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BUHET
NOORSE NEEN
e Noren hehhen Nei til EU
gezegd, neen aan de toetreding tot de Europese
Unie. Het verrast een
beetje maar toch niet helemaal,
ook in andere Skandinaafse
landen was het entoesiasme om
toe te treden niet bijster groot.
Specialisten zullen allerhande
elementen aandragen om de
uitslag te verklaren.
Kunnen wij, Vlamingen, iets
leren uit het resultaat? Alvast
de wil om niet alles te jianvaarden wat ons vanuit Brusselse EU-gebou\ven w^ordt ciangereikt of opgedrongen. Het is
goed dat kleine volkeren dat
laten zien.

D

Wij zijn nogal onder de indruk
gekomen van w^at de Lappenwoordvoerder op televisie heeft
verteld. Het volk uit het hoge
Noorden is een en al vrees voor
zijn toekomst •wanneer pletwals
Europa ook daar aan huis
komt. Dat de Samische man het
voortbestaan van zijn volks-

COPPIETERS NIET ONTEVREDEN MET REAKTIES
Zaterdag onthulde de VU-er Mauritö Coppleteré in De
Morgen dat hij tarnen met een aantal akademicl en in
éamendpraak met de dociaiiiten De BatdeUer en WLLlockx aan een programmaverklaring
werkt die zal
voorgelegd worden aan de officiële partij-indtantieö van SP,
VU, Agalev en aan de kridtelijke arbeidersbeweging.
Coppieterö wil niet tot een sameru)melting komen van deze
partijen. Hij wil wel een eenheids lij,) t samenstellen met een
niet-rechtse, niet-liberale en solidaire signatuur, waarin
elke komponent zijn eigen identiteit kan bewaren. Van VUvoorzitter Bert Anciaux kreeg Coppieters alvast een
afwijzende reaktie: de VU Li een Vlaanue, sociale en
ongebonden partij die beslikt heeft door te gaan.
Aan De Morgen verklaarde het
VU-ereparlementslid dat hij aan
een nieuwe partij denkt, rmt een
docialLttuich maatdchappijbeeD dat
een antwoord wil vinden op de Bynkurrentiemaatdchappij, de dociaU
neergang, het niilieuvraag,)tuk en de
groetende afhankelijkheid van de
mend. De oprichting van die
nieuw^e partij is echter nog niet
voor morgen. Coppieters begroep breder ziet dan taal en
kuituur maar ook aan ekonomie
denkt is een juiste inschatting
van het probleem. Kuituur
hangt nau\v samen met ekonomische leefbaarheid. Beter
dan w^ie ook ervaren wij welke
grote stempel de buitenlandse
industrie op onze leefwijze, op
ons taalgebruik en op onze kuituur heeft.
Het Noorse neen brengt ons
onvermijdelijk bij de Vlaamse
situatie en het stemrecht voor
EU-onderdanen bij ons. Verder
in ons weekblad leest u een
verslag van de kamerkommissie
die het vraagstuk behandelt.
Dat het vooral de FDF'er en
Vlaamse randbewoner Clerfa3^
was die van „Vlaams machtsmisbruik" sprak is toch wel
potsierhjk. Sommige Franstaligen zuUen nooit aanvaarden
dat taalwetten ook voor hen
bestemd zijn, zij schreeuwen
onmiddellijk moord en brand
wanneer deze toegepast worden.
Wat zouden Vlamingen van
machtsmisbruik moeten verdacht worden ? Van on-demokratische praktijken, van anti-

nadrukt dat de achtergrond en
de wortels van elk samenstellend deel heüig blijven. De eminence grise van de Volksunie
wil niet v/eten van overlopers en
partijfusies gesmeed in Brusselse restaurants.
De reakties op Coppieters' plan Maurits Coppieters: "Ik heb de
waren verdeeld. De meest po- VU, noch de SP of Agalev gesitieve reaktie kwam van SP- vraagd om mee te doen."
voorzitter Tobback. Hij -wil tot en
Europeanisme en van het negeren van de rechten van de
mens en van de minderheden ?
Ondanks alle taalwetten zijn
het precies de Franstahgen die
het steeds opnieuw klaarspelen
om de Vlciamse meerderheid te
kleineren! Jean-Maurice Dehousse mag wel als hun boegbeeld fungeren.
In dat Ucht is het des te pijnlijker dat sommige Vlaamse
Euro-politici met willen begrijpen welk gevaarlijk spel zij spelen door in het Euro-parlement
niet kordater van zich af te
bijten wanneer het gladde ijs
van het stemrecht voor EUonderdanen ^vordt bewandeld.
Vanuit deze zorg is er meer dan
ooit nood aan een zelfbev^oiste
Vlaamse partij die onophoudelijk bekommerd is voor de
vrijw^aring van Vlaams-Brabant en aan de Europese eenmaking een juiste interpretatie
geeft. Europa eenmaken is geen
eenheidsworst draaien maar de
verscheidenheid koesteren en
vrijwaren, omdat verscheidenheid rijkdom betekent. Om die
verscheidenheid een kans te geven zijn er spelregels nodig.

Dat het daarbij om meer gaat
dan het beschermen van de taal
is nogal duidelijk, het gaat hem
om leefbaarheid.
Dat blijkt ook in Vlaams-Brabant waar de ,,taalstrijd" ook
een sociale strijd is. Met name
de mogelijkheid aan jonge gezinnen een kans te verzekeren
om in hun eigen streek een
betaalbare thuis te waarborgen.
En daar is, door de komst van
steeds meer EU-ambtenaren,
nog maar •weinig sprake van.
Frankofone en andere spekulanten die de grondprijzen in
Vlaams-Brabant opdrijven bezondigen zich eigenlijk aan een
vermomde vorm van etnische
zuivering. En •waar deze onmenselijke praktijk kan toe leiden •wordt in andere delen van
ons kontinent dagehjks be^wezen.
Vlaanderen moet zich bezinnen
over
deze
toestand.
De
Vlaamse regering en het nieuwe
provinciebestuur moeten zich
krachtdadig verweren tegen de
afbraak van de leefbaarheid in
Vlaams-Brabant. Nu het nog
kan!
Maurits Van Liedekerke

met aan het projekt van Coppieters meewerken, maar •vindt
de voorgestelde timing, de VUer •wd volgend jaar met een
eenheidslijst meedoen aan de
verkiezing van de Vlaamse
Raad, te optimistisch.
De kristelijke vakbond ACV
reageerde afstandehjk: Het ij
niet onze rol om. nieuwe partijen op te
richten, verklaarde nationaal sekretaris Cortebeeck. Zodra de inhoud van het platform van de
groep rond Coppieters bekend
gemaakt •wordt, zal de vakbond
zijn houding bepalen. ACWvoorzitter Romhoutd het w^eten
dat het A C W eventueel •wel een
links programma •wil steunen.
Zaterdag kongresseert Agalev.
De groene partij moest al naar
een grotere kongresruimte uit•wijken. De overstap van Cox en
Staes naar de CVP heeft immers
voor grote animositeit gezorgd
bij de groene basis. Alaar ook
het initiatief van Coppieters zal
zaterdag hoog op de agenda
staan. Politiek sekretaris Malcorps ziet niet zoveel heU in de
vorming van een nuerpartijenpartij, al geeft hij toe dat de
programmaverklaring die in
voorbereiding is heel aantrekkehjk kan •worden. Er spelen
echter nog andere elementen
mee, zoals het behoud van de
groene identiteit. Midéchien kan
je met een eigen partij nog het best je
identiteit bewaren, meent Malcorps. Ook Jod GeyseL acht het
plim niet haalbaar en bovendien
niet •wenselijk.
Soortgelijke taal viel te beluisteren bij N\}-voox-L\ttei Anciaux.
In een persmededehng liet Bert
Anciaux \veten woedend te zijn
over de berichtge^ving van de
BRTN-televisie, die eerst gemeld had dat Anciaux niet afkerig zou staan van het initiatief
van Coppieters. De VU-voorzitter had echter met niet één
joernalist kontakt gehad. Hij
had zijn echtgenote w^el opdracht gegeven aan de joernalisten die om een reaktie vroegen te laten •weten dat hij geen
enkele kommentaar •wilde geven.
De BRTN-berichtge^ving verplichtte Anciaux wél tot kommentaar. Hij herhaalde dat de
VU beslist heeft door te gaan,
zonder enige deadline. De VU u een
(Lees verder blz. 6)
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• Lionel Vandenberghe bevestigde dat hij gesprekken
voerde met CVP-voorzitter
Van Hecke over diens "Appel aan de verantwoordelijke Vlaming", maar meent
dat hem nog een verantwoordelijkheid w^acht in de
leiding van het IJzerbedevaartkomitee.
• M e t geen enkele tegenstem keurde het ACV de
resolutie goed die geen
Vlaams Blokkers toelaat op
haar Mjsten voor de sociale
verkiezingen. Volgens Het
Laatste Nieuws heeft het
ACV zelfs al werklozen hun
steun ontnomen wegens hdniaatschap van het Blok.
• Migranten krijgen wel
een plaats in de kristelijke
vakbond. Daarom moet hun
deelname aan het vakbondsleven worden bevorderd, als
militanten en als vrijgestelde.
• Het N C M V heeft nog
maar eens het Fenix-projekt
verketterd. Dit "veredeld
mega-shoppüigcenter"
zal
volgens de kristelijke middenstanders geen 1.500 tot
4.000 jobs opleveren, zoals
een studie in opdracht van
de Vlaamse regering becijferde, maar -welgeteld 38.
• De jubileumshow op de
BRTN-televisie van het tien
jaar oude Plan International,
het voormalige Foster Parents Plan, was een sukses:
5.527 kinderen uit de derde
•wereld mogen zich verheugen in een nieuwe Vlaamse
papa en mama. Meer dan
40.000 Vlaamse planouders
helpen via de
financiële
adoptie al de derde wereld.
• Sahnan Rushdie, de auteur van de Duivelsverzen
tegen wie Iran een doodvonnis heeft uitgevaardigd,
hoopt dat de Europese Unie
druk zou uitoefenen op dat
land om het doodvonnis te
herroepen. Rushdie leeft al
zes jaar ondergedoken.
• De partijtrouw bij de leden van sociale organisaties
zw^akt af, vooral binnen de
jongere generaties. Maar
nog steeds stemmen ACVers en A B W - e r s gevoelig
meer voor CVP en S P dan
de gemiddelde Vlaming. De
kans dat kerkelijken voor de
CVP stemmen is ook 2,6
keer groter dan dat de gemiddelde Vlaming dit doet.
En de kans dat leden van de
socialistische
mutualiteit
voor de S P stemmen is zelfs
3,2 keer groter dan dat een
doorsnee
Vlaming
SP
stemt.
• Colru3^ is het goedkoopste vi'arenhuis wanneer men
rodukten van allerlei beende en onbekende merken
samen beschouwt. Wanneer
men alleen naar de bekende
merken kijkt, is M a k r o het
• De stuurgroep van Agalev krabbelt terug. De drie
eerder gebuisde parlementsleden Dierickx, Devlieghere
en Cuyvers mogen bij de
volgende verkiezingen toch
een verkiesbare plaats krijgen. Van het rotatieprincipe blijft dan geen spaander
heel. Zaterdag moet het
Agalev-kongres deze beslissing bekrachtigen.

E

RAMPELBERG
Dr. Joodt RampeWerg vi^erd verleden week in deze rubriek opgemerkt onder de titel TaaLtoedtanden in BriUéeUe OCMWzLektnhubxn. Deze week signaleren we U hoe deze overtuigde
Brusselse Vlaming geld verdiend heeft met de Brusselse
vervoersmaatschappij M I V B .
Het W B - b l a d Doorbraak verhaalt hoe Rampelberg eind '91
tram 19 nam, aan de bestuurder
een kaartje vroeg, waarop die
man hem alleen in het Frans
scheen te kunnen antwoorden.
De bestuurder gebaarde Rampelberg aan de volgende hcJte
de tram te verlaten, en riep
uiteindelijk de centrale op. De
MIVB-pohtiediensten kwamen
even later de identiteit van de
heer Rampelberg opnemen.
In een klachtenbrief cian de
MIVB vroeg Rampelberg de
identiteit van de bestuurder,
omdat hij tegen hem een strafgeding ten persoonlijken titel
wegens machtsmisbruik wenst
in te stellen. De M I V B antwoordde
verontschuldigend,
maar Rampelberg liet zich niet
met een kluitje in het riet sturen.
In een tw^eede brief herhaalt hij
zijn vraag.
Via zijn advokaat vroeg Rampelberg ook inzage in het PV
van de Brusselse MiVB-politie.
De Prokureur des Konings kan
hem een jaar later meedelen dat
volgens het Parket de MIVB
géén PV heeft opgesteld. Rampelberg gaat tenslotte akkoord
met een minnelijke regeling van
10.000 frank, vermeerderd met
de gerechtskosten. Dit bedrag
werd hem in september jl. door
de MIVB uitbetaald.

NEDERLANDS
Gedurende zo'n dertig sekonden, uitgesmeerd over drie paragrafen, gewijd aan de herinnering aan o.m. Vlaamse gefolterden in Breendonk, sprak
minister Dehousse (PS), naast
Engels, Frans en Servo-Kroatisch ter ere van maarschalk
Tito, ook de taai van Anne Frank.
Maar hij sprak Nederlands !
Laten w^e dit nooit vergeten.

20 JAAR NA
HALLE
Militanten van het Taal Aktiekomitee voerden vorige donderdag met medewerking van
de Vlaamse Volksbeweging aktie aan het stadhuis van Leuven.
Het w£is die dag 20 jaar geleden
dat 40 tot 50.000 Vlamingen in
Halle gehoor gaven aan de oproep van Davidsfonds, Vermeylenfonds, Willemsfonds en VVB
om te
manifesteren
voor
Vlaams-Brabant en Brussel.
Tijdens deze betoging werden
volgende onmiddellijke eisen geformuleerd : een kiesarrondissement Halle-Vilvoorde; een
provincie Vlaams-Brabant; een
sociaal grondbeleid. Omdat 20
jaar na de betoging in Halle nog
steeds een deel van het eisenplatform van 1974 gerealiseerd
moet w^orden, kozen Tak en
W B deze keer voor Leuven, de
hoofdstad van de provincie
Vlciams-Brabant, om hun eis tot
bescherming van Vlaams-Brabant te herhalen.
Het kiesarrondissement Brussel-Halle-VUvoorde
is
nog
steeds niet volledig gesphtst, en
de Franstaligen hebben in
Vlaams-Brabant bij de recente
gemeente- en provincieverkiezingen hun posities nog versterkt. In vergelijking met '88
wonnen zij op 9 oktober 21
gemeenteraadszetels bij. Voor
de provincieraad van de nieuwe
provincie Vlaams-Brabant werden 5 Franstaligen verkozen.
Ook het sociaal grondbeleid
blijft volgens Tak een pijnpunt,
waaraan nog zw^aar gesleuteld
moet worden. Want de grondprijzen blijven voor héél wat
Viaamdbrahantde gezinnen, die in
eigen streek wenden te bouwen, onbetaalbaar. De problematiek van
Euro-Bruóiiel, waarvan 20 jaar geleden nog geen éprake woj, is daar
niet vreemd aan. Volgens Tak is de
Brusselse olievlek vandaag een
oliestroom aan het w^orden.
Aan het stadhuis van Leuven
deelden 25 Tak-militanten een
pamflet uit waarin deze eisen
kenbaar gemaakt werden. Aan
het stadhuis werden affiches
aangeplakt: "Francofonen en
andere speculanten, handen af
van Vlaams-Brabant." Hoewel

er zich geen incidenten voordeden, werd aktieleider Bart De
Valck administratief voorgeleid.
Hij werd vrij spoedig vrijgelaten.

E KOTAKS
De opvolgingskommissie voor
de ekotaksen is klaar met een
voorstel om de ekotaks-wet te
vrijzigen, zo berichtte de Financieel Ekonomijche Tijd. Deze
kommissie w^as in het leven geroepen om de wet te doen uitvoeren. Volgens AgcJev gaat de
kommissie nu haar boekje ver te
buiten. ,,Het wa^ niet haar opdracht de wet te wijzigen, maar
ze te doen uitvoeren", zeggen de
groenen.
Bovendien stuurt de opvolgingskonunissie aan op een
nieuw uitstel van de ekotaks op
drankverpakking en papier. Het
principe van de ekotaks op
drankverpakkingen zou blijven
bestaan. Bij hergebruik valt de
ekotaks weg, en bij recyklage
vermindert de taks naargelang
de graad van recyklage tot nul.
Bij gebrek aan een metode om
het gehalte aan gerecykleerde
vezels en met chloorgas gebleekt papier te kontroleren, bepleit de kommissie een uitstel
van de ekotaks op papier met
een jaar.

FRAUDE
Eén Vlaming op twee zou zonder skrupules ingaan op een tip
van zijn boekhouder om belastingen te ontduiken en zo een
netto-inkomen te verwerven dat
twintig procent hoger ligt. Minder dan één Vlaming op tien zou
verhuizen naar het buitenland
of Wallonië om twintig procent
meer te verdienen. Deze gegevens stonden te lezen in Het
Volk, dat een grootschalige enquête liet uitvoeren over de Vlaming en zijn geld.
Zou er meer Vlaamse burgerzin
aan de dag gelegd w^orden indien Vlaanderen een onafhankelijke staat w^as? Misschien
een interessant gesprekstema
voor het Grenzeloze-Volksuniekongres ?

ANTWERPEN
De kocJitiebesprekingen voor
het Antwerps stadsbestuur zijn
afgesprongen. De verdeling van
de mandaten tussen SP, Antwerpen '94, V L D en Agalev
zorgde voor de breuk. S P en
Antwerpen '94 waren daarbij de
hoofdrolspelers. Vermits de SP
bereid was Cools "op te offeren", eiste deze partij de burgemeesterssjerp
(voor
Detiège), de OCMW-voorzitter
(de troostprijs voor Cools) en
drie schepenmandaten.
Voor Antwerpen '94 was er dat
eentje teveel. Dit samenwerkingsverband van CVP, VU en
onafhankelijken eiste vier schepenmandaten op: één voor een
onafhankehjke (Antonis), de
Haven voor SchUtz, en twee
schepenzitjes voor de CVP. Antwerpen '94 zou ook tevreden
geweest zijn met drie mandaten,
wanneer daar de burgemeesterssjerp bij w^as. Agalev en de
VLD,
die elk twee schepenen
krijgen, konden -wel akkoord
gaan met het SP-voorstel van 3
schepenen, het O C M W en de
burgemeester.
O p het ogenblik dat we deze
lijnen schreven, bevonden de
koalitiebesprekingen zich nog
steeds in deze impasse. Wel
•werd dinsdagochtend duidelijk
dat het SP-voorstel een poging
was om een breuk te forceren bij
Antwerpen '94. Wanneer CVP
en onafhankelijken de VU (dus
Schiltz) zouden dumpen, \vant
de twee VU-zetels in de gemeenteraad zijn niet noodzakelijk voor de meerderheid, zo
luidt de redenering, dan krijgen
de CVP en de onafhankelijken
hun zin: samen drie zetels. De
sterkte van de samenhang in
Antwerpen '94 zal bepalen of dit
SP-maneuver kans op slagen
maakt.

BIHAC
De wereldgemeenschap, voor
zover men de Verenigde Naties
zo kan noemen, is er niet in
geslaagd te verhinderen dat de
Bosnische Serviërs een virtuele
walk-over deden in Bihac. Deze
moslim-enklave was nochtans
door de V N uitgeroepen tot
"veilige haven". Maar terwijl de
Navo slechts luchtaanvallen
mag uitvoeren die het strijdverloop niet w^ezenhjk beïnvloeden, gijzelen de Serviërs nu al
honderden VN-blauw^helmen.
De stad Bihac wordt nog steeds
bestookt. De V N kan zelfs niet
verhinderen dat Serviërs uit het
Kroatische Krajina een handje
komen toesteken bij het beleg
van Bihac. De situatie is daar
rampzalig. Er heerst een schrijnend gebrek aan w^ater, voedsel
en medicijnen.
Samen met de Verenigde Naties, en onder meer door de
strenge voorwaarden die de V N
aan de Navo oplegt o.m. door de
"dubbele sleutel" (de V N moet
een pohtieke toestemming geven en bovendien de te bestoken
doelwitten aangeven) wordt
ook de Navo in Bosnië voor
joker gezet. Het veroorzaakt
diepe spanningen in de verdragsorganisatie
die
geleid
wordt door Willy Claes. De
toonaangevende Amerikaanse
senator Robert Dole sprak al
van een instorting van de alliantie.
De republikein Dole -wil een lift
and ,)trike-stra.tegie voor Bosnië:
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terugtrekking van de VNblauwhelmen, omdat juist hun
aanwezigheid op het terrein het
voorwendsel vormt om niet
hard op te treden tegen de Serviërs, en tegeUjk enerzijds wapens leveren Jian de Bosnische
regering, zodat deze Bosnië kan
verdedigen,
en
anderzijds
Navo-luchtaanvallen tegen Servische stellingen.

vernieuwde CVP-blad Keerpunt
te leiden.
Aan De Morgen verklaarde dat
hij bij de VUM-krant de indruk
had aan het plafond te zitten. Ik
heb zin om wat meer diepgravende
dingen te gaan doen. Een politiek
dtudiecentrum heeft daarbij aL> voordeel dat het niet al te akademidch
blijft. Bovendien u> een joernali^t
ólechté een gepriviligieerd toeschouwer. Ik heb zin om mee te doen. En
bij de standpunten van de CVP
heeft Falter, die nog medewerker is ge'weest van prof. L. Wils,
zich dteedd thuitgevoetd.

De Europese Unie wil van zo'n
scenario niet weten. Het is immers zeer de vraag of de blauwhelmen wel heelhuids kunnen
teruggetrokken worden uit Bosnië. En bovendien blijft het risiko bestaan dat de Serviërs
wraak nemen op de Europese
gegijzelde blauw^helmen, vooral
Nederlanders en Britten.

STAKING

NOORS NEEN?
Zeker w^cis het dinsdagochtend
nog niet, maar exit-poLL, peilingen naar het stemgedrag afgenomen bij kiezers die net hun
stem uitgebracht hebben, wezen
uit dat Noorwegen wel eens
neen zou kunnen zeggen tegen
toetreding tot de Europese
Unie. Dat zou echter biezonder
nipt gebeuren: één peiling gaf
52,6%
nee-stemmers, een andere 50,2%.
Noorwegen zei eerder ook al
eens nee tegen de Europese integratie. In 1972 werden Denemarken, Groot-Brittannië en
Ierland lid van de EG, maar
Noorwegen bedankte. De neestemmers haalden ook deze keer
tal van redenen aan voor hun
afwijzing v£in de Unie. Noorwegen zou zijn onafhankelijkheid verliezen. Het zou zijn
grenzen openen voor migranten, drugs en misdaad. De hoge

I^ÊPKXOHV - I I - S t {n-aait.

levensstandaard
zou
teloor
gaan. De bevoegheid over de
rijke visgronden en oliereserves
zou uit handen gegeven w^orden. De rechten van de minderheden in Noorwegen, zoals
de Lappen, zouden in de Europese Unie minder goed beschermd worden dan door de
Noren zelf. De tegenstanders
van de Unie w^aren vooral te
vinden in de landelijke gebieden, vooral in het noorden van
Noorwegen, en bij de boeren en
vissers.
Een Noorse nee-stem zou in

ieder geval de pleitbezorgers
van de EU, ook buiten Noorwegen, een lelijke neus zetten.
Het Noorse parlement, dat uiteindehjk de knoop moet doorhakken, zal waarschijnhjk ook
tegen de toetreding stemmen
wanneer de meerderheid van de
bevolking dit in het referendum
deed.
Het zou betekenen dat de Europese Unie op 1 januari niet
uitgebreid zal worden met 4
lidstaten, maar slechts met drie
(Oostenrijk, Finland en Zweden).

FALTER
De naar onze smaak meest getalenteerde Vlaamse Wetstraatjoernahst verlaat de joemahstiek voor de politiek. Standaard-redakteur RoLf Falter zegt
zijn dagblad vaarwel om direkteur te worden van de studiedienst van CVP en P S C Cepess.
Het is niet de eerste beroepsjoemahst die de CVP binnenhaalt. Ex-Het Volk-redakteur
Alain Vanbuyten w^erd een tijd
geleden aangetrokken om het

Dinsdag werd er gestaakt bij De
Post, de N M B S , Belgacom en
de Regie der Luchtwegen. De
kristelijke en socialistische vakbond legt deze autonome overheidsbedrijven plat om te waarschuwen tegen mogelijke privatiseringen. De bonden vinden
privatiseren een gemakkelijkheidspolitiek. Overheidsbedrijven verkopen levert op korte
termijn geld op voor de staatskas.
Maar tegelijk verliest de
overheid een mogehjke bron
van inkomsten.
Bovendien vinden de bonden
dat privatiseren vaak gepaard
gaat met rationahseren, verminderen van de tewerkstelling.
Maar het bhjft de overheid die
moet opdraaien voor de sociale
lasten die met de rationahsering
gepaard
gaan
(pensioenen,
werkloosheid).
Voor vele -werknemers w^as de
stakingsdag van de autonome
overheidsbedrijven dinsdag een
ciangenaam extra dagje vrij.

