
1- dit moment maar raden. 
1, Duitsland verschuilt zich 
s -waarschijnhjk achter subsidi-
;t ariteit, en dat is onterecht. 

Het betreft hier nadrukkelijk 
1- geen programma voor kon-

krete armoedebestrijding op 
d Europees niveau maar een 

overkoepelend programma 
ter ondersteuning van initi
atieven tot verbetering en ver-

j ' nieuwing van de gebruikte 
metoden en te gebruiken me
toden in de strijd tegen ar
moede en sociale uitsluiting 
op lokaal en nationaal niveau. 
Middelen hiertoe zijn bijvoor
beeld de uitwisseling en ken
nis van ervaring in een net
werk van organisaties die zich 
bezighouden met bestrijding 
van armoede en sociale uit
sluiting. 
De subsidiariteit komt met die 
programma dus absoluut niet 
in het geding omdat elke lid
staat volledig verantwoorde-

k lijk blijft voor de zorg voor 
!t zijn minderbedeelde onderda-
Lt nen. 

SAUWENS WIL SAMENWERKING 

TUSSEN VLAANDEREN 
EN ZUID-AFRIKA 
Kaapstad — Tijdens de handelsmitisie, die minister Johan 
Sauwens in Zuid-Afrika leidde, werd ook aandacht besteed 
aan de bindingen die Vlaanderen en Zuid-Afrika op 
kultureelgebied en op het stuk van de taal hebben. Sauwens 
sprak op de meeste bijeenkomsten die hij met over-
heidspersonen had Nederlands. Zijn gesprekspartners 
Afrikaans. 
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LMDUIT 
JAN LOONES EN JAN CAUDRON IN MOZAMBIQUE: 

„ER KAN EEN NIEUW TIJDPERK AANGEBROKEN ZIJN 
Het Mozamblkaaiu verhaal Li ongeloof tijk. Het 'u het 
verhaal van een Afrikaans mLilukt marxLitLich-leni-
nitftuch experiment. Het i) het verhaal van een ver
schrikkelijke burgeroorlog, die éinds zeétienjaar (eigenlijk 
zelfs dertig) duurt, en die het sociaal en maatschappelijk 
leven volledig heeft ontredderd. Het is ook het verhaal van 
het internationale politieke spel, waar de wapenindustrie 
zich zo wellustig op ent. ^ 

Lange rijen van wachtenden om een stem uit te brengen. Er ld in Mozambique echt „iets gebeurd"... 

D
e Frelimo-Renamo-oorlog 
IS er geen ge'weest van le
gers. Het was een oorlog 
van benden, waarbij men, 

na het horen van allerlei ge
tuigenissen, ook niet meer zo 
goed w^eet of eigenlijk enkel het 
Renamo de „bandidos" waren: 
als de ene kwam plunderen, en 
het vee had 'weggestolen, dan 
kwam 's anderendaags de we
derpartij op dezelfde plaats nog 
eens plunderen omdat men het 
vee had meegegeven. 

Beiden rekruteerden hun ,,sol
daten" zeer jong (11, 12 jaar), 
waarbij kinderen uit hun ge
zinnen werden weggeroofd om 
ze dan zelf de uitmoording van 
hun eigen gezinnen te laten bij-
\vonen. De verhalen waarbij de 
jongens dan zelf hun vader ver
moordden worden bevestigd. 

Het resultaat is een maatschap
pij waarbij de strukturen totaal 
zijn afgebroken en er geen en
kele moraal meer overblijft. 

In dat klimaat is, in een grote 
UNO-operatie ( U N O M O Z ) 
het vredesproces opgestart 
sinds '90, met een nieuw steun
punt in de voorbije verkiezingen 
van eind oktober 1994. 

„OBSERVATOR 
INTERNACIONAL" 
Tegen een dergelijke politieke 
en sociale achtergrond kjui een 
opdracht tot verkiezingswaar-
neming (binnen de AWEPA-
delegatie) uiteraard niet anders 
dan veel breder zijn dan een 
louter technische onderneming. 

Technisch bestond de taak erin 
om, binnen een bepaald gebied, 
de regelmatigheid van de ver-
kiezmgsverrichtingen na te 
gaan, met de bedoehng via de 
rapportering van de enkele dui
zenden internationale waarne
mers een konklusie te trekken 
naar het „free and fair" (ynj en 
eerlijk) karakter van deze ver
kiezingen. 

Daartoe w^aren er, in de regio 
van de vi'aarnemingen, de kon
takten met het plaatselijk ver-
kiezingskomitee; de partijen (17 
in totaal); de aanw^ezigheid in de 
verschillende,,mesas de voto" in 
de regio; de aanwezigheid bij 
het tellen van de stemmen; de 
onmiddellijke rapportering 
(voor ons via Beira en Dondo 
naar Chimoio en Alaputo). 

Buiten de technische opdracht 
was het uiteraard veel boeien
der bij de ofHciëlen, bij de ver
tegenwoordigers van de poli
tieke partijen en bij de bevol
king een poging te doen om na 
te gaan w ât hun hoop en ver
wachtingen wciren; welke op
lossing zij zien naar de toe
komst; hoe leeft het volk en hoe 
zal het overleven ? 

VU-senator J a n Loones werd 
naar de Renamo-gebied gezon
den, met name de nederzetting 

Savane (distrikt Dondo, pro
vincie Sofala, op 60 km van 
Beira). Bmnen het distrikt vie
len 22 dorpen en gehuchten, die 
nagenoeg alle werden bezocht. 
In het betreffende „team-31 " 
w âs nog een parlementariër uit 
Zambia opgenomen (Simon 
Mwile) met de plaatselijke ,,dri
ver" Azarias. 

De verkiezingen in de betref
fende Renamo-regio werden 
massaal bijgewoond. De tafe
relen van honderden meters 
lange •wachtende files, gedu
rende uren, waren legio. Het 
Renamo-dorp Savane Wcis w êl 
zeer merkw^aardig daarbij. De 
vijftienhonderd kiezers gaven 
de indruk ofwel allemaal kreu
pel te zijn (meer dan 200 jonge 
teruggekeerde soldaten op 
krukken), ofwel vrouwen in 
verwachting, hefst nog met een 
kind op de rug. 

VXJ-kamerlid J a n Caudron 
kw^am terecht in de provincie 
Tete met biezonder moeilijk be
reikbare dorpen, ook daar hon
derden mensen vele uren wach
tend in de zon om te stemmen. 

De Sofala-provincie, met de ha
venstad Beira als groot cen
trum, lijkt, cJs voornaam Ren
amo-gebied, vooral geërgerd 
door de frustratie tegenover het 
zuiden van het land, dat voor
namelijk Frelimo is, met als 
groot centrum de hoofdstad 
Maputo. Uit kontakten met 
jonge Renamo-leiders (voorna
melijk één ervan, Domingos 
Sande) blijkt dat de ideologi
sche links-rechts verhoudingen 
voorbijgestreefd zijn. In de 
plaats daarvan is er een strijd 
tussen regio's gekomen, neiar 
investeringen en gelijke behan
deling. 

De ekonomische programma's 
van de pohtieke partijen blijken 
overigens zeer dicht bij elkaar te 
liggen. Niemand spreekt nog 
over nationalisering en/of kol-
lektivisering. De klok staat op 
onwikkeling van de landbouw 
en aantrekking van buiten
landse investeringen en toe
risme. 

GEVAARLIJKE 
OPDRACHT? 
De internationale verkiezings
waarnemers werden vooral op 
het hart gedrukt zeer voorzich
tig te zijn. Hun veiligheid kon 
niet worden gegarandeerd, 
vooral omwille van de enorme 
hoeveelheid achterblijvende 
wapens en nog niet verwijderde 
landmijnen. 

Daarnaast schuilt in Mozam
bique, als typisch Afrikjians 
land, steeds het gevaar voor 
ziekten: malaria, dyfterie. 

J a n Loones zelf verbleef in een 
„sensitive area" met name volop 
in het guerillagebied van Re
namo. De slaapplaats zelf lag 

middenin de „bush", in een ne-
derzettingskamp van 
Reddbarna (ftave the chUdren). 
Daar bleek dan hoe hygiënisch 
gezond het uiterst primitief le
ven is. Zonder elektriciteit, lo
pend water of gas, maar met 
olielampen, de eeuwige hout
vuren, de open toiletten, de aan
dragende zwarte boy met w^ater 
voor de „douche" van bij het 
opstcian... 

En dan toch tweemaal echte 
schrik: één keer toen uit het 
rieten dak van de slaaphut een 
grote rat (in een rattengevecht, 
altijd ritselend in die rieten dak
bedekking), pardoes naar be
neden viel in een luide ratten-
krijs, vlak naast het mosqui-
tonet en het bed. En een andere 
maal toen, in de pikdonkere 
nacht voor de verkiezingen, ge
durende een half uur vanuit 
diverse zijden fascinerend en 
steeds luider tamtamgeluid en 
nachtelijk dreigend gezang 
weerklonk, wat dan 's ande
rendaags een ,,ceremonia" bleek 

te zijn, een ritueel voor de uit
drijving van een of andere 
kwade geest bij een zieke. 

Overigens w^as het gemak, daar 
midden in de bush, dat er geen 
spiegels zijn: zo ziet men op de 
duur enkel aan de reakties van 
de andere zwarten dat men niet 
zelf zwart is. 

RESULTATEN EN 
VERWACHTINGEN 
Zoals overigens door iedereen 
verwacht ziet het er naar uit dat 
de huidige president Chissano, 
met zijn Frelimo-partij, de bo
venhand haalt. Renamo, met 
presidentskandidaat Dhlakama 
hjialt nochtans een zeer goed 
resultaat, met wellicht zelfs een 
overwicht in de Sofala-provin
cie en in Beira. 

De hoop bestaat erin dat er niet 
een meerderheidsregering zal 
ontstaan, maar integendeel ook 
Renamo, of de goede krachten 
daaruit, in een soort eenheids-
regering zullen worden opge
nomen (zie de Zuidafrikaanse 
overgangssituatie) om niet te 
vervallen in een Angolese si
tuatie. 

Ook in dat schema blijft er de 
moeilijkheid van de legers: op 
dit ogenblik zijn er meer of
ficieren dan soldaten, en er zijn 
vooral nog veel wapens in het 
land. Hoge officieren zullen 
zichzelf zonder twijfel een po
sitie -willen toemeten, met mo
gelijke instabiliteit voor gevolg. 

Hoe dan ook zal U N O M O Z , 
dat tonnen geld in de verkie
zingsoperatie heeft gestopt, bin
nenkort zijn inspanningen moe
ten beëindigen, waarbij slechts 
kan gehoopt worden op sta
biliteit daarna. 

Ten aanzien van de bevolking ia 
zijn geheel hebben de verkie
zingen in ieder geval het nut 

gehad aan te tonen dat er ietd L) 
gebeurd. Iedereen in dat grote 
land, w^aarvan grote delen voor 
normale kommunikatie onbe-
reikbciar zijn, is betrokken ge
weest bij die verkiezingen en 
weet dus dat een nieuw tijdperk 
kan aangebroken zijn. 

Dit moet normaal de mensen 
sensibiliseren naar verandering 
na de jarenlange periode van 
oorlog. Zo moet de mensen wor
den ingegeven dat het weer zin 
heeft om op langere termijn te 
denken, een huis te bouwen, om 
dat huis te onderhouden, om te 
investeren. Ditzelfde resultaat 
zou niet zijn bereikt als de Ver
enigde Naties het geld voor de 
verkiezingen (en bevoorbeeld 
de 100.000 dollar die aan elk der 
zeventien partijen -werd gege
ven), onmiddeUijk hadden ge-
investeerd in infrastruktuur en 
projekthulp. 

lïen andere bedenking is die van 
„een federalist": het is onhoud
baar om een ganse regio uit het 
beleid te weeren. Het verkie
zingssysteem (met een globale 
drempel van 5% en de toe
passing van ons berucht sisteem 
Dhondt bij de verdeling van de 
mandaten) heeft reeds alle min
derheden uitgesloten. Een land 
kan zich niet veroorloven om 
een regionale meerderheid uit te 
sluiten! Renamo, met alle be
denkingen die men daarbij kan 
hebben, moet bij het beleid wor
den betrokken wil dit land enige 
kans op slagen hebben. 

De gedachten moeten daarbij 
vooral naar de jonge krachten 
binnen dit Renamo gaan. Waar
bij ik aan Domingos denk, een 
vijfentwintigjarige aanhanger, 
en zijn vraag om... bruine, le
deren schoenen, die staan zo 
goed bij een nieuw imgao... 

Jan Loones, senator 
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IN ELKE VLAAMSE PROVINCIE 

KADERDAGEN VOOR 
VU-GEMEENTERAADSLEDEN 

DE IJZERSTICHTING HERDENKT 
11 NOVEMBER 

Tijdens de maanden november 
en december organiseert het 
Vormingscentrum Lodewijk 
Dosfel samen met het nationaal 
VXJ-sekretariaat enkele kader-
dagen voor nieuwe gemeente
raadsleden en VU-aktieven in 
lokale afdelingen. In elke pro
vincie wordt een dubbele ka-
derdag georganiseerd. Op de 
agenda staan tema's die belang
rijk zijn voor lokale politiek. De 
eerste dag behandelt de rechten 
en plichten van het gemeen
teraadslid; gemeentelijke finan
ciën en begroting; kuituur, on
derwijs, jeugd, senioren en so
ciaal beleid en OCMW. De 
tweede dag lichten sprekers de 
volgende tema's toe: ruimtelijke 

ordening, stedebouw, openbare 
werken; verkeer; milieu en de 
relatie partij-mandataris. De 
tema's -worden ingeleid door ek-
sterne deskundigen of sprekers 
uit eigen partij. Er zal niet enkel 
aandacht geschonken worden 
aan het politieke werk binnen 
de gemeenteraad of in het sche-
penkoUege. De opgesomde 
tema's kunnen ook niet ver-
kozenen of afdelingen inspire
ren tot akties buiten de raad. De 
voüedige agenda: 

— West-Vlaanderen: zaterdag 
19 november en zaterdag 10 
december in 't Leeuwke te Roe-
selare 

— Vlaams-Brabant/Brussel: za-
terdcig 19 november en zaterdag 

10 december in het VU-sekre-
tariaat te Brussel 

— Limburg: zaterdag 19 no
vember en zaterdag 10 decem
ber in 't Casino te Beringen 

— Oost-Vlaanderen: zaterdag 3 
december en zaterdag 17 de
cember in het VU-sekretariaat, 
Bennesteeg te Gent 

— Antwerpen: zaterdag 3 de
cember en zaterdag 17 decem
ber in Zaal Kempenland te Nij-
len 

c& Meer inlichtingen: Jan Bro-
catutt en/of Sigurd Vanger-
nteerdch. Vormingscentrum Lo
dewijk Dosfel (021219.25.00). 

De jaarlijkse misvieringen n.a.v. 
11 november, verjaardag van de 
•wapenstilstand van 1918, zullen 
dit jaar als volgt worden ge
houden : 

Vrijdag 11 november: 

Antw^erpen, katedraal, 10u.30. 
Celebrant: deken O. Hamels, 
predikant abt K. Geniets van 
Averbode. Orgel: Stanislas De-
riemaecker. Katedraalkoor o.l.v. 
ICanunnik J . Schrooten. (Om
vat tevens de 61e jaarlijkse Ber-
ten Fermont-herdenking. Om 
9u. aan ingang van het Schoon-
selhof waar ook de graven van 
Herman van den Reeck, Eu-
geen en Magda Yoors-Peeters 
en Julien Dehoperé zullen be
groet worden.) 

Zondag 13 november: 

Aalst, Kapel van de Karme

lietessen, Hoogstraat 19 om 
lOu. 

Leuven, grote St.Pieterskerk 
om Hu . Celebrant en predi
kant: deken De Keiver. 

Sint-Niklaas: Kapel der Arme 
Klaren om Hu . Celebrant en 
predikant e.h. Erik van Hulle, 
pastoor van Temse-Velle. Het 
V W G - k o o r verzorgt de zang. 
Motto: Vrede en Bevrijding 
door Amnestie. 

Zondag 17 november: 

Hasselt, St.Lambertuskerk, 
Kempische stg. 518 Kie'wit. Ce
lebrant pater D. Arnold Meers. 
Predikant pater Jef de Grae-
ven, alg. voorzitter IJzerstich-
ting. Speciale gedachtenis van 
de Limburgse slachtoffers van 
oorlog en repressie. 

c» Meer inlichtingen: AJL. Eyc-
kerman, 031664.59.32. 

VNOS OP DE BUIS 

Maandag 14 november om 
22u.50 is de Vlaams-Natio-
nale Omroepstichting op de 
buis van BRTN-TV 1. 

