
ÏW6EK0MEN 1 7 ::ÖV. 1994 

WOENSDAG 16 NOVEMBER 1994 39^ JAARGANG • NR 46 • 33 FR 

WIJ 
Een uHgave van het 
Vlaams Pers-, Radio- en 
IV-inslituut VWE.W. 

Hoofdredakteur: 
Maurits van Liedekerke 

Redakteuren: 
Tom Serkeyn 
Peter Dejaegher 

Sekretariaat: 
Hilda De Leeuw 
Alle stortingen van abonnemen
ten, publiciteit en redaktie op prk 
000-0171139-31 van WIJ, Bar-
rikadenplem 12. 1000 Brussel 
Tel 02/219.49.30 
Fax, 02/217,35.10 
Jaarabonnement l 200 fr. 

Hal^aarhjks 700 fr. 
Driemaandelijks 400 fr. 
Los nummer 33 fr. 

Verantwoordeli|k uitgever: 
Bert Anciaux, 
Bamkadenplem 12, 
1000 Brussel 

Rekbme: 
Karel Severs, tel 02/219 49 30, 
toestel 231 
('s vooriniddags) of privé, 
Alsembergsesteen'weg 797, 
1663 Dworp 
Tel. 02/380.04.78. 

KONVERGENTIE-IDEE VOORLOPIG 
AFGEBLAZEN 

GRENZELOZE 
VOLKSUNIE HOUDT IN 
MAART KONGRES 
In een interview met de Gazet van Antwerpen kondigde 
VU-voorzitter Bert Anciaux een radikalere kommu-
nautaire koere aan voor de Volksunie. Hij ziet in de huidige 
,)taatkundige kontekdt nog weinig Belgiöche meerwaarde 
voor Vlaanderen. Op de Partijraad van zaterdag jL werd 
Bert Anciaux door de meerderheid gevolgd. Er werd be^ilidt 
volgend jaar een aktualiteitenkongre*) te organiseren 
waarop een aantal kommunautaire en maatschappelijke 
programmapunten uitgediept zullen worden. Onder meer 
de vraag of de VU ijvert voor een onafhankelijk Vlaanderen 
kan er een antwoord krijgen. 

In he t ve rme lde in te rv iew 
m a a k t e de VU-voorz i t t e r een 
si tuat ieschets van de toes t and 
na het S in t -Mich ie l sakkoord . 
Ber t A n c i a u x stelde daarbi j vas t 
da t België in E u r o p a niet de 
Vlaamse be langen ve rded ig t ; 
da t België evenmin nog langer 

MET16 
AAN TAFEL 

A
ls alles naar wens verloopt 
wordt de Europese Unie 
eerlang met drie en mis
schien zelfs vier landen uit

gebreid. De Unie zal dan uit 
zestien landen bestaan. Het gaat 
daarbij niet om zomaar landen. 
Oostenrijk, dat te paard zit tus
sen West en Oost, en de Skan-
dinavische landen: Zweden, Fin
land en Noorwegen zijn letter
lijke en figuurlijke buitenbeen
tjes. He t zal hoe dan ook een 
ander zicht zijn. 

Aan hun komst zitten zowel 
voor- als nadelen vast maar dat is 
nu eenmaal zo als het gezin gro
ter wordt , een huishouden-met-
16-aan-tafel moet anders bered
derd worden dan een kleine fa
milie. De nieuwe gasten zullen 
hun goede gewoonten meebren
gen maar ook hun rariteiten. In 
het geval van de Skandinavische 
landen is dat een stevige zin voor 
demokratie, openbaarheid van 
bestuur en een strakke zorg voor 
het leefmilieu. Eigenschappen 
die de Europese Unie, een sterk 
gecentraliseerde mastodont, best 

kan gebruiken. Bovendien staan 
de noordelijke landen bekend om 
hun vooruitstrevende sociale po-
htiek, hun voorbeeld kan helpen 
om de E U een wat socialer ge
zicht te geven. 
Maa r het is niet al goud wat 
blinkt, de sociale voorzieningen 
kosten de Zweden handenvol 
geld en zijn zelfs onbetaalbaar 
geworden. 
Voordeel is dan weer dat de 
nieuwkomers de rol van de klei
nere landen kunnen doen toe
nemen en de almacht van de 
grote lidstaten een beetje kunnen 
afzwakken. Al willen wij niet te 
voorbarig zijn. 
De komst van de nieuwelingen, 
die in Europa een traditie van 
neutraliteit hooghouden, kan 
dan weer leiden tot nieuwe per-
spektieven op het vlak van een 
aktieve vredespolitiek; herhaal
delijk hebben noordse diploma
ten een beslissende rol gespeeld 
bij internationale konflikten. 
Wat Europa op dat vlak tot nu 
toe heeft laten zien is weinig 
groots, wij denken daarbij vooral 
aan ex-Joegoslavië. 
Tenslotte kan hun aanwezigheid 
ook een bijdrage leveren inzake 
het behoud van de kulturele ei
genheid. O p Oostenrijk na, dat 
tot het Duitse taalgebied be
hoort, gaat het om landen met 

een w a a r b o r g v o r m t om de 
Vlaamse m e d e z e g g e n s c h a p in 
Brussel te be^verkstell igen; da t 
in de prakt i jk de g renzen van 
het tweetal ige Brussel niet ge-
re spek tee rd w o r d e n ; da t in de 
r a n d he t Frans ta l ig ges took op 
o n a a n v a a r d b a r e wijze ve rde r 

een relatief kleine taal maar met 
een sterk eigenzinnige kuituur. 
Trouwens, een van de argumen
ten van de Zweedse tegenstan
ders van de toetreding gold de 
zorg om de kulturele identiteit. 
Wij mogen aannemen dat deze 
voor de Skandinavische landen 
en voor Oostenrijk tere punten 
zullen blijven. De kleinere kui
turen en talen in de E U kunnen 
in deze landen bondgenoten vin
den. 

Met 16 aan tafel wil ook zeggen 
dat het zetelaantal in het Eu
ropese Parlement, in de Kom
missie en in de Raad van Mi
nisters zal toenemen. Dat zou tot 
gevolg kunnen hebben dat de 
demokratische kontrole door het 
E P uitgeoefend ook zou moeten 
vergroten. Het wordt tijd dat het 
E P meer inspraak en bevoegd
heid krijgt anders dreigt het tot 
een ware praatbarak te verwor
den. Terwijl het zich b.v. eens 
grondig zou kunnen buigen over 

et financiële reilen en zeilen van 
de EU-instellingen die meer en 
meer als melkkoeien dienst doen. 
Het subsidie-gesjoemel in de 
Unie begint kwalijke vormen aan 
te nemen die geen mens meer kan 
dulden. 

De komst van de vier houdt ook 
voor Vlaanderen gevaren in. Zo 
zal het EU-ambtenarenkorps 

Bert Anciaux: "In de huidige 

dituatie zijn we Brujdei aan het 

verliezen." 

gaat . O p sociaa l -ekonomisch 
vlak heke lde Ber t Anc iaux he t 
w e g l o k k e n v a n bedr i jven ui t 
V laande ren n a a r Wal lonië me t 

nog meer aanzwellen en Brussel 
en de rand errond nog zwaarder 
belasten dan ze nu al zijn. Het is 
goed dat de Vlaamse regering 
deze problematiek onderkent 
maar het is onvoldoende w^at zij 
daartegenover zet. Door een on
derdanige brief aan de federale 
regering met de vraag „hoe zij zal 
tegemoet komen aan deze 
Vlaamse bekommernissen" is de 
zaak niet opgelost. Het mag ge
woon niet zover komen dat bur
gers van de Europese Unie kies
recht krijgen in de nu reeds 
bedreigde gemeenten van 
Vlaams-Brabant. Deze door Pa
rijs geïnspireerde taktiek is dui
delijk. De , ,Europese steden": 
Straatsburg, Luksemburg en 
Brussel zijn allen plekken die op 
een taalgrens liggen, door er een 
EU-vesting van te maken wor
den zij en hun ommeland aan 
verdere kulturele invloed bloot
gesteld om uiteindelijk tot ge
mengde randsteden uit te 
groeien met totaal identiteitsver-
lies als gevolg. Het was een ge
miste kans dat de Vlaamse E P -
leden inzake dat kiesrecht niet 
samen aan het VU-zeel hebben 
getrokken. 

Wij zeggen welkom aan de 
nieuwe EU-landen maar met het 
nodige voorbehoud. 

Maurits Van Liedekerke 

subsidies van de E u r o p e s e 
Unie , en de onmogel i jkheid om 
in Vlaande ren een echt sociaal 
beleid, een eigen gezinspoli t iek 
en degelijke eers tel i jnsgezond-
he idszorg uit te b o u w e n o m d a t 
de i n s t rumen ten van de sociale 
zekerhe id die d a a r v o o r nodig 
zijn federaal blijven. 

GEEN TABOES 
D e konklus ie die Ber t Anc iaux 
hierui t t r e k t is de v o l g e n d e : Met 
België aii het moet, zonder België aid 
bet kan. Waarb i j hij me t het deel 
voor de k o m m a bedoel t da t hij 
Brussel niet wil la ten vallen. Al 
geeft hij toe da t in de huidige 
si tuatie Brussel niet t e rugge -
w^onnen w o r d t . In t egendee l : We 
zijn BrMdel juidt aan het verliezen. 

Voor de toekoms t van Brussel 
•wil Ber t Anc iaux ^^^/z enkel tahoe 
onbedproken laten, en ook is er 
v o o r de VU-voorzitter^e^/z 
dprake meer van een taboe rond 
Vlaamde onafhankelijkheid. 

O p de Par t i j raad v a n vor ige 
za t e rdag •werd besUst om vol
g e n d j aa r een ak tua l i t e i t enkon-
gres te o rgan i se ren o n d e r de 
titel 'Grenze loze Volksunie" . 
O p da t kongre s k a n ged iskus-
sieerd w o r d e n over de v raag hoe 
m e n best de Vlaamse gemeen
schap invult . V laamse onafhan
keli jkheid k a n immers geen doel 
o p zich zijn. H e t doel is te 
k o m e n to t een open en rech t 
vaa rd ige Vlaamse samenlev ing . 

D e Par t i j raad hech t t e ook zijn 
g o e d k e u r i n g aan het ak t iep lan 
voor 1995. D e Volksunie •wil 
d a a r m e e de eers te r ech t s t r eekse 
verk iez ingen van de Vlaamse 
R a a d voorbe re iden . D a t zal ge
b e u r e n via een inhoudeUjke 
•werking op basis v a n de re
soluties v a n W a c h t e b e k e op 
k o m m u n a u t a i r vlak, en L e u v e n 
op maatschappel i jk v lak. 

D e konvergen t ie - idee n a a r de 
C V P toe, w^£iarmee sommige le
d e n van het pa r t i j bes tuur speel
den, \vord t voor lop ig opnieu^w 
in de Ijskast ges topt . N a a r het 
voorbee ld van A n t w e r p e n '9-4 
•wilde een aanta l V U - t o p m a n -
nen neiar de verk iez ingen s tap
pen me t een g e m e e n s c h a p p e 
lijke CVP-VU-l i j s t , z o n d e r over 
te gaan tot een fusie van beide 
part i jen. N a informele gesprek
ken met de C V P - t o p zou dit idee 
onvo ldoende perspekr ieven bie
den . D e C V P zou volgens be
paa lde b r o n n e n niet bere id zijn 
k o m m u n a u t a i r e of m a a t s c h a p 
pelijke ga ran t i e s te b ieden o p d a t 
de V U als g r o e p aan h a a r t rek
ken k a n k o m e n in de konver -
gent ie . 
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DOORDEWEEKS 
• In 52 gemeenten werd al 
klacht ingediend tegen het 
verloop of het restdtaat van 
de verkiezingen van 9 ok
tober. Bij die gemeenten zijn 
ook enkele grote steden als 
Brussel, Luik, Gent en Kort
rijk. Zeven op tien klachten 
zijn aikomstig uit Vlaamse 
gemeenten. Klagen, toch iets 
waar de Vlamingen een stuk 
beter in zijn dan de Frans-
taUgen? 

• Het Waalse gewest is dan 
w^eer als eerste gewest van 
plan een gewestlening uit te 
schrijven. Binnenkort kun
nen de Vlanüngen geld ter 
beschikking stellen van de 
Waalse overheid door op 
deze lening in te schrijven. 
Alvast een aantrekkelijker 
transfer dan wat we gewoon 
zijn. 

• Vlaanderen 2002 is naast 
een projekt van de Vlaamse 
regering ook een wieler
ploeg gesponsord door de 
Vlaamse regering. Omdat de 
wielerploeg totnogtoe een 
uitsluitend mannelijke aan
gelegenheid was, en minis-
terin Detiège dit een fla-

f rante schending vindt van 
et principe van de geÜjke 

toegang van mannen en 
vroowen tot beroepen, 
wordt ze uitgebreid met drie 
vrouwelijke leden. 

• De ministerin kwam ten 
tweeden male in het nieu'ws 
door de tweede kondoom-
kampagae die ze lanceerde. 
In "Zet 'm op. Deel II" w îl 
Leona Detiège de strijd aan
binden met het vooroordeel 
bij veel mensen dat een kon
doom iets is dat de relatie 
onecht maakt, een uiting van 
wantrouwen is en op een 
gebrek aan liefde wijst. 

• De overstap van Staes en 
Cox naar de CVP zou op een 
overhaaste manier geënsce
neerd zijn, omdat De Stan
daard via een onbedoeld lek 
van de overloperij op de 
hoogte geraakt zou zijn. Wil-
fried Martens zou zijn ge-
w^ezen perschef en huidig 
Standaard-hoofdredakteur 
De Clerck getipt hebben. 
Van Hecke had alle "ver
ruimers" samen willen voor
stellen. Hij zou nog kon
takten onderhouden met een 
aantal akadenniici en VU-po-
htici, die dit overigens ont
kenden. 

• Maandag vertrok de eer
ste Ekirostar-trein van 
Brussel naar Londen. Het 
vormde voor verschillende 
redakties de aanleiding om 
met de verschillende ver
voerswijzen over het Kanaal 
een race te organiseren. De 
Eurostar bewees alvast in 
snelheid een geduchte kon-
kurrent te zijn. 

• Gewezen PS-voorzitter 
Spitaels w^erd met de dood 
bedreigd. Maar de datum 
waarop de aanslag zou 
plaatsvinden, is intussen al 
verstreken. Spitaels wordt 
wel nog 24 uur op 24 be-
w^aakt. 

ZWEDEN 
Met een nipte meerderheid 
spraken de Ziveden zich in een 
referendum uit voor toetreding 
van hun land tot de Europese 
Unie. Zondagavond, nadat de 
stemmen geteld w^aren, bleek 
52% van de kiezers "ja" gestemd 
te hebben, en 47% "neen". Dat 
de Zw^eden veel belang hechtten 
aan het referendum, bewijst de 
hoge opkomst van 82%, het 
hoogste percentage ooit gehaald 
bij een referendum. 

De Europese Unie sloot met de 
regeringen van Oostenrijk, 
Zw^eden, Finland en Noorwe
gen een akkoord over toetre
ding op 1 januari 1995. De 
Finnen en de Oostenrijkers 
hebben in een referendum de 
toetreding van hun land al goed
gekeurd, met overtuigende 
meerderheden van resp. 66 en 
57%. Het Oostenrijkse parle
ment keurde de goedkeuring 
ook al goed, het Finse moet 
zuLks nog doen. 

Eind november spreekt de 
Noorse bevolking zich in een 
referendtmi uit over de toetre
ding. De Zw^eedse ja-stem zal 
wellicht de Noren mee over de 
streep helpen trekken om in 
meerderheid ja te zeggen. De 
Noren zouden erg achterdoch
tig staan tegenover de EU, om
dat ze vrezen dat ze hun kon-
trole zouden verliezen over hun 
ohereserves en hun visserij. 

Wanneer alles zonder ongeluk
ken verloopt, telt de EU op 1 
januari zestien leden en 375 
miljoen burgers. Met als hoofd
stad: Brussel. 

CORRECTIE 
Zoals al jaren gebruikehjk is op 
11 november, voerden militan
ten van het Taal Aktiekomitee 
en WB-medewerkers ook ver
leden vrijdag aktie voor am
nestie. Plaats van het gebeuren 
was deze keer de kcizeme Lui
tenant van Leerberghe te Vil
voorde, bij de autochtonen be
kend als "de correctie". 

De ciktievoerders plaatsten er 
een grote foto van Anna Wouters. 
Tijdens de repressieperiode was 
deze nog geen zeventienjarige 

vrouw in de correctie, toen een 
hechteniskamp voor incivieken, 
gevangen gezet. Ze wordt ern
stig ziek, fysiek en moreel ge
knakt naar huis gestuurd op 1 
december 1944. Ze stierf vijf 
delgen voor haar zeventiende 
verjaardag, 6 februari 1945. 
Volgens de aktievoerders het ze 
het leven ten gevolge van de 
mishandelingen en intimidatie 
waarvan ze tijdens haar opslui
ting het slachtoffer wjis. Naast 
andere affiches hingen Tak en 
W B ook een spandoek omhoog 
met volgende tekst: "Vlaamse 
regering. Uw pücht: amnestie 
nu!" 

De bedoeling van deze amnes-
tie-aktie was drieërlei. Door de 
klemtoon te leggen op de vrijwel 
onbekende figuur van Anna 
Wouters, wees men op de grote 
sociale onrechtvaardigheid die 
de repressie in •wezen was, en tot 
vandaag nog is. Talloze kleine 
mensen, die in feite weinig of 
niets te maken hadden met het 
kollaboratie-apparaat, werden 
door de repressie- en epura-
tiewetgeving getroffen. De 
grote fout die Anna Wouters 
begaan had, was lid te zijn van 
de "Dietsche Meisjesscharen". 

Met hun aktie richtten Tak en 
W B zich tot de Vlïiamse re
gering. De aktievoerders roe
pen het eerste zelfgekozen 
Vlaamse parlement op om een 
beleidsnota en konkrete maat

regelen uit te vaardigen voor 
algemene amnestie. De Vlaamse 
regering dient aan te sturen op 
de sphtsing van het departe
ment van Justitie en andere 
diensten die nog federale be
voegdheden inzake repressie en 
epuratie in handen hebben. 
Vandaag moet de Vlaamse re
gering de bevoegdheden die ze 
al bezit inzake repressie en epu
ratie méér dan maximaal uit-
puren en bvb. binnen de kortste 
keren konkreet werk maken 
van een sociaal fonds dat fi
nancieel tussenkomt om be
paalde van de ergste noden in 
verband met deze materie te 
lenigen. 

Tenslotte vragen de aktievoer
ders zich af of volgend jaar, 
wanneer in mei met veel of
ficieel vertoon de vijftigste ver-
jaardïig van de bevrijding van 
de kampen zal herdacht wor
den, de repressiekampen zoals 
"de correctie" niet vergeten zul
len •worden. De aktie verliep 
zonder incidenten. 

VLAAMSE MEST 
De Waalse minister van Leef
milieu en Landbou^w Lutgen 
heeft het algemeen verbod tot 
invoer van Vlaamse mest in 
Wallonië voor een proefperiode 
van één jaar opgeheven. Lutgen 
sloot een kontrakt met de West-

vlciamse koöperatieve vennoot
schap Sagro uit Wevelgem voor 
de invoer van 90.000 ton 
Vlaamse mest. Dat is ongeveer 
evenveel als de hoeveelheid 
mest die voor de invoerstop 
jaarUjks naar Wallonië werd uit
gevoerd. 

Sagro aanvaardt enkel mest
overschotten van gezinsvee
teeltbedrijven en middelgrote 
industriële veetelers. De uitvoer 
van Vlaamse mest bhjft wel aan 
strenge eisen en tal van voor-
^veiarden verbonden. De bedrij
ven die hun mest uitvoeren wor
den regelmatig gekontroleerd 
op de hygiëne van de uitbating 
en de gezondheid van de vee
stapel. Elk transport moet 24 
uur op voorhand ciangekondigd 
worden bij de Waalse admi
nistratie en bij de gemeenten 
•waarvoor de mest bestemd is. 

ANTHONY 
Deze •week startte het monster
proces tegen de ontvoerders v^ln 
Anthony De Clerck. Er worden elf 
mensen beklaagd. Hoe^wel de 
voornaamste verdachten al vol
ledige bekentenissen afgelegd 
hebben, kan het proces tot 
Kerstmis uitlopen. 

Anthony -werd 32 dagen ge
gijzeld. Volgens het psychia
trisch rapport vertoont hij nog 
steeds tekenen van traumati
sche stress-stoornissen. Die 
kunnen nog jarenlang opduiken 
en clanleiding geven tot depres
sie, overprikkelbaarheid of hy
perventilatie. Als de jury en de 
rechters aanvaarden dat An
thony een blijvend psychisch 
litteken overhoudt aan zijn ont
voering, riskeren de kidnappers 
de doodstraf. In het andere ge
val is de maximumstraf levens
lange dw^angarbeid. 

NMBS 
Bij ongewijzigd beleid stevent 
de NMBS in het jaar 2005 af op 
een schuldenlast van 628 mil
jard frank en een jaarverlies van 
A7 miljard frank. Zo becijferde 
het studiebureau dat de spoor
wegmaatschappij doorlichtte. 
Er •werden ook enkele andere 
scenario's berekend. Die gaan 
uit van meer externe financiële 
steun en/of het schrappen van 

f eplande investeringen. Zelfs in 
et meest positieve scenario 

strandt de NMBS in 2005 op 
een schuldenberg van 180 mil
jard frank. 

De VU reageerde geschokt op 
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DOORDEWEEKS 
de bekendmaking van de door
lichting door Verkeersminister 
DiRupo. De partij vindt het hoog 
tijd om een diepgaand spoor
wegdebat te voereoi De NMBS 
verkeert in dezelfde-bodemloze 
put als destijds Cockèrin-Sam-
bre. VU-voorzitter Anciaux 
vindt dat de NMBS een be-
drijfskultuur heeft die gericht is 
op onmiddellijke overleving, en 
die elke -wezenlijke toekomst
visie mist. 

