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NIEUWJAARSBOODSCHAP VAN 
VU-VOORZIHER BERTANCIAUX 

VLAANDEREN'95: 
MAG HET IETS MEER 
ZIJN? 
M a g ik mijn ech te -wens uit
sp reken v o o r he t n i euwe j a a r ? 
K u n n e n -we 1995 niet u i t roepen 
tot he t j aa r v a n een n ieuw 'ge
meenschapsgevoe len ' ? K u n n e n 
w e er v o o r zorgen da t mensen 
e lkaar in 1995 t e rug v inden, da t 
w e de b e k r o m p e n h e i d van de 
ik-samenleving d o o r b r e k e n en 
de enge m u r e n van het eigen 
besloten huisje d u r v e n ver la ten, 
onze d e u r e n opengooien om te
r u g deel te n e m e n aan een echte 
t)amen-\ev\ng ? 

K u n n e n w e in 1995 Vlaanderen , 
als ons d ie rbaa r stukje van deze 
aardkloot , precies niet da t t ik
keltje m é é r b ieden wj iardoor -we 
een noodzakel i jk a n t w o o r d vin
den o p de groe iende duale sa
menleving, op de ik-mciatschap-
pij, op vereenzaming , op de toe
n e m e n d e afs tand tussen ma te -

HAPPART, NOGMAALS... 

W
aUonië-kenner Guide 
Fonteyn heeft in zijn 
kran t de huidige kom-
munautaire krisis in één 

titel samengevat: , ,Deze krisis is 
de krisis van de PS" . De Waalse 
socialisten vi^orden inderdaad 
zwaar aangevreten door interne 
moeilijkheden. Er is niet alleen 
de schaduw van André Cools die 
blijvend over de partij hangt, 
maar ook de onopgeloste schan
dalen waardoor vier PS-voor-
aanstaanden uit hun ministeriële 
funkties werden ontzet. Vooral 
door dit laatste mangelt het de 
PS aan ervaren ministers voor 
de federale regering. Bovendien 
zorgt J o s é Happar t opnieuw 
voor zoveel heibel, ook binnen 
zijn partij, dat PS-voorzitter 
Busquin moeite heeft de ver
schillende misnoegde frakties in 
toom te houden. 
Het is niet de eerste keer dat 
Jo sé Happar t zich door zijn par
tij bedrogen voelt, hij die de P S 
zoveel stemmen heeft bijge
bracht door met zijn ,,vrijheids
strijd" van Voeren in Wallonië 
een simbool te maken. Bij de 
vorming van de regering Mar

tens VTII in 1988 werd een ak
koord over Voeren gesloten, 
daarbij werd Happar t opzij ge
zet. Da t zinde hem niet. 

Volgens een onderzoek (in Pour-
quoi Peut 7) was 70% van de Wa
len ontevreden over dat ak
koord. En uit een vertrouwelijke 
peiling bleek ook dat moest 
Happa r t toen met een eigen par
tij zijn opgekomen hij 12% van 
de stemmen zou hebben ge
haald. En die stemmen zouden 
allemaal van de P S komen. J o s é 
Happar t voerde zijn dreigemen
ten niet uit, ook niet toen hij 
naast het ondervoorzit terschap 
van de P S greep. Maa r dat hij 
zijn stekels nog eens zou rechten 
mocht wel verwacht worden. 

N u Happar t opnieu-w burge
meester van Voeren wil worden 
zit de Wetstraat volop in de 
penarie. 

Net zoals hij dat reeds in 1988 
had gedaan doktert J ean -Luc 
Dehaene nu ook weer aan een 
kompromis. Er doen de wildste 
verhalen de ronde, zelfs een wij
ziging van het statuut van Voe
ren wordt overwogen. Vanuit 

riële we lvaa r t en ku l ture le 
t raaggroe i ? 

VOLK WORDEN 
H e t k o m t er niet enkel o p aan 
da t w e méér V laande ren kr i j 
g e n : de g roe iende zelfstandig
heid nas t reven in een E u r o p a 
da t zich federaal moe t orga
niseren me t r e spek t v o o r alle 
volkeren , ku i tu ren en regio's . 
M a a r he t k o m t er evengoed op 
aan er v o o r te zo rgen da t Vlaan
de ren op zich ook méé r ( -
) w a a r d e krijgt. W e moeten ma
ken da t alle mensen die h ier o p 
zo 'n luttele 13.500 k m 2 samen
w o n e n t e r u g he t gevoelen kri j
gen ook echt s amen te ho ren , 
een 'volk' v o r m e n - hoe zvi^aar 
da t w o o r d ook m o g e k l inken en 
hoe sommigen he t v a n d a a g ook 
misbru iken . 

die vrees heeft Voerbelangen voor
gesteld om Happa r t tijdelijk als 
waarnemend burgemeester te 
gedogen. Lang genoeg om hem 
de kans te geven zijn Neder-
lands-onkundigheid opnieuw te 
laten bevvajzen. Het Ujkt op een 
schokeffekt, maar Happa r t heeft 
reeds bedankt voor het aanbod. 
Hij wil een vol-waardig burge
meester zijn en wel voor volle 6 
jaren, van zijn partij eist hij dat 
ze zich inzet om dat te bekomen. 
De PS- top zal dit keer ver moe
ten gaan om Happar t tevreden te 
stellen of... om uit te leggen 
waarom ze hem in Brussel niet 
verdedigt. Jean-Maur ice De-
housse kan, nu hij geen mi
nisteriële verantwoordelijkheid 
meer draagt. Happar t meer dan 
ooit steunen. De burgemeester 
van Luik vraagt niet liever, dat 
komt zijn imago van woelwater 
binnen de PS en verdediger van 
de Waalse belangen goed uit. 
O m van de andere misnoegde 
PS'ers nog te zwijgen. 
Volgende maand kiezen de 
Waalse socialisten een nieuwe 
partijvoorzitter en eer het zover 
is willen zij nog enkele reke
ningen vereffenen. 
Zeker is dat het initiatief-Broers 
de mallemolen een nieuwe draai 
heeft gegeven, daarbij is niet 

va Z3T 

— begint 

niet met GROTE woorden 
maa® met kleine daden joals 

D a t is een o p d r a c h t die Vlaan
d e r e n di t j aa r o p zich moe t 
nemen . D a t is een v e r a n t w o o r -
dehjkheid die op de schouder s 
rus t van allen die mee di t Vlaan
de ren v o r m willen g e v e n : on
derwijzers , joernahs ten , kuns te 
naars , politici, w e t e n s c h a p 
pers . . . E n iedereen die v ind t da t 
he t tij n u eindehjk ech t moe t 
gekee rd w o r d e n . 

O m te beg innen moeten w e du r 
ven de v inger leggen o p die 
k n e l p u n t e n in onze samenleving 
die een echte gemeenschaps 
v o r m i n g ve rh inde ren . O f be t e r 

onbelangrijk te vermelden dat 
het dossier van de Wetstraat nu 
terug in Voeren is beland. 

Hoe lang echter? W a n t de toe
stand kan er morgen reeds an
ders uitzien. Daarom komen wij 
nog even terug op de uitgelekte 
kompromis-mogelijkheden. 

Het statuut van Voeren ligt vast, 
de modaliteiten waaraan be
stuurders moeten voldoen ook. 
Voeren is een gemeente binnen 
het Nederlandstahge territo
rium, de Vlaamse gemeenschap 
kan geen enkele regeling aan
vaarden die in deze toestand 
wijziging brengt. 

lïerste-minister Dehaene wil 
zijn kompromis een schijn van 
een samenwerkingsakkoord tus
sen Vlaanderen en Wallonië ge
ven en doet daarbij beroep op de 
Vlaamse regering. Maa r deze 
weet dat in Vlaanderen geen 
mens enig akkoord kan aan
vaarden waarbij inmenging in 
Vlaamse binnenlandse zaken 
mogelijk is. En daarmee u i t ! 

De PS-top zal dus andere mid
delen moeten zoeken om Hap
part tevreden te stellen en om de 
eigen gebroken potten te lijmen, 
maar dat zijn onze zaken niet. 

Maurits Van Liedekerke 

gezegd de d ingen die vaak aan
gegrepen w o r d e n om zich te 
v e r a n t w o o r d e n , om zich al te 
gemakkeh jk in het eigen veUige 
leefwereldje t e rug te t r e k k e n of 
zi;n heU te zoeken in een ex
t r eme en bl inde opstell ing. H e t 
zijn die k n e l p u n t e n die mensen 
v^rrevehg maken , die leiden tot 
polar isat ie . H e t zijn die ge
s p r e k s o n d e r w e r p e n w a a r o v e r 
zo zelden met gezond ve r s t and 
en ra t io w o r d t gediskuss ieerd 
m a a r -waarin vooroorde len , mis
vat t ingen, emoties en v a a k on
nozele geli jkhebberij he t deba t 
behee r sen . 

H e t zijn de tema 's die door 
slu^ve typen misbru ik t -worden 
om h u n ex t reem ideeëngoed in
g a n g te doen -vinden en er po-
ht ieke m a c h t o p te bou-wen. 

Wie een echt nieu-w gemeen
schapsgevoelen mee wil he lpen 
k r e ë r e n m a g die tema 's en -wre-
ve lpun ten niet uit de -weg g a a n : 
niet d o o r mee te hui len met de 
-wolven, -wel d o o r de p r o b l e m e n 
zinvol te de tek te ren en mee te 
b o u w e n aan oploss ingen die zel
den eenvoudig of unid imens i -
oneel zijn. 

BURGERSCHAP 

N e e m nu het t ema van de 
rech t szekerhe id . O n s rechtssys
teem staat al te v a a k p u u r in 
d iens t van he t meest indi-viduele 
e igenbelang. D e rech ten van de 
g e m e e n s c h a p w o r d e n d a a r a a n 
bijna v o o r t d u r e n d onde rge 
schikt gemaak t . G r o t e frau
d e u r s b e k o m e n door jur id ische 
spi ts technologie ver jar ing en 
straffeloosheid. Wie slachtoffer 
-wordt van een misdrijf, en niet 
toevallig tot de t o p van onze 
samenleving behoor t , ve rneemt 
zelden n o g w a t over de s tand 
van zaken in het onde rzoek . 

(Leeö verder hLz. 9) 
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• Aan de karrière van de 
Brugse SP-schepen Stevens 
komt een einde nadat hij in 
beschonken toestand een 
ongeval veroorzaakte, 
vluchtmisdrijf pleegde, de 
politie uitschold en een al-
koholtest weigerde. Geef 
toe, niet alledaagse gebeur
tenissen in het leven van een 
schepen. Hij trok zijn kan
didatuur voor een nieuw 
mandaat in. 

• Volgens een gedupeerde 
belegger houdt J.P. Van 
Rossem nog miljarden ach
ter de hand op buitenlandse 
rekeningen waarvan het ge
recht geen weet heeft. Bij de 
heropening van zijn proces 
eiste de ophchter dat dit 
eerst onderzocht zou wor
den. Omdat de rechtbank 
daar niet omiddellijk ^vou op 
ingjian, stapte Van Rossem 
het af. 

• De Antwerpse witte pater 
Charel Deckers werd samen 
met drie Franse paters in 
Algerije doodgeschoten 
door islamitische funda^ 
mentalisten die daarmee 
wraak namen voor het dood
schieten van hun vier ge
loofsbroeders die een Frans 
lijnvliegtuig hadden ge
kaapt. Niet alleen moslim-
fundamentahsme eiste een 
dodelijke tol. In de Ver
enigde Staten beschoot een 
fundamentalistische abortu
stegenstander een kliniek 
waar vruchtafdrijving toe
gepast wordt. 

• Hoewel de ekonomische 
vooruitzichten gimstig zijn, 
bereikte het aantal faillis
sementen een nieuw rekord 
in 1994. Gemiddeld werden 
er 17 bedrijven per dag 
bankroet verklaard. In to
taal gingen verleden jaar 
22.213 arbeidsplaatsen ver
loren. 

• Tijdens het oudejaars-
weekend had slechts AJ^ 
van de geteste autobestuur
ders het wettelijk maximum-
gehalte alkohol in het bloed 
overschreden. Dat was bijna 
de helft minder dan vorig 
jaar. De boete-éingst zit er 
diep in. 

• De Vlaamse regering 
heeft eindelijk een akkoord 
bereikt over het Map. De 
laatste knelpunten over de 
bemestingsnormen, de be
scherming van de natuur-
gevoelige gebieden en de uit-
rijregehng tijdens de win
termaanden werden uit de 
weg geruimd. De invoering 
van de normen zal gefaseerd 
verlopen. De Boerenbond 
verwierp dit Map, en de 
CVP-fraktie in de Vlaamse 
Raad kondigde aan dat ze 
het zal trachten bij te stu-

• Door de aktievoerende 
rivierloodsen beleefde mi
nister Sau-wens een drukke 
kersvakantie. Sauwens 
slaagde erin het konflikt te 
bez^veren. Er komen in eer
ste instantie geen loodsen 
bij, maar het werk -wordt zo 
georganiseerd dat de werk
druk vermindert. 

VOEREN 
Het kommunautair gekrakeel 
dat voor de jaarwende op touw 
was gezet in het zuiden des 
lands, werpt weer vruchten af. 
Terwijl Vlaanderen in de ban 
•was van het mestaktieplan werd 
er beneden de taalgrens amok 
gemaakt over een 'Vlaams of
fensief', wjiarmee dan uitspra
ken van de hoogste rechtsin
stanties bedoeld worden, een 
haast unanieme stemming in de 
Vlaamse Raad tegen Franstahge 
inmenging in Vlaanderen, een 
beslissing van de EU-top die 
enkele Duitstahge gemeenten in 
België ten goede komt, en het 
feit dat enkele PS-kandidaat-
burgemeesters die in gerech
telijke procedures verwikkeld 
zijn nog steeds niet benoemd 
werden. In Voeren profiteerde 
ene José Happart van de heisa 
om een herziening van het sta
tuut van Voeren de rand te 
eisen, anders zou hij opnieuvi' de 
biu-gemeesterssjerp omgorden. 

Elke stevig in zijn schoenen 
staande Vljiamse politikus zou 
bij dit verbaal gew^eld eens de 
schouders ophalen en zich ver
der wijden aan de "belangrijke 
zaken". 

Spijtig genoeg zijn er ook an
dere poHtici, die menen dat 
Franstalig verbaal geweld ge-
hjkstaat met een kommunau-
taire regeringskrisis. En die met 
de moedermelk meegekregen 
hebben dat zo'n krisissen 
slechts opgelost kunnen worden 
met kompromissen die per de
finitie toegevingen inhouden. 

De regering Dehaene was goed 
op weg om zon "kompromis" 
uit te dokteren. Langs vier we
gen, zo meldde Le. Soir, -was men 
aan een akkoord éian laboreren: 
een versteviging van de be
voegdheden van het koUege van 
goevemeurs; een ombudsman 
als buffer tussen de Voerense 
Franstaligen en de Limburgse 
voogdij-overheid; een princiep-
sakkoord over een samenwer
kingsakkoord tussen Vlaamse 
en Franse gemeenschap waarin 
het territorialiteitsbeginsel be
krachtigd en tegehjk ondergra
ven zou ^vorden; en een deal 
over de subsidiëring van school
tjes in Voeren en Komen, \vaar-
door twee illegale toestanden 
geregulariseerd zouden -wor
den. 

Er dient aan herinnerd te wor
den dat het Komense gemeen
tebestuur tegen de -wet w^eigert 
Nederlandstahge lager onder-
-wijs te organiseren (-wsiarop de 
Vlaamse gemeenschap zich 
maar in de plaats stelde van het 
gemeentebestuur) en dat de 
Franstalige meerderheid in Voe
ren zelf besliste het Franstalig 
gemeente-onderwijs af te stoten 
en op illegale wijze door de 
Franse gemeenschap te laten 
subsidiëren. 

In ieder geval, in Vlaanderen 
werd al gesidderd van veront-
-waardiging tegen dit in de maak 
zijnde "kompromis". Tot vanuit 
Voeren zelf een verrassing 
k-wam: uit -vrees voor een na
kende -wijziging in het statuut 
van Voeren zou de Vlaamse 
kartelhjst Voerbelangen zich 
niet langer verzetten tegen Hap
part als waarnemend burge
meester. 

Liever Happart waarnemend 
burgemeester, dan het statuut 
van onze gemeente gew^ijzigd 
zien, luidde de redenering. In 

Voeren hoopt men immers bij de 
verkiezingen van 2000 de 
Franstalige meerderheid in de 
minderheid te plaatsen. Wat au
tomatisch een emde zou maken 
cian de Happart-carrousels. 

Van Voerbelangen krijgt Hap
part zes maanden de tijd om te 
bewijzen dat hij als burgemees
ter kan besturen in overeen
stemming met de w^etten, in
begrepen de taalwetgeving. In
dien dit eksperiment zou mis
lukken, trekken de Vlaamse 
Voerenaars meteen weer naar 
de Raad van State. 

Volgens de Gazet Van Antwerpen 
werden de Vlaamse Voerenaars 
pas onder zware druk van de 
regeringstop bereid gevonden 
Happjirt cJs waarnemend bur
gemeester te aanvaarden. De 
fraktieleider van Voerbelangen 
Huuh Broers (CVP) ontkende 
echter dat er druk van buitenuit 
uitgeoefend -werd. 

Toch hjkt de "toege-ving" van 
Voerbelangen onvoldoende om 
de krisissfeer te bezweren. Hap
part verklaarde prompt dat hij 
zich niet te-vreden stelt met het 
waarnemend burgemeester
schap. Happart -wil van de fe
derale regering horen of hij ge
schikt of ongeschikt bevonden 
-wordt om burgemeester te wor
den van Voeren. 

Als de regering hem ongeschikt 
vindt, dan eist hij dat de Frans
talige partijen hem uitleggen 

-wóiarom hij wel w^aamemend 
burgemeester zou mogen w^or-
den, en geen door de koning (de 
minister van Bin nenlandse Za
ken) benoemde burgemeester. 

Vanuit Volksuniekringen -werd 
al benadrukt dat er geen kom-
munautaire toege-vingen aan
vaard zouden -worden. VU-
voorzitter Bert Anciaux maakte 
bekend dat de VU geen sa
men-werkingsakkoord tussen 
Vlaamse en Franse gemeen
schap zal cianv£iarden dat ge
sloten -wordt onder federale 
druk en als onderdeel van een 
voor Vlaanderen nadelig kom
promis. 

VU-minister in de Vlaamse re
gering Johan Sauwens eksphci-
teerde dat de VU niet bereid is 
een Vlaams-Waals akkoord te 
sluiten dat ook maar de minste 
wijziging inhoudt van het prin
cipe van de niet-inmenging, of 
zou raken aan het statuut van 
Voeren. 

Sau-wens -vindt de pogingen van 
Dehaene om zo'n akkoord op te 
dringen een ongewendte beknotting 
van de gemeenóchaptibevoegdheden. 
VU-kamerfraktieleider Herman 
Lauwere ging ^^t verst: AU de 
Vlaanue regering over de wederzijde 
inmenging in eikaard kultuurgeb'ud 
toch een akkoord zou maken, dan 
moet de VU uit de Vlaamse regering. 
Het beloven spannende dagen 
te -worden. 

TSJETSJENIË 
Lange tijd zonder noemens-
•Wciardig internationaal protest 
bleef Rusland zijn gangen gaan 
in de Tsjetsjeense achtertuin. 
Alsof de Koude Oorlog nooit 
afgelopen w âs laat het Westen 
de Russische Federatie onder 
het mom van de niet-inmenging 
in de interne aangelegenheden 
van een soevereine staat het 
Tsjetsjeense onafhankelijk
heidsstreven in bloed smoren. 
Na een kleine maand oorlog
voeren met bombardementen 
op woon-wijken en de inzet van 
speciale eenheden staan de Rus
sische tanks dan toch in de 
Tsjetsjeense hoofdstad Grozny. 
Maar op het moment dat -we dit 
schreven was Grozny nog 
steeds niet gevallen. 

Het w^esten laat betijen omdat 
het Jeltsin de beste garantie 
-vindt voor het behoud van de 
"stabihteit" en het "demokra-
tiseringsproces" in Rusland. 
Het uiteenvallen van de Rus
sische federatie zou bovendien 
rampzalig kunnen zijn omdat 
het dan niet zeker is ia wiens 
handen het grote Russische wa
penarsenaal, met o.m. 30.000 
kemw^apens, valt. De Russische 
president Jeltsin brak zijn be
lofte om de bombardementen op 
Grozny te staken. Van de man 
die in 1993 het parlement ont
bond en met tankgeschut be
stookte kon men moeUijk £mders 
verwachten. 

