
iWGEKOMEN r 2 m. mo 

WOENSDAG 11 JANUARI 1995 VIAAMS NATIONAAL WEEKBLAD 40^'MAARGANG • NR 2 • 33 FR 

WIJ 
Een uitgave van het 
Vlaams Pers-, Radio- en 
TV-insiituut vjcw. 

Hoofd redakteur: 
Maunts van Liedekerke 

Redakteuren: 
Tom Serkeyn 
Peter Dejaegher 

Sekretariaat: 
Hilde De Leeuw 
Alle stortingen van abonnemen
ten, publiciteit en redaktie op prk 
000-0171139-31 van WIJ, Bar-
rikadenpiein 12, 1000 Brussel 
Tel 02/219 49 30 
Fax 02/217 35 10 
Jaarabonnement i 200 fr 
Halfjaarlijks 700 fr 
Dnemaandeiijks 400 fr 
Los nummer 33 fr 

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

Reklame: 
Karel Severs, tel 02/219 49 30, 
toestel 231 
( s voormiddags) of privé, 
Alsembergsesteenweg 797, 
1653 Dworp 
Tel. 02/380.04 78 

VOER: CVP EN SP 
BUIGEN VOOR HAPPART 

NIEUWE TOEGEVING 
OP PRINCIPE 
NIET-INMENGING 
De federale regering bereikte maandagochtend een kom-
promid over Voeren. Vermits de Vlamingen in heel de 
recente Voerkri^u) geen vragende partij waren en geen 
andere eisen étetden, kan het bereikte kompromiö niet 
anders beschouwd worden dan aU een eenzijdige en 
nutteloze toegeving van de Vlaamse meerderheidspartijen 
CVP en SP aan de Parti Socialiste en Happart met als doel 
de redding van de regering Dehaene. De partij van Busquin 
en Happart slaagden er nog maar eeru) in heel het land aan 
hun chantage te onderwerpen en hun wil op te dringen. 

H o e w e l de Vlaamse reger ings
part i jen k u n n e n vo lhouden da t 
er aan he t wettel i jk k a d e r voor 
Voeren geen let ter gewijzigd 
w o r d t , be t eken t het Voe rkom-
promis niet m e e r of m i n d e r d a n 
het in de feiten o rgan ise ren van 
een tweeta l ig s t a tuu t voor Voe
ren. D e g o e v e r n e u r v a n Lim
b u r g zal voo r t aan ook over taal -

SCHAAMTE KOME 
OVER ONS! 

Wi 
• at de Vlaamse partijen in 
' de federale regering nu 
weer hebben uitgevreten 
grenst aan het onvoor

stelbare ! Een kompromis dat 
elke verbeelding tart en ons het 
schaamrood op de Vlaamse kaken 
schildert. Wat bezielen CVP en 
SP dat zij geen graten zien m dit 
akkoord en het nog verdedigen 
ook? 
Want ze geloven toch zelf niet dat 
Happart én de PS genoegen ne
men met „een lege doos", zoals 
CVP-voorzitter Johan Van 
Hecke het akkoord afdeed, 
lierste-minister Dehaene heeft 
zijn beste krachten verspeeld om 
zijn imago van loodgieter, van 
manusje, alle eer aan te doen want 
het nieuwe akkoord is géén lege 
doos méiar een schandelijke toe
geving aan Waalse dreigementen. 
Schaamte kome over ons ! 
Elders in dit blad leest u w^at er 
allemaal in ,,de lege doos" zit en 
dat is veel meer dan CVP en SP 
ons willen doen geloven. 
Dagenlang hebben de Fransta-
ligen geschermd met een nieuwe 
opdracht voor het Kollege van 

goeverneurs, zij zagen dit kollege 
als „een uitweg uit de krisis" en 
dat is ook uitgekomen. Het kol-
lege-nieuwe-stijl zal bevoegd 
worden voor taalgebonden ma
teries, w^at een uitbreiding wordt 
van de zgn. pacifikatiewet van 
1988. 
Beseffen CVP en SP dan niet dat 
Franstalige goeverneurs mede
zeggenschap in en kontrole op de 
Vlaamse gemeente Voeren krij
gen ? Zo léég IS de ,,lege doos" dus 
ook w^eer niet! 
CVP en SP vergoehjken hun toe
geving door te stellen dat José 
Happart géén burgemeester 
wordt maar wae zegt dat José 
Smeets, zijn schaduw, niet kwajer 
is ? Want met renegaten moet je 
dubbel uitkijken! Smeets heeft 
bovendien reeds meegedeeld dat 
hij blijft streven naar een retour 'k 
Liège. Bovendien kan Happart 
de burgemeesterssjerp omgorden 
vs^anneer hij dat wil! 
CVP en SP roepen dat aan het 
statuut van Voeren niet geraakt 
is. Maar w^at doen zij met de 
nieuwe faciliteiten die werden in
gebouwd? Want het wordt het 

aange legenheden in Voeren he t 
advies moe ten v ragen van he t 
zgn. Kollege van G o e v e r n e u r s . 
Di t advies is we l niet b indend . 

H e t is m a a r de v r aag of de 
L imburgse g o e v e r n e u r tegen dit 
advies zal k u n n e n ingaan . ISen 
koninkl i jk besluit , da t niet in het 
pa r l emen t moe t ges t emd w o r 
den , zal de b e v o e g d h e d e n van 

Waalse Gewest en de Franse Ge
meenschap toegelaten middels 
,,antennes" eigen diensten op te 
richten m het Vlaamse Voeren. 
Hetzelfde geldt de aanduiding 
van een ombudsman voor de 
Franstalige Voerenaars. Als dat 
geen nieuwe faciliteit is dan weten 
wij het ook niet meer. Dat CVP en 
SP dat blijven ontkennen is toch 
om de muren van op te klim
men. 
Dit schandehjk kompromis is bo
vendien tot stand gekomen met 
Happart-per-fax-aan-tafel. Hap
part is dus méér dan Happart , via 
zijn partij gijzelt hij een hele re
gering, de twee gemeenschappen 
en het ganse land. O p zijn bevel 
breekt kommunautaire koorts uit, 
op zijn bevel neemt ze weer af. En 
de Vlaamse partijen in de federale 
regermg knikken op zijn bevel. 
Happart is en blijft een meester m 
chantage. Omdat hij te veel weet 
van wat in de PS-keuken aan
gebrand is ? 

Dit schandelijk kompromis leert 
ons nog meer zaken. Onder meer 
dat CVP en SP in kommunau
taire knses nog steeds de toe
geeflijke broertjes zijn, die voor 
hun toegevingen zelfs niet eens 
wat in ruil krijgen! Het voorspelt 
niet veel goeds wanneer ooit an
dere kommunautaire dossiers op 
het tapijt zullen komen. 

Braven-Voeren 
Fouron-Le-Comte 

Nu is al zeker dat het Verloren-Maandag-i<iompromLi van Dehaene in 
Voeren niet voor pacificatie zat zorgen. Het voor Vlaanderen 
onaanvaardbare, dchadelijlce en onnodige alzkoord zal de rege
ringspartijen CVP en SP tot de volgende verkiezingen blijven 
achtervolgen. 

dit goevemeurskoUege ui tbre i 
den . M e e r d e r e jur is ten s telden 
al v r a g e n bij he t feit da t dit 
koninkl i jk beslui t eigenlijk de 
pacif ikat iewet wijzigt. W a a r n e 
mer s w e z e n e r o p da t dit K B 

Le People, de spreekbuis van de 
PS, heeft dinsdag j.1. de les voor 
de Franstahgen uitgeschreven. 
Hoofdredakteur J e a n Guy 
schrijft: ,,Als de Franstahgen ge
organiseerd verzet bieden en de 
vaste wil om te slagen hebben, 
zoals de PS het zopas bewezen 
heeft, breken de Vlamingen m 
Wallonië niet door, zij zullen mis
schien wel hun grenzen niet ver
leggen maar minstens toch moe
ten opkrassen. ' 

En J e a n Guy raadt zijn lezers aan 
zich „...dit goed te herinneren 
voor de andere kommunautaire 
veldslagen, van ekonomische 
aangelegenheden tot de SZ, die 
men voelt aankomen. Dat geldt 
ook de verdere afwerking van de 
demokratische wijziging in Voe
ren, een wdjziging ^vaarvoor zo
pas een nieuwe stap werd gezet. 
Niet meer dan een stap, maar een 
belangrijke stap... " 
De schandeUjke CVP-SP-toege-
ving heeft ook geleerd dat wie met 
deze twee partijen zou willen con
vergeren of verruimen nu weer 
eens het bewijs heeft gekregen 
dat de Vlaamse overtuiging van 
deze partijen flinterdun vernis is. 
En dat de opdracht van een kor
date, waakzame Volksunie verre 
van uitgespeeld i s ! 

Maurits Van Liedekerke 

waarschi jnl i jk de we t t ighe ids -
toets d o o r de R a a d van Sta te 
niet zal door s t aan . 

OMBUDSMAN 
E r komt bovend ien v o o r Voeren 
een o m b u d s m a n , de f rankofone 
ad junk t - a r rond i s semen t skom-
missaris van Voeren . D e z e om
b u d s m a n moe t de F r a n s t a h g e 
inwoner s he lpen om een ver
tal ing te verkr i jgen van admi 
nis t ra t ieve d o k u m e n t e n . E r 
w e r d al gesugge ree rd om deze 
Wal l ingant i sche o m b u d s m a n te 
coun te ren me t de opr ich t ing 
van een Voerense o m b u d s d i e n s t 
d o o r de Vlaamse reger ing . D e 
Voerenaa r s zouden d a n zelf \vel 
o n d e r v i n d e n met we lke om
budsd iens t ze het snelst en best 
ged iend zijn. 

ANTENNES 
G r o t e onduidel i jkheid b e s t o n d 
er over de opr ich t ing van zgn. 
" a n t e n n e s ' . H o e w e l de teks t van 
he t a k k o o r d sp rak over an t en 
nes van de federale minis ter ies 
en paras ta ta len w e r d di t on
derdee l van he t k o m p r o m i s 
d o o r de F r a n s t a h g e n geïnter
p re t ee rd als een officiële vri j
br ief v o o r de F r a n s e gemeen
schap o m init iat ieven te ont 
plooien in Voeren . 

In ruil v o o r deze o n m i s k e n b a r e 
statuutsvvajziging ^verd niet 
J o s é H a p p a r t , m a a r J o s é 
Smeets , een tweeta l ige v e r k o -
zene van R e t o u r a Liège be
n o e m d tot b u r g e m e e s t e r v a n 

(Leej verder blz. 4) 
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I Na een dikke maand 
angstpsychose voor het 
nieuwe toegelaten sJkohol-
gekcJte in het bloed bij 
chauffeurs, werd besloten 
dat de 0,5 promille het aantal 
weekenddoden halveert. 

• Een minder aangenaam 
gevolg van de nieuwe al-
koholwetgeving vormt de 
daling van de omzet voor de 
horeka. Horeka Vlaanderen 
spreekt van een omzetdaling 
van 25% tijdens de einde-
jaarsfeesten. De belangen
organisatie vraagt de fede
rale regering om het for
faitaire vergunningenstel
sel te herzien. Om sterke 
drank in voorraad te hebben 
moeten horeka-uitbaters 
jaarlijks ongeveer 40.000 
frank belasting betalen. De 
vereniging vni het forfaitaire 
stelsel vervangen door een 
belasting per fles. 

• Vlaanderen kan tot einde 
1999 rekenen op 480 miljoen 
frank steun uit het Europees 
Sociaal Fonds voor het ope
rationeel programma werk
gelegenheid. Het bedrag 
vormt een aanvulling op de 
bijdrage van de Vlaamse 
overheid. Dit programma 
•wH drie zivakke kategorieën 
op de arbeidsmarkt werk 
helpen vinden: gehandikap-
ten en kansarmen, jongeren 
met weinig of geen oplei
ding, en vrouwen. 

• Het aantal asielaanvragen 
daalde in 1994 tot 14.340 
personen. In 1993 vroegen 
nog 26.885 mensen in ons 
land een erkenning als po
litiek vluchteling. Volgens 
vluchtelingenkommissaris 
Bossuyt zijn er drie redenen 
voor de spektakulaire da
ling : de aanwerving van ex
tra personeel op zijn dienst, 
de versnelde procedure en 
de mogehjkheid om afgewe
zen asielzoekers die illegaal 
in ons land verblijven, op te 
pakken en in gesloten centra 
vast te houden in afwachting 
van hun definitieve uitwij
zing. 

• VTA kondigt in een re-
klamekampagne zijn eigen 
geboorte aan. De kommer-
ciële zender heeft echter nog 
geen zendvergunning. De 
experten van de Mediaraad 
adviseren minister Weckx 
om VT4 voorlopig nog van 
de kabel te houden. VTM 
maakte deze week de pro-
grammatie van haar tweede 
net Kanaal 2 bekend. 

• Hyundai, het grootste in
dustriële koncem uit Zuid-
Korea, gaat in Geel een fa
briek bouwen. Het wordt 
een investering die in een 
eerste faze 400 jobs zal op
leveren. Er zullen zware 
graafmachines en laad-
schoppen op wielen geas
sembleerd w^orden. 

• De twee Guy's die ge
hoopt hadden benoemd te 
kunnen worden tot burge
meester, moeten nog even 
wachten. 2k)lang het gerech
telijk onderzoek waarin 
Spitaels en Coëme verwik
keld zijn niet afgerond is, en 
op voorwaarde dat dit on
derzoek hen van alle ver
denking vrijpleit, is minister 
Vande Lanotte niet zinnens 
hen te benoemen. 

SIGURD 
VUJO-
VOORZITTER 
De Raad van de Volksunie-jon
geren (Vujo) verkoos zaterdag 
jl. de 28-jarige Gentenaar Su^urd 
Vangermeeréch tot nationaal 
voorzitter. Vangermeersch is li
centiaat politieke en sociale ^ve-
tenschappen (KU Leuven). Hij 
zetelde in het vorige Vujo-be-
stuur als internationale sekre-
taris. 

De nieuwe Vujo-top laat weinig 
twijfel bestaan over zijn toe
komstvisie op de moederpartij. 
Volgens de perstekst zal het trio 
binnen de VU vooral het pro
gressief maatschappelijk partij
programma van het VU-kon-
gres van Leuven verdedigen. 
Vangermeersch en co vinden 
dat een partij op louter kom-
munautaire basis anno 1995 
geen zin heeft. Ze bestempelen 
hun verkiezing als een bew îjs 
dat de Volksuniejongeren niet 
akkoord gaan met „een eng kom-
manautaire partijprofÜerlng". 

het Map w^erd bereikt, vindt de 
Boerenbond van geen tel. Het is 
immers niet de Vlciamse rege
ring, maar de Vlaamse Raad die 
over het Map het laatste woord 
heeft, luidt de redenering. 

Daarom richt de Boerenbond 
nu alle pijlen op de CVP-fraktie 
in de Vlciamse Raad. Op een 
massaal bijgewoonde meeting 
op de Heizel, volgens de Boe
renbond waren er vijfduizend 
landbouwsympatisanten pre
sent, ^verd de CVP opgeroepen 
het Map zoals het voorhgt w êg 
te stemmen. De boeren skan-
deerden langdurig ,,CVP: zeg 
neen !". Er w^orden voor de ko
mende weken nieuwe akties in 
het vooruitzicht gesteld. De 
Boerenbond is ervan overtuigd 
dat er in de Vlaamse Raad geen 
meerderheid bestaat voor het 
Mestaktieplan in zijn huidige 
vorm. 

MIUEUPRIJS 
VOOR 
SAUWENS 
De Derde Milieu- en Natuurkon-
ferentiz kende dit J£iar twee Mi-
heuprijzen toe. De eerste ging 
naar VU-minister Johan Sau-
wend. Filip Lenders en het Kring-
loopcentrum. Vitamine TF sleepten 
de tweede prijs in de wacht. 
Lenders kreeg deze prijs omdat 
hij te lande de kringloopcentra 
heeft gelanceerd, en Vitcunine C 
omdat het een voorbeeld vormt 
van doeltreffende miheube-
scherming. 

Minister van Verkeer Johan 
Sauwens werd gelauwerd voor 
zijn bijdrage tot het natuurbehoud in 
Vlaanderen, door het tracé voor het 
duwvaartkanaal Oelegem-ZandvUet 
ab waardevol landdchap te bescher
men. Deze bescherming verhin
dert de aanleg van een bijko
mende spoorverbinding met de 
haven van Antwerpen. De be
scherming van het tracé was een 
eis die vorig jaar op de Tweede 
Milieukonferentie van de Kem
pen was geformuleerd. De kon-
ferentie vond het knap van Sau

wens dat hij de bescherming 
doorvoerde zonder de ekono-
mische en handelsbelangen te 
schaden. De VU-minister for
muleerde alternatieven voor de 
verdere ontsluiting van de ha
ven van Antwerpen en haar 
verbindingen met het hinter
land. 

Een dikke proficiat, Johan ! 

STATUTAIRE 
KOMMISSIE 
De Statutaire Kommissie van de 
VLD zorgt voor grote opschud
ding in liberale rangen. Het 
Laatste Nieuwri vrist verleden 
•week te vertellen dat ex-mi-
nister Louid Waltniel uit de VLD 
gezet werd. Waltniel had voor 
de gemeenteraadsverkiezingen 
in Ninove een lijst samengesteld 
genaamd Banier, die door de 
statutaire kommissie van de 
VLD beschouwd werd als een 
scheurlijst. Vermits Waltniel ge-
w^eigerd zou hebben door deze 
kommissie gehoord te worden, 
w^erd hij prompt zijn VLD-hd-
mctatschap ontnomen. 

Hetzelfde zwaard van Damo-
kles hangt VLD-kamerlid Jac-
qu£j DevoDer uit Brugge boven 
het hoofd. Devolder wil zijn 
parlementair mandaat kumule-
ren met zijn mandaat als ge
meenteraadslid, wat door de 
VLD-statuten verboden is. Een 
afwijking op dit verbod is mo-
gehjk mits tweederde van de 
leden en geregistreerde kiezers 
die in een stemming toestcian. 

Bij de stemming hierover kreeg 
Devolder de afwijking niet. Hij 
vecht nu bij de statutaire kom
missie de VLD-statuten jian. 
Voorlopig legde Devolder nog 
niet de eed af als gemeente
raadslid. Maar hij is zinnens om 
dit bij de volgende gemeente
raadszitting alvast wél te doen. 

Bij de VU bestaat geen sta
tutaire kommissie om dergelijke 
geschillen te beoordelen. Het 
zijn de Arrondissementsraad 
van de betrokkene en de Par
tijraad die uitzonderingen op 
het kumulverbod toestaat. On
langs kregen bvb. de gehele 
VU-senaatsfraktie op één uit
zondering na (LaurenóAppeltanö, 
die zelf verzaakte aan een sche-

Ï
jenmandaat) en enkele kamer
eden de toestemming om het 

mandaat van senator te kumu-
leren met dat van schepen of 
burgemeester. 

BROUWERIJ 
Bij Agalev blijft dan weer de 
intrekking Vcm de subsidies aan 
"de brouwerij" van Viersel voor 
heibel zorgen. Pater Verdteylen 
en leden van Helaba reageerden 
eerst ontgoocheld op deze „ver
loochening van de groene ide
ologie". Alaar ze kw^amen even
eens biezonder strijdvaardig uit 
de hoek. Verleden week maak
ten we melding van het itupring-
fondit dat opgezet werd met het 
doel het verlies aan Agalev-in-
komsten te kompenseren. 

Maar zoals De Morgen meldde 
zou er nu toch nog groen geld 
naar de brouwerij stromen. Zij 
het niet via een subsidie waar
over de Agalev-tojp zijn goed
keuring gegeven heeft. Alvast 
één groen gemeenteraadsüd uit 
Brecht kondigde aan dat hij zijn 
presentiegeld van januari naar 

In die hoedanigheid -was hij ver
antwoordelijk voor de kontak
ten met progressief-liberale jon
gerenorganisaties uit het bui
tenland zoals de Jonge Demo-
kraten (de jongerenafdeling van 
het Nederlandse D66) en 
LDYS (Liberal Democrats) uit 
Groot-Brittannië. Als student 
was Sigurd Vangermeersch al 
praeses van de Leuvense fa-
kulteitskring Politika. 

Tegenvi'oordig werkt Sigurd op 
het Barrikadenplein voor het 
Lodewijk Dosfelinstituut, de 
vormingsinstelling van de 
Volksunie. Voor veel VU-ka-
derleden is Sigurd geen onbe
kende. Hij werkt ook regel
matig mee aan W I J . Volgende 
week brengt W I J een interview 
met de opvolger van uittredend 
Vuj o-voorzitter Geert Lambert. 

De Vujo-raad verkoos verder 
AnneÜzd Stornu tot nieuwe 
raadsvoorzitter en Steven Van-
denhroeke tot nieuwe sekretaris. 
Het nieuwe Vujo-bestuur moest 
vervroegd verkozen worden 
omdat het vorige bestuur voor
tijdig ontslag had genomen. Het 
vorig Vujo-bestuur o.l.v. Geert 
Lambert vond het niet zinvol 
om de statutair voorziene be-
stuursverkiezing van maart a.s. 
af te wachten, omdat de VU-
Partijraad besliste een VU-kon-
gres te houden op 11 en 12 
maart. Nu kan het nieuwe Vujo-
bestuur dat kongres op een de
gelijke wijze voorbereiden. Zo
als bekend zal het VU-kongres 
van maart ("Vitamienen voor 
Vlaanderen") een kommunau-
tair en een maatschappelijk luik 
hebben. 

BRAKEL 
Herman De Croo (VLD) heeft in 
Brakel voor een verrassing ge
zorgd bij de verkiezing van het 
schepenkollege. In de Oost-
vlaamse gemeente hadden CVP 
en SP een stembusakkoord ge
sloten om de gemeente verder te 
bhjven besturen tot 2000. De 
liberale VLD zou hiermee nog 
eens zes jaar in de oppositie 
belanden. 

Bij de verkiezingen behaalden 
CVP en SP een nipte meer
derheid van 12 op de 23 zetels. 
De verkiezing van de schepe
nen, die geheim verloopt, bracht 
echter drie VLD-ers onder wie 
De Croo in een schepenzetel. 
Twee CVP-raadsleden hadden 
voor de VLD-kandidaten ge
stemd. E^n van beide omdat ze 
vond dat de CVP-SP-meerder-
heid te krap was, de tweede, de 
uittredende landbouwschepen, 
omdat hij het tegenover zijn 
kiezers zijn plicht vond „om niet 
nog eens zes jaar met de partij 
van De Batselier te besturen." 
Tot wat het Mestaktieplan al
lemaal kan leiden... 