Anciaux meent dat een krisis-
manager a la Gandois huidig 
afgevaardigd bestuurder 
Schouppe moet vervangen. Het 
debat over de federalisering van 
de NMBS moet geopend wor
den. Dit zou een einde maken 
aan de wafelijzerpolitiek die bij 
infrastruktuurinvesteringen 
nog steeds het belangrijkste be-
slissingskriterium blijkt te zijn. 

Wanneer het Vlaamse spoor in 
Vlaamse handen komt, kan één 
Vlaams vervoerbedrijf opge
richt worden dat naargelang 
van de situatie van elke lijn of 
elk station kan oordelen welke 
bediening (met trein of met 
bus?) de meest optimale op
lossing vormt. De HST kan als 

apart onderdeel volledig in de 
privé-sektor ondergebracht 
worden. 

Bert Anciaux herinnerde eraan 
dat de VU-minister in de 
Vlaamse regering Johan Sau-
wens, o.m. bevoegd voor het 
Vlaams verkeersbeleid, in maart 
'94 zijn federale koUega Di 
Rupo interpelleerde over de 
ontsporing van de NMBS. Nu 
blijkt hoe korrekt de analyse 
ŵ cis die Sauwens maakte van de 
krisis bij de spoorwegen. 

11.11.11. 
l l . l l . l l . - ak t i e erin het rekord 
te verbreken. Een absoluut cij
fer is nog niet vrijgegeven. Er 
komen immers nog steeds stor
tingen binnen. De opbrengst zal 
ergens tussen de 180 en 190 
miljoen frank liggen. 

Aan de vooravond van het ak-
tie-weekend had de VU de ver
schillende ontwikkelingsorgani
saties die samen 11.11.11. ma
ken en ondersteunen opgeroe
pen om in het eigen ontwik
kelingswerk respekt op te bren

gen voor de kuituur van de 
volkeren in de Derde Wereld. 

VU-voorzitter Bert Anciaux her
innerde eraan dat de oorsprong 
van de 11.11.11 .-aktie in de her
denking van het einde van de 
eerste wereldoorlog ligt. De 
"nooit-meer-oorlog"-gedachte 
van toen kan vandaag slechts 
worden waargemaakt door een 
rechtvaardige mundiale samen
leving. 

KULTURELE 
AMBASSADEURS 
De Vlaamse kulturele ambas
sadeurs kunnen op weinig bijval 
rekenen van het Rekenhof. In 
zijn Vlaams blunderboek for
muleert het Hof onder meer 
ongezouten kritiek op de ver
deling van de subsidies over 
deze ambassadeurs. Die ge
beurt volledig arbitrair, is in 
strijd met de principes van be
hoorlijk bestuur en met het ge
lijkheidsbeginsel. 

De kulturele ambassadeurs, 
aangeduid door de Vlaamse mi
nister-president en de minister 

van Kuituur, de CVP-ers Van 
den Brande en Weckx, moeten 
in het buitenland bijdragen tot 
de bekendmaking van Vlaan
deren. Daarvoor werd een bud
get uitgetrokken van 160 mil
joen frank. Volgens het Reken
hof bestaat er tussen de op
gelegde verplichtingen voor 
deze ambassadeurs en de hoogte 
van hun subsidie geen enkel 
verband. Het Rekenhof vréiagt 
zich ook lakoniek af hoe de 
verplichting voor de ambassa
deurs om gratis CD's, toegangs-
kaarten en boeken te leveren 
aan de Vlaamse ministers de 
merknaam Vlaanderen promo
veert. 

Het Rekenhof had ook op an
dere posten kritiek, maar was 
niet uitsluitend negatief. Het 
had bvb. wel woorden van lof 
voor het Vlaamse begrotings
beleid. 

DE MORGEN 
De Perdgroep, de uitgever van 
o.m. de kranten Het Laatste 
Nieu\vs en De Morgen, doet 
een bod van 370 miljoen frank 

voor de aandelen van Het Volk 
in de Vlaamse Mediaholding. 
Door de verkoop van Het Volk 
aan de V U M bezit deze uit
geversmaatschappij nu de 
VTM-aandelen. André Leysen 
van de VUM had in zijn kranten 
geschreven dat hij die VTM-
aandelen liever kwijt dan rijk 
is. 

Die boodschap viel bij Pers
groep-topman Christian Van 
Thillo niet in dovemansoren. 
Het bod van 370 miljoen frank 
komt overeen met de boek
waarde van de aandelen. Als het 
bod slaagt, wil hij het aande
lenpakket doorschuiven naar 
De Morgen. 

Van ThUlo wil De Morgen tegen 
1998 w^eer winstgevend maken. 
Hij heeft daartoe een aantal 
investeringen op het oog: een 
nieuw redaktie- en opmaaksys-
teem, marketing-investeringen 
en cianwervingen voor de re
daktie. Van Thillo en DM-
hoofdredakteur Desmet willen 
van de progressieve krant een 
stevige konkurrent maken van 
kwaliteitskranten als De Stan
daard en de Financieel Eko-
nomische Tijd. 

OVER DE RAND EN VOEREN 
BLIJVEN DE MENINGEN VERDEELD 

Volgend jaar w^ordt voor de 
eerste keer de Vlaamse Raad 
rechtstreeks verkozen. Dan 
wordt er ook een nieuwe 
Vlaamse regering samenge
steld. De verwachtingen staan 
nu al hoog gespannen. Zal de 
nieuwe Raad (en de nieuwe 
regering) erin slagen een dy
namiek op gang te brengen 
naar meer en beter zelfbe
stuur ? Het zal nodig zijn, bie-
voorbeeld om een doelstelling 
van de huidige Vlaamse re
gering te verwezenlijken: "het 
Vlaams karakter van de rand 
en van Voeren beklemtonen en 
versterken". 

De huidige Vlaamse regering 
vond het nuttig eens te kijken 
hoe het gesteld is met haar 
beleid wat betreft de Vlaamse 
rand rond Brussel en Voeren. 
Werd het Vlaams karakter van 
deze gemeenten beklemtoond 
en versterkt ? 

Het spijt ons deze vraag niet 
positief te kunnen beantwoor
den: de althans voor de rand 
weinig hoopvolle resultaten 
van de gemeenteraadsverkie
zingen bevestigen het tegen
deel van wat de Vlaamse re
gering wilde bewerken: het 
Vlaams karakter van de rand 
rond Brussel kwam verzwakt 
uit de stembus. AJ speelden 
daar ook andere elementen in 
mee dan het beleid van de 
Vlaamse regering. Het moet 
bovendien gezegd dat deze 
Vlaamse regering de eerste is 
die het probleem onderkent en 
het voornemen uitsprak er wat 
aan te zullen doen. 

In de beleidsnota die verleden 
vî eek op voorstel van minister
president Van den Brande 
door de Vlaamse regering 
goedgekeurd werd, staan de 
initiatieven op een rijtje die de 
Vlaamse regering in deze ge
meenten tot nu toe al heeft 
genomen, of nog zinnens is te 

nemen. De nota vormt een 
vademecum van interessante 
kleinschalige en betekenis
volle initiatieven. Maar ze be
vat ook bekentenissen van on
macht, in de schuif blijven 
steken beloften, typische ui
tingen van CVP-flinkheid die 
niet overtuigen. 

In de persmededeling die ver
spreid -werd n.a.v. de nota Van 
den Brande wordt er de na
druk op gelegd dat de Vlaamse 
regering zich bij haar beleid 
naar de rand en Voeren toe 
heeft laten inspireren door de 
voorstellen en aanbevelingen 
van de Vlaamse verenigingen 
of plaatselijke mandatarissen. 

Inderdaad, het O W heeft zijn 
rapport randgemeenten van 
december 1988 overhandigd, 
en zijn prioriteitenplan Voeren 
van 1990. De Vlaamse raads
leden van Voeren konden bij 
de Vlaamse regering hun mini-
plan Voeren kwijt, en het Taal-
aktiekomitee, het Komitee der 
Randgemeenten en het 
Vlaams Komitee Druiven-
streek stelden in een beknopte 
nota tien aktiepunten voor. We 
betwijfelen echter of al deze 
verenigingen en betrokkenen 
de beleidsnota van Van den 
Brande voldoende overtui
gend zullen vinden om de 
doelstelling van de Vlaamse 
regering, nl. het Vlaams ka
rakter van Voeren en de rand 
beklemtonen en versterken, te 
verwezen lij ken. 

Zo komt de vaststelling van de 
Vlaamse regering dat de si
tuatie in een aantal gemeenten 
zonder bijzonder taaistatuut, 
maar die grenzen aan het 
hoofdstedelijk gebied of aan 
de zes randgemeenten, een ver-
.tterkte aandacht en een preventief 
beleid vraagt, rijkelijk laat. Net 
als de evidentie dat de Vlaamse 
regering in de rand en in Voe
ren naar de Vlamingen toe een 

positief aktiebeleid zal voeren, 
opSat zij minjteru van dezelfde 
voorzieningen zouden kunnen ge
nieten ai) de andere Vlamingen. 

De nota kondigt evenzeer rij
kelijk laat aan dat in geval de 
betrokken gemeentebesturen 
het Vlaams beleid tegenwer
ken, de regelgeving zo nodig 
aangepast of aangevuld zal 
worden, teneinde hierop ge
past te kunnen reageren, bvb. 
door een indeplaatsstelling, 
waarbij de kosten op de ge
meente verhaald worden. 
Toch bevat de nota meerdere 
voorstellen (bvb. bibhoteek-
steun in Voeren en sommige 
randgemeenten) waarbij de 
Vlaamse overheid zich in de 
plaats stelt van de gemeente, 
zonder aan te kondigen die 
kosten te zullen verhalen. 

En de Vlaamse regering zal 
zich blijven verzetten tegen de ini
tiatieven die de Franse Gemeen
schap neemt naar de Franstaligen 
in de rand. Als ze dit even 
kordaat blijft doen als in het 
verleden, wacht de uitgevers 
van Carrefour nog een veel
belovende toekomst. De 
Vlaamse regering is klaarblij
kelijk ook niet zinnens om wat 
te doen aan het bestaan van 
een onwettelijke Franstalige 
akademie in Wezembeek-Op-
pem en een op onwettelijke 
wijze door de Franse gemeen
schap gesubsidieerde basis
school in Voeren. Om initi
atieven te nemen die het 
straatbeeld in de rand meer 
afstemmen op het eentalig ka
rakter van Vlaanderen is vol
gens de Raad van State de 
Vlaamse noch de federale 
overheid bevoegd. 

Een juweeltje van Vlaamse 
toegeeflijkheid vormt verder 
volgende passage: De Vlaanue 
regering onderkent de problema
tiek van de gevolgen voor Vlaams-
Brabant van de toekenmng van 

kiesrecht aan de burgers van de 
Europese Unie bij gemeenteraads
verkiezingen. De Vlaamse regering 
beeft de federale overheid aan
geschreven met de vraag hoe zij zal" 
tegemaetkomen aan deze Vlaanue 
bekommernissen. In het Euro-

Eees Parlement waren deze 
ekommemissen voor CVP en 

SP alvast niet van doorslag
gevend belang. 

Het ambitieuze Vlabinvest-
plan dat al een jaar geleden 
goedgekeurd werd en waar
voor 1 miljard uitgetrokken 
^vordt, lijkt binnenkort echt 
van start te kunnen gaan. De 
eerste projekten zullen nu spoedig 
kunnen starten, houdt de nota 
voor. Van den Brande wijst er 
•wel op dat voor de toewijzing 
van de woningen socio-eko-
nomische kriteria doorslagge
vend zullen zijn, want het in
bouwen van een taalkriterium zou 
onvermijdelijk op ernstige jurtdi-
sehe bezwaren stuiten. 

Het valt dus nog steeds te 
bezien of het miljard Vlabin-
vest-geld zijn doel niet zal 
voorbijschieten. Over de voor
stellen van dekreet Suyker-
buyk-Van Vaerenbergh 
(CVP-VU) en Dielens (SP) 
spreekt de Vlaamse regering 
zich niet uit. Van den Brande 
schrijft dat de onderlinge £if-
stemming van deze voorstellen 
tot de bevoegdheid van de 
Vlaamse Raad behoort. 

Het voorgaande geeft mis
schien een te eenzijdig negatief 
beeld van het beleid van onze 
Vlaamse regering in de rand 
en in Voeren. Er is ook goed 
nieuws. Positief is o.m. dat de 
toelagen voor de werkingskos
ten van de vijf kulturele centra 
in de rand verdubbeld werden. 
In Drogenbos steekt de 
Vlaamse gemeenschap 85 mil
joen fi-ank in de bouw van een 
museum voor de Vlaamse 
schilder Felix De Boeck. In 

Drogenbos, Kraainem en Lin
kebeek bestaat nog geen de-
kretaal erkende Nederlands
talige biblioteek. De Vlaamse 
gemeenschap is wel bereid de 
bestaande biblioteekvoorzie-
ning voor de Vlamingen te 
bhjven ondersteunen. In sa
menspraak met het Limburgs 
provinciebestuur wordt ook 
de bouvif van een plaatselijke 
openbare biblioteek in Voeren 
aangekondigd. Télé BruxeUes 
•werd in de randgemeenten van 
de kabel gehaald. Losse Ne-
derlandstahge initiatieven die 
het Nederlandstalig karakter 
van de rand beklemtonen, zo
als bvb. de uitgave van 2 lu
dieke strips door het Komitee 
der Randgemeenten, blijven 
gesteund. 

In de huidige legislatuur wer
den 6 gemeenteraadsbesluiten 
van Wezembeek-Oppem, 2 
besluiten van Linkebeek en 6 
besluiten van Voeren vernie
tigd w^egens schending van de 
wetgeving op het taalgebruik 
in bestuurszaken. 

Tenslotte stelt de Vlaamse re
gering een wetenschappelijke 
studie in het vooruitzicht die 
moet nagaan of de rand van
daag beter gewapend is om de 
Europese uitdaging aan te 
kunnen. Is ze voldoende verankerd 
om een Europees-vriendelijk in
tegratiebeleid te voeren zander de 
eigen Vlaamse identiteit te ver
liezen?, vraagt de Vlaamse re
gering zich af. Van den Brande 
rechtvaardigt een nieuwe w ê-
tenschappelijke studie met het 
argument dat de meningen hier
over nogal verdeeld zijn. Mis
schien komt er meer eensge
zindheid na de volgende ge
meenteraadsverkiezingen, als 
de EU-burgers mogen mee
stemmen ? 
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KAMERLID OLAERTS VINDT 

BEGROTING '95 ONDERMAATS 
De voorbije week werd in de 
Kamer de rijksmiddelen- en nit-
gavenbegroting 1995 bespro
ken. Kamerlid Hugo Olaerts 
meent dat de regering Dehaene 
de 3% ekonomische groei als 
schaamlapje hanteert voor een 
begroting die ondermaats is. En 
hij legt uit waarom. 

FEDERALIZERING 
SOCIALE ZEKERHEID 
Hugol Olaerts: „Deze regering 
dtaart zich blind op een groei van 
3%, de andere belangrijke problemen 
worden niet opgelodt. Ik denk In de 
eerdte plaató aan de öoclale ze
kerheid. Het Belguch huwelijk u 
naar de vaantjeó, gezien één partner 
blijft opdraaien voor de schulden van 
de andere. Ik pleit voor een dcheSlng 
van tafel en bed. Een begroting die 
niet chlrurguch Ingrijpt In onze 
verziekte sociale zekerheid, 'u een 
ondermaatse begroting. Deze begro
ting L) eveneeru ondermaatö Inzake 
werkgelegenheid en inzake staatd-
huL)houding. Deze begroting bevat 
eend te meer debudgetterlng en ma-
rilpulatled, waarin de Nationale 
Bank een dubieuze rol speelt. België 
wordt uitverkocht en nog blijft de 
begroting '95 defkltalr. De NMBS u 
een duSelijk voorbeeld van het falend 
beUS. Deze uutelUng slaagt er niet 
eens In een doeltreffend openbaar 
vervoer te verzekeren." 

FISKAAL GEBLUNDER 
Kamerlid Olaerts, beroepshalve 
fiskalist, meent dat deze be
groting op fiskaal vlak een ka-
tastrofe is. „Het zijn eeru) te meer 

Hugo Olaerts: "Deze begroting bevat eend te meer debudgetterlng en manipulatUd, waarin de Nationale 
Bank een dubieuze rol speelt." 

niet de sterkste schouders die de 
zwaarste lasten dragen. Er bestaat 
een onevenwicht Inzake de Inko
mensbelastingen en Indlrekte be
lastingen. De herstrukturerlng van 
de fiskale administratie bevestigt hoe 
lamentabel het ermee ld gesteld. Er Is 
geblunderd Inzake de BTW-adml-
nlstratie, Inzake de automatlderlng 
van dlrekte belastingen en BTW, 
inzake het nieuwe procedurewetboek. 
De administratie wordt begraven 
onder paperassen en statistieken. De 

belastlngspllchtlge van zijn kant 
heeft geen rechtszekerheid meer. De 
fiskale kontrolecentra zijn onvol
doende voorbereid op hun reorga
nisatie en ze krijgen te weinig fi
nanciële middelen. De minachting 
voor de lagere fiskale ambtenaren 
zal hun motivatie niet doen toe
nemen. Van een vereenvoudigd en 
transparant fiskaal stelsel komt 'm 
de praktijk niets terecht. Dit alles 
om te Illustreren dat de begroting 
1995 ook faalt op f ld kaal vlak. 

GEEN BELEID 
Deze begroting Is tenslotte onder
maats op het vlak van het Vlaamse 
bewudtzijn. De Vlaamse meerderheid 
gedraagt zich eend te meer als een 
minderheid. De heer Dehaene, die 
vele tlteL krijgt, ld een tragl-ko-
mldche knecht van twee meesters 
namelijk de PS en PSC. Deze be
groting getuigt van een gebrek aan 
beleid. Zij biedt geen oplossing voor 
de werkloosheid, de financierings
tekorten In de sociale zekerheid en de 

"WILMA, OPEN THE DOOR!" 
«; S. S '1 «) m 1 ^ & « « « « £ > « % i u 9 e i » « » » « 

Er zullen in ons leven nooit meer dan twee 
Wilma's zijn. Wilma, echtgenote Fred 
Flintstone. En WUma Rudolph, de snelle 
gratie in persoon, zij behoort sedert ver
leden week definitief tot het rijk van de 
legenden. 

Wilma kwam in het nieuws toen zij in 1960 
te Rome drievoudig Olimpisch kampioene 
w^erd. Ze trok de aandacht omdat ze zich 
zo snel uit de voeten kon maakte. Op de 
4x100 m klaarde ze de klus met haar 
ploeggenoten van de Tennessee State Uni
versity: Martha Hudson, Lucinda Wil-
lems en Barbara Jones ; over de 200 m 
deed ze 22.9 sekonden. Maar haar ko-
ninginnestuk -was de 100 m, daar had ze 
11.3 sekonden voor nodig. Eigenlijk 11 
sekonden maar de wind had in haar 
voordeel gewaaid en die doet in atletiek 
voorlopig nog niet mee. 

Wilma had alles mee, ze liep zo sierüjk op 
haar linanenbenen dat ze vlug de naam 
Zwarte Gazelle meekreeg. Ze was vrien
delijk en mooi en het levende bewijs dat 
black beautifiil kan zijn, dat was in die 
jaren een uitspraak met een politiek geur-
tje en kleurtje aan, in sonunige van de 
Verenigde Staten was het nog volop schei
ding van zwart en blank. 

Wilma had, toen ze in Rome tussen de 
krijtlijnen aantrad, reeds een heel levens
verhaal achter zich dat bevestigde hoe 
beroerd sommige kleurlingen het in de VS 
^vel hadden. WUma was het twintigste 
kind van het echtpaar Blanche en E^die 
Rudolph uit Clarksville. De boreling woog 
nog geen 2 kg en werd onmiJdeUijk 
gezegend met een longontsteking, kreeg 
als kind roodvonk en poho. Omdat haar 
linkerbeen verlamd raakte droeg Wilma 
een ijzeren steun waarmee ze de andere 

negerkinderen kon nahinken. Tussen haar 
negende en haar elfde jaar had ze een 
speciale schoen aan w^aardoor lopen en 
springen al wat normaler kon. En toen 
gebeurde het wonder. In 1956, vijf jaar 
later, won sukkelaartje Wilma met het 
4X100 m-team van de VS brons op de 
Olimpische Spelen van Melbourne. Niet 
slecht voor een teenager die net de ort-
opedische schoen voor de spikes had ge
ruild. 

En WUma was ook niet dom, als ne
germeisje veroverde ze zich een plaats aan 
de universiteit van haar stïiat. Het waren 
de jaren dat de segregatie in de zuideüjke 
staten van de VS nog volop aan de orde 
was. In 1956 was Martin Luther King met 

zijn beweging begonnen, de grote ne-
germarsen op steden als Washington, Chi
cago en Memphis haalden het wereld
nieuws en op TV was te zien hoe in Little 
Rock op de zwarten -werd gemept. 

En dcui komt daar een mooi negermeisje 
uit de beluiken van het Zuiden gekropen 
en klimt tot op de hoogste schavotjes, niet 
om gehalsrecht te worden maar om oli-
pisch goud om de hals te krijgen. 

Eigerdijk was Wilma een beetje de vrou-
w^elijke tegenhjinger van Jesse Owens, die 
andere negeratleet aan wie Hitler de hand 
weigerde op de Spelen van 1936. Jesse 
Owens was een nikker en kon dus niet één 
van De Goden van het Stadion zijn. 

Het zou nog tot het einde van de jaren 70 
duren eer het wat stil werd rond de 

rassenereUen. Maar eerst moesten er nog 
doden vallen, onder meer Martin Luther 
King in 1968 en toonden zwarte VS-
atleten hun gebalde Black Power-vuist op 
de Spelen van Mexiko. Het We shall 
overcome klonk toen in heel het Westen, tot 
in Leuven toe, w^ant het was de tijd van de 
grote emancipatiebewegingen. Boeiend, 
verwarrend, opstandig. Het leek een roes 
van eensgezinde opstand tegen alles wat 
naar strak gezag en groot fatsoen rook. 

