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BEDEVAARTKOMITEE BUIGT NIET 
VOOR CHANTAGE 

DE VLAAMSE 
VRIENDEN ZIJN AAN 
HET SCHEIDEN 
De statutair voorgcöchreven verkiezing van de helft van het 
Bedevaartkomltee zorgde voor heibel binnen de Vlaanue 
beweging. Enkele komlteeleden kondigden hun ontölag aan 
nadat o.m. prof. De Backere, het kop^ftuk van de de-
paratutbche "Groep van Gent", door een meerderheid van 
komlteeleden niet meer verkozen bleek. De meerderheid van 
het Bedevaartkomltee Li echter vaötbeöloten verder te gaan 
op de Ingeslagen weg naar meer vrijheid, vrede en 
verdraagzaamheid. 

Verleden jaar op 11 juli d e d e n 
drie v o o r a a n s t a a n d e figuren uit 
de Vlaamse beweg ing in een 
vrije t r i b u n e o n d e r de titel 
Vlaanue vrienden, laten we tichelden 
een o p r o e p om in de Vlaamse 
beweg ing een spli tsing d o o r te 
voe ren tussen "een d e m o k r a -
t ische beweg ing en een b e w e 
g ing r o n d he t Vlaams Blok". 

DE HERINNERING ALS LES 

V
anaf nu zal er geen dag voor
bijgaan of wij zullen in kran
ten, weekbladen en op te
levisie gekonfronteerd wor

den met vraaggesprekken, foto's 
en dokumentaires die de ver
nietigingskampen van de Tweede 
Wereldoorlog in herinnering 
brengen. Het is dit jaar inderdaad 
vijftig jaar geleden dat deze kam
pen bevrijd werden en de mens
onterende feiten aan het licht 
kwamen. De verhalen zijn wreed 
en doen pijn, zij knagen aan 
geweten en ziel. Hoe sommigen 
ook hun best doen om de ver
nietiging te verschonen en his
torisch uit te leggen, de geschie
denis is wat hij is en de namen 
van de kampen bhjven onuit
wisbare vlekken op de bescha
ving. 

Het gevaar van z o n waterval is 
dat op den duur het tegenover
gestelde effekt wordt bereikt en 
geen mens nog in staat is de 
overdaad te verteren. Tweede be
denking is wel dat programma
makers te vaak menen dat ze met 
„gevorderden " te maken hebben 
en verzuimen hun programma's 
van de nodige fatsoenlijke kom-
mentaar te voorzien. Te meer 

daar vele van deze dokumentaires 
in de sfeer van de naoorlogse jaren 
\verden samengesteld, een tijd 
waarin de afstand tot het ge
beuren niet voldoende ruimte tot 
afstandelijkheid bood. 
Het gevaar is ook groot dat te
levisiestations oorlogsdokumen-
taires als bijna-entertainment 
gaan beschouwen en de afschu
welijke verhalen opdienen als 
ging het om vulgaire griezelfilms. 
En toch is het goed dat een ver
jaardag aangegrepen wordt om de 
publieke opinie met de neus op de 
feiten te drukken. En dan hebben 
wij het niet enkel over W O I I 
maar over alle perioden waarin 
ideologieën het nodig vonden te
genstrevers en andersdenkenden 
uit te schakelen. De geschiede
nisboeken hangen aan mekaar 
van dergelijke voorbeelden. 
Of de programma's nu linkse of 
rechtse regimes in beeld brengen, 
kortbij of veraf werden gedraaid 
doet niks terzake. Wanneer de 
waardigheid van de mens of van 
een volk, lijfelijk en/of geestelijk, 
in het gedrang komt is er sprake 
van onrecht en moet men in op
stand komen. 
Aan de basis van elke mensen

ontering ligt de ziekelijke drang 
om te overheersen, vanuit het 
primitieve gevoel beter, inteUi-
genter, heiliger, dapperder, of rij
ker te zijn dan anderen. Zo blijft 
de vraag op ieders lippen hoe 
hoogbeschaafde volkeren tot 
misdaden als vernietigingskam
pen in staat zijn. Gisteren: Nazi-
Duitsland, de USSR, Zuid-
Afrika, Vietnam, Biafra, Latijns-
Amerika, China, Cambodja... 
Vandaag: ex-Joegoslavië, Ru
anda, Tsjetjenië, Irak, Algerije... 
Overal dezelfde mensonterende 
praktijken van etnische zuive
ring, uithongering, verkrachting, 
marteling, enz... En daar tegen
over een wereld die, alhoewel 
samengebracht in internationale 
strukturen, machteloos toekijkt. 
Als vandaag in de pers bevestigd 
wordt dat in het jaar 1994 in 
Zaïre 163 mensen werden te
rechtgesteld blijft het toch niet 
langer duldbaar dat geen enkele 
internationale organisatie kan, 
mag, wil optreden. 
Wanneer is een konflikt erg ge
noeg eer de internationale ge
meenschap moet opkomen tegen 
wantoestanden? En dan hebben 
•wij het niet enkel over oorlogen 
maar ook over ongebreidelde mi
graties van volkeren die het gras 
ergens anders groener vinden. 
Mensen over de hele w^ereld zijn 

Paul De Betder, Herman D'Eé-
paLlier en Rol? Eykeru w e e k t e n 
me t h u n initiatief voora l t egen
w i n d los. O n v e r d a c h t t r o u w e 
f laminganten v o n d e n de vrije 
t r i bune van he t t r io onge lukk ig 
of op z 'n mins t gezegd ongepas t 
op de Vlaamse feestdag. A a n 
Wij v e rk l aa rde A N Z - v o o r z i t t e r 
Hugo Portier b v b . da t hij "als de 

Het u) en blijft een doorn in de ogen van het VLmnu Blok en 
deparatuttijch Vlaanderen dat de IJzerbedevaart, de grootéte en 
invloedrijkóte Vlaanwnationale manifestatie, weigert haar Vlaanue 
toekonutviöie te verömallen tot "België bardt!". 

d o o d " is v o o r een scheiding in 
d e Vlaamse beweging . 

H e t Vlaams Blok voelde zich 
natuur l i jk in he t k ru i s getakt. 
O m d a t Llomi Vandenberghe, de 

gelijkwaardig, niemand heeft het 
recht ze te pijnigen omdat zij een 
andere kleur hebben, een andere 
taal spreken, zich anders kleden, 
een andere godsdienst belijden, 
anders eten, anders geaard zijn. 
En toch wordt er elke dag ge-
diskrimineerd, in elk land, in elk 
kontinent. 

Ondanks de lessen uit het ver
leden, ondanks de dagelijkse por
tie voorbeelden op alle TV-net-
ten, ondanks.. . Men zou er de 
moed bij verhezen. 
Daarom blijft het nodig dat tillen 
die verantwoordelijkheid dragen 
en die zich verantwoordeUjk voe
len - politici, ouders, ondervrijs, 
kerken, media — niet ophouden 
erop te •wijzen dat het anders kan 
en moet. Dat lichamelijk en gees-
tehjk geweld nooit tot wat goeds 
heeft geleid, dat leugenachtige 
propaganda terreur is, dat on
gebreidelde macht tot afhanke-
hjkheid en vernedering leidt. 
Want mensen vernederen is de 
bodem vruchtbaar maken voor 
groot kwaad. 

Als uit de ongebreidelde stroom 
van WOII-lnrormatie deze lessen 
kunnen getrokken worden kan 
men van een positief effekt spre
ken, in het andere geval hoen de 
hele heisa voor ons niet. 

Maurits Van Liedekerke 

voorz i t t e r van he t I J z e r b e d e -
vciartkomitee, •weigerde zijn on
de rvoorz i t t e r D e Belder de le-
•vieten te lezen ( D e Be lder h a d 
de •vrije t r i b u n e i m m e r s niet in 
zijn hoedan ighe id van onde r 
voorz i t t e r van he t I J z e r b e d e -
vaa r tkomi tee o n d e r t e k e n d ) , 
eiste he t Blok n o g m a a r eens he t 
onts lag van V a n d e n b e r g h e . 

GROEP VAN GENT 
Paral lel me t de Vlaams Blok-
inmeng ing in de Bedevaa r tkeu 
k e n t r ach t t e ook •wat m e n later 
"de G r o e p van G e n t " g ing noe
m e n de I J z e r b e d e v a a r t n a a r z 'n 
separa t is t i sche h a n d te ze t ten . 
In deze G r o e p •waren niet al leen 
diss idente leden van he t I J -
ze rbedevaa r tkomi t ee ve r tegen
woord igd , zocJs de Gen t se p ro 
fessor Mlchiel De Boekere, m a a r 
tevens v o o r a a n s t a a n d e n ui t an
de re zogezegd radikale Vlaamse 
veren ig ingen . In het zog v a n het 
e lektoraal sukses van het 
Vlaams Blok en de gelijktijdige 
poli t ieke n e e r g a n g van de 
Volksunie •waren i m m e r s enkele 
t o o n a a n g e v e n d e Vlaamse ver
enig ingen zoals de Vlaamse 
Volksbeweging ( W B ) , he t D a -
vidsfonds en het Algemeen N e 
de r l ands Z a n g v e r b o n d ( A N Z ) 
de an t i -migran tenpar t i j in h a a r 
separa t i s t i sch c r e d o gevolgd. 

H e t is en blijft een d o o r n in de 
ogen v a n het V laams Blok en d e 
veren ig ingen die net als deze 
part i j o p k o m e n voor een on
afhankelijk V laande ren da t uit-

(Vervolg op bin, 5) 
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• In Gent overleed VLD-
senator Lucienne Herman-
Michielsens na een slepende 
ziekte. Ze verwierf vooral 
bekendheid als co-auteur van 
de wet die 2rwangerschaps-
afbreking onder bepaalde 
voorwaarden mogelijk 
maakt. 

• De aardbeving die de J a 
panse stad Kobe verleden 
dinsdïtg trof, kostte aan meer 
dan 5.000 mensen het leven. 
300.000 mensen verloren het 
dak boven hun hoofd. 

• Van de vooropgestelde 
sluiting van 105 postkanto
ren komt niet veelin huis. Er 
worden er slechts 35 geslo
ten. Dertig daarvan liggen in 
Vlaanderen. 