CVP: ZEG 
NEEN! 
De Boerenbond heeft de strijd 
tegen het Mestaktieplan nog 
niet opgegeven. Het feit dat er 
in de schoot van de Vlaamse 
regering een kompromis over 

' m . . - > 
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de brou'werij zal doorstorten, 
i.p.v. naar de partij. Hij riep 
andere groene gemeenteraads
leden op hetzelfde te doen. De 
groene mandataris wil daarmee 
de partij aantonen dat er wel 
degelijk nog groenen zijn die het 
kontakt met de beweging niet 
•willen verliezen. 

BETOGEN 
de indruk dat er geen dag meer 
zonder betoging voorbijgaat. 
VU-kamerlid Etunne Van Vae-
renbergh vroeg in oktober ver
leden jaar aan minister van Bin
nenlandse Zaken Vande Larwtte 
(SP) naar het juiste aantal be
togingen dat in 1993 en 1994 in 
Brussel plaatsvond. Van Vae-
rehbergh kreeg eind '94 ant
woord. 

In 1993 gingen er volgens rijks
wacht en politie in Brussel 86 
manifestaties door op de open
bare 'wes. Voor 1994 k^vamen 
de ordediensten aan 82 mani
festaties (Vande Lanotte laat 
niet w^eten op weUce datum de 
tellingen voor 1994 afgesloten 
werden). 

In de tellingen ^vordt enkele 
rekening gehouden met mani
festaties van minimum 50 per
sonen of waarbij minimum 50 
politiefunktionarissen ingezet 
werden, en die plaatsvonden op 
de openbare weg op het grond
gebied van minstens 1 van de 19 
Brusselse gemeenten. 

Wanneer men alle -weekends en 
feestdagen buiten beschouwing 
laat, en rekening houdt met va
kantieperiodes w^aarin manifes
teren traditioneel minder voor
komt, zijn de totalen toch in
drukwekkend. Van Vaeren-
bergh had ook n£uir de kostprijs 
van de ordehandhaving bij al 
deze betogingen gevraagd, 
maar de minister verklaarde be

treffende die vraag over geen 
informatie te beschikken. 

Op Van Vaerenbergh's vraag of 
hij ovenveegt om de kosten voor 
de ordehandhaving op de or
ganisatoren van een manifes
tatie te verhalen, antwoordde 
Vande Lanotte dat hij dit niet 
aange^vezen acht. De opdracht 
voor de ordehandhaving bij ma
nifestaties w^ordt immers door 
de wet toegekend aan de be
trokken lokale of federale ad
ministratieve overheden, die er 
bijgevolg ook de kosten voor 
dragen. Deze regeling wil de 
burger de uitoefening van zijn 
grondwetteüjke vrijheden, zoals 
betogen er een is, garanderen. 

CHAMEBEL 
De direktie van het Machels 
bedrijf New Chamebel vroeg 
het faillissement aan. De Ne
derlandse eigenaars hadden het 
bedrijf nagenoeg leeggeroofd. 
Arbeiders van Chamebel trok
ken deze -week naar het moe
derbedrijf om het materiaal te
rug te eisen dat de eigenaars 
tijdens het nieuwjaarsweekend 
uit Machelen hadden laten weg
halen. 

Ze slaagden erin vijf bestel-
w^agens te rekupereren. De ont
vreemde machines zouden nog 
in een Nederlands depot staan. 
Er werd overeengekomen dat 
beide partijen een lijst van de 
verdw^enen goederen zullen op
maken. De nog aan te stellen 
kurator zou dan beslissen wat 
terugbezorgd moet worden. 

J.M-DeKoüSse leert bij 

LEGER 
De Belgische strijdkrachten 
zullen de komende maanden 
meer Vlamingen aan^werven 

dan Walen, ,,om te proberen het 
groeiende evenwicht tussen de 
twee taalstelsels te herstellen". 
Zowel bij de beroepsvrij-wüli-
gers (BV's) als bij de tijdehjke 
vrijwilligers zijn er momenteel 
ongeveer evenveel Vlamingen 
als Franstaligen in krijgsdienst. 
Er zal gestreefd worden naar 
een 60/40-verhouding, die de 
w^erkelijke bevolkingsverhou
dingen in België beter weer
geeft. 
Voor 1995 is bijgevolg de aan-
w^erving van 852 Vlaamse BV's 
gepland, tegenover 238 Frems-
talige. Voor het kader van de 
korte termijnvrij'wüligers wor
den 281 Vlaamse plaatsen va
kant gesteld tegenover 159 
Franstalige. Er staan bovendien 
288 plaatsen van onderofficier 
open voor Vlamingen, tegen 197 

voor Walen, en het leger wil 63 
Vlaamse officieren aanwerven 
en 48 Walen. 

Het blijft echter de vraag of al 
die Vlaamse vakatures ingevuld 
zullen kunnen -worden. De er
varingen met de invulling van 
het kader van korte-termijnvrij-
wiUigers van vorig jaar voor
spellen weinig goeds: nagenoeg 
alle Franstahge vakatures -wer
den vlot inge-vuld, maar aan 
Vlaamse kant vond men maar 
voor 62% van de beschikbare 
plaatsen kandidaten. 

TSJETSJENIË 
Volgens de laatste berichten uit 
Tsjetsjenië is het Russisch leger 
eindelijk gestopt met het be

stoken van de hoofdstad 
Grozny. A'laandag werd nog he
vig strijd geleverd. Maar dins
dagochtend werd bekend dat 
Rusland tijdens een staakt het 
vuren van 48 uur bereid is te 
onderhandelen. 

De Russische president staat al 
geruime tijd onder zware in
terne druk. De voorbije week 
trok eindehjk ook de interna
tionale gemeenschap fors aan de 
alarmbel. 

Als er een einde komt aan de 
verwoesting van Grozny, is dat 
waarschijnlijk vooral aan de in
ternationale druk te danken. 
Want de militairen die het bevel 
over de oorlog in Tsjetsjenië in 
handen hebben legden al eerder 
enkele keren bevelen van pre
sident Jeltsin naast zich neer. 

BANKIER JAAGT i i « i « HET PARLEMENT 

Wie het intervie-w met Bacob-
baas Hubert Detremmerk {De 
Standaard , 7/1) niet gelezen 
heeft, raden we aan alsnog 
ergens een exemplaar van die 
krant op de kop te tikken. 
Onder meer over de finan
ciering van de CVP door via 
de vakbond, de droom om van 
Brussel het Washington van 
Europa te maken, de kunst
grepen die elke regering toe
past, en de onderhandelings-
tips die hij van P W Segers 
meekreeg bevat het vraagge
sprek leerrijke passages. Het 
interview dat plaatsvond in het 
buitenverblijf van de bankier 
in Brakel, een oude water
molen waaraan hij eigenhan
dig in zijn vrije tijd briko-
leerde, kon geen betere titel 
dragen: „Ik WOÖ donu meer po-
UtikM ?an hankUr". 

Detremmierie gaat eind maart 
met pensioen. Giedurende de 
lange jaren dat hij bij de spaar
bank van de kristelijke werk
nemers -werkte, zag Detrem-
merie slechts groei om zich 
heen, zowel van de macht van 
de bank als van de macht van 
zichzelf. Toen Hubert in 1956 
in dienst kwam, had de spaar
kas 23 personeelsleden en een 
balanstotaal van 1 miljard 

frank. Vandaag telt de bank 
een balanstotaal van meer dan 
1.000 miljard frank, en meer 
dan 3.500 werknemers. Ba-
cob, zoals de Belgische Ar-
beiderscoöperatieve vandaag 
heet, is vandaag de negende 
bank van België. 

Die groei is er niet zomaar 

f ekomen. Daar is hard -wer
en mee gemoeid geweest, een 

intelligente bedrijfsvoering, 
een weloverwogen lange ter
mijn-planning, een slu-we 
koopmansgeest, handigheid in 
het gebruik van alle nuttige 
relaties op het geschikte ogen
blik, een efficiënt permanent 
lobby-w^erk, en, vaker dan al
leen in noodgevallen, een in-
stinktieve resoluutheid in het 
in handen nemen van het 
heft. 

Waarschijnlijk is de spekta-
kulaire groei van Bacob niet 
alleen aan Detremmerie te 
danken. Maar wanneer men 
een doorge-winterd politikus 
zou -vragen -welke k-waliteiten 
een staatsman in zich dient te 
verenigen, zou dit profiel niet 
veel verschillen van dat van de 
Bacob-baas. Wellicht de enige 
kwaliteit van een staatsman 
die Detremmerie mist, is de 
zorg om zijn plaats in de ge

schiedenis. Anders zou hij niet 
zo -vrijuit spreken zoals in het 
DS-intervieuw, zelfs niet in 
het vooruitzicht van zijn pen
sioen. En Hubert hield ner
gens notities van bij. ,,Ook niet 
van Poupehan". 

Dit kleine Waalse dorpje ge
niet tot vandaag bekendheid 
dankzij een boek van Hugo De 
Ridder. Poupehan staat van
daag S3mibool voor gekonkel-
foes tussen bepaalde politieke 
en niet-verkozen leiders die tot 
ingrijpende beslissingen leidt, 
zoals de devaluatie en het ma-
tigingsbeleid van 1982. De 
groep van Poupehan was een 
clubje vrienden rond de di-
rekteur van de Nationale 
Bank Fons Verplaetse, ACV-
voorzitter Je f Houthuys, J a n 
Hinnekens van de Boeren
bond, toenmalig eerste minis
ter Wilfried Martens, profes
sor Theo Peeters van de KU 
Leuven en later ook nog Her
man Van Rompuy, die toen 
direkteur was van de CVP-
studledienst. 

Detremmerie ziet nog steeds 
niet in wat er fout -was aan de 
Poupehan-pohtiek. In het in
terview herhaalt hij nog eens 
de edele motieven die aan de 
grondslag lagen van de groep: 

„het land uit het slop halen". 
De lezer beseft dat hier een 
idealistisch geïnspireerd ver-
tegen-woordiger van de haute 
fuumce aan het woord is. Ge
dreven door zijn wil om het 
land te dienen en in één be
weging zijn bank uitbreiding 
te geven, legt Detremmerie te-
gehjk een verbluffend gebrek 
aan respekt voor de parle
mentaire demokratie aan de 
dag. 

Zoals blijkt uit dit citaat: „Af 
en toe schreven -we zelfs onze 
eigen -wetten. Zoals met de 
checks: wij -waren niet op
genomen op de lijst van on
dernemingen die checks 
mochten uitgeven. Maar -we 
deden het toch. Tot een on
derzoeksrechter ons eens 
belde, met de -waarschu-wing 
dat we problemen zouden krij
gen. Dan hebben -we maar een 
stukje wet bijgeschreven. En 
dat hebben we op twee dagen 
tijd, net voor het zomerreces, 
toen iedereen met zijn koffers 
klaarstond om naar het zuiden 
of naar Amerika te vertrekken, 
door het parlement gejaagd." 

Waarop de joemahste ge
schrokken vraagt of het dan 
typisch is voor België dat de 
betrokkenen hun eigen wetten 

schrijven. „Ja , in onze sektor 
wel", antwoordt Detremmerie 
zonder blikken of blozen. Hij 
geeft er zelfs een uitleg aan: 
„Dat komt omdat er nauwe
lijks financiers in het parle
ment zitten. Ze kennen er wei
nig van. 

" Wat zou Detremmerie ervan 
vinden moesten de homo's, de 
daklozen, de moslims, en 
welke andere bevolkingskate-
gorieën ook -waarvan er nau-
wehjks vertegenwoordigers in 
het parlement zitten, evengoed 
hun -wetten "op twee dagen 
tijd, net voor het zomerteces 
door het parlement zouden ja
gen?" 

Het is een vraag die de rus
tende bankier niet zal ver
ontrusten -wanneer hij straks 
zijn schapen voedert die rond 
de watermolen in Brakel gra
zen. Niet zomaar iedereen, 
-weet hij, werd immers ge
kneed door mentoren als P W 
of vader Ey^keru, die in zijn 
kursus bepaalde teorieën ver
kondigde over de staatsfinan-
ciën, maar in de reële politiek 
ook andere dingen deed en 
vertelde. En niet iedereen kan 
een grote regeringspartij ge
bruiken als speelbal. 
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WEMAJff 
CVP EN SP BUIGEN VOOR HAPPART 
(Vervolg ban blz. 1) 

Voeren. CVP en SP durfden het 
nog aan de niet-benoeming van 
Happart af te schilderen als een 
Vlaamse overwinning. De re
geling die voor Voeren uitge
werkt werd, geldt ook voor Ko
men. 

KOMMUNAUTAIRE 
KOORTS 
De Voerense Vlamingen ver
enigd in Voerbelangen hadden 
nochtans verleden week bekend 
gemaakt dat ze nog liever Hap
part als waarnemend burge
meester zagen dan geloelel met 
het kollege van goeverneurs of 
de installatie van een ombuds
man (laat staan de komst van 
'antennes"). In ruil voor de af
schaffing van het kollege van 
goeverneurs wou Huub Broers 
zelfs zijn schepenmandaat op
geven. 

CVP en SP wilden echter kost 
wat kost verhinderen dat Hap
part als waarnemend burge
meester voor de rest van de 
legislatuur de politieke agenda 
zou kunnen bepalen met pro-
vokaties, die voor een perma
nente kommunautaire koorts 
zouden zorgen. Zij gaan er im
mers van uit dat de Raad van 
State eventuele schendingen 
van de taaiwetgeving door Hap
part wel zou veroordelen, maar 
dat het toch zon zes maanden 
zou duren vooraleer die uit
spraken er zouden komen. 

BOUDEWIJN 
De federale regeringstop be
reikte het akkoord na nach
telijke onderhandelingen met 
José Happart. Het was uitein
delijk de Voerense oproer
kraaier zelf die in permanent 
telefonisch en fax-kontakt met 
de PS-vice-premier Di Rupo 
het ultieme fiat gaf over de 
overeenkomst die Dehaene af
sloot. Het kan niet genoeg on
derlijnd -worden: via Di Rupo 
stelde Dehaene een cikkoord 
op dat goedgekeurd diende te 
w^orden door Happart. Zolang 
Happart dvi^ars bleef liggen, 
week ook de PS niet. Het nach
telijk rondje onderhandelen met 
Happart was een kaakslag voor 
de Vlaamse Voerenaars en voor 
gans Vlaanderen. Wijlen koning 
Boudewijn kompromitteerde 
zich ooit door zich op een oprit 
van een autosnelweg te onder
houden met de oproerkraaier, 
Dehaene onderhandelde met 
hem. 

WAALSE TRIOMF 
De reakties op het kompromis 
waren aan Franstalige kant tri-
omfahstisch. Aan Vléuamse kant 
heerste echter, op de gezamen
lijke verklaring van CVP en SP 
na, grote verslagenheid. In Voe
ren sprak men openlijk en te
recht van het Vlaamse verraad 
van Dehaene, en van de CVP en 
SP. Broers noemde het akkoord 
„vernietigend" voor Voeren. De 
Vlaamse oppositiepartijen ver
wierpen het akkoord in koor. 

Jean-Maurice DehoMde was het 
voor een keer eens met de VU. 
Hij noemde het Voerkompromis 
het begin van een wijziging van 
het statuut van Voeren, en een 
uitbreiding van de faciliteiten 
voor de Franstalige Voerenaars. 
Dehousse drukte zich nog vrij 
voorzichtig uit. Het partijbu
reau van de PS beschouwt het 
Voerkompromis als een grote 
zege. 

Het bureau keurde het akkoord 
unaniem goed. En Happart zelf 
ging al helemaal uit de bol over 
het kompromis dat op zijn maat 
gesneden werd. Het opent vol
gens hem de weg nsiar een bi-
regionaal statuut voor Voeren. 
Hl] kondigde aan dat hij de eis 

voor dit bi-regionaal statuut bij 
de volgende regeringsonder
handelingen opnieuw op tafel 
zal werpen. Happart dreigde er 
ook al mee indien nodig op
nieuw de burgemeesterssjerp te 
zullen omgorden. De nieuwe 
burgemeester van Voeren, Jodé 
Smeetd, liet al evenmin twijfel 
bestaan over het uiteindelijk 
doel: de aansluiting van Voeren 
bij Luik. 

RAND 
In een gezamenlijke persmede
deling reageerden ook een tien
tal Vlaamse gemeenteraadsle
den van VU-, CVP- en VLD-
signatuur uit de Vlaamse fa
ciliteitengemeenten rond Brus

sel vernietigend op het akkoord. 
Het Verloren-maandag-kom-
promis is volgens hen een fun
damentele wijziging van het 
taaistatuut van Voeren en Ko
men. „Dit akkoord ü een regelrechte 
dtap naar tweetalig beid", menen 
ze. De Vlaamse mandatarissen 
uit de zes kondigen aan dat zij in 
hun gemeenten nooit "anten
nes" zullen aanvaarden. Ze roe
pen de Vlaamse Raad op tot 
permanente waakzaamheid, en 
vragen de Vlaamse parlements
leden het akkoord „mede in hun 
naam te verwerpen en de Vlaanue 
Voerenaard met alle wettelijke mid
delen te dteunen." 

PERSMEDEDELING 

VU VERWERPT VERLOREN-
MAANDAG-KOMPROMIS 
Het partijbestuur van de Volks
unie heeft kennis genomen van 
het Verloren Maandag'-kom-
promis dat Jean-Luc Dehaene 
inzake Voeren heeft uitgedok
terd. 

De VU stelt vast dat de PS er 
nog maar eens in slaagt heel het 
land aan zijn chantage te on
derwerpen en zijn wil op te 
dringen. Om-wille van de eigen 

interne problemen worden be
staande pacillkatie-akkoorden 
en eerlijke federale afspraken 
als onbestaande afgedaan. Als 
meester-strategen slagen zij erin 
Vlaanderen twee of drie keer 
dezelfde faktuur aan te bieden 
én te doen betalen. 

De Vlaamse Regeringspartijen 
SP en CVP hebben zich op een 
onvergeeflijke wijze in het de-

CHARLES EN FONS 

Toen zondcig meneer Deckers in De Zevende 
Dag het verhaal kwam vertellen over de 
moord op zijn broer, de Witte pater Char
les, dacht ik: wat archaïsch ! Wie heeft de 
dag van vandaag nog een broer in de 
missies? Een oom, nou ja, om er dikke 
boeken over te schrijven zoals Brigitte 
Raskin of Lieve Joris doen. Maar, bij God, 
een broer dat is zo onmiddellijk dichtbij. 

Als je dan hoort hoe goedmenende man
nen als Charles Deckers en scheutist Fons 
Stessel werden neergekogeld dan snijdt 
zo'n bericht dwars door je heen. Vooral als 
je weet hoe weerloos zo'n slachtoffers zijn. 
Niks hovaardigheidsbekleders, niks póiars, 
niks gouden kruis en dito ring, maar 
gekleed in eenvoud. Lijk de mensen met 
w îe ze samen leefden en werkten. 

Als je die twee dode mannen met mekaar 
vergelijkt dan merk je aan hun voornamen 
reeds uit w^elke verschillende hoek ze 
kwamen. 

Charles, kind uit een gegoede, groot
steedse famihe waar nog vaak Frans werd 
gesproken. Fons, uit een boerendorp in 
Vlaams-Brab£mt. 

Alleen de voornamen reeds verklappen 
het verschil van hun komaf, generatie
genoten opgegroeid in andere werelden 
toch bezield door eenzelfde ideaal. Ge
kleurd door de nodige romantiek na
tuurlijk, uitgestrooid door de grote voor
beelden als Damiaan De Veuster, Z^vart-
rok De Smet, Constant Lievens... Tóén 
Wcis het kruis planten in vreemde en verre 
landen nog een ideaal. Missionarissen 
werden „veroveraars zonder land" ge
noemd, want missioneren heette toen nog 
onomwonden „veroveren voor Kristus". 

Vandaag, bruggen bouwen tussen kul-
tiwen. 

Charles Deckers raakte beroerd door kar

dinaal Lavigerie, die kordate man uit 
Bayonne die aartsbisschop van Algiers 
werd en een plan had om de islam-wereld 
te kerstenen. Het klinkt vandaag een 
beetje op kruisvaarderij, en dat was het 
wellicht ook. Lavigerie bedacht voor zijn 
volgelingen een merkwaardige kledij, een 
helemaal witte boernoes met kap, zoals 
Noordafrikanen gekleed zijn. Vroeger, 
toen de Witte Paters nog in Heverlee 
woonden, kon je de fraters er in die witte 
soutanes zien fietsen, wandelen en spor
ten. Maar dan moet je je geheugen wel 
naar voor-konciliaire tijden verplaatsen. 

Fons Stessel -werd een volgehng van The-
ofiel Verbist, een scheutist. Net zoals 
Deckers begon hij zij werk in Afrika. De 
Antwerpenaar in Algerije, Stessels in 
Kongo en later in Guatemala. Maar belde 

mannen deden méér dan het kruis planten. 
Deckers ging Ekonomie studeren en 
startte een technische school in Tizi-Ou-
zou, de plaats \vaar hij op 27 december 
vermoord ^verd door moslimfundamen
talisten. 

Fons Stessel werd getroffen door het leed 
van onderdrukte indianen. Hij kon niet 
zwijgen over het onrecht, hij noemde het 
bij naam. „Drie wolven zijn het: de mul
tinationals, het leger en de burgermilities, 
de evangelische kerken die de onder
drukking als een geschenk Gods ver
kopen." O p 19 december werd hij neer
geschoten. 

Deckers en Stessel w^aren mannen van 
daden, de eerste wilde twee kuituren met 
elkaar verzoenen „omdat daden meer 

waard zijn dan woorden, zelfs als die 
daden niet meer beduiden dan het feit dat 
wij midden de mensen moeten voort
leven." 

De tweede zorgde voor elektriciteit en 
drink-water in de krotten-wijken. Terwijl 
milities dood en vernieling zaaiden ,,-wer
ken ^ve sterk aan de vorming van -weer
bare, geweldloze groepen, die een te-
gengewicht vormen tegenover de ge-weld-
dadigheid en de dreiging van een bloed
bad." 

Allebei voorbeelden van ge-weldloosheid, 
als Vlaamse Ghandi's. En toch vielen 
Charles en Fons onder het ge-weld. 

Want -wat Charles en Fons overkwam kan 
morgen het lot zijn van vele andere man
nen en -vTouw ên van goede wil die „ergens 
in de -wereld" in de weer zijn om het leven 
van de geringsten onder de geringsten wat 
draaglijker te maken. 