Maar toen was Wilma Rudolph reeds uit 
de piste verdwenen, niet uit de aandacht. 
Voor de VS werd zij goodwill-ambas-
sadrice, ze beschreef haar leven in een 
boek dat onder de titel Wilma avonden na 
mekaar £ils TV-serie te zien was. De 
Zwarte Gazelle was haar verleden niet 
vergeten, ze stichtte haar WUma Rudolph 
Foundation om arme kinderen, zonder on
derscheid van kleur, vooruit te helpen in 
het leven. 

Tot ze dan eerder dit jaar hoorde dat een 
tumor in haar hersens woekerde en er niks 
meer aan te doen was. En verleden w^eek 
was het dan zo ver, in haar huis in 
Nashville lag voor haar de definitieve 
eindstreep. 

Natuurlijk hadden wij een z^vak voor de 
gratie waarmee IcUigbenige Wilma zich 
over het tartan repte, maar nog meer voor 
het kind dat zich op eigen kracht uit de 
ijzers had ge'wurma, had leren lopen en 
lachen en dat tenslotte olimpisch loof 
veroverde. Tegen alle voorspellingen van 
de doktoren in. 

En om die smdere Wilma te parafraseren: 
„Wilma, open the door!". Of houd ze 
tenminste op een kier, voor ons. Want in 
dit 2iardse tranendal weet je maar nooit. 

R.Asmus 

overheidsschuld. De natie groei, zo
als gehanteerd In deze begroting, 
houdt geen rekening met levens
noodzakelijke goederen met hoge ge
bruikswaarde, omdat die niet ge-
monetarldeerd zijn. De groei, zoald 
hier gehanteerd, komt slechts en
kelen ten goede en kan dan ook 
moeilijk aL welzijnsbarometer wor
den gehanteerd. De eerste minister 
maakt een belangrijke denkfout als 
hij een rechtstreekse band ziet tussen 
ekonom'idche groei enerzijds en ar-
beldskreatle en dalend arbeidstekort 
anderzijds. 

Inzake tewerkstelling kiest de 
regering voor fragmentarische 
oplossingen, die meestal het 
probleem van de ene naar de 
andere leeftijdskategorie door
schuiven. Hoogkonjunktuur is 
geen wondermiddel voor de te
werkstelling; ze kan hoogstens 
helpen bij de plannen die de 
regering moet ontwikkelen", al
dus Olaerts. 

ARBEIDSHERVERDELING 
De VU pleit voor een breed 
maatschappelijk debat, waar
aan alle belangrijke maatschap
pelijke groepen deelnemen. 
Ook de sociale partners moeten 
hun verantwoordelijkheid op
nemen en verder kijken dan het 
eigen belang. De maatregelen 
die uit zo'n debat voortvloeien 
moeten drastisch zijn. Zo moe
ten de belastingen op arbeid 
omlacig. De financiering van de 
sociale zekerheid moet dan ook 
elders worden gezocht. De be
schikbare arbeid moet gaan 
worden herverdeeld, onder 
meer door arbeidsduurverkor
ting. ,,Het mag niet gaan om een 
algemene, lineaire maatregel. 
De mciatregel kan wel met loon
verlies gepaard gaan en moet in 
elk geval op een flexibele vidjze 
worden ingevoerd. Vakbonden 
zijn onvervangbaar, maar moe
ten meer zijn dan de verdedigers 
van korporaties van werken
den. Ze moeten meer oog heb
ben voor de -werkzoekenden. 
Herverdeling van arbeid heeft 
niet alleen te maken met de 
aanpassing van de arbeidsduur, 
maar ook met loopbaanonder
breking, deeltijds brugpensi
oen, en andere. Wie durft deze 
experimentele pistes te bewan
delen? De regering mag het 
levensgrote probleem niet lan
ger ontlopen. 

GEBREK AAN MOED 
Hetzelfde geldt voor de sociale 
zekerheid. Ook daar mist de 
regering Dehaene de moed en 
de vindingrijkheid om het ware 
herstruktureringsdebat te voe
ren. De regering schijnt, uit 
angst voor de federalisering van 
de sociale zekerheid, bang te 
zijn voor een alternatieve fi-
njuiciering, waardoor bepaalde 
sektoren met algemene midde
len en dus met belastingsgeld 
zouden worden gefinancierd. 
Op die wijze worden immers de 
gelden uit handen van de sociale 
partners gehouden. De logika 
van de nieu-we staatsstrukturen 
bestaat precies in het voeren 
van een eigen sociaal beleid. O p 
het vlak van de gezondheids
zorg en de kinderbijslagen, de 
hefbomen van het welzijnsbe
leid, is federalisering absoluut 
noodzakelijk." 

(ge) 
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SOCIAAL 
32-URENWEEK FINANCIEREN MET UITGESPAARDE WERKLOOSHEIDSUITKERINGEN 

ABW-PLEIDOOI VOOR 
KOLLEKTIEVE ARBEIDSTIJDVERKORTING 
BRUSSEL - Het prijskaartje dat aan de invoering van de 
52-urenweek hangt, komt overeen met het bedrag dat de 
overheid uitspaart door minder werklooöheidsvergoedingen 
te moeten betalen. Deze stelling heeft ABW-s taf me
dewerker Jef Maes onlangs verdedigd op een lunchge<)prek 
van het Vormingsinstituut Dosfel. Door de kollektieve 
arbeidstijdverkorting te koppelen aan een vervangings
plicht zouden er meer mensen aan de slag kunnen en zou 
het aantal uitkeringsgerechtigde werklozen sterk dalen. 

S
inds de petroleumkrisis 
van '74 is de werkloosheid 
op geen enkel ogenblik ge
daald ", stelt Jef Maes vast. 

In bepaalde beroepskategorieën 
was er af en toe wel een lichte 
daling van de werkloosheid, 
maar in hciar geheel nam ze 
steeds toe. ULB-onderzoekers 
berekenden dat het BNP ge
durende tien jaar moet toene
men met minstens vijf procent 
om meer banen te scheppen. 
„De stijging van de produktie 
moet dan zo'n vorm aannemen 
dat ze ekonomisch, noch eko-
logisch haalbaar is", waar
schuwt de ABW-studax me
teen. 

De Belgische regering en EU-
kommissaris Henning Christop-
hersen voorspellen voor '95 een 
groei van het BNP met drie 
procent. Deze stijging zou enkel 
volstaan om de toename van de 
werkloosheid enigszins af te 
remmen. Door enkel te mikken 
op een toename van het BNP 
kan het werkloosheidsprobleem 
dus niet worden opgelost. Toch 
blijft ekonomische groei belang
rijk om een verdere aangroei 
van het werklozenleger te voor
komen. Daarom is het volgens 
Maes noodzakehjk om de kon-
kurrentiepositie van ons land te 
vrijwaren. Hij verwijst hierbij 
naar de hoge sociale lasten die 
w^egen op de loonkost en de 
tew^erksteUing. 

ARBEIDSHERVERDELING 
Jef Alaes is duidelijk over de 
twee -wegen die kunnen worden 
bewandeld: „Ofwel werken ŵ e 
verder zoals nu, met een 38-
urenweek en 1 miljoen werk
lozen; ofwel laten we iedereen 
minder \verken." Indien we alles 
bij het oude laten, dan zet de 
dualisering van de samenleving 
zich door. Naast de kleine groep 
van bevoorrechten met een job, 
ontwikkelt zich dan een steeds 
grotere groep w^erknemers die 
uit de tewerkstellingsboot valt. 
De A B W e r kiest resoluut voor 
een verregaande arbeidsherver
deling. 

Een drastische daling van de 
kollektieve arbeidstijd is de 
meest kontroversiële denkpiste 
in het debat over ju^beidsher-
verdeling. De w^erkgevers en 
veel politici zijn er principieel 
tegen gekant. Maes vindt dit 
nochtans het beste voorstel: 
„Hoe meer mensen minder lang 
werken, hoe groter het positief 
effekt naar tewerkstelling toe." 
Maes pleit dan ook voor de 
invoering van een 32-uren-
w^eek. 

Bij de individuele arbeidstijd
verkorting op vrijwillige basis 
plaatst hij wel kanttekeningen. 
Het betreft hier in hoofdzaak 

stelsels van vervroegde pensi
onering, loopbaanonderbreking 
en deeltijdse arbeid. Het stelsel 
van de brugpensioenen kan vol
gens Maes niet eindeloos wor
den uitgebreid omdat het teveel 
kost £ian de overheid. Boven
dien kan men \verknemers niet 
dvmigen om steeds vroeger uit 
het aktieve beroepsleven terug 
te treden. In verband met de 
deeltijdse arbeid stipt hij aan dat 
de soepele Nederlandse aanpak 
veel lof krijgt toegez-waaid in net 
Witboek van de Europese Kom
missie. De werkgelegenheid 
steeg er dankzij formules van 
deeltijdse arbeid sterker dan in 
de andere Europese landen. 

EFFEKT OP 
TEWERKSTELLING 
Het aantal bijkomende jobs dat 
kan voortvloeien uit een inkrim
ping van de arbeidstijd is af
hankelijk van een aantal om-
gevingsfaktoren: de aard van 
het produktieproces, de betrok
ken bedrijfssektoren, het tijd
stip waarop en de dwingende 
kracht -waarmee de maatregelen 
worden opgelegd. Zo zal een 
nieuwe produktie-eenheid met 
een continu ploegensisteem 
minder arbeidsplaatsen genere
ren dan de reorganisatie van de 
arbeidstijd in een bestóiande 
eenheid. In het eerste geval zal 
men zich tevreden moeten stel
len met het voorkomen van ont
slagen. ,,Dit is echter niet on
belangrijk", meent de A B W -
man. „Zelfs indien arbeidstijd
verkorting niet leidt tot bijko
mende aanwervingen, dan kan 
men toch al voorkomen dat ar
beidsplaatsen worden afgesto
ten". 

Met het Franse voorbeeld in het 
achterhoofd waarschuwt Maes 
voor een arbeidstijdverkorting 
die niet ver genoeg gaat. De 
omschakeling van een 40-uren-
w^eek naar een 39-urenweek on
der de socialistische president 
Mitterand zorgde voor 0,7 pro
cent extra banen. „Een be
perkte arbeidstijdverkorting 
wordt opgevangen door een in
terne reorganisatie van de be
schikbare werknemers", aldus 
Jef Maes. Het verband tussen 
arbeidstijdverkorting en extra 
werkgelegenheid is niet liniair. 
Bij een inkrimping van de ar
beidsduur met 10 procent wor
den er gemiddeld 5 procent ex
tra jobs gekreëerd. Hij merkt 
hierbij op dat arbeidstijdver
korting enkel in perioden van 
ekonomische hoogkonjunktuur 
uitmondt in bijkomende aan
wervingen. 

DEBAT IS DUS GEOPEND 
Volgens Maes zijn veel mensen 
vragende partij voor één of an
dere vorm van arbeidsherver-

VoLgend Jef Mae<) van het ABW u de helft van de menden bereid om minder te werken voor minder loon, 
echter indien dat een kwaliteitsvoller leven gerandeert. 

deling: „De helft van de mensen 
is bereid om minder te -werken 
en een stuk van hun inkomen in 
te leveren voor een k-waliteits-
voUer leven". Er -worden hen 
echter niet genoeg mogelijkhe
den aangeboden. Enerzijds zijn 
er dus een heleboel -werknemers 
die minder lang -willen werken 
in een soepeler statuut. Ander
zijds bestaat er een grote groep 
werkzoekenden die niet aan zijn 
trekken komt. De ABW-spe-

ker stelt voor -srraag en cianbod 
op elkaar af te stemmen door 
middel van een drastische ar
beidsherverdeling en de invoe
ring van de 32-uren-week. Maes 
is er van overtuigd dat de in
voering van de 32-urenweek fi
nancieel zelfbedruipend zal zijn 
omdat de overheid geld uit
spaart in het stelsel van de 
-werkloosheidsvergoedingen. 

Filip Vandenbroeke 

c» De derde lezing in bet kader 
van de luncbgetiprekken Arl>eid 
en Sociale Zekerheid wordt ge
houden door Brand CroL*. De 
Trendd-hoofdredakteur zal han
delen over Ekonomische groei en 
verankering. Wie zijn lezing op 
vrijdag 18 november om. 12u. (in 
het alg. VU-dekretariaat op het 
Barrikadenplein) wil bijwonen 
neemt kontakt op met Vormings
centrum Lodewifk Dosfel, 
02/219.25.00. 

„MEDISCHE WERELD VAN DE VROUW" 

EEN WERELDPRIMEUR 
Voor het eerst hebben wij een 
medisch magazine in handen 
aan de -vrouw opgedragen. 
Voor zover ons bekend is dit 
een -wereldprimeur. Het idee 
leek een aantal dokters e-vi-
dent en zij zullen ongetwijfeld 
niet de laatsten zijn. Medische 
Wereld van de Vrouw -svil de 
spreekbuis zijn -via dewelke 
vrouwen betrokken in de ge
zondheidszorg zich vrij kun
nen uitdrukken. Daarnaast is 
het een wetenschappelijk ma
gazine, toegespitst op aandoe
ningen van de vrouw en van 
het kind dat voor alle artsen 
interessant kan zijn. 

Met groot genoegen stellen 
wij vast dat een toenemend 

aantal verenigingen en we
tenschappelijke genootschap
pen opgericht wordt rond de 
vrouw beschouwd in haar 
hoedanigheid van arts, para-
medica, patiënte of ge-woon 
ais verantwoordelijke voor de 
gezondheid van het gezin. 

Dr. Didier Van Bruysse Ln zijn 
voorwoord: „Wij zullen hel
pen hun eisen en adviezen 
bekend te maken". Medische 
Wereld van de Vrouw zal even
eens dieper ingaan op alle 
onderwerpen met betrekking 
op de echtgenote, de al niet 
thuiswerkende moeder. De 
redaktrices zullen voor ons de 
psychologische en relationale 
problemen, de opvoeding van 

de kinderen, het gezinsleven 
onder de loep nemen. 

De grote debatten die onze 
samenleving beroeren, zullen 
het voorwerp uitmaken van 
onderzoek en bezinning. „Zo 
zal u mv mening kunnen uiten en 
uw stem laten horen in de media 
van onze collega i< van de algemene 
pers, de radio en de televisie. 

De gezondheid is het domein 
bij uitstek -waarin de vrou-wen 
het meest betrokken zijn. Alle 
indicatoren -wijzen erop dat de 
beslissingen in een nabije toe
komst door hen zullen ge
troffen -worden". 

Vele dokters zullen aan hun 
zijde staan. 

(hu) 
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MMSEHEIR 
VCK-VOORZIHER RICHARD CELIS: 

„ER ZIJN GEEN GOEDE VLAMINGEN 
EN SLECHTE VLAMINGEN" 
Richard Ceiu vierde onlang.) zijn 65,)te verjaardag. In de 
Vlaanue beweging dtaat hijaL een teven lang zijn öteke. AU 
voorzitter van het Algemeen Nederlands Zangverbond 
bracht hij op intelligente wijze vernieuwing in het Zang-
fecdt zonder de traditio over boord te gooien. Sedert hij 
voorzitter werd van de Vlaanue Culturele Koepel waait ook 
daar een nieuwe wind. Verstandig laverend tussen de vaak 
erg verschillende verenigingen die deel uitmaken van de 
koepel, blijft Cel'u werken aan de grotere Vlaanue 
bewustwording van alle Vlamingen. Deze kon^ensus-
figuur in de Vlaamse beweging Li bij VCKdejuuite man op 
de juiste plaats. 

D
e Vlaamse Culturele Koe
pel ontstond toen een aan
tal gelijkgezinde ongebon-
denen in de Vljiamse be

weging besloten om mee te spe
len in het Koepeldekreet, wóiar 
ze vanuit hun ontzuLlingsstre-
ven eigenlijk tegen waren. Ze 
voerden daarvoor drie redenen 
aan. ,,Als je met aangesloten 
w âs bij een koepel, had je geen 
macht", vertelt Celis. En na
tuurlijk: de koepels vormden 
een uitstekend kanaal om een 
struktuur op te bouwen. De 
verenigingen aangesloten bij de 
VCK vonden dat ze net zo goed 
als alle andere verenigingen 
recht hadden op hun deel van de 
subsidiekoek. Tenslotte, en dat 
vindt Richard Celis de beste 
reden, vormt een koepel een 
mooi podium om samen te -wer
ken en te denken aan en over de 
toekomst van Vlaanderen. 

Richard Celis: „Op een I J 
zerbedevaart, een Zangfeest, 
een of andere aktie, kongres of 
evenement kom je elkaar om de 
haverklap tegen. Maar dat zijn 
toevalhge kontakten, niet ge
organiseerd, zonder struktuur. 
Dankzij de oprichting van een 
koepel konden die kontakten 
wel gestruktureerd verlopen. Er 
kwam een permanent sekreta-
riaat, bemand met vijf perso
neelsleden. Daar kan je wat mee 
doen. De grootste amateuris
tische zangvereniging van 
Vlaanderen, het ANZ, heeft 
slechts vier vaste personeels
leden. J e ziet van hier welk een 
luxe kleinere koepels zoals de 
Vrijzinnige Koepel of de Vak
bel-koepel via het koepelde
kreet in de schoot geworpen 
krijgen." 

GROOT-NEDERLAND 

De oprichting van die plura
listische en ongebonden VCK-
koepel verliep nochtans niet van 
een leien dakje. VCK stootte op 
hevige tegenwerking van ein
dere koepels. Er w^erden door 
sommigen allerhande vzw'tjes 
bijgemaakt - met steeds dezelfde 
mensen - om toch maar aan de 
vereisten van het koepeldekreet 
te kunnen voldoen. Maar VCK, 
dat ruim voldoende achterban 
had, werd aanvankeUjk louter 
politiek gew^eerd. 

Richard Celis; „lïén bepaald 
medewerker uit het toenmalig 
kabinet van de liberale Kul-
tuurminister Poma trachtte de 
grote verenigingen uit plura
listische hoek, die weigerden 
zich politiek te binden aan een 
partij, tegen te werken. In het 

voordeel van diens opvolger Pa
trick Dewael dient gezegd dat 
hij het met die praktijken hoe
genaamd niet eens was. Ik vond 
dat het ANZ als grote plu-
rahstische vereniging toen het 
voortouw moest nemen om de 
VCK opnieu-w leven in te bla
zen. Dewael was bereid ons 
daarin te steunen. Het ANZ 
begon samen met de VTB, Vla
mingen in de Wereld, de 
Vlaamse Volkskunstbeweging, 
de Vlaamse Volksbeweging, de 
Bond van Grote en Jonge Ge
zinnen en anderen te timmeren 
aan de nieuwe VCK. 

Die koepel sloeg aan, op korte 
tijd zijn we de vijfde grootste 
koepel van de acht koepels. Mo
menteel zijn een veertigtal ver
enigingen bij ons aangesloten. 
Overal zegt men ons dat ŵ e de 
spitantste koepel zijn, dat we de 
meest originele ideeën hebben 
en het hardst werken. 

Ons grote voordeel is boven
dien dat we geen "vak"-koepel 
zijn, méér dan een "-werksoor-
tehjke" koepel die louter cian 
belangenverdediging doet. Pas 
op, belangenverdediging is no
dig en keur ik niet af. Maar voor 
onze koepel is het een te be
perkte doelstelling. Wij probe
ren onze leden uit hun kleine, 
besloten doelstellingen te halen 
om samen aan de Vlaamse kui
tuur te werken. En we hechten 
veel w^ciarde aan de Grootne-
derlandse dimensie. Bijna al wat 
we doen, doen we samen met 
soortgelijke verenigingen in Ne
derland. " 

• Een van de spraakmakende 
aktiviteiten die de VCK or
ganiseert, is de Vlaams-Euro
pese Elf daagse. 

Richard Celis: ,,Die vindt een 
ruime weerklank in Vlaande
ren. Op dit ogenblik zullen er 
een honderdtal Vlaamse ge
meenten en een tachtigtal or
ganisaties, het dubbele van het 
aantal dat bij de VCK aan
gesloten is, deelnemen. Opmer
kelijk is ook dat anno 1995 de 
vier netten van het onderwijs 
meedoen: het gemeenschapson
derwijs, het vrij onderwijs, het 
provinciaal en het gemeentelijk 
onderwijs. 

De bedoeling van heel dat ge
beuren is eigenlijk een jaar te 
werken en een week feest te 
vieren rond Vlaanderen in het 
Europa dat wij wensen. Vlaan
deren ontmoet Europa, legt 
kontakten met het buitenland, 
maakt vrienden, zoekt gelijk-

VCK- voorzitter Richard Celis vindt dat de Vlaamse staat geen Icsde 
zwevende ruimte-cel mag zijn in het heelal 

gezinden, niet alleen bij de on
derdrukte volkeren, maar ook 
bij politieke machthebbers en 
dominante kuituren in Europa. 

In die week trachten we allerlei 
akties op tou-w te zetten, zoals 
bvb. de uitreiking van de Prijs 
voor de Aristokraat van de Ne
derlandse Taal. Die geven we 
aan een bekende buitenlander 
die perfekt Nederlands praat. 
Daarmee willen we de volgende 
boodschap meegeven: "Het Ne
derlands is niet zo onbelangrijk 
als wij zelf of anderen denken, 
want kijk eens welk een grote 
meneer uit dit of dat land het 
vlekkeloos geleerd heeft."" 

• Bij de pluralistische VCK 
zijn veel verenigingen aange
sloten die men in de tradi
tionele Vlaamse bevv^eging te
rugvindt. Denk aan net IJ-
zerbedevaartkomitee, de W B , 
het Davidsfonds, het ANZ, de 
VTB, ... 

Richard Celis: , ,Ja, voor ons 
zijn er geen goede Vlamingen en 
slechte Vlamingen. Wij werken 
voor alle Vlamingen. En ik ben 
heel blij dat we in de VCK nog 
nooit enig probleem gehad heb
ben daarmee. Wij proberen din
gen samen te doen, en dan merk 
je dat de doelstellingen van al 
die aangesloten verenigingen, 
vooral w^anneer je het over kui
tuur hebt, politiek ligt dat an
ders, zeer gelijklopend zijn." 