.. •«. 
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Het westen geeft impliciet toe 
dat voor een staat in grote eko-
nomische, politieke, sociale en 
morele ontreddering als de Rus
sische Federatie diktatoriale be
windsvoering, schending van 
mensen- en volkenrechten en 
militair geweld voorlopig de 
enig haalbare bestuursvorm 
zijn. Protesteren beperkt zich 
tot de oprisping dat Rusland in 
Tsjetsjenië "veel meer doden 
veroorzaakt dan zou moeten". 

Het protest tegen het Russische 
militaire optreden klinkt nog het 
hardst in Moskou zelf. Daar 
wordt betoogd tegen de oorlog. 
Ook in het Russisch parlement 
neemt het protest toe. Er werd 
zelfs al ge^waarschuwd voor een 
militaire machtsovername in 
Rusland. 

MINISTER 
PEETERS 
SP-kamerhd Leo Peetere volgt 
minister Leona Detiège op in de 
Vlaamse regering. Detiège 
legde intussen de eed als bur
gemeester van Antwerpen af. 
Peeters w^ordt nu Vlaams mi
nister van Tew^erksteUing en So
ciale Aangelegenheden. De AA-
jarige Peeters is tevens bur
gemeester van Kapelle-op-den-
Bos. Na de vervanging van Le
ona Detiège door Peeters telt 
de Vlaamse regering nog slechts 
één vrouw^elijke minister, Wi-
vina Demeester. 

HELABA 
De breuk tussen Agalev en Luc 
Verdteylen is nu ook financieel. 
Het Uitvoerend Komitee van de 
groene partij besliste de subsidie 
van 245.000 frank voor de 
Brouwerij van Viersel af te 
schaffen. Versteylen reageerde 
in Gazet Van Antwerpen ontgoo
cheld en bitter. Hij legt het 
konflikt tussen partij en bewe

ging uit als een verzet van de 
partij tegen „krutelijke oorsprong 
van Agalev die vertolkt wordt door 
f)tilte, samenhorigheid en dober-
heïd." 

Versteylen herinnerde eraan dat 
Agalev w é̂l een half miljoen sub
sidie veU heeft voor Markant, de 
opvolger van het ter ziele ge-
gane kommunistische weekblad 
De Rode Vaan. Versteylen vindt 
deze subsidiëring van ex-kom-
munisten een verloochening van 
de groene ideologie. 

Hoew^el de Agalev-subsidie één 
zesde van de totale begroting 
bedroeg, zal het wegvallen van 
deze steun de Brouwerij van 
Viersel w^aarschijnlijk niet echt 
in de financiële problemen bren
gen. In Vliianderen kwam een 
spontane steunaktie op gang om 
de kas te spijzen. E^n inöpring-
fondd zoekt 245 vrijwiUigers die 
bereid zijn 1.000 frank te stor
ten. 

DUURDER 
Traditiegetrouw brengt het 
nieuwe jaar enkele prijsstijgin
gen met zich mee. Duurder 
worden: enkele kranten, het ge
bruik van bankkaarten, be
paalde posttarieven, tandart-
senhonoraria, de huisarts, de 
autoverzekering, en de gerech
telijke geldboetes. Deze boetes 
die in de w^etten staan vermeld, 
moeten voortaan vermenigvul
digd worden met 200. 

O p nieuwjaarsdag is de over
heid eveneens een nieu-we be
lasting rijker: de milieubelasting 
op batterijen bedrjiagt 20 frank 
of een statiegeld van minstens 
10 frank. De ekotaks op drank
verpakkingen werd uitgesteld 
tot 1 juU. 

PRINCEN 
Hoe gevoelig mythen en beeld
vorming over het kollektieve 

verleden van een natie kunnen 
zijn, weten we in België maar al 
te goed. De politieke en mihtaire 
koTlaboratie in Vlaanderen tij
dens de tweede wereldoorlog en 
de naoorlogse repressie van de 
"Belgische verraders" zorgen in 
dit land nog steeds voor op
gehitste gemoederen die een 
verzoening, laat staan amnestie, 
in de ^veg staan. 

Maar ook in andere landen zor
gen sommige gebeurtenissen of 
episodes uit het verleden voor 
hevige diskussies. Neem nu het 
koloniale verleden van Neder
land. De doorsnee Nederlander 
denkt vrij positief over dit ver
leden, zeker in vergelijking met 
de koloniale fratsen die Belgen, 
Fransen of Engelsen uithaal
den. 

Smetten op dit vlekkeloze ver
leden worden makkelijk door de 
vingers gezien. Toch stond Ne
derland omwille van dit ver
leden de voorbije week in rep en 
roer. De aanleiding vormt de 
terugkeer van de 69-jarige ge-
handikapte Jan Poncke Princen. 

Na de Japanse kapitulatie van 
1945 verklaarde Indonesië zich 
onafhankelijk v£m de Neder
landse kolonisator die er al meer 
dan drie eeuwen de plak 
zwaaide. Nederland vond dit 
niet mooi van de Indonesiërs, en 
stuurde in 'A7 en '48 troepen om 
hen tot de Nederlandse orde te 
roepen. De Nederlandse sol
daten namen hun opdracht zo 
flink ter harte, dat de Britten en 
de Amerikanen Nederland 
vroegen het wat kalmer aan te 
doen. 

De Nederlandse soldaat J a n 
Poncke Princen w^as ook zo ge
schokt door het militair optre
den van zijn landgenoten, dat hij 
naar de kant van de Indonesiërs 
overhep. De terugkeer van 
Princen plaatst een meerder
heid van Nederlanders die hem 
voor "verrader" uitschelden te
gen een minderheid die hem als 
"verdediger van de mensen
rechten" loven. Door sommige 
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met za®ht geritsel in de tuin 
of de kat die de kolder 

in z'n kop krijgt 

tegenstanders werd Princen, die T C 1 ^ ^ ^ P T 
zijn familie in Nederland kwam IN.\_/ lx 
bezoeken, zelfs met de dood 
bedreigd. 

SWITEL-BRAND 
De brand in het Antwerpse 
Switel-hotel op oudejaarsavond 
kostte "woensdcig al zes mensen 
het leven. Nog een veertigtal 
anderen verkeerden in levens
gevaar. Het tragische ongeluk 
werd veroorzaakt door een 
kerstboom die vuur vatte. 

Een fonteintje met acht kaarsen 
errond was op ongelukkige 
wijze in de buurt van de boom 
geplaatst, die bovendien bespo
ten was met licht ontvlambare 
kunstsneeu-w. De nooduitgan
gen die door de aanwezigen in 
paniek geopend werden zorg
den voor een zgn. backdraftsi-
fekt. 

De brand woedde al bij al 
slechts een halve minuut. Het 
hotel w âs in orde met alle vei-
hgheidsvoorschriften. Toch 
houdt de onderzoeksrechter de 
mogehjkheid open dat het hotel 
vervolgd -wordt voor de nala
tigheid van het direktielid onder 
wiens verantwoordelijkheid de 
kaarsen geplaatst -werden. 

Volgens de regering bedroeg het 
financieringstekort van de fe
derale overheid in 1994 313 
miljard frank. Dat is 63 miljard 
minder dan in 1993. Dit tekort 
Ugt zelfs iets lager dan het doel 
•waarop de regering bij de op
maak van de begroting '94 ge
mikt had, 315 miljard. 

Dankzij het krisisplan, de strijd 
tegen de fiskale fi-aude en de 
ekonomische herople-ving ^va-
ren de inkomsten van de over
heid met bijna 100 miljard ge
stegen. 

De privatisering leverden nog 
eens 45 miljard op. Volgens Be
grotingsminister Van Rompuy 
en zijn kollega van Financiën 
Maystadt stegen de uitgaven, 
ook in de sociale zekerheid, nau-
•wehjks. 

De VLD protesteerde prompt. 
Verhofstadt beschuldigde de re
gering van begrotingsfraude. 
Hij had in de overheidsuitgaven 
dubieuze praktijken ontdekt 
voor een totaal bedrag van 160 
miljard fi^ank. Ondanks een re-
kord-belastingdruk werden 
massaal betcJingen naar vol
gend jaar doorgeschoven. 

DE ONBEGREPEN SUBTILITEIT VAN DE AANVRAAG 

Deze week k-wamen de nieuwe 
pro-vincieraden van Vlaams
en Waals-Brabant voor het 
eerst bijeen. In Leuven en Wa
ver viel die dag heel wat te 
beleven. Voor de politieke ge
slachten Dehaene, Tobback en 
Geens -was het een belangrijke 
dag: de keurig uitgedoste tel
gen Tom, Bruno en Carl zetten 
met hun eedaflegging een stap 
in de vaderlijke voetsporen. 

Maandag jl. -was verder een 
hoogdag voor het Taal Ak-
tiekomitee. Het was lang ge
leden dat een aktie van Tak, 
W B , Halle-Vilvoorde-komi-
tee nog zoveel belangstelling 
genoot. Meer dan tweehon
derd militanten eisten voor het 
Leuvense stadhuis de splitsing 
van het kiesarrondissement 
Brussel-HaUe-Vilvoorde. De 
geslaagde aktie leverde prach
tige kleurenfoto's op in de 
kranten en enkele sekonden 
nieuws op televisie. Voor w îe 
nog twijfelde, de Vlaamse be
weging is niet dood! 

Ook in de gotische raadszaal 
van het Leuvens stadhuis viel 
spektakel te beleven. Dat was 

te verwachten, zij het niet om 
de verwachte reden. Voor de 
pro-vincieraadsverkiezingen 
was aangekondigd dat even
tuele Franstalige verkozenen 
desnoods manu militari het ze
telen belet zou -worden. 

Wellicht stak de uiteindelijke 
samenstelling van de besten
dige deputatie stokken in de 
wielen van die voornemens. 
Want het -waren niet de -vijf 
Union-verkozen en die het ze
telen belet werd, maar een 
Vlaams Blok-verkozene. Die 
daar overigens zelf verant
woordelijk moet voor gesteld 
worden. 

Ëtienne Van GinderdeUren, in de 
Liedekerkse herbergen ge-
moedehjk den broeder genoemd, 
-weigerde de voorgeschreven 
eedformule uit te spreken. 
Vlaamsnationalisten plegen 
begrip te tonen voor zulke 
anti-Belgische verzetsdaden. 
Het wordt toch eens tijd dat de 
verouderde eedformule aan
gepast wordt aan de federale 
staat. Trou-w zwieren aan de 
wetten van een Belguch volk is 
bovendien zinledig, vermits 

een dergelijk volk bij ons we
ten niet bestaat. 

In hun hart zullen vele VU-ers 
de wens van Van Ginderdeu-
ren om trouw te zweren aan 
het Vlaamse volk steunen. 
Maar door te wreigeren de ge
ijkte eedformule te prevelen 
bedriegt het Vlaanis Biok-pro-
-vincieraadslid eigenlijk zijn 
kiezers, tenzij die allemaal op 
voorhand -wisten welke dw^aze 
kwajongensstreek hij zou uit
halen. Want zonder eed kan 
Van Ginderdeüren niet zete
len, en -weigert hij in feite de 
demokratische opdracht uit te 
voeren die zijn kiezers hem op 
9 oktober meegaven: hen ver-
tegen-woordigen in de pro-vin-
cieraad van Vlaams-Brabant. 

Vreemd genoeg zagen de Tak
en andere Vlaamse aktievoe-

rende militanten voor het stad
huis de zaken niet zo. Van 
Ginderdeüren, van wie men 
door zijn eedweigering moei
lijk kan volhouden dat hij de 
Vlaamse belangen in Vlaams-
Brabant verdedigt, -werd ont
haald op een ovatie. 

Wie wel de eed aflegde, zij het 

niet in onberispelijk Neder
lands, -waren de Union-ver-
kozenen. Minstens één onder 
hen, de PRL-er uit Overijse 
Eric Podwick, bedriegt eveneens 
zijn kiezers. Aan de BRTN-
televisie verklaarde Poswick 
edel dat hij in Leuven de rech
ten van alle Vlaams-Brabantse 
minderheden -wil verdedigen, 
zoals de wet het voorschrijft in 
het Nederlands. We kregen 
haast be-wondering voor de 

Maar op de -vraag van de joer-
nalist of hij -wel voldoende het 
Nederlands beheerst om de 
debatten in de provincieraad 
naar behoren te kunnen be
grijpen, keek Pos-wiek met een 
onnozele uitdrukking op het 
gezicht sekondenlang in de ka
mera. Toen hij eindelijk toch 
het stilzwijgen verbrak, hoor
den we volgende nu al on
vergetelijke uitspraak: „ELi-
ku^eert, ik heb niet begrepen de 
subtiliteit van uw aanvraag." Hoe 
kan een provincieraadslid dat 
zo manifest de taal waarin de 
Vlaamsbrabantse beraadsla
gingen plaats-vinden niet be-

f rijpt de belangen van zijn 
iezers verdedigen ? 

De frankofone raadsleden in 
Vlaams-Brabant werden in ie
der geval, op wat loze kreten 
van Voorpost-militanten na, 
vriendelijker ontvangen dan 
de Front National-verkozenen 
op de openingszitting van de 
pro-vincieraad van Waals-Bra
bant. Die zitting vond plaats in 
een zaal van het kultureel cen
trum van Waver waar ge-
-woonlijk cinema vertoond 
wordt. De Waalsbrabantse 
vaudeville was aan veel lang
speelfilms gewaagd. En niet 
alleen omdat de FN-gelegen-
heidsvoorzitter, -want deze 
fraktie telde de ouderdoms
deken in haar drie verkozenen 
tellende rangen, het spreken 
belet werd door de "demo
kratische" raadsleden en het 
publiek. Die vonden dat de tijd 
aangebroken -was om vrij-
heidsliedjes te fluiten. Het FN 
lijkt in Wallonië -wel minder 
salonfahig dan Union in 
Vlaams-Brabant. We hadden 
het niet anders verwacht. 

(Pdj) 
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WETMiff 
VIC ANCIAUX VRAAGT MEER MIDDELEN EN SAMENWERKING 

MISERIE-STAATSSEKRETARIS 
WIL SPEERPUNTBELEID VOOR BRUSSEL 
O p 23 december j.l. hield staats-
sekreteris Vic Anciaux voor de 
raad van de Vlaamse Gemeen-
schapskommissie (VGC) een 
toespraak waarin hi; de pijnlijke 
sociale problemen schetste Ji' 
waarmee het Brussels Hoofd- ^-
stedelijk Gewest te kampen 
heeft. 

Anciaux citeerde voorpcigina-
nieuws van die dag:,,Sterke 
groei jongeren onder Brusselse 
armen". Van de jongeren tussen 
de 18 en 24 jaar zou 2 1 % op 
sociale hulp een beroep moeten 
doen. 

Vic Anciaux is als lid van het 
kollege van de VGC bevoegd 
voor kansarmoedebestrijding, 
gezondheidszorg en migranten-
begeleiding en w^eet beter dan 
vsrie ook hoe het hoofdstedehjk 
gewest onder deze problematiek 
gebukt gaat. 

In Brussel leven 60% v£m de 
Aids-lijders, ongeveer 35% van 
de geregistreerde druggebrui
kers, en naar schatting 50% van 
de daklozen. 34% van de Brus
selse bevolking bestaat uit men
sen van buitenlandse komaf. 

Vanuit zijn „miseriebevoegd-
heid" beseft Anciaux dat achter 
cijfers ook mensen schuilgaan. 

Anciaux: „De veelbesproken du-
aluering van de BrtUMÜe maat-
öchapplj u een meetbaar feit. Het u 
een bijna angstaanjagende uitda
ging deze trend, eigen aan elke 
grootstad, te keren." De uitdaging. 

middelen weliswaar, met drup-
pels-op-hete-platen, maar met 
een selektieve aanpak gestoeld 
op welomschreven prioritei
ten." 

Anciaux vatte zijn visie in één 
zin samen :„Kansen bieden aan 
wie, om welke reden ook, w^ei-
nig of geen kansen heeft ge
kregen of ze, om welke reden 
ook, niet heeft benut." 

En hij verduidelijkte:„Kansen 
inzake de elementaire humane 
rechten: een dak boven het 
hoofd, tenminste een basisvor
ming o.m. Lnzcike taalbeheer

sing, een job, een inkomen, een 
leven dat méér is dan over
leven." 

Volgens Anciaux heeft de 
Vlaamse Gemeenschap in Brus
sel de phcht in al de aangehaalde 
sektoren het voortouw te ne
men. Hjiar relatieve kwantita
tieve minderheid zal zij goed
maken via een kw^aliteitsvol en 
hoogstaand speerpuntbeleid. 
Kleinschahgheid, participatie 
van de betrokken doelgroepen 
en doeltreffendheid moeten, al
dus Anciaux, de hoekstenen van 
zo'n beleid vormen. 

Om de V G C in staat te stellen 
dat te kunnen verwezenlijken 
wil Anciaux vanwege de 
Vlaamse regering ruimere mid
delen voor deze „zachte" sektor 
die in wezen een ...keiharde 
sektor is. Hij deed ook een 
beroep op de Vlaamse politici in 
Brussel om hun inspanningen 
ter zake te bundelen. 

Ook alle Vlciams-Brusselse in
stellingen en verenigingen, zo
wel beroeps als vrijwilligers, 
moeten meewerken „ om deze 
beleidskultuur in het veld te 
helpen realiseren." 

VU VRAAGT ONDERZOEKSKOMMISSIE 
OVER VERKEERSONVEILIGHEID 

Vic Anciaux: "Het id een bijna 
angdtaanjagende uitdaging de 
dualidering van de Brujdebe 
maatdchappij te keren." 

zegt Anciaux, om méér te doen 
dan w^at sleutelen in de marge. 

HOEKSTENEN 
Toch gaat hij vanuit zijn mi-
seriebevoegdheden die uitda
ging aan ,,met al te beperkte 

De verkeersveihgheid baart tal
rijke beleidsmensen, joemalis-
ten en burgers (ouders, jon
geren, bejaarden,...) grote zor
gen. Er werden reeds verschei
dene initiatieven genomen om 
de veUigheid in het verkeer te 
verbeteren. Recent nog orga
niseerde koning Albert een 
ronde tafel konferentie over de 
kwestie. Ook de Volksunie heeft 
zich voor de veiligheid op de 
•weg steeds ingespannen. 

Al deze initiatieven leverden be
moedigende resultaten op, 
stelde VU-senator Van Hooland, 

die het probleem al ettelijke tijd 
met eruditie benadert in het 
parlement, op een perskonfe-
rentie vast. „Maar het onnoe
melijk menselijk leed en de 
enorme materiële schade inge
volge verkeersongevallen zijn 
nog steeds totaal onaanvaard
baar", voegde de senator-bur
gemeester aan die vaststelling 
toe. 

Het is een probleem dat elke 
Vlaming aan het hart ligt. In 
1992 raakten evenveel mensen 
lichtgewond in het verkeer als 
steden van de grootte van Sint-
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lïen zondag in 1964, het was volop lente en 
ik fietste die voormiddag door ons dorp 
naar het scoutslokaal. Ons dorp was toen 
nog een echt dorp, de deuren van de 
herbergen stonden w^age'wijd open en uit 
de gelagzalen klonk de cafépraat hoog op. 
Bij de beenhouwer, de bakker, de groe-
tenman wachtten huismoeders hun beurt 
af, buiten likten kinderen aan een lolly, 
gekocht met hun eerste zondjigscenten. 

Plots stond op het kaatsplein een groep 
van zo'n twintig mannen, elk een hoopje 
kranten onder de arm. Eerst dacht ik dat 
het Getuigen van Jehova waren maar die 
keken altijd intriestig. Zo'n mistroostige 
blik hoorde bij hun boodschap dat het 
einde van de wereld meer dan ooit in zicht 
was. De mannen op het plein waren 
goedlachse kerels, de boodschap die zij bij 
hadden zou weUicht navenant zijn. 