In deze uitzending \vordt een 
balans opgemaakt van de 
gemeente- en provincieraads
verkiezingen van 9 oktober in 
de vijf provincies. Winnaars 
en verliezers evalueren hun 
lokale resultaat en geven hun 
beschou-wdngen over de VU-
strategie voor de toekomst. 

Bijzondere aandacht gciat 
naar de rol van de VU in het 
bestuur van de nieu\ve pro
vincie Vlaams-Brabant. 

VU-voorzitter Bert Anciaux 
stelt volgende schare burge
meesters, schepenen, raads
leden, kandidaten en provin
cieraadsleden voor: Hilde 
Anciaux (Machelen), Lieven 
Decaluwé (Gent), Roza 
Lernout-Martens (Wervik), 
J a n Peumans (Riemst), 
Gerda Raskin (Leuven), 
Herman Van Autgaerden 
(Bierbeek), Erik Vandew^alle 
(Izegem), Kris Van Dijck 
(Dessel). 

Niet te missen: VNOS, 
maandag 14 november om 
22u.50 op TV 1 (BRTN). 

NIEUWE RIDDERS IN DE ORDE VAN 
'T MANNEKE UIT DE MANE 

De aloude Westvlaamse Rid
derorde van '/ Manneke uit de 
Mane heeft op half oktober in de 
Westvlaamse boterstede drie 
nieuwe ridders opgenomen in 
de orde van 't Groot Lint. Het 
betreft prof. Stefaan Top, emi
nent volkskundige; Roularta-
topman Rik Denolf en de Oost-
rozebeekse kabarettier Karel 
Declercq (bekend van o.m. 
Volksuniekongressen). 

Terzelfdertijd werd de nieuwe 
volksalmanak van 't Manneke uit 
de Mane voorgesteld. Deze 
Westvlaamse volksalmanak 
werd in 1881 opgericht door de 
Vlaamsgezinde paster Alfons 
Vanhee en is na meer dan 110 
jaar nog steeds een groot suk-
ses. De volksalmanak kost 
120 fr. 

L. Demedts 

SINT-GILLIS
WAAS: TOMBOLA 

Hier de uitslag van de tombola 
op de ingangskaarten van het 
VU-bal op zaterdag 1 oktober 
j . l . 

Nr. 211: fiets (nr. 298: reser-
venummer fiets). 

Verdere nrs: 21 - 163 - 200 -
220 - 232 - 253 - 266 - 274 -
301 - 304 - 333 - 369 - 373 -
3 8 1 - 4 1 3 - 4 1 9 . 

Prijzen af te halen: Stations
straat 108, tel. 770.51.36. 

Dank aan de prijzenschenkers 
en cian allen die ons steunden. 

LIMBURG 

NOVEMBER 

Zo. 27 HASSELT-KIEWIT: 
Herdenking ,, Limburgs offer 
voor Vlaanderen". Om 14u.: 
herdenkingsmis in de St.Lam
bertuskerk, Kempischestwg, 
Kiewit. Om 15u.: Getuigenis
sen door repressieslachtoffers, 
tijdens koffiemaaltijd in Ont
moetingscentrum De Binder, 
Vijverstraat, achter de kerk. (in
schrijven aan 350 fr.p.p. op rek. 
456-9578921-04 van Herden-
kingskomitee, Lisbloemstr. 31, 
3500Hasselt, vóór 18/11). 

HUISARTSEN ONDERZOCHT 

EEN OP DRIE... 
Eén op drie pa^ afgestudeerde 
huisartsen \veet niet of amper 
hoe hij een patiënt moet re
animeren. Een of vijf voelt zich 
onzeker bij het onderzoeken 
van een zwangere vrouw en zes 
op tien acht zichzelf niet in staat 
een vaginaal uitstrijkje te eva
lueren en een jonge moeder die 
uit de kraamkliniek komt de 
nodige nazorgen toe te dienen. 

JAARGANG '91 
Dat blijkt uit een onderzoek, 
uitgevoerd door prof. Derese 
van de Vakgroep HuLóortógenee,)-
kunde en Eerételijnógezondheidézorg 
van de Gentse universiteit en 
door D. Leroy van het Inter-
univer>)itair Centrum voor HuLi-
artfienopleQing. Zij gingen 
vaardigheden na, die een huis-
ïirts bezit, nadat hij zijn be
roepsopleiding heeft voltooid. 

Een onderzoeksformulier w^erd 
naar alle huisartsen gezonden 
die afstudeerden in 1991. Twee 
op drie onder hen stuurden het 
formuher ingevuld terug. De 
resultaten van het onderzoek 
staan in het vakblad Artsen
krant. 

Bijna alle jonge huisartsen ^va-

ROUW TE 
OOSTENDE 
Op 3 november j.l. overleed 
mevrouw Jaklien Cattoor, de 
echtgenote van Jef en de moe
der van Bart Tommelein. Me
vrouw w^erd op 11 juni 1936 te 
Oostende geboren en overleed 
er plots. 

Op dinsdag 8 november werd 
de afgestorvene na een eucha
ristieviering in het St.-Anna-
kerkje van Stene-Dorp in het 
familiegraf op begraafplaats-
Stuiverstraat bijgezet. 

Jaklien Cattoor w âs een trouw 
lid van de plaatsehjke VU-af-
deling en van het Vlaams Ver
bond voor Gepensioneerden. 

De redaktie biedt Jef, Bart en 
de hele famihe blijken van diep 
medeleven bij het afsterven van 
hun echtgenote en moeder. 

ren van mening dat ze de tech
nieken voor het hechten van 
wonden en het beoordelen van 
urine goed onder de knie heb
ben. Maar 60% acht zichzelve 
onvoldoende vertrou-wd met het 
mikroskopisch onderzoek van 
een vaginaal uitstrijkje en met 
de nazorg van een bevalling. 

Vier artsen op tien kunnen geen 
urineblaas sonderen. Eén op 
drie kan geen infuus plaatsen of 
een pees infiltreren. En even
eens één op drie is niet ver
trouwd met reanimatietechnie-
ken. Verder weet één op vijf 
jonge huisartsen niet hoe een 
zwangerschap opgevolgd moet 
w^orden of wat een klinisch neu
rologisch onderzoek precies in

de houdt... 

ONVOLDOENDE 
Een spiraaltje plaatsen is on
bekend terrein voor één huisarts 
op twee. Maar de meerderheid 

weet wél hoe wratten te be
handelen of een electrocardi
ogram te maken. 

Op de vraag waar ze hun vaar
digheden geleerd hebben wordt 
geantwoord dat een jiantal tech
nieken voldoende geoefend 
wordt aan de universiteit, maar 
dat andere, zoals een uitstrijkje 
nemen van de baarmoeder of 
een oorprop uitspuiten, pas ge
leerd worden na de universitaire 
studies. 

Jonge vrouwehjke artsen be
oordelen hun vaardigheden 
doorgaans minder goed dan hun 
mannelijke koUega's, misschien 
uit een grotere bescheidenheid. 
Ze vindien zich wel even be
kwaam voor gjmaecologische 
vaardigheden. De onderzoekers 
benadrukken dat het in het on
derzoek steeds gaat om sub-
jektieve beoordelingen van de 
ondervraagde artsen zelf. Bo
vendien werd slechts rekening 
gehouden met een beperkt aan
tal technieken. Toch besluiten 
zij dat de artsenopleiding m 
belangrijke mate te kort schiet. 

Hilda Uytterhoeven 

WEST-VLAANDEREN 
NOVEMBER 
Wo. 9 IZEGEM: V-Club voor kin
deren: Kerstboom om nieu'wjaars-
kéiarten in op te hémgen. Om 13u.30 
in de Ommegangstréiat 5 te Izegem. 
Inkom 50 fr. Meebrengen: schaar, 
lijm, stiften. Org.: Jeugddienst Vla-
najo vzw. 

Wo. 9 izegem: PlantijnzaaJ Bibli-
oteek: 19u.30-21u.30: eerste sessie 
kursus „Hoogtepunten uit de 
beeldhouwkunst van de 20ste 
eeuw" door Mieke Felix. Bijdrage 
1.000 fr. voor de reeks (rek. 465-
0195771-57 van VSVK). Aanmel
den bij Erik Vandewalle 
(051/30.26.70) of Josée Bogaert 
(051/30.10.39). Org. VSVK. 

E>o. 10 BRUGGE: Het groene hart 
van Frankrijk: Auvergne, Tam, 
Herault, Cevennen. Door de fmai-
lie Beelen. Om 15u. in De Gulden 
Spoor, 't Zcmd 22. Org.: Infor-
mativa. 

Vr. 11 IZEGEM: Vlaams huis 
vanaf 20u. negende kaarting. Ook 
op 13/11 vanóif lOu. Org.: Kaar-
tersclub De Vlaamse Vrienden. 

Vr. 18 KORTRIJK: Voordracht 
over ,,De bevrijdingsdagen in het 
Kortrijkse: de feiten" door José 

^I^ 

Vanbossele.. Om 20u. in de Oude 
Dekenij, Sint-Maartenskerkhof, 
Kortrijk. Inkom 100 fr. Org.: W B -
Kortrijk. 

Ma. 21 IZEGEM: Bovenzaal Oud 
Stadhuis, 15u.: diamontage over 
Oud West-Vlaanderen, door René 
Moeyaert. Org.: VWG-Izegem. 

Wo. 23 IZEGEM: Het inpakken 
van geschenken. V-Club voor vol
wassenen. Om I9u.30 in de Om-
raegangstraat 5. Inkom 50 fr. Mee
brengen: restjes inpakpapier, lint
jes, schaar, lijm, plaklint. Org.: Vla-
najo vzw. 

Wo. 23 IZEGEM: PlantijnzaaJ Bi-
blioteek, I9u.30-21u.30: tweede 
sessie kursus „Hoogtepunten uit de 
beeldhouwkunst van de 20ste 
eeuw". Org.: VSVK 

Do. 24 IZEGEM: Bar Academie 
Muziek & Woord, 20u.: Frank Se-
berechts over het dagelijkse leven 
in de repressietijd. Toegang 50 fr., 
abo's gratis. Org.: VSVK. 

Wo. 30 IZEGEM: Plantijnzaal Bi-
blioteek, 19u.30-21u.30: derde ses
sie kursus ,,Hoogtepunten uit de 
beeldhouwkunst van de 20ste 
eeuw". Org.: VSVK. 
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ü ï ï DE REGIO 
ANTWERPEN 

N O V E M B E R 

D o . 10 D E U R N E : V W G bezoekt 
Scheepvaartmuseum. Bijeenkomst 
aan het Steen, om 14u. Info bij 
voorzitter Heyndrickx 
(321.75.96). 

Za. 12 W I L R I J K : Poëziepro-
gramina waarin de repressieperiode 
centraal staat. „Gedicht in onrecht, 

f esproken in hoop". Om 16u. in 
cisteel SteyteUnck, Sint-Bavos-

traat 20. Inleiding: F.J. Verdoodt. 
Voordracht: H. Van der Cruyssen. 
Org. : FVK-Rodenbachfonds. 

D l . 15 E D E G É M : Van 20u.30 tot 
21u.30 in Drie Eiken: Vlamat. 

Wc . 16 E D E G E M : Om 20u. in 
Drie Eiken: voordrcht over as
trologie door Michel Demey. Org. : 
F W . 

Vr. 18 T O N G E R L O : Videovoor
stelling door Leo De Decker over 
de reis van Wikingers naar het 
Miusfront en Wolgagrad (Staling-
rad). Daarna video van Yvonne & 
J a n over hun jubUeum te Nijlen. 
Om 20u. in Kapellekeshoef. Org.: 
SMF-Kempen. 

Za . 19 E D E G E M : Om 20u. in 
Drie Eiken: Kaartavond. Inschrij
ven op voorhand. Org. VNSE. 

Zo . 20 T U R N H O U T : Om 20u. in 
De Warande: De honden in het 
zegekoor (over Irma Laplasse). 
Kaarten aan 200 fr. op tel. 
014/41.45.79. 

Wo. 23 Z A N D V L I E T : De Joden 
in Vlaanderen. Spreekbeurt door 
Ludu Abicht. Om 20u. in de vnje 
basisschool Noordland Begijn
hoeve 6. Inkom DF-leden: 100 fr., 
niet-leden 120 fr. 60+ en C J P 50 fr. 
Org. : DF-Zandvliet-Berendrecht. 

D o . 24 D E U R N E : V W G sluit het 
wandeljaar af met etentje. Belang
stellende senioren zijn welkom. 
Info bij Heyndrickx, 03/321.75.95. 

D o . 24 E D E G E M : Drie Eiken om 
20u.: info-avond over opvang en 
begeleiden van patiënten door He
lene Niessen. Org. : Kulturele 
Kring. 

Vr. 25 B E R C H E M : Spannende 
kwis o.l.v. Bob Bolsens in het Cul
tureel Centrum, Driekoningen
straat 126. Max. 6 pers. per ploeg, 
deelname 100 fr.p.p. Start 20u. In
schrijven bij T. van Gelder 
(321.19.86). Org. : Vlaamse Kring 
Berchem. 

Za. 26 H O V E : Jaarhjks mossel
souper in zaal Urania, Jozef Ma-
theessenstraat, vanaf 19u. Deel
name : 450 fr., koude schotel: 350 fr. 
Inschrijven: W. Nollet 
(03/455.65.46). Org. : VU-Hove. 

D E C E M B E R 

Ma. 5 D E U R N E : De VWG-af -
deling geeft IVliel het woord om de 
reizen van 1995 voor te stellen. Om 
14u.30 in zaal Rix. Info: voorzitter 
Heyndrickx (321.75.95). 

DICHTER-TOON-
DICHTERRENE 
DE CLERCQ 
TEN TOON 
D e tematen toons te l l ing in 
Toonzaal J a n Van H o o g t e n 
(Bormshuis , Volks t raa t 30, Ant 
w e r p e n ) zal gewijd zijn aan de 
figuur v a n de Wes tv l aamse 
d ich te r en toond ich te r René de 
Clercq . B e k e n d e en m i n d e r be 
k e n d e aspek ten van deze k u n 
s t enaa r w o r d e n bel icht . M e d e 
dankzi j de Elza Vis -De Clercq-
St icht ing, die h a a r rijk gestof
feerd circhief bereidwil l ig ten 
diens te stelt, vi^ordt deze ten-
toonstel l i lng een niet te missen 
gebeur ten i s . 

D e open ing v ind t p laa ts op za
t e r d a g 19 n o v e m b e r 1994, om 
14u.30. P ie te r Vis, d i r ek t eu r 
van de E lza Vis -De Clercq-
St icht ing, h o u d t de inleiding. 

A a n de aanwez igen vi'ordt een 
besche iden recept ie a a n g e b o 
den . D e tentoonste l l ing loopt to t 
en me t za t e rdag 21 j a n u a r i 1995 
en is vrij toegankel i jk gedu
r e n d e d e g e w o n e open ingsu ren 
v a n he t B o r m s h u i s (d insdag en 
vr i jdag v a n 14u.30 to t 16u.30 en 
za t e rdag v a n 10 to t 16u.) . 

BRABANT 

N O V E M B E R 

Vr. 11 D I E S T : 11 novemberher-
denking door VOS i.s.m. het Plaat
selijk IJzerbedevaartkomitee. Om 
l l u . mis in de parochiekerk Sint-
Martha. 

Na de mis is er een feestmaal in 
Resto-Diest, Halensebaan 143. Sta
tutaire vergadering om 15u. Deel
name: 500 fr.p.p. Inschrijven vóór 
6/11 bij R Maes (013/31.24.93), A. 
Peeters (013/31.14.86) of M. Sels 
(013/31.23.66). 

Zo . 13 B I E R B E E K : VU-eetfestijn 
in het Buurthuis te Korbeek-Lo. 
Van 1 lu.30 tot 14u.30 en van 17 tot 

20u. Keuze uit soep, steaks, ko-
ninginnehapje, vegetarische scho
tels, desserten, ledereen welkom. 
Org. : VU-Bierbeek. 

Zo. 20 TIELT-WINGE: Bakfestijn 
met smoutebollen, pannekoeken en 
krakende heertjes. In 't Jongens
school in Tielt, vanaf 14u. Org. : 
VU-Tielt-Wmge. 

D E C E M B E R 

Za. 3 O V E R U S E : Gezellig pan-
nelcoekenfestijn in het Ontmoe
tingscentrum Den Rank, Stwg op 
Hoeilaart 66, Maleisen-Oveijse. 
Vana 16u.30. Org. : VU-Overijse. 