NMBS: WAAR LEIDT DAT SPOOR NAAR TOE?
Het klinkt ongelofelijk maar
toch is het zo: sedert 1980 is
het verkeer op de Vlaamse
autosneWegen in om^vang met
80%
toegenomen, op de gewestwegen met '56%. Men kan
zich al beginnen afvragen
w^anneer het ^vegve^keer tot
stilstand zal komen.
Het meest voor de hand Hggend alternatief voor het autoverkeer is het openbaar vervoer. Maar in de spitsuren
zitten de treinen en bussen ook
stampvol. Nochtans vormt het
openbaar vervoer een van de
sfeutelinstrumenten in het mobiliteitsvraagstuk.
Stellen w^e voldoende middelen ter beschikking van het
openbaar vervoer? Zijn de
openbaar
vervoer-bedrijven
efficiënt
georganiseerd ?
Welke prioriteiten hebben ze
zich gesteld? Hugo Olaerts
zette in de Kamer van Volksvertegenwoordigers in een interpellatie van Verkeersminister Di Rupo het VU-standpunt uiteen.
Vlaanderen heeft vooral te maken met de Vlaamse stads- en
streekvervoersmaatschappij
De Lijn en met de federale
Nationale Maatschappij voor
de Belgische
SpooI^vegen
( N M B S ) . De relatie tussen
De Lijn en de Vlaamse overheid ligt vazst in een beheers-

kontrakt dat in een stijging
van het aantal reizigers voorziet van 2% per jaar.
De VU steunt de beleidsopties
voor De Lijn die haar minister
Sauwens heeft uitgestippeld.
De Lijn groeide mede hierdoor uit tot een geresponsabUiseerde onderneming. Enkele strukturele moeilijkheden
vragen hier echter om een
dringende
oplossing.
Het
streekvervoer komt bvb. in de
daluren en in de landelijke
gebieden zw^aar onder druk te
staan. Binnen de Vlaamse regering zal minister Sauwens
Eleiten voor een dotatieveroging aan De Lijn, zodat een
minimaal vervoersaanbod in
landelijke gebieden en een frekwente bediening in stedelijke
gebieden gew^aarborgd wordt.
De N M B S zit echter in slechtere papieren. Het auditrapport dat recent bekendgemaakt werd, spreekt bij ongewijzigd beleid van een
schuldenlast van 849 miljard
in het jaar 2005, en stelt o.m.
een afvloei voor van 10.500
personeelsleden.
Het
lijkt
vooral de HST-last te zijn die
de N M B S in een steeds diepere put duwt. De audit gaat
ervan uit dat de ingebruikname van de HST-lijnen uitgesteld zal moeten worden.
Daarmee heeft Hugo Olaerts
geen problemen. Hij vindt het

logisch dat men met de HSTinvesteringen wacht tot het
meest rendabele gedeelte,
Brussel-Franse grens, eigen
inkomsten in het laatje brengt.
Pas daarna komt er ruimte
voor Antwerpen en Luik. Volgens Olaerts is vooral deze
laatste verbinding een onbetaalbare operatie geworden,
vermits deze vanaf Leuven
volledig in eigen bedding aangelegd zal worden.
Nochtans leidt Olaerts uit de
audit af dat de oostehjke HSTtak (richting Luik) voorrang
zou krijgen op de noordelijke
(Antwerpen).
Dit
vindt
Olaerts niet te pruimen: de
VU zal niet aanvaarden dat de
aanlegplanning van de H S T
eenzijdig ten nadele van
Vlaanderen gewijzigd wordt.
„ E r bestaat geen enkele gegronde reden om nu prioriteit
te verlenen aan de lijn met
Luik", zegt Olaerts. „Integendeel, de verbinding tussen
Antwerpen en Brussel zal vele
malen goedkoper zijn dan de
verbinding Brussel-Luik. De
Volksunie zal niet toestaan dat
hier politieke keuzes worden
gemaakt op de rug van Vlaanderen. "
Olaerts klaagt aan dat het
Waals ge-west al maandenlang
de laatste bouwvergunning
•weigert voor het HST-gedeelte Brussel-Franse grens.

De Walen zouden
eerst
Vlaamse garanties willen voor
de HST-verbtttding tot in
Luik. Dat de N M B S door de
vertraging van de HST--werken tegen een maandelijkse
boete van 250 miljoen frank
moet aankijken, is onze
Waalse buren bhjkbaar geen
zorg. België, Vlaanderen dus,
moet toch het leeuwrendeel van
die rekening betalen.
Het VU-kamerlid herhaalde
daarom dat zijn partij de federalisering van de N M B S op
de agenda plaatst. De federalisering zou ook voor de gewesten een bittere pil vormen,
maar daartegenover staat het
voordeel dat de budgettaire
beleidsruimte voor het voeren
van een geïntegreerd openbaar-vervoersbeleid bij de gew^esten groter is dan bij de
federale overheid. Naast de
bevoegdheid voor openbare
•werken, ruimteHjke ordening
en het stads- en streekvervoer
zouden de gewesten een bijkomende sleutelfaktor in handen krijgen om een doortastend vervoersbeleid te kunnen
voeren. Vlaanderen zou dan
één Vlaams vervoersbedrijf
kunnen oprichten, dat, naargelang de behoeften, voor elk
station kan oordelen welke bediening (trein, tram of bus?)
de meest efficiënte keuze
vormt.

Er zou bovendien een einde
komen aan de wafelijzerpolitiek die bij infrastruktuurinvesteringen nog steeds het
beslissingskriterium bij uitstek
blijkt te zijn. En de aanleg en
de uitbating van het HST-net
kan afgestoten -worden: vermits de federale regering
steeds heeft voorgehouden dat
het HST-projekt zelfbedruipend moet zijn, kan de hoge
snelheidsUjn als aparte entiteit
in de privé-sektor ondergebracht -worden.
Hugo Olaerts herhaalde verder wat de VU al eerder eiste:
het ontslag van de afgevaardigd beheerder van de N M B S
en zijn vervanging door een
krisismanager a la Gandois.
„ D e NMBS-topman heeft tegenover zijn voogdijminister
steeds konsekwent de w^aarheid verdoezeld en de regering
financieel een rad voor de ogen
gedraaid", meent Olaerts. Het
Genkse kamerlid betreurt dat
bij de spoorwegen 10.500 banen verloren gaan.
De VU wil dat eventuele afvloeiingen gepaard gaan met
een ver£intwoord sociaal begeleidingsplan. De partij stipt
aan dat de maatschappij de
invoering van een 32-urenw^eek, eventueel met loonverlies, grondig moet overwegen.

(Pdj)

/
WOENSDAG 3 0 NOVEMBER 1994

WEM
BEDENKINGEN BIJ BOSNIË

HOE GRENZELOOS IS EUROPA?
In de Kamer werd de kerdverM minuter van BuitenLindde
Zaken Vandenbroucke met vele vragen en opmerkingen
bestookt, toen hij toelichting gaf hij zijn nota over de
federale buitenlandse politiek. Het wad volgen^) sommigen
jaren geleden dat in de Kamer hierover een algemeen debat
werd gevoerd. Kamerlid Paul Van Grembergen hield een
opmerkelijke tu^öenkonut.
DROMERS
,,De voorbije tien jaar kreeg de
VU altijd de beschuldiging te
horen een partij van naïeve dromers te zijn als het op buitenlandse politiek aankwam. Ik
•wil daarom een paar konkrete
dingen zeggen die stroken met
onze droom. De VU heeft een
ideaal beeld van Europa voor
ogen: Europa moet „grenzeloos" zijn via het afbreken van
de klassieke staatsgrenzen.
Dit Europa zou één enkele regering moeten hebben, een dubbelparlement en een eenvormig
beleid. De zwakke Europese
respons op het Joegoslavisch
drama is juist het gevolg van het
feit dat we nog steeds met een
Europa van aparte staten zitten.
Die zwakheid stel ik ook vast in
de gebrekkige demokratie in de
Europese instellingen. Europa
is zwak in zijn buitenlands op-

BENELUX

De Benelux dpeelde in het verleden
een belangrijke roL Sommigen menen dat er te weinig dprake wad van
een expliciete, planmatige gemeendchappelijke vidie ten opzichte van de
politieke omstandigheden in de wereld.
Ook de Interparlementaire BeneluxAdviedraad moet daarin een rol kunnen dpelen. Trouwend, voor mij ligt
treden en in zijn demokratische
de toekomdt voor ond land in een
besluitvorming. Dat moet verdamenwerkingdverband met andere
anderen. Hoe kunnen we Eulanden van dezelfde omvang ui Europa anders blijven verkopen
ropa. Ik denk aan de Skandinaaan de bevolking? De volksvertegenwoordiging is er totaal De oorlog woedt hevig in Bihac. Het nut i>an de bUiuwheinien wordt vióche landen en een aantal Centraal
Europese staten. Ze hebben een opondergeschikt aan de Kommis- dteedd meer in vraag gez^ftetd.
vallend gelijkend prof iel en vaak een
sie. De sociale verworvenheden
gemeendchappelijke houding ten opworden er behendig afgebrozichte van de wereldproblemen.
ken, waarbij steeds verwezen
wordt naar lidstaten die minder
Afzonderlijke debatten over Afrika
sociale zekerheid aanbieden. merutelÜng van de Veiligheiddraad de VN il aliedzuié voor verbetering en dergelijke zijn nodig aL aanDat soort pragmatisme stoort beantwoordt niet meer aan de mon- vatbaar. Ik verwijd alleen maar naar vulling op dit algemeen debat. Ook
me. De VU wil de oorspron- diale realiteit. India heeft er geen de zielige poditie waarin de UNO- over de VS-politiek in hetgebied rond
kelijke gedachte van een ver- verantwoordelijkheid te nemen, het troepen uit Bangladedh momenteel de Stille Oceaan id een debat nodig,
enigd Europa blijven honore- grote Duitsland evenmin. De „oude" in ex-Joegodlavié' verkeren. De UNO evenals over de houding tussen de
ren. Liever die idealistische dro- dtaten doen natuurlijk moeilijk af- moet haar militaire macht efficient buitenlandse zaken en ontwikkemerij dan het pragmatisme naar dtand van hun macht. Maar het beheren, in nauwe dameiupraak met lingssamenwerking. Ik hoop dat uit
de Veiligheiddraad. De Benelux heeft al die debatten — en uit de praktijk —
beneden toe."
kladdieke Europa nwet evolueren.
op dit ogenblik geen enkele politieke zal blijken, dat we met de heer
De voorbije jaren werd bewezen dat
betekenid. Naar buiten uit zijn onze
ZIELIG OPTREDEN
politieke evolutidi dnel kunnen ge- drie landen nooit gezamelijk kunnen Vandenbroucke een pacifistische, inDoor de recente gebeurtenissen beuren. In 1985 had ik het hierin een optreden. Ond apart optreden naar ternationalistische en solidariteitsin Bosnië ^vordt het nut van de toespraak over een Verenigd Duits- aanleiding van de opvolging van gerichte minuter van Buitenlandse
U N O steeds meer in vraag ge- land. Dat idee werd hier toen weg- Jacqued Delord wad zonder meer Zaken hebben."
steld. „Ik ook heb bedenkingen bij gelachen. We weten wat er intujden bedchamend.
Tot zover de tussenkomst van
de werking van de VN. De da- gebeurd iö. De huidige werking van
Paul Van Grembergen, die kon
rekenen op het applaus van iedereen.

OMER IS NIET MEER
De In Memoria hebben er niet naar
verwezen maar aan de overledene die zij
gedenken zaten meer kantjes vast dan dat
hij een minister-bouwheer en een partijombouwer w^as. Ombouw^er, zeg dat wel.
Eerst de schoenwinkel van zijn ouders tot
het gekende Shoe Post en later de liberale
partij van België. Dat tweede -was op het
nippertje want er zat zo'n sleet op de ouwe
blauwe kaste dat ze dreigde te worden
bijgezet in 's Lands Rariteitenkabinet.
Omer Vanaudenhove dus.

hij leefde zich het meest uit in Brussel dat
Expo 68 voorbereidde, de haven van
Antwerpen zag hij als een draaischijf en
met de autostrade van Brussel naar Parijs
verwezenlijkte hij een grote droom. Als het
maar voor de gloriool van België/Belgique
was.

Nu, de man had flair, sprak een vlekkeloos, bijna kleurloos Nederlands en
Frans, zag er altijd goed uit, en hij was een
echte Belg. Een unitarist. Maar of Vanaudenhove zo verdraagzaam was als men
hem vandaag toedicht is sterk te betwijfelen.

Toen hij in 1961 de P W - P R L oprichtte
zette hij de deuren open voor gelovigen,
niet zozeer omdat hij zo breeddenkend
was maar om de oude hberale partij van
het odium van de vrijzinnigheid te verlossen. Hij is daar in gelukt en zijn toen
nog steeds unitaire partij verdubbelde in
1965 haar zetelaantal. Vanaudenhove had
bij deze verkiezingen Amerikaanse propagandatruuks toegepast, Barnum & Bai-

Vanaudenhove had iets very British, dat
stond hem goed. Net zoals zijn kostuums
die hem steeds wonderwel pasten.
Over het oorlogsverleden van Omer Vanaudenhove is weinig gekend maar zeker
is dat hij reeds na drie dagen bezetting als
officier vermeld werd voor een heldendaad. In september '40 engageerde hij zich
in het Verzet in de streek rond Diest,
bekommerde zich om neergehaalde piloten en gevallen valschermspringers en
soboteerde konvooien. Het duurde niet
lang eer hij opgepakt werd en de kampen
van Vucht en Sachsenhausen meemaakte.
Vanuit die ervaring zou Vanaudenhove
zijn hele leven lang een verstokte unitarist
en Belgicist blijven. Mensen die van bij of
van ver met de koUaboratie te maken
hadden kon hij wel opvreten, ook zij die er
niks mee te maken hadden en begrip
vroegen voor wat er gebeurd was kregen
van hem zottigheid naar het hoofd.
In 1946 zat hij reeds in de gemeenteróiad
en werd burgemeester van Diest, tien jaar
later was hij minister van Openbare Werken en Wederopbouw. Vanaudenhove zag
het groots, vooral in en rond Diest, maar

Vanaudenhove haatte de federalisten en
hij weigerde het w^oord federahsme in de
mond te nemen, hij sprak liever over...
dekoncentratie.

ley op z'n Belgisch dus. Zijn partij had
daar het nodige geld voor want Vanaudenhove was een geruststelling voor de
behoudsgezinde Belgische kringen die
niet graag zagen dat de roep om federalisme bij het publiek ingang vond.
Vanaudenhove had daar wat op gevonden
middels een in het Frans goedklinkende
slogan: ,,Mon Parti, c'est mon pays" Weet
je nog wel ? Maar Omer had buiten Leuven Vlaams en de Volksunie gerekend. VU
en P W stonden lijnrecht tegenover mekaar. Bij de verkiezingen van 1968 ging
het inderdaad tussen de nationalisten die
voor hervorming w^aren en de P W / P L P
die de behoudende klaisse vertegenwoordigde. De VU-affiche Pest Voor Vlaanderen
beantwoordde perfekt aan dat gevoel en
bij de verkiezingen van 30 maart 1968 was

(ge)

de uitslag duidelijk. E^n jaar later vond
Vanaudenhove het voor bekeken, hij liet
het roer aan de Waal Pierre Descamps
over. Het federalisme dat hij zo bestreden
had maakte zich meester van België. Leuven splitste, de traditionele partijen ook,
de trikolore baksteen die Vanaudenhove
op 20m2 had laten drukken brak in twee.
Die baksteen moet zwaar op z'n maag
hebben gelegen w^ant hij hield er een
macigzweer aan over, tot overmaat van
ramp nog verzorgd in de kliniek van de
aktivistische dr. Martens. Het toeval kan
wreed zijn!
Vanaudenhove trok zich terug in zijn villa
te Schaffen en verscheen nog zelden op de
scene, maar als het tussen de liberalen van
Diest ^veer eens scheef zat lijmde hij met
groot gezag de scherven aan mekaar. Het
gemeentelijk mandaat liet hij over aan zijn
Amerikaanse echtgenote Betty, mevrouw
Eatough zetelt tot op vandaag en leest van
tijd een tussenkomst voor, van het brieve
door manlief voorgeschreven.
Met Omer Vanaudenhove verdwijnt een
reliek uit Oud België, een verstokte Belgicist die het nodig vond in 1966 voor de
BBC te verklaren dat de VU „het nieu^ve
VNV" w^as en het betreurde dat na de
oorlog niet alle VNV'ers -waren doodgeschoten.
In 1968 herhaalde Vanaudenhove zijn
hateUjkheden tegen VU'ers nog eens door
de kamerleden Pier Leys en Alaurits Coppieters publiekelijk voor nazi's uit te schelden...
Nog een keer kwam Vanaudenove op het
toneel, om Verhofstadt geluk te wensen
met zijn VLD-operatie, wellicht nadat hij
de zekerheid had gekregen dat de V L D
niet té flamingant zou zijn.
En inderdaad, vrie er het eerste exemplaar
van de massjial verspreide VLD-krant op
navlooit komt op de 8 bladzijden één keer
de woorden Vlaanderen of Vlamingen tegen.
Zo zie je maar...
R.Asmus

NMBS-STATIONSHULPAAN
MINDER-VALIDEN
In grote spoorwegstations kunnen gebruikers van een rolstoel
en minder-validen in het algemeen een beroep doen op het
spoorwegpersoneel om zich te
laten helpen bij het op- en afstappen van de trein. In sommige stations werden zelfs konstrukties in elkaar gestoken (dit
gebeurt op eigen initiatief). Het
probleem stelt zich dan ook
voornamelijk in de kleinere stations waar onvoldoende personeel en geen aangepaste konstrukties aan-wezig zijn.
Daarom vroeg senator Nelly
Maes aan de minister Elio Di
Rupo of er geen maatregelen
kunnen genomen worden om de
beschikbaarheid van hulp en
hulpmiddelen te veralgemenen
naar alle spoorwegstations, en
•wanneer dit zou kunnen volbracht worden ?
De minister deelde mee:
,,— dat er in 23 stations met hoge
perrons inderdaad een invalidenbrug ter beschikking staat;
— dat er een prototype voor lage
perrons ontwikkeld werd, maar
aangezien dit geen volledige
voldoening schonk, de N M B S
een nieuwe studie maakt;
— dat dit hulpmiddel even-wel
maar kan worden aange-wend in
de stations die over het vereiste
personeel beschikken. In de onbemande stopplaatsen en in de
stations met een erg beperkt
aantal personeelsleden
kan
maar sporadisch hulp worden
verstrekt."
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SOCIAAL
EEN ANDERE KIJK OP ARBEIDSDUUR

MEER WERKEN MAAR MET ZIN VOOR SOLIDARITEIT
De tegeruteLiing u) gekend. Vanuit de politiek tracht men,
goedbedoeld maar veelal al te kortzichtig en opgejaagd, door
aktuele probUenutellingen tot overhaaste besluiten te
komen. Daartegenover staat de wetenschappelijke ontleding. Ze laat zich rustiger opbouwen, houdt rekening met
meer beïnvloedingsfactoren en tracht voor meer perspektief
in te staan.
at is de mening van Chris
Vandenbroeke die ons een
andere kijk brengt op het
hangende vraagstuk van
de arbeidsduurverkorting, hij
zegt dat niet als algemeen VUsekretaris maar vanuit zijn
funktie als prof Ekonomische
geschiedenis en Demografie.
Dit is dus geen partijstandpunt,
wel een diskussietekst.

D

Goedbedoeld als tegenzet tegenover de jeugdwerkloosheid
wordt nogal gemakkelijk en veel
te ongenuanceerd uitgegaan
van een soort rantsoeneringsprocedure. Arbeid ziet men er
eenzijdig als een schaarsteprodukt, veel te beperkt voorradig
om aan de ruime vreiag te beantwoorden.
Als
oplossing
wordt dan maar gekozen voor
herverdeling, al dan niet vrijwillig, al dan niet met loonverlies en al dan niet per bedrijfssektor gedifferentieerd.

ONAFWENDBAAR
Vanuit de konkrete en aktuele
probleemstelling inzake jeugdwerkloosheid komt een dergelijke denkpiste ogenschijnhjk
cds een goedbedoelde en evidente oplossing over. Duurzaam is ze allerminst, kortzichtig des te meer en kompleet
irreëel naar de toekomst toe.
Binnen nauwelijks enkele jaren
tekent zich een volledig tegengesteld spanningsveld af, gekenmerkt door een groeiend tekort aan arbeidskrachten, door
een veelheid aan vakatures en
door een al even d^wingend als
dringend verzoek om meer en
langer te w^erken.
In de gegeven omstandigheden
is het m.a.w. voorbarig en onverstandig om, opgejut door een
veel te korte termijnanalyse,
overhaastig te w^erk te gaan en
aan een pessimistische sfeerschepping te doen door van
minder werken de boodschap te
maken terwijl meer ^verken
straks onafwendbaar wordt.
Wie enkele jaren vooruit durft
kijken, kan enkel optimistische
scenario's op het vlak van de
arbeidsmarkt aanreiken 1
Hoe komt men dan, w^aar het
toch om een cruciaal onderdeel
van de maatschappehjke inschatting gaat, tot dergelijke
overhaaste besluiten op korte
termijn? Zonder hierbij in detail te treden, is het duidehjk dat
bijlange niet aUe componenten
die de arbeidsmarkt op een min
of meer duurzame wijze beïnvloeden in rekening verorden
gebracht. Zo wordt de stijging
van de (jeugd)werkloosheid, en
terecht overigens, in verband
gebracht met konjunkturele
aarzelingen sinds de late jaren
zeventig en doorheen de jaren
tachtig (vgl. de „sUver seventies" die de „golden sixties" hebben afgelost). Evenzeer wordt
gedacht aan de fors gestegen
vraag naar arbeid van vrouwen,
inclusief het opbouwen van een

duurzame i.p.v. een kortstondige loopbaan zoals het jaren
geleden het geval was. Daarnaast is er de komplekse inbreng van de toegenomen produktiviteit. Niet in het minst is
er verder de herschikking van
de arbeidsmarkt, in die zin dat
de tevi'erkstelling in de secundaire sektor zwaar werd afgebouw^d voor jobs die meer scholing vereisen en tot het tertiaire
of net quartaire circuit behoren.
De onevenwichten die eruit
voortkw^amen werden, jaren geleden, afgezwakt door goedbedoelde maar al te dure en excessieve vormen van jobkreatie
in overheidsdienst, een soort
kompensatiepolitiek overigens
die het ambtenarenstatuut en de
staatskas tot op vandaag hypotekeren. Gegeven de opgebouw^de staatsschulden is zoiets
al lang niet meer mogelijk. Afbouwen en afslanken zijn ondertussen in de plciats gekomen.
Aan de inbreng van al deze
factoren valt gewoon niet te
twijfelen. Verrassend is wel dat,
bij het ontleden van de arbeidsmarkt, zo weinig rekening gehouden wordt met demografische interacties. In menig opzicht verklaren ze nochtans de
intensiteit in de negatieve ontwrichting van de arbeidsmarkt
zocds die tot hiertoe aan de orde
is. Evenzeer verklaren ze, binnen nauwelijks enkele jaren, het
tot stand komen van massale
tekorten op de arbeidsmarkt.
Hierbij komt het er gew^oon op
aan de instroom van jongeren en
dus van jobzoekers te vergelijken met het aantal ouderen,
de jobverlaters die ten andere
over de jaren heen al maar door
eerder en al dan niet op verzoek
aan afhaken leerden denken.

MEER EN LANGER
Als een afgeleide van het feit dat
het geboortecijfer over de jaren
heen eerst sterk toenam (vgl.
„baby-boom") om sinds 1965
fors te dalen, verwijst het als
vanzelf naar een totale ontwrichting van de arbeidsmarkt.
Een paar eenvoudige vergehjkingen zullen het verduidelijken.
Bekijken we de situatie in 1980,
dan is duidehjk dat zich toen een
maximcJe ontwrichting aandiende. Jongeren van 20 jaar
waren er, als exponent van de
baby-boom, overtalrijk. O p het
ogenblik dat ze een job zochten,
zagen ze zich gekonfronteerd
met een minimum cian jobverlaters, namelijk de anciens geboren kort na W O L Vrij vertaald stonden toen zelfs twee
jongeren tegenover één oudere.
Sindsdien is die situatie geleidelijk maar bestendig in evolutie. Kort na het jaar 2000 volgt
zelfs, en daarom gaat het binnenkort, een totale kentering.
E^n jongere is er geboren in de
jaren tachtig, d.i. op een mo-
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De arbeidsmarkt in Vlaanderen. Verhouding tussen johzoekerd

ment dat wel erg spaarzaam met
de vruchtbaarheid werd omgesprongen. Daartegenover staat
een jobverlater die tot de naoorlogse generatie van verhoogde kinderrijkdom behoort.
Kortom: binnen nauwehjks enkele jaren wordt de situatie
kompleet herzien, gekenmerkt
ditmaal door veel meer jobverlaters dan jobvragers. Het is
trouwens een evolutie die zich
jarenlang zal bUjven doorzetten
en waardoor enorme tekorten
op de arbeidsmarkt mogen verwacht worden. Wie hieraan
voorbijgaat, is gewoon ziende
blind. Het probleem van vandaag, gekenmerkt door een
overlast aan werklozen, wijzigt
zich binnen dit en enkele jaren
in het tegendeel en doet om
•werkkrachten smeken. Ze zullen als vanzelf door het patronaat en het openbaar ambt
verzocht worden om meer en
langer te werken.
Vandaag éiansturen op een vierdagenweek terwijl in de kortste
keren en noodgedwongen op
arbeidsduurverlenging zal aangedrongen w^orden, is zoveel als
de kortzichtigheid voorrang
verlenen op de essentie van algemeen verwachte en zekere
feitelijkheden. Ze gelden voor
zowaar alle segmenten van de
arbeidsmarkt en zeker voor alle
onderdelen die een (relatief)
hoge scholing vereisen.
Als illustratie voor dit gegeven
houden ^ve het even op de arbeidsmarkt van de leerkrachten, een voorbeeld overigens dat
tot voor kort gekenmerkt was
door de krisis van de overtaUigheid. Nu al is het twijfelachtig of de massale vaka-

enjobverlaters.

tures van de komende jaren nog
op te vullen zijn. Alleen al kort
na het jaar 2000 komen in dit
sterk vergrijsde kader zo'n
5.000 jobs in het basisonderwijs
en z o n 10.000 jobs in het middelbaar onderwijs vrij. Moeiteloos IS het te veralgemenen
voor tal van andere segmenten
en zeker niet in het minst voor
de verzorgingssektor. Gegeven
de fysieke en mentale lasten die
op het beroep van verpleegkundige wegen, zou hier dan
wel op dalende prestaties met
loonbehoud mogen gerekend
worden. De evidentie is er nu
eenmaal wat ze is. Met verwijzingen naar idealisme alleen
rekruteert men onvoldoende
jongeren voor dit toch wel heel
zwaar beroep. Enkel voor zo'n
sektoren lijkt m.a.w. een arbeidsduurvermindering aannemelijk die bovendien met loonsbehoud gepaard kan gaan. In
alle andere gevallen is een diskussie omtrent arbeidsduurvermindering hoe dan ook misplaatst en bovendien misleidend
naar de toekomst toe.