• Het IJzerbedevaartkomi-
tee protesteerde tegen de 
keuze van De Post om in zee 
te gaan met Royale Beige en 
de Generale Maatschappij, 
die de bank- en verzeke-
ringsprodukten van de post 
zullen mogen verdelen. Een 
objektief adviesbureau had 
de Nederlandse ING als 
beste kandidaat aangewezen. 
Volgens het Bedevaartkomi-
tee leidt de aUiantie met de 
Generale Bank en de Royale 
Beige tot een verdere ver-
Êransing van onze ekono-
mie. 

• De federale regering kon
digde de invoering aan van 
een vier-vijfdebaan en van 
een halftijdse uitstapregeling 
voor 55-jarige ambtenaren. 
Ze hoopt hiermee 4.500 
werklozen aan een nieuwe 
job te helpen. Deze aange
kondigde arbeidsherverde
ling verloopt op vrijwUiige 
basis voor federale ambte
naren (en wellicht ook fe
derale parastatalen en lokale 
besturen). Het loonverlies 
wordt gedeeltelijk gekom-
penseerd. 

• Minister van Staat Van
den Boeynants verlaat de po
litiek. V D B kondigde zijn 
ontslag aan uit de Brusselse 
gemeenteraad, viraarvoor hij 
zich op 9 oktober nog had 
laten verkiezen. 

• De vrederechter achtte de 
bekeuringen van drie Me-
chelse stadsambtenaren voor 
fout parkeren onwettig. De 
parkeerachters, waens op
dracht het was p)arkeerbon-
nen uit te schrijven, kregen 
van het Mechels stadsbe
stuur na het vonnis een an
dere taak. Van de 50.000 
bonnen die ze uitgeschreven 
hebben, werden er maar 
15.000 betaald. 

• Twee weken voor de start 
van Ka 2 en VT4 maken 
BRTN en VTM geen kijk
cijfers meer bekend. & 
schort wat aan de juistheid 
van de cijfers die sedert 1 
janauri bekend gemaakt wer
den. De cijfers zijn vooral 
van belang voor de kom-
merciële omroepen. Zij ba
seren hun reldametarieven 
op de kijkcijfers. 

• De nieuwe stichting Roa 
Constrictor wil onjuiste in
formatie in de pers en media 
door dierenbeschermingsor
ganisaties cJs Gaia en het 
Koninklijk Belgisch Verbond 
voor de Bescherming van de 
Vogel weerleggen. Roa staat 
voor "recht op antwoord". 

KAMPEN 

f
o p 27 januari zal het 50 jaar 

eleden zijn dat Auschwitz-Bir-
enau bevrijd werd. De her

denking zal terecht niet onop
gemerkt voorbij gaan. Elk land 
dat slachtoffers te betreuren 
heeft zal bij de herdenking in 
Polen vertegenwoordigd zijn. 
In het nazi-koncentratiekamp 
Auschwitz-Birkenau werden 
anderhalf miljoen mensen ver
moord, w^aarvan 90 procent jo
den. 

Er zullen heel wat politieke 
boodschappen te beluisteren 
vallen de komende dagen. En er 
valt inderdaad heel wat te ver
tellen bij de gelegenheid van 
zo'n gruwelijke verjaardag. We 
hopen dat het zinnige dingen 
zuUen zijn. Want er valt ook 
heel wat onzin te vertellen. Zo 
zouden we het betreuren indien 
de klemtoon zou liggen op een 
verwijzing naar de huidige op
komst van uiterst rechts in Eu
ropa. Zeer zeker moet de w ê-
dergeboorte van het fascisme, 
zoals de opstanding van elke 
totalitaire ideologie, streng van 
de hand gewezen -worden. Maar 
daar mcig men het niet bij hou
den. 
We hebben de indruk dat de 
verwijzing naar extreemrechtse 
partijen van vandaag een beetje 
teveel de jiandacht afleidt van 
andere feiten en gebeurtenissen 
die erop wijzen dat de mensheid 
perfekt in staat is om excessen 
als de holocaust te herhalen. Er 
moet niet voor gewaarschuwd 
worden om in herhaling te val
len, vermits de herhaling zich in 
de feiten reeds in zekere zin 

heeft voorgedaan. 
De gruwelijke etnische zuive
ringen die zich in het verbrok
kelde Joegoslavië hebben af
gespeeld waren in omvang mis
schien minder huiveringw^ek-
kend dan de vergassingen in de 
nazi-vernietigingskampen. Ter
wijl VN-blauw^helmen er met de 
neus op zaten toe te kijken 
•werden in wat Joegoslavië w^as 
vrouwen systematisch ver
kracht, mensen in koncentra-
tiekampen opgesloten, mensen 
vermoord om-wille van hun et-
nie, religie of overtuiging, men
sen om-wille van dezelfde re
denen hun huis uitgejaagd. Het
zelfde deed zich op onmense-
hjke wijze voor in Ruanda. 
Verleden week werden we in de 
Panorama -uitzending over de 
be-vrijding van de kampen ge
troffen door Duitsers die ver
plicht werden te komen bekij
ken wat volksgenoten van hen 
in de kampen uitgericht hadden. 
Hoe ze aan de rómd van een 
open joods massagraf door de 
geallieerde bevrijders de le-vie-
ten gelezen -werden. 
Ook in Bosnië, Ruanda en el
ders was het na 1945 nog mo
gelijk dat mensen -willekeurig 
opgesloten werden, uitgehon
gerd, gemarteld, verkracht, op 
de vlucht gedreven, vermoord. 
Door haat verblinde leiders ga
ven de opdracht. Soldaten voer
den de bevelen uit. VN-blauw-
helmen onder -wiens ogen zich 
alles afspeelde mochten niet tus
senbeide komen. Want de -wes
terse leiders deinsden ervoor 
terug om zich in een mUitair 
avontuur te storten. Bovendien 
zijn Ruanda of Bosnië Koe-weit 

niet. Cameraploegen en perslui 
brachten verslag uit. Wij keken 
naar de reportages, luisterden 
naar de geschokte getuigen en 
lazen afgrijselijke details in de 
artikels. Wie durft van zichzelf 
zeggen dat hij jJles deed wat in 
zijn macht lag om deze gruwel te 
stoppen ? 

VT4 
De nieu-we konunerciële zender 
VT4 is voor Kultuurminister 
Weckx (CVP) een hete aard
appel. De politikus verkoos hem 
nog niet door te slikken. Weckx 
heeft de Vlciamse -wet aan zijn 
zijde: die zegt dat VTM een 
reklamemonopolie toegekend 
-wordt voor een beperkte pe
riode. 
Anderzijds zeggen talrijke ken
ners dat Weckx uiteindelijk de 
duimen zal moeten leggen voor 
de Europese regels. EU-kom-
missaris Van Miert is die mening 
toegedaan, Vlaams SP-minister 
De Batdelkr, het VU-partijbe-
stuur (zie: Het partijbestuur deelt 
mee), en VUM-baas (en betrok
ken pjulij) AndréLeyden. Binnen 
de Vlaamse regering -werd er 
zelfs op ge-wezen dat Weckx 
alleen bevoegd is. Men kon niet 
pijnlijker zeggen dat de Kul
tuurminister de delikate zaak 
maar op z'n eentje moet klaren. 
De Vlciamse regering -wil er haar 
handen niet aan verbranden. 
Als klap op de -vuurpijl -vindt 
ook de auditeur van de Raad 
van State die zich over k-westie 
boog dat het VT4-verbod van 
Weckx best geschorst ^vordt. 
De auditeur formuleerde dit zo 

in zijn ad-vies. Er ^verd verwacht 
dat de Raad van State zich 
dinsdctg over het geschil tussen 
Weckx en VT4 zou uitspreken. 
Het argument dat de auditeur 
aanhaalt is vrij simpel: het EU-
recht komt op voor de -vrije 
mededinging. lïen monopolie 
gaat in tegen dat principe. Het 
besluit van Weckx dient bo
vendien onmiddeUijk geschorst 
te ^vorden omdat de zaak drin
gend is. VT4 niet op de kabel 
toelaten zou de kommerciële 
zender een onherstelbaar nadeel 
berokkenen, omdat het tweede 
VTM-net Kanaal 2 eveneens 

De aardbeving In de Japanse dtad Kobe hoMe aan meer dan 5.000 menden het leven. 

van start gaat. 
Maandag vond Weckx het nog 
nodig om in een persmededeling 
uit te heden naar Leysen en Leo 
Neels, de VTM-advokaat en 
professor Mediarecht (die dus 
beter zou moeten -weten). Ley
sen kreeg van Weckx te horen 
dat hij een volksmenner is. De 
VUM-baas had in De Zevende 
Dag Weckx eerst beschuldigd 
van machtsmisbruik en diskn-
minatie. Neels kreeg een veeg 
uit de pan omdat hij vlak voor 
Weckx zijn beslissing over VT4 
moest nemen, gedreigd had met 
een miljarden-schadeclaim. 

EURO
KIESRECHT 
Het gemeentehjk kiesrecht voor 
EU-onderdanen van niet-Bel-
gische nationaliteit deed in dit 
weekblad en elders al veel inkt 
vloeien. In een vrije tribune in 
De Standaard {Nachtmerrie kan 
échone droom worden, 21/1) be
naderde de Nederlandse pers
medewerker van het Europees 
Parlement Ton HuiJMoon de 
kw^estie vanuit een optimisti
sche en konstruktieve invals
hoek. 
Huijssoon omschrijft zichzelf 
als een Vlsiamsgezinde Neder
lander, die zich net als veel 
Vlamingen ergert aan de toe
nemende verfransing en de 
Franstalige arrogantie in het 
Brussels randgebied. Hij stelt al 
bijna tien jaar lang met ver
bijstering toe hoe de Vlamingen 
zich laten doen. 
Huijssoon heeft enkele sugges
ties om te verhinderen dat de 
volgende gemeenteverkiezin
gen voor de Vlamingen in de 
rand een nachtmerrie zullen 
worden. Hij stelt voor dat de 
Vlaamse overheden alle straks 
stemgerechtigde EU-burgers 
met een gerichte sensibihse-
ringskjunpagne benaderen. lïen 
welkomst- en informatiefolder 
kunnen hier deel van uitmaken, 
net als een informatiespot op de 
televisie, ook op de Franstalige 
tv, en info-bijeenkomsten voor 
EU-burgers. Het mag geen een
malige kampagne zijn, en ze ZÓJ 
niet goedkoop zijn. Maar het 
zou een welbestede investering 
kunnen blijken. 