Zij waren met z'n allen uit een handvol 
auto's gekropen, een van hen gaf met een 
breed handgebciar teken om een groeps
foto te maken. Mannen gingen voor een 
muurtje staan, sommigen klommen op een 
zitbank, anderen op het muurtje, drie 
hurkten voorsian. De man met het fo
totoestel riep dat ze dichter tegen mekaar 
moesten aanleunen, anders konden ze niet 
in zijn doosje. De kerels knipperden met 
de ogen tegen het vroege zonhcht. Het 
doosje klikte een paar keer. 

Plots, alsof een van hen daartoe het bevel 
had gegeven, stapten de mannen op de 
voordeuren af, ze gooiden hun brandende 
sigaret weg en belden aan. Ze verkochten 
het krantje, bleek bij nader toezien. Maar 
voor w îe of voor wat ze opkwamen kon ik 
niet raden. Ik fietste dan maar door naar 
mijn makkers in het lokaal. 

Net voor het middaguur — in de winkels 
was de rust w^eergekeerd maar in de 
herbergen klonk het geroezemoes des te 
hoger — zag ik de mannen met z'n allen een 
café binnenstappen. Hun kranten waren 
ze kwijt, ze lachten luid en verkneukelden 
zich reeds op de pint die ze nu wel 
verdiend hadden. 

Vandaag staat de foto op bladzijde 119 in 
het boek Op de barrikaden. De 21 msmnen 
vormden de Volksunie-kolportageploeg 
van de Denderstreek. De meeste gezich
ten kende ik ,,van ziens" , later kregen ze 
ook een naam. Vier zijn mij heel biezonder 
bijgebleven: rechtsbovenaan Toon, in het 

midden boven André, daaronder twee 
lachende Jannen, rechts in het midden 
Wilfried. En dan helemcial boven links 
Herman. Van de anderen zijn mij hun 
namen ontgaan. De meeste van hen waren 
zonen uit Daensistische families maar dat 
is in de Denderstreek niet vreemd. 

Opvallend is dat niet één vrouw^ op de foto 
stjiat, vrouwen hoorden toen nog aan het 
fornuis. 

Ik kijk vaak njiar de foto van die kol-
portcigeploeg, omdat die mannen in de 
puberjaren van de Volksunie over heel 
Vlaanderen een krachtige boodschap uit
droegen. Eigenlijk waren ze een beetje als 
de Getuigen, nooit aflatend en zeker van 
hun stuk. 

Het krantje dat ze verkochten heette De 
Volkdunie zoals de partij, die w^as toen 10 
jciar jong. lïen jciar later w^erd het blad WIJ 
geheten, een korte titel die de samen
horigheid van ons volk onderstreept. 

Die zondcig opereerde de ploeg in mijn 
dorp maar volgende week was ze ergens 
anders. Er werkten ook ploegen in andere 
streken. Hun entoesiasme werkte aan
stekelijk en -waar ze de kracht vandaan 
hcialden wist geen mens, meiar dat zij 
overtuigd waren van hun overtuiging 
stond op hun gezicht te lezen. En in het 
krantje. 

Later ben ik zelf ook mee op kolportage 
geweest. 

Maar de tijden veranderen en kolporteren 
is een beetje verdacht gew^orden, boven
dien w^orden de meeste voortuintjes ont
sierd door de boodschap „Hier waak ik !" 
en een schrikwekkende keffer. 

Vandaag is 30 jaar later, en het w^eekblad 
W I J 40 jaar. De meeste mannen op de 
foto's zijn nu eerbiedwaardige grootva
ders, een van hen is reeds overleden. 
Sommigen loop ik ^vel eens tegen het lijf en 
dan praten we uitgebreid over de rare 
gang van het leven, ook een beetje over 
politiek en natuurlijk ook over W I J . En 
wanneer alles gezegd is, bestellen wij nog 
een pint en dan praten we over niets en zijn 
tevreden omdat we mekaar nog eens ont
moet hebben. Wij hebben dan het vreemde 
maar w^arme gevoel dan ^vij een beetje 
W I J zijn. 

R.Asinus 

Truiden, Dendermonde of 
Turnhout inwoners tellen. Na
tionaal betreurt ons land ge
middeld 13 verkeersdoden per 
weekend. In het Vlaams gew^est 
vielen in 1993 10.043 doden en 
zwaargewonden in het verkeer, 
waarvan 38% in het w^eekend. 
Tijdens de eerste zes maanden 
van 1994 werden al 4.727 per
sonen in het Vlaams gewest ge
dood of zw^aar venvond in het 
mensenlevens verslindende ver
keer. 

Van Hooland vindt een radikale 
en snelle aanpak van het pro
bleem geboden, maar vreest dat 
deze in de gegeven omstandig
heden niet haalbaar is. Hij stelt 
voor om een parlementaire on-
derzoekskommissie op te rich
ten. Van Hooland diende een 
wetsvoorstel in die zin in. 

De VU-senator ziet volgende 
voordelen aan de formule van 
de onderzoekskommissie: het 
gevoerde beleid kan diepgaand 
geanalyseerd én geëvalueerd 
worden; het te voeren beleid 
kan meer afgestemd worden op 
het probleem in al zijn kom-
plexiteit; alle bevoegde en ver-
antw^oordelijke funktionarissen, 
zow^el in zake preventie- als in
zake handhavings- en sanktie-
beleid, kunnen gehoord wor
den; er kan gebeurlijk een meer 
aangepaste strategische organi-
satiestruktuur op poten gezet 
w^orden (bvb. een koninklijk 
kommissariaat); op het hoogste 
niveau in het land kan een basis 
en een kader geboden w^orden 
voor het maatschappelijk dis
cours over de morbide mobi
liteit. 

,,Het fenomeen van de cianhou-
dende verkeersonveiligheid is 
een vorm van maatschappelijke 
krisis die in vele opzichten haar 
geUjke niet kent in onze ont-
^vikkelde samenleving en die 
een aangepast "krisismanage-
ment" noodzaakt", aldus Van 
Hooland. „Naar analogie met 
het ophefmjikend boek "Reen
gineering the corporation" 
(Hammer en Champy) is een 
fundamentele heraanpak nodig 
met een streven naar totale pro
cesbeheersing" besloot de se
nator-professor. 

(Pdj) 
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SOCIAAL 
BONTE MENGELING VAN INITIATIEVEN 

VLAAMSE WELZIJNSSEKTOR VOLOP IN BEWEGING 
Dit jaar leggen weLzljn en gezondheid bedlag op meer dan 
10 procent van de Vlaamse uitgaven (520 miljard f rank). 
In absolute termen gaat het om 58 miljard frank. De 
welzijnssektor verschaft werk aan minstens 75.000 per-
soneeUleden. De sektor was de afgelopen jaren voortdurend 
in beweging. Positieve geluiden werden afgewitseld met 
wanklanken. Dit lijkt logisch wanneer men weet dat het 
welzijnsveLd wordt gekenmerkt door een verscheidenheid 
aan initiatieven die allemaal hun plek onder de zon opeisen. 
Het oude verhaal van de schaarse middelen en de recht
vaardige verdeling ervan. 

P
ersoneel en werkgevers 
'van Aegehandikaptenzorg, de 
bijzondere jeugdbijétand, de 
geziru- en bejaardenhulp, de 

bijzondere opvang van Kind en Ge
zin en het Algemeen Welzijnswerk 
ontkennen niet dat er grote in
spanningen worden gedaan 
door de Vlaamse overheid. Toch 
"wordt er volgens hen steevast 
geknabbeld aan de voorzienin
gen in het w^elzijnsw^erk. 
Daarom blijven ze bi; minister 
Wivina Demeester aandringen 
op meer financiële armslag. Die 
stelt dat de sektor al meer geld 
krijgt dan vroeger. En ze voegt 
er meteen aan toe dat de ja
renlange uitgavengroei in de 
welzijnszorg dient te worden 
afgeremd. 

Demeester benadrukt te pas en 
te onpas dat het niet om naakte 
besparingen zal gaan, maar om 
„het mUderen van de groei". 
Het belangrijkste argument in 
haar betoog zijn de cijfers. Ter-
vwjl de volledige Vlaamse uit-
gavenbegroting in '95 met 3,4 
procent wordt opgetrokken, 
groeit het budget voor welzijn 
en gezondheid met 4,3 procent. 
Deze stijging is vooral te "wijten 
aan loonsverhogingen. De jong
ste drie jciren steeg het budget 
voor welzijn en gezondheid tel
kens met 15 procent. Dat is 
bijna het dubbele van het groei
percentage voor de totale be
groting, die in dezelfde periode 
met 8 procent toenam. Volgens 
het kabinet-Demeester kende 
de Vlaamse welzijnssektor een 
„fenomenale" budgettaire 
groei: van 28,5 miljard in 1990 
tot 48,1 miljard in '94 of een 
stijging van 68 procent. „Een 
trend die niet kan aanhouden", 
aldus de minister. 

KRITIEK UIT HET VELD 
De sektor zelf ziet dat enigszins 
anders. In de meimaand van 
vorig jaar stapte een verenigd 
welzijnsfront van patiëntenver
enigingen, werkgevers en werk
nemers in Brussel op onder de 
slogan Welzijn, daar lever je niet op 
in!. Het front vindt het on
gehoord dat het welzijnsbeleid 
w^ordt gedikteerd door de bud
gettaire richtlijnen van de 
Vlaamse regering. Als minister 
van Begroting is Wivina De
meester immers ook verplicht 
de uitgaven voor welzijn binnen 
de perken te houden. De wel
zijnswerkers vragen zich af of 
het w êl zo verstandig was om 
Demeester tegehjkertijd verant
woordelijk te maken voor de 
opmaak van de Vlaamse be
groting én het welzijnsbeleid. 

,,Geen diktaten, wel samen pra
ten", zo verwoordde hetzelfde 
front de onwil van Demeester 
om te luisteren naar de ver
zuchtingen van de welzijnssek

tor. Men verwdjt hciar een do-
vemansgesprek te voeren. De 
minister zegt deze negatieve 
houding niet te begrijpen. „De 
dialoog is zeker niet zoek. Dag 
in dag uit worden gesprekken 
gevoerd over het welzijnsbe
leid", verklaarde ze donderdag 
15 december j.1. bij de begro
tingsbespreking in de Vlaamse 
Raad. Zo werd in het voorjaar 
van '94 nog de SERV-kommis-
sie voor welzijns- en gezond
heidzorg geïnstalleerd (Sociaal-
Ekonomische Raad van Vlaan
deren). Die kommissie moet 
volgens Wivina Demeester uit
groeien tot het centrale over
legorgaan voor de sektor. Waar
nemers vragen zich af of de 
paritair samengestelde sektor-
kommissie (50 procent werk
gevers en 50 procent werkne
mers) wel goed zal funktione-
ren. Vakbonden en patroons zit
ten liever afzonderhjk miet de 
minister aan tafel om hun eisen 
kenbaar te maken. 

ENVELOPPE-
FINANCIERING 
Het zogenaamde soberheidsbe-
leid van Demeester is gebazeerd 
op twee pijlers: clichering en 
forfaitarizering. Deze twee bas
taard-woorden hebben respek-
tievelijk betrekking op het aan
tal personeelsleden en de en-
velopptefinanciering. De chche-
ring bepaalt, op enkele uitzon
deringen na, hoeveel Al-opvoe-
ders er mogen -werken per in
stelling. Met deze maatregel wil 
het kabinet-Demeester de aan
werving van „duurdere" A l -
opvoeders afremmen om zo de 
kosten te beheersen. De -werk
nemersorganisaties betwijfelen 
het nut ervan: „Men bou-wt 
geen kwahteitsvoUe dienstver
lening door een stop op het 
beter opgeleide personeel". 

De forfaitarizering of enve-
loppe-financiering schrijft voor 
dat elke instelling een vast bud
get knjgt -waarmee ze de bij
zondere prestaties, zoals nacht
en weekend-werk, moet betalen. 
Over de forfaitaire betoelciging 
bestaat echter geen eensgezind
heid; noch in de sektor, noch 
daarbuiten. Grote instellingen 
kunnen binnen de hen toege
kende enveloppe makkehjker 
schuiven met kredieten. E^n 
meeruitgave op post X wordt 
gekompenseerd door een be
sparing op post Y. In kleinere 
instellingen daarentegen kan de 
forfaitaire subsidiëring ver
strekkende gevolgen hebben. 
Om die reden plaatsen de vak
bonden vraagtekens bij de haal
baarheid en de -wenselijkheid 
van de enveloppe-fïnanciering 
in de welzijnssektor. De mi
nister v̂̂ l het beginsel van de 
enveloppe-fïnanciering echter 

In de bejaardenzorg wil nun een inspann'uig doen voor de dag-
verzorgingécentra. Vraag is of dit kan na een dtop op het beter opgeleid 
personeeL 

niet meer ter diskussie stellen. 
Er wordt enkel nog onderhan
deld over de omvang van de 
enveloppes. 

WIE KRIJGT WAT? 
Bijna de helft van het welzijns
budget (26,2 miljard frank) gaat 
naar gehandikaptenzorg. Het 
Vlaams Fonds voor Sociale In
tegratie van Personen met een 
Handikap (VFSIPH) zorgt 
voor de besteding ervan. Als 
gevolg van de kollektieve ar
beidsovereenkomst uit '93 zou
den dit jaar in de gehandikap-
tensektor 300 nieu-we banen 
-worden gekreëerd. Daardoor 
zou. het aantal opvangplaatsen 
voor gehandikapten stijgen met 
200. 

De begroting van bijzondere 
jeugdbijstand stijgt met 165 mil
joen tot zo'n 5,3 miljard frank. 
Ook hier komt er meer per
soneel en stijgen de lonen, zoals 
afgesproken in de KAO van '93. 
Normaliter zou een nieu-w er-
kennings- en subsidiëringsbe-
sluit moeten leiden tot het op-
nieu\v erkennen van een 250-tjJ 
instellingen voor de opvang en 
begeleiding van 4.000 jonge
ren. 

Voor gezins- en bejaardenhulp 
trekt de Vlaamse overheid meer 
dan (it's miljard frank uit. In de 
toekomst zal extra aandacht 
worden besteed aan thuishulp 's 
avonds, in de weekeindes en in 
vakantieperiodes. In de bejaar
denzorg -wordt een inspanning 
gedaan voor de dagverzorgings-
centra. Kind en Gezin, de 
Vlaamse para-regionale die alle 
kinderopvanginitiatieven over

koepelt, krijgt dit jaar 5,8 mil
jard frank. 

In 1995 treedt het Vlaams In-
frastruktuurfonds voor Per
soonsgebonden Aangelegenhe
den (VIPA) in werking. Dit 
nieu-we fonds zorgt voor het 
verlenen van subsidies aan ini
tiatiefnemers, privé of open
baar, die voorzieningen willen 
bouw^en in de ^velzijns- en de 
gezondheidssektor. Het VIPA 
wordt dus het loket voor alle 
investeringsdossiers in de per
soonsgebonden sektor. Op de 
begroting staat een dotatie van 
6,1 miljard ingeschreven voor 
het VIPA. 

Het Algemeen Welzijns-werk 
ondergaat binnenkort een dras
tische hervorming met de op
richting van de zogenóiamde po
lyvalente -welzijnscentra. Lei
draad is volgens minister De
meester een efficiëntere aan-

-wending van mensen en mid
delen. In die nieu-we polyvalente 
centra voor algemeen -welzijns
werk moeten de mensen met al 
hun maatschappelijk leed te
recht kunnen. Centra voor 
maatschappelijk werk, jonge-
renad-viescentra, tele-onthaal, 
centra voor slachtofferhulp en 
het residentieel -welzijnswerk 
zullen in de toekomst te vinden 
zijn op dezelfde gang, maar 
vooral onder hetzelfde bestuur 
dat beschikt over één globaal 
budget. Onder de post Alge
meen Welzijns-werk vinden we 
in de begroting ongeveer 1,3 
miljard frank. 

Voor initiatieven gericht op de 
bestrijding van kansarmoede en 
maatschappelijke achterstelling 
heeft de Vlaamse regering 2,2 
miljard frank opzij gezet. Deze 
middelen -worden via het 
Vlaams Fonds voor de Inte
gratie van Kansarmen (VFIK) 
doorgespeeld naar gemeenten 
met een hoog aantal kansarmen. 
In '95 komen 18 Vlaamse ge
meenten in aanmerking voor 
VFIK-geld. 

Kanker-, drug- en aidspreventie 
staan centraal m de preventieve 
gezondheidzorg van de Vlaamse 
gemeenschap. In het kader van 
de strijd tegen Aids wordt in '95 
voor het eerst een budget voor
zien voor een spuitenruilpro
gramma voor druggebruikers. 
Er -werden ook extra middelen 
-vrijgemaakt voor inentingen te
gen mazelen, bof en rubella. In 
totaal betreft het 2,8 miljard 
frank. 

EIGEN BELEID 
Inzake welzijns- en gezond
heidsbeleid blijven er belang
rijke overlappingen bestaan tus
sen het federale en het Vlaamse 
beleidsniveau. Zo wordt een 
deel van de bejaardenzorg ge
financierd door het RIZIV 
Nochtans is de zorg voor ou
deren een persoonsgebonden 
bevoegdheid die volledig aan de 
gemeenschappen zou moeten 
worden toevertrouwd. 

De overheveling van de gezond
heidszorg, de invaliditeit en de 
kinderbijslagen naar de ge
meenschappen zou kunnen bij
dragen tot de uitbou-w van een 
samenhangend Vlaams wel
zijns- en gezondheidsbeleid. De 
verantwoordelijken mogen niet 
langer blind blijven voor de so-
cio-ekonomische en kulturele 
verschillen die aan de basis hg-
gen van uiteenlopende visies op 
gezondheid en -welzijn in Vlaan
deren en Wallonië. 

Filip Vaxidenbroeke 

brede rivieren 
met een KLEINE bron 

vers®ho!en in het woud 
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raONALISl 
LODE WILS ZET KRUISTOCHT VERDER 

NATIONALISME 
IS MEERVOUDIG BEGRIP 
Het begrip nationalisme heeft maar zin aU het tot zijn 
meervoud wordt gebracht. Andere Leidt dit tot een öim-
piutiöch vertoog dat dlechtd één variant van dat na
tionalisme kent, namelijk een etnifch géüupireerd, on
verdraagzaam en uiteindelijk anti-demokratidch natie-
gevoel Dit wad het uitgangspunt van een lezingencyclud 
over nationally men, een initiatief dat door het Frans 
Masereelfonds, IMAVO en 'm samenwerking met een trits 
van andere verenigingen, zoaU de Universiteit Gent, het 
Vermeylenfonds, het Rodenbachfonds, het AMSAB, het 
ADVN en de uitgeverij EPO werd georganiseerd. 

O
f de organisatoren in hun 
opzet geslaagd zijn, kan 
men ten sterkste betwij
felen. Telkens -weer ging 

het debat de richting uit van een 
nationalisme, gekenmerkt door 
onverdraagzaamheid en een au
toritair gedachtengoed. Het de-
mokratisch bevrijdingsnationa-
hsme werd al gauw over het 
hoofd gekeken. Ook in het laat
ste luik van deze cyclus, waarin 
de historici Lode Wils en Bruno 
De Wever elk enkele stellingen 
poneerden over de al dan niet 
onverenigbare loyauteit aan 
Vlaanderen én aan België. Hun 
uitspraken w^erden voorgelegd 
aan Maurits Coppieters en de 
Agalev-senator Ludo Dierickx, 
een uitgesproken anti-nationa
list. Jean-Pierre Rondas, pro
ducer bij Radio 3, was de mo
derator. 

Het debat w^erd geopend door 
Lode WHs, die zijn standpunten 
herhaalde uit zijn jongste pu-
blikaties, zijn afscheidsrede en 
zijn „inzichten" die hij verwierf 
na lezing van het weekblad 
W I J . In grote lijnen komt het 
hierop neer dat de Vlaamse be
weging ontstaan is vanuit het 
entoesiasme voor de Belgische 
revolutie. Al gauw kwam deze 
beweging volledig in het vaar
water van de katoUeke zuil te
recht. De Waalse bew^eging -was 
louter een reaktie op het kle
rikale flamingantisme en zou 
dus op haar beurt aansluiten bij 
het Hberahsme, en later bij het 
socialisme. 