Het zal je broer maar zijn, dacht R.As-
mus. 

En zijn gedachten gingen overmijdelijk 
naar een man diep in de brousse, een 
missionaris, een onderwijzer maar ook een 
boer, een blanke ontwikkelingshelper 
mac^r ook een stamgenoot. Een timmeraar 
aan de w^eg, letterlijk en figuurlijk „want 
reizen -wordt erg moeilijk gemaakt omdat 
de -wegen geweldig geleden hebben onder 
het regenseizoen. Sommige vv^egen zijn 
„out" verklaard" en op de andere kreunen 
we met onze voertuigen mee." 

E^n broer, ergens diep in de brousse met 
als enig kontakt een schaarse brief en 
Radio Vlaanderen. Ergens aan de Eve
naar, niet zo ver van Gbadolite. 

U begrijpt -wat ik bedoel! 

R.Asinus 

fensief laten dringen. Met het 
bricoleurs^verk van J L De
haene komt het -ware gelaat van 
de CVP nog maar eens tot ui
ting. Het feit dat José Happart 
geen burgemeester wordt is 
geen Vlaamse overwinning 
maar de -wettelijke en politieke 
logica zelve. Op géén enkel punt 
zijn de Vlaamse regeringspart
ners er in geslaagd ook maar een 
punt te scoren. Noch op het vlak 
van de Franstalige inmening in 
Vlaams-Brabant, noch op het 
vlak van het verzet tegen de 
beperkingen inzake het Euro
pees stemrecht of de benoeming 
van een adjunct-gouverneur m 
Vlaams-Brabant werd een stap 
in het voordeel van Vlaanderen 
gezet. 

De vorige nacht uitgedokterde 
regeling betekent een nieuwe 
toegift op het principe van de 
niet-inmening. Het -wordt de 
gouverneur van Limburg haast 
onmogelijk gemaakt om als 
agent van de Vlaamse regering 
op te treden. 

Het instellen van de ombuds-
funktie en het organiseren van 
zogenaamde 'antennes' van de 
federale diensten betekenen 
niets méér of minder dan het in 
de feiten organiseren van een 
tweetalig statuut voor Voeren. 
Alet deze maatregelen w^ordt het 
Paard van Troje binnengehaald 
om de faculteiten steeds verder 
uit te breiden in plaats van af te 
bouwen. 

Elke bespreking over het slui
ten van een samenwerkings
akkoord is voor de VU on
mogelijk zolang de Fransta-
ligen niet definitief het ter
ritorialiteitsbeginsel erken
nen. 

Tenslotte hekelt het VU-par-
tijbestuur de betuttelende hou
ding van SP-voorzitter Tobback 
die meende het Vlaamse Par
lement te moeten terugfluiten in 
de zaak van de subsidies voor 
Carrefour. Dit getuigt van het 
totaal ontbreken van enig res
pect tegenover de Parlemen
taire werking in het algemeen en 
de eigen SP-fraktie in het bij
zonder. 

Bert Anciaux, 
Algemeen voorzitter VU 
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MET HET OOG OP EEN DUURZAME VREDE 

RECHTVAARDIGE WERELDHANDELEN HET GAH-AKKOORD 
De vrije markt L) in de We^terM geéchiedenu) één van de 
tiymbolen van vrijheid. Op ekonomiich vlak L) kon-
kurrentie een Jteed,) weerkerende karu) tot vernieuwing. In 
die zin moeten we de vrije markt de verdienjte geven die 
haar toekomt, maar ook niet meer dan dat. Vrije 
konkurrentie L) niet altijd beter dan ekonomiich pro-
tektioniöme. Het hangt er vanaf in welke omstandigheden 
en door wie zo'n beschermingsmaatregelen worden uit
gevaardigd. Uit de Europese geschiedenis leren we bij
voorbeeld dat Frankrijk dank zijprotektwnistische maat
regelen een moderne ekonomie heeft kunnen opbouwen. 
Protektionisme is veeleer een tijdelijke vluchtheuvel voor 
zwakkere ekonomieën om veilig te kunnen groeien. 

O
p basis van voorgaande 
stellingen breken we niet 
zonder meer de staf over 
het nieuwe GATT-ak

koord. We willen deze nieuwe 
overeenkomst over een vrijere 
wereldhandel toetsen aan onze 
rechtvaardigheidsnormen en -
idealen. Ekonomische recht
vaardigheid wordt niet nood
zakelijk bereikt door inschake
ling in de vrije markt. Deze 
wordt maar al te vaak beheerst 
door de •wet van de jungle. De 
geschiedenis van de socialisti
sche planekonomieën heeft dan 
weer aangetoond dat het geen 
zoden aan de dijk zet zich ein
deloos af te schermen van de 
markt. 

TIJGERS 
De huidige strukturen in de 
wereldhandel sluiten aan bij het 
beginsel van de vrije konkur
rentie. Deze fundamenten lig
gen helaas mee aan de basis van 
het onrecht in onze samenle
ving, en vooral dan op ^vereld-
vlak tussen het Noorden en het 
Zuiden. Zal het nieuwe GATT-
akkoord een oplossing bieden 
voor deze strukturele ongelijk
heid? Hier past een genuan
ceerd antwoord. Een aantal lan
den en ekonomische sektoren 
hebben zonder twijfel heel w ât 
te winnen bij de nieuw^e We
reldhandelsovereenkomst. In de 
eerste plaats zijn er de sterke 
ekonomieën die zich over het 
algemeen in de geïndustriali
seerde Westerse landen situe
ren. Daar zullen vooral de 
sterke sektoren wel varen bij het 
nieuw^e GATT-akkoord. In sek
toren die de wereldkonkurren-
tie veel minder aankunnen, 
dreigen heel wat arbeidsplaat
sen te verdwijnen. Denken we 
maar aan de grote scheepsbou-w 
in West-Europa, met als voor
beeld de BoeWerf in Temse. 

Sommige 2rwakke sektoren zul
len aan deze mondiale konkur-
rentieslag ontsnappen, omdat ze 
opereren op een kleinere markt 
dan de -wereldmarkt en de kon-
kurrentievoorwaarden worden 
bepaald door de omliggende 
ekonomieën. Vooral de landen 
in Zuidoost-Azië, de nieuwe 
ekonomische trekpaarden, zul
len door het GATT-akkoord 
verlost -worden van allerlei hin
derpalen. Deze jonge ekono
mieën zijn immers in het ver
leden al te vaak het slachtoffer 
geweest van de protektionisti-
sche maatregelen in het Westen. 
De Aziatische tijgers kunnen de 
konkurrentie vooral beter cian 
omdat ze een zeer gebrekkige 
socicde en ekologische regelge-
-ving hebben en weinig of geen 
sociale venvorvenheden ken

nen. De -welig tierende kinder
arbeid staaft dit. 

Wie heeft er dan te verliezen bij 
de nieu-we Wereldhandelsover
eenkomst? Een aantal landen 
zal zich niet kunnen inschakelen 
in de grote handelsstromen. 
Hier moeten zeker de Afri
kaanse landen \vorden vermeld, 
met hun miljoenen kleine land-
bou-wproducenten. Zij zijn al
tijd het slachtoffer ge-weest van 
de kapitalistische machten die 
de grondstoffenvoorraden ma
nipuleren en de prijzen bepalen. 
Aan deze strukturele onrecht
vaardigheid tornt het nieu-we 
akkoord niet. 

spe 
nopolies neigende grondstoffen-
handelaars kunnen ongestoord 
hun gang gaan. Daarom is het 
een minimumvereiste dat het 
Verdrag van Lomé wordt op
genomen in de GATT-overeen
komst. De verliezers zullen niet 
alleen te -vinden zijn op het 
Afrikaanse kontinent. Zo staat 
het vast dat de landbou-win-
komens in Europa gevoelig zul
len dalen. 

Dankzij de GATT-overeenkomst bestaat de kanj dat er imnder Europese landbouwoverschotten worden 
gedumpt in de Derde Wereld. Deze rijdtverkoperd op de markt van Calcutta kunnen er maar wel bij 
varen. 

BASISVOORWAARDE 
Het zou niet korrekt zijn te 
bew^eren dat de GATT-overeen
komst geen positieve elementen 
bevat. Zo bestaat de kans dat er 
minder Europese landbou-w-
overschotten -worden gedumpt 
in de Derde Wereld. Wat op 
termijn zo-wel de Europese pro-

* % 

ducenten (hogere prijzen) als de 
landbou-w in de ontwikkelings
landen ten goede kan komen. 
Daarnaast hopen we dat de uit
zondering die -werd gemjiakt 
voor intellektuele en artistieke 
produkten (o.a. de audio-visuele 
sektor) mettertijd met gesloopt 
zal worden. Met deze uitzon-

ZIN EN ONZIN 
VAN „VRUE" WERELDHANDEL 
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Het onlangs door België goed
gekeurde GATT-akkoord 
kwam tot stand na zeer moei
zame onderhandelingen tus
sen ongelijke gesprekspart
ners. Er is niet alleen de kloof 
tussen de Westerse landen en 
de ontwikkelingslanden, maar 
ook die binnen de Derde We
reld. De oprukkende nieuwe 
industriële landen in Zuid-
Oost-Azië en Latijns-Amerika 
volgen een ander scenario dan 
het overwegend agrarische 
Afrika. Daarnaast mag men de 
aktoren niet uit het oog ver
liezen die de gesprekken ach
ter de schermen hebben be
ïnvloed, met name de mul
tinationale bedrijven. 

De gevolgen van de Wereld
handelsovereenkomst zijn 
moeilijk eenduidig te interpre
teren. In z'n totaliteit wordt 
het akkoord meestal positief 
benaderd. Het zou gaan om 
een vooruitgang voor de hele 
wereldgemeenschap. De nega
tieve gevolgen komen vooral 
op rekening van de ontwik
kelingslanden. De vrije markt 

« « « « 

voor landbouwprodukten zal 
het voor hen onmogelijk ma
ken een voedselveUigheidssys-
teem (yoeddel aU wapen) op te 
bou-wen. Daardoor zal hun af
hankelijkheid van de geïndus
trialiseerde -wereld nog toe
nemen. Multinationale bedrij
ven ^villen produceren tegen 
zo laag mogelijke kosten en 
wijken daarvoor uit naar lan
den -waar men de sociale 
grondrechten met voeten 
treedt. Bovendien dreigt een 
ekologische ramp w^anneer de 
mondiale konkurrentie niet 
aan banden wordt gelegd. 
Kern van de diskussie is dus of 
het GATT-akkoord zal bijdra
gen tot een meer rechtvaardige 
en duurzame wereldhandel. 
De op stapel staande Wereld
handelsorganisatie voorziet te 
-weinig -waarborgen tegen mo
gelijke ontsporingen. Er zijn 
onvoldoende banden met an
dere internationale organisa
ties zoals de groene akkoorden 
van Rio en de Internationale 
Arbeidsorganisatie. 

(nm) 

dering staat of valt het over
leven van onze kuituur, van 
onze eigenheid en kreativiteit. 
De vrees is echter gegrond dat 
de intellektuele en artistieke 
produkten ooit zuUen be-
schou-wd worden als -vulgaire 
marktprodukten. Dit moeten 
we ten alle prijze vermijden. We 
dragen de kulturele verschei
denheid te hoog in ons vaandel 
om dit toe te stcian. 

De ekologische en sociale pa
ragrafen moeten aanleiding ge
ven tot fundamentele -wijzigin
gen in het akkoord. Daarom 
moet de nieu-we Wereldhandels-
organizatie voldoende ruimte 
bieden voor demokratische 
kontrole en inspraak. Enkel op 
die manier kunnen ekologische 
en sociale clausules in de tekst 
zelf-worden opgenomen. Het is 
betreurens-waardig dat zeven 
jaar geleden in Punta del Este, 
bij de opmaak van de agenda 
voor de GATT-onderhandelin
gen, geen rekening werd ge
houden met de toenemende ei
sen op ekologisch en sociaal 
vlak. Kompetitie op -wereldni
veau kan toch niet betekenen 
dat het milieu in alle landen 
moet worden verpest zoals dat 
in de geïndustrialiseerde -wereld 
vaak het geval is. Het kan even
min dat sociale rechten \vorden 
afgebouwd tot schandalige 
wantoestanden. 

Het nieuwe GATT-akkoord 
biedt volgens de demokratische 
Vlaams-nationalisten onvol
doende -waarborgen voor een 
meer rechtvaardige -wereldhan
del. Een verdere dualisering van 
de wereld is dan ook met denk
beeldig. We blijven er rotsvast 
Vcm overtuigd dat rechtvaardige 
handel de basisvoorwaarde is 
voor duurzame -vrede. 

Nelly Maes, 
senator voor de Volksunie 
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ENIGE UITWEG IS GRONDWETTELIJKE ERKENNING 

GEWELD EN ETNIE VALLEN SAMEN 
WAAR DE STAAT IN GEBREKE BLIJFT 
HééL Europa heeft er mee te maken ! Finland, Oostenrijk 
en Zweden kozen niet zo entoeöicut voor de Europese Unie. 
En Noorwegen net niet. De nieuw-onafhankelijk geworden 
titaten van Midden- en Oost-Europa zouden anderzijds zo 
willen toetreden. Overal ontwaart men van drempelvreeö tot 
afkeer, voor deze stap. Elders in Europa woedt bur
geroorlog. 

et een gemakzuchtige 
joernalistenpennetrek 

I -wordt dikwijls brand-
1 hout gemaakt van deze 

oorlogen. De Tsjetchenen, de 
Ingoezen, de Armeniërs, de Ab-
chazen, enz... Ze worden op één 
brandstapel gegooid: het ver
foeilijk nationalisme dat weer de 
kop opsteekt! 

Weinigen geven zich de moeite 
om de historische redenen van 
deze vèr -lijkende konflikten na 
te gaan. Evenmin doen ze dat als 
ze dichterbij liggen. De onbe
kendheid is even groot. Denk 
maar aan Noord-Ierland, Kor-
sika of de Balkan om die maar te 
noemen. Geweld en etnie „vallen." 
öanun daar waar „de dtaat" in 
gebreke blijft. Bijna steeds ver
geet men te duiden dat wij zon
der échte, grondwettelijk-vast-
gelegde federalistische be-
stuursfïlosofie nooit een nieu^v 
vredevol, rechtvaardig Europa 
zullen beleven. En hoe men het 
ook draaie of kere, zonder een 
nieuwe, verbrede Europese 

Oost-West-samenwerking is er 
geen stabiel Europa mogelijk. 

De bestaansvoorwaarde voor 
dergelijke Europese federatie 
blijft solidariteit door federa-
hsme. Samen-werking in Europa 
is niet nieuw. De geschiedenis 
leverde buiten de huidige Eu
ropese Unie genoeg voorbeel
den. De Confederatie Latina bun
delde in de oudheid rond Rome 
een 30-tal kleinere staten, die de 
Pax Romana huldigden. De 
Rheinbund uit 1806, toen zestien 
Duitse vorsten en prinsen zich 
federeerden en onze Zeventien 
Provinciën, vormen voorbeelden 
-waar plaatsehjk zelfbestuur en 
grensoverschrijdende samen
werking de -welvaart bevorder
den. En dat laatste bhjft toch de 
bedoeling. 

DE FUEV 
De Federaliatuiche Unie van Eu
ropese Volkeren, gevestigd in het 
Duitse Flansburg, hield hacir 
35ste Konges in Gdansk/Dan-
zig op 12 mei 1994. Zopas ver-
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Komt er vrede na het bed tand in Ulster? 

scheen het verslagboek. \^jf jaar 
na de val van het IJzeren Gor
dijn en de Muur heeft deze 
vereniging die de volkerenrech
ten in Europa grond-wettelijk 

VOLKSGROEPEN IN EUROPA 

Staat 

1. Albanië 

2. België 
3. Bosnië-Herzegovina 
4. Bulgarije 
5. Denemarken 
6. Duitsland 
7. Estland 
8. Finland 
9. Frankrijk 

10. Griekenland 
11. Gr.-Brittannië 
12. Hongarije 
13. Ierland 
14. Italië 
15. KI. Joegosla-vië 

a) Servië (+ Kosova + 
Vojvodina) 

b) Montenegro 
16. Kroatië 
17. Letland 
18. Litouwen 
19. Makedonië 
20. Moldavië 
21. Nederland 
22. Noorwegen 
23. Oekraïne 
24. Oostenrijk 
25. Polen 
26. Portugal 
27. Roemenië 
28. Rusland 
29. Slovakije 
30. Slovenië 
31. Spanje 
32. Tsjechië 
33. Turkije 
34. Wit-Rusland 
35. Zweden 
36. Z-witserland 

Toekomstige Europese Unie = 

Totaal 
in-woners-

aantal 
(x 1 miljoen) 

3,3 

10,0 
A,A 
9,0 
5,2 

80,1 
2,0 
6,0 

57,0 
10,3 
57,6 
10,3 
3.5 

57,8 

9,9 

0,6 
4,8 
2,7 
3,8 
2,0 
A,A 

15,1 
4,3 

52,0 
7,8 

38,2 
9,9 

23,0 
118,7 

5,3 
1,9 

39,0 
10,3 
57,3 
10,3 
8,6 
6,8 

752,1 

Naamgevend 
volk in % 

93,0 

3 

80,0 
97,3 
91,9 
61,5 
93,6 
90,0 
91,8 

90,0 
99,0 
94,2 

66,0 

66,0 
78,1 
52,5 
80,2 
(A,^ 
64,5 
86,9 
96,9 
72,7 
93,4 
95,6 

100,0 
88,0 
82,0 
85,7 
87,8 
73,0 
90,0 
82,9 
77,9 
99,5 

Aantal 
volksgroepen 

4 

9.091 
4 
7 
3 
5 
8 
2 
8 
6 
4 

13 
1 

11 

12 

4 
6 
5 
9 
7 
5 
1 
2 

19 
6 

23 

21 
43 

8 
9 
5 
7 

12 
6 
2 
4 

283 

Daarmee 
verbonden 

in-woners 
(x 1.000) 

233 

4.060 
1.821 

123 
337 
726 
302 

4.000 
281 

1.082 
949 

30 
3.348 

2.849 

164 
686 

1.220 
707 
778 

1.488 
600 

52 
13.842 

128 
1.652 

2.698 
19.963 

753 
153 

9.030 
845 

9.835 
2.390 

45 
5.151 

101.412 

-wil beschermd zien, voor het 
eerst vertegen-woordigers uit de 
-vier Europese -windstreken tus
sen de Atlantische Oceaan en de 
Oeral bij mekaar gebracht. 
Prof. dr. Christoph is de nieu-we 
voorzitter van de FUEV. Net als 
zijn voorganger, dr. Karl Alit-
terdorfer, is hij een Zuid-Ti-
roler. Hij doceert politieke so
ciologie aan de universiteit van 
Innsbruck (Noord-Tirol). 

Nog niet zolang geleden ver
bleef Mitterdorf er in Hongarije, 
dat de FUEV flink ondersteunt. 
Het minder bekende Hongaarse 
minderheidsprobleem in Mid
den-Europa valt niet te onder
schatten m.b.t. de toekomst. De 
Hongaren zijn er zich van be-
•wust. Op hun beurt zijn zij het 
verst gevorderd in AUdden-Eu-
ropa om de minderheden bin
nen hun staatsgrenzen „te be
schermen". Van de Duitse Do-
nau-Zwaben overleefden er 
slechts 250.000 de oorlog en de 
kommunistische diktatuur. On
langs verkregen zij grondwet
telijk hun bestaansrecht in het 
nieuwe Hongarije. De Honga
ren leven hoofdzakelijk in 5 
Europese staten sedert het op
doeken van het Oostenrijks-
Hongaars Rijk in 1919. Ze leven 
als onbeschermde minderheid, 
met 2 miljoen in Transsylvanië-
Roemenië, met 600.000 in Slo
vakije, met 500.000 in Servië-
Vojvodina en met 200.000 in 
Oekraïne. Werkelijk een tijd
bom voor de toekomst, indien er 
geen grondwettelijke regeling 
getroffen -wordt... 

DE BESTAANSVRAAG 
De etnisch-kulturele meervou
digheid in Europa bestaat uit 
een 70-tal landen en volkeren. 
Het staatsnationalisme — met 
zijn oorlogen — heeft die meer
voudigheid arbitrair verdeeld 
over 36 verschillende staten. En 
dan laten we in die optelsom de 
kleine stateüjke „vluchtheu-

vels" buiten beschouwdng! Ka-
pitaiJ, godsdienst en ligging 
speelden daarbij de hoofdrol. 
Denken we aan Andorra, Cy
prus, IJsland, Liechtenstein, 
Luxemburg, Malta, Monaco, 
San Marino en Vatikaanstad. 

Alleen Portugal is een etnisch-
homogeen land binnen Europa. 
In het totcial leven er tussen de 
750 miljoen Europeanen zowat 
100 miljoen (l/8e !) mensen als 
minderheden verdeeld over zo'n 
200-tal volksgroepen. Ze vor
men „minderheden" in 33 sta
ten ! En hoe zullen de volkeren 
van de voormalige So-vjet-Unie 
en ex-Joegosla-vië zich staat
kundig ontwikkelen? Alléén in 
de Z-witserse en de Belgische 
konfederatie zijn de volkeren 
grondwettelijk-erkende samen
stellende delen. En wij -weten 
maar al te goed hoe traag onze 
grondw^ettelijke ontvoogding 
verUep. (Bovendien zijn de Vla
mingen steeds een getalsmeer
derheid gew^eest in België!) 

Tussen de ± 70 Europese talen 
bezitten slechts 31 een officiële 
status als nationaal-erkende-
taal. Behalve het Engels, Kas-
tiljaans of Spaans en Noors „le
ven" dus ()7 andere talen „er
gens in Europa" als een min
derheidstaal. Enkele voorbeel
den? Het Duits in 12 streken; 
het Russisch in 9; het Pools en 
het Roemeens elk in 6 andere 
gebieden. Indien al deze talen 
met hun 100 miljoen sprekers 
hun rechten niet grond-wettelijk 
vastgelegd krijgen, zullen zij 
springstof blijven voor een nor
male Europese samenwerking. 