• En heeft U al problemen 
gehad met de verschillen in 
politieke opstelling die de 

VCK-verenigingen kenmer
ken? 

Richard Celis: „Nooit. Omdat 
^vij ons niet richten naar de 
verschillen, maar naar het ge
zamenlijk doel. Van de politieke 
verschillen bhjven we af. Niet 
om er af te bhjven, maar ge^voon 
omdat dat niet de bedoeling is 
van onze koepel. En ik ben met 
de meeste van al die vertegen-
w^oordigers van die verenigin
gen persoonlijk bevriend, min
stens kameraad. Ik heb nog 
nooit, ook niet in het ANZ zoals 
ik soms in de kranten lees, met 
iemand ruzie gemaakt. In het 
ANZ w^aren er soms diskussies 
over de programmapunten voor 
het Zangfeest, maar -wat wil je 
anders ? Gelijk welk kultureel 
feest je organiseert met zo'n 
veelheid aan gegevens, je zaJ 
altijd mensen hebben die dit 
liever hebben dan dat." 

ZANGFEEST 

• Drie van uw gewezen me-
dew^erkers bij het ANZ hebben 
op 11 juli jl. een vrije tribune 
gepubliceerd -waarin ze pleit
ten voor een scheiding in de 
Vlaamse be-weging tussen een 
demokratische vleugel en een 
vleugel rond het Vlaams Blok. 
Wat vond U daarvan ? 

Richard Celis; „Door dat ar
tikel is de Vlaamse be-weging 
haast overgekomen als een oord 
van ruzie. En dat is niet het 
geval. Ik heb aan de drie auteurs 
gezegd dat ik het met hun ar

tikel niet eens ben. Ik wil het 
hier niet zozeer over de inhoud 
hebben, maar alleen al de datum 
-was heel slecht gekozen. Elf juli 
is voor mij een ogenblik om me 
samen met de andere Vlamin
gen Vlaming te voelen, en sa
men plannen te maken voor de 
toekomst. Ik vind het niet op
portuun uitgerekend op die dag 
de verschillen in de Vlaamse 
beweging te gaan beklemtonen. 
Ik ontken niet dat die verschil
len bestaan, maar ik geloof niet 
dat het ANZ of het IJzerbe-
devaartkomitee er dood van zul
len gaan. En evenmin is het aan 
het ANZ of het IJzerbedevaart-
komitee om in die zaak de lont in 
het kruitvat te steken." 

• U zei zelf al dat er toen U 
voorzitter veas van het ANZ 
diskussies waren over het pro
gramma van het Zangfeest. 
Had U de indruk dat de pro
blemen die over bepaalde pro-
granunaties gemaakt -werden 
vooral uit Vlaams Blok-hoek 
kwamen? 

Richard Celis: „Ja , het is zeker 
-waar dat er druk uitgeoefend 
werd vanuit het Vlaams Blok. 
Kijk eens hier, ik ben veertig 

'S jaar lang aktief in het ANZ. Ik 
J heb het niet anders geweten dan 
Q dat we in het ANZ moeUijk-
j heden hadden met dé politie-
% kers. Wij hebben een eindje na 
!= de oorlog problemen gehad met 

een hele fraktie van de CVP, 
waaronder mijn medestudent en 
strijdgenoot in de Vlaamse jon
gerenbeweging Wilfried Mar
tens. De CVP wou toen het 
Zangfeest inpikken. 

We hebben later meegemaakt 
hoe de Volksunie het Zangfeest 
naar zijn hand trachtte te zetten. 
Ik herinner me hoe de voltallige 
parlementsfrakties van de 
Volksunie gezamenlijk het 
Sportpaleis binnenk-wamen en 
zo een staande ovatie oogstten. 
Goed gespeeld, zeg ik nog 
steeds. Maar dat w âs niet de 
bedoeling van het Zangfeest, 
-waar ook CVP-ers zaten en an
deren. Het programma van het 
Zangfeest wordt niet gemaakt 
voor één politieke partij alleen, 
maar voor de Vlaamse be-we
ging-

Het Zangfeest en de IJzerbe
devaart zijn twee podia die 
steeds aan die politieke druk 
zullen blootstaan. De pohtici 
zullen op die massamanifesta
ties altijd greep proberen te krij
gen. Ik kan dat de pohtieke 
partijen niet verwijten. En ik 
heb met de politici hierover ook 
nooit ruzie gemaakt. Ik heb ze 
•wel steeds buiten onze besluit
vorming gehouden. We mogen 
ons niet door hen laten doen. 
Dat moeten ze ook kunnen aan
vaarden. En natuurlijk hebben 
we nu op sommige ogenblikken 
last met het Vlaams Blok. Denk 
maar aan het Zangfeest dat we 
eens georganiseerd hebben 
rond het leefmilieu. Dat vonden 
men een tema van de Groenen, 
dat kon niet. We hebben toen 
voet bij stuk gehouden. En ik 
weet dat de huidige ANZ-voor-
zitter zich ook niet zal laten 
doen, door welke partij ook." 
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• U-w opvolger Hugo Portier 
vertelde dat het zijn voor
naamste bekommernis is dat 
het Zangfeest gaaf verloopt. 

Richard Celis: „Daar heeft hij 
gehjk in." 

• Alaar dat impliceert dat, in
dien er vanuit een bepaalde 
hoek druk uitgeoefend wordt, 
toegeven aan die druk de ge
makkelijkste weg is om geen 
problemen te kennen tijdens 
het Zangfeest. 

Richard Celis: „Daar raakt U 
de kern van de zaak. Ik heb ooit 
voor het ANZ een wetenschap
pelijk onderzoek laten verrich
ten om na te gaan wat het 
publiek van het Zangfeest ver
langt. Daaruit bleek overdui-
dehjk dat het Zangfeest-publiek 
vooral geen "ambras" wil. Het 
wil zich die dag Vlaming voelen 
en één voelen. Het pubhek wil 
die dag niet in hokjes ruzie 
zitten maken tegen elkaar. Het 
Zangfeest-pubhek, net zoals het 
IJzerbedevaart-publiek, haat 
verdeeldheid op die Vlaamse 
hoogdag. En het is diegene die 
ruzie komt stoken, die op z'n 
donder zal krijgen. 

Het publiek zal aanvaarden dat 
sommigen het met bepaalde 
programma-onderdelen niet 
eens zijn. Dan moeten die men
sen maar niet applaudiseren, zo-
cJs het beschaafde Vlamingen 
past. Maar niet beginnen flui
ten, brullen en roepen zoals in 
de vulgairste voetbaltribune. 
Daar komen onze mensen niet 
voor. En dat is bovendien een 
kwestie van volwassenheid. 

Daarom vind üc dat het ANZ 
aan politieke druk niet mag toe
geven, maar juist moet voort
doen. Zodat -wie druk wil uit
oefenen voelt dat het toch niets 
uithaalt. Wat nog iets anders is 
als voortdoen met de bedoeling 
om bepcialde groepen te kw^et-

sen. Dat is méér dan verkeerd. 
Op het Zangfeest moeten we de 
Volksunie niet afschrijven, noch 
het sukses van het Vlaams Blok 
trachten af te breken zoals men 
met die idiote Hitler-affïches 
probeerde. Dat is krimineel, zo 
werkt dat niet. En zo mag dat 
zeker niet in de Vlaamse be
weging gebeuren." 

• In de Vlaamse beweging 
w^ordt tegen de achtergrond 
van de rivaliteit tussen VU en 
Vlaams Blok de diskussie ge
voerd over de noodzaak om al 
dan niet voor een onafhan
kelijk Vlaanderen te opteren. 
Hoe luidt û v standpunt in die 
diskussie ? 

Richard Celis: „Mijn persoon
lijk standpunt is dat alle staats
hervormingen, hoe gebrekkig 
ook in een kompromisland zoals 
dit er een is, stapstenen zijn die 
leiden naar de Vlaamse onaf-
hankehjkheid. Niks minder. Ik 
geloof dat en ik hoop dat. Wat 
nu de beste taktiek is om daar te 
komen? Ik meen de konfede-
rale. De Vlaamse staat zal geen 
losse zwevende ruimte-cel zijn 
in het heelal. Vlaanderen ZcJ 
hoedanook geïntegreerd zijn in 
dat ekonomisch, financieel en 
kultureel gebeuren dat Europa 
heet. Of w^aren de Nederlanden 
geen konfederatie?" 

OW 

• Ten tijde van het Sint-Mi
chielsakkoord maakte het 
ANZ een w^oelige periode 
door. René De Feyter zat na
mens het ANZ het O W voor, 
en tegelijk vertegenwoordigde 
Jan Jambon het ANZ in het 
O W . Het standpunt over het 
Sint-Michielsakkoord zorgde 
in het O W voor een kort
sluiting -waarop De Fej^er zijn 
ontslag aanbood. De Feyter 

stapte op en Jambon bleef zit
ten, en stelde mee een O W -
motie op waarin het Sint-Mi
chielsakkoord "in globo" af
gewezen werd. Men ver^veet U 
naderhand De Feyter in de rug 
geschoten te hebben. 

Richard Celis: „Ja , ik weet dat. 
Die periode is vrij moeilijk ge
weest. Het O W was op sterven 
na dood. E^n personenkwestie 
in het O W legde de werk
zaamheden nagenoeg plat. Er 
werd meer ruzie gemaakt dan 
wat anders. Ik had daar mijn 
buik van vol, en ik had nog 
zoveel ander werk, dat ik er zelf 
niet meer naar toe wou. 

Later is men mij komen vragen 
om voorzitter te worden van het 
O W . Ik heb geantwoord: "he-
ver om het even v/ie dan ik". 
Maar ik heb na enig aandringen 
wel aanvaard om een voorzitter 
te zoeken die het O W namens 
het ANZ zou leiden. Vergeet 
niet dat op dat moment het 
Vermeylenfonds en het Wil
lemsfonds uitgetreden waren. 
Om het O W te redden en die 
twee fondsen terug te halen, 
dacht ik aan een man als De 
Feyter, een heel sterke figuur 
die zijn sporen verdiend had als 
Serv-voorzitter. En hij heeft het 
OW-voorzitterschap aan
vaard. Hij slaagde er zelfs in het 
Willemsfonds en het Vermey
lenfonds terug te laten keren. 

Maar ik denk dat men De Fey
ter onvoldoende ruimte, tijd en 
vertrou-wen heeft gegeven. Ten 
onrechte. René is een betrouw
baar en fijn man. Hij had echter 
de pech dat op dat ogenblik het 
Sint-Michielsakkoord afgeslo
ten werd. Dat was een splijt
zwam in het O W . Op de avond 
w^aarop hetgeen U verteld zich 
heeft afgespeeld, zijn zeker fou
ten gebeurd. Door na het ver
trek van sommigen toch een 
motie naar buiten te brengen die 

als een OW-mot ie overkwam, 
al w^as ze dat niet, wierp men 
andere verenigingen virtueel uit 
het O W . De Feyter had op die 
bewuste avond zijn ontslag ge
geven. Nu kon hij dat eigenlijk 
daar niet doen, want hij was 
voorzitter namens het ANZ. Ik 
vind dat hij zijn ontslag min
stens langs mij had moeten ge
ven. Alaar ja, gedane zaken ne
men geen keer. 

Het had echter wel voor gevolg 
dat ik De Feyter niet kon in
dekken. Hij had zijn ontslag 
bekend gemaakt aan de pers, 
voor ik het wist. En daarna kon 
ik daar niets meer aan ver
anderen. Het ANZ zat met de 
gebroken potten. Ik heb dan zelf 
gedurende zes maanden het 
O W geleid, helemaal tegen 
mijn oorspronkelijke wens in. 
En dan heb ik J a n Jambon 
bereid gevonden om me op te 
volgen. Intussen zijn echter 
noch het IJzerbedevaartkomi-
tee, noch de VTB echt aktief, en 
zijn het Willemsfonds noch het 
Vermeylenfonds teruggekomen. 
Ik denk dat het OVV vandaag 
in zijn struktuur zwakjes 
stciat." 

• We hebben de indruk dat de 
verenigingen die de O W - m o 
tie over het Sint-Michielsak
koord ondanks al de herrie in 
het O W toch de -wereld in
stuurden vooral druk wilden 
uitoefenen op bepaalde poli
tieke partijen. Tijdens het 
•weekend dat op de OW-ver-
gadering volgde, k^vamen im
mers VU- en CVP-kongressen 
bij elkaar. Klopt die indruk ? 

Richard Celis: „ Ja . Dat is die 
avond ook letterlijk zo gezegd. 
Ik -vind even-wel met dat men dit 
het O W ten k-wade mag dui
den. Het zouden nogal vijgen na 
Pelsen zijn indien het O W met 
zijn veroordeling van het Sint-
Michielsakkoord veertien da-

Richard Ceiid: "Het Zangfeest en de IJzerbedevaart zijn twee podia die éteed<) aan politieke druk zullen blootdtaan. De politici zuilen op die 
nuudamanifedtatied altijd greep proberen te krijgen. Ik kan dat de politieke partijen niet verwijten." 

gen later op de proppen zou 
gekomen zijn. Maar men had 
beter een onderscheid gemaakt, 
en niet over het O W gespro
ken. Als er geen konsensus is, 
kan het O W namelijk niets 
beslissen. Dat stond wel niet op 
papier, meiar in het verleden -was 
er steeds in konsensus gehan
deld. Toen ik tijdelijk voorzitter 
ge\vorden ben van het O W , 
heb ik onmiddellijk statuten op 
papier geëist en bekomen dank 
zij de hulp van allen." 

• Vertegenw^oordigers van 
verschillende verenigingen die 
de OW-mot ie niet wilden te
kenen verzekerden me dat ze 
dat desgevallend -wel hadden 
-willen doen indien ze -wat min
der scherp gesteld zou zijn. 
Indien sonunigen een heel 
klein beetje -water in de -wijn 
hadden -willen doen, -was er 
-waarschijnlijk nooit een breuk 
gekomen ? 

Richard Celis: ,,Tja, het is mijn 
ervaring dat er in het O W uren 
over bepaalde woorden kan ge-
diskussieerd -worden. En wat 
bhjkt dan ? Dat diezelfde woor
den later in de pers, die het stuk 
resumeert, ge-woon niet voor
komen. Alaar ik geef toe dat er 
meer mogeUjk was: indien som
mige vertegenwoordigers zich 
minder onverzoenlijk opgesteld 
zouden hebben, en indien som
mige vertegen-woordigers de 
mogeUjkheid gekregen hadden 
om de tekst te onderwerpen aan 
hun bestuur. Wat toch evident 
is." 

AMNESTIE 
• U bent steeds een -warm 
pleitbezorger ge-weest van am
nestie. Tegenwoordig hoor je 
meer en meer stemmen opgaan 
om de amnestiekwestie te la
ten oplossen door de Vlaamse 
regering, aangezien er van Bel
gië op dat vlak toch niets ver
wacht -wordt. Bent U het daar 
mee eens? 

Richard Celis: ,,De mensen die 
dat beweren zijn niet sJtijd ju
risten. Het klopt dat, o.a. door 
het Sint-Alichielsakkoord, een 
pak bevoegdheden om de so
ciale en humane gevolgen van 
de repressie -weg te \verken aan 
Vlaanderen toekomen. De 
Vlaamse Raad hoeft daar dus 
geen macht voor te 'pakken", ze 
moet gewoon haar macht uit
oefenen. 

Als men het -woord amnestie in 
de mond neemt, dan zeg ik: 
neen, dat kan de Vlaamse re
gering of de Vlaamse Raad niet 
doen. Dat is een federale be
voegdheid. Het feit dat er nog 
steeds geen amnestie verleend 
-werd, IS een schande. Alaar -wat 
mij betreft ben ik realist en heel 
tevreden wanneer Vlaanderen 
eindeUjk, vijftig jaar na de fei
ten, een algemene maatregel uit
vaardigt. En als de Vlaamse 
Raad dat niet doet, is hij met 
meer dan een tweede Belgisch 
parlement. 

Het meest kans op slagen heeft 
een initiatief dat uitgelat van een 
voorafgaande konsensus tussen 
de Vlaamse partijen, zodat deze 
gevoelige k-westie niet het voor-
^verp -wordt van politiek opbod. 
Alaar van het woord amnestie 
lig ik niet -wakker. Eerherstel is 

1 mij even hef, en is voor onze 
o mensen bovendien veel duide-
,£ lijker dan dat vreemde woord 

amnestie." 

Peter Dejaegher 

(volgende week: Jaak Van Waeg) 
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BEDRIJVEN LEGDEN EERSTE KONTAKT 

SUKSES VOOR SAUWENS IN ZUID-AFRIKA 
Op een afsluitende perskonfe-
rentie in Kaapstad heeft mi
nister Johan Sauwens de door 
hem geleide Vlaamse handels
missie in Zuid-Afrika, een groot 
sukes genoemd. Terecht. De za
kenmensen en bedrijfsleiders 
die hem vergezelden, drukten 
een na een hun tevredenheid uit. 
Ook wat de kulturele banden 
tussen Vlaanderen en Zuid-
Afrika betreft heeft Sauwens 
zijn steentje bijgedragen. Hij 
zegde trouwens dat zijn han
delsmissie en de politiek-kul-
turele zending, onder leiding 
van minister-president Van den 
Brande in Zuid-Afrika, elkaar 
perfekt aanvulden. 

VERWANT 

Sauwens onderstreepte in ver
scheidene toespraken in Johan-

Deze week in 
Op zoek naar de ooisprong van de mens 

DE LOKROEP 
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Erotische verhalen 

De Nederlandse schnjfster Lyèa Rood 
had nooit gedacht dat ze njk kon 

worden met erotische verhalen voor 
vrouwen. Een gesprek over haar 

best-seller "Louter Lust", 
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nesburg en in Kaapstad dat het 
,,taaivoordeel" tussen Vlamin
gen en Afrikaanders erg be
langrijk is. In Zuid-Afrika spre
ken meer dan vijftien mUjoen 
inwoners het aan het Neder
lands verwante Afrikaans. De 
stelling van de minister werd 
overigens bijgetreden door 
overheidspersonen, zowel blank 
als zwart, die zegden het Ne
derlands van Sauwens uitste
kend te begrijpen. 

In Kaapstad bezocht Sauwens, 
samen met de Antwerpse ha-
venschepen J a n Devroe, leden 
van de regionale regering en van 
het stadsbestuur. Bij de vrou
welijke burgemeester van 
Kaapstad gingen zij de verzus
tering tussen Kaapstad en Ant
werpen voorbereiden. Daar
voor moeten er eerst nog ge
meenteraadsverkiezingen 
plaatshebben. Dat zal volgend 
jaar gebeuren, waarschijnlijk in 
oktober. 

DE LIJN ALS VOORBEELD 
In Johannesburg had Sau-wens 
voordien al dr. Zav Rustomgee 
ontmoet, de speciale adviseur 
van minister Manuel van Han
del en Industrie. Hij sprak er 
ook met minister Van Zyl, die 
het departement Transport be
heert in de belangrijke provincie 
Pretoria-Witwatersrand-Vaal 
(PWV). Hier en in de andere 
delen van Zuid-Afrika moet het 
openbaar vervoer ontwikkeld 
worden. De minister zegde toe 
dat de Vlaamse Vervoers Alaat-
schappij De Lijn, hier een be
langrijke bijdrage zal leveren. 
Hij nodigde de minister en zijn 
medewerkers uit voor een te
genbezoek aan Vlaanderen. 
Ook voor de havens zag Sau-
w^ens mogelijkheden tot grotere 
samenwerking. Hij stelde vast 
dat die al in zekere mate bestaat 
voor wat Durban, Richardsbaai 
en Kaapstad betreft. Richards
baai (een nieuwe haven aan de 
Oostkust die mee is aangelegd 
door het Vlaamse baggerbedrijf 
Dredging) heeft al een omzet 
van twee miljoen ton per jaar 
met Antw^erpen. Het gaat 
hoofdzakelijk om steenkool en 
ertsen. Ook Kaapstad heeft ja
renlange bindingen met de 
Vlaamse havens onder meer via 
de Belgische Zeevaartmaat-
schappij CMB, die voor 49% in 
handen is van de grote Zuid-
afrikaanse rederij Safmarine. 

SUKSES 
Wat de resultaten van de missie 
betreft voor de deelnemers, 
konden deze al onmiddellijk af-
ge-wogen w^orden aan het aantal 
kontakten. In Johannesburg 
waren er dat meer dan 300. In 
Durban zo'n 70 en in Kaapstad 
meer dan 80. Zij waren maan
den tevoren voorbereid door de 
Vlaamse Dienst voor Buiten
landse Handel (VDBH) onder 
leiding van oud-senator Hans 
De Belder. De zorg waarmee dit 
gebeurde, maakte grote indruk 
op de Zuidafrikaanse partners. 

Direkte resultaten waren er al 
onmiddellijk voor een bedrijf uit 
Antwerpen dat gespecializeerd 
is in papierbehandeling en -
verzending en ook voor ver
scheidene Antwerpse haven-
firma's. Ook bedrijven die wer
ken met produkten voor wa
terbehandeling en met produk

ten voor de bouwnijverheid, 
kregen bestellingen op hun or
derboek. Een Tumhouts be
drijf, dat speelkciarten maakt, 
noteerde een eerste opdracht. 
Het ziet belangrijke bestellin
gen in het verschiet w^anneer 
binnenkort in Zuid-Afrika de 
wet op de kansspelen wordt 
gestemd en de casino's gele-
galizeerd worden. 

Een farmaceutisch bedrijf uit 
Bornem, vond een partner die 
een verkoopsorganisatie uit
werkt voor zijn produkten. Ook 
bedrijven die gespecialiseerd 
zijn in drukinkten en grafische 
chemikaliën deden goede za
ken. 