VU-OVERIJSE 
OPNIEUW GESTART 

H e t Vo lksun iebes tuur v a n de 
n i euw opges ta r te afdeling 
Over i j se nod ig t te r ge legenheid 
v a n Sin terk laas , harteli jk uit op 
een gezelHg Pannekoekenfes -
tijn. Z a t e r d a g 3 d e c e m b e r a.s. 
vanaf 15u.30 in he t O n t m o e 
t i ngscen t rum D e n R a n k , S teen
w e g op Hoe i l aa r t 56, Male izen , 
3090 Over i j se ; 

D i t c e n t r u m is gemakkel i jk te 
be re iken . M e n neemt afrit 3 
Over i j se-Genval , d raa i t n a a r 
rech ts to t aan de r o d e l ichten 
(Ouw^e S c h u u r — Rest . ) m e n 
n e e m t w e e r onmiddelh jk r ech t s 
en m e n bev ind t zich o p de s teen-
^veg o p Hoei laa r t . 

R e i n h i l d e R a s p o e t , v o o r z i t t e r 

U bent van harte welkom bij 

Karel Van Den Berghe 
avBA 
VLOER en MUURTEGELS 

- Steeds ruime l<ortingen 
- Kwaliteitsproduicten 
- Uitstel<ende service 
- Keuze uit meer dan 600 soorten 

GENTSESiïEENWEG 377 
9300 msr 
(200 m voor de Vijfhuizen) 
Tei. 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 -
woonverlichtinp 

baron ruzettelaan 78 
8310 brugge 4 

>.baan brugge-oosikamp, 
\ 050 35 74 04 .^ 

WOONIDEE 
Cecile Moonen 

Interieur Decoratrice 
Wij hebben hart en tiid voor U 

Gordijnen en Overgordijnen 

De beste merlcen, moken en plaatsen 

Overtrelcken van zetels en stoelen 

20 jaar ervaring 

Advies voor uw interieur 

Woonidee, Stationstraat 16, 
9280 LEBBEKE 
Tel. 052/41.1573 

EEN 
ADVERTENTIE 
IN WIJ EN DE 
TOEKOMST 
RiNaEigJ., 

02/219.49.30 

Brood- en 
banketbakkerij 

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

SPECIAUTEIT 
VAN ALLE 

GELEGENHEIDSGEBAK 

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

Sedert 191 o 
JAN PAUWELS-DE BRAUWER 

Oude Brugstraat 16,9200 Schoonaarde 
Tel. 052-42.32.46 

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

Brugge bezoelcen is oolc 
Icennis maken met het 

Vlaams 
Ontmoetingscentrain 

^ De Gulden Spoor 

rechtover nitgang parking 

't Zand 22 Bragge 
tel. 050-34.30.82 

* dranken * restaurant 
* snacks * zaal voor 50 pers. 

'tboerenhof 
CAFE-RESTAURANT-FRnUUR 

Terras - Lunchroom -
Coffeeshop 
Altamira stone grill 

Prijzen voor groepen 
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 

f Vèrmees 
J L / Steenhouwersvest. 52 
— ^ • ANTWERPEN 

nv de winne-fabrisac 

/ migrostraat 128 
IB 9800 aohoonaards 

(tendarnionds 
082/42 33 04 - 42 39 16 

druldcerij 

typo 

offset 
repro 

enveloppen 

IX enveloppen 

kettingformulieren 

boekdruk 

direct mail 
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TIBILLUS OF LIEFDE IN ROME 
Onder de Latijnse dichters uit 
de tijd van Augustus zijn Ver-
gUius, Horatius en Ovidius on
getwijfeld het meest bekend. 
Alaar in hun schaduw schreven 
anderen die door hun tijdge
noten eveneens werden ge%vaar-
deerd. Neem nu TibuUus (ca. 
50-19 V.Kr.) wdens naam mis
schien bij sommigen is blijven 
hangen via een troostbriefje in 
verzen -dat Horatius hem 
stuurde toen Tibullus weer eens 
een neerslachtige bui kende 
(Ep.I,4). Een vat vol emotie 
moet Tibullus wel geweest zijn, 
ook al mogen wdj uit zijn ele
gische gedichten niet onmid
dellijk biografische gegevens af
leiden. 

MINNAAR EN DROMER 
Over Tibullus' leven is overi
gens weinig bekend. Naast het 
feit dat hij steeds in welstand 
leefde op zijn landgoed in Pe
dum niet ver van Rome, ^veten 
we dat hij tot de literaire kring 
van Messalla Corvinus be
hoorde. Ondanks een republi
keins verleden had deze Mes
salla een vertrouwenspositie 
venvorven onder Augustus en 
net als Maecenas ondersteunde 
hij auteurs. De jonge Tibullus 
speelde de hoofdrol in die kring 
maar amper dertig zou de jonge 
dichter sterven. Alleen al 
daarom is zijn werk merk-waiar-
dig omdat het in zijn beperkte 
omvang (van het Corpiu Tihul-
Lianum zijn alleen de eerste tw^ee 
boeken zeker van de hand van 
Tibullus) getuigt van de amou
reuze leefsfeer van jongeren in 
de laatste decennia voor onze 
tijdrekening. 

In zijn elegieën komt Tibullus 
over als een minnaar en een 
dromer. Dit laatste is overigens 
typisch voor het genre. Want 
elegische dichters dichten bij 
voorkeur over het onhaalbare: 
het vredige plattelandsleven, de 
onbereikbare geliefde, het verre 
verleden w^aar nog vrede mo
gelijk was. Wordt de droom een 
werkelijkheid, dan zou de dich
ter geen reden meer hebben om 
te schrijven. Bij Tibullus ver
taalt zich dat in een sterk bu
colische sfeer en in bewogen 

liefdesverhoudingen met vrou
wen (Delia, Nemesis) en jon
gens (Marathus). 

Het vredestema domineert de 
laatste elegie van het eerste 
boek: ,,Zo wil ik leven; laat mijn 
hoofd met grijze haren stralen / 
wanneer ik als een oude man 
van vroeger tijd vertel. / Laat 
daarom Vrede wonen op het 
land. Stralende Vrede / zette de 
os onder het kromme juk tot 
ploegen aan. / De Vrede bracht 
de wijnstok voort..." (1.10.43-
47). In datzelfde kader droomt 
Tibullus in een ander gedicht 
over zijn geliefde: ,,als ik met 
jou, mijn Delia, mijn ossen in 
mag spannen / en op ver
trouwde heuvels rond mag d-wa-
len met mijn vee / en jou, zolang 
het kan, met armen teder mag 
omhelzen / en zoete sluimer mag 
genieten op de ruige grond." 
(1.2.73-77). 

Deha, wie zij ook was, bleef 
Tibullus' obsessie. Als hij op reis 
met Messalla in het Oosten 
doodziek op Korfoe moet ach
terblijven hoopt hij op een weer
zien met haar: ,,Snel jij me dan 
zoals je bent, met ongekamde 
haren, / op blote voeten te
gemoet, mijn heve DeKa." 
(I.3.9I-92). Voor haar werpt hij 
zelfs de Romeinse liefdesver
houdingen overhoop, zoals Ca
tullus dat reeds voor hem deed: 
in plaats van de dominante rol te 
spelen maakt hij zich desnoods 
tot slaaf van zijn geliefde. Nadat 
Delia een rijkere minnaar heeft 
opgedaan, schrijft TibuUus: 
„Laat mij haar toch bewaken, 
want ik weiger niet de slagen / 
van gesels en verbreek ook niet 
de boeien aan mijn voet." 
(1.6.37-38). Ook van Nemesis, 
een andere vriendin, wordt hij 
de slaaf: ,,Zo wacht mij nu de 
slavernij, een vrouw zal mij be
velen ... en tot mijn ongeluk 
maakt Amor nooit de boeien 
los." (II.4.1-4). Ook Nemesis 
blijft eigenlijk de onbereikbare 
omdat zij zoveel eist en zelfs 
poëzie vermag daartegen niets: 
„Wat helpt mij nu de elegie, wat 
helpt mij nu ApoUo / als in
spirator : zij eist steeds met hoUe 
hand haar prijs. (13-14). 

WEER LEESBAAR 

In het Corpus TibuUianum, 
waarvan zopa^ de eerste vol
ledige Nederlandse vertaling 
verscheen, steken ook zes lief
desgedichten aan Neaera van 
een verder onbekende Lygda-
mus (boek 3). Van een hogere 
kwaliteit zijn weer eens zes 
korte gedichten in Boek 4. 

Ze zijn van de hand van Sul-
picia, het nichtje van Messalla. 
Hciar „verzameld werk", amper 
veertig verzen, is een te weinig 
bekende stem uit de Latijnse 
letteren. Zonder blozen schreef 
zij over haar geliefde Cerinthus: 
„Ik heb nu Amor eindelijk ont
moet: 'Ik zou mij dieper / over 
gehuichel schamen dan dat ik 
hem heb bekend." (IV.7.1-2). 

De Latijnse literatuur kent geen 
Sappho maar de bekentenissen 
van Sulpicia verrassen de lezer 
die in de Romeinse geschriften 
alleen maar mannenstemmen 
hoort klinken. 

In de vertaling van John Na
gelkerken (met inleiding en uit
voerige aantekeningen) klint Ti
buUus beter dan bij zijn voor
ganger (Aloïs Gerlo 1949) en 
ook vollediger omdat het hele 
corpus, mét de verzen van Sul
picia en Lygdamus erbij, voor 
het eerst werd omgezet. 

De weergave in zevenvoetige 
jamben, die d'Hane-Scheltema 
als eerste toepaste in haar ge-
renomeerde vertaling van Ovi
dius' Metanwrpho^en, loopt bij
zonder vlot en maakt TibuUus 
weer leesbaar. Uitgever Gay, die 
door zijn vertrek naar Van Gen
nep zijn projekt Ambo-Klassiek 
moet achterlaten, mag tevreden 
zijn met zijn Tibullus, een van 
de hekkesluiters van zijn pres
tigieuze reeks. 

Patrick Lateur 

c» Elegieën en de andere gedich
ten uit bet Corpud TibuUiantun. 
Tibulliu). Vert. J. Nagelkerken. 
Uitg. Ambo, Baarn. 1994. 137 
blx., 798 fr. 

SPOKEN, APEN EN LEKKE BANDEN 
Spoken hoeven niet altijd en
gerds te zijn. Dat bewijst Jac 
ques Duquennoy in zijn leuk 
"griezelverhaaltje" SpookJM aan 
tafel. Spook Reginald geeft een 
feestmaal voor z'n koUega-spo-
ken in z'n kasteel. Reginald be
reidt de meest uitgelezen spijzen 
en drankjes. Na elke slok en 
iedere hap veranderen de spo
ken van kleur, ze krijgen de tint 
van het smakelijke gerecht dat 
ze opeten: na de zalm worden ze 
roze, na de sla groen, na de 
koffie bruin en na het ijs dat 
smelt op de tong....onzichtbaar. 
Niet nodig om te zeggen dat 
deze toverij cian het schrans-
partijtje een ekstra feestelijk ak-
sentje geeft. En reginald zou 
geen echt spook zijn indien hij 
z'n vrienden na de vaat nog eens 
lekker doet schrikken... 

Nog bij Clavis verschenen een 
paar vrolijke lees-, voorlees- en 
kijkboekjes voor de kleintjes 
met meer aardse onderwerpen. 
In Ted leert zwemmen ontkomt de 

Spoken aan tafel 

kleine Ted aan de zwemles waar 
hij allesbehalve tuk op is. Z'n 
mama rijdt hem en vriendin
netje Netje naar het zwembad. 
Onderweg krijgen ze lekke 
band met als gevolg dat Ted en 
Netje te laat zijn voor hun 
zw^emles. Ze keren droog terug 
naar huis, uitgezonderd mama, 

want die moest de lekke band in 
de gietende regen vervangen. 
Netje rnag ook mee naar de zoo. 
Dit avontuurtje lezen we in 
Naar de dierentuin. Samen met 
Teds ouders trekken ze er op uit 
voor een dagje. Mama wil een 
foto van papa en de kinderen 
maken voor de apenkooi. Het 
wil maar niet lukken. Die dag 
wordt er slechts één kiekje ge
trokken, en wat blijkt? Papa 
lijkt wel de grootste aap van heel 
de zoo! 

Beide boekjes zijn verlucht met 
prettige, kleurige tekeningen 
van Leo Timmers. 

(ts) 

c» Ted leert zwemmen/Naar de 
dierentuin. Agned Verboven en 
Leo Timmerd. Uitg. Clavid, Hod-
delt, 1994, 320 fr. per deeltje. 

c» Spookjed aan tafel Jaqued 
Duquennoy. Uitg. ClavLt, Had-
delt, 1994, 398 fr. 

"Meiöje aan de piano" uit 1963 van Ray Lichtendtein. 

DE GESCHIEDENIS VAN DE 
WESTERSE SCHILDERKUNST 

Bi; de Nederlandse uitgeverij 
Gottmer verscheen een heuse 
Gedchiedenió van de wedteröe dchil-
derkundt bestemd voor kinderen. 
Het boek, geschreven door J u -
het Heslewood, w^erd uit het 
Engels vertaald. 

Eerder verschenen bij dezelfde 
uitgeverij vier aardige boekjes 
over bekende schUders in de 
reeks Op bezoek hij. De kun
stenaars vertellen daarin over 
hun leven en w^erk, alsof je op 
zondagmiddag bij hen op be
zoek gaat. De vier deeltjes in 
deze serie, die we eerder in dit 
blad bespraken, gaan over Rem
brandt, Picasso, Rousseau de 
douanier en Degóis. 

Het is geen klein bier om heel de 
de evolutie van de westerse 
schuderkunst, van de grotschU-
deringen van Lascaux tot de 
zeefdrukken van Andy Warhol, 
op 66 bladzijden samen te per
sen. 

Bovendien schrijf je voor een 
jong pubhek dat nog weinig 
notie heeft van wat de schU-
derkunst eigenlijk betekent. 
Om potentiële kunstliefhebbers 
warm te maken voor de schil
derkunst ben je genoodzaakt 
een boeiend, helder en vlot lees
baar verhaal te vertellen. 

Wij denken dat Juliet Hesle
wood daar behoorlijk in ge
slaagd is, hoewel de gehan
teerde kriteria om precies tot 
deze selektie van behandelde 
schUders en afgebeelde repro-
dukties te komen, altijd wel 
voor diskussie vatbaar zal blij
ven. 

Zulk boek kan nu eenmaal niet 
voUedig zijn, het heeft slechts de 
pretentie een summiere intro-
duktie in de schüderkunst te 

zijn. Dit dwingt tot bondigheid, 
een aantal scharniermomenten
en figuren die genoegzaam re
presentatief 'worden geacht 
voor de evolutie in de schU-
derkunst worden belicht. 

Wie door het virus van de kunst 
wordt gebeten dokumenteert 
zich later ^vel verder. Trouwens, 
^vat heet bondigheid als je bijv. 
bedenkt dat in de WereBgedchie-
denid van de kurut van H . W Jan-
son - een kanjer van een boek 
dat als een standaardwerk over 
de beeldende kunst wordt be
schouwd en aangeraden ^vordt 
cian universiteitsstudenten 
kunstgeschiedenis - met geen 
woord gerept wordt over Hans 
Memling? 

Wat het koncept en de vorm
geving van het boek betreft 
niets dan lof. De aanpak van de 
lay-out is even fris en kleurrijk 
als die van de 'bezoekreeks". 
Het overvloedige Ulustratiema-
teriaal is zorgzaam gekozen, alle 
reprodukties zijn afgedrukt in 
vierkleurendruk. 

In de tekst staan vetgedrukte 
woorden, termen en begrippen 
uit de kunstgeschiedenis, die 
verwijzen naar een verklarende 
woordenlijst achteraan in het 
boek. Een register maakt van 
het boek een handig naslagwerk 
om thuis of op school te ge
bruiken, voor wie de afgebeelde 
kunstwerken écht wU gaan be
kijken is er ook een lijst aan 
toegevoegd met aUe musea, ker
ken, paleizen en galerijen w£iar 
je de schuderijen vindt. 

(ts) 

c» Gedcbiedenid van de wedterde 
dchilderkundt. Juliet Hedlewood. 
Uitg. J.H. Gottmer, Haarlem, 
1994, 66 bL, 599 fr. 
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WEER EEN RESEM VIAAMSE POCKETS 
In W I J van 1 juni j.I. pleegden 
we een stukje waarin we ons 
verheugden over het verschij
nen van een nieuwe reeks po
pulaire Vlaamse pocketboeken. 
Om de almaar aanwassende 
stroom goedkope Nederlandse 
pockets enigszins in te dijken 
stortte de Antwerpse uitgeverij 
Coda zich in een avontuur. Of 
was dit niet écht een avontuur ? 
Heeft uitgever Roger Ulburghs 
niet simpelweg een voortreffe-
hjk reukorgaan voor opsporen 
van gaten in de markt ? In ieder 
geval wist hij toch de naam 
Vlaanue Pocketd te rekupereren. 
12en naam van een helaas ter 
ziele gegane reeks interessante 
boekjes, waarvan tussen 1959 
en 1972 meer dan 250 titels van 
de persen rolden. De VP's, zoals 
we ze gemeenzaam kenden, wa
ren een uiterst lovenswaardig 
initiatief van uitgever Lxje Na
gels en diens uitgeverij Hei
deland. Het ziet er nu naar uit 
dat Roger Ulburghs en z'n uit
geverij de goede traditie van de 
Heideland-VP's voortzet, na 
een prima start met vijf aan-
trekkehjke fiktie-titels zet hij de 
reeks gestaag en weldoordacht 
verder met een nieuwe resem 
uitgaven. 