Hopelijk valt het idee van 
Huijssoon in de juiste oren. Bhj-
ven kniezen over de nefaste ge
volgen van het EU-kiesrecht, en 
de lege doos die de Belgische 
afwijking op dit stemrecht ei
genlijk is zal in 2000 inderdaad 
geen Vlaamse stemmen-winst 
opleveren. Het Komitee der 
Randgemeenten stelde verleden 
jaar al een speciale Europese 
editie van De Zed samen. Het 
lijkt een goed idee dat de 
Vlaamse regering de zaak struk-
tureel aanpakt. Daar is ze trou-
-wens mee bezig. 
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DOORDEWEEKS 
VU-
LIJSTTREKKERS 
De Limburgse VXJ duidde haar 
lijsttrekkers reeds aan. Vlaams 
minister Johan Sauweru zal de 
Limburgse VU-lijst voor de 
Vlaamse Raad trekken. De Ka-
merlijst wordt getrokken door 
kamerlid ffu^o Olaertd. We wen
sen de lijsttrekkers veel geluk. 
Vic Anciaux, de staatssekretaris 
van de VU in de hoofdstedelijke 
gewestregering, liet weten dat 
hij bij de aanstaande parle
mentsverkiezingen geen kandi-
dciat meer zal zijn. Momenteel is 
de gewezen voorzitter van de 
Volksunie nog lid van de kamer 
van volksvertegenwoordigers. 
Indien de partij dat wenst, wil 
Vic wel nog een verkiesbare 
plaats voor de Brusselse hoofd
stedelijke raad. 

PANDORA 
Volgens prof. em. Ri>hert Senelle 
(De Standaard, 19 januari) is 
het recente Voer-akkoord af
gesloten op Verloren Alaandag 
geen lege doos, zoals CVP-voor
zitter Van Hecke tracht te laten 
geloven, maar een dooö van. Pan
dora. • 
Daar waar de Limburgse pro-
vinciegoevemeur in taalaange-
legenheden tot voor het Ver-
loren-Maandag-akkoord auto
noom en zonder inmenging van 
het kollege van goevemeurs be
sliste, moet hij nu de beraad
slaging van dit kollege afwach
ten, ook al blijft hij autonoom 
beslissen. 
Geen zinnig man zat ontkennen dat 
de bevoegdheid van het kollege van 
goevermuré hur werd uitgebreid, wat 
vanzelpprekend bij wet had moeten 
gebeuren. Het hier beóproken kb is 
derhalve onwettig. In de ogen van de 
FrandtaUgen gaat het dan ook, wat 
Voeren betreft om een duidelijke 
afwijking van het territorialiteitd-

S ^ ^ -

beguueL Senelle ziet de inlijving 
van Vlaams-Brabant bij het 
hoofdstedelijk gewest als het ul
tieme doel van de FranstcJigen. 
In het antwoord van Dehaene 
op de brief die Vlaams minister
president Van den Brande (CVP) 
hem op vraag van de VU 
stuurde bevestigde de eerste mi
nister dat de Franse gemeen
schap noch het Waals gewest 
steunpunten kunnen oprichten 
in Voeren. De adjunkt-arron-
dissementskommissaris van 
Voeren kan ook enkel bijge
staan worden door Nederlands-
tahge federale ambtenaren, en 
de steunpunten van federale 
mininsteries of parastatalen in 
Voeren dienen te bestaan uit 
Nederlandstalige federale amb
tenaren. 

In een reaktie liet VU-voorzitter 
Bert Anciaux zich niet te en-
toesiast uit over het antwoord 

van Dehaene. Anciaux stelde 
vast dat Dehaene binnen de 
taalwetgeving en de bevoegd
heidsverdeling blijft. Maar hij 
kondigde aan dat de VU niet
temin het Voeren-akkoord blijft 
bekampen, omdat de Lim
burgse goevemeur monddood 
wordt gemaakt. De VU blijft er 
trouwens bij dat het Voeren
akkoord totaal overbodig was, 
een eerste minister onw^aardig, 
een onnodige toegeving aan PS-
chantage en gevaarlijk voor de 
geloofwaardigheid van ons fe
deraal bestel. 

VAKBONDS
VERKIEZINGEN 
Minister van Tewerkstelling en 
Arbeid Miet Smet (CVP) geeft 
acht miljoen belastinggeld uit 

aan een kampagne die de vak-
onbden moet helpen voldoende 
kandidaten te vinden voor hun 
sociale verkiezingen. Die wor
den om de vier jaar georga
niseerd in de privé-sektor. Dit 
jciar zullen in totaal 1,2 miljoen 
w^erknemers naar de stembus 
gaan om vertegenwoordigers te 
verkiezen voor de onderne
mingsraad van hun bedrijf, en 
voor het komitee voor veiligheid 
en gezondheid. Bij de sociale 
verkiezingen van 1987 en 1991 
kon vijftien tot t\vintig procent 
van de verkiesbare plaatsen op 
de lijsten niet ingevuld worden 
bij gebrek aan kandidaten. Het 
is bovendien nog veel moeilijker 
om vrouwelijke kandidaten te 
vinden. 

De vakbonden mogen zeer te
vreden zijn dat minister Smet 
hen deze dienst wil verlenen. 
Maar is het wel de opdracht van 
de overheid om via een infor-
matiekampaigne de ^verknemers 
te stimuleren zich kandidaat te 
stellen voor de sociale verkie
zingen ? Is het niet in de eerste 
plaats de taak van de vakbon
den zelf om voldoende mensen 
bereid te vinden om op hun hjst 
te gaan staan ? Gaat de overheid 
straks ook geld uit trekken voor 
kampagnes om voldoende kan
didaten te vinden bij de zie
kenfondsverkiezingen ? Bij de 
verkiezingen van de raden in het 
onderwijs ? 

LAPLASSE 
Het is nu bijna zeker dat het 
proces tegen Irma LapLude her
zien zal w^orden. Zowel de open
bare aanklager als de advokaat 
aangeduid door het Hof van 
Kassatie meenden voor het 
Gentse Hof van Beroep dat er 
voldoende nieuwe elementen 
bestaan om het proces te her
zien. Irma Laplasse w^erd tot de 
doodstraf veroordeeld en ge-
exekuteerd wegens verklikking. 

Ze zou aan de Duitsers gemeld 
hebben dat het verzet in de 

f emeenteschool van Oostduin-
erke Duitse soldaten en enkele 

van kollaboratie beschuldigde 
Belgen waaronder haar zoon 
Fred gevangen hield. Dat zou 
voor de Duitsers de aanleiding 
gew^eest zijn om de school aan te 
vallen. Daarbij kwamen zeven 
verzetsleiders om het leven. 

Voor hun advies steunden de 
openbare aanklager en de ad
vokaat van Kassatie zich op de 
meineed van een kroongetuige, 
en op andere getuigenissen van 
Duitsers en Belgen. Deze man, 
de lokale verzetsleider, is in
tussen %vel overleden. Hij had 
zijn getuigenis van 1944 ge
baseerd op een verklaring die hij 
afgenomen had van 
Wehrmacht-majoor Corneille. 
Volgens de geallieerde kommis
sie die een maand voor het pro-
ces-Laplasse onderzocht of 
Corneille zich schuldig had ge
maakt aan oorlogsmisdaden, 
heeft de verzetsleider echter de 
Wehrmacht-majoor nooit on
dervraagd. De verzetsleider 
sprak geen Duits en was zelfs 
niet aanwezig bij de ondervra
ging van Corneille. Bij het pro
ces Laplasse hadden de krijgs
auditeur noch de rechters een 
poging ondernomen om het ver
slag van de geaUieerde kom
missie op te vragen. 

Volgens de advokaat die voor 
het Gentse Hof van Beroep 
voor Irma Laplasse optrad was 
de verzetsleider een "onbe-
ttouwbaar getuige", die zijn ei
gen verantwoordehjkheid pro
beerde te verdoezelen door Lap
lasse als de schuldige aan te 
wijzen. De man heeft in 1971 
aan het gerecht verklaard dat 
het verband tussen de Duitse 
êianval en de "verklikking" van 
Laplasse verder onderzoent had 
moeten worden, en dat hij nooit 
had vermoed dat Irma Laplasse 
geëxekuteerd zou w^orden. 

KLEINE TALEN IN DE EU WINNEN VELDSLAG 

In het Europees Parlement 
pleitte de Franse president 
Mitterrand verleden week dins
dag voor de bescherming van 
de Europese kuituur. We ho
pen dat hij daarmee de Eu
ropese kuituren bedoelde, w^ant 
een Europese eenheidskultuur 
bestaat niet. 

Indien we onze kuituur niet be-
tichermen, zo sprak de Franse 
president, u de toekomst van 
Europa bedreigd. Niet alleen het 
Vlaams en het Nederlands, maar 
ook het Frans, Italiaans en het 
Duits worden op kultureel vlak 
bedreigd. Enkel het Spaans en het 
Engels kunnen de uitdaging in de 
kulturele overlevingéstrijd aan. 

Mitterrand zette zich met deze 
xiitspraken duidelijk af tegen 
de Franse minister van Eu
ropese Zaken Lamasdoure, die 
voor de jaarwende een be
perking van het aantal werk
talen in de Europese Unie tot 
vijf (Frans, Engels, Spaans, 
Duits, Italiaans en Spaans) 
had bepleit. Tegen dit voorstel 
rees o.m. in Vlaanderen fel 
protest. 

In Antwerpen, bij de onder
tekening van de Waterverdra
gen tussen Nederland en 

Vlaanderen, hadden ook de 
Vlaamse minister-president 
Van den Brande en zijn Ne
derlandse koUega Kok een lans 
gebroken voor het behoud van 
het Nederlands als taal in de 
Unie. Kok en Van den Brande 
vinden verdere ontwikkelin
gen in de EU slechts mogelijk 
indien alle officiële talen die in 
de landen van de EU gespro
ken woorden, binnen de Unie 
een gelijkwaardige status be
houden. 