In zijn slottoespraak op het of
ficiële diner in het Alphenhotel 
in Kaapstad kon minister Sau
wens dan ook met trots zeggen 
dat de missie niet alleen in
teressante informatie opleverde 
voor de deelnemende bedrijven, 
maar dat er ook tal van konkrete 
zakelijke kontakten werden ge
legd. En ook op politiek gebied 
blijkt Vlaanderen in Zuid-
Afrika goed in de markt te lig
gen. Onze „konstitutionele 
spitstechnologie", zoals Hans 
De Belder het zegt, staat model 
in het land van Sarie Marais. 
Waar het federale denken — 

^ dixit minister Sau-wens — iedere 
5 dag veld wint en de oplossingen 
J almaar meer worden afgekeken 

Joiian Sauwens: "Het taaboordeel in de relaties tiuden Vlamingen en >'^" ̂ ^'^^ ^^ ^} "^ Vlaanderen 
Afrikannder^ Li zeer belangrijk." '^«^^«n uitgedokterd. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • O (MvdB) 

POLITIEK DEBAT KAN BEGINNEN 

FEDERALE WERKGROEP SOCIALE 
ZEKERHEID HEER RAPPORT KLAAR 
In oktober 1992 heeft de Kon-
ferentie van Voorzitters van de 
Kamer van Volksvertegenw^oor-
digers een werkgroep opgedra
gen het debat over de toekomst 
van de Sociale Zekerheid op 
middellange en lange termijn 
voor te bereiden. Deze werk
groep heeft op 27 oktober 1994 
zijn w^erkzaamheden beëindigd 
met de goedkeuring van zijn 
verslag. 

De werkgroep, voorgezeten 
door Kamervoorzitter No-
thomb, bestond uit één verte
genwoordiger per politieke 
fraktie. Voor de VU nam J a n 
Caudron deel aan de gesprek
ken. 

De werkgroep heeft tussen 10 
februari 1993 en 13 september 
1994 12 hoorzittingen georga
niseerd met als doel informatie 
in te zamelen over de ontwik
keling van het sociale-zeker-
heidsstelsel op middellange en 
lange termijn. 

Tijdens deze hoorzittingen — 
waaraan de ministers van So
ciale Zaken, Tew^erkstelling en 
Arbeid, Pensioenen, Kleine en 
Aliiddelgrote Ondernemingen 
en Landbouw, evenals verschei
dene professoren, ambtenaren-
generaal en deskundigen van 
het Planbureau, van net Na-

Jan Caudron vertegenwoordigde 
de VU in de Kamerkommiddie 
Sociale Zekerheid. 

tionaal Instituut voor de Sta
tistiek en van het Centrum voor 
Gezins- en Bevolkingsstudiën, 
hebben deelgenomen — kwamen 
volgende temas aan bod: 

1. de demografische prognoses 
1992-2050; 

2. de lange termijn vooruitzich
ten inzake geneeskundige ver
zorging, -werkloosheid en w^erk-
gelegenheid, kinderbijslag en 
pensioenen; 

3. de financiering van de S Z in 
samenhang met de socio-eko-
nomische vooruitzichten; 

4. de relatie tussen de socio-
demografische ontwikkeling en 
de werking en doelmatigheid 
van de SZ; 

5. de toekomstige ontwikkeling 
van de Sociale Zekerheid van de 
zelfstandigen en van het over
heidspersoneel. 

De konklusies van de hoorzit
tingen binden de leden van de 
werkgroep niet maar zijn een 
inleiding tot het debat. Zij geven 
een tematisch overzicht van de 
knelpunten die zullen moeten 
-worden behandeld. Het debat 
zelf zal plaatsvinden in de Ka
merkommissie voor de Sociale 
Zaken, nog m de loop van de 
maand november. 

De werkgroep is eenparig van 
oordeel dat niet langer een af
wachtende houding mag wor
den aangenomen en dat de po
litieke diskussie over de toe
komst van de SZ na 2003 niet 
meer mag -worden uitgesteld. 
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PROVINCIALE KADERDAGEN GEMEENTEBELEID 

IN DE VLAAMSE GEMEENTEN 
MET DE VU NAAR 2000 
Tijdens de maanden november 
en december organiseren het 
Vormingscentrum Lodewijk 
Dosfel en de VU enkele ka-
derdagen voor nieu\ve gemeen
teraadsleden en VU-aktieven in 
lokale afdelingen. In elke pro
vincie wordt een dubbele ka-
derdag georganiseerd. 

Op de cigenda staan thema's die 
belangrijk zijn voor de lokale 
politiek. De eerste dag behan
delt de rechten en plichten van 
het gemeenteraadslid, gemeen
telijke financiën en begroting, 
kultuur-onderwijs-jeugd-senio-
ren en sociaal beleid en OCMW. 
De tweede dag lichten sprekers 
de volgende thema's toe: ruim
telijke ordening-stedebou'w-
openbare werken, verkeer, mi
lieu en de relatie partij-man
dataris. 

Deze thema's zullen ^vorden in
geleid door eksterne deskun
digen of sprekers uit eigen par
tij. Er zal niet enkel aandacht 
geschonken •worden aan het po
litieke werk binnen de gemeen
teraad of in het schepenkoUege. 
De opgesomde thema's kunnen 
ook niet verkozenen of afde
lingen inspireren tot akties bui
ten de raad. De volledige 

agenda: 

West-Vlaanderen: zaterdag 19 
november en zaterdag 10 de
cember in 't Leeuwke, H. Ver-
riest 4 te Roeselare. 

Vlaams-Brabant/Brussel: zater
dag 19 november en zaterdag 10 
december in het VU-sekreta-
riaat, Barrikadenplein 12 te 
Brussel. 

Limburg: zaterdag 19 novem
ber en zaterdag 10 december in 
't Casino, Kioskplein 25 te Be
ringen. 

Oost-Vlaanderen: zaterdag 3 
december en zaterdag 17 de
cember in het VU-sekretariaat, 
Bennesteeg 2 te Gent. 

BRABANT 

NOVEMBER 

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

Za. 26 WOLVERTEM: Breugel-
avond vanaf 18u. in de feestzaal 
,.Cecilia", Oppemstraat 32. Org. 
VU-Meise-Wolvertem-Oppem. 

Antw^erpen: zaterdag 3 decem
ber en zaterdag 17 december in 
Zaal Kempenland, Heren-
thoutsesteenweg 53 te Nijlen. 

De dagen starten telkens om 
9u.30 en eindigen om 16u.30. 
Naast de gemeenteraadsleden 
en hun opvolgers raden we alle 
VU-bestuursleden en kandida
ten op VU- of aanverwante lijs
ten aan om te komen. 

Voor inlichtingen en inschrij
vingen : J a n Brocatus en Sigurd 
Vangermeersch, Vormingscen
trum Ivodewijk Dosfel, Om
wentelingsstraat 13, 1000 Brus
sel. Tel: 02/219.25.00. Fax: 
02/217.35.10. 

DECEMBER 
Za. 3 TERVUREN: Spagetti-
avond in de parochiezaal van 
Moorsel (naast kerk in de Moor-
selstraat), vanaf 18u. Org. VU-
Duisburg-Moorsel-Tervuren. 
Za. 3 OVERUSE: GezelUg pan-
nekoekenfestijn in het Ontmoe
tingscentrum Den Rank, Stwg op 
Hoeilaart 56, Maleisen-Oveijse. 
Vana 15u.30. Org.: VU-Overijse. 

NATIONALE KADERDAG 
OVER PROVINCIEBELEID 
In januari w^orden de nieuwe 
provincieraden geïnstalleerd. 
Het is belangrijk dat de VU 
deze gebeurtenis zo goed mo
gelijk voorbereidt. Vandaar dat 
de Vereniging van Vlaamse 
Mandatarissen, het Vormings
centrum Lodewijk Dosfel en de 
VU het initiatief namen om alle 
provinciemandatarissen, opvol
gers en geïnteresseerden samen 
te brengen. 

Op zaterdag 26 november or
ganiseren we een studiedag in 
zaal Genadedal in de Velder-
blok te Kessel-Lo. We gaan van 
start om 9u.30 en eindigen om 
16u.30. 

In de voormiddag bijt Herman 
Van Autgaerden, lid van de be
stendige deputatie van de kers
verse provincie Vlaams-Bra
bant, de spits af. Hij komt het 
bestuursakkoord voor Vlaams-
Brabant voorstellen. 

Na Herman Van Autgaerden 
komt het Limburgs deputatie-
lid Frieda Brepoels aan het 
woord. Zij maakt een evaluatie 
van drie jaar lidmaatschap van 
de bestendige deputatie. Welke 
plannen had ze voor drie jaar? 
Heeft ze die kunnen verwe
zenlijken? Vanwaar kwam de 
tegenwind? Hoe zal Brepoels 

de volgende zes jaar aanpak
ken ? 

Tenslotte vroegen we het West
vlaams provincieraadslid Jean-
Alarie Bogaert om zijn loopbeian 
in de raad te schetsen. Hoe 
evalueert hij zijn politieke loop
baan tot hier toe? Welke in
vloed denkt hij vanuit de op
positie gehad te hebben ? Pakt 
hij de zaken nu, na jarenlange 
ervaring, anders aan dan vroe
ger? Welke raad kan hij zijn 
kollega-raadsleden meegeven ? 

In de namiddag gaan we dieper 
in op enkele specifieke provin
ciale bevoegdheden. In drie 
werkgroepjes •willen •we respek-
tievelijk het pro-vinciaal milieu
beleid, het kuituur- en onder
wijsbeleid en de relatie pro
vincie-gemeente onder de loep 
nemen. 

Deze ontmoetingsdag staat 
open voor pro'vmcieraadsleden, 
de opvolgers, de kandidaten op 
de lijsten, de VU-kaderleden en 
geïnteresseerden. Voor inlich
ten en inschrijvingen kan je te
recht bij J a n Brocatus of Sigurd 
Vangermeersch, Vormingscen
trum Lode^wijk Dosfel, Om
wentelingsstraat 13, 1000 Brus
sel. Tel. 02/219.25.00. Fax: 
02/217.35.10. 

G r o t e K B - N a t u u r s p a a r a c t 

Wie nu met sparen hoge toppen scheert, 
wint straks een reis door de States. 

Yosemite Park. Death Valley. De Grand Canyon. De Grote KB-

Natuurspaaractie geeft u de kans dat allemaal te ontdekken. Hoe 

meer u vóór eind januari spaart, hoe meer kans dat u In de prijzen 

valt. De eerste 3 winnaars toeren met hun reispartner 16 dagen 

door 't westen van de States. De volgende 16 gelukkigen 

trekken per jeep of te paard door een ongerept stukje 

Europa. Alle reizen worden georganiseerd door de | R f l 

K R E D I E T B A N K . T H U I S B I J DE B A N K V A N H I E R 

VTB-VAB. En er zijn nog meer dan 1400 andere prijzen: Sony 

Handycams, Zeiss-verrekijkers, Raleigh-fietsen, dagtrips met de 

NMBS naar Planckendael (met gratis treinreis), en nog veel meer. 

Bovendien heeft de KB ook aan de Vlaamse natuur gedacht. 

Via deze actie steunen wij het dierenpark Planckendael om 

onze otters, ooievaars en vleermuizen te redden. Nóg 

een reden om uw beste pootje voor te zetten! 

IN SAMENWERKING MET E 
KMDA-Planckendael Tombola voor het behoud van fauna en flora K.B. 22/4 /94. Voortr 9/5/94 Het reglement is verkri jgbaar in elk KB-kantoor 

AEWERTïIMTlE 
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UIT DE REGIO 
WE HERDENKEN WILLEM LAROY 
O p 24 oktober 199-4 overleed 
Willem Laroy in het H.Hart-
ziekenhuis in Tienen. Zijn groot 
hart had het plots begeven. 

Wim werd op 5 juh 1933 in het 
Westvlaamse Beernem geboren. 
De drie zonen erfden de ge
voelige natuur van hun ouders. 
En kozen voor de kunst. Hun 
volksverbondenheid erfden ze 
door opvoeding. Grootvader en 
vader Leroy waren onderwij
zers, gevormd in de normaal-
school van St.-Niklaas. Daar 
haalden ze ook hun vlaams-
gezindheid. 

Vader Prosper Laroy w^erd on
derwijzer in Beernem, maar stu
deerde verder. Hij behoorde tot 
die generatie opvoedkundigen 
open van geest, bezield door 
kanunnik De Hovre. Het groei
ende fascistoïde vervreemdde 
hem van het VNV en zo nam hij 
ontslag in 1942. Desalniettemin 
boette hij na de 2e W O 21 
maanden lang in St.-Kruis. Als 
,,koster" van het kamp hielp hij 
menigeen door de moeilijkhe
den, maar zelf vergat hij nooit 
die tijd... Slechts 49 jaar stierf 
hij op Kerstdag 1952. 

Joost, de oudste zoon, stu
deerde aan het St.-Lukasinsti-
tuut in Gent en Wun trachtte — 
ook in Gent — ingenieur-brou

wer te worden. Mciar studie
discipline lag hem niet. Wim 
was een woordkunstenaar, een 
tweede Antoon van der Plaetse, 
die samen met vader Laroy ook 
St.-Kruis beleefd had. Tijdens 
zijn dienstplicht in de St.-
Maartenskazeme te Leuven ge
bruikte hij ten voUe die gaven. 
Zo zou hij ook in Leuven bhjven 
,,hangen". Hij werd dé ster
medewerker van de pleiatselijke 
,,Radio Centrale". Te Brussel 
aan het Koninklijk Konserva-
torium behaalde hij intussen 
met glans zijn diploma Toneel 
en Diktie. 

Langzamerhand groeide zijn le-
rarenambt. Hij vestigde zich in 
het moeilijke Hageland. Zout
leeuw en Tienen. Met overgave 
werkte hij mee in de Volksunie. 
Zo ook was zijn lesgeven. En 's 
avonds leefde hij zich uit tussen 
het toneel, de welsprekend-
heidstomooien, het schrijven en 
het dichten. Zoals Villon leefde 
hij in 't kw^adraat: onstuimig en 
groots. 

Enkele weken voor zijn plotse 
heengaan — ^ve hadden het over 
zijn pensioen — overliepen we 
samen de opgang van Vlaan
deren in zo weinig jaren. E^n 
goed gesprek zat er altijd in bij 
Wun. Met een vleug nostalgie 

en een brede horizon. 

Vrijdag 28 oktober hebben ve
len in Tienen zijn uitvsiart mee
beleefd, met een gezongen 
Vlaamse Leeuw en „ons sim-
bool" — zoals Wim onze leeuw 
heette — mee-met-hem bij Moe
der Aarde... Dat was zijn wens ! 
Zijn blije, ironische blik; zijn 
stem die teder en scherp kon 
zijn zuUen we nooit vergeten. 
De gloed en de hefde voor zijn 
volk wekte het mooie in velen. 
Wij zijn er hem dankbaar om. 

Willy Kuijpers 

DICHTER-TOONDICHTER RENE 

DE CLERCQ TEN TOON 

EEN 
ADVERTENTIE 
IN WIJ EN DE 
TOEKOMST 
RENDEERT 

02/219.49.30 

De tematentoonsteUing in 
Toonzaal J a n Van Hoogten 
(Bormshuis, Volkstraat 30, Ant-
•werpen) zal gewijd zijn aan de 
figuur van de Westvlaamse 
dichter en toondichter René de 
Clercq. Bekende en minder be
kende aspekten van deze kun-
stensiar worden behcht. Mede 
dankzij de Elza Vis-De Clercq-
Stichting, die haar rijk gestof
feerd archief bereidwillig ten 
dienste stelt, wordt deze ten-
toonstellilng een niet te missen 
gebeurtenis. 

De opening vindt plaats op za
terdag 19 november 1994, om 
14u.30. Pieter Vis, direkteur 
van de Elza Vis-De Clercq-
Stichting, houdt de inleiding. 

Aan de aanwezigen wordt een 
bescheiden receptie aangebo
den. De tentoonstelling loopt tot 
en met zaterdag 21 januari 1995 
en is vrij toegankelijk gedu
rende de gewone openingsuren 
van het Bormshuis (dinsdag en 
vrijdag van 14u.30 tot 16u.30 en 
zaterdag van 10 tot 16u.). 

VU-OVERIJSE 
OPNIEUW GESTART 

Het Volksuniebestuur van de 
nieuw opgestarte afdeling 
Overijse nodigt ter gelegenheid 
van Sinterklaas, hartelijk uit op 
een gezellig Pannekoekenfes-
tijn. Zaterdag 3 december a.s. 
vanaf 15u.30 in het Ontmoe
tingscentrum Den Rank, Steen
weg op Hoeilaart 56, Maleizen, 
3090 Overijse; 

Dit centrum is gemakkelijk te 
bereiken. Men neemt afrit 3 
Overijse-Genval, draait naar 
rechts tot aan de rode hchten 
(Ouwe Schuur - Rest.) men 
neemt weer onmiddellijk rechts 
en men bevindt zich op de steen-
w êg op Hoeilaart. 

Reinhilde Raspoet, voorzitter 

,N 

U bent van harte welkom bij 

Karel Van Den Berghe 
B.V.BA 
VLOER en MUUFtTEGELS 

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

GEI^ESTEENWEG 377 
9300 AALST 
(200 m voor de Vijftiuizen) 
Tel 053/700664 

PVBA 

J. BORREMANS-COCK 
& KINDEREN 

Algemene Bouw/ondernemingen 

Gentsestraat 238 
9500 Geraardsbergen 

TeL 054-41.25.89 

Wij bouwen voor u 
sleutel op de deur 

- DEVRIESE ^ 
woonverlichting 

baron ruzettelaan 78 
8310 brugge 4 

^baan brugge-oostkamp> 
K 050 35 74 04 /• 

WOONIDEE 
Cecile Moonen 

Interieur Decoratrice 

Wij hebben hart en ti|d voor U 

Gordiinen en Overgordiinen 

De beste merken, maken en plaatsen 

Overtrekken van zetels en stoelen 

20 laar ervaring 

Advies voor uw interieur 

Woonidee, Stationstraat 16, 
9280 LEBBEKE 
Tel 052/411573 

EEN 
ADVERTENTIE 
IN WIJ EN DE 
TOEKOMST 
RENDEERT 

02/219.49.30 

Brood- en 
banketbakkerij 

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

SPECIALITEIT 
VAN ALLE 

GELEGENHEIDSGEBAK 

Cak&^dmi ' 

zitplaatsen feest
zaal voor 100 per-

j , sonen. Groepen 
(0 en bussen op 

afspraak 
in speciale 

)rljzen - 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 bezoeken is ook 
kennis maken met het 

Vlaams 
Ontmoetingscentrum 

^ D e Gulden Spoor 

rechtover uitgang parking 

't Zand 22 Brugge 
tel. 050-34.30.82 

* dranken * restaurant 
* snacks * zaal voor 50 pers 

'tboereny 
CAFE-RESTAURANT-FRiïUUR 

Terras - Lunchroom -
Coffeeshop 
Altamira stone grill 

Prijzen voor groepen 
op aanvraag. 

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

•iÖ 
N.V. ZAKENKANTOOR 

HERMAN STEENHOUDT 

1 STATIONSPLEIN, 
9500 GERAARDSBERGEN 

Tel. (054) 41 30 44 

Woonkrediet 
steeds iets beter! 

Kostuums naar 
maat 

A HERENKLEDING 

i f yèrmees 
V J L y Steenhouwersvest. 52 
^ - ^ • ANTWERPEN 

nv de winne-fabrisac 

N^ / mlgroBtrsat 128 
V / IB 9200 Bohoonaarde 

^ dendermonde 
062/42 33 04 - 42 39 16 

drukkerij 

typo 
offset 
repro 
enveloppen 
rx enveloppen 
kettingformulieren 
boekdruk 
direct mail 
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„vos DEUX MEILLEURS CVP-
ATOUT5" WONEN IN KOKSIJDE 

vos deuxnidlleoisatouts 
A 

V 

A 

• 
V 

01 

10 
* 

* 

Cher concitoyen. 

Cene lettre s'adresse specialement, maïs pas 
exclusivement aux SENIORS Nous appartenons 
a cette categorie d'age et prenons Ie temps a compiler 
vos points de vue et vos aspirations Pour cette raison 
notre attention particuliere pour vous 

Presentons 

DANCKERS Jacques - 62 ans 
Marie a Micheline VANFLETEREN. lusqu'a l'annee 
demiere commerc^nte independame exploitant Ie magasin 
PHILDAR, Kursaallaan 
Officier retraite de la Force Aenenne Conseiller aupres 
du CPAS 
24ième PLACE (AVANT-dernière) sur la liste n"?: CVP 

SLAMBROUCK Jean - 58 jaar 
Marie a Annie RENTY, ex-employee de banque active 
dans differentes organisations socio-cuiturelles 
Instituteur retraite Secretaire duCVP-Koksijde 
22ième PLACE süHa liste n"?: CVP 

Pendant des annees 1'attention des dirigeants communaux se portalt vers Ie developpement de 1'image tourist.que 
de la commune Avec raison d'ailleurs, car cela represente l'industrie pnncipale Les accomodations sociales et les 
amenagements infrastructurels pour personnes agees etaient chaque fois mis a 1'arriere plan. ceci se basam sur une 
population relativement jeune j tn c 
Il nous faut revoir la situation, la population est maintenant en majonte composee de personnes de + 60 ans bans 
porter prejudice a I'un, I'autre doit être possible 
Heureusement le premier grand pas a ete fait Notre vo.x, autant au CPAS que dans d'autres organismes de 
decision a portee ses frtiits Enfin des service llatsl Enfin des services spécifiquemem pour personnes agees et 
moms mobiles 

Le travail n'est pas terminél 

Tout doit être mis en oeuvre afin de realiser la maison de repos a 90 lits, services d'appoint y compris 
La sécurité hois ct dar.s la de.v.cure noas precocupc aussi, lorn a r.ous de dire que 'a cnmtnalite fait ftireur. mais .1 
est mieux de prevoir que de devoir agir quand le mal est fait 
Pour cela nous voulons que I'agent de quartier. de preference un homme d'expenence et d'approche sociale, est 
fami mais avant tout la boue de secours pour son quartier 11 est le soutien pour tous vos soucis physiques et 
administratifs et votre aide par les acres et par les conseils 

Quel est notre apport envers Ics jeunes et actifs? 
Nous nous opposons radicalement a l'impót communal sur les revenus personnels Attemdre a votre revenu est 
une atteinte a nos pensions de retraite -r j «i 
La commune, comme le plus grand employeur, doit preserver les moyens necessaires afm de sauvegarder 
I'emploi , 
Les transports en common sont a revoir et a repenser vous donnant la possibilite d'atteindre toutes les destinan-
ons dans un temps respectable, certainement quand il s'agit de votre lieu de travail Le temps recupere viendra au 
profit de votre familie et de vos loisirs 

Voila succinctement notre aire de travail 

LES SENIORS HORS JEU DANS LA COMMUNE 7 
VOTRE CHOIX LE 9 OCTOBRE 1994 EN DETERMINERA LE SORT '. 