ELLENDE EN SPANNING 
Grabbelend in het nieywe VP-
literair aanbod kunnen we u in 
ieder geval Nu begint het Leven van 
de Antwerpse "proletenschrij-
ver" Lode Zielens (1901-1944) 
aanprijzen en De <ichaduw van 
Anna O. van de hedendaagse 
romancier Bob van Laerhoven. 

In Nu begint het leven beschrijft 
Zielens de lijdensweg van front
soldaat Simon Dheere, die fy
siek ongedeerd maar geschokt 
en ontredderd uit de oorlog te
rugkeert. Dheere heeft de 
grootste moeite om zich op
nieuw in te schakelen in het 
sociale leven en weer vertrou
wen te krijgen in de medebur
ger. De dchaduw van Anna O. is een 
grondig herziene en uitgebreide 
versie van Schermen dat Van 

Laerhoven in 1986 schreef. 

De jchaduw van Anna O. is is een 
hteraire thriller die zich afspeelt 
op verschillende tijdstippen tus
sen 1875-1914, de periode 
waarin Freud en Breuer de psy
cho-analyse ontwikkelen. Alain 
Lefevre is een Franse officiers
zoon die als veertienjarige en
kele trauma's oploopt die hem 
nooit meer loslaten. Als vol
wassene leidt hij een dubbel 
leven als spion in Parijs en We
nen. De altijd aanw^ezige span
ning tussen heden en verleden 
drijft de hoofdfiguur langzaam 
maar zeker naar de komplete 
ontreddering, die gelijk loopt 
met het woelige tijdvak. 

SEKS EN KONIJN IN 
GEUZE 
Drie titels pikten we uit de VP-
inforeeks. 

Muziek van onze eeuw. Inleiding tot 
de toonkunst van 1900 tot 1950 is 
een klepper van 368 bladzijden. 
De omschrijving "inleiding" is 
dus wel en beetje misleidend. 
Jules van Ackere geeft ons een 
boeiend en vakkundig overzicht 
van de nieuwe muziekvormen 
van de moderne tijd, een kru-
ciale periode in de muziekge-
schiedens die ondanks vele eks-
perimenten nog altijd haar spo
ren op de hedendaagse muzikale 
produktie nalaat. 

In afzonderlijke hoofdstukken 
behandelt Van Ackere op on
derhoudende wijze komponis-
ten die het gezicht van de eerste 
helft van de twintigste eeuw 
bepaalden: Debussy, Ravel, 
Stravinsky, Hindemith, 
Strauss, Schönberg, Bartok, 
Kodaly... Professor Jules van 
Ackere is een erudiete musi-
koloog en kultuurhistorikus. In 
1954 verscheen Muziek van onze 
eeuw voor het eerst bij uitgeverij 
De Sikkel, uitgeverij Coda 
meende dit werk opnieuw en 
ongewijzigd te kunnen publi
ceren, omdat Van Ackeres boek 
niets aan leesbaarheid heeft ver
loren. 

Ajidrea Croonenberghd gaat de kuUnaire toer op. 

In Ben ik normaal? De eerdte 
Vlaanue dekd-enquête diept jour
nalist Peter Vermeersch het eer
ste grootschalige en weten
schappelijk gefundeerde onder
zoek uit naar het seksuele ge
drag van de Vlaming, versche
nen in het weekblad Panorama-
De Post. Wil je weten hoe het 
staat met de soloseks in Vlaan
deren, of vraag je je af •waar de 
gemiddelde Vlaming het doet: 
in bed, op de sofa, in de keuken 
of op de tram, hoe ervaren we de 
Aids-bedreiging en hoeveel Vla
mingen worden seksueel mis
handeld, hoe zit het met de 
potentie van ons volk...je vind 
het allemaal in Ben ik wel nor
maal? Mocht na het doornemen 
van dit boekje blijken dat u niet 
normaal bent, panikeer dan nog 
niet, want uit ervaring (de ver
kiezingen van de jongste jaren) 
weten -we dat we voorzichtig 
moeten zijn met de resultaten 
van enquêtes en opiniepeilin
gen. 

ZALM UIT ZWALM 

E^n leuk boekje is ongetwijfeld 
Gedtreken Boterhammen en andere 
Uevelingdrecepten van bekende Vla
mingen, bijeengebracht door 
TV-presentatrice Andrea 
Croonenberghs in eindredaktie 
van Gerd de Ley. Nu bent u 
misschien van mening dat al die 
Bekende Vlamingen (of om het 
wat bekakter te zeggen: BV's) 
tot éénzelfde klubje pedante, 
zelfingenomen navelstaarders 
behoren, die mekaar en zichzelf 
te pas en te onpas voor de buis 
sleuren, in hun respektievelijke 
programma's, tijdschriften, 
kranten, boeken en optredens 
bewierroken en opvrijen. Alaar 
na wat grasduinen in dit aparte 
receptenboekje zal u uw mening 
over sommigen van hen weUicht 
herzien. Er zitten heuse gas
tronomen tussen, kulinaire 
plantrekkers, originele kreatie-
velingen en lollige knoeiers. Zo 
schrijft Gaston Durnez met 

hefde over Konijn in Geuze, 
Waker Grootaers (hét proto
type van de BV!) schijnt ba-
nanensoep lekker te vinden, ra
dioman Gust de Coster water
tandt bij Zalm uit ZwaJm, Ba
ron Stijn Coninx blijft volks en 
houdt van Vlaamse hutsepot. 
Gestreken Boterhammen, een 
soort "gewonnen brood" , is het 
lievelingsrecept van Eddy As-
selberghs, een kulinair hoog
standje levert Kurt van lïeghem 
met zijn roereieren, Senne 
Rouffaer zweert bij een eerhjke 
pepersteak, Kathy Lindekens 
doet wat vreemder met een 
Schuimtaart met vruchten en 
J a n De Smet van De Nieu'we 
Snaar stelt zijn eigen "Schoof-
zak" samen voor artiesten die 
regelmatig in Nederland optre
den. En w ât eten onze politici ? 
Mieke Vogels eet Gourgetten 
met Cottage cheese, Guy Ver-
hofstadt zet z'n tanden in een 
schotel Yakitori (iets Japans) , 
WUfried Martens is verrukt 
over Rijstpap met bruine suiker 
en kaneel en Paula D ' Hondt 
likkebaardt bij een Stoofpotje 
van lamsvlees en verse gember. 
Wat je niet te w^eten komt in het 
boekje van Andrea Croonen
berghs is dat Fihp De Winter 
tuk is op een gaar gestoomde 
Marokkaanse couscous en dat, 
naar wij uit eigen keuken ver
namen, CVP-voorzitter Van 
Hecke niet vies is van een toost 
met Anciauxvis en patatten in 
de SchUtz... 

(ts) 

c& Nu begint het leven. Lade ZU-
lettt). 208 blz. I De dchaduw van 
Anna O. Bob Van Laerhoven, 
160 blz. IMuziek van onze eeuw. 
Juled van Ackere. 368 bbc /Ben 
ik normaal? Peter Vermeerdch, 
128 blz. I Getreken boterham
men. Andrea Croonenberghd. 
128 blz. Allemaal uitgegeven in 
1994 bij uitgeverij Coda, Ant
werpen. De Vlaamse Pocket,) 
kodten 290 frank per deeL 

OP ONTDEKKING... 
IN EEN BOEK 

VOOR WIE HAAR LEVEN WIL HERBEGINNEN 

DE VROUWEN VAN HET HOF 
De meer kapitaalkrachtige 
boekenliefhebber krijgt met 
de kerstdagen in het voor-
uitschiet van het Davidsfonds 
de gelegenheid om een luxu
eus kijk- en leesboek op z'n 
verlanglijstje te zetten, of het 
voor alle zekerheid toch maar 
zelf aan te kopen. Voor net 
geen 2.500 frank mag hij zich 
dan eigenaar noemen van Over 
onbekende zeeën. De ontdekkingd-
tochten van de Feniciërd totJamed 
Cook van Alariana Cuejta Do
mingo. Professor Fernand Van-
hemelryck, pro-rektor aan de 
K.U. Brussel, begeleidde de 
Nederlandse vertaling van het 
boek dat oorspronkelijk in het 
Spaans verscheen. 

Zoals het een kijkboek past 
vindt U in Onbekende zeeën 
honderden prachtige vier
kleurenillustraties van mini
aturen, historische kaarten, 
porselein en exotische kunst
voorwerpen, reprodukties 
van schilderijen, doorsneden, 
aktuele foto's etc. Al wie al 

van op school met interesse de 
avonturen van Marco Polo, 
Columbus, Magelhaes, Vasco 
Da Gama, Vespucci of Cook 
volgde, zal dit boek zeker ap
preciëren. De lokroep van on
bekende verten, met zijn be
lofte aan rijkdom, exotische 
goederen, wilde dieren en 
spannende verhalen spreekt 
ook vandaag nog de mens aan. 
In het ontdekkingsboek zien 
we niet alleen hoe de mens 
stap voor stap zijn grenzen 
durfde verleggen, maar leren 
we ook opnieuw beseffen 
welke immense invloed de 
ontsluiting van de -wereld 
heeft gehad op ons dageUjks 
leven tot vandaag. 

c» Over onbekende zeeën. De 
ontdekkingdtochten van de Fe
niciërd tot Jamct Cook. Ma
riano Cucdta Domingo. Uitg. 
Daviddfondd, Leuven, 1994. 
Gedchenkformaat, 238 blz, 
met meer dan 500 vierkleu-
renilludtratied, regidter en bi
bliografie. 2.495 fr. 

Leuven — 1593. De godsdienst
oorlogen in de Nederlanden zijn 
geluwd. Het door pest en oorlog 

- geteisterde Brabant zoekt moei
zaam naar een nieuw even-
•wicht. Ook het leven van Tllle 
Van Lo werd grondig door el
kaar geschud. Ze verloor haar 
geliefde echtgenoot Renier. En 
voor een alleenstaande, onaf
hankelijke vrouw is er in de 
16de eeuwse maatschappij geen 
plaats. De enige uitweg lijkt het 
Groot Begijnhof, voor haar een 
toevluchtsoord. Daar kan ze in 
stUte haar verdriet verwer
ken... 

Alles verandert wanneer ze 
wordt verkozen tot grootmees
teres. Samen met de drie andere 
grootmeesteressen vaart ze een 
enige zelfstandige koers in een 
mannenw^ereld die vrouwen 
weinig kansen geeft. Toch blijft 
de lokroep van buiten klinken. 
Is een nieuw begin buiten de 
muren mogelijk ? Het gevoelige 
portret van een intelligente, 
zelfstandige vrouw op zoek naar 

innerlijk evenwicht. De vrouwen 
van het hof schetst een mee
slepend beeld van een chao
tische tijd. 

En of het een meeslepend ver
haal is. J e kunt gewoon niet 
stoppen met lezen, ondanks het 
een dikke turf is met een be
hoorlijk aantal bladzijden. Dit 
boek IS door en door feminis
tisch. Niet alleen feministisch, 
de ondertoon is nostalgisch. J e 
zou voor je plezier begijn wor
den en alleszins in de tijd van de 
heksenvervolgingen. Wat een 
verzameling bekwame vrouw^en 
bij elkaar. Deze begijnen schit
teren op alle vlakken en zeker 
op het vlak van de vroede ge
neeskunde. 

Terwijl het alles behalve veilig is 
voor vrouwen, heerst er aan hun 
hof uitgesproken veiligheid en 
sereniteit. Geen enkele vrouw 
hoeft te vrezen verkracht of 
mishandeld te worden. Elk in
dividu kan zich ontplooien vol
gens de eigen talenten. 

Als WIJ ons leven zouden kun-

< ^ 

nen herbeginnen w^illen we 
graag begijn worden, w^ant ook 
de kerkelijke hiërarchie was be-
nauw^d voor hun uitstraling en 
hun bekw^aamheld en door het 
gewone volk w^erden zij geres-
pekteerd voor hun hulp en inzet 
voor de armen of de zieken. Wil 
je uittreden en/of een nieuwe 
relatie aangaan of in een hu
welijk stappen, het kan alle
maal. 

De auteur Maria Jacques heeft 
deze turf niet kunnen samen
stellen zonder grondig bronnen
onderzoek. Zoveel is duidehjk. 
Zij w âs hoofdredakttrice van 
het maandblad Vrouw en Wereld. 
Ze publiceerde verschillende 
suksesrijke jeugdboeken, ro
mans (o.a. De ring van Minod) en 
reisverhalen zoals Beieren, ro
mantisch avontuur en Bretagne, 
land van de zee. 

EQIda Uytterhoeven 

c» De vrouwen van het hof. Ma
ria Jacquet. Uitg. Daviddfondd, 
De Clauwaert, 282 blz., 695 fr. 
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BRANDSTAPEL MAAR OOK GELDGEWIN 

TOEN ANTWERPEN KEHERSE BOEKEN DRUKTE 
In de zestiende eeuw bleef ook 
Engeland niet gespaard van he
vige godsdiensttwisten. We 
kennen wellicht de eigenzinnige 
weg, die de Engelse kerk opging 
onder het bewind van de le
gendarische Hendrik VIII. Ter
wijl in de eerste helft van de 
zestiende eeu^v eerder de pro
testanten vervolgd werden door 
de katolieken, w^erden tijdens de 
tweede helft van deze eeuw de 
katolieken het regelrechte 
slachtoffer van religieuze on
verdraagzaamheid . 

In beide gevallen speelden 
drukkers uit de Zuidelijke Ne
derlanden — en Antwerpen in 
het bijzonder - een uiterst be
langrijke rol. 

BRANDSTAPEL EN... 
In een eerste liük van de ten
toonstelling wordt ingegcian op 
de rol van Antwerpse drukkers 
in de bevordering van de her
vormingsbewegingen in Enge
land. Centraal daarbij is zeker 
de Engelse vertaling van de bij
bel door WUliam Tyndale. 

Na de druk van het Nieuwe 
Testament in 1525 in Keulen en 
Worms, verschenen de eerste 
delen van het Oude Testament 
te Antwerpen in 1530. Deze 
Tyndale verbleef veel in het En
gels huis te Antwerpen. Hij 
werd later gevangen in Vil
voorde om uiteindehjk in 1536 
op de brandstapel de dood te 
vinden. 

Zelfs reeds van voor de re
formatie hadden Antwerpse 
drukkers steeds een grote af
zetmarkt in Engeland gevonden 
voor hun produkten. In En
geland stond in het begin van de 
eeuw de boekdrukkunst nog in 
haar beginstadium. 

Sommige Antwerpse drukkers 
zullen hun reformatorische wer
ken zelf over het Kanaal smok
kelen. Dit was uiteraard een 
riskante onderneming die 
streng kon gestraft worden of 
zelfs eindigen in de dood. 

Zo overleed de Antwerpse 
drukker Christoffel van Rure-
mund in de Londense gevan
genis, nadat hij een lading 
Nieuwe Testamenten naar En
geland had overgebracht. On
der leiding van de humanist 
Thomas More werd grote jacht 
gemaakt op deze ketterse druk
werken ! 

Als kanselier van koning Hen
drik VIII bekampte hij met 
grote hardnekkigheid diens Act 
of SuccM^ivn, wat hij met de dood 
bekocht. Vele Engelsen, die 
vasthielden aan hun katolieke 
overtuiging, ontvluchtten hun 
eiland en vonden Vciak in de 
Zuidelijke Nederlanden een 
veilig onderkomen. 

Even krijgt men in Engeland 
een katoliek réveil onder het 
koningschap van Mary. Onder 
Elisabeth I slaat de balands 
weer radikaal om. Vanuit hun 
vluchtoorden bij ons, werd door 
katolieke auteurs fel geijverd 
voor hun strijd voor het herstel 
van het katolicisme in Enge
land; er werd daarvoor zelfs 
samengezworen met de Spaanse 
koning FUips II in zijn pogingen 
om Engeland binnen te vallen. 

...GELDGEWIN 

€%i 

The Parliament of Chrydte van Thonuu Hedkynd te Antwerpen gedrukt (1566) door Willem SilvUu. 