SZ-FAKTUREN
Precies een tekort aan ^verkkrachten is de uitdaging van
morgen. In de gegeven omstandigheden is het dan ook pohtiek
onverantwoord om nu (nog)
hoogdravende diskussies rond
arbeidsduurvermindering
te
lanceren. Meer en langer werken is de boodschap. Het is
tevens de beste garantie om de
exponentieel oplopende facturen van de Sociale Zekerheid
voorbij het jaar 2000 betaalbaar
te houden. Hogere kosten laat
men niet ongestraft met vierdagenweken betalen op gevaar

af de binnenlandse koopkracht
al te zeer uit te hollen.
Ondertussen bhjft natuurhjk
het probleem gesteld voor de
eerstvolgende vi;f jaar. Als oplossing is er de leeftijdsspecifieke segmentering van de arbeidsmarkt. De eerstvolgende
jaren kunnen forse vijftigers die
het wensen en -willen nog steeds
vervroegd de
arbeidsmarkt
(blijven) verlaten zodat ze volwaardige kansen laten aan jongeren i.p.v. ze met nepstatuten
en halve jobs op te zadelen.
Voorlopig, enkele jaren lang,
kan zoiets nog. Voorbij het jaar
2000 -wordt een vervroegde pensioenering hoe dan ook een illusie. Zo lang het kan, moet men
er gebruik van maken. Het is de
enige manier om, tijdens de
overgangsfase tot het volgende
millennium, aan jonge mensen
kansen te geven, ze perspektieven te bieden en te verwachten dat ze meteen en volwaardig
aan een gezinsopbouw durven
denken. Straks komt het vanzelf. Voorlopig, nog enkele jaren
lang, vereist het de vrijwiUige
sohdariteit van anciens die het
vervroegd voor bekeken houden. Gun jongeren dus nu al de
kans om volle vijf dagen te
werken. Het is bovendien de
beste training wanneer hen in
de kortste keren zal gevraagd
worden om er nog een paar uren
bovenop te doen, al was het
maar om de S Z te helpen financieren voor de overtalrijke
gepensioneerden vóin morgen.
Chris Vandenbroeke,
prof. Ekonomische
geschiedenis
en Demografie
(Universiteit Gent)
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GESPREKKEN
MET VLAAMSE BEWEGERS
Met het interview met Jaak Van Waeg dluiten we voorlopig
de reeks ge<iprekken met Vlaamse bewegers af. Dit betekent
hoegenaamd niet dat we In de verdere toekomst geen
Interviews met vooraanstaanden uit de beweging zullen
publiceren. We meenden echter met deze gesprekkenreeks
een aardige status quaestionts opgesteld te hebben van wat
er vandaag in ruime kringen van de Vlaamse beweging

leeft.
e reeks gesprekken met
Vlaamse bewegers is niet
volledig, zullen vele lezers
vaststellen. Ze hebben
geen ongelijk. Een aantal verenigingen k^wam er niet in aan
bod. We hadden inderdaad de
gesprekkenreeks verder kunnen zetten met, we sommen
voor de •vuist op, verantwoordelijken van het Taal Aktiekomitee, het Komitee van de
Randgemeenten, het Willemsfonds, het Rodenbachfonds, de
Bond van Grote en Jonge Gezinnen, het Vlaams Komitee
Brussel, het KatoHek Hoogstudentenverbond, de Federatie
van Vlaamse Vrouwengroepen,
het Algemeen Nederlands Verbond, en •we vergeten er •welHcht
nog enkele.

D

De reaktie van het ACV wcu afdtandeUj'k: het ui niet de taak van een
vakbond om een nieuwe partij op te richten.

EEN PROGRESSIEVE
EENHEIDSLIJST?
(Vervolg van blz. 1)
Vlaanue, dociale en ongebonden partij. Ze zal dit blijven. Met SP, Agalev
of eender welke bed taande partij u)
het niet mogelijk dit Vlaanue, dociaal en ongebonden karakter uit te
dragen, aldus Bert Anciaux.

de teksten aan de officiële partijinstanties, die er dan in het
begin van de zomer een oordeel
over kunnen vellen."

Heel wat waarnemers stelden
zich vragen over de timing van
Coppieters. Uitgerekend veertien dagen nadat de VU de
konvergentie-stvaX&^e met de
CVP had uitgesloten, en op het
ogenblik dat Agalev aan de
vooravond staat van een belangrijk kongres waar de rangen
gesloten zouden worden na de
overstap van twee groenen naar
de CVP, had Coppieters toch
kunnen voorspellen dat- zijn initiatief van deze partijen weinig
steun zou krijgen. Zeker wanneer Coppieters het over een
"socialistisch
maatschappijbeeld" heeft.

Had Coppieters niet kunnen
voorspellen dat alle niet-SP-ers
in de gordijnen gejaagd zouden
worden door het "socialistisch
maatschappijbeeld" dat aan de
basis van de "nieuw^e partij"
moet liggen? Coppieters: „Ik
kon geen andere termen gebruiken dan "religieus socialistisch maatschappijbeeld" die
voldoende het ontvoogdingsbeeld duidelijk maken dat ik
voor ogen heb.

In een gesprek met de redaktie
zei Coppieters dat de timing
voor de bekendmaking van zijn
initiatief ingegeven was door de
vaststelling dat sommigen bij de
SP een opdeling aan het maken
waren van VU-ers en groenen
m "linksen en progressieven" en
anderen. Coppieters: ,,Ik had
de indruk dat men aan het vissen was naar overlopers, en dat
wou ik verhinderen. Mijn bedoelingen zijn net het tegengestelde."
De VU-er stelde uitdrukkelijk
dat hij de keuze van het VUpartijbestuur om onder eigen
gedaante voort te doen, „de
enige goede keuze" vindt.
„Maar ik heb de VU, noch de
S P of Agalev gevraagd om mee
te doen aan mijn inititatief. Ik
wil wel dat er nagedacht •wordt
over het idee. Ik hoop de verschillende hoofdstukken voor
mijn platformtekst verzameld te
hebben tegen Pasen. Deze
hoofdstukken \vorden geschreven door akademici, eksperten
en verantwoordelijken uit de
nieuw^e sociale bew^egingen.
Wanneer alles klaar is bezorg ik

SOCIALISTISCH?

Ik bedoel er de grote verbondenheid van mens tot mens mee,
die verder gaat dan het woord
solidariteit. In de maatschappij
die ik wil mag niemand uitgesloten, gekvv^etst, vernederd
of onderdrukt w^orden. Ik vind
dat er een tegenkracht moet
ontwikkeld viforden tegen de
konkurrentiewereld. De wetten
van de konkurrentie leveren ons
een duale maatschappij op, met
werkloosheid en armoede. Terwijl de enige, grote en absolute
waarde de andere hoort te zijn.
Ik vind dat dit helemaal niet in
strijd is met de ontvoogdingsbeweging die het volksnationalisme is."
Coppieters is niet afgeschrikt
door de reakties op zijn initiatief: „De stormachtige reaktie van mijn voorzitter vind ik
wat voorbarig. Uit de reaktie
van het ACW onthou ik dat het
open staat voor een links programma. En uit Agalev-hoek
heb ik maar één reaktie gehoord, en die •was niet helemaal
afwijzend. Ook uit de kommentaren die over mijn initiatief
verschenen leid ik af dat het
ernstig genomen •wordt. Het
v/erd niet in de vemieling geschreven. Ik ben vast van plan
door te zetten."

(Pdj)

We meenden echter dat de reeks
het punt bereikt had w^aarop er
nog weinig nieuwe inhoudelijke
elementen aan de diskussie toegevoegd zouden •worden. En w^e
besloten dat •wanneer het belangrijkste nieu^ws uit deze bijkomende interviews erin zou
bestaan dat ze een aardige stand
van zaken geven over het
draaien van een welbepaalde
organisatie uit het rijke Vlaamse
strijdverenigingsleven, •we er
beter mee konden ophouden. In
een ander bestek kunnen de
verenigingen die nog niet aan
het 'woord komen misschien wel
eens hun werking toelichten.

Hierdoor weigert hij zich bloot
te stellen aan kritische vragen,
bvb. over zijn
weekblad.
Waarom hij bievoorbeeld toelaat dat de kolommen van dit
blad "voor mensen met een goed
hart en een slecht karakter"
volgegoten zijn met schimpscheuten en soms zelfs terechte
kritische beschouwingen, maar
waarbij de personen die aangevallen w^orden nooit om een
•weerwoord gevraagd worden.
Wie het echt te gortig wordt,
moet zijn toevlucht nemen tot
een lezersbrief. Die dan •waarschijnlijk gevolgd wordt door
een "noot van de redaktie" en, in
de nummers daarop, nieuwe
aanvallen die elk verder verontwaardigd grijpen naar de
pen in de kiem smoren. O p den
duur w^ordt een mens immuun
voor wat in 't PaUieterke staat.

"HEER H U G O "
We rekenen het tot onze professionele plicht om 't PaUieterke •wekelijks door te nemen.
We stoten hierbij elke week
minstens een paar keer op figuren als "Heer Hugo", w^aarmee men (de artikels zijn zelden
ondertekend, de redaktie blijft
onbekend) VU-senator Hugo
Schütz bedoelt, "Patat Cools",
de Ant\verpse SP-burgemeester, of "Ansjofis jr.", de VUvoorzitter.

Inhoudelijk verkettert 't Palheterke al w^at o.m. de VU doet
Er is één uitzondering. Het gaat of laat, en neemt het de verniet echt om een vereniging, dediging op van het in andere
maar wel om een medium dat in media vaak verketterde Vlaams
de klassieke Vlaamse beweging Blok. Ook populaire Vlaams
niet zonder invloed is: 't Pal- Blok-tema's als veUigheid en
lieterke . Dit weekblad heeft kriminaliteit,
migranten
en
steeds een vrije en vranke taal vluchtehngen, de konservatieve
gesproken. Het heeft de his- en reaktionaire •waarden, de
torische verdienste na de m3rtes over repressie en koltweede
wereldoorlog
een laboratie, liggen in dit Antwerps
spreekbuis te vormen voor de weekblad onder het vergrootdoor repressie en epuratie uit- glcis. Niet aUeen de tema's, ook
eengeslagen flaminganten, wier de personen (politici, maar ook
stem nergens anders door- ambtenaren, joemahsten, beklonk.
kende Vlamingen, ...) en insteUingen (verenigingen, media,
Maar vooral de jongste jaren, partijen, ...) die dit gedachtenmet het •wassen van de Vlaams goed schragen of afkeuren worBlok-frakties in Antw^erpen en den de hemel ingeprezen of beelders, •werd het ^veekblad meer lasterd en belachelijk gemaakt.
en meer de spreekbuis van de
extreemrechtse
Vlaamsgezin- 't PaUieterke besteedt verder
den.
veel inkt aan de Vlaamse beweging, waarbij de scheiding
We betreuren dat verantwoordehjke uitgever en hoofdredak- tussen goeden en slechten geteur Jan Nuytd ons weekblad maakt wordt op basis van hun
geen intervie^v wilde toestaan. standpunt over Vlaamse onafZelfs niet indien hij de garantie hankelijkheid. Wie onom^wonkreeg de tekst voor publikatie te den voor separatisme pleit,
mogen nalezen. Hij verzekerde wordt op een voetstuk geons dat dit niet aan ons •week- plaatst. Al de anderen zijn verblad ligt, maar aan een wel- raders van het Vlaamse volk.
overwogen keuze die hij al lanFEEST VAN DE HAAT
ger gemaakt heeft: de hoofdredakteur veui 't PaUieterke Enkele voorbeelden uit het regeeft geen intervie^vs. Aan nie- centste nummer (23/11) iUumand.
streren •wat •we bedoelen.

'T PALLIETERKE

Over het Vlaams Blok: de koalitie (,,de bende van vier") die
in Antw^erpen tegen het Vlaams
Blok gesmeed w^ordt, zal tot
zo'n klu^wen leiden dat het bestuur van de stad nog zal verslechteren,
•waardoor
het
Vlaams Blok bij de verkiezingen
van 2000 de stad op een schaaltje aangeboden krijgt; een Antwerps Blok-gemeenteraadslid
dat geboykot wordt door een
socialistische Sinterklaas kan op
de verdediging rekenen van 't
PaUieterke: die „racistische onverdraagzame heeft zich doen
kennen als een hééééél klein
sektair kreatuurtje, •waa.r ik als
kind héééél bang voor zou
zijn."; een ambtenaar, het hoofd
van de Dienst voor Onderwijsontwikkeling, •wiens ontslag geeist wordt door het Vlaams
Blok, is volgens het Antwerps
weekblad „waarschijnlijk de
meest gehate man in heel het
onderwijsmilieu".
Over de vreemdelingen: met
verontwaardiging meldt het
weekblad dat De Standaard een
brief van prof. Debackere •weigert op te nemen, w^aarin deze
aanklaagt dat de media de kriminaliteit van de migranten verz^wijgt; omdat het de opdracht is
van de Antwerpse ombudsman
om een oor te lenen aan de
klachten en grieven van de burgers, onder meer i.v.m. migranten-affaires, klaagt 't PaUieterke
in verschillende bijdragen aan
dat Tuur Van WaUendael zijn
neutraliteit prijsgaf door te
spreken op de manifestatie van
Antw^erpen Helemsial Anders;
Over de VU (en haar voorzitter): „Om een nog katastrofalere leegloop af te remmen,
haalt babyface Bert nu zijn ondervoede Leeu^w uit de kast en
wil hij het beest weer leren
brullen"; „De firma Vic Anciaux & Zoon grossiert in gemeenplaatsen,
gekastreerde
•welpen en Belgische meerwaarden"; "het jongetje",
"het
ventje", "een nitwit", "baby
Bert", "de zoon van een van de
Egmont-koUaborateurs",
"de
vleesge^worden slapjanus", "onbenul Bert", "pauvre paillasse",
"trieste potsenmaker", "vleesge•worden nulliteit", "VU-geiten•woUensokkenbreier", "deze puber", "expert in verlakkerij", zoals Bert Anciaux in één nummer
achtereenvolgens wordt afgeschUderd, krijgt tenslotte de
raad: "Go home, meneer Anciaux jr., en wied de spruitjes in
je tuin".
Het moet beklemtoond •worden
dat onze citaten slechts een zeer
beperkt staal lasterlijke uitlatingen vormen uit dit ene nummer. We hadden graag vernomen of de heer J a n Nuyts het
met deze •vuUspuiterij eens is. In
een bijdrage over de repressie in
Limburg schrijft Nu3rts in het
nummer van 23 november terecht: „Het "Feest van de Haat"
is té erg ge^weest in Limburg."
Maar ziet deze man dan echt
niet in dat hij tot op vandaag in
zijn weekblad haat zaait ?

Peter Dejaegher
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WEM
STEMRECHT EU-ONDERDANEN: GEEN NIEUWS
In de Kamcrkomm'u^ie voor Binnenlandde Zaken Interpelleerden VU-er Etienne Van Vaerenbergh, FDF-er
George^) CLerfayt en Vlaanu Blokker Joru Van Hauthem
premier Dehaene over het gemeentelijk stemrecht voor
Europese onderdanen. In zijn antwoord antwoordde de
eeréte minister niet op de vragen die de kamerleden hem
gedteld hadden. Dehaene kondigde aan dat de regering op
19 december het étandpunt zal bekendmaken dat ze op de
Europeöe top wil verdedigen.

MUMUS'

U-Kamerlid Van Vaeren- vreesde dat de meerderheid de
bergh vroeg zich af of de Kamers zou ontbinden zonder
regering een aantal voor- een verklaring tot herziening
waarden, die door het Bel- van het betreffende artikel uit
gisch federaal parlement en de de grondwet. Hierdoor zou men
Gemeenschaps- en Gewestre- de tegenstanders van de richtgeringen gesteund w^orden, in lijn over het gemeentelijk kiesdie Europese richtlijn zal pro- recht voor EU-onderdanen een
beren op te laten nemen. „De argument in handen spelen om
Europeöe richtlijn ötelt élechu drie zich tegen de inwerkingtreding
voorwaarden: de proportionaliteit, de ervan bij de gemeenteverkiegelijke behandeling van alle burgere zingen van 2000 te verzetten.
« m
en de toepa^ding van de eigen BelVolgend
FDF-er
Clerfayt
u)
de
huidige
dituatie
inzake
taalgebruik in
Vlaams
Blokker
Van
Hauthem
gitiche wetgeving op alle andere momachtjmidbruik.
daliteiten", zei Van Vaerenberg. vond het niet invoeren van een de faciliteitengemeenten je reüute
„Kunnen wij daaraan andere voor- taainorm rampzalig voor de Newaarden koppelen, zoaU het betalen derlandstaligen in en rond Brusvan beUutingen ? Afzonderlijke IS- sel. „Dejongdte verkiezingen hebben
dtaten kunnen voor bijzondere di- aangetoond dat de Frandtaligen er in
tuaticd bijzondere maatregelen ne- de Bruddelde rand gedtaag op vooruit danen. Hij kondigde aan dat de Vaerenbergh dat, ofschoon Demen. Met andere landen kan daar- gaan. Europeed dtemrecht betekent Belgische regering over de haene een onderscheid maakte
over overleg worden gepleegd. Zal bijkomende verfranding. De meedte kw^estie haar standpunt zal be- tussen de richtlijn en de uitmen 'ui dit verband an het be- eurokraten zijn niet bereid om zich kendmaken op 19 december. voeringsw^etgeving, hij nog niet
dchikbare Europese veto-recht ge- in Vlaamd-Brahant te integreren, Dehaene vond het verder nuttig kan antw^oorden op de vragen
maar wel om er te wonen. Daardoor te wijzen op het onderscheid dat over het één noch het ander. Van
bruik maken ?
zijn zij objektieve bondgenoten van gemaakt moet worden tussen de Vaerenbergh diende daarom
Volgens FDF-kamerhd Clerfayt de frankofonen."
richtlijn en de uitvoeringswet- een gemotiveerde motie In
kunnen sommige Vlaamse pogeving. De eerste minister •waarin hij de regering oproept
litici de gevolgen van de Eu- In zijn antwoord zei Dehaene stelde tenslotte Clerfayt gerust: er bij de Eiu-opese Unie op aan
ropese opbouw niet aanvaar- dat België het Verdrag van de regering heeft altijd het te dringen de richtlijn aan te
den. „Ondank.) officiële verklarin- Mciastricht geratificeerd heeft. standpunt verdedigd dat artikel passen zoals die ook door de
gen waarin ze het tegendeel beweren, „Wij zijn dud gebonden door dat 8 van de grondwet herzien moet Vlaamse Raad gevraagd werd,
zijn ze zelfd anti-Europeed en na- verdrag. Er zijn bijgevolg alleen worden. „ Wel hebben we ook altijd en zonodig in de Europese mitionalidtidch en ontkennen ze de afwijkingen mogelijk op de moda- gezegd dat we voor die herziening nisterraad niet akkoord te gaan
rechten van de mend en van de liteiten van het Europeed kiedrecht. eerdt de volledige inhoud van de met de door het Europees parminderheden", trok hij van leer. Naast de kwestie herhaalde De- richtlijn moedten kennen", voegde lement goedgekeurde tekst.
Vier van de vijf voorwaarden haene ook dat de taalwetgeving Dehaene daar aan toe.
voor dat EU-stemrecht uit de automatisch van toepassing zal
<pJj)
motie van de Vlaamse Raad zijn op alle Europese onder- In zijn repliek betreurde Van
noemde Clerfayt „een aanfluiting
van de denwkratie en het Europee^)
koncept". Hij vindt dat België,
VNOS EN WIJ OVER AMNESTIE EN VERZOENING
met zijn pro-Europese reputatie, zich ten overstaan van Europa belachehjk zou maken indien het zijn veto zou stellen
/#
tegen de richtlijn.
•
•
•
Clerfayt maakte verder van de
gelegenheid gebruik om de huidige situatie inzake taalgebruik
Met deze woorden besluit
in de gemeenteraden van de
verzetsman
Louis De LentfacUiteitengemeentenals „je
decker zijn bede om verzoereuidte machtdmidbruik" te bening in dit land, 50 jaar na de
stempelen, „het redidtaat van een
feiten, In de VNOS-uitzenverwrongen 'interpretatie van de
dlng van dinsdag 6 december
taalwetgeving." Clerfayt, die er
a.s.
zich op beroemde dat zijn partij
In dit TV-programma, dat
„Duitderd en zelfd Nederlanderd onvolledig in het teken staat van
der haar Uden en dympathidanten
de verzoening, worden enertelt", had volgende waarschuzijds bezetting en koUaboratle
wing in petto voor de Vlaminen anderzijds de donkere regen: „Onze Vlaanue colUgad diepressieperiode benaderd door
nen te bedeffen dat wanneer de Eumedespelers en getuigen en
ropede burgerd kiezerd zijn geworden
door
wetenschappehjke
en enkele verkozenen zullen hebben,
waarnemers. VU-politici lichdie kwedtie voor de Europese inten de VU-voorstellen tot verdtantied en rechtdkoüeged zal kozoening toe.
men."
Werken mee aan het proEn volgens hem is de afloop
gramma: Ludo Abicht, filohiervan voorspelbaar. Want:
soof; Vic Anciaux, staatsse„De mtegridtuche, nationalidtidche,
kretaris;
Louis
Davids,
xenofobe en in zekere zin totalitaire
hoofdredakteur Belgisch Is- LudoAhicht, op de VNOS (6/12) en m WIJ (7/12).
Vlaamde politieke maatdchappij die
raëlitisch Weekblad; Louis
zich de voorbije jaren ontwikkelde, id
De Lentdecker, joernalist;
onverenigbaar met de ontwikkeling
zijn ontroerende ,, Ballade Kijkers kunnen die avond na
Bruno De Wever, historlkus; voor Daniël" doorheen het de uitzending bellen voor ravan Europa en met de dem^kratidche
Line Lambert,
repressie- programma.
pr'inciped die daarin onvermijdelijk
ak ties. O p het
nummer
slachtoffer; J a n Loones, segekonkretueerd zullen worden."
02/219.49.30 van het VU-senator; Hugo SchUtz, senator; 's Anderendaags, woensdag 7 kretariaat zitten parlementaiIn een advies over het Verdrag
Frank Seberechts, historlkus; december, verschijnt in het ren kljiar om vragen te bevan Alaastricht beval de Raad
Oswald
Van
Ooteghem, weekblad W I J een begelei- antwoorden.
van State regering een grondOostfronter.
dende katern over amnestie =*• VNOS, dinsdag 6 december
wetswijziging aan om de richtWillem Vermandere w^eeft en verzoening.
om 22u.30 op BRTN-TV 1.
lijn over het EU-stemrecht toepasbaar te maken. Clerfayt
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Willockx en Weckx
Ex-mmisler van Pensioenen Freddy
Willockx werd Europees parlementslid,
maar de Belgische pobnek en Boel laten
hem met los En Vlaams mmister van
Kuituur Hugo Weckx heeft een mediawetgeving m de steigers Gesprekken met
Willockx en Weckx, deze week m Knack.

Arno geniet
" Hoe ouder ik word, hoe meer ik gemet Als
A nu iets moois zie, dan bhjft dat aan me
plakken als een nat laken" Een gesprek met
Arno over het leven en over zijn meuwe cd
"Water" Deze week m Weekend Knack.

En verder..
• De bestuursknoop in Antwerpen •
Agalev m kongres over rotatie • De
huisartsen roeren zich • Kunstmatige
bevruchtmg bij ons • Intelligentie
eifehjkheid of omgevmg • Speuren naar
witwas • Filozofie Voltaire • Dokument.
de Bourla-kenners • Atom Egoyan
("exotica") over bizarre rouwceremomes •
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VIMSEHM
NASCHRIFT BIJ DE

GESPREKKEN
MET VLAAMSE BEWEGERS
Met het interview nut Jaak Van Waeg dLuiten we voorlopig
de reekö gesprekken met VLaamse bewegers af. Dit betekent
hoegenaamd niet dat we in de verdere toekomst geen
interviews nut vooraanstaanden uit de beweging zullen
publiceren. We meenden echter nut deze gesprekkenreeks
een aardige status quaesttonu opgesteld te hebben van wat
er vandaag in ruime kringen van de Vlaamse beweging

leeft.
e reeks gesprekken met
Vlaamse bewegers is niet
volledig, zullen vele lezers
vaststellen. Ze hebben
geen ongelijk. Een aantal verenigingen kwam er niet in aan
bod. We hadden inderdaad de
gesprekkenreeks verder kunnen zetten met, ^ve sommen
voor de vuist op, verantwoorDe rcaktie van het ACV WOÓ afstandelijk: het i) niet de taak van een dehjken van het Taal Aktiekomitee, het Komitee van de
vakbond om. een nieuwe partij op te richten.
Randgemeenten, het Willemsfonds, het Rodenbachfonds, de
Bond van Grote en Jonge Gezinnen, het Vlaams Komitee
Brussel, het Katoliek Hoogstudentenverbond, de Federatie
van Vlaamse Vrouwengroepen,
het Algemeen Nederlands Verbond, en we vergeten er wellicht
(Vervolg van bic 1)
nog enkele.

D

EEN PROGRESSIEVE
EENHEIDSLIJST?