Merci pour votre soutien 

Met dit pamflet in de taai van J.-M. Dehoudde richtten de heren Troef en Klaverjas zich tot 1&) deniorj 
Coxydoió. 

0 « « s « e « « @ » 

Sommige CVP'ers schrikken 
werkelijk voor niets terug om 
toch maar stemmen te ronselen. 
Zo ook de heren Danckers Jac 
ques en Slambrouck Jean uit 
Koksijde. De eerste een „of
ficier retraite de la Force Aé-
rienne" en „conseUler auprés du 
CPAS", de tweede „instituteur 
retraite" en „secrétaire du CVP-
Koksijde". 

Voor de jongste gemeenteraads
verkiezingen richtten zij zich 
„specialement, mais pas exclu
sivement aux seniors" van Kok
sijde want „le travaU n'est pas 
terminé !". Na de „service flats" 
(enfin!) moet alles in het werk 
gesteld -worden om een „maison 
de repos a 90 lits, services d'ap
point y compris" op te richten, 
etc... 

De beide heren stellen zich voor 
als troeven: de ene als klave
renaas, de andere als klaveren
tien. Vanuit de klavers vragen 
zij zich af of „les seniors hors jeu 
dans la commune" zijn ? Hun 
antwoord is duidelijk: „Votre 
choix le 9 octobre 199-4 en de-
terminera le sort!" 

En de zegezekere heren sluiten 

V s c- a. £ 5 •-; s » s- » » s- a « « « » # ^ «̂  f 

af met een krachtig: „Merci 
pour votre soutien." 

Zou CVP-voorzitter Van Hecke 
niet eens zijn gezag cianwenden 
om die twee troeven van Kok
sijde op hun plaats te zetten 
i.p.v. ze in onze klavers te laten 
schijten ? Want hoe dan ook zijn 

het niet zijn mooiste kaarten om 
uit te spelen. Alaar misschien is 
het „appèl aan de verantwoor
delijke Vlaming" van Van 
Hecke aan deze twee klaver
jassen niet besteed, dat verne
men wij dan wel graag uit de 
mond van de CVP-voorzitter 
zelf! 

WEST-VLAANDEREN 

N O V E M B E R 

Vr. 11 I Z E G E M : Vlaams huis va
naf 20u. negende kaarting. Ook op 
13/11 vanaf lOu. Org. : Kaarters-
club De Vlaamse Vrienden. 

Vr. 18 K O R T R I J K : Voordracht 
over ,,De bevrijdingsdagen in het 
Kortrijkse: de feiten" door José 
Vanbossele.. Om 20u. in de Oude 
Dekenij, Sint-Maartenskerkhof, 
Kortrijk. Inkom 100 fr. Org. : W B -
Kortrijk. 

Ma. 21 I Z E G E M : Bovenzaal Oud 
Stadhuis, 15u.: diamontage over 
Oud West-Vlaanderen, door René 
Moeyaert. Org.: VWG-Izegem. 

Wc . 23 I Z E G E M : Het inpakken 
van geschenken. V-Club voor vol
wassenen. Om 19u.30 in de Om

megangstraat 5. Inkom 50 fr. Mee
brengen: restjes inpakpapier, lint
jes, schaar, lijm, plaklint. Org. : Vla-
najo vzw. 

Wc. 23 I Z E G E M : Plantijnzaal Bi-
blioteek, 19u.30-21u.30: tweede 
sessie kursus ,,Hoogtepunten uit de 
beeldhouwkunst van de 20ste 
eeuw". Org. : VSVK. 

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

Wc. 30 I Z E G E M : Plantijnzaal Bi-
blioteek, 19u.30-21u.30: derde ses
sie kursus „Hoogtepunten uit de 
beeldhou-wkunst van de 20ste 
eeuw". Org. : VSVK. 

ANTWERPEN 

N O V E M B E R 

Wo. 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 jubüeum 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. 

Za. 19 L I E R : Samen met V U J O -
voorzitter Geert Lambert de ge
meenteraadsverkiezingen evalue
ren, tussen 14 en 17u. in het VNC te 
Lier-Centrum, Berlarij 80. Org.: 
VUJO-Arr . Mechelen 

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, ook in de Warande. 
Dochter Laplasse zal de voorstel
ling bijwonen. 

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

Do . IA D E U R N E : V W G sluit het 
wandeljaar af met etentje. Belang
stellende senioren zi^n 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-

OOST-
^VLAANDEREN 

N O V E M B E R 

Zo. 20 Z O T T E G E M : JaarUjkse 
Herfstwandeling van VU-Zotte-
gem. Vertrek om 14u. op parking 
café Gasthof Erwetegem. Via Er-
wetegempad volgens Zottegemse 
wandelkaart terug naar 't Gasthof 
waar de deelnemers een consumatie 
aangeboden wordt. Duur wande
ling ca. 3 uur. 

D E C E M B E R 

Di . 13 L O C H R I S T I : „Brussel -
Vlaams ?", door Bert Anciaux. Om 
20u. in Hotel Begonia, Dorp-Oost 
7. Toegang gratis. Org. : FVK-Ro-
denbachfonds Oost-Vlaanderen. 
Info: 09/225.57.92. 

LIMBURG 
N O V E M B E R 

Zo. 27 HASSELT-KIEWIT: Her
denking ,,Limburgs offer voor 
Vlaanderen". Om 14u.: herden
kingsmis in de St.Lambertuskerk, 
Kempischestwg, Kiewit. Om I5u.: 
Getuigenissen door repressieslacht-
offers, tijdens koffiemaaltijd in Ont
moetingscentrum De Binder, Vij
verstraat, achter de kerk. (inschrij
ven aan 350 fr.p.p. op rek. 456-
9578921-04 van Herdenkingskomi-
tee, Lisbloemstr. 31, 3500 Hasselt, 
vóór 18/11). 

D E C E M B E R 

Za. 17 D O R N E : 17de Uilenspie
gelavond van het IJzerbedevaart-
komitee-gewest Maaseik. Om 19u. 
eucharistieviering in parochiekerk 
van Dome. Daarna feest in de 
Oase, tegenover de kerk, met fijne 
en uitgebreide koffietafel, feest
rede, samenzang, tombola en uit
reiking UUenspiegeleremerk. Info: 
W Rosiers (86.35.38). 

^I^ 

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 2Öu. In
schrijven bij T. van Gelder 
(321.19.86). Org. : Vlaamse Kring 
Berchem. 

Za. 26 H O V E : Jaarlijks 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-
dehng geeft Miei het woord om de 
reizen van 1995 voor te stellen. Om 
14u.30 in zaal Rix. Info: voorzitter 
Heyndrickx (321.75.95). 

VU IN 
OUDENAARDSE 
RAAD 
Zoals geweten kwam de VU in 
Oudenaarde met een gemeen
schappelijke CVP-VU-hjst op, 
vanaf 1 januari zeJ de VU in de 
raad vertegenwoordigd zijn 
door Frans Van den Heede. 
Ook in de OCMW-raad zal de 
VU een zetel innemen. 

Wie de eerder verschenen lijst 
van verkozenen heeft bijgehou
den kan deze aanvuUing aan
brengen. 

Volgens onze jongste telling be
schikt de VU thans over 364 
raadsleden (307 mannen, 57 
vrouwen). 

UILENSPIEGEL
AVOND 
VOOR 
GEWEST
MAASEIK 
Het I Jzerbedevaartkomitee-ge-
west Maaseik nodigt uit op haar 
17de Uilenspiegelavond, op za-
terdcig 17 december 1994. 

Wij beginnen de feestavond met 
een eucharistieviering voor 
Vrede in Vlaanderen en waar 
ook ter wereld. Het Donatus-
koor van Dome o.l.v. Evert 
Cuppens verzorgt de zang. En
kele jongeren brengen instru
mentale muziek. Pater Wieers 
géiat voor in deze viering. 

Afspraak: 19u. parochiekerk 
van Dorne. 

Daarna feesten we verder in de 
Ocise tegenover de kerk. 

Er wordt gezorgd voor een fijne 
en uitgebreide koffietafel. Hugo 
Van Hemelrijck, sekretaris van 
VOS, houdt de feestrede. Er is 
vooral veel samenzang, een fel 
gesmaakte tombola met prach
tige prijzen en opnieuw wordt 
de uitreiking van het UUen
spiegeleremerk het hoogtepunt 
van de avond. 

Deehicmie in de onkosten: 300 
fr. per persoon. 

Meer info bij Wdfried Rosiers, 
Wijklaan 21 te 3680 Neeroe-
teren (86.35.38). 
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HET GEZIN IN HET ZONNETJE 

MENSEN WILLEN GELUKKIG ZIJN 
GoeU wijn u van alle tijden, ook al 
doen de deizoenen <ionu voor kleine 
dmaakverdchiüen en navenante aan-
paddingen zorgen. Zo ook i^i het met 
de gezinnen. Het i) een tifdelooé 
mirakel van soepelheid en veer
kracht. Telkens weer ligt het, over 
alle maatschappelijke gebeurtenis
sen heen, 'in de vuurlinie van kritiek 
en kontestatie. Telkeru weer weet het 
zich aan te passen. Steeds opnieuw 
worden mannen en vrouwen gevon
den, in kwade en goede dagen, die er 
toch het bedte van willen maken 
(blz. 169). 

ROLVERDELING 
De historiek van het gezin sa
menvatten, de „diepere" waarde 
van het gezin bij het beëindigen 
van dit millennium inschatten, 
een verdere prognose formu
leren naar de 21ste eeuw toe, het 
zijn evenveel opdrachten die \ l c 
De Donder in een bijzonder 
knap boek weet te verw^erken. 
Afstand neemt hij -waar het 
moet, zich engageren doet hij 
waar het wenselijk is. 

De konstruktie zelf van het 
boek is in die zin opgebouvi^d, 
met een viertal hoofdstukken 
waarin aktuele vraagstellingen 
met historische toetsingen af
gewisseld worden. Telkens weer 

Vic De Donder verkiest een altenten liefdevol samenwonen boven een kUutsiek huwelijk waa.r materudidme 
of geweld de toon aangeven. 

gciat het om een nuchtere, ob-
jektieve en objektiveerbare ana
lyse van levensechte, heel men
selijke tema's en probleemstel
lingen rond kind en gezin, hu-
wehjkssluiting en -beleving, rol-
verdehng tussen man en vrouw 

en tussen kinderen en hun ou
ders, rond het aanzetten tot ont
voogding. Dat daarbij van de 
aktualiteit vertrokken wordt, is 
een garantie om een misplaatste 
idealizering te ondervangen. 
Des te meer gebeurt het door 

het aktuele gebeuren, door ge
kende en miskende toestanden 
aan een historische toetsing te 
onderwerpen. 
In menig opzet is het de aanzet 
tot een verregaande relative
ring, zowel ten goede als ten 

INLEIDING TOT DE GESCHIEDENIS VAN DE WIJSBEGEERTE 

AKADEMISCHE GEDEGENHEID IN KORT BESTEK 
Inleidingen schrijven is zelden 
een dankbare bezigheid: men 
dient vele zaken aan te kaarten 
zonder ze te kunnen uitdiepen, 
en waar men als schrijver in het 
beste geval op kan hopen, is erin 
te slagen de lezer met een gevoel 
van onvoldaanheid op te sche
pen. En dan kreëert men dat 
gevoel van onvoldaanheid van
uit het besef, dat men zelf vv^aar-
schijnlijk niet (of slechts ten 
dele) aan de ontstane nieuws
gierigheid zal kunnen voldoen. 

THALES EN SOFIE 
Nu behoort het vermoedehjk tot 
het droeve lot van heel wat 
menswetenschappelijke disci
plines voor een groot deel van 
,,inleidingen" te moeten leven. 
In deze branches bestaat veel 
van wat er is enkel als hy
pothese. 

Onder dit droevig lot hjdt de 
filosofie misschien nog •wel het 
meest. Thales kreeg de eer de 
eerste filosoof genoemd te wor
den, niet zozeer omdat hij vele 
antwoorden kende, maar wel 
omdat hij de eerste algmene 
vragen stelde. De antwoorden 
op die vragen lagen wat moei
lijker, en dat heeft zich sedert
dien niet al te grondig gewij
zigd : nog altijd vinden filosofen 
in vragen hun m^eest geschikte 
uitgangspunt. 

Filosofie inleiden is in de fi
losofie dus een geliefkoosde, iet
wat onvermijdelijke maar 
daarom niet minder prijzens-
vi^aardige bezigheid. En die in
leidingen ontstaan — zo wil het 
de maatschappelijke ordening 
blijkbaar — meestal in akade-
mische kringen, al wordt er dciar 
momenteel druk gewerkt aan 
technieken en strategieën om de 

filosofie ook dciarbuiten be
kendheid te geven. De grotere 
belangstelhng aan een aantal 
instellingen voor de vakstudie, 
alsook de spektakulaire ver
koop van een bestseller als De 
wereld van Sofie lijken erop te 
wijzen dat het de filosofie heden 
ten dage -weer voor de wind 
gaat. 

Wie naar een inleiding zoekt, 
kan nciast de tot standaarwerk 
geworden gepopulariseerde 
overzichten van Bertrand Rus
sell en Hans Joachim Störig nu 
ook naar de momenteel in één 
handig boekdeelverkrijgbare 
Beknopte Geschiedenis van de Wijs
begeerte van Bernard Delfgaa.uw 
en Frans Van Peperstraten grij
pen. 

De auteurs zijn, net als hun 
hierboven vermelde collegae, 
beiden geschoolde filosofen, en 
genieten in vakkringen een 
meer dan stevige renommee. 
Het boek bestaat uit twee delen. 
De ene helft, die de ontwik
keling tot en met de 19de eeuw 
beslaat, werd geschreven door 
Bernard Delfgaauw, en is een 
ongewijzigde 1 erdruk van een 
in 1952 onder dezelfde titel ver
schenen boekje. Het tweede 
deel is een speciaal voor de 
jongste uitgave geschreven 
overzicht van de vsajsbegeerte 
van de 20ste eeu'w, van de hand 
van Frans Van Peperstraten. En 
daarmee bezorgde laatstge
noemde het Nederlandstalige 
geïnteresseerde publiek een cian 
de jongste ontvrikkelingen aan
gepaste versie van Delfgaauws 
in 1957 gepubliceerde inleiding 
in de wijsbegeerte van de 20ste 
eeuw. 

Het werkje is met zijn ongeveer 
270 bladzijden behoorlijk sa

mengesteld. Immers, in dat be
knopt bestek willen de auteurs 
de ontwikkeling van de Wes
terse wijsbegeerte presenteren 
vanaf Thales tot Lyotard. I2en 
groots opgevatte onderneming 
in een beperkt kader dus, waar
bij er niet alleen naar vlotte 
leesbaarheid, maar ook naar 
w^etenschappelijke gefundeerd
heid gestreefd werd. 

Nu zit men met een dergelijk 
opzet w êl tussen twee vuren 
geprangd: enerzijds laat men 
van de vele interessante figuren 
die de geschiedenis van de •wijs
begeerte rijk is, er niet graag 
veel onvermeld, en anderzijds is 
de gedachteninhoud van de stel
sels van elk van hen voldoende 
interessant en ook kompleks ge
noeg om er meer dan een paar 
paragrafen aan te •wijden. 

VERKENNEND 
In plaats van een selektie door te 
voeren, hebben de auteurs dui-
dehjk voor volledigheid geop
teerd. Men vindt in hun over
zicht haast alle „grote namen" 
uit de filosofie — te beginnen met 
de eerste Griekse •wijsgeren tot 
aan een aantal nog levende be
roemdheden — vermeld en 
meestal ook terdege gekarak
teriseerd. 

Bij de voorstelling van de fi
losofen is de biografische ach
tergrond duidelijk tot een strikt 
minimum beperkt gebleven: 
anekdotisch aangelegde geesten 
zullen dit betreuren, maar het 
liet de auteurs toe de basis
gedachten van elk ervan op zeer 
summiere, maar toch heldere en 
begrijpelijke wijze uiteen te zet
ten. Het boekje laat zich dan 
ook als naslagwerk gebruiken, 
al zal men voor meer diep

gaande studie •wel het best naar 
verdere Uteratuur grijpen. 
Daarvoor kan men overigens 
terecht in de heel goed bijge
werkte bibliografie achteraan 
het boek. 

Dat bij het uitschrijven gecon
denseerd werd, spreekt voor 
zichzelf. Soms voelt men zich als 
lezer door het streven naar vol
ledigheid •wel een beetje over
vraagd, en mist men de lako-
nieke stijl en de kombattieve 
toon van een Russell of de joer-
nalistieke flair en Duitse Griind-
lichkeit van een Störig. Ook een 
beetje jammer zijn de ietwat 
slordige spelling en de soms 
temauw^ernood geëxpliciteerde 
verbanden tussen de onder
scheiden filosofen. 

Maar ze zijn — in hun beknopt
heid, weliswciar — heel wat 
mooie passages in het boek te 
•vinden. We noemen hier o.a. de 
presentatie van het Thomisme 
en de Franse wijsbegeerte in de 
19de eeuw, de bladzijden over 
Wittgenstein en het overzicht 
van de huidige Franse filosofie. 

Een en ander be^wijst dat vanuit 
zijn eigenheid het boek van Del-
gaauw en Van Peperstraten niet 
alleen als aanvullend werk, 
maar ook als betrouw^bcu^e eer
ste verkenning een plciats op 
ieders boekenplank verdient, en 
dat niet enkel omdat het mo
menteel op de Nederlandse 
markt de meest up-to-date ter
reinverkenning van de 20ste-
eeu^wse filosofie bevat. 

(kva) 

c» Beknopte geschiedenis van de 
wijsbegeerte. Bernard Delfgaauw 
en Frans Van Peperstraten. 
Uitg. DNB/PeLkmoJut, Kapel-
Un, 1993. 495 f r. 

M^ 

kwade. Ook al voelt men tus
sendoor de positieve ingesteld
heid van de auteur, zich on
besuisd en moralizerend uit
spreken doet hij allerminst. Zo 
verkiest hij een attent en lief
devol samen^wonen boven een 
klassiek hu\velijk •waar mate-
riahsme of geweld de toon aan
geven (blz. 168). 

Wel is het zijn vaste overtuiging 
dat opgedrongen modellen en 
strukturen zich vanzelf over
leven •wanneer ze onvoldoende 
rekening houden met de •wij
zigingen in de sociale en de 
ekonomische kontouren die nu 
eenmaal periodegebonden zijn, 
die bovendien van periode tot 
periode versneld of vertraagd 
voor een herin^vuUing doen zor
gen. Zelf stelt hij: „wie een be
paald gezin,)tgpe tegen heug en meug 
verdedigt, trekt ten strijde tegen ge
zinnen". Zich aan de evolutie 
onttrekken is de eigenheid van 
botsingen inbou^wen; het roept 
onbegrepen gedrag op, het 
voert misplaatste en achter
haalde gezagsargumenten ten 
tonele die zo veel beter door een 
eerlijke kommunikatie onder 
gelijk^waardige partners vervan
gen •worden. 

EEN KLEINE 
ONDERNEMING 
Exht terzake komt de auteur in 
het slothoofdstuk en in de breed 
opengegooide konklusie (12 
blz.) w^aarin hij, rustig positief 
en zonder moralizerende op
dringerigheid de diepere •waar
den van een samen-leven voor 
en met elkaar tracht uit te schet
sen. Hier met name is de auteur 
efifenaf schitterend. De doelstel-
hng die hem voor ogen stond 
toen hij op verzoek van De 
Bond van Grote en Jonge Ge
zinnen aanvaardde om in het 
kader van het Internationaal Jaar 
van het Gezin (1994) deze te-
matiek te verwerken, is er uit
gegroeid tot een mUd-menseUjk 
relaas met een knap uitgeba
lanceerde •visie. 

Dit is lektuur van een bijzonder 
hoog niveau, aange^wezen voor 
jong en oud, aange^wezen voor 
alle „gezindten", aangew^ezen 
voor zow^el romantische dro
mers als voor revolutionaire 
kontestanten, aangew^ezen voor 
wie het goed meent en goed 
bedoelt met zichzelf en met de 
omge^ving waarin hij of zij ver
keert of terecht komt. Bijna 
ongemerkt ziet men er zich met 
een bloemlezing van knappe in
schattingen gekonfronteerd. Il
lustratief laten •we er enkele vol
gen : „een gezin krijgt men niet, men 
maakt het" (blz. 157). Elders 
heet het dan: „wie eengezin sticht, 
begint een kleine onderneming die in 
geluk doet" (blz. 158). Dat zoiets 
tijd en moeite kost, dat zoiets 
rechten en plichten wil kom-
bineren, is al even evident: „wie 
binnen een gezin alleen rechten op
eist en elke plicht afwijst, degradeert 
de andere tot werktuig van zijn 
eigenbelang" (blz. 159) ... „Een 
menj u) niet het speelgoed van een 
andere" (blz. 160). De gangbare 
individuahzering, het recht dat 
sommigen bepleiten om zich aan 
alles te onttrekken en uit de 
maatschappij te stappen staat 
daar haaks op: „het getuigt van 
een materuilistische irutelling, ge
baseerd op een ongezonde opvatting 
over samen-leven ... zich irupinnen 
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KÜLT-UITJE 
in een kokon id zich gedragen oL een 
tk-betrokken individu ... Een gezond 
gezin dtaat open voor de wereld" 
(blz. 164). 