Het Europees Parlement 
keurde donderdagavond una
niem (op één onthouding na) 
een resolutie goed die de be-
perkiag van het aantal Eu
ropese werktalen afwijst. Vol
gens het E P zou de invoering 
van een beperkt aantal werk
talen een deel van de inwoners 
van de EU tot tweederangs
burgers degraderen. De re
solutie stelt dat een gelijke 
status voor de elf officiële talen 
een van de grondbeginselen is 
van de EU. Meertaügheid 
wordt een van de kenmerken 
van de Europese kuituur en 
beschaving genoemd. Het par
lement dringt er ook op aan 
dat Mie Europese instellingen 

de burgers zouden toestaan in 
hun eigen taal een beroep op 
hen te doen. 

Mogen de kleine talen in Eu
ropa zich een stuk meer op 
hun gemak voelen na de ge
ruststellende verklaringen van 
de voorbije w^eek? We hopen 
het. De kleine talen lijken in 
ieder geval een belangrijke 
veldslag gewonnen te hebben. 
Maar een veldslag winnen, is 
nog niet hetzelfde als de oorlog 
winnen. We zijn dus nog niet 
zeker dat het Nederlands en 
andere "kleine talen" hun 
overleving in de Europese 
Unie op basis van een motie in 
het Europees Parlement ge
waarborgd zuilen zien. 

De uitbreiding van de Unie 
met drie lidstaten (Oostenrijk, 
Finland en Zweden) sedert 1 
januari betekent een voordeel, 
maar ook een nadeel voor de 
kleine talen. Het voordeel is 
dat na de uitbreiding met drie 
lidstaten ook het aantal of
ficiële talen in de Unie met 
twee (Fins en Zw^eeds) is toe
genomen. De Europese Unie 
telt nu elf officiële taJen (Ne
derlands, Grieks, Deens, 
Frans, Duits, Engels, Spaans, 

Portugees, Italiaans en de 
twee bovengenoemde). Een 
wijziging van de taalregeling 
vereist de instemming van alle 
lidstaten. Wie het aantal talen 
wil beperken, zal dus goede 
argumenten moeten boven ha
len om het gestegen aantal 
lidstaten met een "kleine taal" 
te overtuigen. 

Alaar hoe meer officiële talen 
de Unie telt, hoe meer de ver-
taalkosten ook oplopen. Dit 
zal waarschijnlijk het argu
ment bij uitstek -worden voor 
iedereen die het aantal talen 
wil beperken. Momenteel 
worden alle dokumenten met 
algemene draagwijdte in de elf 
officiële talen gepubhceerd. 
Elke burger van de Unie kan 
zich in om het welke van de 
officiële talen tot de Unie wen
den, en heeft recht op een 
antwoord in de door hem ver
kozen officiële taal. 

Tot voor de uitbreiding van de 
Unie tot 15 lidstaten ging al 
meer dan 2% van de totale 
Europese begroting, meer dan 
60 miljard frank, naar ver-
taalkosten. 

Het Europees Parlement be
steedt zelfs een derde VcUi zijn 

budget aan vertaling. Vooral 
in die assemblee is de veel-
tahgheid van de Europese 
Unie zeer tastbaar. Zow^el in 
de plenaire vergadering als in 
de kommissievergaderingen 
kan elk parlementslid eisen dat 
aUe dokumenten in de officiële 
taal van zijn of haar keuze 
beschikbaar zijn, dat hij of zij 
de eigen officiële taal mag ge
bruiken in de debatten en dat 
de uiteenzettingen van andere 
parlementsleden naar zijn of 
haar eigen officiële taal ver
taald worden. 

In de praktijk gebeurde het 
vroeger echter al dat tijdsdruk 
of zuinig beheer ingeroepen 
werden om bepaalde doku
menten niet naar alle talen te 
vertalen, of geen beroep te 
doen op tolken voor alle talen. 
En het interne taalgebruik bij 
het ambtenarenkorps van de 
Europese Kommissie beperkt 
zich haast uitsluitend tot 
Frans, Engels, en in mindere 
mate Duits. Al worden alle 
dokumenten voor de Raad van 
Ministers dan weer -wel in alle 
officiële talen vertaald. 

(Pdj) 
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WEMAAT 
KOMMUNAUTAIRE POLSSLAG 

VU LAAT VOEREN NIET LOS 
TAALPROEF VOOR MINISTERS? 

Het recente Voeren-kompromis 
werd de voorbije week voor
lopig beslecht met een stevig 
debat in het federale parlement. 
In de Senjiat werd het ontslag 
van Dehaene gevraagd, in de 
Kamer genoot de eerste-minis-
ter meer vertrouwen. Fraktie-
voorzitter Jan Loones had het 
over een onnodig, ergerlijk en 
schandelijk akkoord. „ Wij kun
nen niet akkoord gaan met de wijze 
waarop het wer? afgealoten, met de 
inhoud ervan, met de informatie er 
rond en met de arrogantie die de 
eerdte-minifter daarrond tentoon
spreidde. 

VRAGEN 

Ondankj) alle ontkenningen brengt 
het bewuste koninklijk besluit wel 
degelijk een wijziging van de pa-
cifikatiewet aan. Volgend profeddor 
Senelle wordt de bevoegdheid van het 
kollege van goeverneurd wel degelijk 
uitgebreid en id het bed luit dud on
wettig. Daarenboven vormt het de 
aanleiding voor verdere Franstalige 
aanspraken. De Vlaamde rand wordt 
daardoor bedreigd. In de Nederlandde 
tekst id er geen dprake van een 
loutere beraaddlaging maar wel de
gelijk van „uitdpraken na beraad
dlaging". Het gaat dud wel degelijk 
om een bedluding. Wat aid het 
kollege vadtdtelt dat er geen dchen-
ding van de taalwet is maar wel een 
andere dchending ? Wat zal er ge
beuren bij dtaking van dtemmen ?" 
Allemaal vragen waarop het 

antwoord niet zo vanzelfspre
kend is. 

TERRITORIALITEIT 
„Het zou een opluchting betekenen 
wanneer de eerdte-minister, in zijn 
antwoord aan minister-president 
Van den Brande, dtelt dat het Ne-
derlanddtalige federale ambtenaren 
zijn die toegevoegd worden aan de 
arrondisdementskommisdaris. Uit 
het antwoord van Dehaene bleek dit 
ook zo te zijn. De benoeming van de 
burgemeester in Voeren gebeurde 
hald over kop: zonder voordracht en 
zonder voorafgaand advies." 

Senator Loones maakte handig 
gebruik om binnen de toege
kende spreektijd, nogmaals de 
visie van de VU over het fe
deralisme toe te lichten. „In 
Vlaanderen id het federalisme dui
delijk gestoeld op het principe van de 
territorialiteit. Interesdant om lezen 
is wat de verslaggevers Van Cau-
welaert en Verroken destijdd in hun 
verdlag bij de taalgrenswet van 1963 
dchreven. 

Hieruit blijkt dat het Franse lands
gedeelte eerder voorstander was van 
het territorialiteitdprütcipe terwijl in 
Vlaanderen eerder de personalisti-
dche visie een meerderheid vond. Uit
eindelijk werd onder druk van de 
Franstaligen gekozen voor het ter-
ritorialiteitdprincipe. Men dacht dat 
het vastleggen van de taalgrens een 
definitieve regeling voor de taalt-

wisten tusden Vlaanderen en Wal
lonië zou zijn." 

ER IS MEER 
In bijna alle meertalige fede
ralistische landen blijkt het een 
oplossing te zijn voor het zinnig 
samenleven van verschillende 
taalgemeenschappen. Bij ons 
blijkt het echter geen afdoende 
oplossing te zijn. J a n Lxjones is 
ervan overtuigd dat de polsslag 
van ons land kommunautair 
bhjft. 
„Buiten Voeren zijn er andere knel
punten die aanhangig zijn bij het 
overlegkomitee. Ik denk o.a. aan de 
NMBS en het openbaar vervoer in 
het algemeen. Ik denk voort aan de 
problemen inzake sociale zekerheid, 
ontwikkelingdsamenwerking, onder-
wijd, de Podt, enz. Telkens gaat het 
om een verdchil in mentaliteit tusden 
Vlaanderen en Wallonië. De federale 
regering moet het debat ter zake 
opnieuw aandurven en daarom op
nieuw onze grondwet in herziening 
durven dtellen. Hoever dtaat het 
daarmee ? 

ld de regering bijvoorbeeld bereid om 
het probleem van de restbevoegd
heden opnieuw aan de orde te stellen 
of ten minste via een opnieuw in 
herziening stelling van de Grondwet 
aan de volgende regering de mo
gelijkheid te geven om nog tal van 
andere problemen aan te pakken ?" 
Tot zover senator Loones. 

De VU-kamerleden Ktienne 
Van Vaerenbergh en Hugo 
Olaerts hebben een wetsvoor
stel ingediend dat veel Vlamin
gen zal plezieren, met name een 
voorstel „houdende regeling 
van het taalgebruik voor som
mige handelingen van het open
baar gezag." 

In mensentaal gciat het over het 
eenvoudige feit dat ministers 
van de federale regering de drie 
landstalen die in België gespro
ken worden kennen en kunnen 
gebruiken. 

De twee kamerleden lichten 
hun voorstel als volgt toe: „...als 
de federale regering de behoeder wil 
zijn van de federale loyauteit, zijn de 
kennis en het gebruik van de lands
talen in hoofde van de leden van deze 
regering onontbeerlijk. 

Bovendien bestiiat die voor
waarde van taalkennis al in de 
Belgische wetgeving. Niet al
leen is er de wet op het taal
gebruik in bestuurszaken, ook 
een artikel 72bis van de nieuwe 
gemeentewet bepaalt dat in de 
rand- en taalgrensgemeenten, 
iedereen die het ambt van bur
gemeester of schepen uitoefent, 
de kennis moet hebben van de 
taal van het taalgebied die nodig 
is om het mandaat uit te oe
fenen. Wat geldt voor manda
tarissen van lokale besturen 
geldt a fortiori voor federale 
ministers." 