Niet te vergeten is, dat ook de 
universiteit van Leuven een 
grote aantrekkingskracht uitoe
fende op de katolieke vluch
telingen. Verscheidene van hen 
studeerden er of bekleedden er 
zelfs een leerstoel. Denken we 
verder maar aan de rol van het 
Engels kollege te Dowaai met 
de voormahge Engelse bisschop 
Allen als centrale figuur. 

In de tweede helft van de 16de 
eeuw dus, stelden de Antwerpse 
drukkers, uit opportuniteitsre-
denen en zuiver geldgewin, hun 
drukpersen ter beschikking van 
de Engelse katoheke vluchte
lingen en aktivisten. 

Ook bij Christoffel Plantin en 
J a n I Moretus ^verden zo ver
schillende Engelse werken ge
drukt (c£ Alan Cope, thomas 
Stapleton, Richard Stanihurst, 
Richard Verstegen, e.a.). Van 
een beschermgeling van Tho
mas More, John Clemens, ver
wierf Plantin een Griekse bij
beltekst voor de redaktie van 
zijn meesterwerk, de Bibha Po-
lyglotta. 

(sd) 

c» Antwerpen, dUdident typo-
grafUeb centrunu De rol van de 
Antwerpse drukkere in de godti-
dien^bjtrijd in Engeland (16de 
eeuw), in bet Museum Plantin-
Moretiu), Vrijdagmarkt 22-23 U 
2000 Antwerpen (zy'tttraat van 
Nationale^traat vlak bij Groen-
plaab)). Tot 31 december 1994. 
Iedere dag geopend van 10 lot 
17ii. (gefloten op 25 dec). Ri/k 
geïUiuitreerde katalogittt. In
kom: 75fr. (gratid voorMboUn, -
12j., inwoners van Antwerpen; 

jongeren, werklozen, dtudenten, 
gepend. 30 fr.). Info: 
031233.02.94. 

BERT DEWILDE SLAAT WEER TOE 

UVCHTRAANTJES AAN DE TAALTRAPEZE 
Bert Dewilde ("Bissegem, 
1925) geniet bekendheid als 
konservator van het Nationaal 
Vlasmuseum te Kortrijk en als 
auteur van het prestigieuze 
standaardwerk Twintig eeuwen 
vUu) in Vlaanderen. Zijn onder
scheidingen als laureaat van de 
Groeningeprijs (1983) en lau
reaat van de vijfjaarlijke Pro
vinciale Prijs voor Volkskunde 
van de provincie West-Vlaan
deren getuigen van waardering 
voor het ernstige werk van deze 
Vlaamse auteur die echter ook 
een grootmeester van de 
Vlaamse humor is. 

RIDDER 

In het begin der vijftiger jaren 
schreef Bert Dewilde zo'n 150 
humoristische monologen voor 
Radio Kortrijk (BRTN 2). 
Vooral zijn radiofiguur Duiten 
PiiUe werd in de Noordzeegouw 
ongemeen populair. Disten 
PuUe, met het klassieke koe-
reurspetje en de drinkpulle 
werd ook een wekehjkse strip
held bij het weekblad ^//a^. De
wilde werd erkend als een groot 

Bert Dewdde: populaire hunio-
ridt. 

humorist. In 1954 werd hij 
tweede laureaat in het Salon van 
de Humor van de Vlaamse Toe
ristenbond (VTB) en in 1962 
was hij samen met Mare Sleen 

één van de geselekteerden voor 
het humorfestival te Knokke. 
Onder de schuilnaam Bert WU-
biss verzorgde hij tal van ge
vatte kartoens. Als leraar ger-
maanse talen en plastische kun
sten genoot hij enorme popu
lariteit onder zijn studenten. 
Tien jaar lang (1967-1987) was 
hij direkteur bij de Kortri;kse 
Stedelijke Kultuurdienst. Hij 
werd ook de auteur van een 
suksesvoUe Kortnjkse revue en 
verzorgde voorts tal van hu
moristische sketches. 

Begrijpelijk dat de populaire 
humorist Bert Dewilde ook on
vermijdelijk Ridder van 't Man
neke uit de Alane moest wor
den. Voor deze Vlaamse volks
almanak verzorgt hij sedert 
1976 humoristische maandkro
nieken. 

Thans verrast Bert Dewilde zijn 
lezers met liefst 1.250 doorden-
kertjes met dubbele bodem 
(,,schalks en ondeugend"). Zijn 
boek Lachtraantjes aan de 
taaltrapeze is een meesterlijke 
Spielerei die in geen enkele bi-

^ 

blioteek mag ontbreken. Graag 
geven wij hierbij enkele proe-
vertjes. 

NEUSDRUPPELSGEWIJS 
— Huwelijksbanden worden te 
vlug opgeblazen! 
— De gierige vrouw die op ster
ven lag, trouwde met de klok-
keluider om de kosten te spa
ren. 

— De pompiers kloegen op het 
bal over de kwaliteit van het 
spuitwater. 
— Schroothandelaar zoekt oud
jes met ijzeren gestel voor kon-
trakt op lijfrente. 
— Er bestaan twee soorten neus
druppels : deze die men er moet 
in doen opdat de andere er niet 
zouden uitlopen. 
Duidelijk een geschenk voor 
jong en oud en voor al wie van 
humor houdt. 

L. Demedts 

c» Lacbtraantjo aan de taal
trapeze. Bert Dewilde. 425 fr. op 
rek. 285-0583959-48 van vzw 
Wydouw, Kortrijk. Geen port-
kodten. 
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MUZIEK 
JOSIE KUHN, OM TE ONTHOUDEN 

SANNE BEVESTIGT HAAR TALENT 
Enkele jongedames hebben in 
de voorbije jaren definitief 
komaf gemsiakt met de alleen
heerschappij van mannelijke 
zangers op de hitlijsten. Dana 
Winner, Lisa del Bo en Sanne 
profileerden zich met bhjvende 
suksessen én kwaliteit. Terwijl 
Dana hjiar schitterende debuut-
C D lied per lied aanbiedt is ook 
Sanne er weer met een nieuwe. 
Een reeks zomerse foto's en het 
liedje Zandkasteel inspireerden 
tot de titel Zand. We denken niet 
dat haar liedjes even vluchtig als 
zand uit onze handen zullen 
glijden: het zijn stuk voor stuk 
fijne parels die dank zij haar 
zeer herkenbaar stemgeluid én 
de aanpak een eigen identiteit 
kregen. Zo durft ze zelfs als 
afsluiter Jules Decorte's „Ik 
zou wel eens willen weten" te 
grabbel gooien. Haar versie 
mag er zeker zijn, en dit zonder 
het origineel te krenken. 

Bij een eerste beluistering van 
de plaat dachten w ê meteen aan 
Tura's omschrijving ,,liedjes die 
ik graag had gezongen". Want 
op een rijtje zingt ze Eriks (Van 
Nijghem) vertalingen van goed 
in hetgehoor liggende nummers 
van Joni Mitchell, de Moody 
Blues, Mouskouri, James Tay
lor en als visitekaart (drie op de 
Vlaamse Top Tien) het mooie 
Celine , dat voor skifflezanger 
Hughes Aufray 20 jaar geleden 
de laatste grote hit betekende... 

We vroegen Sanne wat zij ervan 
dacht. 

Sanzie: „Deze plaat ia voor oné 
gewoon een vervolg van onze vorige 
platen: er waren een aantal liedje^) 
dat Erik mooi vond van vroeger, en 
enkele die ikzelf graag hoorde. 2^ 
a telde hij me bijvoorbeeld „Boulevard 
de la Madeleine" voor, die een flauwe 
tekdt heeft, maar zeer mooie muziek. 
Wij hebben er dud andere woorden 
opgezet. Je dchrijft liedje<> die ook je 
publiek kunnen aanspreken, en duó 
wendden we Spaarugetinde arran
gementen aan voor dommige num
mers. Dit meteen aL antwoord op je 
opmerking waarom ze vaak zuiders 
klinken. Erik wad meermaaU in 
New-Mexiko, en ik kon er ook eeru 
naartoe, en wad er meteen voor 
gewonnen... 

• Ook jeugdherinneringen 
komen vaak aan bod? 

S a n n e : „Het id uiteraard niet al
lemaal autob'wgrafidch, maar de 
sfeer en de inhoud van de tekdten van 
Mark Van Caelenberg spreken me 
sterk aan en ik zing ze dan ook 
graag." 

Zo zijn het drieluik „Het 
blauwe café", „Vrede is..." en 
het uptempo en countiygetinte 
,,Kolderzolder" zeer geslaagde 
luisterliedjes. Dé parel van de 
plaat is evenwel „Moe", op tekst 
van Willy Smets uit Willebroek, 
op een zeer romantische me
lodie van Erik. Tussendoor nog 
„Ik weet niet hoe het verder 
moet, maar best hoe het worden 
kon". Dat is gewoon een triestig 
liedje op de plaat, over een 
verloren liefde. 

Sanne is nu onderwijzeres in het 
vijfde studiejaar, en Nana 
Mouskouri's ,, Duizend kleu
ren" (een mooi bewerkte tra
ditional uit '83) en het lentef-
risse ,,Welterusten" zullen bij de 
jeugd spontane meezingers zijn 
in de les „expressie" op vrij-
dagnamiddcig. 

Met de Zanè-CD bewijst Sanne haar talent. 

Zand van Sanne is een mooie 
plaat, en een aanrader voor hef-
hebbers. (Uit bij Ariola — 
BMG) 

JOSIE IN HET PARADIJS 

Vorige zaterdag was er te Haren 
bij Brussel het jaarlijkse festival 

voor zangers-songschrijvers. 
Deze tweede poging om de in
troverte Eric Andersen, spits-
broer van Bob Dylan, te strik
ken mislukte op het laatste nip
pertje. Maar toch konden Geert 
Vinex en zijn ploeg van Too-
genblik uitpakken met een niet 

onEiardige affiche. De Ier Ron 
Martin beet de spits af met een 
aantal zelfgepende ^ve^kjes die 
bewijzen hoe traditie en aktueel 
werk in Ierland samengaan. 
Verrassend was de Indiaans-
Duitse Josie Kuhn die met op
merkelijk gitaarspel maar ook 
haar degelijke, aangrijpende en 
dan w^eer luchtige muziekjes 
•wist te bekoren. Haar telkens 
weer overslaande stem deed wat 
aan de grote Dolly Parton en 
dan weer aan Connie Francis-
op-haar-best denken. Voor lief
hebbers van ook deze coun-
tiymuziek is haar debuut Pa-
radide uit . 

Binnenkort verschijnt een 
tweede, waaruit ze een reeks 
liedjes liet horen. De grote El-
hott Murphy voelde zich niet te 
min om Andersen te komen ver
vangen en in zijn typische 
zwart-lederen broek, mondhar-
monika in aanslag, én de gitaar 
herinnerde hij sterk aan de 
vroege Dylan, de protestsong-
van-toen, en zijn eigen prach
tige optreden toen op Malie-
munt '79. Chris Gaffney en 
Danny Ott is een duo boordevol 
talent, maar ze missen wat van
daag de heUt van sukses en 
doorbraak uitmaken: de gave 
het kontakt met je publiek te 
vinden én visuele uistraling. 
Spijtig. 

NIEUWE SNAAR MET 
REVUE OP TOER... 

Met de singel Mockingbird hill als 
blikvanger kondigt de Nieuwe 
Snaar haar Revue-reeks aan. 
Deze ging begin november van 
start met een tweedaagse te 

DE INTEGRALE STRIJKKWARTETTEN 
VAN BEETHOVEN EN SJOSTAKOVITSJ 

BOEIENDE ZELFPORTREHEN 
VAN GEKNEUSDE MENSEN 

Als hoogtepunten van het 
nieu'we seizoen brengt het 
Brusselse Paleis voor Schone 
Kunsten de integrjJe strijk-
kw^artetten van Beethoven en 
Sjostakovitsj. 

Kwartet betekent intimiteit, 
vier gelijkwaardige partners, 
naar mekaar luisteren en op 
mekaar inspelen. Pose en aan-
stellerij zijn hier uit den boze. 
Voor Haydn die aan het genre 
schaafde en het vervolmaakte 
en ook voor Mozart was het 
k-wartet louter muziek, poëzie, 
bezoek van de muze. Voor 
Beethoven een tocht van een
voud over heroïsme naar lou
tering. 

Want net als in zijn simfonieën 
en pianosonates volgen we 
hier stap voor stap de ont
wikkeling van een gevoelig en 
hartstochtelijk mens voor wie 
de muziek vaak een genezende 
invloed moet hebben gehad 
tegen de kwel van de gemiste 
liefde, de toenemende doof
heid en het dunne koord tus
sen erkenning en twijfel. Beet-

hovens eerste kwartetten Ug-
gen nog in het verlengde van 
de bevalligheid van Mozart, de 
volgende zijn intens geladen, 
schrijfwijze van een man die 
het eigen ik in de muziek laat 
meespelen, de laatste zijn zo 
uitgepuurd en abstrakt dat ze 
door een tijdgenoot „kosmi
sche meditaties" werden ge
noemd. 

Beethovens kwartetten w^or-
den uitgevoerd tussen novem
ber en mjiart in het konser-
vatorium van Brussel door het 
Tokyo String Quartet, een van de 
meest prestigieuze binnen de 
kamermuziek, gevormd aan de 
Toho School van Tokio en de 
roemrijke JuUiard School van 
New York. 

Onze tijdgenoot Dimitri Sjos
takovitsj (1906-1975) heeft het 
onder de diktatuur van Stalin 
niet gemakkelijk gehad. Vaak 
wist hij zich te redden door 
zijn persoonlijke opvattingen, 
die ver lagen van het onder
danig bewieroken van het so
cialistisch realisme, te uiten op 

ironische wijze en in verslui
erde vorm. Zo kw^am hij onder 
vuur van zowel de autoriteiten 
die hem beschuldigden van 
nieuwlichterij als van zijn 
vrienden die hem verregaande 
toegevingen aan het regime 
verweten. Sjostakovitsj' vijf
tien strijkkwartetten zijn even 
zoveel -weerspiegelingen van 
die innerlijke verscheiu-dheid. 
Ze worden eveneens uitge
voerd tussen november en 
macirt in het konservatorium 
van Brussel, nu echter door 
het Borodin Quartet, een veel
gevraagde gast in belangrijke 
muziekcentra en festivals met 
wie de komponist samen
werkte bij de voorbereiding 
van die integrale cyclus. 

Deze beide cycli zijn niet al
ledaags en voor een melomaan 
die meer doet dan praten over 
Vlaamse aanwezigheid in 
Brussel \varm aanbevolen. 

(wdb) 

c» Voor inlichtingen kan men 
terecht op het telefoonnummer 
02/507.84.10. 

Turnhout. Op het programma 
uiteraard het beste uit vorige 
sho-ws en enkele gastoptredens, 
die er stuk voor stuk mogen zijn. 
De kompUatieplaat (zopas bij 
EMI uit) laat hieruit een fijne 
keuze horen. De Nieuwe Snaar 
is te gast van 10 tot 12 november 
in het CC van Hasselt, van 18 
tot 20 in de Brusselse Luna, van 
22 tot 26 november in de Ant
werpse Arenberg, van 8 tot 10 
december in de Werf te Aalst en 
op 14 en 15 december in het 
kultureel centrum van Strom-
beek. Allen daarheen! 

Sergiu 

Deze week in 

\)tug8te\ijï 

drugsprobleem aan^^ een 
vermogen paP«!^J;,^g.ReaUsme 
maatschappel«J[J;^t,>vaarheen'! 

P^"^^'"daeteUmKnad^ 

Gedraai om Boel 
Voorlopig werd alleen Begemann beter van 
de tijdelijke redding van de Boelwerf De 
Nederlandse financier buitenwerken, zal 

veel geld vergen Of hoe de Vlaamse 
regenng een kat in een zak kocht Deze 

week m Knack 

Klassiek interieur 
Woningen die warmte uitstralen en een tikje 
mysteneus zijn Prachtige meubels uit China 
en Japan De interessantste boeken voor de 
antiekliefhebber Deze week in de Klassiek-

inteneuispLcul \an Weckend Knjik 

En verder... 

< ^ 

• Het Blok misleidt de kiezer • Europa 
haakte een kommissie aan elkaar • Milieu 

struktuurplan en waterzuivenng • 
Interview Edward Schillebeeckx • De 

Maghreb en Algenje • Bencht uit Ruanda 
• De Verenigde Staten beloofde land. 
verboden land • Boeken gesprek met 
Bngitte Raskin • Wonderboy Quentin 

Tarantino over 'Pulp Fiction" 

Knack 
+ WEEKEND KNACK. 