VLuimde, óociale en ongebonden par- de teksten aan de officiële partijtij. Ze zal dit blijven. Met SP, Agalev instanties, die er dan in het
of eender welke be<itaande partij u> begin van de zomer een oordeel
het niet mogelijk dit V/aamje, do- over kunnen vellen."
ciaal en ongebonden karakter uit te
SOCIALISTISCH?
dragen, aldus Bert Anciaux.
Heel wat waarnemers stelden Had Coppieters niet kunnen
zich vragen over de timing van voorspellen dat alle niet-SP-ers
Coppieters. Uitgerekend veer- in de gordijnen gejaagd zouden
tien delgen nadat de VU de worden door het "socialistisch
konvergentle-straXegie met de maatschappijbeeld" dat aan de
CVP had uitgesloten, en op het basis van de "nieuwe partij"
ogenblik dat Agalev aan de moet liggen? Coppieters; „Ik
vooravond staat van een be- kon geen andere termen gelangrijk kongres waar de rangen bruiken dan "religieus socialisgesloten zouden worden na de tisch maatschappijbeeld" die
overstap van twee groenen naar voldoende het ontvoogdingsde CVP, had Coppieters toch beeld duidelijk maken dat ik
kunnen voorspellen dat zijn ini- voor ogen heb.
tiatief van deze partijen weinig
steun zou krijgen. Zeker w^anneer Coppieters het over een
"socialistisch
maatschappijbeeld" heeft.
In een gesprek met de redaktie
zei Coppieters dat de timing
voor de bekendmaking van zijn
initiatief ingegeven was door de
vaststelling dat sommigen bij de
S P een opdehng aan het maken
w^aren van VU-ers en groenen
in "linksen en progressieven" en
anderen. Coppieters: ,,Ik had
de indruk dat men aan het vissen w^as naar overlopers, en dat
•wou ik verhinderen. Alijn bedoelingen zijn net het tegengestelde."
De VU-er stelde uitdrukkelijk
dat hij de keuze van het VUpartijbestuur om onder eigen
gedaante voort te doen, „de
enige goede keuze" vindt.
„Mciar ik heb de VU, noch de
SP of Agalev gevraagd om mee
te doen aan mijn inititatief. Ik
wil wel dat er nagedacht ^vordt
over het idee. Ik hoop de verschillende hoofdstukken voor
mijn platformtekst verzameld te
hebben tegen Peisen. Deze
hoofdstukken worden geschreven door akademici, eksperten
en verantwoordehjken uit de
nieuwe sociale bewegingen.
Wanneer alles klaar is bezorg ik

Ik bedoel er de grote verbondenheid van mens tot mens mee,
die verder gaat dan het woord
solidariteit. In de maatschappij
die ik wil mag niemand uitgesloten, gekwetst, vernederd
of onderdrukt worden. Ik vind
dat er een tegenkracht moet
ontwikkeld worden tegen de
konkurrentievirereld. De vi'etten
van de konkurrentie leveren ons
een duale maatschappij op, met
werkloosheid en armoede. Terwijl de enige, grote en absolute
waarde de andere hoort te zijn.
Ik vind dat dit helemaal niet in
strijd is met de ontvoogdingsbeweging die het volksnationalisme is."
Coppieters is niet afgeschrikt
door de reakties op zijn initiatief: „ D e stormachtige reaktie van mijn voorzitter vind ik
•wat voorbarig. Uit de reaktie
van het A C W onthou ik dat het
open staat voor een links programma. En uit Agalev-hoek
heb ik maar één reaktie gehoord, en die was niet helemaal
afwijzend. Ook uit de kommentaren die over mijn initiatief
verschenen leid ik af dat het
ernstig genomen wordt. Het
werd niet in de vernieling geschreven. Ik ben vast van plan
door te zetten."

(Pdj)

We meenden echter dat de reeks
het punt bereikt had waarop er
nog weinig nieu^ve inhoudelijke
elementen aan de diskussie toegevoegd zouden worden. En w^e
besloten dat wanneer het belangrijkste nieuws uit deze bijkomende interviews erin zou
bestaan dat ze een aardige stand
van zaken geven over het
draaien van een welbepaalde
organisatie uit het rijke Vlaamse
strijdverenigingsleven, we er
beter mee konden ophouden. In
een ander bestek kunnen de
verenigingen die nog niet aan
het w^oord komen misschien wel
eens hun v^^erking toehchten.

Hierdoor vsreigert hij zich bloot
te stellen aan kritische vragen,
bvb. over zijn
weekblad.
Waarom hij bievoorbeeld toelaat dat de kolommen van dit
blad "voor mensen met een goed
hart en een slecht karakter"
volgegoten zijn met schimpscheuten en soms zelfs terechte
kritische beschouwingen, maar
waarbij de personen die aangevallen worden nooit om een
weerwoord gevraagd worden.
Wie het echt te gortig w^ordt,
moet zijn toevlucht nemen tot
een lezersbrief. Die dan waarschijnlijk gevolgd wordt door
een "noot van de redaktie" en, in
de nummers daarop, nieuw^e
aanvallen die elk verder verontwaardigd grijpen naar de
pen in de kiem smoren. O p den
duur w^ordt een mens immuun
voor wat in 't Pallieterke staat.

"HEER H U G O "
We rekenen het tot onze professionele plicht om 't PalHeterke wekelijks door te nemen.
We stoten hierbij elke week
minstens een paar keer op figuren als "Heer Hugo", waarmee men (de artikels zijn zelden
ondertekend, de redaktie blijft
onbekend) VU-senator Hugo
SchUtz bedoelt, "Patat Cools",
de Antwerpse SP-burgemeester, of "Ansjofis jr.", de VUvoorzitter.

Inhoudelijk verkettert 't Pallieterke al wat o.m. de VU doet
Er is één uitzondering. Het gaat of laat, en neemt het de verniet echt om een vereniging, dediging op van het in andere
maar w^el om een medium dat in media vaak verketterde Vlaams
de klassieke Vlciamse beweging Blok. Ook populaire Vlaams
met zonder invloed is: 't Pal- Blok-tema's als veüigheid en
lieterke . Dit w^eekblad heeft kriminaliteit,
migranten
en
steeds een vrije en vranke taal vluchtelingen, de konservatieve
gesproken. Het heeft de his- en reaktionaire waarden, de
torische verdienste na de mytes over repressie en koltweede
wereldoorlog
een laboratie, liggen in dit Antwerps
spreekbuis te vormen voor de weekblad onder het vergrootdoor repressie en epuratie uit- glas. Niet alleen de tema's, ook
eengeslagen flaminganten, wier de personen (politici, maar ook
stem nergens anders door- ambtenaren, joemalisten, beklonk.
kende Vlamingen, ...) en instellingen (verenigingen, media,
Maar vooral de jongste jaren, partijen, ...) die dit gedachtenmet het walsen van de Vlaams goed schragen of afkeuren worBlok-frakties in Antwerpen en den de hemel ingeprezen of beelders, werd het weekblad meer lasterd en belacheCjk gemaakt.
en meer de spreekbuis van de
extreemrechtse
Vlaamsgezin- 't Pallieterke besteedt verder
den.
veel inkt aan de Vlaamse be^veging, waarbi) de scheiding
We betreuren dat verantwoortussen goeden en slechten gedelijke uitgever en hoofdredakmaakt wordt op basis van hun
teur Jan Nuyté ons weekblad
standpunt over Vlaamse onafgeen intervie-w wilde toestaan.
hankehjkheid. Wie onomwonZelfs niet indien hij de garantie
den voor separatisme pleit,
kreeg de tekst voor publikatie te
wordt op een voetstuk gemogen nalezen. Hij verzekerde
plaatst. Al de anderen zijn verons dat dit niet aan ons weekraders van het Vlaamse volk.
blad ligt, maar aan een weloverwogen keuze die hij al lan- FEEST VAN DE HAAT
ger gemjiakt heeft: de hoofdredakteur van 't Pallieterke Enkele voorbeelden uit het regeeft geen interviews. Aan nie- centste nummer (23/11) illustreren wat we bedoelen.
mand.

'T PALLIETERKE

Over het Vlaams Blok: de koalitie (,,de bende van vier") die
in Antwerpen tegen het Vlaams
Blok gesmeed wordt, zal tot
zo'n kluwen leiden dat het bestuur van de stad nog zal verslechteren,
waardoor
het
Vlaams Blok bij de verkiezingen
van 2000 de stad op een schaaltje aangeboden krijgt; een Antw^erps Blok-gemeenteraadslid
dat geboykot -wordt door een
socialistische Sinterklaas kan op
de verdediging rekenen van 't
Palheterke: die „racistische onverdraagzame heeft zich doen
kennen als een hééééél klein
sektair kreatuurtje, waar ik als
kind héééél bang voor zou
zijn."; een ambtenaar, het hoofd
van de Dienst voor Onderwijsontwikkehng, wiens ontslcig geeist \vordt door het Vlaams
Blok, is volgens het Antw^erps
•weekblad „•waarschijnlijk de
meest gehate man in heel het
onderwij smilieu ".
Over de vreemdelingen: met
verontwaardiging meldt het
weekblad dat De Standaard een
brief van prof. Debackere ^veigert op te nemen, •waarin deze
aanklaagt dat de media de kriminaliteit van de migranten verz^wijgt; omdat het de opdracht is
van de Antwerpse ombudsman
om een oor te lenen aan de
klachten en grieven van de burgers, onder meer i.v.m. migranten-affaires, klaagt 't Pallieterke
in verschillende bijdragen aan
dat Tuur Van Wallendael zijn
neutrcJiteit prijsgaf door te
spreken op de manifestatie van
Antwerpen Helemaal Anders;
Over de VU (en haar voorzitter) : „Om een nog katastrofalere leegloop af te remmen,
haalt babyface Bert nu zijn ondervoede Leeuw uit de kast en
wil hij het beest weer leren
brullen"; „De firma Vic Anciaux & Zoon grossiert in gemeenplaatsen,
gekastreerde
•welpen en Belgische meerweiarden"; "het jongetje",
"het
ventje", "een nitwit", "baby
Bert", "de zoon van een van de
Egmont-koUaborateurs",
"de
vleesgeworden slapjanus", "onbenul Bert", "pau^vre paillasse",
"trieste potsenmaker", "vleesgeworden nulliteit", "VU-geitenwoUensokkenbreier", "deze puber", "expert in verlakkerij", zoals Bert Anciaux in één nummer
achtereenvolgens wordt afgeschilderd, krijgt tenslotte de
rciad: "Go home, meneer Anciaux jr., en •wied de spruitjes in
je tuin".
Het moet beklemtoond worden
dat onze citaten slechts een zeer
beperkt staal lasterlijke uitlatingen vormen uit dit ene nummer. We hadden graag vernomen of de heer J a n Nuyts het
met deze vuilspuiterij eens is. In
een bijdrage over de repressie in
Limburg schrijft Nuyts in het
nummer van 23 november terecht: „Het "Feest van de Haat"
IS té erg geweest in Limburg."
Maar ziet deze man dan echt
met in dat hij tot op vandaag in
zijn weekblad haat zaait ?

Peter Dejaegher
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STEMRECHT EU-ONDERDANEN: GEEN NIEUWS
In de Kamerkommiöéie voor Binnenlandde Zaken interpelleerden VU-er Etienne Van Vaerenbergh, FDF-er
Georgcó Clerfayt en Vlaanu Blokker Joruf Van Hauthem
premier Dehaene over het gemeentelijk ^ftemrecht voor
Europese onderdanen. In zijn antwoord antwoordde de
eertite minuiter niet op de vragen die de kamerleden hem
gedteld hadden. Dehaene kondigde aan dat de regering op
19 december het étandpunt zal bekendmaken dat ze op de
Europese top wil verdedigen.
U-Kamerlid Van Vaeren- vreesde dat de meerderheid de
bergh vroeg zich af of de Kamers zou ontbinden zonder
regering een ciantal voor- een verklaring tot herziening
waarden, die door het Bel- van het betreffende artikel uit
gisch federaal parlement en de de grond^vet. Hierdoor zou men
Gemeenschaps- en Gewestre- de tegenstanders van de richtgeringen gesteund worden, in lijn over het gemeentelijk kiesdie Europese richthjn zal pro- recht voor EU-onderdanen een
beren op te laten nemen. „De argument in handen spelen om
Europ&ie richtUjn Jtelt élechu drie zich tegen de inwerkingtreding
voorwaarden: deproportwnaLitelt, de ervan bij de gemeenteverkiegelijke behandeling van alle burgere zingen van 2000 te verzetten.
en de toepajtiing van de eigen Belguche wetgeving op alle andere mo- Vlaams Blokker Van Hauthem Volgens FDF-er Clerfayt ld de huidige dituatie inzake taalgebruik in
machtsmisbruik.
daliteiten", zei Van Vaerenberg. vond het niet invoeren van een de faciliteitengemeenten je reinste
„Kunnen wij daaraan andere voor- taainorm rampzalig voor de Newaarden koppelen, zoaU het betalen derlandstcJigen in en rond Brusvan belastingen ? Afzonderlijke lid- sel. „Dejongdte verkiezingen hebben
<)taten kunnen voor bijzondere di- aangetoond dat de Frandtaligen er ui
tuatieó bijzondere maatregelen ne- de BruddeUe rand gestaag op vooruit danen. Hij kondigde aan dat de Vaerenbergh dat, ofschoon Demen. Met andere Landen kan daar- gaan. Europees dtemrecht betekent Belgische regering over de haene een onderscheid maakte
over overleg worden gepleegd. Zal bijkomende verfransing. De meeste kvirestie haar standpunt zal be- tussen de richthjn en de uitmen in dit verband an het be- eurokraten zijn niet bereid om zich kendmaken op 19 december. voerings'wetgeving, hij nog niet
schikbare Europese veto-recht ge- in Vlaams-Brahant te integreren, Dehaene vond het verder nuttig kan antwoorden op de vragen
maar wel om er te wonen. Daardoor te wijzen op het onderscheid dat over het één noch het ander. Van
bruik maken ?
zijn zij objektieve bondgenoten van gemaakt moet worden tussen de Vaerenbergh diende daarom
Volgens FDF-kamerlid Clerfayt de frankofonen."
richtlijn en de uitvoeriings\\'et- een gemotiveerde motie in
kunnen sommige Vlaamse pogeving. De eerste minister waarin hij de regering oproept
litici de gevolgen van de Eu- In zijn antwoord zei Dehaene stelde tenslotte Clerfajrt gerust: er bij de Europese Unie op aan
ropese opbouw niet aanvaar- dat België het Verdrag van de regering heeft altijd het te dringen de richtlijn aan te
den. „Ondanks officiële verklarin- Maastricht geratificeerd heeft. standpunt verdedigd dat artikel passen zoals die ook door de
gen waarin ze het tegendeel beweren, „Wij zijn dud gebonden door dat 8 van de grondwet herzien moet Vlaamse Raad gevraagd w^erd,
zijn ze zelfd anti-Europeed en na- verdrag. Er zijn bijgevolg alleen •worden. „ Wel hebben we ook altijd en zonodig in de Europese mitionalL)tuch en ontkennen ze de afwijkingen mogelijk op de moda- gezegd dat we voor die herziening nisterr£iad niet akkoord te gaan
rechten van de mend en van de liteiten van het Europees kiesrecht. eerdt de volledige inhoud van de met de door het Europees parminderheden", trok hij van leer. Naast de kwestie herhaalde De- richtlijn moesten kennen", voegde lement goedgekeurde tekst.
Vier van de vijf voorwaarden haene ook dat de taalwetgeving Dehaene daar aan toe.
voor dat EU-stemrecht uit de automatisch van toepassing zal
(pJi)
motie van de Vlaamse Raad zijn op alle Europese onder- In zijn rephek betreurde Van
noemde Clerfajrt „een aanfluiting
van de demokratie en het Europeed
koncept". Hij vindt dat België,
VNOS EN WIJ OVER AMNESTIE EN VERZOENING
met zijn pro-Europese reputatie, zich ten overstcian van Europa belachelijk zou maken indien het zijn veto zou stellen
//
tegen de richtlijn.

V

Clerfayt maakte verder van de
gelegenheid gebruik om de huidige situatie inzake taalgebruik
in de gemeenteraden van de
facUiteitengemeentenals „je
reinste machtdmuibruik" te bestempelen, „het redultaat van een
verwrongen interpretatie van de
taalwetgeving." Clerfa3^, die er
zich op beroemde dat zijn partij
„Duitderd en zelfd Nederlanderd onder haar leden en dympathidanten
telt", had volgende waarschuwing in petto voor de Vlamingen: „Onze Vlaamde collega'd dienen te bedeffen dat wanneer de Europese burgers kiezend zijn geworden
en enkele verkozenen zullen hebben,
die kwedtie voor de Europese indtantied en rechtdkoUeged zal komen."
En volgens hem is de afloop
hiervan voorspelbaar. Want:
„De integridtidche, nationaUdtidche,
xenofobe en in zekere zin totalitaire
Vlaamse politieke maatdchappij die
zich de voorbije jaren ontwikkelde, id
onverenigbaar met de ontwikkeling
van Europa en met de demokratidche
principed die daarin onvermijdelijk
gekonkretideerd zullen worden."
In een advies over het Verdrag
van Maastricht beval de Raad
van State regering een grondwetswijziging aan om de richtlijn over het EU-stemrecht toepasbaar te maken. Clerfa3^
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Wülockx en Weckx
Ex-minister van Pensioenen Freddy
Willockx werd Europees parlementsbd,
maar de Belgische pobüek en Boel laten
hem met los En Vlaams mmister van
Kuituur Hugo Weckx heeft een mediawetgeving m de steigers Gesprekken met
Wülockx en Weckx, d e a week m Knack.

Met deze woorden besluit
verzetsman Louis De Lentdecker zijn bede om verzoening in dit land, 50 jaar na de
feiten, in de VNOS-uitzending van dinsdag 6 december
a.s.
In dit TV-programma, dat
volledig in het teken staat van
de verzoening, worden enerzijds bezetting en koUaboratie
en anderzijds de donkere repressieperiode benaderd door
medespelers en getuigen en
door
-wetenschappelijke
w^aamemers. VU-politici lichten de VU-voorstellen tot verzoening toe.
Werken mee aan het programma: Ludo Abicht, filosoof; Vic Anciaux, staatssekretaris;
Louis
Davids,
hoofdredakteur Belgisch Israëlitisch Weekblad; Louis
De Lentdecker, joernalist;
Bruno De Wever, historikus;
Line
Lambert,
repressieslachtoffer; J a n Loones, senator; Hugo Schiltz, senator;
Frank Seberechts, historikus;
Oswald
Van
Ooteghem,
Oostfronter.

Deze week in

Arno geniet
" Hoe ouder ik word, hoe meer ik geniet Als
Ik nu iets moois zie, dan bhjft dat aan me
plakken als een nat laken" Een gesprek met
Arno over het leven en over zijn meuwe cd
"Water" Deze week in Weekend Knack

En verder..

Ludo Abicht, op de VNOS (6/12) en ui WIJ
zijn ontroerende „Ballade
voor Daniël" doorheen het
programma.
's Anderendaags, w^oensdag 7
december, verschijnt in het
•weekblad W I J een begeleidende katern over amnestie
en verzoening.

(7/12).

Kijkers kunnen die avond na
de uitzending bellen voor reakties. O p het nummer
02/219.49.30 van het VU-sekretariaat zitten psirlementairen klaar om vragen te beantwoorden.
c^ VNOS, dinsdag 6 december
om 22iu50 op BRIN-TV1.

• De bestuursknoop m Antwerpen •
Agalev m kongres over rotatie • De
hmsartsen roeren zich • Kunstmaüge
bevruchting bij ons • Intelligentie
erfehjkheid of omgevmg • Speuren naar
witwas • Filozofie Voltauï • Dokument:
de Bourla-kenners • Atom Egoyan
("exotica") over bizarre rouwceremomes •
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DE GRIEKSE DEMOKRATIE

ORTHODOXIE IS GRIEKS, HYPOKRISIE OOK
Athene wcu tijderu de oudheid een dlrekte demokratle, maar
geen parlementaire. Verletdetljk-mool op het eerste zicht
voor wie de achtergronden van de Griekse gedchiedenit) niet
kent. De slaven, de vrouwen en de vreemdelingen bijvoorbeeld, bezaten er geen stemrecht. En zeer dikwijb bleek
hoe de volkdvergadering vooraf, nog voor ze op de agora —
het marktplein — samenkwam, diwhtig gemanipuleerd
wad. De onwillige 5.000 kiezerd, vereist voor het kworum,
moed ten veelal door een doort razzia'd worden damengedreven. Zo zie je maar ween Senator Willy Kuijperd die
zeer recent in Griekenland vertoefde doet orui zijn verhaal
en plaatdt depoditie van dat land in de EU en in de Balkandamenhang.
riekenland beleefde, n e t
zoals \vij, d e j o n g s t e m a a n den belangrijke verkiezing e n . O p 12 j u n i b e h a a l d e
d e socialistische P A S O K v o o r
de Europese verkiezingen 4 2 %
d e r s t e m m e n ; d e zov^rat r e c h t s e
N i e u w e D e m o k r a t e n 57%; d e
K o m m u n i s t e n 7 % e n d e Syn a s p i s m o s ( p r o g r e s s i e f links)
6 , 5 % , m e t d c i a m a a s t d e uitges p r o k e n r e c h t s e Politiko A n i x i
6 % . O p 16 e n 2 3 o k t o b e r w e r den voor de volgende 4 jaar
g e m e e n t e r a d e n en d e b u r g e -

G

„ORTHODOX / /
H o e dikwijls g e b r u i k e n w e
dat woord niet? Het N e d e r l a n d s e w o o r d rechtzinnig
v e r t a a l t heel g o e d d e inh o u d e r v a n . I n 1054 g r o e i d e
h e t b e g r i p orthodoxie uit als
verzamelnaam
voor
de
Griekse-oosterse
kerken,
die zich a f s c h e i d d e n v a n
R o m e . Zij v o l g d e n d e B y zantijnse g e w o o n t e n of rit e n Ln d e v o l k s t a l e n e n v e r wierpen
de
hoofdheerschappij + o n f e i l b a a r h e i d
v a n d e p a u s . D e z e federatie
v a n l a n d s k e r k e n telt o p dit
o g e n b l i k z o ' n 2 0 0 miljoen
gelovigen. I n d e z e staat zijn
e r d a t ± 50.000, v e r s p r e i d
over 26 ,,parochies" (15
Griekse, 5 Russische, 2 nederlandstalige en 2 Roemeense; met daarbij nog
e e n S e r v i s c h e en e e n Bulgaarse). Wie naar Diksmuide
rijdt
merkt
ten
h o o g t e v a n Pervijze h e t
Vlaams-orthodox kloostertje. I n 't W a a l s e C h e v e t ogne, binnen de benediktijnerabdij, is al j a r e n l a n g
een c e n t r u m v o o r k a t o l i e k orthodoxe samenspraak aktief
O p 15 n o v e m b e r b r a c h t p a triarch Bartholomeus I er
een b e z o e k . Hij loofde e r d e
eenheid en samenwerking
t u s s e n alle k r i s t e n e n , eigentijds o p g a n g g e b r a c h t d o o r
D o m Lambertus van Chevetogne. E n dan maar denk e n a a n G r i e k e n l a n d h o e in
het Zuiden een kapucijnerkloostertje
weggepest
w o r d t en getuigen van J e h o v a b e s p u w d in volle
straat. Hopelijk nam de patriarch de toleratie v a n de
L a g e L a n d e n als v o o r b e e l d
mee naar de Balkan.

s c h r e e f dr. M a u r i t s V a n H a e g e n d o r e n zijn politieke b e d e n k i n g e n o n d e r d e z e titel neer.
M e e r d a n ooit zijn ze v a n t o e passing voor de Balkan, waar de
J o e g o s l a a f s e federatie t e n o n d e r g a a t in „broedertwist
en
dchande' '. G r i e k e n l a n d is d e
enige E U - l i d s t a a t in d e B a l k a n .
Hij z o u e r d u s een b e l a n g r i j k e
v r e d e v o l l e E u r o p e s e rol k u n n e n
spelen. M a a r niets is m i n d e r
waar dan dat. H e t Griekse emb a r g o t.a.v. M a k e d o n i ë e n t.a.v.
de Europese hulp aan Albanië
b e w i j z e n dit. H e t zelfbeschikk i n g s r e c h t v o o r elk v o l k é n h e t
r e c h t o p eigen g o d s d i e n s t o v e r t u i g i n g zijn v e r zoek. D e
Griekse blokkade vond nogm a a l s e e n idiote w e e r s p i e g e l i n g
tijdens d e i n t e r l a n d v o e t b a l Belg i ë - M a k e d o n i ë te Brussel, o p 16
november. Tot enkele uren vóór
d e a f t r a p hield d e U E F A o n d e r G r i e k s e d r u k — v o e t bij
stek: géén geel-rode M a k e d o o n s e v l a g m e t zon, n o c h h e t
nationaal lied! Terecht weigerden de Alakedoniërs te voetballen. Uiteindelijk s p e e l d e m e n
dan toch de nationale M a k e d o o n s e h y m n e , m a a r d e vlag
bleef in d e M a k e d o o n s e k l e e d k a m e r achter...