REVANCHE 

Het eigenhjke Vlaams-nationa-
hsme komt tijdens de Eerste 
Wereldoorlog tot stand door de 
Flcimenpolitik van de Duitsers 
en het aktivisme. Vanaf den 
beginne ging het om een anti-
Belgische en anti-demokrati-
sche stroming die de Vlaamse 
beweging diep zou beïnvloeden 
en dit tot op de dag van van
daag, aldus Wils nog. Immers, 
,,wij zijn ons verleden en kun
nen dit niet zo maar afleggen als 
het eerste het beste jasje". 

Daarom ook dat de Volksunie, 
vandaag, nog steeds niet is los
gekomen van haar... fascistoïde 
verleden, die haar wortels heeft 
in het VNV. Als voorbeeld voert 
Wils één van de stichters van de 
VU op, Frans Van der Eist, die 
weliswaar de kollaboratie van 
de DEVLAG veroordeelt, maar 
niet die van het VNV „en het is 
uiteindehjk die partij die het 
grootste aandeel had in die kol
laboratie". 

Wanneer de Leuvense histori-
kus terugkomt op de vrsiag die 

aan de grond lag van dit debat, 
dan betreurt hij het dat de hjn 
die Frans Van Cauwelaert uit
stippelde, niet gevolgd w^erd. 
Wils vreest dan ook, verwijzend 
naar een uitspraak van Hugo 
Schiltz, dat een grote fraktie 
binnen het Vlaams-nationalisme 
uit is op een revanche voor het 
vermeende onrecht dat haar 
werd aangedaan tijdens de re
pressie en België kapot wil. Vla
ming én Belg zijn, Hjkt dus 
verder •weg dan ooit. De aan
gekondigde koerswijziging naar 
onafhankelijkheid toe, vanwege 
Bert Anciaux, bewijst die anti-
demokratische tendens, aldus 
nog Lode Wils. 

KARIKATURAAL EN 
ONJUIST 

Dat zulk een kontroversieel ver
haal reakties moest oproepen, 
liet zich gemakkelijk raden. De 
tweede historikus in het gezel
schap, Bruno De Wever, trad de 
meeste standpunten van WUs 
bij, alhoew^el hij „het verhaal 
over de Vlaamse beweging na 
W O II nogal karikaturaal 
vond". Voor hem wordt de le
gitimiteit van de onafhankehjk-
heidseis trouwens bepaald door 
het elektoraal en dus demokra-
tisch verworven sukses, en niet 
zozeer door het verleden van de 
Vlaamse be'weging. 

De meest stevige repliek kwam 
van Maurits Coppieters. In be
vlogen en bewogen bewoordin
gen beschuldigde hij Wils ervan 
een onhistorisch en onjuist 
beeld op te hangen van de 
Vlaamse bew^eging. O p ver
schillende punten maakte hij 
brandhout van Wüs' redene
ring. Coppieters vertrekt vanuit 
de stelling dat de Vlaamse ont-
voogdingsstrijd gelegitimeerd 
wordt vanuit het enorme on
recht dat het Vlaamse volk werd 
aangedaan. Deze achteruitstel
ling is niet denkbeeldig, is geen 
konstruktie die „achteraf" werd 
gekreëerd, zoals Ludo Dierickx 
tegenwierp, maar meetbaar en 
reëel. Voor Coppieters betekent 
dit konkreet dat het aktivisme 
geen kreatie van Duitse agenten 
w^as, maar haar voedingsbodem 
heeft in het diskriminerende be
leid van de Belgische overheid, 
voor en tijdens W O I. 

Coppieters verweet Wils verder 
zijn teksten niet te kennen, zon
dermeer een bijzonder zware 
beschuldiging voor een histo
rikus. Zo wijst de ex-senator 
erop dat de periode 1919-1924 
geheel voorbij is gegaan aan 
Lode Wils. Moest hij die jjiren 
beter bestudeerd hebben, dan 
zou hij o.m. kunnen vernemen 

dat in het eerste programma van 
de Frontpartij een tederaal sta
tuut voor Vlaanderen werd ge-
eist, en dit binnen België. Het 
nationalisme van die naoorlogse 
jaren stond trouwens in het te
ken van het internationalisme. 
Dit in tegenstelling tot het Bel
gisch nationalisme dat tijdens 
diezelfde periode bijzonder vi
rulente en irredentistische vor
men begon aan te nemen. „Die 
component wordt door Wils 
echter steevast verzwegen", 
werpt Coppieters de Leuvense 
emeritus nog toe. 

Ook over de evolutie na de 
Tweede Wereldoorlog verschilt 
Coppieters grondig van mening 
met Wils. De Volksunie heeft 
voor eerstgenoemde niets te ma
ken met het VNV. Zij heeft 
steeds getracht haar programma 
op de meest demokratische 
wijze te verwezenlijken. Cop
pieters kan moeüijk aannemen 
dat de kiezers van de Volksunie 
allemaal zwarten of incivieken 
zijn. 

Tijdens de diskussie die daarop 
pas echt losbarstte bhjkt enkel 
Ludo Dierickx de mening van 
Wils te delen dat het Vlaams-
nationalisme onvermijdehjk 
anti-demokratisch, meer zelfs, 
misdadig is. De historikus Eric 
Defoort, professor aan de KUB, 
laat echter een ander geluid ho
ren. Ook hij meent dat het maar 
al te gemakkelijk is om alle 
nationalismen over éénzelfde 
kam te scheren. Hij vindt dit 
„onzindelijk" en ziet in het „wil
len behoren tot een gemeen
schap" niets illegitiems. Het is 
enkel in haar etnisch geïnspi-

zoals 
EEN VUURZEE 

met dezelfde lu©ifer 
die een sigaret aansteekt 

reerde vorm dat nationahsme 
niet meer eianvaardbaar is. 

DAGELIJKS REFERENDUM 

De meeste reakties ^verden na
tuurlijk uitgelokt door het be
wust kontroversiële verhaal dat 
Lode Wils van de Vlaamse be
weging ophangt. De verkla
ringskracht van zijn visie steunt 
uiteindehjk op een geschiedfi
losofie, die men niet anders kan 
omschrijven dan een rigide 
doorgevoerd historisch-deter-
minisme. 

Het individu wordt bij Wils 
ontdaan van elke eigen wils
beschikking ontdaan, want het 
verleden kan men nu éénméial 
niet zomaar van zich afleggen 
alsof men van jas verwisselt. Bij 
WUs wordt dit kledingstuk ech
ter een dwangbuis, waar geen 
ontsnappen meer aan is. Dat 
bepaalde evoluties binnen de 
huidige Vlciamse beweging, zo
als o.m. de onafliankehjkheids-
gedachte, worden afgedaan als 
een ruk naar rechts, als een 
opmars naar het fascisme omdat 
dit immers de feitehjke omstan
digheden zijn uit het verleden 
van de Vlaamse beweging, is 
een simplistische reductie, die 

op niets anders berust dan een 
koppig volgehouden determi
nisme vanwege Lode Wils. Bij 
hem geen Europese kontekst, 
bij hem geen ontleding van be
paalde mundializeringstenden-
zen. Het zijn nochtans deze 
nieuw^e gegevens die in een de
bat over onafliankehjkheid zul
len terugkomen. Het onvermo
gen van WUs om de heden
daagse samenhang van be-
paiude fenomenen in rekening 
te willen brengen, maakt van 
hem een ongeloofwaardige ge
sprekspartner. Dat hebben de 
absurde uitspraken in een vorig 
nummer van dit weekblad dui
delijk aangetoond. De legitimi
teit van deze of gene staatsvorm 
voor Vlaanderen wordt niet be
paald door de demokratische 
inspraak van haar inwoners, 
niet door bepaalde ideeënkon-
strukties pro of contra. Of zoals 
Renan het al 100 jaar geleden 
zei: „De natie is een deigehiks 
referendum". Het is deze dis
kussie die de Volksunie steeds 
heeft willen aangaan, ook op 
haar kongres in maart. En het is 
hiermee dat de partij zich van 
andere partijen onderscheidt. 

Bart Van Camp 

SPECIAAL VOOR LEZERS VAN WIJ/DE TOEKOMST 

LUDO ABICHT 
DE ZURE DRUIVEN VAN DE OORLOG 

Amnestie of verzoening? 
„De vaderen hebhen zure druiven gegeten, 
en hun kinderen en kleinkinderen tot in het 
zevende gedtacht melen de tandpijru " 
Filosoof Ludo Abicht (°1936) ge
bruikt deze bijbelse spreuk als uit
gangspunt voor zijn merkwaardig es
say over amnestie. Uitg. Hadewijch, 
lOOblz., 498fr. 
Volgens Abicht stonden de beulen 
tussen 1940 en 1950 zowel rechts als 
links. Daardoor behoren de kinderen 
van de slachtoffers, nu al tot in het 
derde geslacht, tot verschillende, on
verzoenlijke kampen. Sterker, ze ge
ven die onverzoenlijkheid door aan 
de volgende generatie. 
Om daar een einde aan te maken is 
het hoog tijd om door een gebaar van 

BESTELBON 
Naam: 

Adres: 

verzoening, \va«irbij alle feiten wor
den toeggegeven, de mogelijkheid te 
scheppen om de volgende eeuw met 
een nieuwe lei te beginnen. 
In onze Amnestie-katern (7 decem
ber 1994) verklaarde Abicht:,,Ja, er 
moet een gebaar komen van officiële 
zijde, nl. van de Vlaamse regering. 
Want als je geen verzoening op bre
dere schaal toestaat, blijf je een 
wonde openhouden." 

En deze oude wonde genezen, dat 
betracht Ludo Abicht met zijn boek. 
Wij willen het onze lezers aanraden. 
En bieden het aan gunstprijs aan: 
400fr., verzendingskosten inbegre
pen. 

bestelt... ex. van De zure druiven van de oorlog aan 400fr. per exemplaar 

O en stort het bedrag op rek.nr. 435-0259701-15 van VPRTI 

O en voegt een gestreepte cheque bij (telkens met de vermelding ,,Zure druiven") 

Handtekening: 

Bon terugsturen naar WIJ/De Toekomst, Barrikadenplein 12 te 1000 Brussel. 
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Dit is niet het moment om te twijfelen. De VU gaat keiiiard door. Omdat we er rotsvast in 
geloven. Kunnen we nog op u rekenen ? Of hebt u onze post niet ontvangen ? Bel in dat 
.geval even naar ons Algemeen Sekretariaat. Reageer snel. We hebben je steun hard nodig. 
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UIT DE REGIO 
VU-ESSEN DRUKT STEMPEL OP 

Z^Ï^ÏETTMEER ZIJN BESTUURSAKKOORD MET CVP 
(Vervolg van biz. 1) 

Dit leidt tot onzekerheid, het 
valse gevoelen dat er niets ge
beurt en uit zich in een schim
pen op politie en gerecht. Zoiets 
komt onze samenleving niet ten 
goede. 

Er is de blijvende kanker van de 
werkloosheid. Zo'n 230.000 
Vlamingen zitten vandaag zon
der werk, dit is een grove on
rechtvaardigheid. Werkloos
heid betekent immers veel meer 
dan een gebrek aan of verlies 
van inkomen. Het is ook, en 
vooral, een probleem van echt 
deelnemen aan deze samenle
ving. Werkloos worden geeft 
een gevoel van 'er niet meer bij 
horen'. En wie wordt uitge
stoten maakt zich, terecht, 
kwaad en zondert zich af. Het 
tegengestelde van echte ge
meenschapsvorming ! 

En waarom zouden we zaken 
als socicde en fiskale fraude 
moeten blijven pikken ? 
Wciarom zou men blijven toe
laten dat iemand ten onrechte 
profiteert van werkloosheids
uitkeringen of ziekteverzeke
ring ? Tenslotte gaat het om ge
meenschapsgeld dat beter en 
efficiënter kan gebruikt wor
den. 

En waarom zou men dikke fis
kale fraudeurs zomaar toelaten 
om grote sier te blijven maken 
met uw en mijn belastingsgeld. 
Waar is hun 

verantwoordelijkheidsgevoel 
tegenover de gemeenschap 
waarvan zij deel uitmaken en 
waarin zij rijkelijk leven ? 

Dit kan toch niet anders dan tot 
ontevredenheid leiden, tot een 
'ik dop mijn boontjes-zelf-men-
tahteit'! Een beetje burger
schapszin zou hier echt op zijn 
plaats zijn. 

VLUCHTEN MAG NIET 
MEER 
Bestaat er een beter voorbeeld 
van het ontbreken van echt ge
meenschapsgevoelen dan het 
wegvluchten door zoveel waar
devolle mensen in een zware 

alkohol- of drugsverslaving ? 
Als het mensen aan elke echte 
kommunikatie-mogelijkheid, 
cian vriendschap of luisterbe
reidheid, aan mogelijheden om 
hun problemen uit te praten 
ontbreekt dan blijft er alleen 
nog de vlucht! 
Laat ons de spiraal van ver
eenzaming stoppen! 
We kunnen nog wel meerder 
wrevelpunten in ons samenle
ving opsommen: het migran
tendossier, de veiligheidsproble
matiek, het gebrek sian krea-
tiviteit in het onderwijs, de 
agressiviteit in het verkeer... 
Om op al deze knelpunten echte 
antwoorden te vinden is een 
versterking van de samenho
righeid noodzakelijk. Samenho
righeid wil zeggen dat mensen 
een beroep op elkaar kunnen 
doen. Het is de zekerheid te 
kunnen rekenen op steun en 
sohdariteit. Maar samenhorig
heid is even goed maksimaal zelf 
verantwoordelijkheid willen 
dragen en het persoonhjk en
gagement niet uit de weg gaan. 
De beide aan elkaar koppelen is 
de grote uitdaging. 
Op die manier zal het mogelijk 
worden om de aandacht te rich
ten op de kulturele en gees
telijke verrijking van onze ge
meenschap. Enkel op die wijze 
kunnen we stoppen met al onze 
aandacht uitsluitend te richten 
op ekonomisch welslagen en 
budgettaire bekommernissen. 
De toetsing voor de Vlaamse 
gemeenschap zal erin bestaan 
de nieuw^e generatie te kunnen 
motiveren om de strijd aan te 
gaan tegen geestelijke vervlak
king en intellektuele gemak
zucht. 

Zoniet zal men, zoals Hugo De 
Ridder het reeds in 1988 schreef 
„in de 21ste eeuw^ over ons 
spreken als dat mercantiel 
volkje dat zijn industrie en zijn 
kunstschatten verkocht en zijn 
kuituur liet ten onder gaan voor 
enkele centen meer." 

Bert Anciaux, 
algemeen VU-voorzitter 

OOST-VLAAN DEREN 

JANUARI 

Vr. 6 ZULTE: Nieuwjaarsrecepte 
met politieke boodschap van Paul 
Van Grambergen. Om 20u. in Ka-
pelhuis; Org;: Lut Berlaen 
(056/60.66.61). 

Vr. 13 WONDELGEM: Nieuw
jaarsreceptie van VU-Wondelgem. 
Om 20u. in z£ial De Nachtegaal, 
Westergemstraat 96. In het gezel
schap van Lieven Decaluwe. 

Zo. 15 HAALTERT: Nieuwjaars
receptie van VU-Groot-Haaltert. 
Om lOu.30. Geen plaats vermeld. 
Info: 053/83.35.33. 

Do. 19 GERAARDSBERGEN: 
Gespreksavond: De ondergang van 
het konununisme in Oost-Europa. 
Mentaliteiten vraagstuk. Met joer-
nalist Bob Francis. De avond gaat 
door op het Stationsplein 22, geen 
aanvangsuur vermeld. Org.: VU-
Geraardsbergen. 

Zo. 22 GENTBRUGGE: Vanaf 
1 lu. nieuwjaarsdrink gratis en aan

sluitend Ledenfeest-Vlsfestijn. 475 
fr. p.p./ -12j. 250 fr. Tafelrede: L. 
Decaluwe. Dienstencentrum 
Braemkasteelstraat te Gentbrugge. 
Inschrijven: Sekn, Weverboslaan 
26, Gentbrugge (09/231.19.41). 
Org.: VU-Gentbrugge-Ledeberg. 

Vr. 27 SEMT-AMANDSBERG: 
VU-Nieuwjaarsreceptie in de 
raadszaal van het oud gemeente
huis (Antw. stwg.). Aanvang 20u. 
Gastrede door VU-schepen Lieven 
De Caluwe. 

Za. 28 LAARNE-KALKEN: 
Nieuwjaarsreceptie in zaal Kon. 
Harmonie, Koffiestraat 72 te Kal
ken, om 19u. Gastspreker: Bert 
Anciaux. Aansluitend Breugeli-
aanse maaltijd. Deelname: 400 fr. 
Inschrijven bij Frank Van Imschoot 
(09/269.50.45). Org.: VU-Laarne-
Kalken. 

Zo. 29 DEENZE: VU-Nieuwjaars
receptie in De Mandel (Gram-
mene) vanaf llu. Alle leden zijn 
welkom. 

Het bestuursakkoord dat de Es-
sense Volksunie eind '94 met de 
CVP heeft afgesloten draagt een 
duidelijke VU-stempel. De ko
mende zes jaar zal het beleid in 
de Vlaams-Nederlandse grens
gemeente op de twee kracht
lijnen uit het VU-verkiezings-
programma steunen. 

In navolging van een aantal Ne
derlandse gemeenten en het 
Vlaamsbrabantse Overijse heeft 
de nieuwe bestuursmeerderheid 
een offensief huisvestingsbeleid 
uitgestippeld dat voorrang geeft 
aan kopers en huurders met een 
maatschappelijke of sociaal-
ekonomische binding met Es
sen. Hiervoor v^rordt samenge
werkt met de sociale bouwmaat
schappijen en de zuivere 
I GEAN-interkommunale. 

Volksunie en CVP streven er
naar het systeem van voorrang 
voor eigen inwoners op cJle 
nieuvire kavels toe te passen. Er 
komt voorts een onderzoek naar 
de mogelijkheid om woningen 
aan te kopen die na renovatie in 
aanmerking komen voor sociale 
verhuur. 

Een vragenuurtje voor of na de 
gemeenteraad, een info-ambte-
naar met ombudsfunktie, open 
kommissievergaderingen en een 
persmededeling met de belang
rijkste beslissingen van het 
schepenkoUege. Dat zijn enkele 
opvallende voorstellen uit het 
tweede luik van het akkoord. 
Met deze maatregelen wol de 
VU-CVP-koalitie het kontakt 

met de Essense inwoners ver
beteren en een glazen huis ma
ken van het gemeentehuis. Ge
meenteraden en andere open
bare vergaderingen worden 
voortaan jiangekondigd in de 
lokcde media. Agenda's en ver-

ANTWERPEN 

JANUARI 

Zo. 8 BERLAAR: Om 10u.30 no
digen schepenen Geysemans en 
Lu3rten u uit op de Nieuwjaars
receptie in het gemeentehuis aan 
het Marktplein. Info: Walter Luy-
ten, 03/482.11.93. 

Ma. 9 KALMTHOUT: Nieuw-
jaarsknabbel- en babbelavond. Om 
20u. in De Raaf, Wlthoeflei 2. Info 
en org.: FW-Kalmthout, 
03/666.57.77. 

slagen zullen ter inzage liggen in 
de gemeentelijke biblioteek en 
het gemeentehuis. Het is trou
wens VU-schepen Fons Tob
back die de bevoegdheid krijgt 
over het gemeentehjke infor
matiebeleid. 

Wo. 11 RANST: Pohtiek debat 
tussen Waker Luyten (VU) en Jef 
Sleeckx (SP) over ,,De zin en/of 
onzin van de Vlaamse onafhan
kelijkheid". Moderator: Sylvain 
Lleckens (GvA). In De Kastelein te 
Broechem. Deuren 19u.30. Aan
vang 20u.30. Inkom gratis. Org.: 
VU-Groot-Ranst. 

Di. 17 BERCHEM: Nieuwjaars
receptie en voorstellen jaarpro
gramma van FW-Berchem. Om 
20u. in CCB, Berchem. 

liefde 
met een blik een aan®aking 

iets dat je opvalt in een stem 

UITZONDERLIJKE AANBIEDING 

PRAKTISCHE HANDLEIDING 
BIJ GEMEENTEBELEID 
Sinds het verschijnen in 1988 bij 
Die Keure van de eerste editie 
wordt het Praktuch Handboek 
voor Gemeenterecht terecht be
schouwd als een onmisbjire pu-
blikatie voor verkozenen, be
stuurders, ambtenaren en w^ak-
kere burgers. Dit boek wil het 
gemeenterecht uitleggen aan al 
wie een beter inzicht wenst te 
krijgen in de gemeentelijke or
ganisatie en werking. Gemeen
temandatarissen gebruiken dit 
standaardwerk niet enkel om 
snel een antwoord te vinden op 
dagelijkse problemen, maar ook 
voor het oplossen van moeilijke 
gevallen. 