+ TELE KNACK + TALENT 

ELKE WOENSDAG TE KOOP 
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VRAGEN ROND DE CHAMPIONS LEAGUE 

CLUB REDT DE EER 
Ciuh Brugge ié vermoedelijk de enige ploeg in België die in 
de lente nog Europee*) aan de <)lag mag gaan. Zonder twee 
echte mirakeU geraakt Anderlecht immers niet in de 
kwartfinale van de Champion^ League. De Bruöéelaard 
klaagden er niet eend in voor eigen volk van het bescheiden 
Hajduk Split te winnen. Het gaat van kwaad naar erger 
met het rijke Sporting en niett) zegt dat de bodem in zicht 
iö. 

D
e veelbezongen en be
geerde Champbiu League 
werd inmiddels in vraag 
gesteld door een Zwitserse 

rechtbank die problemen heeft 
met de marketingformule waar
bij de reklame- en televisierech
ten w^orden gemonopoliseerd. 
De Uefa ging in beroep maar is 
niet gerust in de uitkomst. Zo
dat we vermoedelijk nog niet 
alles hebben gezien. 

GELUK EN KARAKTER 

Club Brugge bleef in de Griekse 
hoofdstad overeind. Op karak
ter en met enig geluk werd de 
ongeslagen kompetitieleider Pa-
nathinaikos bedwongen. E^n 
prestatie die mocht gezien wor
den en die be^vees dat ons klub-
voetbal toch nog „iets" bete
kent. Want meer en meer dringt 
het bewxistzijn door dat het erg 
gesteld is met het populairste 
balspel in België. 

De prestatie die Anderlecht in 
de voorbije weken heeft neer
gezet in de Champions League 
was beschamend zwak. Sport
ing was de zwakste onder de 
zw^akken. Want laten we w êl 
wezen: een reeks met Benfica, 
Hajduk en Steaua is niet het
zelfde als een reeks met Bar
celona, Alanchester en Gote-
borg. De sportieve terugval van 
Anderlecht is ontstellend en 
vvfordt nog enkel „gemiaskerd" 
door een gedeeld leiderschap in 
de kompetitie zonder enige 
•waarborg overigens voor de uit
eindelijke goede afloop. In een 
interview met Voetbabnagazine 
zegde Franky Vercauteren in dit 
verband: „Fysiek is een pro
bleem dat jaren oud is, niet 
alleen bij Anderlecht. Dat zie je 
in de Champions League: veel 
snelle jongens, veel loopvermo-

f en bi; andere ploegen. Wij pro-
eren dat op te vangen met 

realiteitszin, organisatie, veel 
jongens achter de bal. Maar ook 
daar raken we achter." De ex-
Anderlechtspeler ging ook in op 
de verschillen tussen Club 
Brugge en de regerende lands
kampioen. 

„Dat heeft met de spelers te 
maken. Zetterberg heeft nu een
maal de fysiek van Van der Eist 
niet en Walem kan je geen twin
tig centimeter doen groeien. Ze 
zijn konditioneel niet goed 
w^ordt dan gezegd. Ik betwist 
dat: met die mannen mag je 
zoveel trainen als je wil, van een 
2 PK maak je nooit een Mer
cedes." Mooi en duidelijk ge
zegd, dat zeker, en tegelijkertijd 
„gemaskerde" maar harde kri
tiek op het in het Astridpark 
gevoerde sportieve beleid. Ver
cauteren bekloeg zich ook over 
de spektcikelwaarde van ons 
kompetitievoetbal. Dciarvan 

f eeft men zich pas goed re-
enschap wanneer men tijdens 

het weekend van de ene bui
tenlandse televisiezender naar 
de andere zapt. 

In Nederland streelt Ajax week 
in week uit het oog met altijd 
maar nieuwe talenten van eigen 
kw^eek. In Engelang zagen we 
voor een paar weken een on
vergetelijke Manchester-New
castle. Voetbal uit de hemel. 
Sensatie van de eerste tot de 
laatste minuut. Begeesterende 
individuele en kollektieve be
wegingen. En zeggen dat die 
beide ploegen drie, vier dagen 
later in de Europabekers wor
den afgestraft en/of uitgescha
keld door Barcelona en Atletico 
BUbao. Het bewijst alleen maar 
hoe bejingstigend groot de af
standen worden tussen de Eu
ropese en de Belgische top. 

Voorlopig v^^ordt de eer nog ge
red door Club Brugge. De 
Westvlamingen kunnen overi
gens ver geraken in de Eu
ropacup II. Zeker wanneer 
Hugo Broos de spits met in
ternationale klasse moest krij
gen die hem al zolang beloofd 
w^ordt. Want Club heeft mo
menteel meer inhoud dan gelijk 
welke andere Belgische ploeg. 
Hoe sterk ons kampioenschaps
voetbal momenteel wel is w^erd 
bewezen door Moeskroen. De 
toch bescheiden tweede klasser 
vloerde leider Standard in de 
bekerkompetitie zonder dat de 

Club Brugge, vermoedelijk de enige ploeg in België die in de lente nog 
Europeed mag spelen. 

ploeg van Robert Waseige ver
ontschuldigingen kon inroepen 
en op Westerlo had Anderlecht 
ook al geen overschot. Mis
schien dat er toch maar eens 
moet worden nagedacht over 
mogehjke mentaliteitswijzigin
gen. Want het geschuifel met 
reglementen en puntenformules 
lost natuurlijk niets op. Het is 
naïef te geloven dat de invoering 
van de driepuntenregel voor een 
over^nn ing ook maar iets zal 
veranderen aan de (verdedi
gende en bijgevolg afbrekende) 
instelling van trainers en be
stuurders. Eigenlijk oogsten we 
nu wat we al decennia lang 

zaaien: de vruchten van het 
angsthazenvoetbal.' De laatste 
grote virtuozen in ons voetbal 
w^aren buitenlanders. Rensen-
brink. Preben Larssen, Papin... 
Jongens die een mannetje voor
bij konden en die in alle stilte 
maling hadden aan trainers-
praat. Na hen trad de grote 
verschraling in. Geleidelijk 
maar onverbiddelijk. Vandaag 
zoekt men naar remedies. Het 
zal ongetwijfeld waar zijn dat de 
begeleiding van Belgische top-
voetballers onder hgt bij deze 
van buitenlandse sterren. Dit 
probleem kan en moet trouwens 
ook w^orden open getrokken 

njiar andere disciplines. Niet en
kel ons voetbal is achterop ge
raakt bij de internationale ont
wikkelingen. Gans ons sport-
bestel staat op de helling. In 
geen enkele echt populaire dis
cipline tellen ŵ e nog mee. 

DEMOS 
Waar het onze voetballers in de 
eerste plaats aan ontbreekt is 
aan lef en zelfvertrouwen, £ian 
improvisatievermogen en aan 
denkkracht. Het bestaat niet dat 
wij op al die gebieden mmder 
begaafd zouden zijn dan an
deren. Maar onze spelers wor
den van kindsbeen af opgeslo
ten in taktische garelen die 

^ zwaarder wegen dan de ont-
1 wikkehng van individueel ta-
« lent. Men weet dat wel maar 

grijpt in. Elders re-
Vorige week 

ontsloeg PSV Eindhoven Aad 
de Mos. De trotse Hagenaar zal 
er financieel wel niet slechter 
van ge^vorden zijn, maar zijn 
gesternte moet inmiddels wel 
flink zijn getaand. Hij mag de 
dag voor zijn ontslag nog be
weerd hebben dat „zijn be
kwaamheid buiten elke twijfel 
stciat", wie op rij bij twee top-
klubs de bons krijgt moet gas 
terug nemen. En geen beetje. 
Het heette dat de Mos geen 
trainer was voor PSV. Onver
zoenbaarheid van karakters en 
instelling. Maar de man haalde 
w êl zijn slag thuis. Naar aloude 
gewoonte liet hij de klub een 
nieuv/ elftal aankopen alvorens 
noodged-wongen op te stappen. 
Men weet het vooraf en toch 
gebeurt het telkens opnieuw. 

Flandrien 

"- niemand 
iê ageert men anders 

TONI ROMINGER 
NET NIET DOOR DE GELUIDSMUUR 

Toni Rominger fietste op de 
wielerbaan van Bordeaux net 
niet door de geluidsmuur. Zijn 
nieuw vi'erelduurrekord is in
derdaad fenomenaal. 55,291 
kilometer in zestig minuten. 
2.551 meter méér dan Miguel 
Indurain die nochtans werd 
aangezien voor de beste tijd
rijder van zijn generatie. 

De prestatie van Rominger in
schatten is niet eenvoudig. De 
Zwitser heeft ons trouwens al 
vaker voor problemen gesteld. 
Hij leverde in het verleden 
meer topprestaties af maar 
faalde ook geregeld in grote 
omstandigheden. Zo vertrok 
hij twee jaar na elkaar al Tour-
favoriet. Hij w âs de enige die 
bekw^aam werd geacht Indu
rain te kunnen bedreigen. 
Aïaar de verwachtingen wer
den nooit ingelost. Vorig jaar 

" ' * - LAATBLOEIER 

Er mag niet aan getwijfeld 
worden: Rominger is een 
grote. Hij kan en durft veel. Hij 
schuwt het gevecht en dus ook 
de nederlaag niet. Zijn gezond
heid is vermoedehjk niet be
resterk. Hij heeft last van al
lergieën: hooikoorts en jian-
verwante toestanden. Vandciar 
•wellicht die plotse inzinkingen. 
Maar Rominger knokt altijd 
terug. In zijn goede dagen kijkt 
hij op geen inspanning en zijn 
aktieveld is breder dan dat van 
Indurain. 

De Z^witser is overigens ook 
een laatbloeier. Hij w âs al een 

-5 stuk in de twintig toen hij de 
3 internationale top haalde. Hij 
I •was en is nog de kampioen van 
i d e •wetenschappehjke begelei-
j d i n g . Medisch en sportief. Hij 
^'reed in Bordeaux volmaakt.' 

werd hij al vroeg op een be- Rominger dchuwt het gevecht en rodynamisch op een fiets van 
slissende achterstand gereden 
en afgelopen zomer staakte de 
33-jarige boekhouder de strijd. 
Leeg en ziek. Het was hem al 
eerder overkomen. Vandaar 
dat er, ook om'wille van zijn 
leeftijd, aan zijn toekomst w^erd 

dus ook de nederlaag niet. 

getwijfeld. En dan nu die twee 
werelduurrekords in twee •we
ken tijd. 

twee pluimpjes zwaar. Zijn pe-
daalslag -was Z\vitserse mecha
niek. Feilloos precies. 

Zijn coach en arts, dokter Fer
rari, is omstreden. Maar de 
Italiaan weet wel waar hij mee 

bezig is. Hij voorspelde dat zijn 
coureur de muur van vijfen
vijftig kilometer zou slopen, 
dat er op de erelijst geen ,,54 ' 
zou w^orden ingeschreven. Het 
khnkt allemaal ongelooflijk 
maar het is wel waar. 

De wielerwereld kan dus -weer 
beginnen spekuleren over de 
toekomst in het algemeen en 
over de Tour '95 in het bij
zonder. Want Rominger heeft 
al aangekondigd dat hij de 
voorjaarsklassiekers overslaat. 
De Giro en de Tour worden 
zijn mikpunten. De Ronde van 
Frankrijk wil hij het liefst win
nen. Nog een keer zal hij er 
alles op zetten om Indurain te 
verslaan. Als zijn gezondheid 
in juli soliede genoeg is moet 
veel mogelijk zijn en kan de 
Ronde eindelijk nog eens span
nend •worden. 

Indurain houdt zich inmiddels 
gedeisd. Hij spreekt noch 
denkt aan een nieuwe poging 
over zestig minuten. Induarin 
vermijdt de risiko's en de ne
derlagen. In gedachten is hij al 
bezig met de Tour. 
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MEIELWEE 

EEN EIGENZINNIGE 
SELEKTIE 
ZATERDAG 12 NOVEMBER 

GHOSTBUSTERS II 
Het lag voor de hand dat na het enorme sukses van de eerste 
Spokenjacht een vervolg zou gedraaid \vorden. Opnieuvi? krijgen 
we een aaneenschakeling van aktie, spektakel, verbluffende 
visuele effekten en hysterisch gekrijs in deze Amerik. komische 
film van Ivan Reitman (1989) met BiU Murray, Dan Aykroyd 
en Sigourney Weaver. (VTM, om 13u.30) 

COBRA 
Sylvester Stallone speelt de onoverwinnehjke politieman die de 
opdracht krijgt een aantal psichopatische moordenaars te 
elimineren. Dat deze klopjacht ontaardt in een overdaad aan 
geweld, gruw^el en bloed, zal niemand verbazen. Stallone 
schreef zelf het scenario voor deze Amerik. aktiefilm van 
George R Cosmatos uit 1986. (VTM, om 23u.30) 
Z O N D A G 13 NOVEMBER 

DEAR AMERICA (LETTERS HOME 
FROM VIETNAM) 
Amerik. dokumentaire film van BUI Couturie (1987) waarin de 
gruwelen van de Vietnamoorlog ^vorden belicht aan de hand 
van brieven van soldaten naar hun familie of vrienden. (TV 2, 
om 20u.) 

HERSENBREKER 
OPGAVE 28 

Cher, Suttan Saraiidon en Michelle Pfeiffer in de kleurrijke 
komedie Tbe Witched of Eadtwick. Zondag 13 november op 
VTM, om 20U.30. 

D I N S D A G 15 NOVEMBER 

LE BON PLAISIR 
Geslciagde politieke satire van Francis Girod (1983) waarin 
een blik wordt geworpen achter de schermen van het pre
sidentiële reilen en zeüen. De film is gebaseerd op de 
gelijknamige roman van voormalig minister Fran^oise Giroud. 
Met Michel Serrault, Michel Auclair en een uitstekende 
„president" Jean-Lxjuis Trintignant. (Fr. 2, om 20u.55) 

W O E N S D A G 16 NOVEMBER 

URANUS 
Intrigerende stadskroniek van Claude Berri (199a) met Phi
lippe Noiret, Gerard Depardieu en Jean-Pierre MarieUe. In 
19-45 heerst in het provinciestadje Uranus vertwijfeling na de 
z-ware bombardementen. Enkele daklozen kunnen terecht in 
een appartement, maar wanneer ook een koUaborateur on
derdak krijgt stijgt de spanning binnen deze kleine, heterogene 
gemeenschap. Hipokrisie wordt hier op een bijzonder scherpe 
manier aan de kaak gesteld. (TV 2, om 20u.25) 

SKY PIRATES 
Nog maar eens een variatie op het Raider,)/Indiana Joned-temSi: 
crashende vliegtuigen, speurtochten naar magische stenen en 
meer van dat fraais. Een piloot valt door een soort gat in de tijd 
en komt daardoor in het bezit van een fabelachtige schat. 
AustraHsche avonturenfilm van Colin Eggleston uit 1985, met 
John Hargreaves, Alex Scott en Meredith PhiUips. (VTM, om 
22u.) 

D O N D E R D A G 17 NOVEMBER 

DIE HARD 
Politieman Bruce Willis uit New York bevindt zich in een 
wolkenkrabber in Los Angeles wanneer die w^ordt bezet door 
een groep terroristen. Bruce deinst voor niets of niemand terug 
en gaat een ongelijke strijd aan met de schurken. Erg 
gewelddadige aktiefilm van John Mc Tiernan. (Ned. 2, om 
21u.l5) 

VRIJDAG 18 NOVEMBER 

HARD TO KILL 
E^n politie-inspekteur legt een belangrijk netwerk van kor-
rupte politie bloot. Hij wordt neergeschoten en voor dood 
achtergelaten. Zeven jaar later ontwaakt hij uit zijn koma en is 
klaar om wraak te nemen. AktievoUe film van Bruce Malmuth 
(1990) met John Hargreaves en Kelly LeBrock, ook in het 
echte leven man en vrouw. (VTM, om 21u.30) 
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HORIZONTAAL 

3. Verbrokkeld verleden (5) 

8. Een door hu^velijk verkre
gen stuk hout, zou je kun
nen zeggen (15) 

10. Unieke manier om in de 
hemel te komen, aldus zeg
gen diverse kerkgenoot
schappen over zichzelf (17) 

11. Nooit ophouden met Ieren 
(12) 

13. Haastige leegte of lege haast 
(2) 

14. Vruchten als projektiel ge
bruiken terwijl je iemand 
beledigt (7) 

15. Hem kun je de zorg over de 
bedden toevertrouwen (8) 

19. Klassieke vechtruimte (5) 

20. De grote onbekende ? (6) 

21. Met grote spoed (3) 

22. Open raam (5) 

VERTIKAAL 

1. Schildersgerief, miaar niet 
om mee te schilderen ! (9) 

2. Het is feitelijk een misver
stand om bepaalde artiesten 
zo te noemen (15) 

3. Een lange rij (5) 

4. Meteen aansluiten bij wat 
een ander bew^eert (7) 

5. Belgische rivier in Neder
land (4) 

6. O p z'n kop (13) 

7. Stelling die je pal tegenover 
een andere plaatst (8) 

9. Daar is een weg (4, 3, 3, 2) 

12. Evenzo (3) 

16. Poging om poëzie te be
drijven (5) 

17. Heel beest (4) 

18. Riskant moment (4) 

OPLOSSING 
OPGAVE 27 
Horizontaal: 1. vaart; 4. viel; 5. 
zomeravond; 7. verzwaard; 8. 
vlechten; 10. zwerfziek; 11. na; 
12. wel; 13. gast; 15. stof; 17. 
waardevast; 18. er; 19. spot
prent; 20. buitenom; 21. set. 