inwoners, ontvluchtten 1,5 miljoen drag van Lausanne van 1924 vastGrieken Turkije en gingen naar het gelegd kregen, ondergaan alle andere
moederland. Op dit ogenblik blijven volkeren dagelijks de assimilatie van
m Turkije nog zo 'n 4.000 Grieken de hellenisering. Krachtdadig wordt
over Pas in 1988 bracht voor het die doorgevoerd door kerk én staat l
eeröt een Turks eerdte-minister op- Vergeet bovendien niet dat de jongste
nieuw een staatsbezoek aan Athene. 70 jaar ongeveer 2 miljoen Grieken
Maar dat étreek noch de geschie- de oud-Griekse
kolonisatiegebieden
denis, noch de Turkse invasie van rond de Zwarte Zee en in Turkije, bij
1974 in Cyprus en het gerommel bosjes verlieten. Soms
vrijwillig,
rond de eilanden van de Egese Zee meestal onder dwang. Ze voelen zich
glad. Turkse en Griekse boordchepen gek
wetdt-superstaatsnationalidtuch
zoeken er driftig naar olie. De voor- thuis in het oude moederland. Anraad zou goed zijn om 13% van het derzijds verlieten om allerlei redenen
Griekse verbruik te dekken. Maar de zowat 4 miljoen inwoners tijdens
Turken beweren dat een goed deel van dezelfde periode Griekenland. In het
die eilanden vastgeklit zit aan „hun" buitenland gingen ze op zoek naar
vastelanddokkell BeSe landen zijn een betere woonstee en vooral naar
lid van de Navo. Hun dure in- werk. Tussen hen huizen zeer veel
flatieverwekkende
legers beloeren Joden,
Slavische
Makedonièrs,
meesters verkozen. M e e r dan de
mekaar in de Egese en Middellandse Avranieten-Albanezen,
Latijnse
helft v a n d e 10 miljoen G r i e k e n
Zee. Rare bondgenoten l Noch hun Vlachen, Turkse handelaars, dienstleeft in t w e e s t e d e n . Z o w e l in d e
lucht-, noch hun watergrenzen in de weigeraars, Grieken met een andere
h o o f d s t a d A t h e n e als in d e
Egese Zee — vastgelegd in Parij 'in godsdienst, enz... Op hun beurt hebtweede
(noordelijke
Make1947 — erkennen ze ut de praktijk... ben die minderheden in de diaspora
doonse) stad Thesaloniki verDe jongste Turks-Griekse
uitput- hun eigen — dikwijls vertekende —
loor P A S O K . V o o r e e n 3 d e
tingsslag werd op 16 november in invloed op het huidige Griekenland.
m a a l w e r d in T h e s a l o n i k i d e 5 5 Jamaica geleverd. Meer dan 160 De minderheden worden sedert 1962
jarige K o s m o p o u l o s v a n d e
landen vergaderden om het zeerecht strategisch niet meer geteld in GrieNieuwe Demokraten, zwaar gete aktualiseren. In de zeebodem zit kenland. "
ruggesteund door de Grieksimmers voor duizenden
miljarden
Orthodoxe kerk, burgemeester.
aan olie, kobalt, koper, nikkel enz. • H o e b e r e k e n j e z e d a n ?
Zijn m a s s a b e t o g i n g e n „MakedoMaar Turkije weigerde daar het W. K u i j p e r s : „De Griekse Helnië u Grieks!" h e b b e n d u s g e Derde Zeerechtverdrag van de VN te sinki-Mensenrechtengroep
rendeerd ! In Athene komt de
schat ze
ondertekenen. Dit geeft de Grieken op 9 tot 10% van de bevolking.
38-jarige A b r a m o p o u l o s in d e
het recht om „hun wateren" in de Pomaken, Turken, Vlachen, Avrab u r g e m e e s t e r s z e t e l . Hij -wjis
NAVO-LID
Egese Zee uit te breiden tot 12 nieten. Zigeuners, Makedoniërs. En
vroeger
onderminister
voor
Buitenlandse Z a k e n en staat be- •
Blijft G r i e k e n l a n d n o g zeemijl Lp.v. de huidige 43,7%... En met de Joden mag je meteen de
k e n d als e e n vrij intelligent p o - s t e e d s d a t b u i t e n b e e n t j e i n d e dat is onaanvaardbaar voor de Tur- Katolieken, de Getuigen van Jeken. Meer dan elk ander lïd van de hovah, de Protestanten en ook de
litieker. S a m e n m e t S3maspis- E u r o p e s e U n i e ?
m o s sloot hij v o o r A t h e n e d e W i l l y K u i j p e r s : Het blijkt zijn EU kende deze jonge staat een serie dienstweigeraars niet vergeten. Allen
bestuursmeerderheid.
D a a r u i t gedchiedenis maar niet te verteren militaire staatsgrepen. Leopold van hebben ze met mekaar gemeen dat ze
k a n z e k e r w a t v e r n i e u w i n g k o - want geöchiedenid id er voor de meed- Saksen-Coburg Gotha, die in 1830 weinig of niet meetellen. Griekenonder Brits-Duitse invloed de keuze land is het enige EU-lid dat zelfs
men.
ten —zoalti overal op de Balkan en in
kreeg tussen de troon in Brussel en de geen vervangingsstatuut
heeft voor
Turkije —geen wetenschap maar wel
NIEUWE KOERS
Griekse, ontsnapte dus aan de li- gewetensbezwaarden.
Ook handeen hoerapatriottióme. Het huidige
V o o r d e p a r l e m e n t s - e n p r e - Griekenland kwam net zoaL België kwidatie die zijn soortgenoot, prins haaft het nog steeds de godsdiensts i d e n t s v e r k i e z i n g e n m o e t e n w e in 1830 tot dtand na eeuwenlange Otto van Beieren al m 1862 in vermelding op de eenzelvigheidsAthene onderging. En in 1922 werd kaart, wat op zijn beurt resems
n o g w a c h t e n t o t april 1 9 9 5 . Z a l Balkangevechten
tegen de OttoK a r a m a l i s h e t als p r e s i d e n t maanse Turken. In 1922 bij de de monarchie voorgoed afgeschaft. diskriminaties
inhoudt. Anderzijds
o v e r l e v e n ? E n m e t w e l k e b e - laatste Turks-Griekse oorlog verloor Dan dook de rechtse diktatuur op. De blokkeert dit EU-lid de Europese
leidsvisie? E e n e n g s t a a t s n a - Griekenland daardoor de étreek rond vreselijke wetten die diktator Me- hulp aan het verpauperde Albanië.
t i o n a l i s m e ? D r o n g d e E u r o - Smyrna. —nu Izmir in West-Turkije taxas in 1936 brutaal oplegde zijn Dit gebeurt zogezegd omdat prepees-federalistische
b e s t u u r s - — en een deel van Tracië. Maar de nog niet helemaal opgedroogd. Vraag sident Beruha de Griekse minderleer v a n J a c q u e s D e l o r s d o o r in patriarch van de Orthodoxe kerken dat maar aan de minderheden."
heid binnen zijn grenzen met volA t h e n e ? D e feiten b e w i j z e n n o g zetelt in htamboel dat hij steevast
• B e s c h i k k e n d e m i n d e r h e d e n doende rechten gunt. Nochtans kuns t e e d s h e t t e g e n d e e l . D e staat — Konstantinopel blijft noemen. Voor
nen de Grieken zich in het Albanese
in Griekenland over rechten?
o m deiarmee t e b e g i n n e n — blijft vele kerken in Griekenland wappert
Noord-Epiros met eigen scholen en
e r g r o n d w e t t e l i j k v e r w e v e n m e t trouwens nog dteedti de orthodoxe W. K u i j p e r s : „Buiten de niet- kerken aardig overeind houden. Je
de
Grieks-Orthodoxe
k e r k . geel-zwarte dubbele arendvlag van gevluchte Turken die men voorzich- ziet hoe volkereneilanden de speelbal
N o c h t a n s m a a k t d e w e r e l d o r - Konstantinopel In die periode, Grie- tigjes Pomaken noemt in Grieks- zijn van staten en tegen mekaar
t h o d o x i e d e j o n g s t e tijd e e n e v o - kenland telde toen zowat 4,5 miljoen Tracië, die hun rechten ui het Ver- worden uitgespeeld."
lutie door. H a a r p a t r i a r c h B a r t holomeos I uit Konstantinopel
o p e n d e o p 18 n o v e m b e r e e n
kerkelijke informatiezetel bij d e
E u r o p e s e U n i e in B r u s s e l . M a a r
d a n w e l t e g e n d e wil in v a n d e
Grieke
staatskerk-orthodoxie.
Bartholomeos
I zetelt
nog
s t e e d s in K o n s t a n t i n o p e l - I s t a m boel als e e n overblijfsel v a n h e t
g r o t e G r i e k s e rijk, d a t Klein
Azië ( n u W e s t - T u r k i j e ) t o t bloei
b r a c h t . H i j heeft zelfs d e T u r k s e
nationaliteit. I n 1991 w e r d hij
a a n g e s t e l d . Hij z o e k t v o o r d e
o r t h o d o x i e e e n nieu^we k o e r s .
Z a l hij die k u n n e n w a a r m a k e n ? M e t zijn leeftijd w e l ! H e t
is 54 j a a r o u d . W a t j o n g is v o o r
die funktie ! D e o r t h o d o x e k e r k e n zijn autocefaal, d.w.z. l a n d
of r e g i o - g e b o n d e n . M a a r dit b e t e k e n t niet d a t ze altijd d e v e r s c h e i d e n h e i d d e r v o l k e r e n in
dat land w a a r d e r e n ! Integendeel. In G r i e k e n l a n d m o e t o o k
nog door de orthodoxe kerk het
b e g r i p federalisme o n t d e k t w o r - Athene —2 novtnu
j voor hel numsterie van innii inatie — Zalokodta
10.
d e n ! E n e v e n z e e r h e t bevrij- V.Ln.r.: Elizaheth Pröhl, Alaui Garnay, WLUy Fautré, AndréPsarros,
Lieve eJ Wlliy
Kuijpers-Devijver,
d e n d v o l k s n a t i o n a l i s m e ! FedeDr. Nikos Kazatóo'Crakis,
Vassilis
Bedotó'is.
ralisme en Nationaiuime. D e z e b e g r i p p e n h o r e n s a m e n . I n 1971
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I Is dit g e e n u i t z o n d e r i n g , d i e
men met andere gegevens ook
in a n d e r e l a n d e n k a n t e r u g
vinden?

2 november

'94. De afvaardiging

bij minister

Evangelod

Venizelod,

woordvoerder

van de Griekse

regering op

bezoek.

W . K u i j p e r s : „Meer van 350 gewetensbezwaarden -dienstweigeraars
verblijven er als een soort landverraders in de gevangenis. Onder
Europese druk verminderden onlangs de straffen tot... bijna het
drievoudige van de gemiddelde legerdiensttijd I Bij de zeemacht is die
22 maanden, bij de lucht- en landmacht 18 maanden. Reken dus
maar. Vroeger liet me je dan vrij om
daarna opnieuw opgeroepen te worden voor de legerdienst. En dan begon
opnieuw de gevangenis na een volgende veroordeling ! Dat is nu sedert
kort voorbij. Gelukkig. Zo ken ik
verschillende Griekse
dienstweigeraars die tot 10 jaar in de bajes
verbleven en daarna zo goed aL
buiten de maatschappij gestoten werden. In de kleinere gemeenten — net
zoals bij ons tijdens de repressie — is
het leven voor hen onhoudbaar. Zij
worden soms nog met stenen bekogeld! Het schoolleven u voor hen
evenzeer onmogelijk. Werken kan je
slechts in die toestand als landbouwer, tenzij je... uitwijkt."

COUVEUSE
• D e begrippen regionalisme,
v o l k s n a t i o n a l i s i n e e n federal i s m e zijn z e k e r n o g n i e t i n h e t
G r i e k s vertaald...

toeristen die jaarlijks het mooie en
kultuurhistorische
Griekenland bezoeken ervaren de hoge hoeden en
lange sinterklaasbaarden van de orthodoxe popen als een folkloristisch
onderdeel van 's lands eigenheid. Zij
zien en horen echter niet hoe weinig
verlossends van de meesten uitgaat.
De Griekse taal en het Griekse
alfabet vormen daarbij — door hun
aparte vorm en oorsprong — een niet
te onderschatten huidernis. Voor zover ik het al meemaakte, blijft de
Grieks-Orthodoxe kerk vooralsnog
wit-zwarte
patriottische
bomen
planten. De andere godsdienstbelijders, zeker de Getuigen van Jehovah, zijn zo goed als uitgesloten
van het openbaar leven, zeker van
staatsbetrekkingen
of van een onderwijsopdracht. "

W . K.vii)peTs:„Spijtiggenoeg
niet/
Maar evenmin in het Turkd, in het
Servisch of in het Albanees. En ga zo
maar verder in de Balkan.
Dat
nationalit)me dat je daar zeer emotwneel beleefd ziet, bruist van haatgevoelens en van overdadige zelfverheerlijking. Dus alles behalve dat
wat wij in Vlaanderen onder een
dienstbaar volksnationalidme
vertitaan. Een paar voorbeelden die ik
meemaakte.
Het
voetbalgelijkspel
met Brugge op 4 november j.L te
Athene in het Olympisch
Stadion
werd in dikke lettere op de eerdte
bladzijden van de kranten als onverdiende „malchance" weergegeven.
Over de incidenten van de 70.000 • G r i e k e n l a n d , A t h e n e . . . zij
uitzinnige Griekse dupporterd tegen d o e n a a n d e a n t i e k e n d e n k e n .
de zowat 400 Vlamingen — waar- Blijft daar n o g •wat v a n o v e r
onder een bange meisjesklas
(op v a n d a a g ?
dchoolreu) !) uit Oudenaarde — géén
woord! De Duitde dcheiddrechter W . K u i j p e r s : De antieke goden
Heynemann
en de
blauw-zwarte leven in nieuwe vormen onverminBruggelingen werden met vuurpijlen, derd verden Op 18 oktober, op haar
dtenen en f lessen bekogeld. Alleen een geboortedag, verschenen in de meeste
Illustré"-artiketussenkomst
van de
Panathinai- kranten „Patriote
kodvoorzitter, de
ongelooflijk-rijke len overAfrodite én Melina Mercouri
melodramatische
reder Vardinoyumnu), deed het ko- met ongelooflijke
kende dtadion wat bedaren. Dergelijk onzin, die je alleen nog — en dan
chauvmidme heet ui Griekenland — nog... — bij Conscience zou kunnen
vertaald !—„fierheid"en „gewettigde terug vinden. Ook in de anderstalige
onverzettelijkheid".
De autocefale, weekbladen die vooral in Athene
orthodoxe kerken — net aU de Islam uitgegeven worden ten gerieve van
bij velen —jagen die trots en emo- buitenlandse zakenlui en ambastioneel onverzoenlijke houding nog sademensen ! Zo schreef Gabriëla
op. Ik heb in Griekenland meerdere Elias in de A t h e n e r Z e i t u n g van
gevangenissen bezocht waar dienst- 16 oktober j.L 25 volle lijnen voer
weigeraars opgesloten zitten. In de Melina's bcirnsteenkleurige o g e n
kantoren hingen alom de orthodoxe ü e in h a a r h e r i n n e r i n g n o g
devotieprenten en boven de Griekse steeds als fonteinen o p e n b a r vlaggestandaard het kruis. Daar- sten... Zij is een staatsheilige genaast prijken volop slogans tegen de worden. Of moet ik je vertellen over
Turken en tegen Makedonië in ex- Poseidon, de god die de zee liet
Joegoslavië. In Thesaloniki
(Mak. gehoorzamen ? Dat is dan vandaag
= So bun)
woonden we een na- de legendarisch geworden Aristoteles
verkiezingsreceptie bij van de nieuwe Onasis die ui Parijs op 15 maart
burgemeester. In groot ornaat stalde 1975 de laatste adem uitblies, nadat
plaatselijke metropoliet de publi- hij Jacky Kennedy veroverd had en
ook de Saoedische
koningsfamilie.
citeit. "
Die had hij dan aan zich gebonden
•
Is dat zo'n invloedrijk voor al haar olievervoer! Fier verman?
tellen de Grieken hoe de CIA hem
W . K u i j p e r s : „De lezer moet weten bewaakte maar niet klein kreeg.
dat het de metropoliet was, die met Alhoewel zijn zoon Alexandras in
zijn kerk de nieuwe — onbenullige, zo februari 1973 ui verdachte omstanzei men ons — burgemeester liet digheden omkwam. Tussen al dit
getdgeweld
ruimt
de
verkiezen. En dit kerkelijk verschijn- goddelijk
sel van belangenbanden met de po- Griekse politiek weinig plaats in
litiek is zowel waar voor „links" als voor filosofie, voor vrede door fevoor „rechts". De ± 11 miljoen deralisme!"

NEFOS

nu met Europese betoelaging ! En de
Grieks-Orthodoxe
kerk knijpt de
H D e t v a p e n p r o d u k t i e n e e m t ogen dicht, ook voor alle wapenin d i e r e g i o n i e t af...
verhalen, die geregeld opduiken. Met
W . K u i j p e r s : „Neen, vooral in heel wat meer emotie betitelt ze
katolieken,
getuigen
Turkije. Dat land groeit langzaam protestanten,
maar zeker uit tot de grootste wa- van Jehova e.a. als ketters en onpenproducent binnen de Navolanden, dergravers van de Griekse samennatuurlijk nog na de VSA. Samen leving. Op AUerzielendag 1994 weimet Pakistan zou het werken aan gerde Nicholaos Spanos, de plaatatoomwapens om zich een presti- selijke pope van Nea Makri een 56gieuse plaats in de atoomkluh te jaar oude overleden vrouw, Styliani
verwerven. En van weeromstuit laat Drounga, te begraven. Hij verdacht
Griekenland niet af. Mars, de god haar — op basis van haar zusters
van de oorlog, blijft er dus een stevig geloofsovertuiging —getuige van Jehandelsgoed. Tijdens dejongste „De- hova te zijn. Uiteindelijk, na een dag
fendory"-wapenheurs in de tentoon- lang geredetwist te hebben, klaarden
stellingshal van Piraeus — de haven de 4 kinderen zelfde opdracht."
van Athene — kwamen zo'n 650-tal
firma 's uit 32 verschillende landen
opdagen. 127 onder hen waren
Grieks. Griekenland is dé wereldspecialist in wapen- en munitievervoen Vergeet niet dat — na Liberia
en Panama — Griekenland de derde
grootste handeUvloot ter wereld bezit. Binnen de EU u 52,47% van de
O o i t o n t m o e t t e ik h e m in h e t
zeetonnemaat Grieks. En maar al te
strafkamp op het schiereiland
graag bouwt Athene zich uit als
Kassandra. D o o r h e e n het trawapenhandeldraaischijf. Het propaliehek s p r a k hij m e in h e t
geert zich bovendien als de goedAntw^erps-Nederlands toe.
koopste kongresstad, volop in de
archeologische bakermat van EuZijn o u d e r s t r o k k e n in 1957
ropa. Zurich zou de duurste zijn met
als w e r k z o e k e n d e n n a a r o n s
100 punten op die index. Athene
l a n d . In 1968 w e r d E v a n g e l o s
boekt slechts 56%. Maar de kwageboren
in
St.-Joost-tenliteiten zijn navenant."
Node, toen kreeg vader Con-

• Wat w e n s je
toe?

Griekenland

W . K u i j p e r s ; „Echte Europese demokratie!
Dat is trouwens een
Grieks woord. Maar spijtig genoeg u
hypokrisie dat ook. Griekenland zou
een vredes- en
ontwikkelingsrolkunnen spelen in de Balkan.
Bijzonder
dan naar Albanië, Makedonië en
Bulgarije toe. Op grond van zijn — al
te verheerlijkt! — verleden zou het de
éérste vaandeldrager van dialoog en
mensenrechten
kunnen zijn,
We
wensen ook dat dit mooie land zou
loskomen van de
veramerikanisering. De huizenhoge typerende reklames voor Marlboro en Camel

HET VERHAAL VAN
EVANGELOS CONSTANTINOU

• Vaak h o o r j e dat A t h e n e z o ' n
v u i l e s t a d is.
W . K u i j p e r s : „Rond de Akropolisheuvel met het beroemde Parthenon geraakt men maar niet uit de
huishoudelijke afval en de verkeersellende. De nefos ofte smog doodt de
stad letterlijk. Dagelijks belanden
zo'n 2.000-tal van de 4,5 miljoen
Atheners in een of ander ziekenhuis
wegens ademhalingsstoornissen.
De
onbestaande ruimtelijke ordening —
want ritselen en bouwen horen in
Griekenland samen ! — doet de rest.
Bij de jongste zondvloed van 20-21
oktober (midden in de verkiezingsperiode 16-23 oktober) kwamen een
10-tal mensen om. „Links"
en
„rechts" verweten mekaar: de ontbossing, de gebrekkige wegenaanleg,
de wilde huizenbouw, enz. Maar
daarna vult de belangrijkere godenverering weer de kranten en verhuist nog wat meer Grieks kapitaal
naar Zwitserland en Luxemburg...
En de Griekse boer ploegt verder, nu
begeriger dan ooit, want hij doet het

s t a n t i n o u in C h a r l e r o i w e r k
als ijzervlechter. M a a r E v a n gelos bleek een a s t m a p a t i ë n t j e
te zijn. D e d o k t e r r a a d d e h e t
j o n g e gezin a a n opnieu'w t e
verhuizen, ditmaal naar de
k u s t of e r g e n s l a n g s de
S c h e l d e . Z o b e l a n d d e h e t in
A n t w e r p e n , -waar E v a n g e l o s
school liep en v e r v l a a m s t e .
M e t w a t s p a a r g e l d w e r d later
e e n G r i e k s eettentje g e o p e n d
a a n d e H a a c h t s e s t e e n - w e g in
Schaarbeek. Toen
ontving
E v a n g e l o s uit G r i e k e n l a n d
zijn l e g e r d i e n s t o p r o e p . Zijn
Schaarbeekse dokter verzek e r d e h e m d a t hij-met-zijna s t m a z e k e r zou w o r d e n afgekeurd.
M e t een g o e d - m e d i s c h d o s sier v e r t r o k hij in n o v e m b e r
1987 n a a r A t h e n e . Zijn oud e r s en z u s t e r s b l e v e n a c h t e r
in S c h a a r b e e k . T o e n k w a m

h e t slechte n i e u w s . Bij d e eerste o n d e r v r a g i n g al k w a m d e
legeroverheid te weten dat
E v a n g e l o s een g e t u i g e v a n
J e h o v a w^as. E n onmiddeUijk
b l e e k hij g o e d g e k e u r d v o o r d e
Griekse legerdienst. O p gew e t e n s g r o n d e n w e i g e r d e hij
die. P r o m p t k w a m de v e r o o r d e l i n g : 4 j a a r en 8 m a a n den... D a a r v a n heeft hij 3 j a a r
en 2 m a a n d e n g e z e t e n .
I n j a n u a r i '91 k w a m hij ( m e d e
onder internationale druk)
v o o r w a a r d e l i j k vrij. O p gelijk
w e l k o g e n b l i k k a n hij e c h t e r
o p n i e u w o p g e r o e p e n en ingerekend worden.
Tijdens
zijn
gevangenistijd
vererg e r d e zijn a s t m a . Z o w e r d hij
in h e t
gevangenishospitaal
opgenomen tussen terminale
g e d r o g e e r d e n . S o b e r t j e s vertelde E v a n g e l o s m e o v e r die
onleefbare tijd.
I n n o v e m b e r '92 h u w d e hij.
N u leeft h e t gezinnetje in d e
b e r g l u c h t , 'n 7 0 k m v a n
A t h e n e , t e m i d d e n v a n zijn g e loofdsgemeenschap. Evangelos is e r k o k . Zijn l o n g e n zijn
z w a a r v e z w a k t m a a r zijn
geest bleef o v e r e i n d .
W i l l y Kuijpers
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GRIEKENLAND
(Vervolg van vorige blz.)
verétoren immeré niet alleen de heerlijke landschappen. De oprukkende
hamburger verdrijft de douvLikijpiejjej in Athene al voor 40%, zo
beweren de hapjedfahrikanten. En
verder'uer de Middellandse Zee. Die
wordt verknoeid door heel wat Amerikaanti e.a. atoommateriaaL Tuisen 1945 en 1992 vielen er 111 zware
militaire écheepdongevallen te betreuren. Bij 50 van die tragedies
verzwond radiv-aktief materiaal
naar de zeebodem van de Mare
Nostrum. Het wordt dus dringend de
tijd om deze binnenzee met zoveel
kwetsbare oevers, atoomvrij te maken. Toen we in het Europees Parlement zeteBen hebben we daaromtrent nog een resolutie ingediend,
een hele tijd voor TsjernobyL "
£/n voor Makedonië
• W. Kuijpers: „De Nederlandse
geschiedkundige en Midden-Europakenner Martin van den Heuvel
noemde ditjonge Balkanstaatje in de
„Internatianale Spectator" van oktober '94 een „couveusegeval". Makedonië was en id ekonomisch en
militair-strategisch van belang.
Denk aan de onoverkomelijke bergketeru) in de zuidelijke Balkan die het
vervoer enkel maar in een paar dalen
mogelijk maken. De tweede Balkanoorlog, juist voor WO I, leidde
tot de huidige opdeling van Makedonië. De Grieken verwierven 51%
ervan met Thesaloniki als toegangshaven aan de Egese Zee. Servië erfde
met 39% het Vardargebied (Vardar
= de grote Makedoonse stroom die in
de Egese Zee uitmondt). Later
vormde Tito na WO II dit deel om,
op basid van een federaal sovjetmodel, tot een der 6 Joegoslaafse
deelrepublieken. Sedert 1991 werd
het onafhankelijk. De Bulgaren tenslotte kregen 10%) van de buit. Net
zoal) de Grieken assimileren zij
volop „hun"Makedoniërs. President
Kiro Gligorov bleef overeind na het
ineenstorten van Joegoslavië. Hij is
populair. Maar de onrustige arme en
grote Albanese minderheid — 22,5%)
van de bevolking — rebelleert. Nochtans heeft die 5 ministers in de
huidige regering en de Turks-Makedoortse volksgroep leverde de minister van Kuituur. Meer dan 1.000
Amerikaande en Europese blauwhelmen observeren nu de broze grens
met Servië. Dat bezette sedert 1989
ongenadig militair het straatarme
Albanese Kosova en ontnam het zijn
zelfstandigheid. Maar zoveUn zwijgen over dat drama."
• Hoe schat je de toekomst
van de regio in?
W. Kuijpers: „Met deze gegevens
alleen al voelje hoe dat zuiders zwak
volkerendambord in de Balkan uit
mekaar spat, indien Makedonië uiteen zou vallen. Ongetwijfeld slaan
dan de Albanezen in hun 6 woongebieden: Albanië, Kosova, Makedonië, Servië, Montenegro en Griekenland, op hoL En dat wordt een
tweede Servisch-Bosnisch-Kroaatse
oorlog, vreed ik. Alleen EuropeesAmerikaans-Russische vredeshulp
op alle vlakken kan hier baten.
Verder moet EU-lid Griekenland
ophouden, voor binnenlands gebruik
een buitenlandse vijand, zoals dat
conveusestaatje, in beeld te houden.
Bij ons noemen ze dat boerenbedrog.
In Athene echter — waar plakbrieven
uithangen die Konstantinopel/Istamboel nog steeds als Griekse
hoofdstad eiden - is dat een onderdeel
van „rechtse"nostalgie die ook in de
orthodoxie van het Groot-Russische
politiek denken wortelt. Ook dat
politiek element van de grote, verre
broer mogen we niet vergeten."