(ge) De indieners vragen ook dat 

DE GELUKZALIGE FELIX 

Samen met Hugo Olaerts be
dacht Etienne Van Vaerenbergh 
een wetsvoorstel dat federale mi
nisters drietalig moeten zijn. 

federale ministers tijdens hun 
optreden in de Wetgevende Ka
mers steeds de taal hanteren die 
gebruikt wordt door de inter-
pellanten. 

Teer punt in hun voorstel is de 
vraag dat „de koning de regels 
vaststelt om de taalkennis te 
toetsen." Middels een monde
linge test? lïen taaiexamen? 
Een diktee of een publieke on
dervraging ? 

Die namiddag in september 1979 wou ik 
hem enkele vragen stellen over een in
cident dat hem pijn had gedaan. Hij was in 
dat jaar 81 geworden en had in een gul 
gebaar het schilderij De Gave aan de Brus
selse Sint-Michielskatedraal geschonken. 
De overdracht van het drieluik zou in de 
Vlaamse artiestenmis plaatsvinden maar 
enkele Franstaligen veranderden, zonder 
dat hij het wist, het scenario. In zijn 
hoevetje in Drogenbos viel de ene kwaje 
brief na de andere in de bus. Hoe had hij 
zich zo op sleeptouw laten nemen door 
Franstaligen ? Hij zat er mee in zijn maag! 
En dat op mijn leeftijd? zuchtte hij. 

De brieven herinnerden hem aan zijn 
flamingant verleden, het was alsof hij dat 
nu verloochend had. Alaar dat w^as niet zo, 
want hij beklemtoonde dat hij de Vlaming 
van zijn jeugdjaren w^as gebleven. Hij had 
een groot gedeelte van zijn kunstwerken 
aan het ministerie van Nederlandse Kui
tuur geschonken, hij was lid van de 
Vlaamse Studentenbond ge'weest en se-
kretaris van de Groeningerwacht in Dro
genbos. Zijn broer Marcel had zich bij de 
aktivisten aangesloten en dat was hem 
slecht bekomen, in I9I9 w^erd hij zonder 
vorm van proces aangehouden. Drie jaar 
later zou hij aan die vernedering sterven, 
het was het begin van een reeks be
proevingen die hij in de volgende jaren zou 
moeten ondergaan. 

Ooit had hij het portret van Borms ge
schilderd met een traliehekken als baard. 
„De tralies van een cel simbolizeren de 
kwade droom en de obsessie die de re
pressie op mijn generatie had gelegd. Het 
aktivisme •was dé zweepslag -waaraan geen 
enkele Vlaamse intellektueel ontkomen 
kon. Wij droegen de vurigheid van vol-
bloedpaarden in ons. Wij konden geen 

genoegen nemen met een geleidelijke her
vorming van wetten en instellingen. Wij 
wilden een totaal nieuvire maatschappij 
struktureren. Een nieuwe wereld moest 
geboren -worden. De kunstenaars deelden 
dezelfde mening: tabula rasa met de oude 
kunstvormen !" 

En nu probeerden Franstaligen de hand te 
leggen op een kunstwerk van hem. Nie
mand mocht aan zijn goede bedoelingen 
twijfelen want deze stonden in een door 
hem ondertekend dokument uitgeschre
ven. Hij beantwoordde met groot geduld 
alle brieven in wat ouderwetse maar klare 
bewoordingen: „Het geschilderd drieluik 
De Gave (Wezen-Leven-Sakrament) 
werd door de auteur Felix De Boeck 
geschonken aan de Sint-Michielskate
draal te Brussel, met dien verstande dat 

het drieluik bhjve deel uitmaken van het 
artistiek patrimonium van de Vlaamse 
Gemeenschap ook in gevcJ van strukturele 
hervorming van de staat." 

Ik raakte met veel moeite binnen want de 
heisa rond de schenking had hem zwaar 
aangeslagen. Maar allee, omdat gij het zijt! 

Ergens in de bakstenen muur lag de sleutel 
waarmee hij het zw^are hangslot van het 
zwarte hek opendraaide, en ging mij voor. 
Een kaarsrecht lopende aartsvader. Bin
nen in de -woonkamer troffen onmiddellijk 
de portretten van zijn dode kinderen maar 
ook schilderijen die de geboorte en het 
leven verheerlijkten. J a n Walraevens had 
gelijk toen hij schreef: ,,...een atmosfeer 
van -warmte en rou-w, van licht en dood. 

van schoonheid en verdriet." 

12en poos later kwam Marieke de trap af, 
ze was even gaan rusten. Na een korte 
goeiedag ging ze in de keuken linnen 
vou-wen. Ze sprak haar man met Fé aan en 
k\vam maar -weinig tussenbeide. Eventjes, 
-wanneer Felix een verse pijp stopte of eens 
niets zei, en dat viel -weinig voor, -want hij 
was een spraak-waterval. Een mens die in 
de vorige eeuw geboren is heeft veel 
meegemaakt en -weet dus veel te ver
tellen. 

Die afschu-welijke Grote Oorlog met zijn 
miljoenen doden had zijn generatie sterk 
in het Nooit meer oorlog! doen geloven en 
in de droom van een nieuwe maatschappij. 
Felix stond open voor die drang. En 
ondanks de begrensde wereld van zijn 
klein dorp en het hard labeur op zijn vijf 
hektaren grote landbou-wgrond had hij een 
brede blik op de wereld, hij hield de 
vernieu-wingen in de artistieke w^ereld bij, 
hij las veel en in zijn hoevetje k^vamen 
kunstenaars van alle slag eindeloos dis-
kussiëren. 

Maar Felix had het ook graag over de 
dingen van elke dag. Dat hij nog steeds 
van Marieke hield als-de-dag-van-toen, 
toen hij voor haar, met de mooie naam Van 
Breetwater, het gedicht Dans ma poitrine 
brule et brille Ie soleiL.. schreef. Felix kende 
het van buiten. 

Wat vertelde hij nog ? Dat hij nog steeds in 
hetzelfde bed sliep waarin hij geboren 
-werd en waarin zijn vader en zijn moeder 
stierven. O p z'n 97ste is Felix De Boeck, 
even oud als Stijn Streuvels was, over
leden en begraven. De gelukzaligheid te
gemoet, ook dat vertelde hij. 

Ter Go gegaan, om het een beetje plechtig 
met Frank Lateur te zeggen. „ . 

K.Asnius 

KWIJT
GESCHOLDEN 
In antwoord op zijn parlemen
taire vraag betreffende de kwijt
schelding van staatsleningen 
kreeg senator Bob Van Hool-
and volgend cijfermateriaal. 

België heeft op 5 jaar tijd 3,2 
miljard fr. schuld van de armste 
ontwikkelingslanden k-wijtge-
scholden. Twaalf zeer arme ont-
-wikkelingslanden in Afrika 
werden staatsleningen k-wijtge-
scholden: 
Benin: 160milj.fr. 
Boeroendi: 500 mUj. fr. 
Kenia: 222,5 milj. fr. 
Madagascar: 75 milj. fr. 
Mozambique: 7 milj. fr. 
Niger: 250 milj. fr. 
R-wanda: 100 milj. fr. 
Senegal: 200 milj. fr. 
Tanzania: 1.067 mUj. fr. 
Zambia: 90 milj. fr. 
Ivoorkust: 428,4 milj. fr. 
Komoren: 91,6 milj. fr. 

Deze k-wijtgescholden bedragen 
worden niet gevoegd bij de be
groting voor Ontwikkelingssa
menwerking, maar wel in re
kening gebracht bij de bere
kening van het BNP dat België 
besteedt aan ontwikkelingssa
menwerking. 

Drie landen, Tanzania, Kenia en 
Mozambique hebben, ingevolge 
recent toegestane staatslenin
gen, resp. nog een lopende 
schuld van 495.000.000 fr., 
113.385.000 fr. en 16.000.000 
fr. 
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IMMSEHEIR 
DE VIAAMSE VRIENDEN ZIJN AAN HET SCHEIDEN 
(VervoLi van biz. 1) 

gerekend de grootste, sukses-
rijkste en invloedrijkste Vlaam-
snationale manifestatie, de I J 
zerbedevaart, weigert haar toe
komstvisie op Vlaanderen tot 
BeLfii! Bardt! te versmallen. Het 
IJzerbedevaartkomitee blijft 
het testament van de Fronters 
trouw, waarin de aloude slag
woorden zelfbedtuur, godtivrede en 
nooit meer oorlog, onlangs ge-
aktualiseerd in vrijheQ, vrede en 
verdraagzaamheid , 
staan. 

Zaterdag 14 januari moest op de 
Algemene Vergadering van het 
IJzerbedevaartkomitee de helft 
van de leden van het komitee 
herkozen worden. De aandui
ding van die helft gebeurde bij 
loting. De uitgelote helft moest, 
zoals de statuten bepalen, ver
plicht ontslag nemen uit het 
komitee. De resterende helft 
van de algemene vergadering 
kon de uitgelote helft dan op
nieuw verkiezen als lid van het 
Bedevaartkomitee, of, w^anneer 

centraal er geen meerderheid voor was, 
hen niet meer verkiezen. 

Wie echter beweert dat de 
Vlaamse verenigingen die wél 
voor Vlaamse onafhankelijk
heid pleiten satellieten ge^vor-
den zijn van het Vlaams Blok, 
doet de waarheid geweld aan. Al 
kan men niet om het feit heen 
dat vele Vlciamsnationalistische 
Vlaams Blokkers tegelijk lid zijn 
van verenigingen uit de radikale 
vleugel van de Vlaamse bewe
ging. Zoals VU-leden vroeger 
(en velen tot de djig van van
daag) eveneens haast automa
tisch mditeerden in de toen
malige Vlaamse be-weging. 

De "Groep van Gent" moest 
verleden jaar echter in het zand 
bijten. Lionel Vandenberghe 
trad niet af als Bedevaartvoor
zitter. Hij gaf ook niet toe aan de 
interne (in de schoot van het 
Bedevaartkomitee), externe 
(vanwege enkele "radikale" 
Vlaamse verenigingen en in een 
bepaalde pers) en partijpoh-
tieke (enkel en alleen van het 
Vlaams Blok) druk om zijn toe
spraak in separatistische zin te 
radikaliseren. 