DEMOKRATIE EN 
MENSENRECHTEN 
Dat zijn de grondwetteüjke ba
sisgegevens voor het nieu-we, 
grotere Europa! Het VU-Kon-
gres van 11-12 september 1993 
in Leuven heeft de „waarden 
van elke samenhorigheidskring 
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EUROPA 
STAATSSAMENLEVINGEN IN HET NIEUWE EUROPA 

Geen: 

-10 % van de totale 
stciatsbevolking 

10-20 % van de totale 
staatsbevolking 

20-30 % van de totale 
staatsbevolking 

30-40 % van de totale 
staatsbevolking 

40-50 % van de totale 
staatsbevolking 

Met grondwettelijke 
regeling 

In evolutie 

Portugal 

Albanië, Denemarken, Duitsland, 
Finland, Frankrijk, Griekenland, 
Groot-Brit tanmë, Hongarije, 
Ierland, Italië, Noorwegen, 
Oostenrijk, Polen, Tsjechië, 
Zweden. 

Bulgarije, Litouwen, Nederland, 
Roemenië, Turkije, Slovenië, 
Slovakije. 

Kroatië, Spanje, Oekraïne, Wit-
Rusland. 

Estland, KUin-Joego^lavië 
(= Servië, Montenegro, Kodova, 
Vojvodina), Makedonië, Moldavië. 

Letland 

België, Zwitserland 

Bodnië-Herzegoviiui, Rusland. 

• In vet-kursief = staten met gewelddadige etnische konflikten. 
' In kursief = staten met etnische spanningen o.m. t.a.v. 

buurstaten. 
" In vet = staten met etnische spanningsgebieden. Een Bodnidche Serviër in dekking achter een nwdlin-grap teen. 

op basis van het integraal-fe-
deralisme" bevestigd. De „klas-
sestaten", w^aar de meerderheid 
door de macht van de geschie
denis of door het getal meer 
Avaarde heeft dan de minder
heden, zijn achterhaald voor dat 
Europa-van-de-toekomst! De 

enige uitweg is de grondwet-
tehjke erkenning én bescher
ming van iedere volksgroep. 
Enkel daardoor zal Europa 
vrede en beleidsstabUiteit ken
nen. Zuid-Tirol, Karintië, 
Duits-Oost-België en de Deens-
Duitse grensgebiedsovereen

komsten zijn goede voorbeelden 
binnen de Duitse kultuurgroep. 
Het zijn kleinere volksgemeen
schappen, die doorheen kunst
matige staatsgrenzen groeien-
derwijze grondwetteUjk-voUe-
dig kunnen „leven". Zij passen 
zich in zonder „separatisme". 

Want dat betekent meestal een 
nieuw^e konflikthaard of de w êg 
naar een volgend staatsnatio-
nalisme. Deze federahstische 
weg-van-overleg is ook de toe
komst voor Vlaanderen in 
Frankrijk en m.i. trou\vens voor 
alle minderheden in Europa. 

EUROPESE PARTNERS 

Volksnationalisme — nationale 
gevoelens — moeten bij uitstek 
dienende, solidjiire gevoelens 
zijn van met-elkaar-leven. Zo
niet groeien zij snel uit tot het 
vergiftigde staatsnationahsme 
(„Right or wrong, England... my 
country"; Gott mU Unj"; „Eigen 
volk alléén of éérdt"). Ook het 
internationale nihilisme, dat en
kel „burgers" kent en geen le
den van een volk, zondigt tegen 
het normale zelfbestuursrecht, 
waar iedere persoon en zijn ge-
meesnchap recht op hebben. 

Laten ŵ e die Europese partners 
met hun ,,nationale gevoelens" 
eens op een rijtje zetten binnen 
de 36 staten van het grotere 
Europa. Het Europees gedeelte 
van de voormaKge Sovjetunie 
laten ^vij daarbij grotendeels 
buiten beschouwing, het is nog 
in voUe ontwikkeling. Ook Ko-
sova en Vojvodina, die hun au
tonomie uitriepen maar bezet 
zijn door Servië, vallen voor
alsnog uit deze tabel. 

Alleen door deze getalmatige 
gegevens wordt duidehjk dat de 
vormgevers van het nieuwe Eu
ropa oog moeten hebben voor 
de grondwettehjke rechten van 
ieder volk, hoe klein ook. Zoniet 
doen zij er best aan te z^vijgen 
over de rechten van ver-le
vende-volkeren. 

WUIy Kuijpers, senator 

U bent in de wereld van Alcatel Bell 
Overal waar communicatie nodig is, overal waar transmissie van woord, beeld en data van essentieel belang 
is, bent u in de wereld van Alcatel Bell. Een wereld van apparatuur, systemen, netwerken en satellieten. Een 
wereld gebaseerd op chips, software, optische vezels en lasers. 

Met deze spitstechnologieën schakelen we u over naar het derde millennium. 

Alcatel BelL Communicatie is onze wereld. 

A L C A T E L 

BELL 

Alcatel Bell, Francis Wellesplein 1, 2018 Antwerpen 
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KONFLIKT LANDBOUW-LEEFMILIEU ZET 

DE BOER TUSSEN HAMER EN AAMBEELD 
E^n paar tientallen jaren ge
leden ^varen wij kompost aan 
het zeven in onze bio-proeftuin 
te Geel, Lyaenebeemden. Een 
voorbijkomende boer merkte 
op: „Dat is toch schoon mar-
chandies. En het stinkt niet eens 
als de drijfmest van tegenwoor
dig. Ik ben blij dat ik reeds 64 
ben geworden, want ik zie het 
gewoon niet meer zitten. Ze 
komen steeds met wat nieuws 
aandragen..." 

Wi] dachten aan dit voorval bij 
het lezen van het nieuwe boek 
van Mare Hooghe De groene ver
vuiler. Het valt op dat de auteui 
nu minder scherp overkomt dan 
in zijn vong werk En elke zondag 
kip. Wij kunnen hem best be
grijpen. Wijzelf schrijven ook 
node over dit onderwerp omdat 
achter die vervuUende land- en 
tuinbouw uiteindelijk de be
drijfsleider en de mens staat. En 
mensen kwetsen, al dan niet 
bewust, is voor beide partijen 
frusterend. Tenslotte w^erd de 
landbouwer als het ware moreel 
en vooral ekonomisch gedwon
gen om vervuilend te gaan boe
ren of tuinieren. 

Het begon, lang geleden, met de 
chemische meststoffen. Als on
middellijk gevolg hiervan moes
ten pesticiden gebruikt worden, 
veeteelt moest uiteindelijk da-
nook intensiever bedreven wor
den om de kost te kunnen ver
dienen. Dit met alle gevolgen 
vandien. Objektief, schroom
vallig en soms wrang verwoord 
in het boek dat voor ons ligt. 

Terecht stelt Mare Hooghe zich 
dan ook de tweevoudige vraag: 
1. Moeten wij verder gaan met 
het produceren van grote hoe
veelheden landbouwprodukten 
waarvoor geen markt bestaat? 
2. Of moeten we naar een ander 
soort landbouw evolueren, een 
landbouw wraarin ook de mi-
lieuaspekten aan bod komen ? 

Dat is de achtergrond van het 
konflikt tussen landbouw en mi-
heubew^eging. 

VLASCHAARD 
Mare Hooghe sleurt er in zijn 
boek de klassieke roman van 
Stijn Streuvels De VlcDchaard 
(1907) bij en spreekt van een 
„Vlaschaard-syndroom" dat 
thans nog te veel bij de niet-
boerende bevolking heerst. 
Mooi om lezen. De streuvelende 
Stijn zal er wellicht nooit aan 
gedacht hebben in dit verband 
nog maar eens m de belang
stelling te komen. Maar Mare 
Hooghe kent zi)n klassieken en 
sleurt er ook Jacques Tati en 
zijn beroemde film Jour de Fête 
met het moderne motto ,,ra-
pidité et efficacité" bij. 

,,... de tewerkstelling in land- en 
tuinbou-w daalt verder met 
2.000 al dan niet voltijdse jobs 
per jaar. In princiepe zouden wij 
in deze rauwe tijden geen be
zwaren mogen hebben tegen 
mechanisatie en automatisering. 
Hebben wij ook niet. Maar 
thans wordt onbeheerst gespo
ten met zwaar giftige herbiciden 
tegen onkruiden, dciar waar dit 
vroeger met de hand moest ge
beuren." Zie ons boek I Schei
kundige mepten (blz. 230-231), 
vooral dan stikstofmesten be
vuilen het grondwater én het 
oppervlaktewater. Ze zijn o.a. 
ook oorzaak van een vermin
derde weerstand van de gewas
sen tegen ziekten en plagen. 
Geen nood, want daar zijn dan 
toch de pesticiden die Mare 
Hooghe ,,alles samen een ge
vaarlijke coctail" noemt. In de
zelfde adem vertelt de auteur 
dat de Vlaamse regering ,,tij
delijk toelating heeft gegeven 
om de Europese richtlijnen in
zake resten van pesticiden m 
drinkwater te overschrijden." 
Mooi zo ! 

„Het ut gemakkelijk voordtdiirenè kritiek te hebben op de landbouw, 
aU men tegelijk spotgoedkope landbouwprodukten w'iL Ma kon-
dumenten zich echt zorgen maken over het leefmilieu, moeten ze ook 
maar bereid zijn hiervoor dé prijd te betalen." 

BIOLOGISCHE RIJKDOM 
,,Mensenvoeding uit ontwikke
lingslanden als soja en maniok is 
bovendien prima én smakelijk 
menseneten. Langs varkens om 
gevoerd, wordt het een kos
telijke, overbodige en niet zo 
heilzame omweg. Dit is dan 
vooral gezien vanuit het stand
punt van een penibele w^ereld-
voedselsituatie. 

De intensieve veeteelt draagt 
dus bij tot een massale ver
nietiging van voedsel! De bi
ologische rijkdom, zeg mjiar 
bio-diversiteit, wordt o.a. be
dreigd door het verdwijnen van 
grote natuurgebieden, hier en 
elders." De auteur haalt hierbij 

het voorbeeld aan van de ver
dwenen rassen van hoogstam-
fruit, maar ook van de over
dreven eenzijdige belangstelling 
voor het ziektegevoelige aard
appelenras Bintje. 

Toch willen wij hierbij stellen 
dat er thans, o.a. te Glembloers 
werk gemaakt w^ordt van het op 
punt stellen van resistentere ras
sen, dit met genetisch materiaal 
uit de hoogstamfruitteelt. Thans 
is er nog keuze genoeg van 
resistente rassen aardappelen. 
Deze tientallen rassen moeten 
dcm wrél sober worden geteeld. 
Trouwfens, de bijzonder slechte 
uitslagen bij de aardappelteelt in 
1994 hebben nog maar eens 
beklemtoond dat de natuur en 

niet de pesriciden en andere 
chemische hulmpmiddelen het 
laatste woord heeft. 

De auteur houdt dan verder een 
pleidooi om kleine landschap
selementen als bermen en 
grachten weer in te schakelen. 

VARKENS 
,,Dierlijk mest bevat alle ele
menten, nodig voor de plan-
tenvoedmg; maar drijlmest be
vat, naargelang de diersoort, 
van 90 tot 98% water. In alle 
geval zijn er duidelijk veel teveel 
mestvarkens, en dus ook veel 
teveel (varkens) mest in Vlaan
deren." 

De auteur berekende dat er 
voor iedere Vlaming om en bij 
de 5.000 liter drijfmest beschik
baar is! Of we ons hierbij be
haaglijk moeten voelen, wordt 
door hem niet verteld. 

,,De landbouwers zitten daar
door tussen hamer en aambeeld. 
Aan de ene kant worden ze 
gedw^ongen steeds meer te pro
duceren om toch een fatsoenlijk 
inkomen te hebben. En als dat 
voor milieuproblemen zorgt, 
krijgen ze kritiek van de mi
lieubeweging. Die benarde po
sitie verklaart de agressieve re-
aktie van sommige landbouw^ers 
op de plannen voor natuurbe
scherming. Het hele debat over 
Mestactieplan en Groene 
Hoofdstruktuur roept dan ook 
fudamentele vragen op: met 
w^elke landbouw^ gaan we de 
2Iste eeu^v in?" 

De groene vervuiler is een vlot, 
duidelijk en met de nodige dos
sierkennis geschreven boek. 
Zeer aan te raden ! 

Rik Dedapper 

c» De groene vervuiler. Mare 
Hooghe. Uitg. Standaard Uit
geverij, Antwerpen. 48 blz. 
195fr. 

l 
Brood- en 
banketbakkerij 

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

SPECIALITEIT 
VAN ALLE 

GELEGENHEIDSGEBAK 

Brugge bezoeken is ook 
kennis maken met het 

Vlaams 
Ontmoetingscentrum 

^DeGulden Spoor 

rechtover uitgang parking 

't Zand 22 Brugge 
tel. 050-34.30.82 

* dranken 
* snacks 

* restaurant 
* zaal voor 50 pers. 

^ DEVRIESE ^ 
woonverllchting 

baron ruzettelaan 78 
8310 brugge 4 

vbaan brugge-oostkamp, 
K 050 35 74 04 / 

WOONIDEE 
Cecile Moonen 

Interieur Decoratrice 

Wi| hebben hart en ti)d voor U 

Gordi)nen en Overgordiien 

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 1910 
JAN PAUWELS-DE BRAUWER 

Oude Brugstraat 16,9200 Schoonaarde 
Tel. 052-42.32.46 

Wekelijkse rustdag vrijdag tot zaterdag 18 uur 
Jaarlijl<s verlof december De familiezaak met traditie 

'tboerenhof 
CAFE-RESrAURANT-FRiïUUR 

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 vërmees 
V A - / Steenhou wersvest. 52 

—^ ANTWERPEN 

U bent van harte welkom bij 

Karel Van Den Berghe 
av.BA 
VLOER en MUURTEGELS 

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

GENTSESTEENWEG 377 
9300AAL5r 
(200 m voor de Vijftiuizen) 
Tel. 053/70.06.64 
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OP DE FIETS NAAR DE TOEKOMST 

MET DE AUTO MOBIEL? 
Eind vorig jaar verscheen in de <)praakniakende Forum-
reekd van het David<ifondd het boek Met de auto mo
biel? van Agatev-kamerLid Hugo Van Dienderen. Het boek 
i^ meteen een oproep om verplaatsingen te voet, nut de fiets 
of trein-tram-buö een ereplaats te geven. Zelf leverde Van 
Dienderen zijn auto (en zijn P-plaat) in voor een aantal 
fietsen. Een fietser heeft via zijn voedsel 53 keer minder 
kalorieën nodig dan een auto via zijn brandstof om dezelfde 
afstand af te leggen. En misschien kunnen werkgevers hun 
werknemers die met de fiets naar het werk komen een 
'zweetvergoeding'geven. Het debat i^i geopend. 

A
uto rijden is oorlog. Zeker 
voor w îe gaat werken in de 
grootsteden en nog steeds 
het openbaar vervoer niet 

ontdekt heett. Alhoewel ^ve me
teen de bedenking kunnen ma
ken dat kiezen voor het open
baar vervoer de minst slechte 
oplossing IS. Maar de toon is 
gezet. „AHjn auto, mijn vrijheid" 
IS enkel nog een slogan voor 
zondagsrijders. Niet enkel de 
steeds maar langer wordende 
files, ook de duizenden ver
keersslachtoffers, de geluids
hinder, de dure w^egherstelhn-
gen, de milieudruk, de stress en 
de agressie doen Van Dienderen 
besluiten om radikaal voor de 
fiets te kiezen. Het groene ka
merlid onderbouwt deze stelling 
met feiten en formuleert alter
natieven. 

In België heeft de auto bijna 
evenveel doden geëist als de 
atoombom op Hiroshima. Tus
sen 1947 en 1991 vielen er 
84.154 verkeersdoden. 69% van 
het Belgisch grondgebied w^ordt 
geteisterd door geluidshinder. 
In de periode 1987-2005 hebben 
we en zullen we in totaal 2.647,9 
miljard betalen voor het aan
leggen en onderhouden van de 
•wegen. Daarbij komt nog dat de 
auto slechts een minderheid mo
biel maakt. Zelfs in Vlaanderen 
beschikt slechts 1 op 3 mensen 
over een auto. In India is dat 1 
op 356. 

Hugo Van Dienderen pleit voor 
een globale aanpak. Van vracht
vervoer per schip tot thuiswer
ken en telematica, van een hal
vering van de snelheid tot een 
betere ruimtelijke ordening, van 
een bedrijfsvervoerplan tot een 
stad zonder auto's en huizen 
zonder garage. Van Dienderen 
schuift 'azijnmaatregelen' en 
'honingmjiatregelen' naar voor. 
Zo pleit hij in Brussel voor de 
afschaffing van 30.000 parkeer
plaatsen en de wegkapaciteit 
met een derde te verminderen. 
Daarnaast moet er paal en perk 
gesteld worden aan illegaal par
keren. Dagelijks staan in Brus
sel zon 4500 voertuigen fout 
geparkeerd. De pendelaar moet 
ondervinden dat er snellere en 
betere manieren zijn om het 
werk te bereiken. Daarom pleit 
Van Dienderen ook voor voet
paden zonder hindernissen, vei
lige oversteekplaatsen, het ope
nen van eenrichtingsstraten 
voor fietsers, een goede fre-
kw^entie van het openbaar ver
voer, maar ook bvb. voor maat
regelen die de mensen in de stad 
houden: renovatie van ^vonLn-
gen en beperken van grond-
spekulaties, enz. 

OPENBAAR VERVOER 
Hugo Van Dienderen maakt in 

zijn boek echter ook de terechte 
bedenking dat het openbaar 
vervoer niet echt een alternatief 
is voor de huidige mobiliteits-
krisis. De Lijn kiest veelal voor 
prestigeprojekten. Zo is er het 
miljardenprojekt 'Punt aan de 
Lijn' op de Antwerpse Lucht
bal. Parkeerplaatsen aan het bi-
oskoopkompleks Metropolui, 
maar een lege Keyserlei. Zullen 
er veel automobilisten hun wa
gens parkeren aan 'Punt aan de 
Lijn' en verder trammen? Ze 
zijn nog enkele kilometers van 
het centrum verwijderd, voor 
hen ligt een stadsautosnelweg, 
en parkeerplaats zal wel ge
vonden worden. Het gaat hier 
om de HST van het stadsver
voer. 

De echte HST is een ramp voor 
onze geldbeugel én voor de ge-
•wone trein. Naast het achteruit 
drummen van de diensten van 
het binnenlandse spoorwegen
net, de grote hinder en ver
nietiging van huizen en mo
numenten is er het prijskaartje: 
18,2 miljard. Niet echt hoop
gevend voor zij die pleiten om 
zich anders te gaan verplaat
sen. 

Ook de VU haalde reeds in 
maart '94 het beleid van de 
NMBS over de hekel. De in
vesteringen zijn veeleer politiek 
geïnspireerd dan klantgericht. 
Het mismanagement van de 
NAlBS-top -werd reeds herhaal
delijk door minister Sauwens en 
voorzitter Anciaux aange
klaagd, die een onmiddellijke 
regionalisering van de spoor
wegmaatschappij en het volle
dige vervoersbeleid eist. 

Van Dienderen pakt uit met 
konkrete voorstellen en die hij 
veelal ontleent uit het buiten
land. In Cahfornië keurden de 
kiezers een verdubbeling van de 
accijnzen op de brandstof goed 
om het openbaar vervoer te ver
beteren. In Bremen wordt een 
wijk zonder garages gebou-wd 
en bij een plaatsehjke vzw kan 
er steeds een busje gehuurd 
worden. In het Deense stadje 
Nakskov bestaat een openbare 
leenfiets, volgens het systeem 
van de statiegeldregeling voor 
warenhuiskarretjes. 

KINDERVIJAND 
Toch ook wel een belangrijk 
gegeven is de hsiat-liefde ver
houding tussen koning auto en 
kinderen/jongeren. Vele kinde
ren zijn weg van auto's, maar is 
het hen al ooit eens uitgelegd 
hoe sterk de bewegingsvrijheid 
en -ruimte voor kinderen be
perkt •wordt door dat voertuig ? 
In Nederland is hierover on
derzoek verricht door de groep 
'Stop de Kindermoord'. Zij stelt 
dat een daling van het aantal 

Met de auto mobieLl is een in
teressant boek vol kgnkrete 
voorbeelden en voorstellen. 
Hugo Van Dienderen, die in het 
pcirlement de HST den 'Hoe 
Stoem Toch' noemde, tracht op 
een deskundige en vooral ver
beten manier uit te leggen hoe 
stoem toch ons verkeersbeleid 
IS . 

Koen T'Sijen 

cs> Met de auto mobiel?, Hugo 
Van Dienderen, Uitg. Davidd-

fondd/Leuven. 161 blz., 359 fr. 

Deze week in 
Puoten maken muziek iel or^ vonr n a m a a i : - ^ ^ 

Van Dienderen pleit voor eenrichtingsstraten voor fietserj 

auto-ongevallen met kinderen 
niet enkel te wijten is aan ver
keerstechnische ingrepen, maar 
ook omdat het kind in zijn be
wegingsvrijheid door de auto 
getemd is. Van de kinderen die 
bvb. in een Amsterdamse wijk 
in een huis zonder tuin wonen, 
speelt 38% bijna nooit buiten. 
De leeftijd waarop kinderen 
zelfstandig de straat op mogen, 
ligt beduidend hoger dan een 
generatie geleden. 

JOBS EN MILIEU 
Van Dienderen is de kritici voor. 
U denkt -wellicht ook dat de 
automobielindustrie in deze kri-
sistijden een grote leverancier is 
van werkgelegenheid ? Van 
Dienderen noemt de auto-in
dustrie zelfs een 'jobkiller'. Vol
gens een Nederlands onderzoek 

zouden mobUiteitsbeperkende 
maatregelen zon 25.000 nieu-we 
jobs Kreëren. Als men bijvoor
beeld op brandstof hogere ac
cijnzen legt, kan men deze ex
tra-inkomsten overhevelen naar 
andere sektoren. Uit een Duitse 
studie blijkt dat de aanleg van 
tramsporen 23.000 banen op
levert, terwijl een zelfde aantal 
km weg slechts werk geeft aan 
7.000 mensen. In een onlangs 
verschenen nota van Minister 
Kelchtermans staat trouwens te 
lezen dat elk mUjeird voor fiets
paden 632 mensen een jaar 
werk geeft. Van Dienderen be
sluit dat de fietsverkoop ernstig 
in de lift zit. Zo -werden in België 
in 1993 109.116 fietsen gepro
duceerd, wat een stijging van 
21,2% is t.o.v. 1992. Cijfers die 
voor zich spreken. 