HEILIGE MAN OOK EVEN IN DE WETSTRAAT

SINTERKLAAS ALS OPVOLGER VAN DIANA
Vorige eeuw verkondigden Guido GezeLle en een aantal
Nederlandse auteurs de stelling dat Sinterklaas de gekerstende Germaanse oppergod Wodan is. Bij de missionering van onze gewesten zou St.-NikoLms de ideale ,
heilige zijn geweest om de plaats van Wodan in te nemen, i
Diens achtpotig paard Sleipnir werd de schimmel van de ..
Sint, terwijl de wonderlans Gugnir in een bisschopsstaf ^ ^ ^
veranderde en de offergaven in het schoenzetten. Uit de
oudste NikolaasUgenden bleek dat de Heilige Man een
krueiaU rol speelde in de vruchtbaarheid, geschenken
bracht en zich door de lucht kon verplaatsen. Genoeg goede
punten om te slagen in het aanwervingseksamen voor de
opvolging van Wodan.
n zijn standaardwerk Niko- Het gebruik van de kinderbislaudkult und Nikolaudbrauch im schop ontstond in de abdijschoAbendlande
(1931) ging de len. De oudste sporen gaan teDuitser Karl Meisen lijnrecht rug tot de tiende eeuw. Aanin tegen de m3^ologische school, vankelijk \verd het gevierd op
die nauwelijks enig historisch 28 december (Onnozele Kindebe'wijsmateriaal had aange- ren), maar omdat het feest soms
voerd. Volgens Meisen Uggen uit de hand liep, werd het op
de hedendaagse Sinterklaasge- vele plaatsen vervroegd tot 6
(Nikolaasdag
en
bruiken in het verlengde van december
oude kristelijke legenden en ri- feestdag van de schoUeren). Het
tuelen. Louis Janssen sluit zich gebruik bestond erin dat de
in zijn recent boek Nicolaas, de schoUeren uit eigen rangen ieduivel en de doden. Opstellen over mand kozen die gedurende één
volkscultuur aan bij de visie dat of meerdere dagen het ambt van
Sinterklaas niet gezien kan w^or- bisschop mocht w^aamemen. De
den als een gekerstende Wodan. uitverkorene mocht daadwerVoor bepaalde gebruiken en fi- keUjk de bisschopsgewaden
guren uit de Nikolaas-omgeving aantrekken en parodieerde met
zoekt de Nederlander toch een zijn medeleerlingen de liturgie.
verklaring in de voorkristelijke O p sommige pljiatsen trok de
Nikolaas-bisschop met zijn geachtergronden.
zelschap stoetsgewijs door de
MEER DAN
stad, waarbij het er soms ruw
aan toe ging. Dit gebeuren ^vas
KINDERVRIEND
ook in de Nederlanden gekend,
Louis Janssen studeerde filomaar werd geleidelijk aan versofie, teologie en Franse taal- en
boden of geraakte in onbruik.
letterkunde (Utrecht). Hij was
„In de provincie Namen ging
werkzciam bij het voortgezet onnog halverwege de negentiende
derwijs.
eeuw een kinderbisschop rond
De auteur wijst erop dat het met mijter en staf", weet J a n s huidige kinderfeest rond Sin- sen. Belangrijk is dat door dit
terklaas slechts een overblijfsel ritueel kinderen vertrouwd geis van de liturgische en bui- raakten met de „levende" voortenliturgische gebruiken die ter steUing van St.- Nikolaas.
ere van de Sint bestaan hebben.
WINTERAAASKERADE
Eeuwenlang stelden klein én
groot in bijna heel Europa bij- De wintermaskerade rond Sinzonder grote verwachtingen in terklaas is bij ons uitgestorven,
de man die tijdens de derde en maar bestaat nog op de Friese
vierde eeuw bisschop van JVtyra Waddeneilanden en in Zwit(Klein Azië) was. Hij groeide serland en Oostenrijk. O p Ameuit tot de populairste heihge, land b.v. w^ordt ze opgevoerd op
met tientallen patronaatschap- de avond van 4 december door
pen en duizenden kerken die de jeugd en op die van 5 denaar hem genoemd -werden. Ni- cember door volwassenen. Het
kolaas was de beschermheilige ritueel is telkens hetzelfde. Tusvan zeeheden en handelaars, sen 17 en 19 uur gaan de „baanz-wangere vrouwen en kinderen, vegers" in witte lakens gehuld
jonge meisjes en prostituees, de straat op om iedereen weg te
bankiers en dieven, advokaten jagen. Daarna verkleden ze zich
en gevangenen... Hij bestreed als ,,Klaasomes" die vanaf 20
afgoderij en ketterij en stond de uur de wet steUen. De baanknaisvaarders bij in hun strijd vegers en Klaasomes mogen entegen de islam. De Zuiditali- kel jongens en mannen zijn.
aanse havenstad Bari, naar Kinderen en vrouw^en mogen
waar Nikolaas' gebeente in zich enkel thuis of in zgn. „open
1087 werd overgebracht, w^erd huizen" ophouden, maar moedoor ontelbare bedevaarders ten zich naar de wil van de
bezocht, ook vanuit de Neder- Klaasomes schikken. Daarbij
gaat het er erg wild en luidlanden.
ruchtig aan toe.

i

KINDERBISSCHOP

In zijn studie zoekt Louis J a n s sen naar de oorsprong van het
kinderfeest. De oudste kinderfeesten rond Sinterklaas kunnen volgens hem opgedeeld
worden in drie scenario's: dat
van de kinderbisschop, de wintermaskerade en het nachtehjk
bezoek. Zij waren bestemd voor
verschillende leeftijdsgroepen:
de schoUeren, de oudere jeugd
en de kleine kinderen.

In dit eigenaardig ritueel ziet
Janssen een voortzetting van de
Indo-Europese myte van de
Wilde Jacht. Volgens deze nvyte
dw^alen de doden met veel kabaal door de lucht en zoeken ze
's -winters kontakt met de levenden. In de middeleeuwen
•werd aangenomen dat het dodenleger w^erd aangevoerd door
Diana. De kerk bestreed de
heidense myte van de WUde
Jacht. Nikolaas bood een uit-

^

Voriffe week voerde Sinterklaas aktie aan de noordgrens van de stad
Slnt-Niklaas. De Heiige Man plants te een nieuw verbodsteken om de
kerstman dutdelijk te maken dat hij pas na 6 december wordt
verwacht. Voor zijn initiatief kreeg de grote kindervriend de medewerking van het Sint-NikoLms
Genootschap.
Een andere voorstander van het afbakenen van defeestperwden is VUkamerlid Hugo Olaerts. Hij diende een wetsvoorstel in om voor de
reklame rond seizoensgebonden feesten een sperper'wde in te voeren.

weg. Reeds in de vierde eeu-w
was hij Diana's rivaal: hij hakte
de Diana-boom om en vernielde
haar tempels. Daarom nam Nikolaas tijdens de middeleeuw^en
de plsiats van Diana in. De
doden werden voorgesteld als
demonen en duivels die in Nikolaas hun meerdere moesten
erkennen. In een meer geciviliseerd stadium evolueerde de
geketende duivel tot Zwarte
Piet. Dat op de Waddeneilanden de jongens als Klaasomes
achter de meisjes aanzitten, is
evenmin een toeval. Nikolaas
was niet voor niets gedurende
eeuw^en patroon van de vrijers
en trou-wlustige meisjes.

NACHTELIJK BEZOEK
Tot slot is er het nachtelijk bezoek. Uit de oudste Nikolaasteksten blijkt reeds dat de heiUge 's nachts op pad ging. In de
legende van de drie maagden
gooit hij 's nachts drie beurzen
door het raam, zodat het trio
eerbaar kan trouw^en en niet in
het verderf ^vordt gestort. In
een andere legende verschijnt
hij 's nachts in de droom van
keizer Konstcintijn. Janssen
vindt dat daarmee de band nog
niet gelegd is met het ontstaan

van een gebruik. Hij zoekt elders een verklaring. In Italië is
Sinterklaas niet als kindervriend gekend. Daar brengt la
Befana op Driekoningen nachteUjke geschenken voor de kinderen. Deze vrouw is in feite
niemand minder dan Diana, die
daarmee haar reputatie als bovennatuurlijke geefster verderzette. In onze gewesten kwam
Nikolaas dus in haar plaats...
De uitgave Nicolaas, de duivel en
de doden is geen iichtverteerbare
lektuur. Wie niet vertrouwd is
met de w^etenschappelijke studies over de Nikolaasgebruiken
doet er goed aan eerst enkele
andere werkjes te lezen als aperitief. Het eerste deel van J a n s sens werk, getiteld Nicolaod en
zijn gevolg is het meest toegankelijke. Deel twee, Demonuiering
van de doden, en deel drie. Het
christendom en de doden, zijn een
openbaring voor zij die het mysterie van de eeuwenoude Nicolaastradities willen doorgronden.
Lieven Dehandschutter
c& Nicolaot), de duivel en de
doden. Opstellen over volkscultuur. Louis Janssen. Uitg.Ambo,
Baarn, 1993. 320 bix., 1.190 fr.
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1 1 DE REGIO
OOST-VLAANDEREN
NOVEMBER
Wo.
30
SENT-AMANDSBERG: Dia-voorstelling door
WcJter De Wilde over Egypte.
O m 19u.30 in het Kultuurcentnim De Vlier, Convent H.
Begga, Groot Begijnhof 15. Inkom gratis. Org.: Vlaamse
vrouwengroep
en
Goossenaertskring Sint-Amandsberg.
DECEMBER
D o . 1 E E K L O : Francis Stroobants van het Vlaams Komitee
Druivenstreek over de Brusselse olievlek. Om 20u. in KC
De Herbakker, Boelare te E^klo. Org.: Goossenaertskring.
Vr. 2 SINT-NIKLAAS: Vlaming zijn in Brussel vandaag.
Gespreks- en diskussieavond
met Bernard Daelemans. O m
20u. in lokaal Steenstraete,
Nieuwstraat 86. Org.: W B Waasland.
Wo. 7 SINT-NIKLAAS: Catherine Vuylsteke over „ D e po-

sitie van de Chinese vrouw".
Om 2Ou. in de Blauw^e Zaai van
de Cipierage, Grote Markt.
Org.: FW-Sint-Niklaas.

DE LIMBURGSE DEPUTATIE BEOEFENT
DE KUNST VAN DE MOGELUKHEDEN

De huidige deputatie van de
provincie Limburg heeft op een
Zo. 11 MERELBEKE: J u b i - aantal terreinen onmiskenbaar
leumviering van 75 jaar V O S in vemieuw^end gewerkt.
zaal Drie Koningen (Merel- Het financieel beleid was gebeke-centrum), om 12u. T.g.v. zond; buitensporige prestigede viering biedt gemeentebe- projekten (zoals bv. het nieuwe
stuur receptie £ian. Deze w^ordt provinciehuis) horen veeleer tot
gevolgd
door
feestmaaltijd het verleden. De erfenis (afwaarvoor inschreven dient te betalingen en schulden 21%)
worden bij Guido De Munter bhjft een zw^are blok aan het
been. Samen met de personeels(09/231.57.35).
kosten (53,8%) rest er slechts
Di. 13 LOCHRISTI: „Brussel een vrij beperkt budget over
— Vlaams ?", door Bert Anciaux. voor
vernieuwend
beleid:
Om 2Ou. in Hotel Begonia, 12,3% voor v^rerking en 7,7%
Dorp-Oost 7. Toegang gratis. voor overdrachten.
Org.:
FVK-Rodenbachfonds
Oost-Vlaanderen.
Info: MOORD EN BRAND
09/225.57.92.
Toch is deze deputatie er in
Za. 17 ERTVELDE: Feest van vorige legislatuur best in gede Vrije Gemeentenaar. Vanaf slaagd een nieuwe stempel te
21u. in zaal De Molen, Goei- drukken. Denken we bijvooringen te Wippelgem. Inkom 100 beeld aan de nieuwe subsidiefr.,
muziek:
The
Ancasa regeling van Frieda Brepoels
Cordy's.
voor de socio-kulturele verenigingen. Door deze reglementering worden verenigingen
vanaf heden gefinancierd op basis van hun aktiviteiten (projektbetoelaging)... en minder op
basis van het aanleunen bij een
zuil (zg. basisbetoelaging).

„VERGEET MIJ NIET!"
DOOR DANNY EVERAERT

ZAAK-LAPLASSE BLIJFT
AUTEURS BEROEREN

Men mag vermoeden dat heelw^at toneelkringen voor de uitdaging stonden om dit toneelw^erk op de planken te brengen.
Maar om allerlei redenen, w.o.
alhcht de harde manier waarop
de zgn. openbare aanklager
werd aangepakt, bleef de opvoering van het toneelwerk uit.
De Wevelgemse Gregoriusgilde heeft thans met deze terughoudendheid gebroken: terwijl mag venvacht dat, nog vóór
het jaareinde van 1994, het
Gentse Hof van Beroep tot een
beslissing zal komien nopens de
(ambtshalve !) vraag of het proces lastens wijlen Inma Zwert-

^. \«w.dKV^ >— ^

vaegher al of niet moet herzien,
pakt de Wevelgemse toneelkring uit voor het eerst met het
werk „Vergeet mij niet!".

Wo. 7 T E S S E N D E R L O : Culinaire feestideeën. Bert Verspreet, kok-traiteur, demonstreert voorgerecht, hoofdgeNa de aangrijpende reeks op- recht en niigerecht. Deelname:
voeringen van de teatermono- 600 fr., met proeven achteraf.
loog „ D e Honden in het Ze- O m 20u. in Goor Engsbergen.
gekoor" (Mare De Bie — Aria Inschrijven bij FW-TessenTheys — Bert De Wildeman), derlo voor 1/12.
wordt dan ook met spanning en
vol verwachting uitgekeken
naar menseljke invulling van het
dokument dat door Danny Everaert op schrift w^erd gesteld.
O p 2, 3 en 4 december '94,
telkens omi 20u., verzorgt Gregorius-Gilde te Wevelgem de
opvoering van het toneelwerk
„Vergeet mij niet". De opvoeringen, onder regie van Mare
Masselis, gaat door in het Wevelgems Kultureel Centrum
„Guldenberg",
Acaciastraat.
Toegangsprijs aan 150 fr.,
plaatsbespreking
op
tel.
056/40.12.40.
Auteur Danny Everaert wordt
in 1994 opnieuw geprimeerd.
N u voor zijn onuitgegeven toneelwerk „De Dwaalgast". De
uitreiking is voorzien voor 10
december a.s. te leper.
Guido Van In

•-,ïftó<ï . Sfetói'id&d

WEST-VLAANDEREN
NOVEMBER
Wo. 30 IZEGEM: Plantijnzaal
Biblioteek,
I9u.30-2Iu.30:
derde sessie kursus „Hoogtepunten uit de beeldhouw^kunst
van de 20ste eeuw^". Org.:
VSVK.
DECEMBER
Wo. 7 IZEGEM: V-Club voor
kinderen: Het maken van kerststukjes. Om I3u.30 Ln de Ommegangstraat 5. Meebrengen:

snoeischaar, oase, lintjes, kaarsen, kerstversiering,
potjes,
snoeisel uit de hof. Inkom 50 fr.
Org.: Vlanajo.
Wo. 21 I Z E G E M : V-Club voor
vol^vassenen. Kerstbloemstukjes. Om 19u.30 Ln de Ommegangstraat 5. Meebrengen:
snoeischaar, oase, hntjes, kaarsen, kerstversiering,
potjes,
snoeisel uit de hof. Inkom 50 fr.
Org.: Vlanajo.

OKTOBERZiniNGEN IN
NOVEMBER
Neen, geen tipische Limbiu^gse
vertraging. Ditmaal zijn de provincieraadsverkiezingen
verantwoordelijk.
Depute van Financiën, Julie
Dufaux (SP) lichtte de beleidsverklaring naar aanleiding van
begroting 1995 toe. De punten

LIMBURG
DECEMBER

Het lot van de Westvlaamse
volksvrouw Irma Zwertvaegher, inmiddels beter bekend cds
,,de zaak-Irma Laplasse", heeft
al menige pen in beweging gebracht. Aldus ook de pen van de
Brugse leraar en auteur Danny
Everaert, die al in 1976 door de
provinice
West-Vlaanderen
werd geprimeerd voor het toneelwerk „Vergeet mij niet!".
Everaert gaf aan zijn tekst de
ondertitel van „een dokumentair spel over een weerloze
volksvrouw in de klauwen van
de justitie".

De CVP schreeuw^de moord en
brand. Dergelijke maatregelen
zouden het socio-kulturele vrijwilligerswerk en het plaatsehjk
verenigingensleven de das om
doen, volgens de CVP. Begrijpe
wie kan. Indien de zuilgebonden verenigingen van een dinamische werking getuigen,
hoeven ze niet te vrezen voor
een beperking van hun middelen. VU-fraktieleider
Jan
Peumans illustreerde dit met het
voorbeeld van Riemst, waar de
plaatstehjke aktieve KAV zeker
niet in het vlees werd gesneden.
Met een dergelijk sisteem wordt
een halt toegeroepen aan het
subsidiëren van papieren verenigingen zonder
effektieve
werking. Wat kan men daar
tegen hebben ?

Za. 17 D O R N E : I7de UUenspiegelavond van het IJzerbedevaartkomitee-gewest Alaaseik. Om 19u. eucharistieviering
in parochiekerk van Dorne.
Daarna feest in de Oase, tegenover de kerk, met fijne en
uitgebreide koffietafel, feestrede, samenzang, tombola en
uitreiking UUenspiegeleremerk.
Info: W Rosiers (86.35.38).

— de personeelsstruktuur en het
streven naar grotere efficiëntie
en dienstverlening;
— de beoordeling op efficiëntie
en noodzakelijkheid van de ondersteuning van zuilgebonden
initiatieven;
— de samenwerking met de gemeentebesturen ;
— de plaatsbepaling van het provinciaal onderwijs als „aanvullend" in het zich snel wijzigend
onderwij slandschap;
— de gehele of gedeeltehjke integratie van provinciale of paraprovinciale organisaties in de
provinciale strukturen.
Zonder enige schroom mag VULimburg van deze aandachtspunten het moederschap opeisen. Door de gedurfde opstelling van onze deputes zijn ze
vaak aan de schandpaal gebonden voor heel Limburg. Het
doet ons deugd dat in hun voetsporen wordt getreden. Toch
een troost voor J e f Van Bree,
die tussen haakjes benoemd
werd tot ere-provincierciadshd.

VU-BREE ROUWT
De Volksunie van Bree betreurt
het overhjden van mevrouw
Leen Stoffels. Zij w^as de echtgenote van Jciak Dreezen, schepen van Verjonging Bree. Zij
overleed op 21 oktober j.1.
VU-Bree leeft mee met het verlies dat de famUie treft.

ANTWERPEN

„DE HONDEN IN HET ZEGEKOOR"
IN TURNHOUT

ANGELE LAPLASSE WOONDE
VOORSTELLING BIJ
N a afloop van de teatermonoloog „ D e honden in het Zegekoor" dankte een nokvolle
Warande-schouwburg de aktrice Aria Theys met een
staande ovatie. Dit w£is de beloning voor de puntgave, aangrijpende vertolking van het
stuk dat bedoeld is als eerherstel
voor en aandenken aan de door
het repressiegerecht vermoorde
Irma Laplasse op 30 mei 1945.

vn Vlaamse eensgezindheid
voor amnestie in de hoofdstad
van het arrondissement Turnhout.
Buiten de toelating van de inrichtende verenigingen, zonder
enige medeweten daarvan, deelden eianhangers van de partij
van Piet Ronsijn partijpolitieke
pamfletten uit aan de ingang
van de schouwburg. Door de
aanwezigen werd het verstoren
Het was een — over politieke van de Vlaamse solidariteit als
grenzen heen en zonder inmen- een schande ervaren, ze keurging van welke partijpolitiek den de aktie af.
ook — fantastische manifestatie
Klara Hertogs

DENKEN AAN
PATER VAN DE WALLE
O p 26 december a.s. is het een
jaar geleden dat pater Van de
Walle overleed. De Goossenaertskring nodigt uit op een
herdenkingsplechtigheid in Aalter op 10 december. Om 11 uur
worden bloemen neergelegd op
het Kerkhof van Schilde. O m 18
u. wordt pater Van de Wsille
herdacht tijdens de parochiemis
in de Sint-Comeliuskerk in Aalter. Een eenvoudig vrienden-

en de komma's besparen wij de
lezer. Een aantal aandachtspunten Wciarover de deputatie zich
graag zou bezinnen:

maal in Zaal Pax, Kerkhofweg 1
te Aalter sluit de herdenkingsplechtigheid af.
Bij die gelegenheid spreekt de
historikus Peter Laroy over de
jeugdjaren van pater Van de
Walle. Inschrijven voor de
maaltijd (550 fr.) is voor 2 december mogelijk bij Willem
D'hoore, Brugstraat 107, 9880
Aalter of op het telefaxnummer
09/374.34.45.

DECEMBER
Ma. 5 D E U R N E : De V W G afdeling geeft Miei het w^oord
om de reizen van 1995 voor te
stellen. Om 14u.30 in zaal Rix.
Info: voorzitter Heyndrickx
(321.75.95).

VLAAMSBRABANT
DECEMBER
Za. 3 LIEDEKERKE: Eetfestijn van VU-Liedekerke. Vsm
18 tot 22u. In Feestzaal ,,'t Berkenhof", Stationsstraat 262.
Ook op 4/12 van l l u . 3 0 tot
16u.
Za. 3 TERVUREN: Spagettiavond in de parochiezaal van
Moorsel (naast kerk in de
Moorselstraat), vanaf 18u. Org.
VU-Duisburg-Moorsel-Tervuren.
Za. 3 O V E R U S E : GezeUig
pannekoekenfestijn in het Ontmoetingscentrum Den Rank,
Stwg op Hoeilaart 56, Maleisen-Oveijse. Vana 15u.30. Org.:
VU-Overijse.
Vr.
9
NEDER-OVERHEEMBEEK:
Praatkaffee
met Walter Luyten. Om 2Ou. in
Zaal Famiha, Frans Vekemansstraat 131. Kofiie met gebaik en
inkom gratis. Org.: VU-Nederover-Heembeek.
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ILTOR
DE ZIELEROERSELEN VAN RASPOET,
ROLAND EN KURT COBAIN
De feestdagen zijn in aantocht
en in deze tijd past een beetje
jeugdsentiment, Hugo Raspoet
bv. Met het hedje „Mijn koningskind" werd hij tijdens de
Ontdek de Ster-wedstrijd van
'62 laureaat. Hij beantwoordde
meteen aan het type van de
chansonnier met zwarte pull en
baardje, en als hij niet zong had
hij de „intellektuele" pijp in de
mond. Langs de EP-tjes van J o
van E^tvelde's Nederlandse
pocketplaat was Raspoet een
decennium lang het „enfant terrible" van de kleinkunstavonden. Tot zijn omstreden kritiek
op de Paus en macht van de
Kerk een pastoor de parochiezaal deed ontvluchten. O p zijn
„Verzameld twee" (uit bij Ariola) en samengesteld door Rudi
Aelbers, staan Raspoets sterk
aansprekend (voornoemd) debuut en het mooie Annemaruke.
Powetische hoopvolle teksten,
zoals het inleidende Eeru komt de
dag, Schaduw, Korenbloem, en
Sneeuwwit Vogeltje zong hij met
een knipoog naar de grote Brassens. Voltreffers op luisteravonden waren dan weer „Ik liep een
eindje om" en het eveneens omstreden „Franse ratten", naast
typetjes zoals Kwezeltje, de
Landloper en Jantje.

BLUESANTOLOGIE
Roland maakte (voor-) naam als
begeleider van Miek en Roel
eind zestig, en onder die naam
bleef hij de eerste helft van de
zeventiger jaren avond na
avond met zijn Bluesworkshop
begeesteren. Blues \vas de
boodschap naast countiymuziek en nummers van J a m e Taylor, waarbij zijn versie van „Fire
and Rain" het origineel overtrof.
De bij BMG-uitgegeven dubbelceedee „Anthology" geeft
een fijn klankbeeld van hoe Roland startte, evolueerde en tot in
de tachtiger jaren zijn stempel
bleef drukken op Vlaanderens
bluesliefhebbers.
Uiteraard
vind je naast traditionele blues,
die sterk herinnert aan Sonny
Boy Williamson en J o h n Lee
Hooker, een ode aan Buddy
Holly en diens „Love's made a
fool". Ook het overbekende
,,Chain gang" uit de elpee 20
year,) die toen in '83 op de
Gentse Fieste is opgenomen. En
heel wat werk, zoals ,,Cruising
down" van de in '86 opgenomen
plaat 76 cm, die hij samen met
Rajmionds groep de Centimeters inblikte. J e a n Blaute, Misj
Verhelen en Stoy Stoffelen blijven sedertdien vaste muzikanten waarop hij telkens •weer
voor zijn koncerttoeren kan rekenen tot op heden. Zéér mooi
zijn de instrumentaaltjes „Wild
Emma's dance" en afsluiter
,,Whirling" én ,,Kathy's Tune",
die Gust De Coster voor zijn
Belpopreeks uitkoos.
Roland (voluit Van Campenhout) is volgende woensdag 7
december te gast op de BRTNtelevisie in een „Portret"-uitzending.

AKOESTISCHE KURT
COBAIN...
Met „unplugged" bewees ook
Kurt Cobain, in de voetsporen
van groten als Eric Clapton,
NeU Young en anderen een in-

publiek wisten aan te spreken.
En door hun schiehjk overlijden
de massa op zijn honger Heten.
Kurt en zijn groepje Nirvana
skoorden met twee straalplaatjes meteen goud. Gehuwd met
de ambitieuze Courtney Love
haalden ze meermaals de schandaalpers, en toch bleek Cobain
vooral een hopeloos-verlorengelopen koorknaap.

vou?

KLEINKUNST

Av(!i>

i>1!>!'jt''.