TEGEN DE SCHONE 
SCHIJN 

AI even schitterend zijn de en
kele bladzijden ^v£larin de au
teur de media aanpakt. Dwaze 
tweeledigheid is er inderdaad 
troef. Terwijl de reklame het 
gezin ophemelt om aan te tonen 
hoe heilzaam de effekten van 
bepaalde produkten wel zijn om 
man, vrouw^ en kinderen er stra-
lend-verenigd te laten uitzien, 
slagen de soap-series er telkens 
in om reeds na een paar af
leveringen alle relaties in een 
uitzichtloos kluwen van nijd, 
jaloezie, partnerruil enz. te laten 
betrekken. Met wat sterke 
drank of drugs er bovenop is het 
hun geëigend procédé om van 
een gezinsrelaas een weinig 
stichtend allegaartje te maken. 
En dan maar zeggen en her
halen dat het een verdomde 
plicht is van de overheid om met 
zorg voor een omvattend ge
zinsbeleid te (laten) zorgen. De 
diepere waarden waarover Vic 
De Donder het in dit knap 
gebrachte boek heeft, 'worden 
avond na avond en middag na 
middag ,,ontmenselijkt" in de 
meest banale soap-produkten. 
Eigen aan flktie van een ge
neratie geleden was nog dat ze 
doodgewone mensen even heten 
dromen van irreële sprookjes en 
feërieke lotsbestemmingen. 
Vandaag slaagt ze erin om 
amoureuze en skabreuze uit
zonderingen tot normale spel
regels te promoten. Voeg er 
straks de uitdcigingen van ge
sofistikeerde seks-komputers 
aan toe en dan komt zelfs de 
romantiek van de gevoelswaar
den kompleet in het gedrang. 
Uiteraard zijn het, op hun beurt, 
onderdelen van een zich wij
zigende maatschappij waarin 
zowat alles kan en mogelijk 
•wordt. Wel blijft het een open 
vraag hoe dit alles verwerkt 
wordt dan w êl doet ontsporen. 
In die zin onderschrijven we 
graag de opvatting van Vic De 
Donder: te ver doorgedreven in-
divQualizermg gaat in tegen de aard 
van de merui zelf. 

Met de auteur delen ŵ e zow^el 
de goedbedoelde wsiarschuwin-
gen als de optimistische noot 
naar morgen toe. Menden willen 
gelukkig zijn. Het is het verhaal 
van vele generaties dat zich nog 
vaak zal herhalen. Het is in
derdaad een droom van alle 
tijden die elkeen voor zich, met 
zijn eigen verhaal van vallen en 
opstaan wil bereiken in een leef-
w^ereld die men idealistisch op
start maar realistisch voltrekt. 

Over die levenskunst gaat het in 
dit boek. Op een prachtige ma
nier speelt het in op de opzet van 
de Verenigde Naties om van 
1994 - en hopehjk van nog heel 
veel volgende jaren - een In
ternationaal J aa r van het Gezin 
te maken. Om de kw^aliteit er
van gaat het, meer dan ooit. Het 
betekent inhoud geven aan het
geen de moeite loont terwijl men 
de schone schijn laat voor wat 
het maar is. 

Chris Vandenbroeke 

c» Liefde is van alle tijden. Het 
gezin aid waarde in de 21dte 
eeuw. Vic De Donder. Vitg. 
Peleknuuu), Kapellen, 1994, 695 
frank. 

BEELDHOUWSTER JEANNE DE DIJN 75 

GROTE RETROSPEKTIEVE 
MET PRACHTIG KUNSTBOEK 
De stad Dendermonde biedt 
haar jarige beeldhouwster J e 
anne De Dijn een passende hul-
detentoonstelling aan. Haar 
stadsgenoot en beeldend kun-
stenjiar Harold Van De Perre 
(onze medewerker en vermaard 
kunstpedagoog) schreef over 
haar en haar oeuvre een bij
zonder openbarend en leerrijk 
boek. 

Op zijn bekende wijze, met veel 
beeldmateriaal en originele 
beeld-vergelijkingen brengt hij 
zijn visie over haar oeuvre. 

COMPOSTEIA 
Uit deze visie komt Jeanne De 
Dijn naar voor als een sterke 

persoonlijkheid, met een inhou-
deUjk én vormelijk bijzonder 
rijk en spiritueel oeuvre. Dit 
oeuvre omschrijft Van De Perre 
als Reizen naar binrun (overigens 
de titel van het boek). Wie het 
kunstboek aandachtig leest en 
nog aandachtiger naar de beel
den kijkt, ontdekt een beeld
houwster met een tegehjk ly
rische en wijsgerige visie op 
mens en wereld. 

Jeanne De Dijns evolutieproces 
•wordt telkens opnieu^w bepaald 
én voortgestu^wd door haar rei
zen naar grote kultuurlanden: 
Spanje, Egypte, India, Mexiko, 
China en tenslotte opnieu^w 
Spanje met Santiago De Com-

In het beeld„ Twee-Eenheid"bereiken de rijke ideeënwereld van Jeanne 
De Dijn, en de vele odpekten van haar vormgeving een duhlierm 
dynteóe. Dit uitgepuurde nobele beeld openbaart bij uitdtek de „dakraie 
uitdtraling" van haar kundt. Beeld in broru (1984). 

Het beeld „Terug Van De Markt" kan aid een hoogtepunt gelden in de 
„Mexikaarue" per'wde van Jeanne De Dijn, én in het geheel van haar 
kundt. Deze zware volksvrouw met brede heupen en laaghangend kleed 
ld aL d kuip tuur én verdchijning uiterdt eenvoudig, en in deze eenvoud 
monumentaal en grootd aid een koningdbeeld uit het oude Egypte. 
Beeld van gebrande aard (1975). 

postela als ultieme reis. En al-
hoe^wel Jeanne De Dijn vooral 
inspiratie put (soms letterhjk op 
te vatten!) uit de natuur (fe
nomenen) die zij op hjiar reizen 
ontmoet, toch valt haar •werk 
perfekt in de bedding van de 
moderne beeldhou^wkunst van 
onze eeu-w. In beeldvergelijkin-
gen van haar werk met skulp-
turen van o.a. Moore, Brancusi, 
Arp, Heiliger en anderen •wordt 
deze vaststelling bijzonder 
zichtbciar en •wordt de k^waliteit 
van haar kunst bevestigd door 
deze grote meesters. 

OGENBLIK 
Wezenskenmerk van haar oeu
vre is de sakrale •wijding die van 
haar skulpturen uitgaat. Of het 
nu gaat over hóiar Kruisweg of 
over haar erotische „Indische" 
beelden, telkens opnieu'w evo-
keert zij een „andere" -wereld, 
een „groet van op de overkant". 
Samenvattend kunnen wij zeg
gen, dat Jeanne De Dijn in 

Vlaanderen een van deze au-
tentieke kunstenaars is — die 
jarenlang ver van het media-
tumult — in stilte haar eigen 
eerlijke en heerhjke ^weg is ge
gaan. Nu het resultaat voor ons 
ligt en •wij op afstand kunnen 
zien, bhjkt haar oeuvre niet al
leen ver onderschat maar van 
grensoverschrijdend niveau. 

Haar verstilde, versteende po
ëzie draagt — bijna lijfelijk voel
baar — ,,een ogenblik van het 
eeu^wige" in zich. 

Wie de overzichtstentoonstel
ling te Dendermonde nog wil 
bezoeken kan dit nog tot en met 
20 november alle dagen tussen 
14 en 18u. op het stadhuis. Wie 
zich het bijzonder verhelderend 
kunstboek •wil aanschaffen kan 
dit doen door overschrij^ving 
van 1.450 fr. (verzendingskos
ten inbegrepen) op rekening-
snummer 293-9175829-23. 
Kunstboek Jeanne De Dijn. 
Toezending volgt meteen. 

WOENSDftiG 16 NOVEMBER 1994 



migmmmmÊ i lüüHü WÊmimm 

MIGELWERK 

EEN EIGENZINNIGE 
SELEKTIE 
ZATERDAG 19 NOVEMBER 

BARFLY 
Semi-autobiografische film van Barbet Schroeder (1987) naar 
een scenario van Charles Bukowksi, over de kroegentochten 
van een drankzuchtig dichter. Mickey Rourke en Faye Du-
naway hebben geen moeite om er straalbezopen uit te zien. 
(VTM, om 23u.30) 

ZONDAG 20 NOVEMBER 

STEEL MAGNOLIAS 
Een schoonheidssalon in Louisiana is de ontmoetingsplaats van 
enkele vrouwen die daar komen keuvelen over lief en leed. Het 
genre van deze Amerik. film van Herbert Ross (1989) varieert 
van pittige komedie tot sentimenteel drama. Shirley MacLaine, 
Sally Field en Julia Roberts zijn enkele van de dames die bij 
Dolly Parton hun hart komen luchten. (VTM, om 20u.30) 

Sally Fkld en Julia RoberU ui de oruchuldige komedie Steel 
MagnoUoxi. Zondag 20 november op VTM, om 20u.30. 

MAANDAG 21 NOVEMBER 

DOKUMENT 
Toen Pius XII de katoHeke kerk leidde werd door het Vatikaan 
met geen woord gerept over het nazisme. In deze Franse 
dokumentaire van René-Jean Bouyer en Gilbert Lauzan wordt 
gezocht naar de motieven en de gevolgen van dit stilzwijgen. 
(TV 2, om 21u.05) 
DINSDAG 22 NOVEMBER 

CAS A NOVA 
In de eerste aflevering van een nieuw magazine over bouwen, 
verbouw^en en wonen wordt o.m. een bezoek gebracht aan de 
nieu^ve woning van premier Jean-Luc Dehaene. Liesbeth 
Verboomen prezenteert. (VTM, om 23u.30) 
WOENSDAG 23 NOVEMBER 

BOULEVARD 
Daniël Coninckx en Isabelle Schepens gaan op zoek naar 
„parlementaire buitenbeentjes". Léon Degrelle en Van Rossem 
passeren de revue, maar er zijn nog meer rare vogels! (TV 1, om 
21u.35) 

SHIRLEY VALENTINE 
Schitterende verfilming van het gelijknamige toneelstuk van 
WiUy Russell, over een Liverpoolse huisvrouw die uit haar saaie 
leventje stapt en in Griekenland alle remmen losgooit. Pauline 
GDUÜIS geeft: een schitterende vertolking weg en laat zich 
gewillig het hof maken door kroegbaas/visser Tom Conti. 
(VTM, om 21u.40) 
D O N D E R D A G '2A NOVEMBER 

SOUTHERN COMFORT 
E^n groep Amerikaanse avonturiers schendt de natuurwetten 
en de kulturele eigenheid V2in de Cajims. Wat begon als een 
pleziertocht ontaardt al snel in een rasechte guerillastrijd. Met 
Keith Carradine en Powets Boothe. (Ned. 2, om 21u.55) 
VRIJDAG 25 NOVEMBER 

TEQUILA SUNRISE 
Mel Gibson wil zijn drugsverleden vergeten en zich gaan 
bezighouden met de opvoeding van zijn zoon. Maar de pohtie zit 
hem voortdurend op de hielen omdat vermoed wordt dat hij nog 
steeds aktief is als dealer. Amerik. triller van Robert Towne 
(1988). (VTM, om 21u.30) 

MISTER JOHNSON 
In 1923 probeert een jonge Nigeriaan de koloniale beperkingen 
van zijn job te doorbreken door zijn blanke baas te helpen bij het 
aanleggen van een weg die hun kleine voorpost moet verbinden 
met de buitenwereld. Amerik. film van Bruce Beresford (1990) 
met Pierce Brosnan en Maynard Eziashi. (TV 1, om 22u.05) 

OUDE WIJN IN NIEUWE VATEN 

•k War of the buttons is een 
Brits-Franse film, gemaakt naar 
de klassieke film van Yves Ro
bert La guerre ded boutona die op 
zijn beurt gebaseerd was op het 
boek van Lxsuis Pergaud. Deze 
versie van de knopenoorlog 
speelt zich afin Ierland en is erg 
aannemelijk. Alleen vraag je je 
af of er nog een publiek is voor 
een fUm zoals deze, de jeugd 
gaat al lang niet meer kijken 
naar dit soort films en volwas
senen gaan niet meer naar de 
bioskoop. Gelukkig zijn er nog 
organisaties zoals het Vlaams 
Centrum voor Kinder- en 
Jeugdfilm die dit soort films 
onder hjiar hoede neemt en ze 
voorschotelen op Europese 
jeugdfilmfestivals en dergelijke. 

•k Le colonel Chabert is een 
Franse film die twee filmmon-
sters in de hoofdrollen heeft: 
Gerard Depardieu en Fanny 
Ardant. Deze 110 minuten du
rende film is gebaseerd op een 
novelle van Honoré de Balzac, 
een van diegene die niet op de 
Indeks terechtkwamen. Regie 
was in handen van Yves Angelo 
(cameraman van Germinal en 
TOM les matiru) du monde) die 
hiermee debuteerde. En vŝ at 
voor een debuut! 

Op het slagveld worden licha
men van hun kleren en waar
devolle dingen beroofd, om later 
op een hoop bij elkaar te worden 
geworpen, waarna de brand er 
zal worden ingestoken. Tussen 
de verzameling doden ligt ko
lonel Chabert, hij leeft nog, al is 
dat eerder toevallig. Het duurt 
heel ^vat jaren vooraleer Cha
bert herstelt en goed genoeg is 
om terug te keren naar Parijs, 
•waar hij uitvindt dat hij officieel 
dood is. Zijn Aveduwe heeft zijn 
fortuin geërfd en is hertrouwd 
met de ambitieuze graaf Fer-
raud. Het is dan ook niet ver-
•wonderlijk dat de nieuwbakken 
gravin Ferraud, die inmiddels 
ook twee kinderen ter wereld 
bracht, ha^r eerste echtgenoot 
niet -wil herkennen. Chabert 
gaat naar de rechtbank om zijn 
naam, vrouw en fortuin terug te 
krijgen. Zijn zaak komt in han
den van de briljante advokaat 
DerviUe (een akteursprestatie 
van Fabrice Luchini die De
pardieu en Ardant op de tenen 
zet). 

Een hemelse fihn met hemelse 
vertolkingen en ook de muziek, 
allemaal klassieke stukken ge
kozen door Angelo, is hemels; 
terwijl de plaatjes van kinccist 
Bernard Lutic aan de mooiste 
schilderijen doen denken. 

k La partie d'echecs is een fUm 
uit Wallonië en ging op het 
filmfestival van Gent niet on
opgemerkt voorbij. Regisseur 
Yves Hanchard heeft dan ook 
een erg goed in elkaar gestoken 
film gemaakt. Het verhaal gaat 
over een schaakwonder dat uit
groeit tot een monster. 

De film vangt aan in 1828. De 
markiezin (een w^eer eens sterke 
Catherine Deneuve) is geob
sedeerd door de mystieke as-
pekten van het schaakspel en 
wil daarom het schaakkampi-
oenschap in huis halen. Daar
voor wil ze zelfs haar dochter als 
trofee opofferen. Doorheen ne-
venplots die allemaal weer sa
menkomen bij de hoofdpiot, 
•wordt een sterk verhaal verteld, 
dat voor schakers nog meer zal 

Audrey Hepburn in My Fair Lady: zingt ze, of zingt ze niet! 

betekenen dan voor kijkers die 
niet met het spel vertrouwd 
zijn. 

-K Op het festival van Toronto 
ging op 17 september een ge
restaureerde versie van George 
Cuko's Oscarwinnende musical 
My Fair Lady in wereldpre
mière. 

Jack Warner spaarde geld noch 
moeite om de film te maken, en 
ook voor deze restauratie werd 
niet op een cent gekeken, zodat 
w ât goed was in de ouw^e versie, 
ook goed is in de nieuwe. 

Het script van Lemer geba
seerd op Georges Bernard 
Shaw's Pygmalion, de muziek 
van Loewe, de prachtige kos
tuums en vooral Rex Harrison 
als de onvergetelijk professor 
Higgings, alles is er om een 
nieuwe triomfocht aan te vat
ten. 

Wie toen problemen had met de 
gepolijste Audrey Hepburn als 
Eliza Doolitle, blijft daar na
tuurlijk mee opgezadeld, maar 
kan zich troosten met de idee 
dat niemand Audrey kan ver

beteren als de lady die ze in het 
tweede gedeelte van de film is. 
Ooit ^vas Audrey's stem ook het 
onderwerp van een schandaal, 
want na maanden van repeteren 
met een stemcoach, kreeg ze 
toch verbod om haar rol zelf te 
zingen, nadat ze deze al wel op 
plaat had gezet. Studiobaas 
Warner en regisseur George 
Cukor die wisten dat de stem 
van Audrey nu eenmaal on
geschikt was, hadden w êl pro
blemen haar dat mee te delen. 

Tenslotte -werd overeengeko
men dat zij mocht beginnen en 
dat het echte w^erk zou w^orden 
gedaan door Marni Nixon, wat 
als resultaat geeft dat Audrey 
Hepburn ongeveer 1% van het 
zingen op zich neemt. In To
ronto ^verd na de vertoning een 
plaatopname afgedraaid van 
„Wouldn't it be lovely?" ge
zongen door Hepburn en zeer 
geduldig samengesteld uit ma
teriaal dat uit de film werd ge
knipt. Iedereen beaamde dat 
Marni Nixon toendertijd een 
gelukkige keuze was ge'weest. 

Willem Sneer 

SATERDAG 

AHASVERUS 

„Z^véden spraken zich uit", 
las Ahasverus 

Zegi E U I 

© 
Vroedvrouwen willen meer 
wroetvrouwren zijn! 

© 
ZetSuivel: 
Jiliaat 

© 
Waals studentenprotest: 
„C'est pas de la tarte!" 

© 
Nieuw recept: 
Tartelette Laurette 

© 
Voortaan: nEUren, dEUnen, 
zw^EUden... 

© 

Zelduivel: 
Waals studentenprotest zal 
nog een taartje krijgen 
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WEDIWOORD 
D e redaktie ontvangt 
graag brieven van lezers. 
Naamloze, scheld- en 
smaadbrieven gaan de 
scheurmand in. D e an
dere publiceert zij, naar-

• gelang er plaats is. 

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

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

STEMMEN 
Ter overweging aan de mij ove
rigens simpatieke Herman Lau-
wers n.a.v. zijn wetsvoorstel om 
de stemplicht af te schaffen. Ik 
heb in Wilrijk met een oud man 
gesproken die vond dat alles 
met computers nog trager ging. 
Zonder stemplicht blijven oud
jes die toch al door toestellen-
die-niet-meer-van-hun-tijd-zijn 
w^orden afgeschrikt, zeker 
thuis. 

Ik kan mij vergissen, maar ik 
denk dat de VU dan een deel 
van de ruggegraat van haar 
oude getrouwen dreigt te ver
hezen. Alaaltijden krijgen zij 
desgewenst aan huis; waarom 
bv. geen kiesbrief om op een 
datum vooraf te bezorgen? Is 
computerbedrog zó uitgeslo
ten? 

Dolf Moors, Kapellen 

BRUSSEL 
De politieke gelijkheid en twee-
tahgheid in België (N/F) wordt 
voor de Vlamingen gekompen-
seerd door de politieke gelijk
heid en tweetaligheid in Brussel 
(F/N). 

Dit evenwicht is politiek recht
vaardig, maar kost de Vlamin
gen per saldo tienduizenden 
jobs. En bovendien wordt vals 
gespeeld: ondermeer de pro-
tokolaire volgorde der talen is 
niet in evenwicht, op de eed
aflegging van de koning na. 

In Brussel beschermt de po
litieke gelijkheid de Vlamingen 
zodat het geen rol speelt of ze 
met 250.000 of met 100.000 
zijn. 

Wanneer Lionel Van den 
Berghe (WIJ , 2 nov. j.1.) be-
w^eert dat „het gevaar bestaat 
dat op zeker ogenblik in Brussel 
te weinig Vlamingen zullen 
overblijven", illustreert hij een 
gebrek aan dossierkennis. 

Tenzij hij bedoelt dat op zeker 
ogenblik er nog zo ^veinig Vla
mingen in Brussel zullen over
blijven dat alvast „het argument 
Brussel" w^egvalt als grote strui
kelsteen voor de separatistische 
oplossing. 

Erwin Vermeire, 
Denderleeuw 

NOG VEEL TE 
DOEN 
Er is hier in dit landje nog veel te 
doen, luister maar naar de toe

spraken van Dehousse, Onc-
kelincx, enz. Kijk maar naar de 
gemeenteraadsverkiezingen in 
Brussel en de rand rond Brus
sel. 

De Volksunie moet ijveren voor 
de afschciffing van de taalfa-
cUiteiten. Wij dachten dat de 
franstaligen zich zouden cian-
passen maar dat doen ze nooit. 

De Volksunie moet ijveren voor 
de uitsluiting van elke Frjms-
talige in Vlaams-Brabant. In
dien ze Frans willen blijven pra
ten kunnen ze dat gerust in 
Wcials-Brabant doen. Waarom 
gaan ze er dan niet wonen ? Het 
is even ver van Brussel en er is 
daar meer ruimte. 

Over de migranten moet de 
Volksunie ook formeel zijn. Zij 
moeten zich aan onze gewoon
ten aanpassen en onze taal spre
ken en lezen. Iedereen doet 
thuis wat hij wil, Vlamingen die 
in het buitenland w^onen en ver
blijven spreken thuis ook 
meestal Nederlands maar eens 
ze buiten komen pcissen ze zich 
volledig aan. Met Vlamingen 
heeft men Ln het buitenland 
nooit problemen van aanpas
sing. 

De Volksunie moet ijveren voor 
de herleving van het Neder
lands in Frans-Vlaanderen. Zij 
moet daar verschillende pro-
jekten ter bevordering van het 
Nederlands steunen. Waarom 
niet eens daar een kongres in
richten, zo ver is dat nu toch ook 
weer niet ? 