VOGELS 
m 'T STADHUIS 

Mieke Vogels 
«rnenen,n« 

Piraatmuziek 
Dlegale cd's zijn goedkoop, maar verstoren 

grondig de muziekmarkt en de toekomst van 

muzikaal talent Piratenj en namaak behoren 

trouwens tot de internationale misdaad. Een 

onderzoek en een dokument over hoe de 

vork aan de steel zit, deze week in Knack 

NV Rozegeur & 
Maneschijn 

De uitgeefstervan stationromannetjes 

"Een sjeik zetten we altijd op de cover 

Met zo'n Omar Shanff-t)pe vbegen de 

boekjes buiten" Een doorlichtmg van de 

NV Rozegeur en Maneschijn, deze week 

in Weekend Knack 

En verder... 
• Een gekke knsis m de Wetstraat • 

Gesprekken met de kersverse Vlaamse 

mimster van Werkgelegenheid en Welzijn 

Leo Peeter? en met ex-premier Wilfned 

Martens • De leefstijl van tieners onderzocht 

• Reportage bij de seminansten • Belgische 

bedrijven m de ex-DDR 

Knack 
+ \ \ 1 ;KKI ;M) KNACK 

+ ÏKI.K KNACK+rAl.i;NÏ 

tïLKE WOHXSDAG TE KOOP 
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UIT DE REGIO 
IN MEMORIAM 
KAREL UVMBRECHTS 
Op 30 december j.l. is te Bon
heiden Karel Lamhrechté over
leden. Hij was geboren te Rot
selaar op 6 december 1910. In 
de periode tussen de twee we
reldoorlogen heeft Lambrechts 
als overtuigd Vlaams-nationa
list een niet onbelangrijke rol 
gespeeld. Hij was de voorzitter 
en een van de stuwende krach
ten, met Marcel De Ridder en 
Jef Devroe, van het Vlaams 
Nationaal Syndikaat (VNS), 
dat nauw aanleunde bij het 
VNV. Lambrechts behoorde tot 
een jongere generatie dan Staf 
Declercq, Hendrik Borginon, 
Adiel De Beuckelaar, Jeroom 
Leuridan, Werd Hermans e.a., 
die allen oudstrijders waren uit 
de eerste wereldoorlog. Lam
brechts kwam reeds als jonge 
man in de ban van het Vlaams-
nationalisme en stelde zich vol
ledig in dienst van zijn Vljiams 
ideaal. 

We vermeldden reeds dat hij 
voorzitter en vrijgestelde werd 
van het VNS, waaraan hij aJ zijn 
krachten wijdde. Bij de ver
kiezingen van 24 mei 1936 werd 
hij in het arrondissement Brus
sel tot volksvertegenwoordiger 
verkozen op de lijst van het 
VNV en was met zijn 26 jaar de 
jongste in het parlement. Hij 
was een zeer aktief propagan
dist en organisator en stond dag 
en nacht op de bres. 

Tijdens de oorlog k-wam hij sa
men met zijn kameraden in de 
koUaboratie terecht en werd, als 
opvolger van Reimond Tolle-

ANTWERPEN 

JANUARI 

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

Zo. 15 KONTICH: Nieuwjaars
receptie, om llu. in zaal d' Ekster. 
Gastspreker: Kris Van Dijck. 
Doorlopend bestuursverkiezingen 
van 11 tot Hu. 

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

Za. 21 EDEGEM: Kaartavond in 
Drie Eiken, om 20u.l5. Inschrijven 
op voorhand. Org.: VNS E. 

Zo. 22 EDEGEM: Worstenbrood 
in Drie Eiken. Inschrijven tot 19/1 
bij Karel De Giyze (03/449.82.12). 
Prijs: 150 fr., koffie inbegrepen (2 
stuks). Org.: VNSE. 

Do. 26 EDEGEM: Voordracht 
door Lieve Hogewijs in Drie Eiken 
over „Damiaan Achterna". Org.: 
Kulturele Kring Edegem. 

FEBRUARI 

Za. 4 HERENTALS: VUJO-arr. 
Mechelen-Tumhout-Namiddad. 
Met bestuursverkiezingen (kandi
daturen uiterlijk binnen op 1/2 bij 
VUJO-nationaal), nieuwjaarsre
ceptie en gastspreker. In het Kul-

WEST-VLAANDEREN 
JANUARI 

Wo. 11 IZEGEM: Plantijnzaal bi-
blioteek om 20u.: 1ste sessie kursus 
,,Hoe werk ik aan mijn stamboom" 
door B. Nolf. Info en inschrijving: 
Erik Vandewalle (051/30.26.70) of 
Josée Bogaert (051/30.10.39). 
Org.: VSVK-Izegem. 

Do. 12 BRUGGE: Mark Meekers 
over Vincent Van Gogh. Om 15u. 
(en niet om 20u. zoals eerst ver
meld) in De Gulden Spoor. Org.: 
Informativa. 

Vr. 13 IZEGEM: Vlaams Huis 
vanaf 20u. 11de kaarting. Ook op 
15/1 vanaf lOu. Org.: Kaartersklub 
De Vlaamse Vrienden. 

Di. 17 IZEGEM: Cafetaria De 
Drie Gezellen om 15u.: Jef Sey-

naeve over „Socio-kulturele par-
ticpatie van senioren". Org.: 
VWG- Izegem. 

Wo. 18 IZEGEM: Plantijnzaal Bi-
bUoteek om 20u. 2de sessie kursus 
„Stamboom". Org.: VSVK-Ize
gem. 

Vr. 20 IZEGEM: Feestzaam Dam
hert, 19u.30: VU-Nieuwjaarsre-
ceptie met toespraken door Geert 
Bourgeois en Paul Van Grember-
gen. 

Za. 21 BRUGGE: Algemene le
denvergadering van FVV in De 
Gulden Spoor, 't Zand 22. Vanaf 
9u.45. Info: FW-Gent, 
09/223.38.33. 

Wo. 25 IZEGEM: Plantijnzaal Bi-
blioteek, 20u.: laatste sessie kursus 

VLAAMS-
BRABANT 

naere, algemeen propagandalei
der van het VNV. Hij had ook 
een rol gespeeld, samen met 
Victor Leemans die toen voor
zitter was van Arbeidsorde, bij 
het tot stand komen van de Unie 
voor Hand- en Geestesarbei-
ders. 

Hoe paradoksaal de toestanden 
tijdens de oorlog waren moge 
blijken uit de lotgevallen van 
Karel Lambrechts, die in Duits
land aangehouden werd, (kort
stondig) opgesloten in de ge
vangenis Moabit te Berlijn en 
het land uitgezet met verbod 
nog naar Duitsland terug te 
keren. Dit alles omwille van zijn 
aktie onder de Vlaamse arbei
ders in Duitsland, aktie die ge
richt was tegen de verduitsing, 
tegen de Devlag en de SS. 

Na de oorlog werd Karel Lam
brechts zwaar getroffen door de 
repressie en bracht hij vele jaren 
door in de gevangenis van 
St.GiUis. Na zijn vrijlating 
moest hij zich een nieuw be
staan opbouw^en, vertrekkend 
van niets. Hij bleef steeds zijn 
Vlaams-nationalistische over
tuiging trouw. Zijn leven w^erd 
getekend door zijn inzet voor de 
Vlaamse beweging. Aan me
vrouw Lambrechts en de famihe 
betuigen wij onze oprechte deel
neming. 

Karel Lambrechts werd zater
dag 7 januari op het kerkhof van 
Rotselaar begraven. Onder de 
aanwezigen waren Frans Van 
der Eist, Vic Anciaux en Willy 
Kuijpers. 

JANUARI 

Do. 12 LEUVEN: Debat over 
Werkgelegenheid. Om 20u. in de 
Rechtenfakulteit De Valk, aula Za
ger Van Hee, Tiensestraat. Org.: 
VUJO-KUL. 

Za. 14 MEISE: 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 LENNIK: Driekoningen
feest : nieuwjaarsreceptie, kinder-
show, breugehnaal met kofhekoe-
ken en koffie of warme choco
lademelk. Vanaf 14u. in de Ge
meenschapslokalen 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-
Ung „Verkeersveiligheid. Van 16 
t/m 27 januari van 9 tot 16u. in de 
lokalen van VIAC, Ninoofsestwg 
230. Za en zo gesloten. Op 18 en 
26/1 grootse fietsenkontrole (gra
tis) van 13 tot 16u. Org. en info: 
Pajottenlands Jongerencentrum. 

Di. 17 VILVOORDE: Gespreks-
avond over „De nieuwe echtschei
dingswetgeving". Om 20u. in Cul
tureel Centrum De Met, Zaal Ach
termet, Bergstraat 1. Org.: Pajot
tenlands Jongerencentrum Lennik, 
02/532.14.41. 

Vr. 20 MACHELEN: Nieuwjaars
receptie in Café Windsor, Nieuw
straat 51 te Machelen om 20u.30. 
Gastspreker is Herman Lauwers. 
Org.: VU-Machelen. 

Vr. 20 GROOT-BIJGAARDEN: 
Vergadering van de Arr. raad. om 
20u. in de Grote Zaal van het 
Collegium. 

FEBRUARI 

Do. 16 LEUVEN: Debat over Ver
dere staatshervorming. Om 20u. in 
de Rechtenfakulteit De Valk, aula 
Zeger Van Hee, Tiensestraat. Org.: 
VUJO-KUL. 

MAART 

Do. 16 LEUVEN: Debat over Mi
lieuproblematiek.. Om 20u. in de 
Rechtenfakulteit De Valk, aula Ze
ger Van Hee, Tiensestraat. Org.: 
VUJO-KUL. 

tureel Centrum om 14u. Info: Mare 
Hendrickx (015/27.17.27). 

Za. 4 EDEGEM: FamiUekwis in 
Drie Eiken, om 20u. Inschrijven op 
voorhand bij Hilde De Wit 
(03/449.17.66) of José Popelaers 
(03/449.79.01). Org.: FW. 

„Stamboom'; Org.: VSVK-Ize
gem. 

Do. 26 IZEGEM: Bar Akademie 
voor Muziek & Woord, 20u.: prof. 
Neri Knol (VUB) „Zijn er nog 
mensenrechten?". Toegang 50 fr. 
abo's gratis. Org.: VSVK-Izegem. 

FEBRUARI 

Zo. 5 IZEGEM: Vlaams Huis om 
13u.30: verzamelen voor wandeling 
op De Ruiter (Roeselare), o.l.v. E. 
en Chr. Nyffels-Pot. Org.: Wan-
delklub Vlaams Huis. 

Vr. 10 IZEGEM: Vlaams Huis 
20u.: 12de kaarting. Ook op 12/2 
vanaf lOu. Org.: Kaartersklub De 
Vlaamse Vrienden. 

GEMOTIVEERDE VU-FRAKTIE 
HOOPT OP WAARDIGE BURGEMEESTER 

JAN CAUDRON LAAia 
POLITIEKE ZEDEN 
IN ERPE-MERE 
Op 1 januciri zijn de gemeen
teraden van start gegeaan, ook 
in Erpe-Mere. Niets biezonders 
ware het niet dat deze Oost-
vlaamse gemeente nog geen 
burgemeester heeft. Tijdens de 
opningszitting heeft VU-raads-
hd J a n C3audron namens zijn 
fraktie de zaken en de politieke 
zeden van Erpe-Mere nog eens 
uit de doeken gedaan. 

Op 9 oktober '94 kreeg de VU 
er een vierde raadslid bij 
(15,32%) en onderhandelde met 
SP (3) en VLD (6) voor een 
nieuw^e bestuursmeerderheid. 
Maar de VLD voerde onder-
diüms afzonderlijk gesprekken 
met de ...CVP (11), er waren 
dus twee akkoorden die beide 
even plechtig werden onderte
kend. Wat J a n Caudron tijdens 
de installatie vjin de nieuwe 
raad deed opmerken:,,Volgens 
de twee voorakkoorden zouden 
wij alle 25 in de meerderheid 
zetelen." 

De man die de twee akkoorden 
bekokstoofde, de VLD'er Ge
orges De Langhe, had gehoopt 
op 1 januari '95 de nieuwe bur
gemeester te worden maar dat 
pakte einders uit. Buur-burge-
meester en VLD-kamerhd An
nie De Maght (Aalst) die het 
voorakkoord (VU-VLD-SP) 
bemoederde is beschaamd over 
wat haar partijgenoten in Erpe-
Mere hebben uitgevreten en 
verklaarde op 27 december 
'94:,,Wat in Erpe-Mere is ge
beurd is schandalig en de VLD 
on^vaardig." 

Maar goed, de koalitie CVP-
VLD ging door, voorlopig zon

der burgemeester. In zijn toe
spraak tot de gemeenteraad 
haalde Caudron woorden van 
Alanu Ruys aan:„De meeste 
politici hebben zich niets te ver
wijten, maar worden besmeurd 
door de slechte reputatie van de 
bedriegers. Wie aanvaardt dat 
verdachte personages worden 
begunstigd, draagt bij tot de 
aftakeling van het politieke 
mandaat." Caudron gaf deze 
•woorden ter overweging aan de 
CVP van Erpe-Mere mee, door 
haar medephchtigheid beloont 
zij de VLD voor het bedreven 
bedrog. 

Claudron besloot zijn toespraak 
„De nieuwe meerderheid heeft 
de VU-fraktie in deze raad in de 
minderheid geduwd. Met op
geheven hoofd nemen wij de 
handschoen op en beloven een 
harde en korrekte oppositie te 
voeren. Met open vizier, zonder 
achterbaks gekonkel, in een 
klare taal en zonder vaar noch 
vrees." 

De redakteur van Het Volk 
merkte in zijn verslag van de 
installatie op dat de aanwezig
heid van J a n (Caudron „een 
verrijking voor de gemeente
raad" is. 

Met J a n Caudron „kan het nog 
leuk w^orden tijdens de gemeen
teraad. Caudron heeft duideUjk 
meer in huis dat de doorsnee 
dorpspoliticus en in zijn kritiek 
kan hij verder gaan dan zomaar 
wat sloganesk gescheld. Daar 
kunnen ze in Aalst van mee
praten." 

Nou en of! 

VU VAN GROOT-HAALTERT 
HEEFT NIEUW BESTUUR 
De gemeente Haaltert, be
staande uit de deelgemeenten 
Haaltert, Denderhoutem, Kerk-
sken, Heldergem en Haaltert-
Erembodegem-Terjoden, zijn 
overgegaan tot het ontbinden 
van hun afdelingen en tot het 
vormen van één afdehng: 
Groot- Haaltert. 

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

Do. 16 IZEGEM: Bar /Vkademie 
Muziek & Woord, 20u.: Raymond 
Detrez (Radio 3) over de Balkan. 
Toegang 50 fr., abo's gratis. Org.: 
VSVK-Izegem. 

Di. 21 IZEGEM: Cafetaria De 
Drie Gezellen, 15u.: voordracht 
over het OCMW door F. Herreman 
(OCMW-sekretaris, Izegem). 
Org.: VWG-Izegem. 

- ^ ^ ^ 

Hierbij brengen wij de samen
stelling van het nieuwe be
stuur. 

Voorzitter: Frans Van WUde-
rode; ondervoorzitter: Etienne 
Lalmant; sekretaris: Dirk Van 
den Bruele; penningmeester: 
Hans Sonck; politieke kommis
sie: Irene De Schryver, André 
Hendrickx, Tom Van den 
Houwe, J a n Van Eetvelde en 
Joris Vanmeert; dienstbetoon: 
Irene De Schryver; organisatie 
en propaganda: André Hen
drickx en Alarcel Van Londe-
zeele; leden & abonnementen: 
J a n Van Eetvelde; jeugdwer
king: Wendy Van den Berghe 
en Tom Van den houwe; se
niorenwerking : Edgar E^man 
en Alfons De Grom; bestuurs
leden: J a n Andries, WiUy De 
Winter, Herman Cxoeman, 
Hilde Michiels, Peter Paerew-
yck en Maria Van Roy. Ge
meenteraadslid: Hans Sonck. 

Op zondag 15 januari 1995 
biedt het nieuw^e bestuur een 
receptie aan om nader kennis te 
maken met de leden. Deze re
ceptie vangt aan om 10u.30. 
Officiële lutnodiging volgt. 
Meer info: 053/83.35.33. 
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OOST-
VLAANDEREN 

JANUARI 

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

Zo. 15 HAALTERT: Nieuwjaars
receptie van VXJ-Groot-Haaltert. 
Om lOu.30. In lokaal De Eglantier, 
Hoogstraat 14 te Haaltert. Info: 
053/83.35.33. 

Di. 17 SINT-NIKLAAS: Poëzie-
avond rond Felix Timmermans 
door Oswald Maes, met muzikale 
begeleiding door Paul Kindt. Om 
20u. in het Museumtheater, Zvidj-
gershoek (Zamastraat). Kaarten en 
org. DF-Sint-Niklaas 
(03/776.66.23). 

Di. 17 OUTER: VWG-vergade
ring om 14u.30 in Buurthuis De 
Pallieter, Smid Lambrechtstraat te 
Outer. Dagorde: jaarprogramma, 
vervanging 2 bestuursleden, aan
duiden afgevaardigden adviesraad 
en varia. Met koffie en gebak. 

Wo. 18 SINT-NIKLAAS: Start 
van het nieuwe jaar met hapje en 
drankje en planning van FW-Sint-
Niklaas. Om 20u. in de cafetcuia 
van de Stadsbibhoteek. 

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

Za. 21 DENDERMONDE: Kaas-
en streekbierenavond in Den Om-

meganck. Markt te Dendermonde. 
Vanaf 19u.30. Inschrijven aan 350 
£r. p.p. bij VU-Dendermonde. 

Zo. 22 GENTBRUGGE: Vanaf 
1 lu. nieuwjaarsdrink gratis en aan
sluitend Ledenfeest-Visfestijn. 475 
fi-. p.p./ -12j. 250 fr. Tafeh-ede: L. 
Decaluwe. Dienstencentnun 
Braemkasteelstraat te Gentbrugge. 
Inschrijven: Sekr., Weverboslaan 
26, Gentbrugge (09/231.19.41). 
Org.: VU-Gentbrugge-Ledeberg. 

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

Vr. 27 GAVERE: Nieuwjaarsre-
cepte van VU-Groot-Gavere. Om 
I9u. in 't Oud Asper, Kapellestraat 
21 te Asper. Om 20u.30 is er Kaas-
avond met gevarieerd kaas- en 
vleesbufïet. Deelname kaasavond: 
300 fr.p.p. (kind 160). Inschrijven 
bij bestuursleden vóór 25/1 of se-
kretariaat 384.21.61. 

Za. 28 LAARNE-KALKEN: 
Nieuwjaarsreceptie in zaal Kon. 
Harmonie, Kofhestraat 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-Laame-
Kalken. 

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

FEBRUARI 

Vr. 3 GERAARDSBERGEN: 
Dia- en informatieavond over IJs
land. Om 19u.30 in Koetsenhuis, 
Abdijstraat. Org.: VU-Geraards-
bergen. 

ZOEKERTJE 
- GEVRAAGD - Chauffeur 
met een groot sociaal engage
ment en met rijbewijs C voor net 
Vlaams Internationaal Cen
trum. Voor ophaltng van kle
ding. Info: Herman Hermans, 
014/67.00.50. 

VERKIEZINGSJAAR MET KONGRES INGEZET 

VU-LIMBURG LEGT PROVINCIALE KLEMTONEN 
Hasselt — Onder een ruime be
langstelling — het auditorium 
van de schouwburg van het Cid-
tureel Centrum was goed ge
vuld — hield de Limburgse 
Volksunie haar eigen kongres. 
Ondanks de drukke kerstpe
riode vonden ruim vierhonderd 
belangstellende leden uit alle 
afdelingen van Bree tot Voeren 
de Volksunie belangrijk genoeg 
om zich vrij te maken. De stem
ming zat er duidelijk in: VU-
LLmburg bereidt zich voor op 
het verkiezingsjaar 1995! De 
voorgestelde resoluties werden 
allen met een grote meerder
heid, meestal zelfs unaniem 
goedgekeurd. Na het welkomst
woord van kongresvoorzitter 
Luk Robijns en provinciaal 
voorzitter Eric Notermans wer
den de verschillende tema's 
voorgesteld. Vlaams zelfbe
stuur, onderwijs en tewerkstel
ling •waren de hoofdklemtonen, 
maar ook kultuurbeleving en 
belevingskultuur, jeugd, grens
overschrijdende samenwerking, 
milieu en ruimtelijke ordening, 
veiligheid en verkeer kregen 
ruime ciandacht. 

Belevingskultuur en kultuurbe
leving werden toegelicht door 
volksvertegenwoordiger Hugo 
Olaerts. „De VU eist een ge-
hjkstelhng in het kultuurbeleid 
Vein Limburg ten opzichte van 
het Vlaams niveau. De Volks
unie eist een dynamische en 
hemieuw^de kultuurbeleving in 
al zijn aspekten van kommu-
nikatiemiddel tot de kunst. De 
partij eist een breed overleg met 
konkrete uitwisseling van ge
gevens en programmatic", aldus 
Hugo Olaerts. Verder pleit het 
kamerlid (én dichter) voor „een 
herwaardering van de ontdek
king van de zintuigen, gevoe
lens en respekt, stüte, humor; 
zijn poëzie en levenskunst in een 
rustgevend eb en een bruisende 
vloed voor het individu en de 
samenleving". 

INVESTEREN IN 
MENSELIJK KAPITAAL 
Senator Laurens Appeltans, lid 
van de Kommissie Onderwijs, 
begon met een pleidooi voor een 
verbreding van het onderwijs-
platform, waarbij de gemeenten 
de kans moeten krijgen hun 
verantwoordelijkheid op te ne
men in de organisatie van een 
gemengd kleuter- en lager on
derwijs. Voorts pleitte Appel
tans ook voor een net-over-
schrijdende samenwerking 
waarbij men aandacht dient te 
hebben om elk overlappend stu
dieaanbod weg te werken. „In 
het kader van een Europees 
perspektief streeft Volksunie-
Limburg naar een samenwer
king tussen de twee Limburg-
en, -waarbij een hoger en uni
versitair onderwijs dient uitge
bouwd te -worden en waarbij de 
gelijkwaardigheid van de di
ploma's in Vlaanderen en Ne
derland vooropgesteld w^ordt", 
aldus Laurens Appeltans. „De 
hoge uitgaven voor onderwijs 
zijn geen luxe. Investeren in 
mensehjk kapitaal is investeren 
in de belangrijkste grondstof 
van de Vlaamse ekonomie", be
sloot de senator. 