Hugo Rcutpoet, een decennium lang het "enfant terrihU" van de
kleinkunötavonden.

teressant songschrijver te zijn
geweest. Hij is nu voor velen
wat Buddy HoUy voor de fifties,
Jimi Hendrix en J i m Morrisson

begin en de Pistols eind zeventig
betekenden: jonge legenden die
op korte tijd door hun muzikale
aanpak en levensstijl een groot

In opdracht van M T V traden ze
op 18 november '93 op in de
kelderachtige Sony-studio op
Westside in Alanhattan, New
York. In tegenstelling tot zijn
grote voorbeeld Young, die elk
nummer vier keer moest spelen
voor het definitief kon ingeblikt,
zongen Kurt en kornuiten er de
veertien nummers in één keer in
de groeven. Het zou een laatste
w^orden, want sedert enkele jaren geplaagd door hevige maagpijnen overleed hij plots aan te
veel medikatie. Dat MTV even
later zou uitpakken met deze
uurlange opname én klankband
lag voor de hand.
De veertien nummers mogen er
stuk voor stuk zijn, en na verscheidene heruitzendingen van
de beelden kan je nu ook op
straalplaat een akoestische,
bijna folky Cobain aan het werk
horen.

Dit vooral in ,,Jesus doesn't
want me" en het overbekende
„PoUy", terwijl naar het einde
toe „Lake of fire" aan NeU
Young doet denken. Mét een
wat slordig gitaarspel, maar
zeer herkenbare en overtuigende stem weet hij vanaf de
eerste tonen van „About a girl"
(momenteel nummer twee op
studio Brussel) het aanwezige
publiek te begeesteren. Wellicht
was deze ,,Unplugged in New
York" (hier uit bij MCA) de
aanhef van een meer rustige
muzikale aanpak. Maar het
heeft niet mogen zijn. Deze
klankband blijft in elk geval de
beste die hij ooit maakte.

Volgende zaterdag 3 december
zet Bram Vermeulen zijn rondreis door Vlaanderen verder
met een optreden in het CC van
Buggenhout. De tegenpool van
Freek in Neerland,) hoop blijft het
met zijn eigenzinnige mengeling
van kabaret, teater en kleinkunst doen bij ons publiek. En
na Rode Wijn, Vriend of Vijand
en Dans met mij is zijn nieuwe
show Vigeer een voltreffer, op de
plaat uit bij Virgin.
Sergii]

DOCHTER IDA PORTRETTEERT

WILLEM ELSSCHOT ZONDER FRANJES MAAR
MET VEEL GENEGENHEID
Ida De Ridder — „klein moedertje " zoals Elsschot zijn jongste dochter noemde — heeft in
een boeiende kroniek eerder de
vader, de echtgenoot, de grootvader en de mens Alfons De
Ridder dan de schrijver Willem
Elsschot getekend. Wierook of
bitterheid zijn er niet te vinden,
wel waarachtigheid en mildheid. Evenmin is het w^erk een
soort hagiografie. Dat komt
door Ida's scherp oog en
scherpe pen als had vader Elsschot zelf haar hand bij het
schrijven vastgehouden.

FINE
Ida put uit haar eigen herinneringen of borduurt op w^at
moeder Fine en haar oudste
broer Walter haar hebben verteld. Ze beschrijft Elsschots vaderschap op negentienjarige
leeftijd en hoe moeder Fine zeven jaar lang op haar Odysseus
wachtte. („Hij begon genoeg te
krijgen van alle pensions en
eethuisjes en verlangde naar een
veilige thuishaven"). Ze roept
het beeld van de jaren twintig op
dat ze van haar vader heeft: dat
van een jeugdige, opgewekte
man die verstoppertje speelt, de
kinderen op zijn rug rondzeult,
zijn vrouw^ knuffelt, omhelst, en
zelfs een paar danspassen met
haar waagt. Of die Ida's straf
zelf afmaakt en dat ook aan de
schooljuf toegeeft.
Met vertedering spreekt ze over
het huiseUjk leven. E^n paar
toetsen volstaan om de sfeer
ervan te bepalen en haar ouders
te typeren. Bv. het feit dat vader
er vooral zo onopvallend mogelijk wou uitzien. Hoe hij zich

door Fine liet bemoederen
waardoor zij zijn Wciardering
genoot en absolute alleenheerschappij over het huishouden en
de kinderen verkreeg. „Moeder
was de koningin, wij hjiar onderdanen", zo klinkt het. En
verder: „Vaders grijsgrauwe
ogen waren doordringend. Zijn
blik was zijn macht."
Met zichtbaar genoegen vertelt
ze over haar tochten met broer
J a n en vader naar zijn kantoor
en de verrassingen die vader
vaak in petto had, nostalgische
herinneringen die vaak gekleurd zijn door een anekdote
waarin vijftigers zichzelf zullen
herkennen. Ik denk aan de eerste fonograaf en de platen met
de Coriolanus-ouverture van
Beethoven, de Orpheus-aria
van Gluck en het Hallelujah uit
Handels Messiah.
Maar ook het andere beeld van
vader wordt niet gladgestreken
of verhuld. „De periode waarin
de uitgelaten jeugdige vader
veranderde in een zwijgzame
norse man, de periode van zijn
zwerftochten door het oude
stadgedeelte en het bezoek aan
kroegen waar hij niet werd herkend als zakenman en nog minder als schrijver. „Ik beschouwde hem als een curiosum", zo zegt Ida. (Zijn we niet
in de buurt van zijn mild-wrang
gedicht „Het huNvelijk"?)

Elsschot, en de laatste levensjaren, gekenmerkt door een bewust gekozen isolement, gekrenkt als hij zich voelde in zijn
eergevoel bij de pubhkatie van
en de hetze rond het Bormsgedicht. ,,Hij vereenzaamde, de
aanbidders bleven weg, kinderen en kleinkinderen k-wamen
des te meer."
Niet alleen Elsschotlezers maar
ook exegeten op zoek naar sleutels over plot en namen van
personages (ik denk hierbij aan
„ICaas", „Lijmen" en Elsschots
eigen (vaak bittere) ervaringen)
vinden hier hun gading. En
dochter Ida is terecht niet mals
voor hen die het Bormsgedicht
hebben misbruikt of hebben
doen passen in hun eigen ideologie.
Ida's portret van vader Fons

SATERDAG

(wdb)
c» WiUem EUschot, mijn vader.
Ida De Ridder. Vitg. Nijgh en
Van Ditmar, Anutterdam I SingeL 262, Antwerpen. 1994, 550

frPater Da mi aan wordt w^eer
wat meer monumentaler

©
Zetduivel:
Noren stemmen Neidig

©
Kontrole op E 17
geeft: stufF tot nadenken

©

BORMS
Verder gaat ze in op zijn schrijverschap („voor vader een tijd
van luxe"), de keuze voor een
strenge scheiding tussen de
mens De Ridder en de schrijver

getuigt van een grote warmte en
een grote autenticiteit, eenzelfde wfarmte die we — onder
een Iciag sarcasme — terugvinden
bij de schrijver Elsschot. En de
stijl van de dochter heeft het
lapidaire dat de vader hanteerde. Ik citeer als slot dit karakteristieke voorbeeld:
,,Zelfs het interieur bij ons thuis
wekte niet de indruk dat hier
een schrijver woonde. Men zou
eerder gedacht hebben een antiekzaak binnen te stappen...
Boeken ontbraken. Vader bezat
niet eens zijn eigen werk."

AHASVERUS
„Interbrew zoekt partner",
las Ahasverus
Want een Stetta drink Je nooit
alleen l

Antrwerpse politici kunnen
nog alleen terecht
bij St.-Anthonis

©
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MT-UITJE
GEROLFVAN DE PERRE:

^ ^

HET SCHILDERIJ ALS PIKTURALE KONSTRUKTIE
rugkomen. Aldus komt hij tot
In de nwoie ASLK-gaLerij te Gent exposeert GeroLfVan de
een ensemble van vlakken in
Perre zijn recente werken. AUjonge schilder (hij L) nog geen
verfijnde, vaak bijna ondefinieerbare kleuren, die harmodertig) presenteert hij (Schilderijen, etsen en tekeningen die
nieus samenklinken, terwijl ze
getuigen van een bijzondere rijpheid en rijkdom naar
van dichtbij toch elk hun eigen
inhoud en vorm. Opmerkelijk iö dat zijn schilderkunst —
stem laten horen.
hoe eigentijds ook — zich situeert in en deelneemt aan de
Door dit soort komplexiteit
grote „klassieke" traditie. Bovendien getuigen zijn doeken
wordt het kijken geïntensifieerd
van homplexiteit en gelaagdheid: hij schuwt de komen een snelle of eenduidige lezing van het beeld vermeden.
positorische problematiek niet van bv. het uitbeelden van
Het is alsof de schilder ons
een tramwagon volgcstauwd met mensen en reklameuitnodigt rustig te verwijlen in
panelen. Maar tegelijk verwijst hij — soms letterlijk, met
zijn
pikturale
kompositie;
waarin
allerlei
spanningen
geschilderde citaten midden de eigen kompositie - naar de
werkzaam zijn om onze aankomplexiteit van een fresco van zijn lievelingsschilder Piero
dacht gaande te houden en ons
Delia Frantiesca die een overbevolkte veldslag voorstelt. In
kijken te begeleiden in de tijd.
du zin nodigt Gerolf Van de Perre on^ opnieuw uit om Detail uit "Het venster
In feite koestert hij een gezonde
langzaam en lang te kijken naar schilderkunst, en om in
jaloezie tegenover de muziek,
deze langzaamheid haar gelaagdheid te ontdekken, én de
die door het tijdselement een
aan zijn gevoel, die de unieke energie ondergaat van de zwae- direkte betrokkenheid met de
verbanden met de kunstgeschiedenis en de schilderkunst.
uitdrukking bepaalt van
schilderij.

ij deze
tentoonstelling
schreef de jonge kunsthistorikus Stefaan Hautekeete een adek-wate inleiding. (Hautekeete is mede-auteur van het jongste fel-opgemerkte Rik Woutersboek: „Rik
Wouters. Een Levensschets".)

B

Van deze inleiding brengen wij
een korte versie waarin ongeveer alle aspekten van deze tentoonstelling worden beschreven.

BEDACHTZAAM SPEL
De onderwerpen die aan bod
komen zijn zeer divers, maar het
geheel maakt een koherente en
vanzelfsprekende indruk aangezien de kunstenaar zich doorgaans laat inspireren door zijn
onmiddellijke omgeving. Het
gaat om beelden geplukt uit zijn
dagelijkse leefwereld zoals bijvoorbeeld een kast vol curiosa
in zijn atelier, planten in de
woonkamer, een deur uitziend
op het balkon, een huis aan de
overkant, het interieur van de
keuken.
Ook treft men naar het leven
geschilderde figuurstudies aan,
waaruit zijn perfekte beheersing
blijkt van de menselijke anatomie. Lijken deze figuurschetsen zeer spontaan ondernomen
vanuit de verleiding een interessante houding te fixeren, dan
is het doorgaans toch licht/het
licht, dat de hem omringende
dingen tot leven brengt, die de
drijfveer vormt voor zijn kreatie. De kunstenaar ontpopt
zich werkelijk tot een zeer gevoelig en fijnzinnig waarnemer
van het licht, dat hij — dank zij
een opmerkelijk metier — weet
weer te geven in tal van fijne
nuances en gradaties.
Vaak heeft het licht een vibrerende werking en legt het
een floue ^vaas over een deel van
de voorstelling, sommie contouren vervagen terwijl andere onaangetast blijven. Dit schept in
het doek een intrigerende spanning tussen het duidelijk herkenbare en het informele; wat
er meteen op ^vijst dat de kunstenaar niet streeft naar een
natuurgetrouw^e weergave van
de werkelijkheid. Integendeel:
het waargenomen beeld fungeert slechts cJs startsignaal
voor een bedachtzaam spel met
de pikturale middelen zelf,
waarbij de evokatie van het licht
geen einddoel is, maar hem eerder dient als een poëtische lei-

draad. Het eigenlijke onderwerp is uiteindelijk met de reahteit, maar het schilderij zelf,
als een op zichzelf funktionerende jianeenschakeling van
kleuren, lijnen en vlakken.
Deze benadering blijkt ook nmanifest uit enkele schilderijen, die
minder rechtstreeks op zijn omgeving gebaseerd zijn. In deze
meer literaire werken heeft hij
verschillende stukken uit de realiteit — soms met behulp van
foto's — samengebracht in een
imaginaire kompositie, eventueel met inlassing van visuele
citaten uit de kunstgeschiedenis. Zo zien w^e her en der vrije
naschüderingen opduiken van
bekende komposities van Vermeer en El Greco. Het schept
voor de kunstenaar de mogelijkheid om in dialoog te treden
met de befaamde voorbeelden
uit de klassieke kunsttraditie,
die een prominente plaats innemen in zijn denken en aanvoelen. Soms ontleent hij ook
bepaalde houdingen of bewegingsmotieven aan de oude
meesters, maar transporteert
die in een persoonlijke schriftuur aan de hand van een aktuele tematiek. Dit gebeurt niet
zozeer om hen een hommage te
brengen, dan w^el vanuit de ontdekking dat die beroemde voorgangers kampen met dezelfde
plastische vraagstukken en komen tot analoge vormoplossingen, wat overigens bewijst dat
hun artistieke taal over de eeuwen heen niets aan originaliteit
en levensechtheid heeft ingeboet.
Of de kunstenaar zich nu meer
of minder direkt richt naar zijn
omgeving, steeds streeft hij naar
een strenge opbouw zodat het
trillend lichtspel geen afbreuk
doet aan de formele leesbaarheid van het doek. Elk schilderij
wordt daarom geconcipieerd als
een krachtige artikulatie van geometrische vlakken, die nu eens
in een flitsend dan weer in een
rustig ritme voor elkaar staand,
het beeld struktureren.
Zo ontstaan een geheel van,
zorgvuldig geschikte vertikalen
en horizontalen die een patroon
uitzetten, w^aarbinnen een boeiende interaktie plaats grijpt,
tussen volumes, uitgespaarde
vormen en sUhouetlijnen.
Eenmaal hij de voorstelling geschraagd weet door een sohde
struktuur, laat hij de vrije loop

elk

JALOEZIE
Is de uitdrukking verinnerlijkt
en treedt een zekere vervreemding in tegenover het onderwierp, dan vloeit dit voort uit een
lichte abstrahering van de werkelijkheid.
Bovendien zijn de modellerende
penseeltoetsen heel vaak zichtbaar gelaten zodat de kijker niet
zozeer het konkreet voorgestelde indentificeert, maar wel
gefascineerd het ritme en de

rig reahserende schildershand.
Hierdoor houdt het schilder
a.h.w. de aandacht vast van de
toeschouwer, die zich aangespoord voelt om het werk steeds
opnieuw^ te bekijken, ook op het
vlak van het koloriet: in elk
onderdeel van het doek ontdekt
men immers een overvloed aan
schakeringen, terwijl het geheel
overrompeld wordt door zijn
kleurrijkdom en de toch perfekte binding van alle kleurzones aangezien dezelfde tinten,
zij het in wisselende verhoudingen overal op het doek te-

toehoorder genereert. De kunstenaar formuleert dat als volgt:
„ Wat ik graag van de muziek zou
willen leren u het ogenblik van het
kijken te verlengen door het geboeid
te houden in een zichzelf regelende
struktuur."
c& GerolfVan de Perre in Galerij
ASLK, Gent, Zon/u^traat
2
(hoekKouter-Vetdstraat),
toten
met 11 december. Van maandag
tot donderdag van 9 tot 16a.,
vrijdag van 8 tot 18u, Zaterdag
van 9 tot 12 en van 14 tot 17u.,
zondag van 10 tot 13u.

CARMINA BURANA ALS BALLET
IN WERELDPREMIERE
Ieder van ons die soms tegen
heug en meug naar de muziekschool trok heeft wellicht
te maken gehad met een Orffinstrument. En dat betekende
ritme. Maar Orff is meer dan
dat. Beluister maar eens zijn
Carmina Burana, een bewerking van een verzameling profane liederen uit de Benedictijnerabdij van Benediktbueren. In die liederen w^ordt het
vagantenleven beschreven met
zijn drinkgelagen en andere
wereldse geneugten in een
mengsel van Latijn en Duits,
een bont allegaartje van gregoriaans, volkshed, melodieën
die herinneren aan de wereld
van de troubadours, en parodieën op dat alles.
Mare Bogaerts is Vlaming en
wereldburger. Als choreograaf
gaat hij zijn eigen weg. N a de
leemte die Béjart liet kwam er
een markt open voor allerlei
tendenzen. Bogaerts volgt niet
de lijn van het ballet van
Vlaanderen noch die van het
postmodernisme van Anna
Theresa De
Keersmaeker,
maar tracht de dans uit zijn
vast, geijkt patroon te halen.
Daarbij verschoof zijn werkterrein van Parijs naar New
York en de gewezen D D R ,
plekken waar hij zich gemakkelijk wist aan te passen.
(,,Dat heb ik van de jezuïeten
geleerd", zegt hij). Momenteel
werkt hij met jonge balletdansers in Berlijn aan een

4^

Beate Voilack: ijzeren wil, perfekte konditie en doorgedreven
jcholing.

uniek metodisch-pedagogisch
koncept. De Carmina Burana
betekenen voor hem pure dans
met beweging en licht maar
zonder gezochte effekten. De
uitwerking ervan kost hem al
anderhalf jaar.
Beate VoUack is sohste van de
Komische Oper te Berlijn. In
haar eentje brengt zij deze
Carmina Burana met een ijzeren -wil, een perfekte konditie en een doorgedreven
scholing zoals die alleen in de
toenmalige D D R haalbaar
was.
„Ik wil", besluit Mare Bogaerts, „nut nujn werk zowel de

kenner bevredigen ab de onbevangen kijker". Wordt hij met
deze Carmina Burana een sant
in eigen land ?
Carmina Burana wordt als ballet opgevoerd op 5, 7 en 8
december in het kultureel centrum van Oudergem, op 6 december in dat van Nijvel, op 10
december in dat van Hasselt,
en op II december in de
Brugse stadsschouwburg, telkens om 20u.30. Toegangskaarten kosten 500 en 700 fr.
Voor inlichtingen kan men terecht op het telefoonnummer
02/347.19.66.
(wdb)
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MENGELWERK
EEN EIGENZINNIGE
SELEKTIE
ZATERDAG 3 D E C E M B E R

TESTIMONY
Britse biografische film van Tony Palmer (1987) over de
Russische komponist Dmitri Sjostakovitsj. De regisseur baseerde zich op het boek van Solomon Volkov met de memoires
van de komponist, waarin ook een uitgebreid beeld wordt
geschetst van de somberste jaren uit de geschiedenis van
Rusland. Met een schitterende Ben Kingsley in de hoofdrol.
(TV 2, om 22u.)

52 PICK-UP
E^n zakenman wordt gechanteerd door drie kerels die zijn
gestoei met een sekretaresse op video hebben vastgelegd. Roy
Scheider -weigert cianvankelijk toe te geven om de politieke
carrière van zijn vrouw Ann-Margret niet te kompromitteren.
Amerik. triller van J o h n Frankenheimer (1987). (VTM, om
23u.30)
ZONDAG 4 DECEMBER

BUGSY
Amerik. gangsterfilm van Bjury Levinson (1991) over Benjamin „Bugsy" Malone, de boef en rokkenjager die samen met
Meyer Lansky en „Lucky" Luciano de gokwereld in New York
dirigeerde. (VTM, om 20u.30)

Warren Beatty hield aan de gangöterflLm Bug^y niet enkel een
flinke gage maar ook een echtgenote over, Annette Bening.
Zondag 4 december op VTM, om 20u.30.

HET VERDRIET VAN BELGIË
Hugo Claus schreef zelf het scenario voor de verfliming van
zijn boek door Claude Goretta. Het verhaal begint in 1939, net
voor de grote vakantie. (TV 1, om 20u.45)
MAANDAG 5 DECEMBER

DE ZOO
Etienne Vervoort en Herman Meyssen gingen een kijkje
nemen achter de schermen van de dierentuinen van Antwerpen
en Planckendael. N a de ophefmakende BBC-dokumentaire
met schrijnende beelden uit de zoo van Zwartberg gingen velen
zich afvragen of het er in elke zoo op die manier aan toe gaat.
(TV 2, om 21u.05)
DINSDAG 6 DECEMBER

FRANK SINATRA
De „Voice" liet zich overhalen om samen met een aantal
internationale vedetten een reeks duetten op te nemen. Vreemd
genoeg -werden de nummers niet simidtaan opgenomen. Frank
-was nooit samen in de opnamestudie met de andere vokahst(e).
E^n sho-w die het bekijken en beluisteren w^aard is. (VTM, om
22u.l5)
WOENSDAG 7 DECEMBER

HET SCHERM VAN DE MACHT
Voor de serie „Boulevard" maakten Bert Govaerts en Mark
Herman een dokumentaire over de regeringsmededelingen op
de BRTN. Vele politici namen met veelvertrou-wen plaats voor
de kamera, maar intussen is wel gebleken dat hun Doodschap
niet altijd het gewenste effekt bereikte. (TV 1, om 21u.35)

THE AMERICAN WAY
Britse satirische film van Maurice Phillips (1986). Enkele
Viëtnamveteranen proberen via hun piratenzender de verkiezingskampagne van een vrou^velijke presidentskandidaat te
saboteren. Dennis Hopper is de leider van de „\^etvets" en zit
als gekke, overjaarse hippie goed in zijn rol. (VTM, om
21u.40)
VRIJDAG 9 DECEMBER

THE ROAD HOME
Een tiener uit Los Angeles zoekt een uitweg voor zijn
emotionele problemen en -wordt lid van een jeugdbende.
Amerik. film van Hugh Hudson (1989) met Donald Sutherland en Adam Horovitz. (TV 1, omi 22u.)

BOMMENLEGGERS
EN SERIEMOORDENAARS
We gaan het hier niet
hebben over The Lion King,
-want nog steeds heb ik aversie
tegen die enorm goedgemaakte
Disney-fllms niet van me afgelegd. J e durft je Sneeu-w^vitje
nooit meer anders voorstellen
dan als „zijn" prinses, en -wat hij
met Het JungUboek van Kipling
deed is onvergeeflijk, daarom
heb ik het hier niet over de
schitterende,
goedgemaakte
The Lion King.

bert Bloch, die daarvoor in het
geheel 750 dollar kreeg. De
douchescène en de vertolking
van Anthony Perkins maakten
filmgeschiedenis.