Met het oog op de onmiddeUijke 
bruikbaarheid van dit hand
boek wordt zoveel mogelijk 
aandacht besteed aan de kon-
krete toepassing van het ge
meenterecht. De goed uitge
werkte struktuur zorgt ervoor 
dat de lezer er onmiddellijk zijn 
weg in vindt. In verschillende 
delen komen aan bod: de ge
meenteraadsverkiezingen, de 
samenstelling, de werking en de 
bevoegdheden van de gemeen
telijke organen, de rechtsver
houding tussen de gemeente en 
aanverwante besturen 
(OCMW's, interkommunales, 
kerkbesturen), de gemeente en 
de hogere overheid en de ge

meenten met bijzonder taaJsta-
tuut. 

Momenteel is de vierde editie in 
druk. Deze werd volledig ge-
aktualiseerd tot op 1 januari 
1995. De Vereniging van 
Vlaamse Mandatarissen en het 
Vormingscentrum Lodewijk 
Dosfel bevelen dit boek ten 

zeerste aan en bekwamen een 
korting van 10% bij een globale 
bestelling van vijftig eksempla-
ren. 

Indien u onderstaande bon in
vult en terugstuurt voor 23 ja
nuari geniet u van het voor
deeltarief: 990 frank i.p.v. 1100 
frank. 

INTEKENBON 
Naam: 

Adres: 

bestelt hierbij .. . eksemplaren van de vierde editie van het 
Praktisch Handboek voor Gemeenterecht aan 990 fr. per 
eksemplaar en stort het betreffende bedrag op rekening
nummer 447-0001231-89 van het Vormingscentrum L/odewijk 
Dosfel, Bennesteeg4, 9000 Gent onder vermelding 'Handboek 
Gemeenterecht'. 

Handtekening: 

Bon terugsturen voor 23 januari '95 naar: Vereniging van 
Vlaamse Mandatarissen, Barrikadenplein 12, 1000 Brussel, 
t.a.v. J a n Brocatus of fax (02)217.35.10. 
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VLAAMS-BRABANT VU-LENNIK BRACHT LICHTJE IN DE KERSTNACHT 

J A N U A R I 

Za. 14 2V1EISE: Nieuwjaarsrecep
tie. VanaF 19u.30. Om 20u. spreekt 
Herman Lauwers. In De Linde
boom, Barbierstraat te Wolvertem. 
Org.: VU-Meise-Wolvertem-Op-
pem. 

Zo. 15 L E N N I K : Driekoningen
feest: nieuwjaarsreceptie, kinder-
show, breugelmaal met kofflekoe-
ken en koffie of warme choco
lademelk. 

Vanaf I4u. in de Gemeenschaps
lokalen van Gaasbeek. Inschrijven 
voor 10/10 op 02/532.16.23 of 
532.42.51. 

Gratis. Org. : VU-Lennik, Vlanaja 
en Vlaams Ziekenfonds Leda. 

Ma. 16 DILBEEK: Tentoonstel
ling „Verkeersveiligheid. Van 16 
t/ra 17 januari van 9 tot 16u. in de 
lokalen van VIAC, Ninoofsestwg 
230. Za en zo gesloten. O p 18 en 
25/1 grootse fietsenkontrole (gra
tis) van 13 tot 16u. Org. en info: 
Pajottenlands Jongerencentrum. 

Di. 17 VILVOORDE: Gesrpek-
savond over ,,De nieuwe echtschei
dingswetgeving". Om 20u. in Cul
tureel Centrum De Met, Zaal Ach
termet, Bergstraat I. Org.: Pajot
tenlands Jongerencentrum Lennik, 
02/532.14.41. 

In he t k e r s t w e e k e i n d e hield de 
Lenn ikse Volksunie v o o r de 
d e r d e kee r een s impat ieke Aktie 
voor Vrede en Verzoening. 

A a n de u i tgang van de vier 
Lenn ikse p a r o c h i e k e r k e n deel
den burgemees te r -vo lksver te -
genw^oordiger E t i enne Van Vae-
r e n b e r g h en de plaatseli jke V U -
manda ta r i s sen en -bes tuurs le 
den du izend wi t te kéiarsjes uit . 

D e kaars jes d r a g e n de bood
schap Vrede en verzoening voor 
ie^e/-e<f/2... / V o l k s u n i e Lenn ik . Zij 
zi t ten o p g e b o r g e n in aan t r ek -
kehjke geschenkdoos jes en w e r 

den d o o r iedereen me t en toe-
siasme a a n g e n o m e n . 

M e t deze akt ie vvdl de Volksunie 
er de a a n d a c h t op vest igen dat , 
op de wissel tussen 1994 en 
1995, 50 j aa r bevr i jd ing van 
E u r o p a en het e inde van W e 
re ldoor log II h e r d e n k e n , n o g 
altijd niet genoeg de nodige les
sen g e t r o k k e n w o r d e n ui t he t 
ver leden . 

In de w e e k n a kers tmis ont
v ingen alle L e n n i k e n a r e n in h u n 
b r i evenbus een a lgemene V U -
folder „ O p zwar t -w i t -denken 
b o u w je geen samenleving" . 

O p deze a t t en te wijze wens t e de 
Lenn ikse V U al de i nwone r s een 
vrede l ievend en verzoeningsvol 
1995 t o e ! 

-Begin {>an hetjaar-

Onze Franstalige vrienden 
maicen iiun goeie voornemens beleend. 

1. 
Jo^éHappart wü opnieuw burgemeester van Voeren 

worden. 

2. 
Het stemrecht voor Euro-burgers moet 6e Fratu^talige 

invloed in Vlaams-Brabant versterken. 

3. 
Het Nederlands mag als officiële taal in Europa 

afgeschaft WO rd e n. 

Tien miljoen frank subsidies om de francofonie in 
Vlaanderen te steunen moet kunnen. 

Laten we ons geen illuzies maken. Vlaanderen zal zijn belangen steeds opnieuw 

nnoeten verdedigen.Daarom alleen al is de Volksunie onmisbaar. Dit jaar wordt voor 

het eerst in onze geschiedenis het Vlaams Parlement rechtstreeks verkozen. Het 

zou goed zijn als de VU daarin sterk vertegenwoordigd is. U kunt daarvoor zorgen 

VLAAMSEVRJJE 
imtOKFATEN 

VU-sekretariaat, Barrikadenplem 12, 1000 Brussel Tel.. (02) 219 49 30 - Fax : (02) 217 35 10 

WERKGROEP 
VU-VROUWEN 
SAMEN 
O p w o e n s d a g 11 j anua r i 1995 
om 14u.30 h o u d t d e w e r k g r o e p 
VU-Vrou-wen haa r eers te ver 
gade r ing van he t j aa r op he t 
Algemeen Sekre ta r iaa t , Bar r i -
kadenp le in te Brussel . O p de 
a g e n d a : 

— Terugbl ik o p 1994. Resu l t a ten 
v o o r de vrouw^en bij van de 
gemeen te - en p rov inc ie raads 
verk iez ingen . 

— Perspek t i even voor 1995. N a 
t ionale verkiez ingen, s t ra te 
gieën. 

— Voorbere id ing a lgemene le
d e n v e r g a d e r i n g op 25 maar t . 
Verkiez ing n ieuwe voorzi t ter . 

— Nieuwjaa r sd r ink me t v ier ing 
v a n de vrouwel i jke g e k o z e n e n 
v a n 9 ok tobe r '94. 

Alle vrouwel i jke V U - l e d e n zijn 
v a n harte u i t g e n o d i g d ! 

WEST-
VLAANDEREN 

JANUARI 

Zo. 8 ROESELARE: VU-Nieuw-
jaarsreceptie. vanaf lOu.30 in dien
stencentrum 't Leeuwke. 

Di . 10 B L A N K E N B E R G E : Sa
menkomst om 14u.in De Reisduif, 
Kerkstraat 218 voor nieuwjaars
receptie, statutaire ledenvergade
ring met het jaarprogramma. Om 
16u.30 diavoorsteUing door Rom 
Duprez over Wandelen in Vlaan
deren. Inleg 100 ir. Org.: V W G -
Blankenberge. 

Zo. 12 BRUGGE: Mark Meekers 
over Vincent Van Gogh. Om 20u. in 
De Gulden Spoor. Org. : Informa-
tiva. 

Za . 21 B R U G G E : Algemene le
denvergadering van FVV in De 
Gulden Spoor, 't Zand 22. Vanaf 
9u.45. Info: F W - G e n t , 
09/223.38.33. 

FEBRUARI 

Zo. 12 BLANKENBERGE: H. 
mis voor de overleden VWG- leden 
om l lu .30 in St. Rochus. Daarna 
samen met de auto naar 't Leegland 
te Nieuw^munster voor jaarlijke 
hutsepot. Kostprijs: 350 fr. In
schrijven (ook voor vervoer) bij Vik 
Philips (41.26.99) of Miei Duysters 
(41.36.54). 

ZOEKERTJE 
- G E V R A A G D - K u i s v r o u w 
voor 5u . /week. Bij R o b e r t J a n s -
sens, L o b b e n s e M o l e n w e g 9 te 
3271 Sche rpenheuve l -Z ichem, 
tel. 013/78 .19 .21 . 

EEN 
ADVERTENTIE 

IN WIJ 
RENDEERT 

02/219.49.30 
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DE SCHADUW VAN ANDRES ESCOBAR 

1994: HET JAAR VAN DE TWIJFELS 
Het L) een terugkerend veréchijndei: wanneer op het eind 
van het jaar een baLand wordt gemaakt rijzen de t wijf eb. 
Wa^ het allemaal wel zo mooi of wad het echt allemaal zo 
ölecht?Moeten we niet (nog) meer relativeren? 

Wi 
las de dood van Ayrton 
' Senna, misschien wel de 
grootste formule 1 -pi
loot uit de geschiedenis 

en de absolute trots van Bra
zilië, onvermijdelijk ? Of lag zi; 
gewoon in het verlengde van de 
waanzin van de autosport? 
Duurde het wereldkampioen
schap Voetbal niet te lang en 
waren de laatste, en dus ook 
beslissende, wedstrijden er niet 
teveel aan? Is de onvoorspel
bare Romario echt de wereld
voetballer waarvoor hij wordt 
versleten ? Kan en mag men nog 
langer over sport spreken wan
neer in Colombia Andres Ks-
cobar w^ordt vermoord omvi^ille 
van een own-goal op de Mun-
dial ? Gaat het echt zo slecht met 
het voetbal in België ? Dreigen 
de nog steeds voortdurende tri-
bulaties rond de kontraktbreuk 
van 's lands grootste wieler
belofte Frank Vandenbroucke 
de geloofwaardigheid van ,,het 
veloke" niet nog verder aan te 
tasten ? Want er worden in dat 
wereldje natuurlijk ook twijfels 
geuit omtrent het fantastische 
werelduurrekord van Toni Ro-
minger. En zo kunnen we nog 
een tijdje doorgaan. Maradona 
werd betrapt op dopinggebruik. 
De Chinese zwemsters kunnen 
enkel zichzelf nog wijs maken 
dat er niets aan de hand is. 
Bloeddoping, Epo en salbuterol 
zijn in de topsport begrippen 
geworden. Maar er waren na
tuurlijk ook die onvergetelijke 
Olympische winterspelen in Lil-
lehammer. Snelschaatser J o -
hann Koss en de langlaufers 
leverden er topsport op men
senmaat. De msissa feestte in 
Noorwegen spontaan vijftien 
dagen lang. Het kan dus nog 
altijd en bestaat er iets mooi
ers? 

AFSCHEID 
In het afgelopen jaar hebben 
nogal wat grote kampioenen er 
een streep onder getrokken. De 
tennissport verloor AlartLna 
Navratilova en Ivan Lendl. Toe
vallig twee Amerikanen van 
Tsjechische afkomst. Navra was 
jarenlang gewoon de beste ter 
wereld. Een ongenaakbare ma
chine waarin talent, kracht, am
bitie en intelligentie voor een 
computergestuurd evenwicht 
zorgden. Lendl was een kam
pioen die miiider tot de ver-
belding sprak maar hij stond 
wel 157 •weken achtereen num
mer één op de w^ereldranglijst. 
Hij stond ook een kleine twaalf 
jaar lang onafgebroken in de top 
tien gerangschikt. Hij won ge
woon alles behjJve... Wimble
don. Het gras van Londen w^as 
hem te groen. Ivan investeerde 
tevergeefs geld en moeite in de 
All England Championship. Hij 
hield er een verschrikkelijke 
frustratie aan over. Al klinkt dat 
bizar wanneer men verneemt 
dat Lendl met zijn racket 21 
miljoen dollar zou verdiend 
hebben. Lendl stopte op zijn 
vierendertigste met rugklach
ten. Het mag geen verwonde
ring wekken. Het tennis van 
vandaag sloopt zijn kampioe

nen. Er wordt fysiek zoveel van 
ze gevraagd dat carrières als 
deze van Navra en Lendl in de 
toekomst vermoedelijk niet 
meer zullen kunnen worden ge-
evenaard. Het cirkus draait dol. 
Sportief, financieel en kommer-
cieel. Het tornooiencircuit en 
het prijzengeld zijn in de af
gelopen jaren zo gegroeid dat 
sanering onvermijdelijk wordt. 

Ook de wielersport moest vier 
van zijn allergrootste kampioe
nen laten gaan. De slijtage sloeg 
vernietigend toe bij Greg Le-
Mond (33), Sean Kelly (38), 
Moreno Argentin (34) en Pedro 
Delgado (34). Tourwinnaars, 
wereldkampioenen en koningen 
van klassiekers. LeMond be
roerde de massa het meest. De 
Amerikcian lichtte eerst Bernard 
Hinault, de laatste grote patron 
van het peloton, uit het zadel en 
in 1989 fietste hij in de ultieme 
tijdrit naar de Champs Elysées 
met een fiets met een triatlon-
stuur — toen een nieu'wigheid ! — 
Laurent Fignon uit het geel. 
Greg w^on die Tour met één 
zucht van acht sekonden ver
schil. Frankrijk werd opnieuw 
in rouw gedompeld... LeMond 
zou in zijn bewogen carrière 
driemaal de Tour en tweemsial 
het wereldkampioenschap win
nen maar Eddy Merckx had 
voor de Amerikaan maar zelden 
een goed woord over. Hij kon 
niet lijden dat Greg enkel in de 
zomer piekte en in het voor- en 
najaar bijna schaamteloos uit
blies, rekupereerde, krachten 
opsloeg. LeMond, die ook als 
eerste (hij zou geen Amerikaan 
zijn) het grote geld in de wie
lersport introduceerde maakte 
school. We vermoeden dat In-
durain, die goed op -weg is naar 
een vijfde opeenvolgende Tour
zege, van hem heeft geleerd. 

Sean Kelly, de taaie en spjiar-
zame Ierse boerenzoon, was een 
kampioen van de oude stempel. 
Hij -was een echte „klassieke" 
coureur. Hij reed winter en zo
mer en won 198 wedstrijden 
waaronder tien klassiekers. Hij 
miste de regenboogtrui die hem 
zo goed zou hebben gestaan 
maar hield het wel 17 seizoenen 
lang uit als beroepsrenner. Door 
zijn jarenlang verblijf in ons 
land was hij ook zeer verbonden 
met onze nationale wielrennerij. 
Hij begon trou-wens bij Flandria 
en reed ook voor Splendor. 

Delgado was uit ander hout 
gesneden. De Spanjaard, ook de 
officiële leermeester van Indu-
rain, won de Tour 1988. Maar 
de handen gingen niet overal 
even hartelijk op elkaar om Pe
dro toe te juichen. Halfweg de 
Ronde werd hij op dopingge
bruik betrapt maar omdat het 
verboden produkt Probenicide 
•wel op de lijst van het IOC maar 
niet op die van de Internationale 
Wielerunie voorkwam mocht 
hij verder doen... Delgado, die 
ook tweemaal de Vuelta won, 
werd echter nooit als een ab
solute topper erkend. Moreno 
Argentin, w^ereldkampioen en 
winnaar van zes topklassiekers 
waaronder viermaal Luik-Bas-

De Colamblaarue voetballer Andred Ejcobar werd om het hoekje 
geholpen omdat hij op de Mundial een doelpunt dkoorde in eigen 
netten. 

tenaken-Luik, wel. De Italiaan 
v̂ âs geen simpele. Een eigen
zinnig man die onverstoord de 
op het schiereiland geïnstitu
tionaliseerde drukdoenerij rond 
grote kampioenen doorprikte en 
daar geen simpatie aan over
hield. Ondanks Argentin er 
stond wanneer hij dat echt -wilde 
blijft de indruk naleven dat veel 
meer mogelijk -was gew^eest. 

JAMMER MAAR HELAAS 
Het voor de Rode Duivels zo 
beloftevol begonnen wereld
kampioenschap kende een ont
goochelend einde. Tegen de on
beduidende Saoedie-Arabiërs 
ging de groepswinst bescha
mend verloren waarna het kli
maat verslechterde en de vroege 
uitschakeling onvermijdelijk 
•werd. Er zit vandaag nog steeds 
geen beterschap in. Voor het 
Europees kampioenschap 1996 
is de nationale ploeg al zo goed 
als uitgeschakeld en op klub-
niveau kon de internationale te
rugval evenmin ^vorden verme
den. Anderlecht sloeg een 
schertsfiguur in de Champions 
League en enkel Club Brugge 
zal in het voorjaar Europees nog 
mogen meevoetballen. In de 
zwakste kompetitie, de Euro
pacup II, weliswaar. 

Brazilië -werd dus twintig jaar 
later nog eens •wereldkampioen. 
Verdiend maar daarom nog niet 
echt overtuigend. Het team met 
Romario voetbalde in de eerste 
wedstrijden briljant maar ge
raakte met de tijd in adem- en 
ideeënnood. De finale tegen Ita-

hë -werd een miskleun over de 
ganse lijn. De •wereldtitel •werd 
toegekend vanop de elfmeter-
stip. Amerika 1994 -werd des
ondanks een sukses geheten. Er 
w âs inderdaad sfeer en volk in 
de stadions. De arbitrage -was 
streng waardoor het echte talent 
beschermd •werd. Het hooliga
nisme maakte geen schijn van 
kans. Het feest scheen volmaakt 
maar kreeg geen verhoopt ver
lengstuk. Het soccer kon de 
Amerikanen niet overtuigen. 
De vooropgestelde profkompe
titie geraakte nadien niet van de 
grond. De grote tele^visiestati-
ons keken een andere richting 
uit. Dat -was niet in het scenario 
voorzien en daarom -was het 
nochtans allemaal begonnen... 

1994 w^as ook het jaar -waarin de 
Voetbalbond node de transfer

reglementen aan de tijdsgeest 
aanpaste. Jonge voetballers zul
len niet langer gebonden blijven 
aan één klub... De gevolgen zijn 
voorlopig niet te overzien. 
Kleine klubs wachten bang af. 
Afgelopen jciar verkocht de 
Bond de tele-visierechten £ian de 
kommerciële omroep. Alis-
schien werd hiermee een blad
zijde, of moeten -we zeggen een 
boek, omgeslagen. De openbare 
omroep Lnkasseerde de kaakslag 
niet zonder pijn- en schaam
tegevoel maar we moeten af
wachten of de bankiers van het 
glazen huis geen pyrhusover-
-winning behaalden. De belang
stelling voor „het spelletje" 
loopt terug. Enerzijds is er het 
overjianbod op de kijkkast en 
anderzijds blijft de spektakel-
-waarde afnemen. De geldhon-
ger van klubs en Bond daar
entegen is onevenredig groot. 
Uit de plannen van de Task 
Force bleek dit overduidelijk... 
Vorige -week mochten we uit de 
mond van Jean Van Milders 
van AA Gent vernemen dat de 
totale schuldenlast van de eerste 
klasse klubs het miljard ruim 
zou overstijgen... 