Bij het onderwerp Jeu^d pleitte 
VNS-medewerker Eric Accou 
voor een jeugdbeleidsplan op 
alle bestuursniveaus: ge-

Het auditorium van het Haééeltö Kultureel Centrum wot) ruim gevuld 
met Limburgse VU'erd, ze kregen de kand zich uit te öpreken over 
verdchillende tema'd. 

meente, provincie en Vlaande
ren. „Een belangrijke inspan
ning moet geleverd worden om 
de niet-georganiseerde jongeren 
bij het beleid te betrekken. VU-
Limburg roept de jongeren op 
om hun plciats in te nemen in de 
politiek, de meest sociale op
dracht bij uitstek. Daarom is 
inspraak van de jongeren ook 
een absolute noodzaak in de 
pohtieke besluitvorming", aldus 
Eric Accou. Tot slot betreurde 
de spreker dat al te dikwijls de 
jongeren met de vinger gewezen 
worden in tal van scneef lo
pende situaties zoals verkeers
ongevallen en kriminaliteit. 

VLAANDEREN MET 
BRUSSEL 

Minister Johan Sauwens be
handelde het hoofdstuk Vlaanu 
zeLfbedtuw. De minister beklem
toonde het belang van het 
grond-wetgevend parlement zo
dat belcingrijke bevoegdheden 
aan Vlaanderen en WcJlonië 
kunnen worden overgedragen. 
Ook pleitte Johan Sauwens in 
het voorstel tot resolutie voor de 
afschaffing van de faciliteiten. 
„Voeren is en bUjft Vlaams. 
Limburg moet opnieuw de band 
slaan met de Vlamingen in de 
Jekervallei en in het land van 
Overmaas", zegt minister Sau
wens. „Op half-lange termijn 
moet Vlaanderen samen met 
haar hoofdstad Brussel, reso
luut zelf de stap naar een fe-
derjial Europa kunnen zetten", 
besloot minister Johans Sau-
•wens zijn pleidooi. 

Bij het tema Greruioveröchrijdende 
Samenwerking pleit de Lim
burgse Volksunie voor overleg 
met Nederland. In afwachting 
van een definitieve regeling 
dient de federale overheid een 
fiskale kompensatie uit te wer
ken voor de grensarbeiders. 
VU-Limburg steunt het Lim
burgse grensarbeidersfront en 
wU aktief meewerken om de 
problemen op te losssen. VU-
Limburg vraagt ook de rea
lisatie van de IJzeren Rijn, zo

wel voor personen- als goede
renvervoer. Dit voorstel van re
solutie werd voorgesteld door 
Linda Vissers. 

LEEFBAARHEID 
Bij het voorstel van resolutie 
over Milieu en Ruimtelijke Or-
dening pleitte J a n Peumans voor 
de afi-onding van het struktuur-
plan Limburg. „De Volksunie-
Limburg pleit voor kleine re-
ahstische projekten op het vlak 
van toerisme, ambachtelijke en 
industriële projekten. De Lim
burgse Volksunie pleit voor de 
uitbouw^ van een natuurgerichte 
rekreatie en toerisme en vraagt 
de Vlaamse regering een ini
tiatief te nemen voor de verdere 
uitbouw van Regionale land
schappen", aldus provincie
raadslid Peumans. 

„De wijkagenten moeten op-
nieu-w op het terrein funkti-
oneren. Daarom moeten hun 
administratieve taken beperkt 
blijven. VU-Limburg staat ach
ter een harde aanpak van de 
kriminahteit, met naast preven
tie ook een strenge bestraffing, 
maar met evenzeer aandacht 
voor de rechten van het slacht
offer", w^as het resolutievoorstel 
van senator Jos Truyen inzake 
Veiligheid. „Aan het herstel van 
het gerechtelijk apparaat dient 
dringend gesleuteld met vol
doende personeel en middelen", 
aldus de spreker. De klemtoon 
die J o s Truyen legde op pre
ventie van de weekendongeval
len door toedoen van jongeren, 
bleek achteraf minder positief 
onthaald: ,,De jongeren wor
den, zoals Eric Accou zegt, met 
de vinger gewezen. Nochtans 
zijn jongeren inzake alkohol-
misbruik dik-wijls heel wat ge-
disciplineerder dan de oudere 
weggebruikers", aldus een 
woordvoerder VcUi de jongeren. 

TOEKOMSTKONTRAKT 
Gedeputeerde Frieda Brepoels 
pleitte voor werkzekerheid: 
„Tot alle vooropgestelde doel
stellingen venvezenlijk zijn 
moet het toekomstkontrakt ver

lengd worden. Het gemeentehjk 
investeringsfonds moet over de 
partijgrenzen heen gerealiseerd 
worden", aldus Frieda Bre
poels. ,,Volksunie-Limburg 
roept de Vlaamse regering op de 
buitenschoolse kinderopvang 
definitief te struktureren en 
hiervoor de gemeenten van de 
nodige middelen te voorzien", 
pleitte gedeputeerde Brepoels. 
„De huidige PWA is slechts een 
aanzet tot tewerkstelling. VU-
Limburtg pleit voor een bij
sturing om deze gelegenheids-
jobs om te zetten in reguliere 
jobs. Op die manier kan werk 
\vorden gemaakt van een ge
meentehjk tewerkstellingsbe
leid", vindt Frieda Brepoels. 

In het hoofdstuk Verkeer stelde 
Stijn Daniels, VUJO-voorzit-
ter Limbvirg, de verkeersleef-
baarheid voorop, met aandacht 
voor langzaam verkeer in de 
stads- en dorpskernen en aanleg 
van een uitgebreid fietspaden-
net, met oog voor rekreatie en 
verbetering van het school- en 
werkverkeer. In het resolutie-
voorstel vroeg de VUJO-voor-
zitter ook aandacht voor de uit
breiding van het openbaar ver
voer, ook het spoorwegvervoer. 
Ook pleitte hij voor verhoogde 
kontroles op de weg en ne-
raanleg van gevsiarhjke kruis
punten. 

POSITIEF 

In zijn slotwoord had minister 
Johcm Sauw^ens het over de 
hernieuwde kracht \vaarmee de 
Volksunie bij de volgende ver
kiezingen naar buiten zal ko
men. „Ondanks overloperij en 
een VU-vijandige pers zal de 
Volksunie bij de volgende ver
kiezingen met een nog grotere 
zelfverzekerdheid en met een 
positief imago naar de kiezer 
stappen", aldus minister Johan 
Sau-wens. Tevens legde hij er de 
nadruk op dat Volksunie-Lim
burg nooit zal aanvaarden dat 
aan Voeren als Vlaamse en Lim
burgse gemeente geraakt w^ordt 
en hield hij een hernieuwd plei
dooi voor amnestie. 

Hendr ik - Jan Ombelets 
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KANHEKENINGEN BIJ DE AMERIKANISERING 
VAN DE KULTUUR 
Met aU tema "KuLtureLe globaLidering en lokale identiteit 
en diversiteit. Naar een eigen Euro pede mediakultuur?" 
vond verleden jaar in januari het veertiende Vlaanue 
Kongred voor Kommunikatiewetenöchap plaats. De bun
deling van de referaten van dit kongro brengt naast een 
meerderheid van bijdragen die de stelling van de ame
rikanisering van de Europese kuituren en media re
lativeren ook enkele elementen aan die waarschuwen voor 
een te lichtzinnige benadering van de gevolgen van dit ab 
dallas ifikatie of cocacolonisering omschreven fenomeen. 

I
n de kommunikatie'wetens-
chap en de kultuursociologie 
debatteren sedert de jaren ze
ventig doemdenkers en meer 

optimistisch gestemde auteurs 
over de zgn. amerikanisering 
van de media en globalisering 
van de kuituur. Volgens de aan
hangers van de kultuur-Lmpe-
rialisme-tesis leidt deze kultu-
rele globalisering tot gelijkscha
keling, standaardisering, kultu-
rele synchronisatie. Zoals uit de 
bundeling van de referaten van 
het kongres dat de Vlaamse uni
versitaire centra voor kommu-
nikatiewetenschap over het 
tema organiseerden blijkt, is het 
debat nog steeds niet gesloten. 
Al lijken tegenwoordig de op
timisten aan de winnende 
hand. 

Deze optimisten wijzen erop dat 
het kultuur-imperialisme onvol
doende rekening houdt met an
dere faktoren dan de markt. En 
zelfs wat de markt betreft nu
anceren ze het kultureel im
perialisme. Niet alleen zijn de 
media-imperia in afnemende 
mate in Amerikaanse handen, 
de mediabedrijven wagen zich 
ook aan een zekere dekoncen-
tratie: samenwerking met lokale 
en onafhankelijke producenten 
waardoor er rekening gehouden 
wordt met lokale kuituren en 
xaeLT]fit-nu:hed. Het blijkt verder 
dat op televisievlak privé-zen-
ders in Europa makkelijker hun 
toevlucht nemen tot goedkope 
Amerikaanse import dan open
bare zenders. 

DALIASIFIKATIE 
De optimisten, die hun mosterd 
deels in het postmodernisme ha
len, beschouwen het gebrek aan 
aandacht voor de wijze waarop 
de ontvangers in het kommu-
nikatieproces omspringen met 
het aanbod als de grootste la
cune in het betoog van de doem
denkers. De focus op de ont
vanger levert volgens hen ste
vige relativeringen op van de 
dallasifikatie. Het publiek blijkt 
immers met passief te zijn. De 
Amerikaanse kultuurimport 
wordt ingepast in de plaatselijke 
kuituur, en, zo stelde Daniël Bil-
terey^t (KU Leuven) vast, wordt 
door de mediakonsumenten ge
bruikt „aL een klankbord voor de 
eigen problemen en denkbeelden", 
„een aanleiding om te praten over de 
eigen dociaU en emotionele werke
lijkheid". 

Gudt De Meyer (KU Leuven), een 
notoir verdediger van de po
pulaire kuituur, ziet zelfs eman
ciperende elementen in popu
laire kultuur-uitingen als doap 
,)erie<i en rock'n roll. Hij stipt aan 
dat bepaalde "Amerikaanse pro-
dukten" als rock'n roll-muziek 
bvb, zow^el van Amerikaanse of 

Europese makelij „een grote aan-
trekkmgdkracht blijven behouden 
(...) onder meer omdat zij een bood
schap te vertellen hebben die Eu
ropeanen, en wellicht alle menden ter 
wereld, aanspreken ongeacht hun 
ruitionaliteit. 

Met enkele andere auteurs 
vindt De Meyer dat de kon-
sumptie van Amerikaanse goe
deren en populaire kuituur 
„diendtig u geweejt aL <)ymbolu)che 
weerdtand tegen het paternalisme 
van het nationale kult ure Ie ejta-
hluhment". De Meyer is er als de 
dood voor dat de thesis van het 
rock'n roll-imperialisme „uitein
delijk de voedingsbodem wordt voor 
een eng nationaüjtidche en etnuch-
absolutidtidche kultuurpolitiek en, 
in een tegenbeweging, uitmondt in 
een pleidooi voor een nodtalgidch 
herstel van de zogeheten zuiverheid 
en autentkiteit van het traditionele 
erfgoed." 

EL De Benj (U Gent) waar
schuwt voor een polarisatie tus
sen aanhangers van de media-
imperialisme-tesis en de adep
ten van wat ze de cultural studies 
noemt. Beide benaderingen be
vatten volgens haar interessante 
invalshoeken. Maar ze is van 
mening dat de "cultural studies" 
op een naïeve w îjze het publiek 
te veel autonomie toeschrijven, 
„aLof de marketing- en promotie-
experts van de Amerikaanse tv-
industrie niet zouden weten waarmee 
ze bezig zijn." Trouwens, zo stelt 
De Bens, er w^erd reeds vol
doende aangetoond dat de kij
ker „steeds meer uit hetzelfde" 
kiest. 

De Bens is ervan overtuigd dat 
de Amerikaanse experts vooral 
geïnspireerd worden door ko-
merciële motieven. En ze her
innert eraan dat n.a.v. de Gatt
besprekingen gebleken is dat de 
EU-landen in 1993 voor 3.750 
miljoen dollar audiovisuele pro
gramma's uit de VS importeer
den, terwijl de EU slechts voor 
250 miljoen doUar naar de VS 
uitvoerde. 

„Amerika u ongetwijfeld de belang
rijkste producent van bouwstenen", 
geeft Rob Kroes (Amerika In
stituut van de Universiteit van 
Amsterdam) toe, „maar het kan 
niet het gebruik van die bouwstenen 
dikteren". Deze massale invoer 
heeft w êl voor gevolg dat de 
scherpe grenzen tussen kuitu
ren (en dus ook de sterke ge
voelens van eigenheid en au-
tenticiteit) vervagen. Identiteiten 
kuituren worden veeleer variaties 
van de globale kuituur en dus ook 
variaties van elkaar, schrijven ook 
Luc Van Poecke en HiDe Van den 
BuLck (KU Leuven). 

Daniël Biltereyst relativeert ver
der de effekten van het Ame
rikaanse media-imperialisme: 

Het suksesvolle Amerikaanse Dallas-feuUUton leverde kommunikatiewetenschappers inspiratie op om de 
gevolgen van het Amerikaanse media-imperialisnw voor onze kuituur te omschrijven: dallasifikatie. 
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„ Wanneer konkreet onderzocht 
wordt hoe toeschouwers omspringen 
met Amerikaanse programma's en 
hoe ze erover denken, dan blijkt niet 
echt sprake te zijn van een grote 
waardenoverdracht". Amerikaanse 
programma's -worden boven
dien Vciak buiten de prime time 
geplaatst, en zijn beduidend 
minder populair dan produkties 
ill de eigen taal. Enkel bij de 
kijkersgroepen van adolescen
ten en jonge volwassenen tekent 
deze tendens zich minder uit
gesproken af. 

EUROPESE 
MEDIAKULTUUR? 
In tegenstelling tot de relati
vering van het Amerikaans kul-
tuurimperialisme die in de 
Vlaamse kommunikatiewetens-
chap de overhand lijkt te ne
men, stijgt het verzet tegen 
Amerikaanse televisieseries in 
Europese politieke en (kuituur

en media-) ekonomische krin
gen. Vooral onder Franse im
puls heet het in het oude kon
tinent dat kuituur niet prijs
gegeven mag worden aan de 
vrije markt. 

Volgens Kroes gciat achter de 
oproep tot verdediging van een 
Europese kuituur vaak de zorg 
schuil om het voortbestaan van 
nationale kuituren. Vermits de 
taal- en kulturenrijkdom in Eu

ropa het ontstaan van een Eu
ropese eenheidskultuur onmo
gelijk maakt, spreekt het voor 
zich dat de bescherming van "de 
Europese kuituur" in de eerste 
plaats de dominante Europese 
kuituren ten goede komt. 

Bestaat er dan wel een behoefte 
aan een Europese mediakul
tuur? 

Ja , stelt Karl-Gunnar Lids trom 
(Eureka Audiovisual, Brussel). 
Wanneer men kuituur defi
nieert m termen van orde en • 
organisatie van het medialand
schap, is er op minstens vier 
gebieden nood cian een medi
akultuur: Europa moet ervoor 
zorgen dat de konsument mak
kelijk toegang heeft tot pro
gramma's; de evolutie van de 
distributiekanalen in de richting 
van de electronic superhighway 
(over een tweetal jaren zullen er 
gemakkelijk zo'n 500 televisie
programma's gehjktijdig be
schikbaar zijn) moet in goede 
banen geleid worden (hoe zul
len deze kanalen gedistribueerd 
worden? Wat zullen ze distri
bueren?); Aan \velke voor-
•waarden en voor -welke prijs zal 
deze overvloed verlopen (be
taaltelevisie, kijk- en luistergeld, 
abonnementsbijdragen, re-
klame ?), en tenslotte hoe zal het 
aanbod gekontroleerd -wor
den? 

Wanneer men de vraag stelt 
vanuit de -visie op kuituur als als 
traditie, als roots, beantwoordt 
Lidström ze met „een vol en de
finitief NEEN". Naast \e.\. „gezond 
chauvinLme" om trots te zijn op 
z'n eigen taal en het behoud van 
die taal te verdedigen, ziet de 
auteur nog enkele andere, fun
damentelere gronden voor dit 
negatief antwoord. Hij voor
spelt dat kuituur in ons toe
komstig leven een steeds grotere 
rol zal spelen door de toene
mende schaarste aan werk (stij
gende werkloosheid en een ver-
•wachte terugval in de gemid
delde -werkduur). 

Dankzij de ge-wonnen -vrije tijd 
kan de toekomstige generatie er 
een -worden „die veel meer ont
wikkeld, gesofLtikeerd en kreatief L 
dan die voor hen kwam, op voor
waarde dat dit via de ontwikkeling 
van de tradities, van de lokale kennL 
en vaardigheden verloopt. Ik ben 
overtuigd van het nut en het belang 
van lokale tradities ook en vooral op 
het vlak van het audiovLuele". 

(Pdj) 

c» Culturele globalisering en lo
kale identiteit. Amerikanisering 
van de Europese media. L. Van 
Poecke en H. Van den Bulck 
(red.) Uitg. Garant, Leuven, 
1994,117 blx, 495fr. 
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liï-llllRTJE 
AESCHYLUS' PERZEN 

THEATER EN AaUALITEIT 
E^n van de meest memorabele 
militaire konfrontaties uit de 
Oudheid waren de Perzische 
Oorlogen. De oosterse wereld 
met het despotische konings
type (Perzië) stond in het begin 
van de 5de eeuw^ v.Kr. tegenover 
een reeks onafliankelijke 
Griekse steden waarvan vooral 
Athene een heel stuk weg had 
afgelegd in de richting van de 
demokratie. De expansiepoli
tiek van de Perzen had de Grie
ken op de •westkust van Klem-
Azië al geruime tijd in hun greep 
en de opstand van de Griekse 
steden leidde in 494 zelts tot de 
verwoesting van Milete, toen-
dertijd de belangrijkste Griekse 
kultuurstad. Athene zou haar 
rol overnemen. Maar de ogen 
van de Perzen reikten over de 
Egeïsche Zee. De expeditie van 
Darius eindigde in 490 na een 
nederlaag in de vlakte van Ma
rathon. Athene's prestige steeg. 
Tien )aar later probeerde Xer
xes, de zoon van Darius, het op 
zijn beurt. Maar zijn vloot werd 
door de Atheners bij Salamis 
(480) verslagen en twee jaar 
later onderging zijn landleger 
eenzelfde lot bij Plataea. 

PROPAGANDA 
De Griekse wereld die in die 
dagen voor haar zo dierbare 
vrijheid vocht, moet op zijn 
grondvesten gedaverd hebben. 
Athene werd trouwens tot twee
maal toe door de Perzen ver
woest. De konfrontatie met de 
Perzen maakte zon diepe in
druk dat de sporen daarvan 
zelfs in de literatuur be'Wéiard 
bleven. Niet alleen de historikus 
Herodotus wijdde er zijn Hió-
toriae aan, maar ook het toneel 
w^erd erdoor beïnvloed. Phry-
nicus schreef een Inname van 
Milete en later nog De Phoe-
nicuche Vrouwen waarin hij de 
reaktie van de Perzen thuis op 
de nederlaag bi; Salamis ver
werkte. Geëngageerd teater, dat 
inspeelt op de aktuahteit, is 
blijkbaar geen uitvinding van de 
20ste eeu^v. 

Ook Aeschylus liet zich niet 
onbetuigd. Als Atheens soldaat 
had hij de slag bij Marathon en 
die bij Salamis zelf meegemaakt. 
De gevierde tragikus, die tussen 
de twee konfrontaties door tij
dens de Grote Dionysiën (het 
Atheense theaterfestival) van 
484 een eerste overwinning had 
behaald, schreef in het spoor 
van Phrynicus zijn Perzen {472), 
een onderdeel van een trilogie 
•waarmee hij nogmaals be
kroond ^verd. Het Atheense pu
bliek, voor wie de historische 
zege op de Perzische vloot nog 
duidehjk voor ogen stond, moet 
Aeschylus' stuk wel bijzonder 
gesmaakt hebben. Dat Aeschy
lus de bijdrage van Sparta (bij 
Plataea) in de uiteindeUjke ver
drijving van de Perzen bijna 
volledig verzwijgt, zal de Athe
ners een zorg geweest zijn. 
Athene's prestige was hun veel 
dierbaarder. In het licht van de 
latere machtsstrijd tussen 
Athene en Sparta klinkt Ae
schylus' Perzen duidelijk pro
pagandistisch. 

Maar er is meer aan de hand in 
de Perzen dan propaganda en 
daarom blijft deze tragedie voor 
de moderne lezer een indruk-
•wekkend stuk. Aeschylus be
kijkt de zeeslag bij Salamis van

uit het standpunt van de ver-
Kezers. In de Perzische hoofd
stad Susa vraagt het koor van 
Perzische oude mannen zich 
angstig af hoe de expeditie tegen 
Hellas zal verlopen want er is 
nog steeds geen nieuws. De 
Perzische koningin, in vol or
naat, vertelt hun haar droom die 
•weinig goeds voorspelt. Komt 
dan een bode aan die de zware 
nederlaag meldt en ook dat Xer
xes nog leeft. Op aanraden van 
het koor draagt de koningin, nu 
zonder praal, een offer op en 
roept de schim van Darius op 
die de nederlaag bi) Plataea 
voorspelt en Xerxes' jeugdige 
overmoed verwi)t. Na een lof
lied van het koor op de •vroegere 
wijsheid van Darius verschijnt 
Xerxes als een gebroken man. 
Op de vele •vragen van de oude 
mannen naar het lot van be
kenden moet Xerxes steeds ant
woorden: zi) zijn allen geval
len. 

BAANBREKEND 
De aksenten die Aeschylus in 
deze tragedie legt, blijven her
kenbaar. De onmenselijkheid 
van de oorlog, de zelfdestruktie 
van het imperialisme, de ver
nietigende onstuimigheid en 
overmoed {hybrU). In de re
ligieuze taal van Aeschylus luidt 
het over Xerxes: ,,Pheu, een 
machtig god verscheen, zodat 
hi) onverstandig •was" (v. 725) of 
,,Want hoogmoed in volle bloei 
draagt aren van verderf / als 
vrucht en méiait daarvan een 
oogst vol tranen af" (821-822). 
De talrijke koorinterventies 
w^aarmee Aeschylus vooralsnog 
werkte zijn aangrijpend. Vooral 
het kontrast tussen het beju
belen van Darius' regering en 
het bejammeren van de desas
treuze gevolgen van Xerxes' be
leid leidt tot intens lyrische pas
sages. 

Herman Altena maakte van 
deze Perzen een onge^wone én 
mooie vertaling voor het Noord
hollandse gezelschap Theater
groep Hollandia dat het stuk 
onlangs als muziekteater op
voerde. Altena probeerde een 
metrische vertaling te maken 
w^aarvan hij de technische basis 
in zijn inleiding uiteenzet en de 
metrische strukturen volledig 
uitschrijft. In de tekst zelf leidt 
dat, qua tekstbeeld soms tot 
eigenaardige ingrepen door het 
opsplitsen van een woord over 
twee verzen. 