Vertikaal: 1. verver: 2. al; 3. 
raad; 4. verwachtingspatroon; 
5. zeer veel; 6. muziekfragment; 
9. eik; 10. zageman; 14. trap
pist; 15. stunt; 16. fort; 20. 
bus. 

Herman Jansen uit de St.-
WUlebrordusstraat 30 te 2400 
Mol wint een prijsje. Zijn gele 
briefkaart met de juiste op

lossing van opgave 27 w^erd uit 
de korrekte inzendingen ge
loot. 

Wij verwachten uw gele brief
kaart met de oplossing van 
opgave 28 ten laatste op maan
dag 21 november op de re-
daktie: Barrikadenplein 12, 
1000 Brussel. 

SATERDAG 

AHASVERUS 

„1.500t^axafonütten domen", 
las Ahasverus 

...en staken mekaar 
een Dinantje toe 

Russen zien nu echt 
zwaarte sneeuw 

© 

Truckers waren spits
vondig 

© 

Zeiduivel: 
„Dame Etna in Antvi^erpen" 

© 

Eddy maakt van 
China WaUybi! 

© 

Groene Staesgreep in CVP? 

© 

Het Volk blijft bestaan. Tot 
de laatste Gentenaar? 

Hotel - Restaurant - Feestzaal - Tea-Room 

Hostellerie 

l^t^XX^& 

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

Wl| bieden U 
-14 luxueuze hotelkamers met alle 

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

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

- Kamer (2 persj met uitgebreid ontbijt 
2400 fr 

- Volpension 2450 fr per persoon 
Halfpension 2050 fr per persoon 

- Gastronomische weekends van 
vri|dagavond tot en met 
zondagmiddag 5400 fr per persoon 

•^EMINARIENOGELIIKHEDEN" - confenentiezaal met alle nodige multifunctionele apparatuur 
Voor gratis infonnaüepakket nopens onze mogelijkheden 
Oerenstraat 13 8690 Alverlngem tel. 058/288.007 fax 058/289.381 
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De redaktie ontvangt 
graag brieven van lezers. 
Naamloze, scheld- en 
smaadbrieven gaan de 
scheurmand in. De an
dere publiceert zij, naar
gelang er plaats is. 

De redaktie behoudt 
zich het recht voor brie
ven in te korten en pers
klaar te maken. 
Brieven ^vorden onder
tekend met naam en 
plaats van herkomst, 
tenzij de schrijver ver
zoekt initialen te gebrui
ken. 

DE TOEKOMST (1) 
Het is aangenaam te horen dat 
de VU verder wenst te gaan, 
hoewel dit echter nooit ter dis-
kussie heeft mogen stcian. 

Zolang een pohtieke groepering 
bij machte is om haar „gedach-
tengoed" te verdedigen op ho
ger niveau m.n. het Vlaamse 
parlement en dit op z'n minst 
door één volksvertegenwoordi
ger, heeft zij alle redenen om 
verder te gaan. Kan zij dit niet 
realiseren, dan pas mag haar 
bestaansreden in vraag gesteld 
worden. 

Spijtig telt de VU nog een aantal 
twijfelaars die de geloofwaar
digheid van de partij verder 
aantasten door zich krampach
tig te willen vasthouden jian 
gemakkelijke radikale stand
punten als ,,Vlaanderen onaf-
hankehjk",... 

Dat Vlaanderen momenteel zo 
ver stciat Ln haar ontvoogdings-
strijd, is grotendeels te wijten 
aan de inbreng van de VU. 
Maar zoals het spreekw^oord 
zegt „hoge bomen vangen veel 
wind", zo ook heeft de VU op 
haar beurt de rekening gepre
senteerd gekregen en orEiagt ze 
daar nog steeds de gevolgen 
van. Waar het onderweg ftjut 
gelopen is kan ik als 27-jarige 
geen antwoord op geven en dat 
is ook de bedoeling niet. 

Het komt er nu op aan te be
wijzen dat Vlaanderen be-
kw^aam is om de reeds ver
worven zelfstandigheid in te 
vrJlen zowel bv. op het domein 
van het financiële als het bui
tenlands beleid. 

Het is bijgevolg veel gemak
kelijker om zich afzijdig te hou
den onder het voorwendsel van 
„Vlaanderen onafhankelijk en 
de rest interesseert ons niet", 
dan daadwerkelijk konstruktief 
mee te werken aan de verdere 
uitbouw van Vlaanderen binnen 
de Belgische unie. 

Dit laatste moet natuurlijk een 
meerwaarde inhouden voor 
Vlaanderen vandciar dat de ge
sprekken rond de federalisering 
niet gedïian zijn. Wanneer ech
ter blijkt dat de andere partij 
niet meer verder wil, dan pas 
moet de VU het separatisme op 
tafel leggen, niet eerder. 

Nu er toch verkiezingen voor de 
deur staan, biedt dit de kans aan 
de VU haar vernieuwd pro
gramma uit te dragen. Als klei
nere partij kan zij echter niet 
meer rekenen op de belang
stelling van de media. Andere 
informatiewegen naar het volk 

toe, zullen moeten gezocht wor
den. 

Momenteel staan er twee an
dere partijen klaar om het 
Vlaams-nationale gedachten-
goed in te vullen ( W P , VB), 
wat op zich verrijkend kan zijn 
voor Vlaanderen. Maar het is de 
manier waarop, die belangrijk 
is! 

Het wordt tijd dat het weer goed 
is om fier te zijn op het feit dat 
men Vlaming is, zonder die ne
gatieve wanklank die extreem
rechts eraan gekoppeld heeft. 

De VU moet hierbij terug de 
stuwende kracht worden door 
aan te tonen hoe zij op hjiar 
beurt het Vlaams-nationalisme 
(= programma) wenst in te vul
len. 

Zolang er zich in het politieke 
landschap geen alternatieve 
partij aanmeldt voor de VU, kan 
ik in eer en geweten mijn ver
trouwen schenken aan VU-ver-
kozenen. 

Het wordt tijd dat elk VU-lid dit 
voor zichzelf uitmaakt zodat zij 
die verder vî Ulen bouwen aan de 
toekomst van de partij, een kans 
krijgen. 

Koen De Moor, Melle 

MACHTSMISBRUIK 
Destijds, bij de onstuitbare op
gang van de VU was de vrije 
zeg, het ,,hart-op-de-tong" van 
de brievenrubriek in W I J iets 
dat anderen ons konden be
nijden. Ik vrees dat daar weinig 
van overschiet als ik W I J (26 
okt. '94) lees. 

Vier op de vijf koionunen van 
een half blaadje, want de laatste 
kolom bevat, naast een zoeker
tje dat inderdaad het recht heeft 
op een opvallende plaats te 
staan, de breed uitgesmeerde 
waarschuwingen van de opstel-
raad, waaruit wij leren dat die 
zich het recht voorbehoudt met 
brieven te doen wat hem goed
dunkt: wegwerpen, inkorten, ver
anderen. E^n beter voorbeeld 
van machtsmisbruik is m.i. 
slecht denkbaar. Eigenlijk zou 
elke vrije Vlaming voor zoiets 
moeten bedanken. 

Nogmaals, op 26 okt. '94: een 
pietluttige schimpscheut van 
een lezer op een voorzitter-die-
veel-meer-dan-zijn-best-doet 
vóórop, dan twee behartens-
waardige brieven, ingekort. 
Naar de wijze w^aarop dat ge
beurde kan men nog gissen (ik 
heb al ondervonden dat zoiets 
tot volslagen verknoeiing van 
het echte stuk kan leiden). 

Trouwe VU-kiezers zijn echt 
niet zo onnozel dat ze niet zelf 
Vlieten wat er voor hen belang
rijk is. „Wij" zit(ten) verkeerd 
en is (zijn) te stom om het toe te 
geven. Toch heb ik het gevoel 
dat Brussel ineens opnieuw veel 
Nederlandser zou zijn als ik 
mocht gelijk halen. Overigens ge
luk gewenkt bv. met prof. E. Suy 
over dezelfde stad. De waiarheid 
heeft haar rechten. Het komt er 
maar op aan welke onze ge
volgtrekkingen zijn. 

Heeft één van onze grote prin
selijke ,,overgehaalden" (zijn er 
veel andere?) niet ooit (dus in 
het Frans) gezegd dat je ook 
helemaal met moet hopen om te 
ondernemen ? Zó is Vlaanderen 
grotendeels — en vooral door de 

VU — weer zichzelf geworden. 
Goeden moed, getrouwen ! 

Dolf Moors, Kapellen 

Red. De steller van boven
staande brief leest in de re-
daktionele mededeling over le-
zersbrieven meer dan er ver
meld staat. Wegwerpen gebeurt 
slechts als de brieven naamloos, 
scheld- of smaadbrieven zijn. 
Inkorten en persklaar maken 
gebeuren steeds in eer en ge
weten en zonder aan de \ve-
zenlijke inhoud ervan te „ver
anderen". Of dit machtsmis
bruik is laten wij aan het oordeel 
van de lezers over. 

DE TOEKOMST (2) 
De Europeze verkiezingen wa
ren geen overdonderend sukses 
voor de VU maar wel een de-
gehjk basis, om met nieu^ve 
moed door te gaan. De gem
eente- en provmcieraadsverkie-
zingen moet men dus in dit 
verlengde relativeren. Naar 
mijn mening behield de VU een 
klein status quo, gezien het feit 
dat de partij in meerdere ge
meenten onder een andere naam 
opkwam. 

Indien de top of een deel van de 
top nu het hoofd laat hangen in 
plaats van het moedige voor
beeld te geven loopt er in die top 
iets mis. Vele mensen aan de 
basis geloven in de Volksunie en 
geloof verzet bergen. E^n waar
achtig geloof in onze stellingen 
verricht wonderen maar daar
voor mag er geen verdeeldheid 
heersen. Verdeeldheid is moor
dend. 

De top moet de basis volgen en 
de basis VITI vooruit, anders gaat 
onze identiteit stuk. 

Hoe ver staat het met onze 
ideologie? De Volksunie stiiat 
voor haar Vlaamse ideologische 
waaier bekend. Moet deze ver
loochend worden ? Neen toch! 

Reinhilde Raspoet, Overijse 

RS.: Als reaktie op de lezers-
brief „Hele stap" (WIJ , 26 okt. 
j.l.) wou ik graag de volgende 
opmerking kwijt. De kleren ma
ken de man niet, het is de uit-
strahng en de persoonhjkheid 
die tellen. Bert Anciaux heeft 
geen das nodig om die per
soonlijkheid en uitstraling door 
te geven. Of v̂ dl men hem de das 
omdoen ? 

DE TOEKOMST (3) 
De brief van Kris Verguit onder 
de titel „De toekomst" (WIJ , 2 
nov. j.l.) heb ik met veel be
langstelling gelezen. 

Wie heeft geen vragen over de 
toekomst van de VU, van de 
Vlaamse beweging, van Vlaan
deren en de mensen die er wo
nen, van de volkeren in Europa 
en de wereld? Toch roept de 
brief bij mij nieu-we vragen en 
bedenkingen op. 

1. Als het federalisme geen doel 
op zich is, is de zelfstandigheid 
dat dan wel ? Voor mij gaat het 
in beide gevallen om de beste 
waarborg voor de levenskansen 
van Vlaanderen als kulturele, 
sociale, ekonomische entiteit 
binnen de grotere gehelen 
waarin elk volk, maar ook elke 
staat, moet funktioneren. 

Het lijkt me te vroeg om te 
zeggen dat het federalisme in 
België onmogelijk kan funkti
oneren. Ik zie dat het reilen en 

zeilen in Vlaanderen veel min
der dan vroeger gehinderd 
wordt of kan gehinderd worden 
door Waalse of Belgicistische 
kuren. 

Dat het federalisme nog verder 
kan en moet uitgewerkt worden 
is voor mij zonneklaar. Alaar 
dan moet je niet op voorhand 
zeggen dat het ,,onmogehjk kan 
funktioneren". Ten slotte is een 
eigen staat ook geen waarborg 
tegen alle frustraties. Binnen de 
grenzen van die staat zullen ook 
nog arrogante franstaligen, en 
Belgicisten leven. Of ziet de 
auteur die Vlaamse staat zo 
klein ? Of zo „uitgezuiverd" ? 

2. Dat Vlaanderen (nog) geen 
erkenning krijgt als natie bin
nen Europa is juist. Daar moe
ten we naar streven, samen met 
de Duitse Lander en die vol
keren en regio's in Europa die 
zich als natie willen ontplooien 
en bevestigen. Het demokra-
tisch deficit in Europa is een 
probleem ^vaar alle demokraten 
in Europa van zouden moeten 
•wakker liggen. 

Maar dat Europa slechts een los 
verband van sterke staten moet 
zijn, is niet mijn mening. Ik zou 
méér verenigd (maar demokra-
tisch) Eiu-opa willen en minder 
Frankrijk, minder Duitsland, 
minder België. 

Waarom zou ik dan plots meer 
heil zien in een nieuw^e staat 
erbij ? 
3. De derde stelling: de ont
wikkeling van een eigen maat
schappijmodel, spreekt me meer 
aan. Zonder kommunautaire 
achterhoedegevechten, stelt de 
auteur. Maar wat moeten we 
dan met Brussel ? Voor mij is het 
uitgesloten dat wij Brussel zou
den opgeven. Maar Brussel be
houden betekent een zw^are 
„kommunautaire" erfenis. Het 
probleem Brussel is voor mij op 
zichzelf al voldoende om niet 
voor separatisme te pleiten. 
Ook al meen ik dat een ,,de-
mokratisch" separatisme teore-
tisch mogehjk is. 

4. Over het streven naar 
Vlaamse onafhankehjkheid heb 
ik hiermee genoeg gezegd. Ik 
houd het bij streven naar (gro
tere) autonomie, naar (meer) 
zelfstandigheid als je wil. 

Dat een bezielend projekt het 
streven naar Vlaamse onafhan
kehjkheid moet koppelen aan 
een vooruitstrevend solidaris-
tisch samenlevingsmodel is voor 
mij een duistere frase. Willen de 
voorstanders van zo'n model 
eens uitleggen wat ze daarmee 
bedoelen ? 

Ik houd het bij ,,sociaal en fe
deraal" als uiting van een re
alistisch en demokratisch na
tionalisme in een pluralistische 
samenleving en in een wereld 
die steeds kleiner wordt. 

Nelly Maes, Sint-Niklaas 

VOEREN 
In Doorbraak, blad van de W B 
(24 aug. j.l.) geeft Guido Swe-
ron uiting van z'n ongenoegen 
over de onverschillige houding 
van enkele CVP-SP en VLD-
toppohtici, die nooit een voet 
zetten in dat prachtig en leerrijk 
Voerens natuurlandschap, ter
wijl Waalse heethoofden me
kaar verdringen op het podium 
en geldelijke steun verlenen aan 
bendeleider J . Happart en z'n 
trawanten, zelfs ongestraft de 
Belgische taai-wet aan hun laars 

mogen lappen; om nog te her
inneren aan die moordaanslag 
van een zekere Snoeck op 
vreedzaam-wandelende TAK-
kers. 

Alaar ja, de opeenvolgende Bel
gische ministers van Binnen
landse Dmgens hebben poli
tieke katten te geselen. 

Om de pesterijen aldaar de kop 
in te drukken, hebben de 
Vlaamse Voerenaars politici no
dig die de moed hebben naast 
hen te staan in hun strijd tegen 
die Luik-Waalse taalfanatie-
kers. 

Jan De Dier sr., 
Erembodegem 

DAS 
Zonder twijfel trekt de spor
tieve en/of vrijetijdskledij van 
onze voorzitter vele jongeren 
aan. Dit is nodig in onze partij. 
Wij hebben jonge mensen nodig 
om de vroegere idealen in stand 
te houden of opnieuw op te 
bouwen. 

Anderzijds ga ik volledig ak
koord met Willy Cobbaut uit 
Baardegem (WIJ , 26 okt.j.l.) 
met zijn stelling. In het open
baar, of duidelijker uitgedrukt, 
bij niet sportieve en publieke 
optredens zou Bert Anciaux in
derdaad beter hemd met das 
dragen. Dit zou hem zeker meer 
waardigheid geven. 