Toen enkele maanden later het 
mandaat van Paul De Belder als 
lid van de raad van beheer van 
het Bedevaartkomitee moest 
hernieuwd worden, zag de se
paratistische vleugel in Vlaan
deren hierin een nieuwe ge
legenheid om het IJzerbede
vaartkomitee in haar spoor te 
dwingen. Omdat Paul De Bel
der, een gewezen Wetstraat-
joernalist van de Gazet Van Ant
werpen, een korte vvdjle perschef 
geweest is van ex-VU-vice-pre-
mierHugo Sch'dtz, de VU-staats-
man waar separatistisch Vlaan
deren bij elke gelegenheid op 
spuwt, werd ook De Belder in 
de Vlaamsradikale kringen bin
nen de kortste keren afgebeeld 
als de verpersoonlijking van het 
Belgisch kwaad. Maar ook de 
poging om de herverkiezing van 
De Belder te verhinderen botste 
op een demokratische meerder
heid in het IJzerbedevaartko
mitee. De Groep van Gent ^verd 
in de minderheid gesteld. 

UITGELOOT 
Het is ook een beslissing van die 
demokratische meerderheid in 
het Bedevaartkomitee die ver
leden week tot een Cciscade vém 
aangekondigde ontslagbrieven 
richting Diksmuide gezorgd 
heeft. Dinsdagochtend was nog 
geen enkele brief effektief op 
het sekretariaat van de Bede
vaart gearriveerd. Nog geen 
halfjaar na 11 juli 1994 lijkt de 
scheiding in de Vlaamse be
weging zich effektief te voltrek
ken. Maar wie de feiten ob-
jektief kan beoordelen, zal zien 
w£iar de verantwoordehjkheden 
liggen voor dit weekje 
"Vlaamse-beweging-op-z'n-
smalst". 

Deze op het eerste gezicht 
vreemde procedure vormt een 
overgangsbepaling waartoe bij 
de herziening van de statuten 
van het komitee in 1992 reeds 
was beslist. De loting gebeurde 
door de Raad van Beheer. Een 
pittig detail hierbij is dat Mi-
chiel De Backere in deze raad 
instemde met de procedure, en 
er op kon toezien dat ze korrekt 
verliep. Hij behoorde tot de 
uitgelote helft van de algemene 
vergadering die zich aan de ver
kiezing door de andere helft 
moest onderwerpen. Vooraleer 
men zaterdag 14 januari tot de 
verkiezing overging, werd nog 
eens over de gevolgde proce
dure gestemd. Meer dan twee 
derde van de leden van de al
gemene vergadering verklaarde 
zich akkoord met de proce
dure. 

Toen de stemmen geteld wer
den, bleek o.m. professor Mi-
chiel De Backere niet meer her
kozen te zijn. Verscheidene ko-
miteeleden verklaarden ons dat 
het niet om een "afrekening" 
ging. Wat mogelijks wel mee-

f espeeld heeft bij de niet-ver-
iezing van het kopstuk van de 

Groep van Gent, was dat een 
meerderheid van komiteeleden 
diens deloyaal optreden, bvb. 
naar aanleiding van de aanloop 
naar de voorbije Bedevaart, niet 
erg op prijs stelde. De interne 
diskussie over de Vlaamse toe
komst (konfederalisme of se
paratisme) werd toen door de 
separatisten op het publieke fo
rum gebracht, met de prompte 
politieke inmenging van het 
Vlaams Blok voor gevolg. 

Enkele andere komiteeleden die 
niet herkozen werden, hebben 
die niet-verkiezing vooral te 
danken aan een gebrekkige in
zet. Een meerderheid komitee
leden is de mening immers toe-
gedeian dat de IJzerbedevaart 
beter gediend is door een •wer
kend komitee, dan door een 
komitee met leden die vooral 
teren op hun naam en hun ver
diensten uit het verleden. 

Het nieuws van de niet-ver
kiezing van De Backere raakte 
pas woensdag bekend. Die dag 
bracht een redakteur van de 
Gazet Van Antwerpen, die blijk
baar dagelijks op de hoogte ge
houden wordt van de gemoeds
toestand en de daaruit voort
vloeiende intenties bij de 
Vlaamsradikale vooraanstaan
den, het als een primeur in zijn 
dagblad. Met de reaktie van 
Vlciams Blok-kamerlid GeroLf 
Annemand als uitsmijter. Deze 
noemde de demokratische niet-
verkiezing van De Backere een 
"stalinistische zuivering", en hij 
stelde een "alternatieve viering" 
voor of na de bedevaart in het 
vooruitzicht. Daarmee was het 
hek van de dam. Gazet Van 

Van Wilderode heeft at lang een moeilijke verhouding met het 
Bedevaartkomitee. 

Antwerpen stapelde in deze 
kwestie de primeurs op. 

VAN WILDERODE 
Donderdag meldde de Ant
werpse krant AaA Anton Van Wil
derode uit onvrede met de niet-
verkiezing van De Backere ont
slag neemt uit het Bedevaart
komitee. De priester-dichter 
verbood bovendien uitdrukke
lijk dat het Bedevaartkomitee 
voortaan nog gebruik maakt 
van zijn poëtische bindteksten 
en liederen. Aan deze van wei
nig grootmoedigheid getui
gende sneer, hopelijk slechts in
gegeven door de emotie van het 
ogenblik, moet meteen een nu
ancering aangebracht worden. 
De jongste Bedevaart waarvoor 
Van Wilderode, die al jarenlang 
niet meer aanwezig is op de 
vergaderingen van het Bede
vaartkomitee, nog eigenhandig 
en volledig de bindteksten 
schreef, ligt intussen al meer
dere jaren achter ons. 

Van Wilderode liet zich boven
dien tot enkele onterechte op
rispingen verleiden: "Het is een 
echte zuivering, de Volksunie 
heeft nog nooit zoveel invloed 
gehad in de top van het be
devaartkomitee als nu", hoorde 
de GVA Van Wilderode uit
halen. Het probleem is niet zo
zeer de dominantie van de VU, 
maar de onmacht van de se
paratisten en de aanhangers van 

het Vlaams Blok binnen het 
komitee om van de IJzerbe-
devctart een rechts-reaktionaire 
lofzang op de Vlaamse onaf
hankelijkheid te maken. Zij 
stuiten op een meerderheid van 
andersdenkenden, waarbij 
naast mensen met VU-sympa-
tieën, ook CVP-gezinden, 
VLD-ers en politiek kleurlozen 
horen. 

Volgens Van Wilderode was dit 
konflikt reeds het derde dat hij 
met de komitee-leiding had: de 
eerste keer botste hij toen re
gisseur Remi Van Duyn bedankt 
werd voor bewezen diensten, en 
de tweede keer toen voorzitter 
Vandenberghe verklaard zou 
hebben dat hij Van Wilderode 
liever op de sofa las dan hem op 
de bedevaartweide te moeten 
horen. 

Ook dit zijn twee oneerlijke 
aantijgingen. Het konflikt over 
Van Duyn is al meer dan tien 
jaar oud, het dateert van voor de 
periode dat Vandenberghe 
voorzitter werd. Het sofa-kon-
flikt slaat niet op uitlatingen van 
Vandenberghe, maar op een uit
spraak van ex-WKSM-ver-
bondskommissarisZ<i«(?a Boudry, 
die ten onrechte aan Vanden
berghe werd toegeschreven, en 
waarvoor Boudry zich bij de 
priester-dichter schriftelijk ver
ontschuldigd heeft. De voor
vallen Ulustreren wel dat Van 

Wilderode al langer een moei-
hjke verhouding heeft met het 
Bedevaartkomitee. 

SWERON 
Vrijdag liet de GVA dan weer 
Voerenaar Guido Sweron hoog 
opvhegen over de lauwheid van 
het komitee, waar de minima
listen "zwakkere eisen formu
leren dan onze Vlaamse minis
ter-president". Ook in de ogen 
van S-weron heeft de VU de 
boter gegeten. En alweer duikt 
het indianenverhaal van de ka
binetsmedewerkers van SchUtz 
aan de top van het Bedevaart
komitee op. 

In zijn ijver om meer kom-
munautaire hardlijnigheid te be
pleiten verwees Sweron naar 
prof. SeneUe, die de "lege doos" 
van Voeren een "doos van Pan
dora" noemt. Naast het GVA-
artikel waarin S^veron zijn dui
vels ontbindt, prijkte onder de 
titel "Alleen Nederlandstalige 
ambtenaren in Voeren ' een bij
drage met volgende slotzin: De 
VU onderstreept nogmaoL) dat zij de 
politieke dtrifd tegen het Verloren-
Maandag-akkoord verder zet, onder 
meer tegen het monddood maken van 
de Lunhurgée goeverneun 

Ook Sweron kondigde zijn ont
slag aan. De Voerenaar was 
nochtans, in tegenstelling tot 
wat hij zelf beweerde, met klank 
herkozen tot hd van het Be
devaartkomitee . 

Deze ^veek maandag titelde 
GVA IJzerbedevaartkomitee loopt 
leeg en Drie priesters zeggen Lionel 
Vandenberghe vaarwel. Het lijkt 
•wel alsof Vandenberghe een ji
had ontketend heeft tegen de 
A W - W K - k r u i s k o p van de I J -
zertoren. En daarbij een storm 
van Vlaams en katoliek protest 
losmaakt •waartegen de steun
betuigingen voor mgr. GaiUot 
klein bier zijn. De ^vaarheid is 
anders: het is een minderheid 
uit het Bedevaartkomitee, dat 
zo'n 50 leden telt, die met ont
slag dreigt. Eén priester, die 
bhjk had gegeven van een bie-
zonder matige interesse in het 
doen en laten te Diksmuide, 
werd niet herkozen. En twee 
andere priesters (yLuc Vranckx en 
Van Wilderode) zouden "zo 
goed als zeker" ontslag nemen. 
Van een leegloop is dus hoe
genaamd geen sprake. 