•irk Diegenen die de jongste
-weken genoten hebben van
mooie films als Steel Magnoliad
(VTM), Mieter Johnson (BRT)
en Hear ntyöong (NOS), kunnen
beter in hun knusse zetel blijven
zitten, dan naar de romantische
komedie I Love Trouble met The Silence of the Lainbö, nog zo
J u h a Roberts en Nick Nolte te jong en reedd in het (Antwerpd)
gaan kijken. Het is een slechte filmmiMeum.
poging om een verleden met
Katherine Hepburn en Spencer
Tracy en Gary Grant en Audrey
Hepburn terug op te roepen. J e te zeggen. Als Stanley Ipkiss
kunt nu eenmeial de meesters begint hij onderaan de ladder
niet verbeteren. De filmmakers van de maatschappij. Hij is een
denken zich te kunnen redden onderbetaalde bediende bij een
met een beetje romantiek, een bank in Edge City. Dan op een
beetje misterie en een beetje nacht -wanneer enkele van zijn
humor. Maar het ligt allemaal zo -vrienden -weer eens een meisje
voor de hand, niets is echt ver- hebben versierd en zich gaan
rassend, en dat redden Roberts uitleven in een eksklusieve klub,
en Nolte natuurlijk niet, hoe^vel rijdt hij terug naar huis. Daar
ze er uitstekend hun best voor ziet hij een lichaam in de ri-vier
doen. Het lijkt -wel of de hele drijven. Hij duikt in het -water
ploeg, cineast, kleder en die- en ontdekt dat het enkel om een
genen die verantwoordelijk -wa- masker ga^t dat op wat drijfren voor de plek waar w^erd hout en -wier hangt. Hij neemt
gedraaid, hun best hebben ge- het mee naar huis en -wanneer
daan om in het reine te trekken, hij het opzet ondergaat hij een
-wat de regisseur en scenari- totale persoonsverandering. Hij
-wordt zelfverzekerd als de pest
oschrijver lieten liggen.
en zijn groene glimlach en grote
•A- 1/2 Jimmy Dove (Jeff Brid- witte tanden moeten wel iederges), die vroeger in Ierland een aan het schrikken brengen.
Liam heette, -was een bommen- Dr. Jekyll en Mister Hyde zijn
legger voor de IRA, daarin -werd niet veraf!
hij onderwezen door Rajm GaeEen erg levike film van Charles
rity (Tommy Lee Jones). Ryan
Russell die goeie bijrollen in
ging de gevangenis in voor twinpetto heeft, maar natuurlijk fotig jaar en Jimmy ging naar
cust op het groene masker in het
Amerika, waar hij in de Afgouden pakkie en die twee kleudeling Ontmijning van de stad
ren geven samen roze, het roze
Boston een ouwe rot in het vak
van een schitterende toekomst
werd.
aan de kassa.
Maar nu is Ryan eindehjk vrij,
•k'k'irk In december kun je in
en hij -wil -wraak nemen op zijn
het Antwerpse Filmmuseum
ou-we buddy. Hij begint een
naar een serie films over sebommenkampjigne in Boston en
riemoordenaars
gaan kijken.
het duurt -wel een tijdje voor
Als je in D o g Reservoir en
Jimmy door heeft -wie er achter
Natural B o m Killers ziet tot
dit monsterlijke idee zit en die
-wat het genre is uitgegroeid,
ervoor zorgde dat de ontmijkun je alleen maar vaststellen
ningsdienst hïiast gehalveerd
dat de films -vroeger veel sterker
werd aan manschappen. Alles
-waren gemaakt en zich vastloopt dan naar een einde -waarin
pinden op de innerlijke strijd en
Gaerity het plan heeft opgevat
monoloog van de moordenaars,
de nieuwe vrou-w van Jimmy,
het w^erden mensen van vlees en
samen met zijn stiefdochter, op
bloed, -waarvoor je in al je afkeer
te blazen tijdens een Pop Contoch nog een tikkeltje begrip
cert -waar de vrou-w viool
kon opbrengen, terwijl je nu
speelt.
alleen nog maar walg voelt opJ e -vraagt je af -waarom dat komen voor de mediageUe geen
verleden in Ierland moest hg- berouw^ vertonende poppen.
gen, w^ant Gaerity is zo door- De vertolking van Peter Lorre
slecht dat je hetn moeilijk als als psichopatische moordenaar
vrijheidsstrijder zou kunnen van kleine meisjes, in de Fritz
zien. Daar gaat de film eigenlijk Lang-film M — Eine Stadt sucht
al de mist in, maar eigenlijk is hij einene Mörder is briljant, net
alleen maar gemaakt om de als de film. Wie kan Joseph
jonge en niet zo veeleisende Gotten
vergeten
in
de
bioskoopklant in de nodige Hitchcock-film Shado-w of a
spanning te houden, en dat lukt doubt, waarin deze simpatieke
zelfs niet zo bijster goed, w^ant uncle Charhe enkel maar een
Bridges en J o n e s brengen hier beroemde -vrou-wenmoordenaar
zowat het slechtste van zich- blijkt te zijn, en zelfs als je dat al
zelf.
-vroeg weet, blijft de film spanThe Mask ahas Stanley Ipkiss is J i m Carrey, en die geeft
een vertolking -weg om U tegen

^1^^

nend. E^n andere Hitchcock is
Psycho, gebaseerd op de roman
van de onlangs overleden Ro-

Bonnie and Clyde van Arthur
Penn en met Warren Beatty en
Faye Duna^vay (en Gene Hackman en Michel J . Pollard) bleven in al hun ge-weldadigheid
toch nog mensen. De ondanks
gebrek aan overtuigende be-wijzen tot de guillotine veroordeelde Landru is het onderwerp
van een Claude Chabrol-fllm,
met Charles Denner (en Michèle Morgan en Dannielle Darieux). De jonge seksueel zwaar
getraumatiseerde vlinderverzamelaar Terence Stamp in The
Collector naar de roman van
J o h n Fo-wles, is het schoolvoorbeeld ge-worden voor latere seriemoordenaars. Als Peter Bogdano-vich in 1967, het jaar van
de aanslag op Robert Kennedy
en één jaar voor M y Lai, de film
Targets draait en daarvoor als
hoofdrolspeler Boris Karloff
uitzoekt, weet hij goed -wat hij
doet, -want hij heeft het voorbeeld van de Whitman-moorden aan de universiteit van
Texas voor zich liggen. Richard
Fleischer maakte met 10 Rillington Place een pleidooi tegen
de doodstraf, -want voordat
vrou-wenmoordenaar
John
Christie zijn -wandaden bekende, was Timothy Evans
reeds opgeknoopt voor zijn misdaden. Een sterke vertolking
van Richard Attenborough.
Dan is er ook nog Taxi Driver
van Scorsese en met De Niro,
maar die ligt nog erg vers in het
geheugen en heeft reeds de ge-weldadigheid van de huidige dagen. Manhunter van Michael
Mann is gebaseerd op Red Dragon, de eerste roman van Thomas Harris (The sUence of the
lambs) en heeft The Tooth
Fairy als seriemoordenaar, en
ook hierin zien we Hannibal
Lecter. D i e Zartlichkeit der
Wölfe, een Duitse film van UUi
Lommei en met Kurt Raab — die
enkel Peter Lorre als zijn voorbeeld aanvêiardt — is enkel bij
cinefielen bekend en dat zou
eigenlijk niet mogen, w^ant deze
film over de vampier van Düsseldorf, die minstens 25 jongens
doodde om hun vlees op de
zw^arte markt te verkopen is
gru-wehjk goed.
J e zou enkel al voor de schitterende vertolking van de toen
dertig jaar jongere Catherine
Deneuve naar de hallucinante
Repulsion van Roman Polanski
gaan kijken. The Stepfather
was toen hij in 1986 uitkwam
niet mijn kopje thee en dat blijft
ook zo. Henry: portrait of a
serial
killer
van
John
Mcnaughton mocht natuurlijk
niet ontbreken, net zoals Docteur Petiot en The Silence of
the Lambs.
Voorwaar, voorwaar ik zeg u,
nooit zag je zoveel simpatieke en
walgelijke figuren bij elkaar, en
ik hoop maar dat het niet tot een
bloederige indigestie leidt of dat
er in Antwerpen, naast al dat
fascistisch ge-weld, nu ook nog
een serie seriemoordenaars zullen gaan rondlopen.
Willem Sneer
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De redaktie ontvangt graag
brieven van lezers. Naamloze,
scheld- en smaadbrieven gaan
de scheurmand in. D e andere
pubhceert zij, naargelang er
plaats is.
De redaktie behoudt zich het
recht voor brieven in te korten en persklaar te maken.
Brieven worden ondertekend
met naam en plaats van herkomst, tenzij de schrijver verzoekt initialen te gebruiken.

HAND HAWING

ijveren dat -wij deze inlandse
mensen steunen, op kultureel en
op onderwijsvlak. Dat moeten
•wij ook doen met Suriname,
Namibië, Indonesië en Zuid-

Afrika.
Waarom moet onze belastingen
blijven uitgaan naar Zaïre of
andere Franstalige of Engelstalige landen ?
De Fransen en de Engelsen
steunen h u n taalgebieden met
vele miljarden, waarom kunnen
wij onze verre taaigenoten ook
niet helpen ?
Wij kunnen b.v. voor die kinderen speelgoed, kinderboeken
enz. inzamelen want die zijn
ginder broodnodig.

Ook Zuid-Afrika moeten we
Ik ben op Aruba en Curasao volledig steunen. Ikzelf ben er al
geweest, twee eilanden van de tw^ee maal op reis geweest. Ik
Nederlandse Antillen. D e men- heb ginder verschillende kransen daar spreken perfekt N e - ten gelezen en heb ook onderlands en onder elkaar Pa- dervonden dat hun taalstrijd
piamento, maar toch vinden ze meer en meer op het voorplan
het belangrijk om ook het N e - treedt in plaats van de Apartderlands te kennen.
heid.
Ik heb ginder met vele mensen
O p de laatste IJzerbedevaart
gesproken en heb nooit enige
heb ik een Zuidafrikaan ontergernis kunnen ondervinden.
moet die zich daarmee bijzonder
O p de Antillen bestond er toen
veel bezighoudt. Hij heeft het
reeds een Nederlandse krant.
Genootskap vir die HandhaO p Curagao was er ook een
wing van Afrikaans" (GHA)
Nederlandstalige nieuwsuitzenopgericht.
ding.
Wij moeten deze aktiviteiten Of schrijf gewoon een brief of
steunen, bv. door er op reis te prentkaart naar dat adres:
gaan. Maar dan altijd Neder- GHA, Posbos 1030 Fontainelands spreken, want als je -wil bleau, 2032 Randberg, Zuidkan men er ook met Engels Afrika.
Geert Permentier,
terecht.
Erembodegem
De Volksunie moet er ook voor

U bent van harte welkom bij

ik onmiddellijk de kerk verlaten
hebben, maar Borms verroerde
In zijn vraaggesprek met W I J geen vin. Ik herinner me nog die
(9 nov. j.l.) spreekt professoer tentoonstelling van Borms te
Lode Wils over Borms. Hij geeft Diksmuide. Bij de boom, die
toe dat de executie van de ge- opgericht was om aan zijn exebroken man, die Borms w^as, een cutie te herinneren, lagen zijn
dwaasheid w^as. M e n had missaal en zijn rozenhoedje.
Borms in leven moeten laten,
Toen Borms gefusilleerd was,
zocJs De Gaulle Pétain ondanks
zei me dom Amandus Dumon
zijn doodstraf w^egens zijn hoge
zaliger: „Borms heeft fouten beleeftijd in leven liet.
gaan, die echter een gevolg zijn
Destijds noemde 't Wedten, een van zijn uiterst grote naïviteit,
blad dat men zeker niet als maar door zijn dood zijn die
„zwart" kon beschou'wen, de fouten uitgewist". Ik denk aan
executie van Borms „een het enig-mooi gedicht dat Wild-waasheid".
lem Elsschot over
Borms
schreef:
Vooreerst -was de geringe be-

LODE WILS (1)

drijvigheid van Borms in de
tweede wereldoorlog zeker niet
voldoende om een doodstraf te
wettigen en daarenboven zou de
gedachtenis aan Borms enkel
blijven leven, als hijzelf er het
leven bij inschoot.
Borms w^as een ideahst, als gelovige en strijder voor zijn volk.
Een man, die Borms vergezelde
bij zijn tochten, vertelde m e :
Borms zou spreken op een meeting in een dorp in het zuiden
van West-Vlaanderen (ik geloof
dat het Lauw^e was). Het w^as op
een zondag en Borms zei:
„lïerst gaan we n£iar de mis". D e
pastoor, een van die typische
„politieke pasters", die niet wist
dat Borms in de kerk zat, gaf in
zijn sermoen een geweldige uitbrander voor hen, die de meeting zouden bijw^onen. Als ik
Borms zou geweest zijn, zei de
man die Borms vergezelde, zou

J. BORREMANS-COCK

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

Algemene Bouwondernemingen

GENTSESiïEENWEG 377
9300AAL5T
(200 m voor de Vijftiuizen)
Tel. 053/70.06.64

& KINDEREN
Gentsestraat 238
9500 Geraardsbergen
Tel. 054-41.25.89
Wij bouwen voor u
sleutel op de deur

SPECIALITEIT
VAN ALLE
GELEGENHEIDSGEBAK

En de laatste verzen:
,A1 werd u w oude romp in allerijl vermoord.
De echo van u w stem v^rordt
door geen schot gesmoord.
A.T.V.B., Brugge

LODE WILS (2)
Bij het lezen van u w gesprek
met prof. em. Wils ( W I J , 9 nov.
j.l.) stelde ik me de vraag of de
professoren-geschiedenis
in
KU-Leuven anders •worden opgeleid dan deze aan de Gentse
hogeschool.
Lycest men boeken van Wils dan

- DEYRIESE ^
woonverlichting

Cecile Moonen
Interieur Decoratrice
Wi| hebben hort en ti|d voor U
Gordiinen en Overgordiinen
De beste merken, maken en plaatsen
Overtrekken van zetels en staelen

baron ruzettelaan 78
8310 brugge 4
Jaaan brugge-oostkamp^
^ 050 35 74 04
. '

20 jaar ervanng
Advies voor uw inteneur
Woonidee, Stotionstroot 16,
9280 LEBBEKE
Tel 052/411573

Voor mij is het oordeel over de
Vlaamse beweging meer dan
•wat Wils erover kwijt ^vil. Ik
had de eer een tijd te hebben
deelgenomen aan de vereniging,
•waarvan wijlen prof. emeritus
K U L Van D e r Essen het erevoorzitterschap •waarnam. Hij
•was aan de K U L de deken van
de geschiedenisprofessoren. Als
zodanig •was hij bereid om zijn
naam te geven aan leden van de
Vlaamse be'weging, die hadden
deelgenomen aan het Vlaams
verzet tussen 40-45. Ik herinner
verscheidene namen: Maurits
Coppieters, Franz Van Dorpe,
Hermand Dodts en o.a. professor Peeters, die voor de oorlog een boek schreef tegen het
Nazisme, tenslotte waren er ook
verscheidene Vlciamse bewegers, die als vluchtelingen in
Engeland \varen beland. Tot
slot moet Lode Wils toch weten
dat er honderden nieu-we cianhangeres van het Vlaams-nationahsme bijk^wamen als gevolg
van de volgens hen antiVlaamse oplossing van de koningsk^westie. Hij hoeft alleen
de namen van de duizenden
VU-blijvers, verschenen in De
Standaard na te kijken om vast
te stellen dat zijn eenzijdig oordeel te herzien voor idealisten,
die Vlaanderen boven het unitaire België verkozen. Of gelooft hij niet in demokratie en
•vrijheid ? Zelfs in de vrijheid om
geloofd te hebben in de anitkommunistische kerkelijke beïnvloeding.
Indien hij openlijk en •vrijmoedig zijn gekend misprijzen gebruikte tegen Vlaamse be^wegers, die mensen dat zij alleen en
zij altijd (ook in de oorlogsrijd)
gelijk hadden bij hun keuze, dan
kan hij zelf gerekend worden bij
de Vlaamse geleerden, die hun
volk eerlijk dienen.Voor hem is
het niet te laat om zich te bekeren.
J . Emiel Torfs, Oostende

Brugge bezoeken is ook
kennis maken met het

Brood- en
banketbakkerij
R. DE BEULE
Heirbaan 53
2070 BURCHT
Tel.: 03/252.70.98

Ons allen heeft geraakt, dat
voelt heel Vlaanderland."

WOONIDEE

PVBA

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

,,Maar dat het salvo, dat finjial is
losgebrand.

mis ik, waarop hij zich steunt
om vaak drastische uitspraken
te doen. In het jongste werk van
Bruno D e Wever w^emelt het
van verwijzingen naar een eindeloze reeks stukken; er wordt
aan de lezer overgelaten dat hij
bv. een oordeel velt over de
Vlaamse beweging.

Vlaams
Ontmoetingscentrum
Zitplaatsen feestzaal voor 100 personen. Groepen
en bussen op
afspraak
tegen
speciale
prijzen - toeristenmenu 295 fr.

4 j ^ D e G u l d e n Spoor
rechtoTer uitgang parking
't Zand 22 Brugge
tel. 050-34.30.82
* dranken ' restaurant
' snacks
* zaal voor 50 pers.

HÖ
N.V. ZAKENKAMTOOR
HERMAN STEENHOUOT
1 STATIONSPLEIN,
9500 GERAARDSBERGEN
TeL (054) 41 30 44

Woonkrediet
steeds iets beter!

nv d e winne-fabrisac
~^

/
mlgrootraat 128
N. / IB 9200 Bohoonaarda
^
dendsrmonde
062/42 33 04 - 42 39 16

drukkerij

'tboerenhof

Kostuums naar
maat

CAFE-RESTAURANT-FRmJUR
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

Terras - Lunchroom Coffeeshop
Aitamira stone grill
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NIEUWE STUDIE BREEKT MYTE ROND „KRIJGSGEVANGENE VAN LAKEN"

DE WAARHEID OVER KONING LEOPOLD
De jongste maanden volgen de uitgaven over bezetting,
/collaboratie en repre^éle mekaar op. Ons weekblad probeert deze dtroom blj te houden. Deze week brengen wij een
uitgebreide be<fpreking van de recente ótudlc over de houding
van koning Leopold III tljdenó de bezetting. Meed ter Franj
Van der Ebt Uu) het boek, wij brengen hier zijn bedenkingen
bij de uitgave.
ond de figuur van koning
Albert I werd na de eerste
wereldoorlog een myte geschapen die volledig vals
w^as, maar die om patriotische
redenen meer dan vijftig jaar in
het leven werd gehouden. Pas
de publikatie van Marie-Rose
Thielemans en EmUe Vanderwoude Le Roi Albert au traveu de
ded lettred ineditej, (1982) en de
publikatie door M.R. Thielemans van Albert Ier. Carnetd et
correópondance de guerre (1991)
brachten onweerlegbare bewijzen voor de historische waarheid.

R

... ZO DE ZOON
De onthullingen toonden cian de
koning Albert van mening was
dat België geen verplichtingen
had t.o.v. de geallieerden, dat hij
koppig weigerde het geallieerde
opperbevel over het Belgisch
leger te erkennen, dat hij via zijn
privé-vertrouwensman
Emüe
WaxweUer en zijn Duitse
schoonbroer graaf Hans Töring
poogde in het geheim besprekingen a^n te knopen met de
Duitsers. Zijn enig doel was het
herstel te bekomen van België,
in zijn onafhankelijkheid.
Of hij zo ver zou gegaan zijn een
afzonderlijke vrede te sluiten
met Duitsland indien dit land
inging op zijn eis weet men met
omdat de gelegenheid zich niet
voordeed. Hij stond in ieder
geval niet achter de oorlogsdoeleinden van de geallieerden
en hun oorlog was de zijne niet.
Dat dit alles door de historici en
door koning Albert verzwegen
werd en een gans ander verhaal
opgedist werd, is een feit.
Met de zoon, koning Leopold
III, heeft men iets soortgelijks
gepoogd. Jacques Pirenne, sekretaris van de koning na de
oorlog, heeft geen inspanning
(en geen leugens) gespaard om
een vervalste voorstelling te verspreiden over de ,,krijgsgevangene van Laken" en deze laatste
heeft stilzwijgend laten begaan.
Het is natuurlijk niet Pirenne
alleen die deze myte kon verspreiden en opdringen. De Leopoldisten hebben er grotelijks
toe bijgedragen. Maar in tegenstelling tot de eenstemmigheid van na de eerste wereldoorlog, waren er nu opposanten
en klonk er protest. Met dit alles
en met de ontoegankelijkheid
van de archieven bleef het lange
tijd uiterst moeilijk de waarheid
te achterhalen.
Sommige historici (Jean Stengers, van Welkenhuysen, J . Gerard-Libois en J . Gotovitch,
e.a.) deden hun best om op te
helderen wat er in mei 1940 en
in het najaar van 1940 gebeurd
w^as: het konflikt tussen de koning en zijn ministers, de kapitulatie, de verwarde situatie in
het najaar, maar weinig kwam
cian het licht over de houding en
het gedrag van de koning tijdens

op eigen initiatief niet verder
gegaan is dan de koning •wist of
\venste. Doch men beschikt
thans over een aantal uitlatingen van de koning zelf, die
•weinig twijfel open laten over
zijn geestesgesteldheid, zijn
ziens^wijze, zijn opvattingen. Velen zullen verbijsterd zijn. Dit
komt omdat na afloop van de
oorlog de geschiedenis be^wust
of onbewTist vervalst is.
Na de oorlog, nadat men kennis
had van vele gru^welen, zoals de
holocaust en de koncentratiekampen, en de voortdurende
invloed onderging van de alles
platwalsende propaganda, •werd
het ondenkbaar dat iemand
voor of tijdens de oorlog iets
gunstig zou gezegd hebben over
Hitler of iets ongunstig over de
joden. Vele historici zijn daar
ook ingetrapt en begrijpen niet
dat de dingen er anders uitzagen
in de jaren dertig dan na de
oorlog toen men de afloop
kende. Koning Leopold kende
tijdens de oorlog de afloop ook
niet en blijkbaar heeft hij zeer
lang geloofd in een kompromis•vrede in het Westen.

^

de volgende jaren van de bezetting.
De enige historikus die een belangrijke en ophefmakende bijdrage leverde, die reeds de
weerlegging inhield van de beweringen van Pirenne en het
Hof, was Albert De Jonghe,
Hitler en het politieke lot van België
(1972), een baanbrekend werk.
De grootste geheimhouding
werd in acht genomen, de archieven bleven gesloten en de
koning zelf zweeg en scheen
door zijn stilzwijgen de officiële
versie (zie de diverse publikaties van het sekretariaat van de
koning) te bevestigen. Hij bleef
zwijgen ook wanneer Hendrik
De Man en Robert Poulet
plechtig beroep op hem deden
om de waarheid te zeggen en het
verlossende woord te spreken.
Men denkt hierbij aan andere
staatshoofden, zoals o.m. president Mitterand, die ook gezwegen hebben over hun oorlogsverleden en wanneer zij gekonfronteerd werden met dit
verleden niets beter wisten te
bedenken dan te verklaren (zoals Mitterand): ,,wij waren
jong", ,,vidj waren niet goed ingelicht",
„de
keuze
w^as
moeiljk". Dergelijk stilzwijgen
en dergelijke uitvluchtsels hebben de slachtoffers van de repressie niet mogen baten. Het is
niet stichtelijk, ergemis^vekkend zelfs en laat een w^range
smaak na.
Doch ik moet nu komen tot het
boek zelf dat ik wens te bespreken. Het is het werk van
twee auteurs, J a n Velaers en
Herman Van Goethem, en
draagt de titel Leopold III, de
Koning, het Land, de Oorlog.
Dit opzienbarend boek is een
turf van meer dan duizend bladzijden (kleine letter, groot formaat: 26 X 17 cm), zodat het
vrijwel onmogelijk is het samen
te vatten en het onbegonnen
werk is aan detailkritiek te
doen. Overigens kan detailkritiek geen afbreuk doen aan het
algemeen beeld, aan de grote
lijnen van dit uitvoerig historisch relaas.

KOMPROMIS-VREDE
De auteurs hebben dit boek
kunnen schrijven omdat sommige archieven open gesteld zijn
(50 jaar na de oorlog, 10 jaar na
het overlijden van koning Leopold III) en zij voor het eerst
kennis hebben kunnen nemen
van belangrijke dokumenten,
van nieuwe bronnen. Daarmee
is niet gezegd dat alle archieven
nu toegankelijk zijn. Het belangrijkste bevindt zich ongetwijfeld te ArgenteuU onder de
hoede van de weduwe van koning Leopold, de prinses van
Rethy, en wordt nog steeds afgeschermd. Dit koninklijk archief wordt geheim gehouden.
De auteurs maken ook gebruik

KOMPROMITEREND

Leopold UI heeft de regering in Londen nooit aU de wettige regering
willen erkennen.

van publikaties van personen
uit de omgeving van de koning,
zoals generaal Van Overstraeten. Ik w^ens toch aan te stippen
dat deze zelfde generaal in 1953
een vervalste uitgave van Led
carnet de guerre d Albert Ier roi ded
Belged op zijn geweten heeft. Hij
is een dienaar van het koningshuis. Een reden om kritisch te
staan tegenover zijn boek Sou,) le
joug. Leopold IIIpruionnier (1986).
Doch het is tijd om over te gaan
tot het eigenlijk onderwerp van
deze recensie.
Wij hebben reeds aangestipt dat
koning Albert afstand nam van
de geallieerden. Eenzelfde houding vinden •wij terug bij de
zoon. Leopold III stond op het
standpunt dat België door zijn
neutraliteit gewapenderhand te
verdedigen voldaan had aan zijn
verphchtingen en ten overstaan
van de geaUieerden geen verplichtingen had. Met de kapitulatie w^as voor België de
oorlog beëindigd en kon geen
sprake zijn van de oorlog, na de
kapitulatie, voort te zetten aan
de zijde van Frankrijk en Engeland. Ook Belgisch Kongo
moest buiten de oorlog gehouden worden. Dat was in het
belang van België. De koning
veroordeelde hen die in Engeland en in Belgisch Kongo de
oorlog wilde voortzetten. Hij
hield blijkbaar ernstig rekening
met een overwinning van Duitsland (later met een kompromisvrede in het Westen) en daarom

^1^

wenste en vroeg hij uitdrukkelijk (via zijn zuster) een onderhoud met Hitler. Het is duidelijk dat hij bereid w^as om
afzonderlijk te onderhandelen
en tijdens zijn ouderhoud met
Hitler poogde hij •waarborgen te
krijgen voor het herstel van een
zekere, wellicht beperkte onafhankelijkheid van zijn koninkrijk. Hij bekwam van Hitler geen enkele belofte of toezegging op dit voor hem kapitale punt. Niemand •weet •wat
hij zou gedaan hebben indien hij
een toezegging bekomen had.
Zeker is dat de koning gedacht
heeft aan de vorming van een
regering in bezet België. Doch
na zijn onderhoud met Hitler
was hij meer terughoudend en
trouwens beperkt in zijn politieke mogelijkheden.
Zeker is dat de koning de regering in Londen nooit als de
•wettige regering heeft •willen erkennen. Daarentegen erkende
hij •wel het •wettig gezag van de
sekretarissen-generaal en beschouwde hij een zekere vorm
van koUaboratie als onvermijdeljk en noodzakelijk. Dat hij,
via zijn omgeving, zijn sekretaris CapeUe, zijn kabinetschef
Fredericq, zijn militaire raadgever generaal Van Overstraeten, e.a. een rol wilde blijven
spelen, en niet passief bleef, is
ook duidehjk. Men heeft zich in
het verleden afgevraagd in hoever bv. CapeUe de ziens^wijze
van de koning vertolkte en of hij

Er zijn ook door zijn sekretaris
CapeUe, in zijn zgn. „notes journalières'' (dus dcig cian dag genoteerd en als dusdanig toch
wel erg betrou'wbaar) uitlatingen van de koning opgetekend
die nu erg kompromiterend zijn.
Zo blijkt dat hij veel voelde voor
een „nieu-we orde", een autoritair regime; dat hij een Duitse
hegemonie verkoos boven een
Engelse; dat hij het jodendom
en de vrijmetselarij ,,de grote
schuldigen van onze kwalen"
noemde en sprak over de ,,judeo-maQonnieke kliek"; dat hij
•waardering opbracht voor Hitler en sprak over ,,een systeem
van ideeën dat mij veeleer sympatiek is", enz...
Het is dus begrijpelijk dat sommige koUaborateurs, vooral in
het begin van de bezetting, door
de koning via zijn sekretaris
CapeUe en zijn kabinetschef
Fredericq aangemoedigd •werden. Overigens was Leopold
ook met de ,,krijgsgevangene
opgesloten in het kasteel van
Laken'. Hij kon in het hu'welijk
treden, hij kon verblijven in de
andere residenties van de koninklijke familie, hij kon op reis
gaan naar het
buitenland
(Duitsland, Oostenrijk, Frankrijk). Hij ontving bezoeken van
von Falkenhausen, enz. Dit alles is voUedig in tegenstrijd met
de officiële versie opgedist door
Pirenne en verspreid door de
Leopoldisten.
De geschiedenis moest en moet
nog herschreven •worden. De
•vraag is •welke gevolgtrekkingen men mag verwachten voor
wat de beoordeling betreft van
de koUaboratie (bv. de koUaboratie van de sekretarissengeneraal) en de beoordeling van
de
fouten,
misrekeningen,
zwakheden van een aantal kollaborateurs die dachten zoals de
koning...
Frans Van der Eist
c& Leopold III, de Koning, bet
Land, de Oorlog. Jan Velaerd en
Herman Van Goethenu Uitg.
Lannoo, TUU, 1994. 1.155 l,lx.,
1.980fr.
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