DE GROTEN 

We mogen een klein land zijn, 
ŵ e behouden ondanks alles 
onze trots en we blijven ver-
houdingsge-wijs veel kampioe
nen voortbrengen. Michel 
Preud'homme -werd gelau-werd 
als beste doelman van het -we
reldkampioenschap. Brigitte 
Becue en Deburghgraeve -won
nen brons op de wereldkam
pioenschappen z\veminen. 
Maanden nadien kunnen we het 
eigenhjk nog altijd niet geloven. 
Er moet aan toegevoegd -worden 
dat onze z^vemkampioenen me
disch van dichtbij -worden op
gevolgd. Ze zetten ,,zuivere" 
prestaties neer -waardoor hun 
verdiensten nog zoveel groter 
-worden. Vincent Rousseau brak 
door als maratonloper. Hij 
kende een moeilijk jaareinde 
maar zijn prestaties -waren van 
internationaal niveau. Jean-Mi-
chel Saive was de beste ta
feltennisser ter wereld en onze 
judoka's bevestigden andermaal 
in de grote internationale kom
petities. Alsof het allemaal nog 
niet genoeg is droomt men 
luidop van Brussel 2004. Be
doeling IS de Olympische Spe
len in dat jaar naar België te 
halen. Het klinkt ongelooflijk 
maar het is misschien niet on
mogelijk. 

Flandrien 

jezelf een 
daaOmee 

en dan die 

vraag stellen 
begint V3®Z3T 

; vraag aan een ander stellen 

Remco Campert 
Uit Betere tijden 1970 
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EEN KERSTWEEK MET BAROK EN GEORG SOLTI, 
VOLKSLIED EN ORATORIUM 
Tifdeiu de voorbije kerdtweek trok onze muziekmedewerker 
iangö tal van „openbare kerken en kapellen"op zoek naar 
een bepaalde muziek. Zijn keuze wa^ deze van een ware 
melomaan. Een klankbeeld. 

W
as het niet zo druilerig en 
koud, ik trok met mijn 
tentje van kerk naar ka
pel om me zat te drinken 

aan de muziek. Maar kiezen 
tussen al dat mooie was moeilijk. 
E^rst naar de Miniemenkerk in 
Brussel. Daar klonk instrumen
tale muziek uit de barok. Het 
European Community Baroque Or
chestra — musici van verschil
lende nationaliteiten met een ge
middelde leeftijd van 24 jaar — 
speelt er op autentieke instru
menten onder leiding van de 
Engelsman Roy Goodman, be
kend als dirigent van The Harwver 

Deze week in 

Hoe meer coInp«^««^ ,̂en,hoe 

meennïormane ^̂ ^̂ ê 

i^^^^^t^aUedoen tegen de 

Gesprekken... 
Minister-president Luc Van den Brande over 

de Vlaamse aanpak van heilceie kwesties. 
Goevemeur Lode De Witte en de nieuwe 

provincie Vlaams-Brabant 

Bessel Kok na zijn ontslag bij Belgacom. 
Voorzitter Camiel Andriaens van het 
Algemeen Boeren Syndikaat over het 

landbouwetsgeweld. Deze week in Knack. 

Frankenstein 
Een interview met Kenneth Branagh, die in 
"Mary Shelley's Frankenstein" een monster 

maakt van Robert De Niro en de 
aktualiteit ontdekt van een klassiek 

geworden gruwehecept. 
Deze week in Weekend Knack. 

En verder.. 
•Leven met chemoterapie • Falende non-
discriminatie in het onderwijs • Reportage 
uit Ruanda en Zaire: veihgheid, noodhulp 
en landbouw • De oorlog in de noordelijke 
Kaukasus • Bill Clinton geteugeld door zijn 

kongres • Jiirgen Gosch over de 
nachtstukken van Chantal Akkerman 

Knaick 
+ WEEKEND K.\ACK 

+ ÏELE KNACK+ Ï. \LENT 

ELKE WOENSDAG TE KOOP 

Band waarmee hij o.m. de sim-
fonieën van Haydn en concerti 
grossi van Haendel opnam. 
Het programma zou men als 
pastoraal kunnen omschrijven, 
de vertolking was nu eens pun
tig, dan -weer kabbelend, met 
veel aandacht voor het clair-
obscur, met een eerste viool die 
was weggelopen uit BotticeUis 
Primavera en fluitspel van hoog 
karaat. We kennen Pachelbel om 
zijn canon en Albinoni en zijn 
adagio. Maar dat we niet het 
recht hebben hen daarop vast te 
pinnen bleek hier. 
Vivaldi schreef zowat 600 con
certi, vaak voor de meisjes van 
het instituut w^aar hij les gaf. Zijn 
koncert voor violen is een les in 
samenspel en virtuositeit. Haen
del zei van Telemann: „Hij 
schrijft even gemakkeHjk een 
achtstemmig motet als een ander 
een briefje". Een veelschrijver 
dus (goed voor zowat 100 ora
toria, 46 passies en 1.500 can
tates) en een duizendpoot. Dit 
klinkt pejoratief. E^n misvatting 
als men hoort hoe sprankelend 
de dialoog tussen dw^arsfluit en 

blokfluit verloopt. Bach doet ons 
uitgeleide met een pracht van 
een vlechtwerk, een praatje tus
sen fluit, hobo, viool en orkest, 
zangerig-uitgesponnen of dans-
achtig. 

Naar het PSVK nu waar in het 
kader van de European Galas 
h e t Koninklijk Concertgebouw v a n 
Amsterdam te gast w^as. Sir Ge-
org Solti, levende nvyte, 82 jaar 
jong, en de laatste grote meneer 
van zijn generatie, dirigeerde er 
werk van Beethoven en Bartok. 
Solti doet dat een beetje hoekig, 
maar met grote precisie en met 
de muziek als hoofddoel in zijn 
hoofd, handen en hart. De ou
verture Leonore III vat de tema's 
van Beethovens enige opera Fi
delia samen: verdrukking en be
vrijding. Beethoven dus, koppig 
en eigenzinnig. Evgeni Kissin 
("Moskou 1951) is een won
derkind. Hij speelde Beethovens 
laatste pianokoncert, het kei-
zerskoncert. Hij deed dat met 
een mengsel van grootsheid en 
poëzie, eerder als Orpheus dan 
als hemelbestormer. E^n liefdes
brief bijna. Solti sloot het pro
gramma af met muziek voor sna
ren, slagwerk en celesta van zijn 
landgenoot en leermeester Bela 
Bartok. Het werk is een van de 
meest toegankelijke van de Hon-

f aar en dateert uit 1936. Ik 
oorde vreemde klanken als ijle 

snaren, glissandi van de pauken, 
dansachtige pizzicati, elementen 
uit de volksmuziek en gelouterd 
verdriet, maar vooral (gezien het 
jaar van zijn ontstaan) dreiging 
en angst. Wat het Ckjncertge-
bouw hier bracht is meer dan 
„mooi". Dit w âs een moment dat 
nazindert en beklijft. 

Weten de mensen die in Brussel 
wonen dat de Vlaamse Vereni
ging in het Paleis voor Schone 
Kunsten op dinsdag om 12u.40 
lunchvoorstellingen organi
seert? lïen buitenkans om voor 
een spotprijs een eenakter, een 
gesprek of een stukje muziek 
mee te pikken. Het Paul Ranj-
endemhle bracht er Kerstliederen 
uit de Lage Landen. Het was op 
zoek gegaan naar autentiek, 
vaak middeleeuws materiaal dat 
klinkt als een ongepolijste parel. 
En daar past de wat rauwe stem 
van Paul Rans bijzonder goed 
bij. Zelf geeft hij ondeugende 
kommentaar en bij het zingen 
wordt hij bijgestaan door Piet 
Stryckers op vedel en gamba, 
Phüippe Malfyt op hakkebord 
en luit, en Paul Van Loey op 
diverse soorten blokfluit. Wie
gelied en herdersHeid staan cen
traal. Volkse devotie is de on
dertoon. En de instrumenten 
scheppen een intimiteit die aan 
Vermeer doet denken. Het w âs 
in het opgeklopte sfeertje van 

kerstman en luchtbel een ver
ademing. 

Geen kerstdagen zonder Haen-
dels Meötiuih. We zijn verwend 
door briljante uitvoeringen op 
CD. Maar erbij zijn en luisteren 
als een onbeschreven blad is 
anders. Ik koos voor een uit
voering in de kerk van de paters 
Karmelieten in Gent. Jos Van 
den Borre leidt het Collegium 
Gandaverue, de sopraan Cathe
rine Vandevelde (laureate van de 
Koningin Elisabethwedstrijd), 
de alt Lieve Maertens, de tenor 
Jan Caals, de bas Fran5ois van 
Eetvelt, en zijn eigen koor Can
tabile. Van den Borre opteert 
voor een aanpak van doorzich
tigheid en dynamiek die Har-
noncourt in de barokmuziek 
bracht. Het resultaat mocht er 
zijn. En ik heb met plezier zitten 
meeneurieën. Als je koor (en dat 
zijn amateurs) net zo gaaf en 
expressief zingt als de Engelse 
keurgroep met een lange traditie, 
je solisten (de mannen wat beter 
dan de vrouwen) de stijl te pak
ken hebben, en je orkestleden 
musiceren op de rand van hun 
stoel, dan krijg je een mooi 
fresco. 

lïen kerstweek om over de grens 
van oud en nieuw nog lang na te 
genieten... 

(wdb) 

EEN OVERZICHT VAN DE NEDERLANDSE LITERATUUR 

WIE WAS RODENBACH NU OOK AL WEER 

•1 
i i e l 

Wie zich vandaag als Einzel-
ganger durft wagen aan een 
overzicht van om het even 
welk artistiek veld, weet zich 
op voorhand belaagd door de 
haviksogen van een of andere 
wetenscnapper of de onvril van 
een kritikus om ondanks de 
tekortkomingen ook de globale 
verdiensten te belichten. 

Freddy De Schutter zal het wel 
geweten hebben toen hij het 
eerste woord neerschreef van 
het eerste deel van Het verhaal 
van de Nederlandse litera
tuur. Dat deel over Middel* 
eeuwen, Renaissance en Barok 
ging niet onopgemerkt voorbij. 
En auteur en uitgever moeten 
er een kleine kater aan over
gehouden hebben. 

De kritiek legde een zware 
hypoteek op de twee nog te 
publiceren delen. Het gevaar 
bestond dat bij het verschijnen 
van het tweede deel de toon
aard van de reakties al gezet 
was. En inderdaad, binnen de 
week na publikatie van het 
tweede deel •werd De Schutter 
in een boekenbijlage n.a.v. de 
Boekenbeurs gekraakt. Kntici 
schrijven soms sneller dan ze 
lezen. 

Even bedenkelijk is het ver
zwijgen van dit verhaal over 
onze letteren tussen Verhch-
ting en Naturalisme. Want, af
gezien van de te verwachten 
bijdragen in gespecialiseerde 
tijdschriften, blijft het stil rond 
De Schutter. Ten onrechte, 
want zijn projekt verdient be
ter. 

RODENBACH 
In het vervolg van zijn verhaal 
van de Nederlandse literatuur 
behandelt De Schutter de 
achttiende en negentiende 
eeuw met dien verstande dat de 
Tachtigers het derde deel zul
len openen. Vier perioden en 
twee alleenstaande reuzen pas
seren de revue: Verlichting, 
Romantiek, Realisme en Na
turalisme en tussenin Multatuli 
en Gezelle. De auteur geeft 
telkens een gefundeerd tijds
beeld waarin de diverse lite
raire stromingen zich situe
ren. 
Deze achtergrondschildering 
is boeiend en w^erkt verhel
derend voor het begrijpen van 
de auteurs en hun werk die De 
Schutter in het vervolg be
handelt. Dat De Schutter zijn 
verhaal schrijft blijkt uit de 
ruimte die hij bepaalde auteurs 
gunt of niet gunt en uit de 
voorkeur voor bepaalde anek
doten uit de biografie van 
schrijvers Wciaraan hij zijn 
beeld van de auteur ophangt. 
De namen \vaarnaar veruit de 
grootste aandacht gaat verras
sen niet: Betje Wolff en Aagje 
Deken, Hendrik Conscience, 
Multatuli, Guido Gezelle, 
Louis Couperus (die %veUicht 
nog wat meer ruimte ver
diende) en Cyriel Buysse. De 
behandeling van deze auteurs 
vormt een zelfstandig essay en 
wie een van hun werken •wil 
herlezen, vindt in deze hoofd
stukken een betrouwbare en 
instruktieve schets van hun le
ven, werk en betekenis. Daar-

rond cirkelen de satellieten van 
vooral „kleinere" auteurs hoe
wel grote namen als Büderdijk, 
Beets en Heijermans de ruimte 
krijgen die zij verdienen. Op
merkelijk is dat Albrecht Ro-
denbach tien bladzijden krijgt 
toegemeten en dat zijn Mac te 
Animo integraal wordt opge
nomen. De Schutter citeert in 
zijn boek erg weinig en ver
antwoordt zich: „Een beschei
den literaire rehabilitatie van 
Rodenbach zou niet misplaatst 
zijn" (blz. 138). Het is type
rend voor de persoonhjke aan
pak van De Schutter die de 
moed heeft soms tegen ver
valsing van de literóiire geschie
denis in te gaan. lïen gelijk
aardige rehabihtatie valt Eli
sabeth Maria Post (1755-
1812) te beurt die voor De 
Schutter vooral vanuit histo
risch oogpunt belangrijk is om
dat zij de romantiek in de Ne
derlandse literatuur introdu
ceerde. 

MEER KREDIET 
Over het ontbreken van au
teurs als Staring kan men ein
deloos diskussiëren. Wie De 
Schutter leest, voelt dat hij 
geen echte geschiedenis van de 
Nederlandse hteratuur wil 
schrijven zoals Knuvelder het 
deed. Totaal andere benade
ringen zoals die van Ton An-
b e e k in Geéchiedenu van de Ne-
derlandde literatuur tuiden 1885 en 
1985 lieten dan weer de 
Vlaamse literatuur kompleet 
onbesproken. De Schutter zet 
in zijn verhaal bakens uit, laat 

• • • 

schijnw^erpers vallen op Vlaan-
derens en Nederlands grote 
namen en in de schadu-w daar
van mogen tal van anderen 
even in het licht treden. Daar-
rond trekt hij grote kaders op 
die verwijzen naar de Euro
pese hteratuur en maatschap
pelijke toestanden w^aarbinnen 
de literaire stromingen zich 
ontwikkelen. Op die poging tot 
syntese en aksentuering moet 
de onderneming van De Schut
ter getaxeerd worden. Hij 
schrijft niet op de eerste plaats 
voor de literatuurspecialisten 
maar voor de gewone lezer die 
in zijn huisbiblioteek een over
zichtswerk ŵU dat zowel qua 
volume als qua benadering een 
leesbaar geheel blijft. En zo'n 
werk was tot voor kort niet 
meer te vinden. Daarom alleen 
al verdient dit projekt meer 
krediet dan het tot dusver 
kreeg. En als het inderdaad zo 
is dat de tijd van de grote 
verhalen voorbij is en de kri
tiek o.m. valt over het be
palende karakter van de titel, 
dan lezen we voortaan „een 
verhaal over Nederlandse li
teratuur". Mijn leesplezier en 
mijn nieuwe inzichten blijven 
er niet minder om. 

Patrick Lateur 

c» Het verhaal van de Neder-
landtie literatuur. Band 2. Ver
lichting. Romantiek. Reali^nte-
Naturalütme. Multatuli en Ge
zelle. Freddy De Schutter. Uitg. 
Pelckmant)- Wereldbiblivtheek, 
Kapellen-Airuterdam. 1994, 
368 blz., 990fr. 

^ WOENSDAG 4 JANUARI 1995 

file:///vaarnaar


KÜLT-IMTJE 
EEN NIEUWE BUNDEL VAN MAURITS VAN LIEDEKERKE 

POËZIE MET VASTE GROND 
„Ik lig aan het einde van de 
wereld / in een weide van ner
gens." (blz. 7). Zo begint het 
prolooggedicht van Voeten in 
de aarde waarin Maurits Van 
Liedekerke zijn zoektocht naar 
zijn bestaansgrond verderzet. 
Hij neemt vooraf afstand van de 
opdringerige w^erkelijkheid van 
de dag en -wacht tot de nacht 
weer alles toedekt. Dan kan hij 
w^elhcht de essentie van zijn 
ervaringen beter onder ogen 
zien. Dus: „Ik houd mij vast aan 
het gras. / En vlucht niet voor 
het donker." 

EENHEID 
Zich vasthouden aan het gras 
bevat yoor Van Liedekerke iets 
meer dan de spreekwoordelijke 
betekenis. In 1987 publiceerde 
hij de bundel Huid van groó 
waarin hij de balans opmaakte 
van het verleden en ook „de 
stapstenen uitgezet" heeft voor 
later. 

Gras is er het genaxüge middel 
om te ontkomen aan de hin
derlaag van een onherbergzame 
w^ereld. De link die Van lie
dekerke legt met vorig werk 
wordt bij de lektuur van Voeten 
in de aarde bevestigd en ver
ruimd. Vier gedichten uit deze 
bundel publiceerde Van Liede
kerke reeds in ZiiverWerk die hij 
in 1992 als een tussentijds po
ëtisch bericht met Willie Ver-
hegghe uitgaf. Twee ervan wer
den geretoucheerd. Anderzijds 
doen het gedicht „Begraafplaats 
Kort Stokje" en de andere ver
zen uit de cylcus „Paramaribo" 
denken aan een paar cursiej^^^ 
v^xAnktr e3 Zon (1991). In die
zelfde bundeling van prozastuk-
jes loopt „Stabat mater dolo-

M A U R I T S 
VAN LIEDEKERKE 

VOETEN IN 
DE AARDE 

rosa" vooruit op het gedicht 
„De Kristus op de Koude 
Steen" uit de nieuwe bundel. 
Tenslotte zijn de paar moeder
gedichten uit Huu van grod een 
prélude op de cyclus „In me
moriam matris" uit Voeten in de 
aarde. 

Van Liedekerke werkt dus be
hoedzaam aan zijn bundels (er 
liggen zeven jaren tussen de 

twee grote zelfstandige bundels 
als we Voor een soldaat van de grote 
oorlog even opzij schuiven), hij 
herwerkt w^at hij tussentijds 
even prijsgaf en bewerkt bhj-
vend de bronnen van zijn schrij
verschap. Op die manier ver
toont zijn werk een groeiende 
eenheid qua tem.atiek en kleur. 

Voeten in de aarde, naar mijn 
gevoelen Van Liedekerkes beste 

LEESIDEE: EEN GOED IDEE 

Er is een tijd geweest w^aarin 
lezers in Vlaanderen bijzonder 
betuttelend werden voorge
licht over -wat er op de boe
kenmarkt te vinden was. Die 
tijd ligt reeds een paar de
cennia achter de rug maar tot 
dusver bleven twee organisa
ties elk hun recensietijdschrift 
uitgeven. Het Nationaal Bi-
biiotheekfonds heeft 41 jaar
gangen verzorgd van Lektuur-
gidd, het Katholiek Centrum 
voor Lectuurinformatie en Bi
bliotheekvoorziening bracht 
72 jaargangen van BoekengSd 
uit en 36 jaargangen van J&ugd-
boekengSé. De oprichting me
dio 1994 van de vzw Vlaams 
Bibliografisch Informatiecen
trum (VLABIN), samenge
steld uit mensen van diverse 
ideologische en filosofische 
strekkingen, had tot een van 
de doelstellingen het uitgeven 
van twee onafhankelijke en 
pluralistische tijdschriften, 
Leesidee en Leesidee Jeugd
literatuur telkens door een au
tonome redaktie. December 
'94 kwam van beide het 0-
nummer uit. Vanaf 1995 ver
schijnen beide tijdschriften 
tienmaal per jaar en zullen 
resp. ca. 750 en 250 bladzijden 
informatie brengen over boe
ken en auteurs. De ambitie van 
de recensietijdschriften is „een 

»|^^*. '.-f I 

Lecéidee biedt de lezer krit'uche 
informatie over boeken en au-
teuré. 

zo efficiënt en volledig mo-
gehjke kritisch-informatieve 
ontsluiting van het lopende 
Nederlandstalige algemene 
boekenaanbod". 