Maiandag jl. werd de "Groep 
van Gent" •weer samengeroepen 
om de toestand te bespreken. 
Naar de GVA vernam, over
weegt de Groep kollektief ont
slag te nemen. Er •werd een 
perskonferentie in het vooruit
zicht gesteld onder leiding van 
Van Wilderode. Een eventueel 
kollektief ontslag van de Groep 
van Gent zou niet noodzakelijk 
een slechte zaak zijn voor het 
Bedevaartkomitee. De beraad
slagingen -werden er de jongste 
jaren al te veel in beslag ge
nomen door het gekissebis van 
een minderheid tegen de be-
shssingen van een meerderheid. 
Uiteindelijk is de Bedevaart er 
voor alle Vlamingen, en niet 
alleen voor de minderheid se
paratisten in Vlaanderen. Het 
zou goed zijn als het Bede
vaartkomitee eindelijk eensge
zind en entoesiast aan de toe
komst van een demokratisch, 
•vrij, verdraagzaam en vrede
lievend Vlaanderen kan begin
nen •werken. 

Peter Dejaegher 
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IJ 
KOELE REAKTIES OP HET PLAN-COPPIETERS 

PROGRESSIEVE KRACHTENBUNDELING 
NOG NIET VOOR MORGEN 
De progrcitdieve krachtenbundeling waarvoor oud VU-
Europarlementdlid Mauritd Coppieterd op vraag van 
öocutliétuche voormannen aU Freddy Wdlockx en Norbert 
De BaUelier de IntellektueLe baöL) dient te leveren lijkt een 
doodgeboren kind te zullen worden. Of id in elk geval niet 
voor morgen. De beau-monde van de politieke vernieuwing 
ter linkerzijde woö nochtan^f in behoorlijke getale op
gekomen, afgelopen zaterdag in de Gentse Backstage. 
Coppieterd, 74 en ondanku) wat grieperigheid biezonder 
gedreven, zou er zijn „plan" ontvouwen. Maar vooral de 
lauwe reaktici) van politici waren veelbetekenend. 

E
en echt „plan" is er voor
alsnog niet. De platform
tekst die Coppieters enkele 
maanden geleden in het 

vooruitzicht stelde zal pas later 
in het tijdschrift Politiek en Sa-
menUving worden gepubliceerd. 
Coppieters beperkte zich za
terdag tot een boeiende en ge-
engageerde, maar soms onge
ordende, uiteenzetting waarbij 
hij de zich progressief noemen
den niet spaarde. Hij verweet 
hen, in de euforie van de Golden 
Sixties, niet te hebben geluis
terd naar de wciarschuwingen 
van de Club van Rome over de 
ongebreidelde groei-ekonomie. 
Hij verweet de socialisten de 
realisatie van de kulturele au
tonomie in 1970-1971, als eerste 
stap in een federale opbouw van 
de maatschappij, jJ te lang be
lachelijk te hebben gemaakt. 
Coppieters citeerde vaak de Ita
liaanse professor PetreUa die 
reeds in de jaren '70 zei dat ware 
progressiviteit vanuit de regio's 
en de koöperatieve bestuurs
vorm begint. 

Ook vandaag bespeurt Coppie
ters geen -wezenhjke reaktie te
gen fenomenen als het Vlaams 
Blok en het wereld'wijde neo-
liberalisme. Een week na w^eer 
eens een zwarte verkiezingsdag 
gciat men over tot de politiek van 
alledag. En het is dit vacuüm 
aan pohtieke aktie dat Cop
pieters tot de overtuiging brengt 
dat een nieuw Scunemevings-

projekt noodzcikehjk is. Hij aar
zelt niet dit projekt ,,sociahs-
tisch" te noemen. Het gaat uit 
van een mjiatschappijbeeld 
waar ieder gebrek aan ontplooi
ing, aan gelijke kansen of aan de 
mogeUjkheid ontbreekt de kon-
struktie van de eigen samen
leving aan te vechten. Het is een 
essentieel rechtvaardigheids-
streven van verbonden men
sen. 

Waaruit bestaat het projekt? 
Geen oude wijn in nieuwe zéik-
ken. Dus geen traditonele pro
gressieve frontvorming a la Col-
lard. De grote uitdaging voor de 
maatschappij ligt volgens Cop
pieters wel in het krijgen van 
greep op de internationale, zelfs 
mundiale, ekonomische belan
genstrijd. De oude breukhjn 
tussen arbeid en kapitaal is van
daag op -wereldvlak even scherp 
als in de 19de eeuw. De nieu^we 
be-weging moet de verbanden 
tussen de razende konkurrentie 
en de ondergang van ganse we
relden, tussen onderontwikke
ling en bewapening, aanpakken. 
De pohtiek moet niet aUeen een 
sturende macht worden, maar 
een vormgevende macht. Want 
de geglobaliseerde kapitaalstro
men ontsnappen aan iedere 
kontrole. Het demokratische 
deficit in Europa is angstwek
kend. Tegenover de wereld
wijde konkurrentie bestaat er 
zelfs geen mundiale bestuurs
vorm. 

Een krachtenbundeling van SP, Agalev en VU. Dat id waar 
Coppieterd aan denkt. Zij het niet voor de eerdte rechtdtreekde 
verkiezing van de Vlaamde Raad. 

INTER-NATIONAAL 
Coppieters ruimt een essentiële 
plaats in voor de ekologische 
dimensie en het internationa
lisme. Het gegeven van de 
„aarde" wordt nu nog als iets 
hinderlijks ervaren, terwijl het 
precies een basisgegeven is van 
de nieuwe wereld. Het inter
nationalisme werd dan weer te 
veel en enkel gebruikt om de 
verscheidenheid aan volkeren te 

De kridtelijke arbei^erdbeweging lijkt helemaal niet ZÜ happig om mee te dpelen in een progreddieve 
krachtenbundeling. 

ontkennen, zelfs te ondermij
nen. Terwijl volkeren nu een
maal identiteiten zijn die be
staan en van ^vaaruit een fe
derale maatschappijopbouw ge
stalte moet krijgen. 

Dit alles kan en moet volgens 
Coppieters, „een niet op zo'n 
heel lange termijn", leiden tot 
een krachtenbundeling van par
tijen die nu naast elkaar lopen. 
Hoew^el ook hij de eerste recht
streekse verkiezingen van de 
Vlaamse Raad („geen smalle 
gebeurtenis") te vroeg acht. 
Coppieters denkt konkreet aan 
SP, Agalev en VU. De ont
voogding van de mens, de plicht 
tot de opbouw van de wereld en 
het algemeen belang zou deze 
partijen verenigen. Dat hij en
kele maanden geleden het ACV 
cJs aparte vierde poot van zijn 
konstruktie had genoemd zit 
hem een beetje dwars. Hij heeft 
het liever over dé vakbonden die 
voor de kruciale vraag staan of 
ze belangenbonden blijven dan 
wel burgerbonden worden met 
een algemene maatschappelijke 
strukturering voor ogen. 

Norbert De Batselier (SP), Jos 
Geysels (Agalev) en Mare Van 
Peel (CVP) werden gevraagd 
om te reageren en hadden 
vooral praktisch-politieke op
merkingen. Norbert De Bat
selier vond het essentieel dat 
opnieuw voortgang gebracht 
wordt in de politiek („een dreun 
van bewustwording"). Bovenop 
de oude breuklijn arbeid-kapi-
taal ervaart ook hij de eko
logische dimensie die de samen

leving hoedanook zal determi
neren. Het is hier sturen of 
ondergaan, aldus De Batselier, 
die heil ziet in een nieuwe mo
derne, emancipatorische bewe
ging. Maar hoe kom je daar toe ? 
Hij ziet een alliantie mogelijk 
tussen een meerderheid van 
Agalev, een meerderheid van 
SP, een meerderheid v£in VU en 
vele kristen-demokraten. Het 
SP-bureau, aldus De Batselier, 
vindt een geleidelijke groepe
ring van progressieve krachten 
wenselijk en is bereid daar aan 
mee te w^erken. 

TWEESTROMENLAND 

CVP'er en ACW'er Mare Van 
Peel was een buitenbeentje in 
het gezelschap. Zijn partij w^erd 
door Coppieters niet aangespro
ken. Erg vond hij dat niet, want 
de CVP herkent zich niet in dit 
,,projekt". De aktualisering van 
het kristelijk personalisme die 
CVP-voorzitter Johan Van 
Hecke -wil doorvoeren is haar 
projekt. Wanneer, aldus Van 
Peel, het de ambitie zou zijn van 
Vlaanderen een politiek twee-
stromenland te maken met een 
progressieve en een konserva-
tieve pool, dan hjkt het evident 
dat de konservatieve kant hier
bij het meeste garen zou spin
nen. Aldus bekeken en vanuit 
ACW-standpunt noemt Van 
Peel het projekt Coppieters dan 
ook „verwerpelijk". 

Evenmin entoesiast was Jos 
Geysels (Agalev). De oude te-
gensteUing arbeid-kapitaal én 
de traditionele antwoorden 
hierop (wie bezit de produk-
tiemiddelen ?) ervaart hij niet 
langer als relevant. „Het is niet 
van belang wie de kernenergie 
in handen heeft. De Groenen 
stellen de vraag anders, stellen 
de vTótag naar het „wat", naar de 
kwaliteit. Hebben we nog wel 
kernenergie nodig? De oude 
kategorieën volstaan niet langer 
om nieuw^e evoluties in de sa
menleving te beschrijven". 

Geysels betwijfelt bovendien of 
het opgaan in één be^weging 
noodzakehjk is om front te vor
men. Rond het Sint-Michiels
akkoord of het HOBU-dekreet 
in de Vlaamse Raad is er reeds 
in de feiten front gevormd. Dit 
w âs niet zo in het ontzuilings-
debat, of in de debatten rond het 
stemrecht voor migranten of 
kernenergie. Geysels pleit er
voor om nu reeds de kansen tot 
frontvorming te benutten. 

Van VU-zijde zat niemand in 
het panel, hoewel de VU door 
Coppieters expliciet wordt ge
noemd. Eerdere reakties, on
dermeer VcUi voorzitter Bert An-
ciaux, waren in elk geval af
wijzend. Het lijkt er dan ook op 
dat de „progressieve krachten
bundeling" zoals Alaurits Cop
pieters ze ziet een onhaalbare 
zaak zal zijn. De pohtieke stra
tegie van de huidige partijen 
bewandelt, althans tot aan de 
volgende verkiezingen, andere 
wegen. 