Maar van zijn vertaling gaat 
onmiskenbaar ritme en muzi
kaliteit uit die •we zelden in 
vertalingen van Grieks teater 
aantroffen. Deze aanpak zou 
wel eens baanbrekend kunnen 
zijn voor het opvoeren van an
tiek toneel omdat hij perfekt 
aansluit bij het teaterkoncept 
van de Grieken. Zijn vertaling 
van de Perzen in de reeks Ambo-
Klassiek omkadert Altena met 
veel achtergrondinformatie en 
een analyse van Aeschylus' 
stuk. Voor •wie Griekse tragedie 
uitsluitend met mythologische 
verhalen éissocieert, zal deze uit
gave een verrassing zijn. 

Patrick Lateur 

c& De Perzen. AMchyUui. Ver
taald en ingeleid door Herman 
Altena. Uitg. Ambo, Baarn, 
1994. lil blz., 698 fr. 

In de Wappergidö neemt Lange Wapper de gedaante aan van een dtripheld die jonge bezoekers rondleidt 
in zijn Jtad. 

WAPPEREN DOOR ANTWERPEN 
Gidsen over Antwerpen ver
schenen er verleden jaar en 
vroeger, toen de havenstad de 
eer genoot Europa's kulturele 
hoofdstad te zijn, bij de vleet. In 
die mate zelfs dat het vandaag 
erg d^waas lijkt om met een 
zoveelste stadsgids op de markt 
te komen. Toch ligt hier voor 
ons Wappergidd voor Antwerpen. 

De ondertitel maakt al veel dui
delijk. Dit is geen gewone stads-
gids, maar eenjeugdgids met een 
originele aanpak. De gids be
staat uit drie delen. Eerst •wordt 
de lezer meegetroond op een 
wandeling van het Centraal Sta
tion tot aan de Schelde. Auteur 
John Boert heeft aandacht voor 
zo^wel historische als nieu'we ele
menten in het stadsbeeld. Het 
geheel •wordt geïllustreerd met 
rake tekeningen van Mieke Van-
luffelen. De tekst blijft biezonder 
bondig. Grote Antwerpse kun-
stenciars (Rubens, Teniers, Van 
Dijck, Metsijs) -worden -wat uit
voeriger voorgesteld. De •wan
delaar •wordt vergezeld van 

Lange Wapper, die de gedjiante 
van een stripheld heeft aan
genomen en de lezer doorheen 
het ganse boek (en de stad) 
leidt. 

In het tweede deel, dat van de 
Weetgierigen, gaat Baert dieper 
in op een aantal aspekten die in 
het eerste deel aangeraakt w^er-
den. Hier vindt men de infor
matie terug die in het eerste deel 
niet gegeven •werd om de wan
deling niet te "overladen" en de 
tekeningen optimaal tot hun 
recht te laten komen. Achter
gronden bij bouwstijlen, de ge
schiedenis van Antwerpen, fi
guren, gebou^wen en anekdotes 
komen hier aan bod. 

Het derde deel tenslotte bevat 
praktische informatie over al 
wat zich in een straal van 2 km 
rond de wandeling be^vondt en 
jongeren kan interesseren: een 
ritje met een koets, platen- en 
strip^winkels, jeugdcentra en -
herberg, tram- en premetro-in-
formatie, een overzicht van 

POEZIEPRIJS BASIEL DE CRAENE 
Aansluitend bij de traditie van 
de Vlaamse Poëziedagen te Me-
rendree, schrijft de •vzw Badiel 
De Craene n.a.v. de Basiel De 
Craene-Poëziedag 1995 prijs-
•vragen uit voor volgende po-
ezieprijzen: 
• Poëzieprijs van Merendree 
(30.000 fr.) voor een dichtbun
del of gedichtencyclus van mi
nimum tien gedichten. 
• Basiel De Craene-prijs voor 
debutanten (25.000 fr.) voor
behouden aan dichters van ^vie 
nog geen dichtbundel versche
nen is. Hiervoor dienen drie 
gedichten te -worden ingezon
den. 

• Anton Van Wilderode-prijs 
(20.000 fr.) voorbehouden aan 
leerlingen van de derde grjiad 
secundair onderwijs. Hiervoor 
dienen drie gedichten te -worden 
ingezonden. 

De prijzen -worden uitgeschre
ven voor dichters uit het hele 
Nederlandse taalgebied. 

De uiterste datum van inzen
ding aan het sekretariaat van de 
vz^v Basiel De Crane, Heiste 46 
te 9850 Nevele-Landegem, is 30 
april 1995. 

Op dat adres is ook het vol
ledige reglement van de prijs-
-vraag verkrijgbaar. 

^ 

markten en musea, een eve
nementenkalender, etc. 

(pdj) 

c» Wappergidd voor Antwerpen. 
Eenjeugdgidd van John Baert en 
Mieke Vanlujfelen. Uitg. Fan
tom, Antwerpen, 1994, 160 blz, 
495fr. 

LUCVERBEKE 
WINT DR. FERD. 
SNELLAERTPRIJS 
De dn Ferd. Snellaertprijj 1994 
van de Verenging van Vlaams-
Nationale Auteurs -werd toege
kend aan de dichter Luc Ver-
beke, naar aanleiding van het 
verschijnen van de overzichts
bundel Terugblik, een keuze uit 
gedichten tussen 1944 en 1994 
geschreven. 

De auteur schiep doorheen de 
jaren een lyrisch oeu-vre dat 
aanvankelijk klassiek van vorm 
-was, maar ook in de latere -vrije 
verzen beheerst bleef, begrij
pelijk, be-wogen en toch rustig, 
-weemoedig soms, maar steeds 
levensbevestigend is. 

Alhoe-wel officieel veronacht-
Zciamd, blijft zijn werk repre
sentatief voor een belangrijk 
deel van onze huidige hteratuur 
in het algemeen en de poëzie in 
het bijzonder. 

De jury ziet de prijs aan Luc 
Verbeke ook als een eerbetoon 
aan de onvermoeibare strijder 
voor het behoud van onze taal in 
Frans-Vlaanderen. 

De jury -was samengesteld uit 
Yvo Peeters, Willy Cobbaut, 
Joke Van den Brandt, Lieve 
Van Onckelen en Jos Vinks. 
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EEN EIGENZINNIG 
SELEKTIE 
ZATERDAG U JANUARI 

THE SERPENT AND THE RAINBOW 
Amerik. griezelfilm van Wes Craven (1988) met BUI Pullman, 
Cathy Tyson en Paul Winfield. Deze ambitieuze triller is 
gebaseerd op de ervaringen van antropoloog Wale Davis, die 
op Haïti een studie maakte over voodoo. (VTM, om 23u.25) 

SOUTHERN COMFORT 
Net zoals in Delwerance schendt een groep Amerikaanse 
avonturiers de natuurwetten en de kulturele eigenheid van de 
Cajuns. Wat begon als een pleziertocht ontaardt snel in een 
echte guerilla-oorlog. Regisseur Walter HUI probeerde (1981) 
de Amerikanen duidelijk te maken dat de yankeu het nog niet 
overal voor het zeggen hebben. (TV 1, om 23u.27) 

Z O N D A G 15 JANUARI 

UIT HET OOG 
Mark Vanlombeek zet zijn nieuwe reeks praatshows verder, 
vandaag met als gasten Pierre Vader Abraham Kartner, sport
bestuurder Ix)mme Driessens en de gebroeders De Mes-
semaeker, de winnaars van de IQ-kwis 1981. (TV 1, om 
20u.20) 

MAANDAG 16 JANUARI 

DE JONGENS VAN BIRKENAU 
Erik Pertz rekonstrueerde het leven Vcin een groep 14-jarige 
joodse jongens in het koncentratie- en vernietigingskamp van 
Auschwitz-Birkenau in 1944. lïen aangrijpend dokument, 
gefilmd op de autentieke plaatsen, in het getto van The-
rienstadt en in Birkenau zelf. (TV 2, om 21u.) 

W O E N S D A G 18 JANUARI 

FLASHPOINT 
Kris Kristofferson en Treat WilUams zijn grenswachters aan de 
Mexikaans-Amerikaanse grens die op een dag het wrak van 
een jeep vinden met daarin een ijzeren koffer met 800.000 $. 
Tijdens hun onderzoek naar de mogelijke eigenéuu- van het 
fortuin belanden zij in een maalstroom van komiptie en 
geweld. (TV 2, om 20u.) 

THREE DAYS OF THE CONDOR 
Boeiende Amerik. spionagefilm van Sidney PoUack (1975) met 
Robert Redford, Cliff Robertson en Faye Duna-way. SonMnige 
wendingen in het verhaal doen denken aan The 39 Stepd, de 
Hitchcock-klassieker die zondagmiddag om 16u. op BBC 2 
wordt uitgezonden. (TV 1, om 22u.05) 

Robert Redford in de uiti) tekende épionagetrüler Three Day^ of 
the Condor. Woendda^ 18 januari op TV2, om 22u,05. 

VRIJDAG 20 JANUARI 

THE IRON TRIANGLE 
E^n Amerikaanse legerkapitein -wordt in 1969 gevangen 
genomen door een 17-jarige Vietkong-soldaat. Tussen de twee 
„mannen" ontstaat een vreemde band. Boeiende, maar soms 
verwarde oorlogsfilm van Eric Weston (1989) met Beau 
Bridges en Haing S. Ngor. (VTM, om 21u.l0) 

ALLIGATOR EYES 
Drie goeie vrienden gaan samen op vakantie en alles verloopt 
vlot, tot wanneer zij een knappe liftster oppikken. PauHne is 
bhnd en vertelt dat haar ouders w^erden vermoord. Haar 
bezetenheid om de dader(s) te vinden sleurt het onschuldige 
trio mee in haar wraakplannen. Amerik. triUer uit 1991. (TV 2, 
om 22u.^5) 

EVEN ACHTER DE FEITEN 
AANHOLLEN 
* * 1/2 Rond kerstmis kwam de 
nieuwe film van NeU Jordan, 
Interview^-with the vampire, de 
zalen inroUen. Het is bijna een 
traditie in de Angelsaksische 
landen, dat rond de kerst ver
halenbundels met griezelverha
len verschijnen, en de jongste 
jaren is men in HoU3rwood bezig 
ook daar een traditie van te 
maken. 

Interview^ •with the vampire is 
gemaakt naar een boek van 
Anne Rice. Deze is in Amerika 
en voor groupies over de hele 
wereld, de koningin van de 
vampierromans, en haar boeken 
worden beschouwd als moderne 
klassieken, klassieker nog dan 
de honderd jaar oudere Dracula 
van Bram Stoker. Ze vormt een 
bestseUerslijst op zich met 
„Moeder aUer vampiers", „Mijn 
naam is Lestat" en ,,Vampier 
vertelt" (alledrie uitgegeven bij 
De Boekerij/Standaard Uitge
verij), die vanaf het verschijnen 
gingen lopen als een trein en het 
bij de hefhebbers van het genre 
bhjven doen. Het lijkt w êl of het 
vampiergenre steeds nieuw 
bloed krijgt toegediend. 

Anne Rice werd geboren in 
1941 in New Orleans, als doch
ter van Ierse immigranten, en 
werd strikt katoliek opgevoed. 
De tragische dood van haar 
dochter Michele was voor haar 
de aanleiding om te gaan schrij
ven. O p dit ogenblik w^oont ze 
weer in New Orleans. 

Toen ze werd benaderd voor de 
film wilde Rice in eerste in
stantie van weten van Tom 
Cruise ïds hoofdpersonage. 
Maar gaf uiteindelijk toe dat ie 
het erg goed deed. De rol die nu 
door Brad Pitt wordt gespeeld 
was oorspronkelijk bedoeld 
voor de schielijk overleden Ri
ver Phoenix. 

Het verhaal is dat van een ge-
interviewde vampier die op 200 
levensjaren terugblikt en vertelt 
over zijn doem. De vampier 
Lestat is de eeuwige geest van 
het kwaad en toegerust met de 
macht om de mens te verdoe
men. De akteurs die haast on
herkenbaar uit de handen van 
het werkelijk zichzelf overtref
fend grimeerdepartement k-wa-
men, spelen met zoveel over
tuiging, dat men zou denken dat 
er een vampier in hen gevaren 
IS. 

Dit is niet de beste film van de 
Ier NeU Jordan, daarvoor 
maakte hij te mooie dingen zoals 
Crying game, Company ofwolvej en 
Mona Li,)a, mjiar het is zeker niet 
zoals zijn andere Ameriksianse 
floppen. Jordan benaderde het 
vampiergenre met verfijning en 
romantische dekadentie is hem 
zeker niet vreemd, en net als in 
zijn andere films zweemt er dat 
stuk homofiUe, dat zijn perso-
njiges plots in een ander dag
licht stelt. 

* * l/2De oer-Engelse Ken
neth Branjigh heeft uit het oer-
Engelse vampierenverhaal van 
Mary Shelley, de film Mary 
Shelley's Frankenstein gedis-
tUleerd. Is het omdat hij te ge
trouw het boek volgt, dat deze 
film niet echt werkt, het ant
woord moet ergens in het mid
den hggen. Er werd te veel 
aandacht besteed aan het ro
mantische cispekt en dat maakt 
dat de echte norrorfanaten een 

De Niro ut teveel De Niro en te 
weinig nwndter in Mary Shel
ley'd Frankenstein. 

beetje op hun honger blijven. 

FUm vangt aan met zeekapitein 
Walton die op de arctische 
vlakte de razende Victor Fran
kenstein (Branagh) ontmoet, 
die het verhaal uiteenzet van 
zijn w^etenschappelijke obses
sie. 

Hij begint met de tragische 
dood in het kraambed van moe
der Frankenstein, en gaat dan 
verder over zijn verlangens 
voor zijn geadopteerde zuster 
Elizabeth (Helena Bonham-
Carter) . Na zijn ontmoeting met 
de oudere professor Waldman 
(John Cleese in een op maat 
geschreven rol) gaat hij zich nog 
verdiepen in zijn strijd tegen de 
dood, en voegt hij de diverse 
menselijke onderdelen bij el
kaar om zijn eigen mens te 
kreëren, die na ongeveer één 
uur film uit de tank komt. Fran
kenstein denkt dat het monster 
(Robert De Niro) dood is maar 
in zijn afwezigheid weet het 
echter te ontsnappen en raakt 
bevriend met een simpele boe-
renfamUie, waar hij leert praten 
en lezen, waarna hij op zoek 
gaat naar zijn schepper, om zich 
te virreken. 

Al is het naar alle waarschijn-
Ujkheid niet zo bedoeld, toch 
moet je zelfs af en toe lachen en 
monster De Niro is veel te wei
nig monster en te veel De Niro 
(maar dat was hij ook al in Cape 
Fear waarbij het origineel Ro
bert Mitchvun ook al beter was) 
om je echt schrik aan te jagen, 
en medelijden opwekken zoals 
Boris Karloff het ooit deed wan
neer hij opgesloten zat in de 
brandende molen, doet hij ook 
al niet. 

Neen, Francis Ford Coppola 
deed Dracula veel meer eer aan 
dan Branagh Frankenstein 
doet, alhoewel hij en Bonham-
Carter weer eens een staaltje 
geven van hun akteertalent. En 
de muziek van Patrick Doyle 
die in een griezelfilm toch es
sentieel is, gaat ook nog de mist 
in, ook daar w^as Dracula veel 
beter in. Geen slechte film, maar 
van Branagh had ik toch beter 
verwacht. 

*•*• Ondanks alle goeie inten
ties is Nostradamus van Roger 
Christian niet meeslepend ge
worden en zeker geen echte 
historische schets, wat je van 
een Europese film toch zeker 
zou mogen verwachten. De film 
werd echter te veel naar de 
Amerikaanse markt gericht, 
maar ook daar zal deze Euromix 
geen sukses worden, al was het 
alleen al om de verschillende 
eiksenten die de akteurs mee
slepen. De akteurs zijn een aan
tal zestiende eeuwse poppen die 
het aan alle kanten ranunelend 
scenario enige geloofwaardig
heid proberen te geven, maar er 
niet in lukken. Zonde voor F. 
Murray Abraham, Rutger 
Hauer, Amanda Plummer en 
Anthony Higgings. Ik weet niet 
of de ziener Michel de Nos
tradamus voorspeld had dat er 
in 1994 een slechte film over zijn 
leven zou worden gemaakt, 
maar misschien kan er in de 
toekomst met een synopsis van 
deze film, een andere en betere 
worden geproduceerd ? 

"k Hoe men ook heeft getracht 
van het kinderachtige verhaal 
van Milk Money een volwassen 
film te maken, het is regisseur 
Richard Benjamin niet gelukt. 
Er wordt getracht leuk te zijn, 
maar leuk is wat anders. Dit 
verhaal over drie jongens die op 
zoek gaan naar seks, omdat nie
mand het hen wil bijbrengen, en 
daarvoor geld proberen bijeen 
te garen om naar een echte 
naaktshow te kunnen gaan, en 
waarin ook nog de hoer met het 
gouden hart rondloopt, is zelfs 

f een kaartenhuisje, want nooit 
reeg Benjamin de film ook 

maar van de grond. 

Willem Sneer 
* slecht 
* * beter 
'k 'k 1/2 iets tussenin 
•k-k-k goed 
•k-k'k'k zeer goed 

SATERDAG Diefstal op expo van 
gestolen violen 
Notenkrakers aan het -werk! 

Zetduivel: 
Schaamebel 

© 

© 

Vlaanderen.: 
Mestoverschotland 

© 

AHASVERUS 

„Prifzenoorlog in Frtuui 
lucbtruim.", 
las Ahasverus 
Air Francs 

Toppunt: 
Kompostzegel 

© 

Elvis is nu de Sixties I 

© 

ZetBuivel: 
Plaaster op 'n gebroken been 
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De redaktie ontvangt 
graag brieven van le
zers. Naamloze, scheid
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. 

VIJF LETTERS 
Volgens de heer Tindemans — 
als repliek op bepaalde uitspra
ken van de heer Staes, voor
malig Agaleffer — zou het toch 
nog kunnen dat hij bez-wijkt 
voor de charmes van de CVP!... 
Stel u voor „charmes ": zelfs een 
kat en een muis bevroeden dat 
er binnen deze partij maar één 
charme erkend en geduld 
wordt, zijnde deze van de 
macht. 

Als reaktie op het ontwerp van 
de heer Coppieters in verband 
met een nieuwe partijvorming, 
^vist de heer Van Hecke te ver
tellen dat dit voorstel surre
alistisch is... Verdoezeling en 
woordenkramerij \vorden in de 
strijd gegooid om toch maar de 
•ware bedoelingen niet te moeten 
uitstallen. Velen onder ons we
ten al langer dan de heer Van 
Hecke dat het enige realisme, 
gedoogd bij de CVP, dat van de 
macht is. 

Begin december 1994 konden 
we via het scherm vernemen dat 
de knoeiers en prutsers aan de 
gewestplannen onder de hoede 
van toennicdige ministers en 
staatssekretarissen Akkermans, 
Eyskens en Dhoore vanaf nu 
vrijuit kunnen gaan ! Waarom ? 
Het dossier is verjaard! 

En nu is het w^oord \veer aan U, 
man en vrouw^ in de straat. 

Dat woord is de eenvoud zelve: 
witwasserij dankzij de macht. 

Hebben hogervermelde knapen 
de regel der verjaring misschien 
niet uitgevonden, ze hanteren 
deze regel met ongelooflijk 
charme en de witwasserij w^ordt 
hen zo in de schoot gegooid, in 
naam van de allerheiligste en 
alomgeprezen kristelijke prin
cipes. 

Voor de rest voelen wij ons allen 
dolgelukkig nu we eindehjk te 
weten zijn gekomen dat de heer 
DelcroLX de gelukkige bezitter 
is van een huisje-met-een-tuin
tje, ergens in het zonnige Zui
den. Hij kan nu gaan wed
ijveren met een ander lid van 
Het Werk van den Akker om 
het mooiste tuintje en dito 
stolpje. En wjumeer houden 
deze geachte bew^aarders van 
het Belgisch huishouden eens 
een open-deur-dag ? Déin zullen 
ŵ e tenminste met eigen ogen 
kunnen vaststellen wat er met 
de belastingen van Jan-met-de-
klak allemaal gebeurt. 

Leo, Johan, Luc, Paul, Mark en 
Leo: we zullen aan^vezig zijn ! 

A.Ov Brasschaat 

VLAAMSE EED 
Tijdens de eerste week van ja
nuari worden de nieuwe ge
meenteraden geïnstalleerd. Op 
deze installatievergadering leg
gen alle verkozen gemeente
raadsleden de eed af in de han
den van de burgemeester-voor
zitter. Deze eed luidt: „Ik zweer 
getrouwheid aan de koning, ge
hoorzaamheid aa.n de Grondw^et 
en de wetten van het Belgisch 
volk". 

Ondertussen zijn we reeds en
kele grondwetswijzigingen ver
der en is deze oubollig bel-
gicistische eedformule goed 
voor het archief. 

Alle VU-gemeenteraadsleden 
kunnen beter een meer aan
gepaste eedformule afleggen in 
de aard van: ,,Ik zweer ge-
trou^vheid aan de Grond-wet, 
aan de wetten en aaxi de de
kreten van de Vlaamse Gemeen
schap". 

De VU-gemeenteraadsleden 
moeten zich terug profileren als 
de enige Vlaamse waarborg en 
zo het geschokte vertrouwen bij 
een deel van de potentiële ach
terban terugwinnen. 

Mark De Vries, Lier 

ONAFHANKELIJK
HEID 
De kosten-batenanalyse voor 
Vlaanderen in België is negatief. 
Heeft Vlaanderen voordelen 
aan België ? Neen ! Integendeel, 
alleen nadelen, en met het zor
genkind Wallonië hebben we 
nog een blok aan ons been ook. 
Waarom zou Vlaanderen ver
plicht zijn Wallonië elk jaar te 
financieren ? 

Jaarlijks betaalt elk Vlaams ge
zin via de noord-zuid transfers 1 
gezins wagen aan Wallonië. 
Hebt u er ooit al eens aan 
gedacht wat ŵ e in een onaf
hankelijk Vlaanderen hadden 
kunnen doen met het geld dat 
ons ieder jaar wordt „ontfut
seld" ? Daarmee hadden ŵ e ten
minste de echte problemen kun
nen aanpakken: werkloosheid, 
veiligheid, de schiddenberg, en
zovoort. 