De O-numroers van beide tijd
schriften zijn veelbelovend. 
Het funktionele drukwerk van 
de drie vorige periodieken 
heeft plaats gemaakt voor een 

lay-out die tot lezen uitnodigt. 
Inhoudelijk is er veel variatie. 
Uiteraard domineren de re
censies, ingedeeld in vaste ru
brieken (ook strips). Maar de 
redaktie biedt ook nieuwe ru
brieken als: thema of auteur in 
de kijker (in het 0-num.mer 
zijn dat bijdragen over kol-
laboratie en over de Nobel
prijswinnaar Kenzaburo Oë), 
een overzicht van de pocket-
markt, belangrijke themanum
mers van tijdschriften, boe-
kenweetjes. De afwisseling 
van nieuwe rubrieken en re
censies maakt elke versehj-
king met de vorige tijdschrif
ten onmogelijk. Leesidee in 
zijn dubbele gedaante heeft 
alles mee om het leespubliek te 
verw^ennen en goed te oriën
teren. Voor wie een abonne
ment te zwaar zou vallen, al
vast een raad: dring er op aan 
dat in uw openbare biblioteek 
of schoolbibhoteek Leesidee 
elke maand ter beschikking 
ligt. 

(pl) 

c» Abonnement! Leesidee 1.900 
fr. — Leesidee Jeugdliteratuur 
800 fr. — Een gekomhineerS 
abonnement kodt 2.500 fr. — 
Vlabin, Coeberger^traat 35, 
2000 Antwerpen. Inlichtingen: 
03/248.74.18. 

bundel, vormt daarvan de voor
lopige bekroning. 

MOEDERGROND 
Sinds Huid van Grad is de dichter 
nog meer vergroeid met de 
aarde van het Pajottenland: ,,Ik 
ben regen, ik ben vlier. / Mijn 
lichaam en ik, voeten in de 
aarde." De cyclus, die ook de 
titel van de bundel weergaf, is 
een verkenning van het land
schap v^raarvan de dichter een 
onderdeel werd maar waarin hij 
ook meesters herkent. 

Zo luidt het over de vlucht van 
vleermuizen: „De bovenhand 
schreef zelden mooier / bevel." 
(blz. 14), en in het kijken njiar 
schapen vindt de dichter een 
„onbeschaamd tijdverdrijf" 
vi'ant schapen tonen ,,hoe zij de 
dag verteren blinkend in de 
zon." (blz. 15). Het landschap is 
een plek van symbiose maar ook 
van geweld. De ,,chemische 
bombardementen" gebeuren er 
,,ln de naam van een god / die 
vanuit paleizen / de zaden ze
gent." (blz. 18). In de schijnbaar 
idyllische benadering van zijn 
microcosmos blijft de dichter 
attent voor de storingen die van 
buitenuit komen. 

Of voor gew^eld waarnaar een 
typisch Pajottenlandse Kristus 
op de koude steen verwijst: „En 
als ik niet kom zie ik u / in de 
levende hjken." (blz. 13). In 
Anker e3 Zon schreef Van Lie
dekerke reeds: „Op een of an
dere manier zie ik er de mens 
van vandaag in, zoals hij door de 
machthebbers gekleineerd en 
mishandeld wordt." (blz. 116). 

In de ontroerende maar sec ge
houden cyclus „In memoriam 
matris" wil de dichter het beeld 
vóm zijn moeder „-wedersamen-
stellen". Tegelijk is het een po
ging tot inzicht in zichzelf want 
,,Zoals ik in haar was, zo ben ik 
in haar reeuw." (blz. 23). De 
moeder is welhcht ook de moe-
dergrond en haar bevelende 
stem drjiagt hij met zich mee en 
vraagt zich af „Waar brengt dit 
mij?" (blz. 25). De twee vol-
gence cych, „Stil leven" en 
,,Tijdstippen" bieden eigenhjk 
een veelvoud van antwoorden 
op die vraag. 

Het zijn evenveel zorgvuldig 
geschilderde miniaturen waarin 
de dichter omzichtig zijn om
geving aftast. Deze verzen krij
gen opnieuw inhoud vanuit het 
verlangen naar osmose met alles 
wat rond hem bew^eegt en leeft, 
maar ook vjuiuit de hefde en de 
poëzie. Het poëticale „Gedicht" 
(blz. 37) bevat eigenhjk eJle 
kernwoorden uit deze bundel: 

Een gedicht u een akwarei, 
veel water en veel wit 
en óomd de toetd 
van een donate. 
Ook rilling over de rug 
van een Lmddchap. 
Of handenvol aarde. 
Een gedicht, een moedervlek 
op het behang. En klare pLuden 
na de regen. En ik 
die aarzelend woorden 
dchat. 

De laatste cyclus ,,Param£iribo" 
verrast de lezer heel even door 
de indruk dat de dichter zijn 
vleugels openslaat en andere ho
rizonten opzoekt. De cyclus si
tueert zich inderdaad in Su
riname en het exotische is nooit 
veraf. Maar de ogen waarmee 
Van Liedekerke het land bekijkt 
zijn dezelfde als voorheen. 

De dichter voelt mee met de 
marginalen van Paramaribo, 
observeert de hoertjes in de 
Maagdenstraat (,,een wreed 
toeval" van woorden) en troost 
een bekende op de troosteloze 
begraafplaats Kort Stokje: 
,,Maar schaam je niet, ook mijn 
sandalen // dragen stof en as van 
wie mij hef is" (blz. 50). Daiar-
mee legt de dichter de band met 
de moedergedichten uit de 
tweede cyclus. 

HERKENBAAR 

Van Liedekerkes verzen zijn 
geen watervallen van woorden 
of bewegingen. In het staccato 
van zijn verzen staat er wat er 
staat, niets meer maar ook niets 
minder. Hij is geen hermetisch 
minimahst maar w^eet door een 
sober w^oordgebruik en tegehjk 
een rijke beeldentaal te zeggen 
of te suggereren wat hij kwijt 
wil. En wat hij te zeggen heeft, is 
herkenbaar voor velen. Zijn 
zoektocht njiar zijn bestaans
grond vertrekt en eindigt bij de 
grond w^aarop hij bestaat. 

Het feit dat vanuit die micro
cosmos, ook als die even over de 
ocejian wordt verplaatst, her-
kenbcire signalen vertekken, 
maakt van Voeten in de aarde 
een bijzonder waardevolle bun
del. Maurits Van Liedekerke 
mag geen zeven jaren meer 
wachten om ons op die manier 
nog eens te verrassen met een 
bundel waaraan ook de uitgever 
de beste zorgen besteedde. 

Patrick Lateur 

c» Voeten in de cuirde. Gedichten. 
Maurit) Van Liedekerke. Uitg. 
Contact, Antwerpen, 1994. 61 
bic, 395 f r. 
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M E N G E L W E l 

EEN EIGENZINNIGE 
SELEKTIE 
ZATERDAG 7 JANUARI 

SCARLETT 
Er ^verden al vaker plannen gemaakt om een vervolg te draaien 
op de filmklassieker Gone With The Wind. John Erman probeert 
het met deze 4-delige TV-serie, weiarin de draad wordt 
opgenomen wanneer Scarlett O'Hara (prima vertolkt door 
Joanne Whalley-Kilmer) de begrafenis van haar nichtje 
Melanie Wilkes verlaat. (TV 1, cm 21u.) 

WISH YOU WERE HERE 
De Britse regisseur David Leland schetst in deze bitterzoete 
film een prachtig portret van Lynda, een 16-jarig tienermeisje 
dat opgroeit in een klein Engels kustdorpje. Lynda, die al vroeg 
haar moeder verloor, verzet zich tegen de kleinburgerhjkheid 
van haar omgeving, zij ontdekt de „geneugten des levens" en 
houdt er een schat van een baby aan over. (VTM, om 
23u.30) 

Z O N D A G 8 JANUARI 

THE RUSSIAN LOVE CONNECTION 
Zes maal per jaar reist een groep Amerikaanse zakenlvii naar 
Moskou om er kennis te maken met één van de duizenden 
Russische vrou\ven die met een Amerikaan vrillen trouwen. 
Deze Britse dokumentaire is een „keuze van Dekeyzer". (TV 
2, om 19u.50) 

NIET VOOR PUBLIKATIE 
Met Koud geld begint een nieuv^re reeks afleveringen van de serie 
die speelt op de redaktie van de sensatiekrant üc;)/'&'</ en Vic De 
Wachter belandt meteen midden een bende valsemunters. (TV 
1, om 2Iu.05) 

ELvid PredLey zou op 8 januari 60 zijn geworden en de BBC 
besteedt ruime aandacht aan The King, met o.m. de film 
Jailboude Rock. Dinsdag 10 januari op BBC 1, om Ou.35. 

D I N S D A G 10 JANUARI 

JAMBERS 
In zijn reportagemagazine gaat Jambers op zoek naar Vlaamse 
playboys, mannen die van zichzelf denken dat hun ver
leidingskunsten niet te weerstaan zijn. Vaak is dat ook zo, maar 
elke medaille heeft zijn keerzijde... (VTM, om 21u.30) 

W O E N S D A G II JANUARI 

LA STORY 
Steve Martin brengt in deze Amerikaanse komische film van 
Mich Jakson (1991) hulde aan ,,zijn" stad, los Angeles. Als 
halfgare TV-weerman zwerft hij doorheen zijn zelfgeschreven 
scenario en ontmoet via pratende verkeersborden zijn Ware 
Liefde, de Britse joemaliste Victoria Tennant. Prima amu
sement ! (TV I, om 22u.05) 

VRIJDAG 13 JANUARI 

NARROW MARGIN 
Gene Hackman is een politieman die een vrouw (Anne Archer) 
moet begeleiden, die getuige geweest is van een moord. Tijdens 
de treinreis door de Rocky Mountains worden ze achtervolgd 
door handlangers van de gangster die de moord beraamde. Een 
aktievoUe Amerikaanse film van Peter Hyams uit 1990. (VTM, 
om 21 u.) 

GUNCRAZY 
Amerik. misdaadfilm van Tamra Davis (1992) met Drex 
Barrymore, James LeGros en Billy Drago. Anita is een 
eenzaam meisje dat op school vaak gepest wordt. Zij begint een 
korrespondentie met een gedetineerde en put daaruit de moed 
om flink van zich af te bijten. (TV 2, om 22u.'45) 

HERSENBREKER 
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OPGAVE 31 
Horizontaal 

1. Alisbruik van deze vrucht 
kan oorpijn veroorzaken 
(3) 

5. Een onthoofde vogel ten te
ken dat iemand een zeer 
donune opmerking maakt 
(3, 6, 3) 

6. De aandacht trekkend (8) 
8. De horizon, en w ĉiar die 

ophoudt (6) 
10. Die dienen om zuigelingen 

te foppen (7) 
13. Winters vervoermiddel (2) 
14. Deze leg je op tafel als je 

sterk in het spel staat (7) 
15. Verslaafden? (11) 
17. Zo'n stuk hout kan een ge

wichtige gebeurtenis mar
keren (7) 

18. Blijkbaar breekt er iets (5) 
19. Zulke beesten worden be

reden door mensen die maar 
niet kunnen zwijgen over 
wat hen speciaal bezighoudt 
(12) 

Vertikaal 
1. Hield een feest hoewel hij 

niet bij de eerste drie ein
digde (6) 

2. Het was te horen gedweest 
dat er metalen spullen aan 
elkaar werden bevestigd 
(9) 

3. Kernachtige gemeente aan 
de Schelde (4) 

4. Grootbrengen heeft met 
eten te maken! (8) 

5. Kleinste deel van een klein 
stukje brandhout (3) 

7. De invloed van het Italieians 
op de Nederlandse taal 
wordt gedemonstreerd op 
de grote weg (10) 

9. In de winkel vind je op een 
rijtje de namen van de par
tijleden die de verkiezingen 
wonnen! (8) 

10. Standvjistig kostuum ? (8) 
11. Dit meisje komt achterop 

(4) 
12. Landelijke toestanden (6) 

16. Vlaag van eigenzinnigheid 
(3) 

18. Geheimschrift (4) 
20. Teken van geheiligd stil

zwijgen (2) 

OPLOSSING 
OPGAVE 30 
Horizontaal: 4. koppelbaas; 7. 
monnikenwerk; 8. scheuralma-
nak; 11. ia; 12. menu; 13. her
dertje; 15. inruilwaarde; 19. 
geste; 21. afzink; 23. mega; 23. 
allee; 25. mi. 

Vertikaal: 1. hooilucht; 2. sluw^; 
3. maak dat je wegkomt; 5. 
plenair; 6. onthouder; 7. mis
leiding; 9. Lode; 10. aard; 14. 
bla; 16. ultra; 17. asfah; 18. 
ruimen; 20. enen; 22. mal. 

Bij de opgave van nr 30 zijn er 
enkele foutjes geslopen. De ma
ker van de hersenbreker vroeg 
ons het volgende: „Als u de 
oplossing van opgave 30 plaatst, 
wilt u er dan éian toevoegen dat 
in de opgave een foutje heeft 
gezeten bij vertikaal 9. Aan
vankelijk had ik dciar „lade" 
staan, mjiar dat is zo ,,Hollands" 

(jullie zeggen: schuif), dat ik het 
veranderde in de naam „Lode". 
Helaas zag ik daarbij over het 
hoofd dat dan het korte woordje 
,,ia" veranderde in „io", wat 
natuurlijk onzin is. Een woordje 
van ekskuus lijkt me wel op zijn 
plaats. Er wordt wel rekening 
gehouden bij kontrole van de 
uitslag. Wellicht hebben som
mige inzenders er zelf al op 
gewezen." 

En inderdaad... Iemand die het 
precies allemaal op een rijtje had 
gezet zoals onze medewerker 
het heeft uitgelegd is Louis Mo-
ris, uit de Swertmolenstraat 14 
te 3020 Herent. Naar hem gaat 
dan ook deze w^eek onze prijs! 

Daarna heeft ook de redaktie 
nog eert foutje gemaakt en de 
opgave van vertikaa.1 22 niet 
vermeld. Waarvoor ook onze 
ekskuses! 

Wij venvachten uw gele brief
kaart met de oplossing van op
gave 31 ten laatste op maandag 
16 januari 1995 op de redaktie: 
Barrikadenplein 12, 1000 Brus
sel. 

SATERDAG 

AHASVERUS 
„Broers brengt Happart 
aan zet" las Ahasverus 
Jo>)é moet nu. ook nog 
Uren schaken l 

4t^ 

© 

Volgens Krijgsraad blijken 
soldaten dan toch geen 
Blau'wschelmen te zijn. 

© 

Ronde van Wallonië komt in 
Voeren 
Als daar maar geen 
kettingreaktie van komt! 

© 

Doden laten Jeltsin Siberisch 
koud 

© 

Schepen Vogels wil slot op 
Deur-ne 

© 

José wil burgemeester zijn 
Happart-entière ! 

© 
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WEDERWOOBD 
De redaktie ontvangt 
graag brieven van le
zers. Naamloze, scheld
en smaadbrieven gaan 
de scheurmand in. De 
andere publiceert zij, 
naargelang er plaats is. 
De redaktie behoudt 
zich het recht voor brie
ven in te korten en pers
klaar te maken. 
Brieven worden onder
tekend met naam en 
plaats van herkomst, 
tenzij de schrijver ver
zoekt initialen te gebrui
ken. 

KOMPLEKSLOOS 

ZIJN! 
Ik lees da t Lc Soir de Van-
d e n b r a n d e - n o t a over Vlaams-
B r a b a n t opva t als een stra tegie 
to t , ,vervlaamsing". Ik stel to t 
mijn verbi js ter ing vas t da t een 
S t a n d a a r d - r e d a k t e u r „va l t" 
over zulke verv laamsing . 

L a a t ons voor één kee r heel 
duideli jk w e z e n : Vlaams-Bra -
b a n t is v a n ons , en vsm ons 
alléén. W i e zich niet aanpas t , 
f rankofonen of eu rok ra t en , 
•worden ve rzoch t me t bekweime 
spoed op te hoepe len . Voor 
Brussel ge ld t : da t is onze s tad. 
Als in te rna t iona le s tad — Vlaan
d e r e n heeft e r n u eenmaal zo 
een nod ig - zal die nooit he 
lemaal N e d e r l a n d s zijn. M a a r 
onze k i J t u u r mioet er d o m i n a n t 
zijn. W a t de ons onts to len ge
b ieden bet ref t : ik w e e t ui t pe r 
soonlijke e rva r ing da t er in 
Exlingen b i n n e n s k a m e r s heel 
veel N e d e r l a n d s g e s p r o k e n 
•wordt. D a t is in Overmaóis, Ko
men, de J e k e r enz., niet an 
ders . 

Ik s c h a a m mij vols t rekt niet als 
ik openlijk zeg da t ik die ge
bieden •wil ve rnede r l ands t zien. 
W a a r o m zou ik ? Zijn de frans-

tcJigen b e s c h a a m d o m d a t ze 
Vlaams gebied ver f ransen ? 
N e e n , ze k o m e n e r openhjk voor 
uit, en n o e m e n verf rans t gebied 
,,verw^orven". E n onze ve rde 
diging daa r t egen of he t t e r u g 
no rmaa l m a k e n van de toes t and 
die d o o r de f rankofonen ver
v o r m d w e r d zou tot schaam
r o o d moe ten voe ren ? 

W a a r zijn •wij toch mee bezig ? 

W a n n e e r leggen wij onze k o m -
pleksen toch eens eindelijk 
a f ! ? 

J a a k P e e t e r s , O l e n 

GAIA(l) 
D e d ie renrech tenorgan i sa t i e 
G A I A liet deze w e e k t e r u g van 
zich h o r e n o n d e r he t m o t t o : 
„Beschaa fde m e n s e n w o r d e n 
kotsmisseli jk v a n foie gras" . 

O n d e r he t mo t to „verdee l en 
hee r s " poog t deze extremist i 
sche organisa t ie me t bedr ieg
lijke en emot ionele publ ic i ta i re 
akt ies he t d ier volledig ui t onze 
ekonomie w e g te w e r k e n . „Wij 
•wdlen da t he t d ie r -gebru ik in 
zijn geheel ui t de samenlev ing 
verdwi jn t of g e b a n n e n w o r d t en 
v e r v a n g e n •wordt d o o r d ierge-
bruiksvr i je leefwijzen", a ldus 
Miche l V a n d e n b o s c h e in de 
b r o c h u r e Vrijdier v a n G A I A 
(blz. 9 ) . D e z e fundamenta l i s ten 
h e b b e n niets te m a k e n me t die
r e n b e s c h e r m i n g of g roene jon
gens Wciarvoor ze zich al te 
g r a a g u i tgeven. 

Beeld u even een „bescha^sóng" 
in z o n d e r d i e r en : geen biefs tuk
friet, geen l ekker stidtje vis, 
geen mosselen, geen h a m b u r 
ger, geen me lk voor d e kin
de ren , geen l ederen schoenen , 
geen wol len puU, geen zijden 
b louze , geen h o n d of ka t als 
huisdier, geen p r o d u k t e n mee r 
t egen vhegen en lastige mu g g en , 
geen bestr i jd ing van schadeli jk 
onged ie r te voor de landbou^w, 
geen geb ru ik v a n d ie ren in •we
tenschappel i jk onderzoek , zelfs 
als di t onde rzoek mensen levens 
k a n redden . . . enz. U k a n he t zo 

gek niet b e d e n k e n m a a r da t 
s taat al lemaal te lezen in he t 
p ropaganda -ma te r i aa l v a n de 
„beschaafde m e n s e n " van 
G A I A . 

E n stel u v o o r da t •we ons al
lemaal gêian g e d r a g e n zoals „be 
schaafde m e n s e n " en een voor
beeld aan G A I A nemen . M e t 
een m a s k e r v o o r ons „beschaafd 
gezicht" bedr i jven b innen vallen 
en e lekt r ische kabe l s doorsn i j 
den zoals bij een ka lkoens lach
terij en een k ippens lachter i j , de 
o p e n b a r e o rde ve r s to ren o m d a t 
een minis ter een •wet niet wil 
v e r a n d e r e n zoals in K r o m b e k e , 
ons ve rk leden als „ o n b e 
schaafde b r a v e b u r g e r s " o m 
vuurpi j len af te schie ten t i jdens 
W a r e g e m Koerse o m póiarden 
o p hol te la ten slaan (ooit ie
m a n d van de d ie renbescher 
ming dergeli jke idiote k u r e n 
w e t e n u i tha len ?) , t e lkens als w e 
d e d e u r u i tgaan een hele schare 
poht ie op de been b rengen . . . 