Geert Pennentier, 
Erembodegem 

LODE WILS (1) 
In een vraaggesprek (WIJ , 9 
nov. j.1.) zegt professor Lx)de 
WUs, in verband met de moord 
op Bormis: „Zoals ze nu spreken 
over de moord op Dom Modest 
van Assche. Van Assche is door 
ziekte gestorven in de gevan
genis. En niet "bezweken aan 
zijn martelingen"." 

Men kan een mens vermoorden, 
ook zonder hem omver te schie
ten of de kop in te slaan, want 
buiten de lichamelijke folterin
gen zijn er nog andere mar
telingen. 

Vader Abt Modest van Assche 
werd aangehouden op 20 sep
tember 1944 en op 7 februari 
1945 in voorlopige vrijheid ge
steld. Hij kwam geknakt terug, 
en voor zijn overspannen ze
nuwgestel was een lange, zor
genvrije rustkuur meer nodig 
dan het dagelijks brood. In 
plaats daarvan w^erd hij op 15 
maart, op valse verklaringen 
van een gewezen Gestapo, die 
bew^eerde dat hij twee van zijn 
broeders aan de Duitsers had 
verklikt, voor een tweede maal 
geïnterneerd. 

Nu laat ik het woord aan zijn 
opvolger Vader Abt Isidoor 
Lambrecht, die over hem een 
zeer sereen boekje schreef: Men 
deed de substistuut, die tot de 
aanhouding bevel gaf, opmer
ken dat deze nieuwe opsluiting 
voor Vader Abt, gezien zijn ge
zondheidstoestand, eenvoudig 
een doodvonnis was. De amb-
tenacir dacht er niet eens aan 
deze beschuldiging te weerleg
gen, maar beaamde ze zeg
gende: "Zijn slachtoffers zijn 
ook dood". En koelbloedig het 
hij zijn bevel, dat zoveel w^as als 
een bevel tot terechtstelling, uit
voeren" (blz. 62-63). 

Ondanks zijn toestand, die zien
derogen verslechtte, w^eigerde 
de minister van Justitie op 19 
april 1945 een voorlopige in-
vrij heidsstelling. Op 6 juni werd 
hij overgebracht naar de ge
neeskundige afdeling van de ge
vangenis van Vorst, waar hij 
mishandeld w^erd en onteerd. 
Op 17 september was hij terug 
in de Brugse gevangenis, en 
ondanks herhjialde w^siarschu-
wingen van dr. Alichel van de 
Weghe aan de auditeurs, werd 
enkel geantwoord dat zijn at
testen een ongepaste inmenging 
waren in de rechtspleging en in 
het dossier leigen. Aan die ziekte 
is Vader Abt Modest van As
sche met w^oorden van vergif
fenis voor allen, die hem iets 
hadden misdaan, op 30 oktober 
1945 bezweken. Wie dit leest, 
kan zelf besUssen of we hier 
over een moord mogen spreken. 
Het werd inderdaad een lang
zame moord. 

A.T.V.B., Brugge 

LEHEREN 
Met belangstelling las ik het 
vraaggesprek met Marcel Van 
Nieuwenborgh (WIJ , 9 nov. 
j.1.). 
Graag een realistisch antwoord 
op enkele retorische vragen die 
hij stelt o.a. i.v.m. jeugdlitera
tuur. 

In verband met ,,probleemboe-
ken" vind ik ook dat de jeugd 
beter goede spannende avon-
turenboeken aangeboden krijgt. 
Maar er is een maar: incest doet 
zich volgens de deskundigen 
voor in één gezin op tien in 
Vlaanderen. Zelfs al zou dat in 
realiteit slechts de helft daarvan 
bedragen dan gsiat het nog over 
meer dan honderdduizend van 
onze volksgenoten. 

Drugs is een probleem voor 
ongeveer vier procent van onze 
studenten, alkohol voor meer 
dan twintig procent, pillen voor 
meer dan tien procent en ga zo 
maar door. 

Aan het huidige ritme (2.500 
zelftnoorden per jaar) krijgen 
we één op tachtig inwoners in 
Vlaanderen die zelfmoord zul
len plegen en één op tien die het 
zullen proberen. 

Deze gegevens, die er inder
daad op wijzen dat er iets fun
damenteels fout zit in onze 
maatschappij, zijn belangrijk 
genoeg om, niet alleen in jeugd
boeken, maar ook in volwas-
senenhteratuur aan de lezer 
aangeboden te worden. Het 
gaat over onze leefwereld in 
onze tijd. 

Daarom vind ik het spijtig dat 
de Advieskommissie voor de 
Letteren weinig of geen oog 
heeft voor sociaal-hterair \verk, 
dat meer gegeerd is en meer 
belang heeft, zowel voor de le
zer als voor het lezen zelf in 
Vlaanderen, dan de ,,zelfbevre
digingsliteratuur", die heden ten 
dage bekroond en gelauwerd en 
gepromoot wordt. 

Vooral voor de 14+ lezers bij de 
jeugd is leesbevordering een 
probleem. Dat is niet te ver-
•wonderen als men hen nog altijd 
„literatuur" a la Claus, Mulisch, 
Wolkers, Lannoye, Brussel-
mans, enz. enz. voorschotelt, die 
voor deze jonge mensen totaal 
wereldvreemd is. 

Marcel Van Nieuweborgh 
klacigt erover dat schrijvers van
daag meer en meer kleingeestig 

O— 

,,Hollandse interieurs" schilde
ren. Maar staat hij zelf wel 
reahstisch open voor brede al
gemeen mensehjke tema's ? Ste
riele dromers en dichters maken 
natuurlijk ook een paar per
centjes van onze maatschappij 
uit! 

Jan Vanhaelen, Dilbeek 

LODE WILS (2) 
Als ik het vraaggesprek met 
Lode Wds (WIJ , 9 nov j.1.) 

oed begrijp dan gJiat hij uit van 
et Jixioma dat België moet bhj-

ven bestaan omdat het nu een
maal bestaat. 

E^n historikus zou beter moeten 
weten — trouwens in de Vlaamse 
Leeuw wordt het gezongen — 
dat staten en tronen onderge
schikt zijn aan levende volke
ren. Voor een Vlaming, die iet
wat zelfrespekt heeft, is het niet 
mogehjk hoog op te lopen met 
de Belgische konstruktie. 

Om even de herinnering op te 
ftissen beginnen wij met de be
ginperiode toen staatkundige 
Fransen hier een staat kwamen 
stichten, geholpen door revo
lutionairen van hier met het 
gevolg dat het Frans de enige 
bestuurstaal werd. In 1898 
werd dit omgebogen mjiar zoals 
met alle taalw^etten, die sinds
dien gestemd zijn gew^eest, ^ver-
den die niet toegepast en moes
ten die telkens worden afge
dwongen. 

De vernederingen voor de Vla
mingen w^aren zo schrijnend dat 
een verwerping van deze staat, 
die daar verantwoordehjk voor 
was, een normale reaktie was. 

Indien ik de geschiedenis laat 
voor wat zij is en alleen mijn 
eigen ervaringen toets aan de 
normen van gelijkberechtiging, 
verdraagzaamheid, eerhjkheid; 
dan komt België er heel slecht 
uit. 

De hoge posten in de admi
nistratie werden in de jaren vijf
tig en zestig bijna zonder uit
zondering bezet door Fransta-
hge ambtenaren en deze wan
verhouding zette zich door in 
het gerecht, het leger en de 
regering. 

In 1968 kreeg ik nog een Frans-
sprekende kapitein (uit Oos
tende) als korpsoverste in een 
Nederlandstahg legerkorps. 

Om het geheugen op te frissen 

moeten -wij maar de boeken van 
Alaurits Van Haegendoren her
lezen, als djiar zijn: De Vlamrue 
Beweging nu en morgen, Na hon
derddertig jaar en Oogmerken voor 
morgen, Vlaanderen eigende partij 
en Schatplichtig Vlaanderen. 

Deze opstand tegen het onrecht 
heeft niets te maken met fas
cisme. Fascisme staat voor een 
staatsvorm, waar een elite de 
macht uitoefent en voor de an
deren denkt. Fascisme vrU orde 
en tucht en kultiveert waarden 
als gezin, trouw, godsdienst, in
zet, weerbaarheid, gezag, enz... 

Ik ben er van overtuigd dat een 
deel van de CVP en de VLD 
veel dichter staat bij het fcis-
cistisch ideeëngoed dan het 
grootste deel van de VU. Dat 
blijkt uit de besprekingen van 
de begroting van Landsverde
diging en anderzijds uit de on
gedwongen sfeer op de VU-
vergaderingen, uit de VU-kon-
gresteksten, die steeds voor 
meer demokratie pleiten op alle 
vlakken van de samenleving. 

Er is trouw^ens een fciscistische 
traditie in de Belgicistische 
kringen, die als hoogste waarde 
het koningshuis en de Belgische 
staat kultiveren. 

Dat prof. Lode WUs het zelf
bestuur van de Vlamingen VVTI 
bestrijden en voor België wil 
ijveren is zijn goed recht maar 
dat hij deze strijd in een anti
fascistisch kader wil plaatsen, is 
intellektueel oneerhjk. 

Om met zijn w^oorden te ein
digen: ,,het is een ideaal beeld 
Vein zichzelf ontwerpen en een 
karikatuur maken van de an
deren" tenminste indien men het 
eens is dat het fascisme geen 
goede staatsvorm is om er een 
samenleving mee op te bouwen, 
^vat in leidende kringen niet 
altijd vanzelfsprekend is. 

Etienne Keymolen, Asse 

ZOEKERTJE 
- T E H U U R - Wandelen en/of 
fietsen in dennebossen en heide 
— Averbode-Kempen — gezelhg 
landhuisje: hving, O.H. en 
KI. TV, ingerichte keuken, 
badk., 2 slaapk., 6 pers., garage. 
Op 20.000m^. rustig gelegen 
aan de rand van natuurreser
vaat. Te huur voor 1 week, mid
week of weekeinde, of langere 
periode. Voorkeur VLumu-Na-
tionalidten. Tel. 013/77.25.46. 
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OPENBAAR CENTRUM 
VOOR y\AAATSCHAPPELIJK WELZUN 

VAN ANTWERPEN 

GENEESKUNDIG PERSONEEL 
Volgende bedieningen worden openverl<laard 

AlCEAfUEEN ZIEKENHUIS SlffT-ERASMUS 
DIENST VOOR INWENDIGE GENEESKUNDE 

- 1 plaats van geneesheer-stafspecialist (groep A-3) functioneel vol
tijds 

(tegen 1.4.1995) 

LABO VOOR KUNISCHE BIOLOGIE 

- 1 plaats van afdelingshoofd-kilnisch-bioloog (groep A-2) functioneel 
voltijds (tegen 1.1.1995) 

De l<andidaturen dienen op het Secretariaat Lange Gasthuisstraat 39 te 
2000 Antwerpen toegekomen te zijn, ulterlijl< op 28.11.1994. 

Inschrijvingsformulier en volledige voorwaarden te bekomen op de 7e 
Directie/Personeelszaken, Lange Gasthuisstraat 39 te Antwerpen (tel. 
223.5711). 

Het inschrijvingsrecht bedraagt 400 fr. 
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ALBUM EN TENTOONSTELLING ZETTEN FOCUS OP 

STIJN STREUVELS ALS FOTOGRAAF 
WeLLlcht Ui het velen bekend dat Stijn StreuveU ncuut zijn 
Literaire werk ook veelvuldig en graag fotografeerde. Omdat 
hij zelf echter aan zijn foto 'é nooit meer dan een louter 
dokumentaire waarde wilde hechten, werd echter nooit een 
poging ondernomen om dit luik van zijn aktiviteiten nader 
te onderzoeken. Laat iitaan dat de specifieke fotografiöche 
kenmerken ervan zouden belicht zijn. 
Gelukkig 'u hieraan nu een einde gekomen en wel op een 
tweevoudige wijze. Er L) de verbluffende overzichtsten
toonstelling van StreuveU'fotografisch werk in het Pro
vinciaal Fotografiemuseum van Antwerpen (zopas trou
wend uitgebreid en vernieuwd) en de puhlikatie van een 
uitstekend verzorgd kunstboek over dit volledige foto
graf Lic h oeuvre. 

W! 
lie zich nu, 25 jaar na het 
overhjden van Streu-
vels, in de vele opnamen 
op glasplaten en klein-

beeldfilms verdiept ontdekt niet 
aUeen een gedreven reporter, 
maar vooral een zeer begaafde 
portrettist. Nadat Streuvels 
rond 1890 had gemerkt hoe zijn 
vriend Richard Van Dorpe zijn 
eerste foto's maakte, was ook bij 
hem de belangstelling voor deze 
techniek ontwaakt. In zijn ont
dekking van de wereld en zijn 
ontmoetingen met medemen
sen, fungeerde zijn kamera echt 
als een dagboek. Nu eens vor
men deze foto's een overtuigend 
familiealbum, vol emotie en le
vendige aandacht voor zijn 
jonge gezm, met andere reeksen 
zet Streuvels dan w^eer een echte 
antropologische dokumentatie 
op over het toenmalige Vlaan
deren. 

LEVENSBEHOEFTE 
Louter fotografisch bekeken 
zijn de beste foto's ongetwijfeld 
de portretten van zijn eigen kin
deren en leden van zijn uit
gebreide familie, vele hiervan 
bezitten immers dezelfde in
dringendheid; kenmerkend 
voor zijn literair oeuvre. 

Het fotoalbum met 146 foto's 
(uitgegeven door het Gemeen
tekrediet) laat zien hoe Streu
vels zijn onderwerpen bena
derde, met liefde en eerbied. Of 
het nu mensen, dieren of land
schappen waren, Streuvels laat 
ze steeds zijn wat ze zijn en 
dwingt ze nooit in de rol van 
onderwerp. Ook met als ze voor 
hem poseren is het alsof ze even 
zijn gaan staan of zitten om wat 
uit te rusten. In een afzonder
lijke bijdrcige komen wij terug 
op het foto-album. 

In de fotografie wordt tradi
tioneel nog steeds een onder
scheid gemaakt tussen amateur-
en beroepsfotografen, met als 

kriterium de al of niet kom-
merciële bedoehng, waarmee de 
kamera bediend wordt. Sinds de 
opkomst van het modernisme en 
funktionalisme is er aan deze 
indeling ook een notie betref
fende artistieke kwaliteit ver
bonden. Zo zou amateurfoto
grafie wel kunstzinnige preten
ties kunnen hebben maar niet 
funktioneel en zeker nooit 
avantgardistisch zijn. De beel
dende kwaliteit van de genomen 
foto's wordt echter met bepaald 
door de vermeende pretenties, 
de al of niet zakelijke motieven 
of de mogelijkheden van de on
middellijke maatschappelijke 
funktionaliteit, meiar nog steeds 
gelukkig door de persoonlijke 

visie van de fotomaker en de 
ontvankelijkheid hiervoor bij de 
toeschouwer (s). 

Vermits Streuvels naar eigen 
zeggen dus in eerste instantie 
voor zijn persoonlijk genoegen 
fotografeerde, belandde hij bij 
de zogenaamde amateurfoto
grafen. Toch kon men hem niet 
steeds een wat beroepsmatige 
omgang met het medium fo
tografie ontzeggen. Streuvels 
fotografeerde niet enkel vanuit 
een persoonlijk genoegen; fo
tografie groeide voor hem uit tot 
een echte levensbehoefte. 

Zijn foto's ontstonden dus 
vooral m zijn familiekring en 
bleven ook in het bereik van zijn 
famüie. Anderzijds hadden zijn 
foto's ook een relatie met zijn 
literair •werk en vervulden ze 
daarin zelfs een funktie. Naast 
zijn vrienden, vrou^v en kin
deren richtte Streuvels zijn ka
mera op het hele Vlaamse land
schap, de uitgesproken lande
lijke architektuur, de dorpsbe
woners, de landbewerkers, het 
huiselijke leven, de passiespelen 
en de vele veldprocessies. Na 
enige tijd verschafte dit foto
archief hem een waardevolle 
bron van informatie, een visuele 
dokumentatie, die hem zeer 
dienstig waren voor zijn lite
raire aktiviteiten. 

„VANDAAG" 
Op 15 februari 1929 verscheen 
het eerste nummer van een 
nieuw tijdschrift, het in koper-
diep gedrukte kunst- en kul-
tuurblad Vandaag, Vlaanuche 
halfmaandelijhie kroniek. Herman 
Teirinck was hoofdredakteur en 
Maurice Roelants redaktiese-
kretaris. Verder werkten aan dit 
tijdschrift o.a. Henri van de 
Velde, Karel van de Woestijne, 
August Vermeylen en Mamix 
Gijsen mee. Buiten bijdragen 
over literatuur, beeldende kunst 
(ook primitieve kunst uit 
Afrika), bouwkunst, muziek 
(ook jazz), toneel en teaterde-
kors werd een rubriek opge
nomen over film en fotografie. 
Teirlinck zelf sneed de diskussie 
aan over de kunstzinnige as
piratie van de fotografie en kop
pelde dit aan een royale pre
sentatie van vorm- en struk-
tuurstudies van planten en bloe
men, gefotografeerd door de 
toenmaals modernistische 
Duitse fotografe Anne Bier-
mann. 

In het nummer van I mei •wer
den een vijftal foto's van Streu
vels opgenomen. Om voor de 
lezer de betekenis van deze op
namen juist te doen begrijpen 
had Streuvels ze met eigen pen 

Zo zag StreuveU deze „goede vrienden 

van onderschriften voorzien en 
ze gesigneerd. Teirlinck respek-
teerde deze eigenzinnige en •wat 
ongebruikelijke •wijze van pre-
zenteren maar plaatste boven de 
portretten de titel „Ook in 
Vlaanderen zijn er merkwaar
dige maskers " alsof die Vlaamse 
koppen niet levensecht •waren! 

StreuveU op bezoek bij Hugo 
Verriest. 

Wellicht had de redaktie van 
Vandaag de eerste keer in de 
aankondiging van Streuvels' 
foto's van romanfiguren als 
„merk^waardige maskers" de le
zer-kijker op een d^waalspoor 
gezet en aldus deze foto's in een 
verkeerd perspektief geplaatst. 

In het nummer van 5 december 
1929 verschenen opnieu^v foto's 
van Streuvels, ditmaal onder de 
sobere titel „Styn Streuveli-
ana". 

STREUVELIAANS 
De omgang van Streuvels met 
fotografie was wel erg karak
teristiek en tekende hem ten 
voeten uit. Zo min als voor zijn 
letterkundige oeuvre •wilde 
Streuvels voor zijn fotografi
sche akti^viteiten benoemd en/of 
ingedeeld •worden. Hij ging im
mers zijn eigen koppige •weg en 
had zijn eigen non-konformis-
tische visie. Hij had zeker met 
de minste ambitie om binnen het 
toenmalige Vlaanderen bekend
heid te verwerven als kunst
fotograaf. Hij liet dan ook nooit 
foto-albums of -mappen ver
schijnen. Hij presenteerde zijn 
opnamen ook niet voltooid, als 
gom- of oliedrukken. Hij lijstte 
zijn foto^werk ook nooit in om 
eventueel deel te nemen aan 
fotosalons. In feite wilde hij de 
aandacht van het publiek niet 
afleiden van zijn literair •werk. 

Wel stuurde hij regelmatig zijn 
familieleden, •vrienden en ken
nissen fotografische prentbrief-
kaarten van eigen makelij. Zijn 
fotografische dokumenten spra
ken een poëtische taal, •waarvan 
iedereen kon meegenieten. 

Wat Streuvels in de fotografie 
zo aantrok, -waren de ongeë
venaarde mogelijkheden om 
exact te dokumenteren, sfeer 
weer te geven, voorvallen en 
gekke invallen te noteren en om 
via portretten tot de diepere 
geaardheid van zijn modellen 
door te dringen. Dit was een 
levensbehoefte cian realisme in 
de -weergave en uitbeelding, zo
dat hij zijn hele leven door is 
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blijven fotograferen. In het be
gin van de jaren '30 schafte hij 
zich trou-wens één van de eerste 
dure Leica-fototoestellen in ons 
land aan. 

Streuvels' literaire mogelijkhe
den zijn van zon indruk^wek-
kende allure dat zijn vele andere 
kw^aliteiten erdoor in de scha-
du^w k^wamen te staan. Zo was 
er immers nog nooit een poging 
ondernomen om zijn omvang
rijk fotografisch oeu^vre te on
derzoeken en het de plaats te 
geven die het eigenlijk toekomt. 
Men kan er zich gaan van over
tuigen dat bij voorbeeld Streu
vels' indringende kinderportret
ten en zijn spontane reflexies 
van processies wel degelijk een 
artistieke dimensie uitstralen, al 
wilde de beroemde auteur dit 
zelf steeds afzwakken. In al hun 
bescheidenheid bezitten deze 
Streuvels-opnamen een heel bij
zonder karakter binnen de 
Vlaamse fotografie van de jaren 
twintig en dertig. Ze vormen 
zeker en vast de aanzet tot een 
eigen en nieu^we manier van 
indringend kijken. Het is dan 
ook een uitstekend initiatief van 
dit aktieve fotografiemuseum 
om deze kollektie te heront
dekken en te tonen aan een zeer 
ruim publiek van belangstellen
den. Streuvels komt er ander
maal uit als een groot Vlaming. 

Didaskalos 

cs> Styn StreuveU, fotograaf. In 
het Provinciaal Museum voor Fo
tografie, WaaUeKaai47 te2000 
Antwerpen. Tot 4 december 1994. 
Terzelfdertijd loopt er ook de 
tentoonstelling Lucas Jodogne; 
Overgangen, landschappen uit de 
provincie Antwerpen. De mono
grafie over StreuveU aU foto
graaf, met aU auteurs Jan Cop-
pens. Karet van Deuren en Piet 
Thomas telt 146foto's en 184l}lz. 
en kost 1.250 fr. Uitg. Gemeen
tekrediet Het museum Li alle 
dagen open van 10 tot 17u. Toe
gang vrij. 
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