Na de gemeenteraadsverkiezin
gen heb ik als mede-kandidaat 
te Oostende allerlei uitspraken 
gehoord. Van tegenstanders en
kel meewarige tot medelijdende 
kritiek, waar wij geen aandacht 
moeten aan besteden. Maar ook 
van echte VU'ers en van ge
wone sjonpatisanten en zelfs 
van niet partijgebonden men
sen. Telkens kwam het hierop 
neer: 

„We kunnen begrijpen dat het 
voor Bert een zware tegenslag 
was. Maar hij had een das moe
ten dragen, zodat hij op TV 
meer waardigheid had en niet zo 
triest overkw^am." 

Toen was het enkel voor ons, 
trouwe leden, duideUjk dat Bert 
ondanks tegenslagen, de strijd 
wou voortzetten. Bij anderen 
kwam dat zo niet over. De 
strijdvaardigheid die nochtans 
eigen is aan de VU-voorzitter 
zou beter tot uiting zijn ge
komen indien hij een das zou 
gedrjigen hebben. 

Deze opbouwende kritiek doet 
geenszins afbreuk aan de waar
dering die wij hebben voor 
Berts energie om de straten af te 
lopen, de studenten op te zoe
ken, enz., enz. 

Margriet Torfs-Vandamme, 
Oostende 

^ 

ZOEKERTJE 
- STRIJD - Ik ben op zoek 
naar het maandblad ,,Strijd" dat 
verscheen van 1959 tot en met 
1962. Het was een uitgave van 
de Volksunie-propagandisten 
van die tijd (o.a. Karel Dillen, 
Gilbert Murrath...). 

Ik beschik over de nummers I 
en 3 van 1959 en over de num
mers 1 en 3 van 1962. Graag zou 
Bart De Wever, ZiUebekelaan 
19 te 2600 Berchem-Antwerpen 
in het kader vem een historisch 
onderzoek de andere nummers 
\villen inkijken. Wie kan hem 
daarbij helpen? 
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ÜTKMIJIR 
MARCEL VAN NIEUWENBORGH VERHAALT OVER BOEKEN 

\STOEIEN IN DE SPEELTUIN VAN DE LITERATUUR 
Woi) de tante van Joseph Conrad de minnaren van de 
Bruö,)ebe burgemeester Karel Bub ? Woj BruddeL in de 
19de eeuw hét centrum van de kinderprostitutie ? Wanneer 
dook de term "interview" voor het eerst op ? Welke filosoof 
vond het zebrapad uit ? Wie schreef dat België Noord-
lerland is, bestuurd door Zwitsers? Wat had KL. 
Stevenson met pater Damiaan te maken ? Had Vondel 
konnekties in China ? Wat) Mark Twain een racist en een 
macho ? Hoe zat dat met die harem van Sartre ? Lieten 
Chinese knaapjes het leven tijden.) al te stresserende 
eksamens? Wat deed pater Ferdinand Verbiest op een 
eiland ui de Middellandse Zee? Was Alma Mahler de 
meest begaafde verleidster van haar tijd?... 

I
n zijn jongste boek De tante 
van Conrad gluurt Marcel Van 
Nieuwenborgh opnieuw ach
ter de coulissen van de bel-

letrie. Snuffelend en snuiste
rend in boeken, vooral uit en 
over de 19de eeuw, stelt hij zo 
z'n eigen literaire rariteitenka
binet samen. Hij doet dit niet uit 
sensatiezucht of voyeurisme, 
•wel uit pure liefde voor het boek 
en uit oprechte belangstelling 
voor een turbulente eeuw die 
vaak even wreed als wuft was. 
Dat Marcel Van Nieuvi^enborgh 
niet vies is van het anekdotische 
belet hem zeker niet een tref
fend tableau vivant te penselen 
van de vorige eeuw. Wanneer 
hij talloze anekdotes opdiept, 
die hij met gepaste schroom en 
zonder ze aan te dikken weet 
aan te wenden om zijn verhaal te 
kruiden, bewijst de auteur enkel 
dat Grote Literatuur niet altijd 
bloedserieus moet zijn. Van 
Nieuwenborgh stipt details aan 
die vaak door de geschiedschrij
ving vergeten zijn, of je dit nu 
roddelpraatjes of gossip noemt, 
iedere periode uit de historie 
heeft onmiskenbaar haar ku-
riositeiten die het zout zijn op de 
samenleving. Marcel Van Nieu
wenborgh is een monkelende 
scharrelaar in het achtertuintje 
van de wereldliteratuur. 

Marcel Van Nieuwenborgh 
(Teralfene, 1946) is rubrieklei
der van de Standaard der Letteren, 
de wekelijkse literaire bijdrage 
van het dagblad De Standaard. 
Van Nieuwenborgh is voorzit
ter van de Commissie Letteren 
van de Vlaamse Gemeenschap 
en zetelde voor de tweede maal 
in de jury van de jaarlijkse Ne
derlandse AKO-literatuurprijs. 

Vorig jaar publiceerde Van 
Nieu-wenborgh China in Kuifje, 
een opmerkelijk boek waarin hij 
samen met de Chinese historika 
Claire Chang een hoop mys
teries oplost rond De Blauwe Lo-
twi, het meest bekende én ge-
engageerde Kuifje-album. Het 
boek kent een geweldig sukses, 
zowel bij sinofielen als bij tin-
tinologen, want in China in 
Kuifje vertelt Van Nieuwen
borgh, die een erudiet Verre-
Oostenkenner is, heel wat over 
de Chinese kuituur, geschiede
nis en politiek enerzijds en 
werpt hij anderzijds een heel 
apart licht op Kuifjes schepper 
Hergé en diens vaak geheim
zinnige ikonografïe. 

Eerder, in 1991, verscheen Li
teraire wandelingen door Brué,)el. In 
dit boek volgt Van Nieuwen
borgh schrijvers als Baudelaire, 
Verlaine, Rimbaud, Marx, Du
mas, Hugo, Joyce, Bronte en 

Aïirbeau op hun omzwervingen 
door Brussel waar ze om uit
eenlopende redenen verzeild ge
raakten. Grasduinend in hun 
geschriften snuift Van Nieu
wenborgh vreemdsoortige in
drukken op van het Brussel van 
de Belle-Epoque. Zo ontstaat 
een beeld van een eeuw die 
rommelt van revoluties en van 
de soms dekadente hoofdstad 
van de prille Belgische staat. 
Met zijn Literaire wandelingen 
door Bruddel kreeg Van Nieu
wenborgh ook bekendheid bui
ten de landsgrenzen. Naar aan
leiding van de Duitse vertaling 
beschreef de Frankfurter Alge-
meim Zeitung de auteur als "een 
in Vlaanderen gewaardeerde feuil-
Utoniit die erin geklaagd ut Brui)<)el 
met literatuur te verbinden waar je 
rwrmaal alleen maar de EG-ta-
rieven voor tomaten verwacht." 

NEERHURKEN 
Het onlangs verschenen Z)« tante 
van Conrad kan als een vervolg 
gezien worden op Literaire wan
delingen door Bruddel. Ook voor 
deze bundel maakte Van Nieu
wenborgh een selektie uit de 
kolumns die hij iedere week 
voor de boekenbijlage van De 
Standaard schrijft. De hoofd
stad speelt opnieuw een belang
rijke rol in dit boek. 

Marcel Van Nieuwenborgh: 
"In de De tante van Conrad zijn 
inderdaad veel columns opge
nomen met betrekking tot Brus
sel. Ik merkte dat ik het in mijn 
"Welriekende dreef, mijn we-
kehjks stukje in de Standaard 
der Letteren, nog altijd het tema 
uit Literaire wandelingen door 
Bruddel bespeelde, nl. wat 19de 
eeuwse buitenlandse schrijvers 
in Brussel kwamen doen. Zo 

f aat het titelverhaal van mijn 
oek over Joseph Conrad, een 

Franse schrijver van Poolse af
komst die hier eind vorige eeuw 
een tijd lang verbleef. Het is een 
nogal vreemd verhaal dat wei
nig mensen kennen." 

• U bent nogal tuk op het 
buitensporige en het bizarre ? 

M. Van Nieuwrenborgh: "Ik 
schrijf eigenlijk geen recencies, 
ik schrijf een verhcial waarvoor 
een pas verschenen boek slechts 
de aanleiding is. Ik kies boeken 
die niet in het normale recen-
siecircuit zitten. Als rubrieklei
der van de krant wil ik niet 
teveel in het vaarwater van mijn 
kollega's zitten, maar dat vind ik 
niet erg -want de boeken die ik er 
uitpik beantwoorden dan ook 
helemaal aan mijn smaak voor 
het ongewone. De opdracht 
vooraan in De tante van Conrad is 
niet toevallig een passage uit All 

Marcel Van Niewenborgh: "Schrijvers van vandaag schijnen meer en 
meer HoUandse interieurs te schilderen." 

Things Coruïdered uit 1908 van 
G.K. Chesterton. Daarin zegt 
de spitse schrijver dat hij ei
genlijk niet begrijpt wjiarom 
veel mensen literatuur zo au 
serieux nemen. En al houdt hij 
w êl van die mensen, hij waar
schuwt ze toch op hun hoede te 
zijn voor z'n boekje omdat het 
vol staat met toevalligheden die 
geen echte recensies zijn en ge
schreven werden op het aller
laatste moment. Ik vind dat dit 
echt beantwoordt aan het opzet 
van mijn boek. Ook ik ben van 
mening dat men literatuur veel 
te ernstig neemt, men kan haar 
gerust wat lichtvoetiger behan
delen, voor mij is hteratuur een 
speeltuin, één van de grote mid
delen tegen de verveling, ik 
amuseer mij met de literatuur." 

• In tegenstelling tot in Li
teraire wandelingen door Brussel 
verheelt u u-w liefde voor 
China en het Verre Oosten 
niet in De tante van Conrad. 

M. Van Nieuw^enborgh: "Juist, 
dat is het tweede tema in mijn 
jongste boek. Het Verre Oosten 
is één van mijn passies. Zo heb 
ik in mijn boek o.m. een column 
opgenomen waarin ik het heb 
over de Chinese schrijfster 
J u n g Chang en haar boek Wilde 
Zwanen, drie dochters van China. Ik 
ben heel trots dat ik toen als 
eerste in het Nederlandse taal-

f ebied dat boek heb bespro-
en. 

• Is het toeval dat u het in uw 
boek niet over Nederlandsta
lige l i teratuur heeft? 

M. Van Nieuw^enborgh: "Het is 
een beetje gewild. Ten eerste zei 
ik reeds dat ik me niet op het 
terrein van mijn kollega's van de 
redaktie wens te begeven, ik 
breng mijn speelgoed zelf mee, 
en ten tweede neem ik lichtjes 
afstand van alles wat hier ver
schijnt. In andere hoedanighe
den word ik al voldoende en 
noodgedwongen gekonfron-
teerd met hedendaagse Vlaamse 
en Nederlandse literatuur. Ik 
beweer dus niet dat er geen 
interessante zaken verschijnen, 
maar als ik het wat breder be
kijk heb ik toch de indruk dat er 
momenteel een overwaardering 
bestaat voor al wat hier en nu 
gepubliceerd wordt. Sommige 
boeken worden al "en vedette " 

gezet nog voor ze verschijnen, 
dat ben ik een klein beetje beu. 
Ik heb altijd veel Engels, Frans 
en Duits gelezen, ook uit andere 
tijden. We moeten dat doen, ik 
vind dat we veel te veel ver
geten, er moet ook meer li
teratuurgeschiedenis gegeven 
worden. Men offert teveel op 
aan meu'we trends, ook in het 
onderwijs. Men zou zich nu 
schamen wanneer men de mo
derne "nul"- of "niks"-generatie 
niet behandelt, vroeger w âs dat 
net andersom. Niets heeft nog 
een voorgeschiedenis, enkel het 
"nu" telt. Men durft de jongeren 
niet meer konfronteren met het 
totaal andere, men gaat eigenlijk 
een beetje neerhurken, zoals 
Bomans het ooit zei over de 
jeugdliteratuur, maar dat gaat 
ook op voor de literatuvir in het 
algemeen." 

JONGENSBOEKEN 
• Over jeugdliteratuur ge
sproken... 

M. Van NieuTvenborgh: 
"...kijk, ik hou eigenlijk het 
meeste van schrijvers die door 
iedereen gelezen kunnen w^or-
den en die nauwelijks ernstig 
genomen worden door de 
"grote" literatoren: Stevenson, 
Defoe, Mark Twain... Men 
noemt dit dan "jeugdschrijvers", 
maar ik heb er een immense 
bew^ondering voor omdat ze 
zeer onderhoudend schrijven en 
omdat ze op geniale wijze hun 
tijd wisten in te schatten." 

• U houdt dus van •wat men 
wel eens smalend "jongensboe
ken" noemt ? 

M. Van Nieuwenborgh; "In 
mijn funktie als voorzitter van 
de Commissie Letteren krijg ik 
nogal eens ^vat jeugdboeken in 
handen, als ik die lees dan 
schrik ik. Zijn dat nu echt de 
dingen waar je de jongeren moet 
mee lastig vallen ? Ik zou zoiets 
vroeger nooit gelezen hebben, 
dat zou me verveeld hebben. 
Neem nu incest, bij hoeveel pro
cent van de bevolking doet zich 
dat voor? Toegegeven, het ge
beurt, maar moet men daarover 
nu direkt jeugdboeken gaan 
schrijven ? Konfronteert men 
niet grote delen van de jeugd 
met tema's die maar voor een 
klein gedeelte van hen een pro
bleem betekenen? Incest en 
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drugs zijn onderdelen van het 
leven, we moeten die niet uit de 
w êg gaan, maar ik vind niet dat 
je mag veralgemenen. Waarom 
geen grote, spannende verhalen 
meer, die zijn er nu ook nog, er is 
nog avontuur in de wereld, hoe 
gefragmenteerd en onsamen
hangend het leven ook is ge-
w^orden." 

• Als jurylid van de AKO-
prijs moet u ook wel wat 
Vlaamse en Nederlandse lite
ra tuur verwerken ? 

M. Van Nieuwenborgh; "Nog 
nooit in mijn leven heb ik zoveel 
boeken na mekaar moeten le
zen, voor de toekenning van 
deze prijs heb ik me door vijf en 
een halve meter boeken moeten 
worstelen. Ik was dus over
verzadigd, op den duur ver-
w^arde ik de verschillende boe
ken, nooit eerder heb ik het 
gevoel gehad dat alle boeken zo 
op elkaar lijken, als er dan al iets 
in gebeurt is het allemaal het
zelfde en de onderwerpen zijn 
vaak zo klein. Schrijvers van 
vandaag schijnen meer en meer 
Hollandse interieurs te schil
deren". 

• Was u gelukkig met de vtdjze 
-waarop de AKO-prijs dit jaar 
v>rerd toegekend? 

M. Van Nieuw^enborgh; "De 
J u i y bestaat uit drie Neder
landers en twee Vlamingen. 
Frans Roggen, recensent voor 
de De Morgen en ikzelf waren 
de Vlamingen van dienst. Alle 
boeken zijn door twee, en in 
geval van diskussie door drie 
mensen gelezen. Wij maken dus 
een voorselektie van zes titels 
uit een kleine vierhonderd boe
ken. Dit jaar koos een forum 
van dertig lezers het ultieme 
boek in een live-uitzending van 
Sonja Barend, meiar daar kw^am 
heibel van. In de stijl van Can-
zonissima stak het studiopubliek 
bordjes met punten omhoog. 
Tot ieders verbazing kw^am hier 
een ex aequo uit de bus: Ni-
colaas Matsier en G.L. Dür-
lacher behaalden evenveel pun
ten. Wat er dan gebeurde is 
nogal onduidelijk. Deze -werk
wijze moet dus dringend her
zien worden, het gaat hier ten
slotte over een bedrag van twee 
miljoen frank 1 Maar wij, de 
"professionele" jury, hebben 
zeer zeker niemand gepous
seerd. Ik geloof dat we, ondanks 
grote smaakverschillen tot een 
mooi kompromis gekomen 
zijn." 

• En bent u tevreden met de 
uiteindelijke -winnaar? 

M. Van Nieu-wenborgh; "Ik 
ben blij dat Dürlacher het ge
haald heeft al was het niet mijn 
favoriete boek, ik had het nogal 
voor Bandung Bandung van 
Springer. Toch is belangrijk dat 
een boek als dat van Dürlacher 
over de koncentratiekampen in 
een tijd van oprukkend racisme 
ruime w^eerklank krijgt." 

(ts) 

c» De tante van Conrad. Marcel 
Van Nieuwenborgh. Uitg. Da-
vidsfondd/Ciuuwaert, Leuven, 
1994, 124 bic., 345 jr. 

Literaire wandelingen door 
Brussel (1991) en China in 
Kuifje (1993) verschenen even
eens bij bet Davidsfonds. 
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