M e n s e n die G A I A als be
schaafde m e n s e n en d ie renbe
sche rming beschou^wen zijn of
wel zeer s lecht ge ïnformeerd of 
hypokr ie t . 

C h r i s t i a a n P a r m e n t i e r , 
D o c t o r i n d e 

d i e r g e n e e s k u n d e , K o r t e n b e r g 

GAIA (2) 
W e e t he t p u b h e k eigenhjk •waar 
d ie renrech tenorgan i sa t i e s v o o r 
s t a a n ? Al te v a a k w o r d e n ze 
v e r w a r d me t de onvo lprezen 
d i e renbesche rming . H e t is niet 
de bedoe l ing v a n G A I A en 
soortgehjke organisat ies o m he t 
lot v a n d e d ieren te ve rbe te ren , 
m a a r o m he t d ier •weg te cijferen 
uit ons ekonomisch en maa t 
schappel i jk leven. Ik ci teer Ali-
chel V a n d e n b o s c h e t i jdens een 
tele^visiedebat: „ I k ben geen die-
ren^vriend en ik h o u niet v a n 
dieren" . 

D i t zijn de w o o r d e n van Ingr id 
Ne'wkirk, s t ich ter v a n F E T A , de 
Amer ikaanse moede ro rgan i sa 
tie v a n G A I A : „Die r enbev r i j 

de r s beschou 'wen de mensen -
d ie rsoor t niet apar t , e r is d u s 
geen r eden om te zeggen da t he t 
mensehjk •wezen speciale rech
ten heeft. l ien ra t is een v a r k e n 
is een h o n d is een jongen . H e t 
zijn al lemaal zoogdieren ." ... 
,,Zelfs als he t onde rzoek op die
ren een geneesmidde l zou o p 
leveren tegen A I D S z o u d e n w e 
er n o g tegen zijn." 

Voor de d ie ren rech tenorgan i sa 
ties is he t leven van een ra t 
be langr i jker dan da t v a n een 
onschu ld ig ziek k ind . G A I A be 
t eken t da t i edereen vegetar ië r 
moe t w o r d e n , niet mee r te p a a r d 
m a g rijden, geen h o n d m e e r 
m a g h e b b e n en geen onged ie r te 
m a g verde lgen . 

Ik roep alle „beschaa fde men
sen" op zich te ve rze t t en tegen 
d e onverdfciagzaamheid van de 
godsdiens t fana ten , van he t ra
cisme en de ex t remis ten van de 
d ie renrech tenorgan i sa t i e s die 
d o o r h u n s luwe medisispel aan 
iedereen h u n onz innige w a a n 
idee t r a c h t e n o p te d r ingen . 

K . G . L a n g e d o c k 

CARREFOUR 
M e t verbêizing las ik in u w 
art ikel „ U n L a n g a g e d e Car -
refour" (Wij, 21 dec . '94) over 
mijn h o u d i n g t egenover Car-
refour en de Frans ta l ige akt ie in 
d e R a n d . 

D e z e k^wakkel w e r d d o o r Ter
zake in he t a v o n d j o u m a a l van 
niciandag 19 d e c e m b e r '94 ui t
g e b r a c h t en r a a k t k a n t noch 
w^al. 

Als b u r g e m e e s t e r v a n he t 
Vlaamse D ü b e e k e rge r ik me 
g rond ig cuan de a r rogan t i e en de 
leugens v a n F r a n s t a h g e p u b h -
kat ies als Carrefour. 

Ik schreef h ie r tegen als eers te 
schepen r eeds een vrije t r i b u n e 
in De Standaard v a n 13 juli 1989 
•waarin ik aank loeg : „ S o m m i g e 
F r a n s t a h g e n bhjven ge^woon 
weigeren zich te in teg re ren in 
he t Neder lands tcJ ige landsge-

nv de winne-fabrisac 

/ mlgroBtraat 128 
/ B 9200 sobc»naarde 

^ ' dandermonde 
062/42 3Z 04 - 42 30 16 

drukkerij 

lypo 
offeet 
repro 
enveloppen 
rx enveloppen 
kettingformulieren 
boekdruk 
direct mail 

deelte, •Wciar ze n o c h t a n s wil len 
w o n e n " . E n v e r d e r : , ,He t is 
i n d e r d a a d t rag isch da t een min
de rhe id v a n fi-ancofonen m e t 
een negentiende-eeu^wse men-
tahte i t d e reahte i t van he t r and 
gebied we ige r t te a a n v a a r d e n . 
D a t r andgeb ied is N e d e r l a n d s 
tal ig v a n oor sp rong , he t b e h o o r t 
j iu id i sch en adminis t ra t ie f t o t 
he t Vlaamse Gewes t , he t zal 
d a a r altijd toe behoren" . 

H e t is ge^woon d o m of t e k^wader 
t r o u w ui t een z insnede , die in 
fine v a n di t ar t ike l volgt en 
•waarin ik de act ie v a n de F r a n s 
t ahgen als „ach t e rhoedegevech 
t en" bes tempel , af te leiden da t 
ik die actie miniméJiseer. 

In tegendeel , ik v ind de u i tgave 
van een blad als Carrefour een 
kaaksleig a a n he t ad r e s v a n ie
de re Vlaming. 

J a n D e C r a e n , 
b u r g e m e e s t e r ( D i l b e e k ) 

Brood- en 
banketbakkerij 

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

SPECIALITEIT 
VAN ALLE 

GELEGENHEIDSGEBAK 

rjz&f^-'ii-^^' 

Zitplaatsen feest
zaal voor 100 per-

J , sonen. Groepen 
'••^Vj) en bussen op 

' ' afspraak 
tegen speciale 

' prijzen - toeristen-
"•-• menu 295 fr. 

Brugge bezoeken is ook 
kennis maken met het 

Vlaams 
Ontmoetingscentrum 

^ D e G u l d e n Spoor 

rechtover uitgang parking 

't Zand 22 Brugge 
tel. 050-34.30.82 

* dranken * restaurant 
* snacks * zaal voor 50 pers 

- DEVRIESE ^ 
woonveriichtinp 

baron ruzettelaan 78 
8310 brugge 4 

>.baan brugge-oostkamp, 
K 050 35 74 04 / 

WOONIDEE 
Cecile Moonen 

Interieur Decoratrice 

WIJ tiebben tiart en tijd voor U 

Gordijnen en Overgordijen 

De beste merken, maken en plaatsen 

Overtrekken van zetels en stoelen 

20 jaar ervaring 

Advies voor uw interieur 

Woonidee, Stationstraat 16 
9280 LEBBEKE 
Tel 052/411573 

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 

'tboerenhof 
CAFE-RESTAURAMT-FRIÏÏJUR 

Terras - Lunchroom -
Coffeeshop 
Altamira stone grill 

Prijzen voor groepen 
op aanvraag. 

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

Kostuums naar 
maat 

f vèrmees 
J L / Steenhouwersvest, 52 

" ^ ^ ^ ANTWERPEN 

U bent van harte welkom bij 

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

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

GENTBESTEENWEG 377 
9300 AALST 
(200 m voor de Vijfhuizen) 
Tel. 053/70.06.64 
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VOORAL JOERNALISTEN ZOUDEN VOELBARE DRUK ONDERVINDEN 

BESTAAT ER NOG CENSUUR IN VLAANDEREN? 
WeL, het driemaandeLijkö tijdt^chrift van de univerdUaire 
Werkgroep Literatuur en Media besteedde zijn iaat,)te 
nummer van jaargang W integraal om de vraag te 
beantwoorden of er nog censuur bcdtaat. Een prangende 
vraag op een ogenblik dat in sommige landen nog <)chrijverd 
en joernaliéten vermoord worden, gevangen worden gezet of 
gebroodroofd en hun families worden bedreigd. Bij zo'n 
feiten wordt onmiddellijk aan het verre buitenland gedacht, 
o.m. aan Algerié', Egypte of Iran maar ook aan ^chrijvers 
alö Salman Ruöhdie en de Bengaabe Taélima Na^reen, 
wel de bedt gekende slachtoffert) van de cen^uur-terreur in 
deze tijd. 

WANTED 

aar hoe zit het in Vlaan
deren? Om daar een 
antwoord op te krijgen 

I stuurde WeL-hoofdre-
dakteur Hans Devroe twee vra
gen aan enkele auteurs, joer-
naüsten en mensen in de media. 
De vragen luidden: Bestaat er 
nog censuur? Bent u voorstan
der van enige vorm van censuur, 
b.v. inzake politieke schanda
len, gerechtehjke verslaggeving, 
porno, de privé-sfeer, geweld ? 

TOVERIJ 
Voorafgciand aan de antwoor
den stoffeert Devroe dit WeL^ 
temanummer met een boeiend 
essay ,,over gevaarlijke boeken" 
en gaat daarbij ver in de tijd 
terug. Van de magische rituelen 
en symbolen die in verscheidene 
kuituren en perioden een grote 
rol hebben gespeeld geeft De
vroe tal van voorbeelden. 

,,Bij Soemeriërs, Babyloniërs en 
Ass3mërs stond de toverij in 
hoog aanzien. Als afweer tegen 
ziekten een vroege vorm van 
geneeskunde, net zoals astro
logie voorafging aan astrono
mie. Toch maakte men reeds een 
onderscheid tussen toverij voor 
een goed doel (witte magie of 
theurgie) en schadelijke (zwarte 
magie of goëtie)." Meteen is de 
opdeling tussen goed en kwaad 
gesteld. 

Het Romeinse strafrecht voor
zag de doodstraf voor hekserij. 
Keizer Dominitianus wees in 
het jaar 93 alle astrologen en 
„mathematici' (kenners van 
vreemde tekens) uit omdat hij 
vreesde voor hun voorspellin
gen i.v.m. het politiek establish
ment. Samenzweerders zouden 
gebruik kunnen maken van een 
voorspelde sterfdatum... Domi
nitianus was niet alleen want „al 
de tiende paranoïde heerser die 
astrologen én filosofen in de 
verbanning joeg." 

Vervolgens geeft Devroe een 
overzicht van de toverboeken, 
de zgn. gevaarlijke boeken 
•waarvan zelfs het bezit aan
leiding tot de doodstraf gaf. 

Ketterij zou nog lange tijd be
streden •worden en het voor-
•werp zijn van doortastend op
treden ; brandstapels knetter
den niet aUeen om boeken te 
verbranden maar ook om hek
sen, •wonderdoeners, magiërs en 
Kataren uit te schakelen. 

Vrijheid van meningsuiting, 
recht op ,,•vrijzinnigheid " waren 
de grote verzuchtingen van de 
18de eeuw. Devroe geeft een 
overzicht van maatregelen uit 
die tijd, enkele voorbeelden uit 
het lijstje. 

1720: algeheel verbod op invoer 
van westerse boeken (vooral 
kristelijke) in Japan. In 1734 

werden de Lettred phiLMophu/ued 
van Voltaire verbrand, in 1742 
werd een korps van 79 ko
ninklijke censoren ingesteld, 
enz... 

En Devroe gaat zo nog een tijdje 
door, niet zonder de Vlaamse 
pastoor Rik Devillé te vergeten 
die wegens zijn boek De Laatste 
dictatuur op het matje bij kar
dinaal Danneels geroepen 
•werd. 

Naast censuur om politieke of 
religieuze redenen hjialt De-vroe 
ook „het gevaar van de sexu-
cJiteit" aan. WeL onthoudt de 
lezer het lijstje van de impudica 
(ontuchtige handelingen) niet, 
van geslachtsorganen tot sek
suele omgang met doden. Ook 
de wetenschap ^vas een gevaar
lijk ding en kon tot censuur 

y» ! . . *»» 

Salman Riuihdie: "populairste' 
talidt'uche ModUmceiuuur. 

aanleiding geven, De'vroe zet 
tussen zijn voorbeelden de 
Vlaamse geleerden Vesalius en 
Mercator. 

VODJE PAPIER 
Het boeiend overzicht •wordt 
afgerond met „het gevaar van 
taal", de lezer zal versteld staan 
•welke vormen van censuur in de 
loop van de tijd tegen „talen" 
bedacht werden. Niet in het 
minst de strijd tegen de scheld-
woordenboeken, de karikatu
ren en tegen het spreken van 

WEL BEKROOND, NIET GESCHIKT 

BRTN WEIGERT 
HOORSPEL OVER 
REPRESSIE 

In 1989 stuurde Hans De^vroe 
een bijdrage in voor een hoor-
spel-^wedstrijd van de BRT. 
Zijn stuk droeg de titel Kin
deren voor kooien en was ge
baseerd op de overbekende 
foto van ,,z^warten" in de leeu-
•wenkooien van de Antwerpse 
zoo. Het verhaal vertelde het 
werdervaren van een Ant
werps gezin dat in de nazomer 
van 1944 de bevrijding en de 
repressie over zich heen 
moest laten gaan. Het hoor
spel werd bekroond, maar de 
realisatie ervan ging niet 
door. 

Verontrust door het lange uit
blijven van enig nieuws 
wendde de auteur zich tot de 
administrateur-generaal van 
de BRT, Cas Goossens. Deze 
antwoordde op 28 juni 1990 
dat het hem speet „dat de 
realisatie van net hoorspel 
•werd afge^wezen om redenen 
die geen verband houden met 
de kwaliteit ervan." 

In september van 1994 
wendde de auteur zich op-
nieu^w tot dhr. Goossens, deze 
antwoordde twee maand later 
,,dat Kinderen voor kooien, 
dat dramaturgisch tot de be
tere inzendingen van de luis-
terspel^wedstrijd van 1989 be
hoorde, destijds én door de 
meerderheid van de redactie 

én door de toenmalige pro-
duktieleider R. Van Op-
broecke (ondertussen overle
den, n.v.d.r.), niet geschikt 
werd geacht voor realisatie en 
uitzending. Na lektuur van 
het hoorspel onderschrijft de 
heer E. Biys, verantwoorde-
hjke voor luisterspelen, die 
beslissing." 

BLINDDOEK 
Door ons om een kommen-
taar gevraagd antwoordt au
teur Hans Devroe :„Duidelijk 
om politieke redenen, en dus 
censuur! Zoiets is in strijd 
met het statuut van de open
bare omroep." 

En hl) voegt er aan toe: „Het 
is hypocriet de censuur aan te 
klagen •waarvan in China film
regisseur Zhang Yimou {To 
Live, Leven) het slachtoffer zou 
zijn, •wanneer men in Vlcian-
deren dezelfde fouten begaat. 
Zhang Yimo had het over de 
Kulturele Revolutie, ik over 
1944..." 

Een halve eeu^w na de ge
beurtenissen lijkt de maatre
gel van de BRTN toch •wel een 
beetje op •wat Georges Van 
Acker ooit zo treffend for
muleerde:,. De censuur is de 
blinddoek van het geweten." 

(mvl) 

slachtoffer van de fundamen-

een ,,•vreemde taal". Er is na
tuurlijk het (door Devroe aan
gehaalde) voorbeeld van het 
Klein Seminarie te Roeselare 
•waar het verboden •was Ne
derlands te spreken op de speel
plaats, maar dat •was een al
gemene maatregel die zeker nog 
tot en met 1914 in heel Vlaan
deren van toepassing was. Een 
gelijkaardige maatregel speelde 
nog vele jaren later in Friesland. 
En iedereen kent het verbod „Il 
est inderdit de chracher et de 
parler Ie Breton." dat in Bre-
tanje van toepassing •was. 

In zijn slotbeschouwing zucht 
De'vroe:,,De geschiedenis van 
het mensdom is er blijkbaar een 
ge^weest van periodieke onver
draagzaamheid, en dat zal ver
moedelijk zo blijven." 

Welke houding moet tegenover 
censuur aangenomen worden? 
Devroe geeft een eenvouding 
recept. „Gevaarlijke boeken en 
periodieken en media bestrijd je 
met andere boeken en perio
dieken en media. Niet met cen-
suurmaatregelen... men kan 
geen •vrijheid van meningsuiting 
afd^wingen door onvrijheid van 
meningsuiting." 

In het hoofdstuk Censuur, een 
dodelijk monster vertelt Willy 
Laes van Amnesty Internati-
onal-Vlaanderen hoe censuur 
de mensenrechten schaadt. Laes 
citeert het gekende artikel 19 
van de Universele Verklaring 
van de Rechten van de Mens 
met betrekking tot het recht op 
•vrijheid van mening en me
ningsuiting. Een artikel dat 
door de 180 VN-landen werd 
onderschreven msiar „in de 
overgrote meerderheid van die 
landen is deze tekst niet meer 
•waard dan een vodje papier. 
Overal waar artikel 19 niet 
•wordt toegepast, heerst er cen
suur. " 

Laes somt enkele voorbeelden 
op en besluit dat „de vrijheid 
van denken, schrijven, publi
ceren moet bevochten worden. 
Een opdracht voor elke dag." 

Isabelle Rossaert en Barbara 
Segaert gaan dieper in op de 
zaak Salman Rushdie en even
tjes ook op deze van schrijfster 
Taslima Nasreen die eveneens 
met de dood bedreigd •wordt 
door fundamentalisten. 

DRUKVAN BUITENUIT 
Uit de antwoorden van Vlaamse 
auteurs en mediamensen kun-

^ 

nen enkele nuttige bedenkingen 
gepuurd worden. 

Ludo Abicht:,,Racistische, sexis-
tische, homofobe en andere in
tolerante teksten, hoe eenzijdig 
en •walgelijk ook, moeten wor
den toegelaten, omdat ik ervan 
uitga dat de lezers oud en •wijs 
genoeg (moeten) zijn om dat 
zelf te beoordelen of zich te 
informeren." 

Frans Boenders vindt censuur no
dig in volgende gevallen: strikte 
privésfeer, porno met kinderen 
(-18jaar) en dieren, geweld dat 
een heroïsche uitstraling be
oogt. 

De Leuvense prof in Kommu-
nikatieteorie GuQo Fauconnier 
vindt dat censuur door onna
tuurlijke ingrepen van buitenuit 
in de media toeneemt want „In 
onze ,promotionele cultuur' 
spelen bij de beoordeling van de 
nieu^ws^waarde steeds meer eco
nomische factoren mee: de ver
koopbaarheid van nieu'ws, con
currentie, aantal lezers, recla
mevolume. Zulks leidt in be
paalde redacties minstens tot 
een voelbare (maar zelden door 
directies toegegeven) druk op 
journalisten, tot de neiging om 
de hoofdredacteur medeverant
woordelijk te maken voor het 
globale bedrijfsresultaat en — 
algemeen — tot een toenemende 
banalisering van het nieuws. 
Preventieve zelfcensuur en sub
tiele inperking zijn daarbij za
ken aan de orde." 

Auteur Pol Hoste stelt dat 
„Nieuw^sagentschappen, kran
ten- en radio- resp. tv-redacties 
voeren dagehjks selecties door 
van het beschikbare nieu^ws. De 
•vraag in •welke mate dit met 
censuur en of autocensuur heeft 
te maken is niet onbelangrijk." 

De schrijfster Greta Seghers be
klaagt er zich over dat het de 
katolieke biblioteken van de re
gio St.-Niklaas op last van het 
bisdom Gent verboden -werd 
haar pamfletroman Hoe moor
dend is mijn school aan te ko
pen. Het boek verscheen in 
1990. 

Johan Velghe, de adjunkt-hoofd-
redakteur van Het Volk, is voor 
censuur als het om gerechter-
hjke verslagge^ving gaat, daarbij 
moeten zolang er geen aanhou
dingsbevel is uitgevaardigd de 
namen én de initialen van de 
beklaagden geweerd •worden. 

De markantste opmerking komt 
w êl van Eugene Van Itterbeek die 
de redaktie van WeL in een RS. 
vraagt zijn ingestuurde tekst 
,,zuiver (ongecensureerd dus'.) 
weer te geven... 

Ook al is het temanummer om 
zijn dokumentaire w^aarde bie-
zonder interessant toch blijft de 
lezer op zijn honger over kon-
krete vormen van censuur in het 
Vlaanderen van vandaag. Het is 
spijtig dat de samensteller geen 
melding maakt van zijn eigen 
ervaring met de BRTN. Wij 
doen het in zijn plaatst. 

(mvl) 

c3> WeL, drienuuindelijks tijd
schrift. Uitg. Universitiare 
Werkgroep Literatuur en Media. 
Kapucijnevoer 67/15 te 3000 
Leuven (016/22.93.24) 400fr. 
100 bb^ 
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