In België is dit niet mogelijk, 
alleen al omdat telkens 1 taal
groep „werkt" en de andere 
„tegenw^erkt". Het Waalse fi-ee-
ridergedrag ondermijnt alle so
lidariteit. En wat krijgt Vlaan
deren terug cils dank voor de 
vele honderden miljéirden ? 
Niets ! Integendeel, alleen maar 
lasten. 

Enkele feiten tonen dit aan: 
busbouwer Van Hooi zag een 
order aan z'n neus voorbij gaan 
aan een Waalse nepfirma waar
door ongeveer 300 bijkomende 
Vlaamse arbeidsplaatsen verlo
ren gingen. Happart haalde met 
zijn anti-Vlaamse houding een 
reuzeaantal voorkeurstemmen 
bij de Europese verkiezingen 
wat ons leert hoe vele Walen 
over de Vlamingen denken, 
Waalse poUtici blijven de Vla
mingen tergen (Dehousse) en 
als de Franse Gemeenschap 
door FrcUistalige verenigingen 
in Vlaanderen te subsidiëren de 
federale loyauteit niet respek-
teert, heeft België helemaéJ geen 
zin meer. 

Walen hebben altijd in het be
lang van Wallonië gedacht, Vla
mingen te lang in het belang van 

België. Hoe langer we •wachten 
met Vlaamse onafhankelijkheid, 
hoe meer we leegezogen zullen 
worden en onze toekomst ge-
hypotekeerd zien. Want één 
zaak is duidelijk: ^ve erven ze
ker een groot deel van de Bel
gische staatsschuld, een schuld 
die in 1993 met bijna 30.000 fr. 
per sekonde is toegenomen. 

E^n onafliankelijk Vlaanderen 
biedt tevens het voordeel dat de 
kommunautaire kwestie, een 
probleem dat ons reeds heel -wat 
tijd, geld en energie heeft gekost 
en nog zal kosten, eindelijk eens 
en voor goed zal zijn opgelost. 
Vlamingen en Walen kunnen 
dan elk hun eigen staat uit-
bou-wen zoals ze dat zelf willen, 
zonder dat ze dan elkaar nog 
voor interne problemen in de 
haren hoeven te zitten. Tevens 
zouden zowel in Vlaanderen als 
Wallonië een regeringssamen
stelling gemakkelijker verlopen. 
Er hoeft dan geen rekening 
meer worden gehouden met het 
verschillend stemgedrag in 
Noord en Zuid. 

Vlamingen en Walen hebben er 
alle belang bij om als onaf
hankelijke staten en goede bu
ren in een Europees verband 
samen te leven. Vlaanderen 
moet rechtstreeks kunnen mee
doen in Europa. Als daar de 
tussenstap België bijkomt, 
wordt de kloof tussen de Vla
mingen en Europa (lees: burger 
en politiek) alleen maar groter. 
Het niveau België is alleen nog 
msiar een kosteUjke en nutteloze 
tussenstap tussen Vlaanderen 
en Europa. 

Bovendien is Vlaamse onaflian-
kelijkheid de enige manier om 
de verfransing in Vlaams-Bra
bant tegen te gaan en om Brus
sel terug te winnen. Brussel 
hoort toch immers historisch, 
geografisch en kultureel, ide
ologisch en ekonomisch bij 
Vlaanderen. 

Kristof Agache, D e Pinte 

ONGENODE 
GAST 
Onkelinx, Busquin, Monfils en 
Clerfajft roepen moord en brand 
nu de voltallige Vlaamse Raad 
de (nog zeer brave) intentie 
heeft geuit om de begroting van 
de Franse Gemeenschap voor 
het Arbitragehof te brengen. Ze 
verwijten de Vlamingen nati
onalistisch te reageren (alsof dat 
voor ons een scneldw^oord zou 
zijn). Nochtans doet de 
Vlaamse Raad niets anders dan 
het federale principe toepassen 
van niet-inmenging van een 
deelstaat in het reilen en zeilen 
van een andere. 

J e moet overigens maar dur
ven ! Zelf zetten ze de w^ettelijk 
verkozen Toon van Overstrae-
ten uit de Franse Raad, ze ver
werpen de toewijzing vjm een 
autobuskontrakt aan de 
Vlaamse konstrukteur Van 
Hooi en jaarlijks rijven ze via de 
Socicile Zekerheid honderd mil
jard van de Vlamingen binnen. 
Van dit geld geven ze dan jaar-
hjks tien miljoen om onze 
Vlaamse rand rond Brussel te 
verfrcuisen. 

Ik vergelijk het altijd met een 
naarstig arbeider die er in slaagt 
met hard werken en veel sparen 
een huisje te bouwen. Dan komt 
er een berooide kale sinjeur, 
eertijds rijk maar veel verbrast, 
belt aan en wordt gastvrij op

genomen. Hij krijgt rijkelijk te 
eten en een kamer als onderdak, 
heeft niets te kort en men is erg 
vriendelijk voor hem. Als onze 
arbeider op een avond thuis 
komt, heeft de jonker zijn intrek 
genomen in alle plaatsen van het 
huis en moet hijzelf zich te
vreden stellen met een plaatsje 
in de stallingen. Als hij hier
tegen protesteert wordt hem 
verweten een racist te zijn. Hij 
krijgt daarvan een minderwaar-
digheidskompleks, zwijgt en be
taalt verder jaarlijks de schul
den af van de ongenode gast. 

Dat is het drama van de Vla
ming. En zolang we dit blijven 
aanvaarden zullen we altijd een 
tweederangsrol blijven spelen. 

Laurent Plas, 
Sint-Ulriks-Kapelle 

MEVROUV/ 
ONCKEUNCKX, 
Wat ^vas de moedertaal van u'w 
vader ? Wat w^as de moedertaal 
van uw grootvader? Neder
lands met Limburgs aksent? 

Uw famihe is in Wallonië te
rechtgekomen en heeft er zich 
aangepast. Dat heeft ook de 
familie Cools gedaan. Dat heb
ben duizenden Vlamingen ge
daan die naar Wallonië gingen 
werken en w^onen. 

Vindt u niet even vanzelfspre
kend dat Walen die naar Vlaan
deren komen wonen zich hier 
aanpassen zoals uw^ familie het 
in Wallonië deed ? 

Is Happart een geboren Voe
renaar of een in Voeren in
geweken Waal ? Hij zou zich in 
Voeren moeten aanpassen. Hij 
mag niet verwachten dat de 
Voerenaars zich aan hem of aan 
mensen vém het slag graaf de 
SeccUlon aanpcissen. 

Is het voorstelbaar dat in Wal
lonië iemand burgemeester 
wordt die weigert Frans te spre
ken? 

De regering heeft ooit ridder 
Van Outrive d'Ydewalle als 
waarnemer naar Voeren ge
stuurd. Die man verbaasde zich 
erover dat van de tien raads
leden van ,,Retour k Liège' ' er 
negen het Voerens dialekt spra
ken; alleen Happart niet. Sedert 
de ridder die opmerking maakte 
hebben wij over die „w^aame-
mer" niets meer gehoord. 

Blijf van Voeren af. En pas de 
wetten toe zonder er aan te 
prutsen. De deelstaat Vlaande
ren beslist over wat er in de 
deelstaat Vlaanderen gebeurt. 

Er mag aan die frankofone druk 
geen greintje toegegeven wor
den want ze pikken toch meer 
dan hun toekomt en beginnen 
toch opnieuw te eisen vermits ze 
gewoon zijn hun zin te krijgen. 
Dat moet nu maar eens op
houden. Wie in Vlaanderen 
komt wonen moet zich aanpas
sen. 

Herman Maes, Deinze 

MEER DAN BEU! 
Reeds etteUjke malen belden wij 
beroepshalve naar de kazerne te 
Peutie, tussen Vilvoorde en Ma-
chelen. Sedert maanden wordt 
de verbinding opgenomen met 
de eentalig Franse melding: „lei 
la caserne de Peutie". 

O p de beleefde vraag „Spreekt 
U Nederlands?" komt zoals 

steeds kortaf: „Non, Fran-
gais!". 

Op ons beleefd verzoek „Kunt 
U iemand aan het toestel vragen 
die Nederlands spreekt" krijgen 
•wij steeds de reaktie: „Vous ne 
parlez pas Frangais ? ". 

Wij hebben de betrokken kon-
taktpersoon (en dan in behoor
lijk Frans) diets vidllen maken 
dat hij dan beter geen gesprek
ken met buitenverbindingen 
moet opnemen. Waarop dan de 
nogal ongehoorde reaktie: 
,,Vous êtes une lache. Vous par
lez quand-même Ie francais". 

Op ons nieu^ve verzoek door te 
schakelen •werd de verbinding 
verbroken. 

Na een •vijftiental minuutjes 
^vachten hebben •wij terugge
beld en onze •vraag in het Engels 
gesteld wciarop het antwoord, 
door dezelfde persoon als voor
dien, k^vam: „Yes.... a bit!". 

Wij zijn dadelijk terug naar het 
Frans overgeschakeld en onze 
bez^varen nog eens herheiald. 
Gevolg: hoorn neer! 

Een derde maal teruggebeld en 
na eindeloos •wachten verbin
ding verkregen en dadelijk ge
vraagd opnieu^v iemand aan de 
lijn te krijgen die Nederlands 
praat. 

Wachten, •wachten en nog eens 
wachten, 2 tot 3 maal iemand 
bijgeroepen die ons niet ver
stond (of niet •wou verstaan 
want moeihjke burgers die hun 
recht opeisen moet men het le
ven zuur maken). 

Uiteindelijk •werd er te Peutie 
tiuden Vilvoorde en MecheUn in het 
gefederalueerde België iemand ge
vonden die 'WOU toegeven dat hij 
een Vlaming was. Niettemin 
heeft hij ons met een kluitje in 
het riet gestuurd na eerst ver
klaard te hebben dat de be
trokken persoon niet •was ge
noteerd op de hjst. En dit hoe
wel -wij een uurtje voordien kon-
takt hadden met deze dienst en 
beloofd hcidden dadelijk te bel
len. 

Na dertig minuten waren •wij 
uiteindehjk door de Franstalige 
Vesting Peutie heen en hebben 
wij onze inlichtingen kunnen 
inwinnen. 

Wij nemen dit niet langer en 
stuurden onze klacht naar de 
minister president van Vlaan
deren Vanden Brande, naar de 
eerste minister van België De-
haene (toch ook een in-woner 
van Peutie Vilvoorde) en naar 
burgemeester Courtois te Vil
voorde. Verder naar zowat alle 
Vlaamse kranten en •weekbla
den en naar de Vaste Kommissie 
voor Taaltoezicht. 

Want u zult begrijpen dat -wij 
dat spelletje meer dan beu 
zijn! 

Juul Van Dooren, Asse 

EEN 
ADVERTENTIE 

IN WIJ 
RENDEERT 
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ERNST BARLACH IN ANTWERPEN 

DE MENS TUSSEN 
GOED EN KWAAD 
De tcntooiuteLLing over deze veelzijdige Duitde kurutenaar 
ié een Initiatief van Wedigo Graf von WedeL-Gödenj, oud-
kondul-generaai van de Duittte Bondsrepubliek en het 
resultaat van een samenwerking tussen het Ernst Bar lach 
Museum Wedel (bij Hamburg) en het Koninklijk Mu
seum voor Schone Kunsten te Antwerpen. 
Deze samenwerking werd ingezet met een orgelkoncert op 
het Metzler-orgel van de Antwerpse katedraal, door Paul 
Gerhard Schumann, organist van de Dom van Giistrow 
(Mecklenburg, Vorpommern) met werk van komponbten 
die Barlach erg bewonderde. 

et deze tentoonstelling 
over één der grootste 
Duitse kunstenaars uit 

I het einde van de vorige 
en het begin van deze eeuw, de 
expressionistische beeldhou
wer, tekenaar, graficus en schrij
ver, haalt het Antwerpse Mu
seum voor Schone Kunsten ein
delijk weer eens een waardig en 
internationaal expositieniveau. 

VEELZIJDIG 
Ernst Barlach werd op 2 januari 
1870 te Wedel (in Holstein) 
geboren, als oudste zoon van 
dokter Georg Barlach en diens 
vrouw Luise, geboren VoUert. 
Ernst bracht zijn jeugd door te 
Wedel, Schönberg en Ratze-
burg. 

In 1884 sterft de vader en ver
huist de moeder met haar vier 
zonen naar Schönberg. In de 
periode 1888-1891 is Ernst leer
ling aan de vakschool in Ham
burg en volgt hij reeds skulp-
tuurlessen bij beeldhouwer 
Thiele. 
Van 1891 tot 1895 studeert hij 
beeldhouwen bij Robert Diez 
aan de Kunstakademie te Dres
den. Zijn eerste werken. De 
Vreugdekreet en De kruidenplukdter 
ontstaan. 

1895-96 houdt hij zich te Parijs, 
aan de Julien-academie, vooral 
bezig met tekenen en schrijven. 
Het jaar daarop beëindigt hij 
trouwens een leerboek over het 
,,figuurtekenen". Na nog een 
tweede verblijf te Parijs, keert 
hij terug naar Altona en Ham
burg (1897-99) en werkt er jian 
de gevelbeelden voor het stad
huis van Altona en levert hij 
tekenwerk voor het tijdschrift 
Jugend. 

Enige tijd later ontmoet hij 
Reinhard Piper, zijn latere uit
gever en de kunstauteur Karl 
Scheffler. 

In 1904-1905 is Barlach les
gever tekenen en moduleren aan 
de keramiek-vakschool in Höhr 
(Westerwald). Tijdens zijn ver
blijf te Berlijn (1905-1906) 
maakt hij een persoonhjke en 
artistieke krisis door. Zijn zoon 
Nikolaus wordt geboren. 

In 1906 (van 2 augustus tot 27 
september) reist hij naar zijn 
broer Hans in Zuid-Rusland. 
Het is hier dat zijn typische stijl 
zal doorbreken, o.a. met de por
seleinen beeldjes Rudduiche be
delaren met dchaal en Blinde be
delaar . Al zijn reiservaringen 
verwerkt Barlachin zijn Rudduich 
Dagboek. 

Tijdens de periode 1907-1910 is 
hij terug in Berlijn. Hij leert er 
de uitgever en kunsthandelaar 
Paul Cassirer kennen. Nu on-

staan ook zijn karakteristieke 
houtskulpturen zoals o.a. Zit
tende dteppeherder, Zittende vrouw 
en Schaupdherder ui de dtorm. Bij 
de bronzen uit deze scheppings
periode vermeldenwij graag 
Rudjuche bedelared met kmd en de 
beroemde MeivenendnLJder. Bar
lach blijft ook verder met por
selein werken, zoals zijn Zittend 
meuje en Rudduch liefdedpaar. 
Barlach wordt lid van de Ber
liner Sezession. 

In 1908 is hij terug bij zijn 
moeder in Giistrow. Op de win
terexpositie van de Berliner Se
zession is hij vertegenwoordigd 
met zeven beelden en twintig 
tekeningen. Na nog de verwer
ving van een beurs en ken
nismaking met de dichter The-
odor Daubler verhuist Ernst 
Barlach naar Giistrow, waar hij 
met zijn moeder en zoon een 
gezin vormt. 

In 1912 reist hij met Paul Cas
sirer en diens echtgenote, de 
toneelspeelster TUla Durieux, 
naar Nederland. Zijn drama Der 
tote Tag, voorzien van lithogra
fieën, verschijnt. 

In december 1915 tot februari 
1916 moet Barlach dienst doen 
in het Landstorm-opleidings
kamp te Sonderberg. Op tus
senkomst en verzoek van de 
kunstbroeders Liebermann, 
Slevogt, Gaul, e.a. wordt hij 
ontslagen. 

In 1917 stelt hij bij Paul Cas-
sierer in Berlijn 20 houten beel
den ten toon. 

De oorlogsmiserie grijpt hem 
zeer sterk aan, cf. zijn versies 
van De Gekruisigde voor solda-
tenkerkhoven, alsook zijn hout
sneden en het drama De arme 
Vetter voorzien van bijpassende 
litho's. 

In 1920 sterft zijn moeder. In
tussen blijft hij intensief teke
nen, etsen en schrijven. Hij 
wordt ook verscheidene keren 
vereremerkt. 

„ONTAARD" 
In 1926 volgt de verschijning 
van zijn drama Der blaue Boli, 
zijn houtsneden De geketende 
Hekt) en Het Weerzien, alsook zijn 
ontwerp voor een Beethoven-
museum. Het jaar daarop vol
gen zijn houtsneden bij Schil
lers' Ode aan de Vreugde. Hij 
maakt ook belangeloos een ere-
monument voor de Dom van 
Güstro^v. 

In 1930, ter gelegenheid van zijn 
zestigste verjaardag wordt 
Ernst Barlach vereerd met tal
loze grote tentoonstellingen, zo
als in Berlijn, Essen, Düssel-
dorf. Kiel, enz. 

Schafer in Sturm (uit 1908), linde, 30 cm hoog^ 
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Der Flötenspeler, detail (uit 
1936), teakhout, 73 cm hoog. 

Toen in 1933, na de machts
overname door de nazi's, de 
schrijver Heinrich Mann en de 
beeldhouwster-grafica Kathe 
KoUwitz, als leden gesschrapt 
werden uit de Pruisische Aka-
demie voor Schone Kunsten, 
verheft Ernst Barlach zeer sterk 

zijn stem. Hij begint nu zelf van 
officiële zijden heel ^vat moei
lijkheden te ondervinden. Wer
ken van zijn hand worden uit 
tentoonstellingen verwijderd en 
diverse uitgaven met grafisch 
werk worden verboden en in 
beslag genomen. 

In de tentoonstelling Entartete 
Kundte in 1937 is Barlach goed 
vertegenwoordigd. Nu komt het 
maar al te onbegrijpelijk voor 
hoe dergelijk zinvol en hoog
stand werk op zulke botte wijze 
verwijderd, verboden en zelfs 
vernietigd werd! Ernst Barlach 
kreeg nu definitief verbod om 
nog te exposeren. Hij moet ook 
ontslag nemen uit de Pruisische 
Kunstakademie. 

Ernst Barch stierf op 24 oktober 
1938. Hij werd op 27 oktober 
begraven, in aanwezigheid van 
Kathe KoUwitz, Gerhard 
Marcks, Karl Schmidt-Rottluff 
en Heinrich Tessenow. De vol
gende dag werd hij dan te Rat-
zeburg bijgezet. 

INHOUD EN VORM 

In het oeuvre van Barlach gaat 
het steeds om de mens; de mens, 
die in zijn angst en wanhoop op 
s3'mbolische wijze uitdrukking 
geeft aan zijn innerlijke beroe
ring. Zijn -werken getuigen van 
een krachtige ik-ervaring, 
w^aarin de eeuwige strijd tussen 
goed en k^vaad, tussen spiri
tualiteit en lichamelijkheid en 
tussen geest en macht wordt 
opgeheven en waarin het ver
langen naar rust en vrede zijn 
vervulling vindt. Zo beschouwd 
tematiseert Ernst Barlach op 
een unieke wijze de identiteits-
krisis van de moderne mens. De 
aktualiteit van dit oeuvre is dan 
ook onaangetast. 

De menselijke figuur is voor 
Barlach het uitverkoren me
dium van de expressiviteit. In 
hun op reduktie en de vorm-
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vereenvoudiging gebaseerde re
alisme vormen deze Barlach-
figuren een betekenisvol kon-
trapunt met de nerveus, wild-
expressionistische stijlontwik
keling - vooral dan op het pik-
turale en grafische vlak - van 
veel van zijn artistieke tijdge
noten. Met zijn kompakte en 
massieve voorstellingen bevindt 
Barlach zich slechts aan de rand 
van dit expressionistische ge
weld, van bv. Die Brücke. Hij is 
niet zo gesteld op de rusteloze 
stadsmens maar voelt meer voor 
de eenvoudige, rustig op het 
veld werkende boerenmensen, 
zoals hij die leerde kennen in 
zijn Mecklenburgse geboorte
streek en in het zuiden van 
Rusland. In hen ziet Barlach 
een symboliek met universele 
w^aarde. 

Ook met zijn schriftelijke re-
flekties blijft Barlach een beel
dend kunstenaar. Zijn literaire 
werk is ontsproten aan dezelfde 
landelijke, met de aarde ver
groeide wereld, w^aaruit ook zijn 
beeldhouwwerken stammen. 

Zijn teken- en grafisch werk is 
de meest direkte getuigenis van 
zijn kunst. Hier geen enkele 
overbodige streep of versiering. 
Alles is gekoncentreerd op de 
Inhoudelijke essentie. Hier 
komt zijn bestendig streven 
naar eenheid van inhoud en 
vorm perfekt tot uiting. 

400 WERKEN 

In de vorm van een retrospek-
tieve verschaft deze tentoon
stelling een werkelijk volledig 
overzicht van de uiteenlopende 
artistieke domeinen, -waarop 
Barlach aktief-was. De tentoon
stelling belicht daarbij aan de 
hand van zorgvuldig gekozen 
voorbeelden de diverse perio
den in zijn oeuvre, vanaf het nog 
geheel bij het naturahsme en de 
Jugendstil aansluitende vroege 
-werk, over zijn reiservaringen 
in Rusland en de ontluisterende 
kennismaking met de Eerste 
Wereldoorlog, tot aan de plas
tische intensiteit uit het latere 
oeu-vre, w^aarin de mens zijn 
evenwicht moet zoeken tussen 
spiritualiteit en aardeverbon
denheid. 

Ook alle technieken en uitbeel-
dingswijzen van Barlachs kunst 
(beeldhou-wwerken, tekenin
gen, grafiek en hteratuur) ko
men duidelijk aan bod. 

In deze luisterrijke expositie 
werden ongeveer 400 -werken 
opgenomen, afkomstig uit alle 
belangrijke openbare en private 
verzamelingen van Barlachs 
oeuvre. Dit is zonder twijfel de 
eerste en grootste Barlachten-
toonstelling buiten Duitsland. 
Wij raden onze lezers deze be
langrijke manifestatie ten zeer
ste aan. 

(dd) 

o»Ern^t barlach, 1870-1938. 
Beeldhouwer, tekenaar, graficus, 
t>chrifver in het Koninklijk Mu
seum voor Schone Kunsten, 
Leopold de Waelplein te 2000 
Antwerpen. Tot 26 febr. 1995. 
Dagelijks van 10 tot 17u. Op 
maandag gesloten. Toegangs
prijzen: 200 fr. (studenten, 
60+, groepen min. 15 pers. 150 
fr.. Jongeren tot/met 18j.: 100 
fr., -12j. gratis). Drietalige ka-
talogus (N-F-D) ter beschik
king. 
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