Filip Delos 
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EUROPEES PARLEMENT WIL BEHOUD VAN ALLE OFFICIËLE TALEN 

TAALREL VOORLOPIG BEDWONGEN ^̂ŷLT 
VOORTAAN 

De uitspraak van de Franse 
minister Lama^soure over de 
beperking van het aantal werk
talen binnen de Europese Unie 
zorgde Ln december reeds voor 
een fikse taalrel. Vorige -week 
moest Lamassoure voor het EP 
in Straatsburg dan ook gas te
rugnemen. En ook de Franse 
president Frangois Mitterand 
en de Franse minister van Bui
tenlandse Zaken Alain Juppé 
verklaarden plechtig dat Frank
rijk niet zou raken aan het ta
lenstelsel. 

Het Europees Parlement nam 
trouwens, mede op voorstel van 
VU-Europarlementslid Jjiak 
Vandemeulebroucke, een reso
lutie aan waarin het Parlement 
zich uitdrukkelijk verzet „tegen 
elke poging om een onderscheid 
aan te brengen tussen de of
ficiële talen en de werktalen van 
de Europese Unie". E^n eerste 
veldslag lijkt ge-wonnen. Of 
daarmee de aanval voorgoed is 
afgeslagen blijft alsnog de 
vraag. 

FERME PRAAT 

Halverwege december ver
klaarde de Franse minister voor 
Europese Zaken Alain Lamas
soure dat bij een komende uit
breiding van de Europese Unie 
„het talensysteem uit elkaar 
spat". „Stel je een Unie voor met 
vijfentwintig of dertig verschil
lende talen ? 

Zoiets is toch niet langer houd
baar?", aldus de Franse mi
nister. Daarom wou hij het aan
tal EU-werktalen beperkten tot 
vijf. Nu zijn er dat elf. Het 
Nederlands, het Grieks, het 
Deens, het Fins, het Zweeds en 
het Portugees zouden dus sneu-

VAN VIER 
NAAR ELF 
Artikel 217 van het Verdrag 
inzake de Europese Unie 
stelt dat de regeling van het 
taalgebruik binnen de in-
stelhngen van de EU met 
eenparigheid van stemmen 
geregeld wordt door de 
Raad. Dat betekent dat ie
dere lidstaat beschikt over 
een vetorecht met betrek
king tot het wijzigen van de 
huidige stand van zaken. 

De allereerste Verordening 
van de E G (1/58/EEG) 
stelde het aantal officiële 
talen vast. Dat waren er 
toen vier: het Nederlands, 
het Frans, het Italiaans en 
het Duits. Bij iedere toe
treding w^erd de verorde
ning aangepast: in 1973 
kw^am het Engels en het 
Deens erbij. Later volgden 
het Grieks, het Speians, het 
Portugees en nu recentelijk 
het Zw^eeds en het Fins. 

De kosten van vertaling en 
tolken bedragen jaarlijks 3 
miljard fi-ank. 

Het Europeo Parlement nam een motie aan waarin een beperking van het aantal werktalen in de Unie 
kordaat af gewezen wordt. 

Tijdens zowat alle belangrijke 
debatten vorige week kwam de 
„taalkwestie" aan bod. De 
Franse Raadsvoorzitter Fran
cois Mitterand opende het rijtje 
door te verklaren dat heus niet 
alleen de kleine talen zoals het 
,, Gaelic, het Vlaams (sic!) of het 
Nederlands bedreigd worden 
maar evenzeer het Italiaans, het 
Duits of het Frans". Mitterand 
zei verder dat heden ten dage 
alleen de Engels-Amerikaanse 
en de Spaanse kuituur de ze
kerheid hebben te overleven. 

BRTN VAN DE KABEL 

Hij voegde eraan toe dat „on
geacht zijn vriendschap voor 
deze landen hij veeleer verkiest 
zijn taal te spreken dan een 
andere". Een ferme uitspraak 
waarvoor hij ook uitdrukkelijk 
applaus kreeg van de vele hon
derden Europarlementsleden. 
Al bij al is dit een schijnheilige 
verklaring. Want Frankrijk 
doet helemaal niets voor de re
gionale talen op haar eigen 
grondgebied. 

Het Bretoens, het Baskisch, het 
Nederlands... het zijn zoge
naamde minderheidstalen die 
op geen enkele -wijze beschermd 
worden. Onlangs nog -werd de 
BRTN in het Rijselse van de 
kabel gehaald ten gunste van de 
RAI... 

De Franse minister van Bui
tenlandse Zaken Alain Juppé 
en de minister voor Europese 
Zaken Alain Lamassoure waren 
konkreter. In hun antwoord op 
de tussenkomsten van een hele 
reeks Europarlementsleden 
zegden ze uitdrukkelijk dat het 
Franse Raadsvoorzitterschap 
niet de intentie heeft het aantal 
EU-talen te verminderen. 

Zij legden ook een voorstel op 
tafel om de meertaligheid aan te 
moedigen. Via een intergouver
nementeel akkoord zouden de 
hdstaten er zich toe engageren 
het aanleren van twee vreemde 
talen te verplichten. 

Later op de week keurde het 

Parlement een resolutie over het 
behoud van de elf w^erktalen 
goed. De door Jaak Vande
meulebroucke ingediende tekst 
diende als basistekst. Het par
lement stelt ,,dat mensen van 
een erkende taalgroep niet tot 
tweederangsburgers mogen 
worden gedegradeerd en dat 
met elk voorstel tot beperking 
van het aantal talen de afstand 
tussen de burger en de Eu
ropese instellingen, die toch al 
verontrustend groot is, nog zal 
toenemen". 

De resolutie stelt verder „dat 
meertaligheid een van de ken
merken vormt van de Europese 
kidtuur en beschaving van we
zenlijk belang is voor de kul-

turele pluriformiteit en rijkdom 
van Europa." 

V/ERKGROEP 

De Europese burgers moeten 
zich in schrift en in w^oord van 
hun eigen taal kunnen bedienen 
in hun kontakten met alle Eu
ropese instellingen terwijl de 
Europarlementsleden het recht 
hebben om zich uit te drukken 
en te werken in hun eigen taal. 
He Parlement herbevestigt zijn 
eerdere resoluties ten gunste 
van het behoud van alle werk
talen en wil dat alle officiële 
talen ook gebruikt worden als 
werktaal. 

Europarlementsleden van de 

626 LEDEN 
Het E P kw^am vorige -week 
voor het eerst in 1995 te 
Straatsburg bijeen. Het 
werd een beetje een speciale 
zitting. Per 1 januari horen 
ook Oostenrijk, Zweden en 
Finland tot de Evu-opese 
Unie. De in juni 199-4 ver
kozen Europarlementsle
den begroetten 59 nieuwe 
kollega's: 16 uit Finland, 21 
uit Zweden en 22 uit Oos
tenrijk. 

De 59 werden aangeduid 
door hun nationale parle
menten — in afwachting van 
rechtstreekse verkiezingen 
in de nieuwe lidstaten later 
op het jaar. Voortaan ze
telen in het E P dus 626 
Europarlementsleden. Het 
officieel aantal talen be
draagt nu 11: het Zweeds 
en het Fins zijn nieuw. 

„bedreigde" talen vormden on
dertussen een ,,werkgroep" die 
de situatie op de voet zal blijven 
volgen. En dat op offensieve 
wijze. Er worden vergaderingen 
gepland met afgevaardigden 
van vertalers en tolken. Er ko
men initiatieven in de pju^le-
mentaire kommissies begroting, 
kuituur en wetenschappelijk 
onderzoek. 

ledere nieuwe Raadsvoorzitter 
•wordt voortaan op voorhand 
verzocht het geldende talenre
gime niet te wijzigen. 

We zullen -waakzaam moeten 
büjven. 

Bart Staes 

EVA VERKIEST 
VANDEMEULEBROUCKE TOT VOORZITTER 

De Algemene Vergadering van 
de Europese Vrije Alliantie 
(EVA), net samenwerkings
verband tussen 20 autonomis-
tische-regionalistische-natio-
nalistische poUtieke partijen 
doorheen Europa, verkoos tij
dens haar jongste vergadering 
VU-Europarlementslid J aak 
Vandemeulebroucke opnieu-w 
tot haar voorzitter. 

Hij volgt daarmee het Schotse 
Europarlementslid Winnie 
Ewing op, wiens mandaat ver
streken was. J aak Vandemeu
lebroucke lag samen met Mau-
rits Coppieters en Herman 
Verheirstraeten aan de basis 
van de EVA. Hij was reeds 
EVA-voorzitter van 1981 tot 
1987. Herman Verheirstrae
ten, die sekretaris-generaal 
was van de EVA van 1981 tot 
1994, wordt opgevolgd door 
de Bcisk José Luis Linjizasoro. 
Vandemeulebroucke's man
daat loopt tot midden 1997. 

Hij heeft tot taak de EVA om 
te bouwen van een louter sa
menwerkingsverband tot een 
heuse Europese partij. De Eu
ropese Vrije Alliantie zal ook 

van zeer nabij de intergoe-
vemementele konferentie van 
1996 die het Verdrag van 
Alaastricht moet aanpassen, 
opvolgen. 
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SOCIAAL 
VOORAL VLAANDEREN LAAT HET AFWETEN 

GEBOORTENCIJFER BLUR DALEN 
Opnieuw en dit nu aidlnd^ 1991 daalt het geboortencijfer. 
Bovendien Li het tempo van de daling toegenomen. Dit 
blijkt uit de voorlopige cijfert voor 1994 zoaU ze door het 
Nationaal Instituut voor de Statistiek (NIS) werden 
samengebracht. 
Chrü Vandenbroeke ontleedde de cijfers en schreef er zijn 
bedenkingen bij neer. 

V
ergeleken met vorig jaar 
bedraagt de afname van de 
geboorten 4% voor het 
Rijk. Merkwaardig is wel 

dat de regionale verschillen zich 
het scherpst in Vlaanderen (-
5%) aftekenen. In het Brussels 
hoofdstedelijk gewest is sprake 
van een status quo tot een hchte 
toename (+ 1,9%). Het is een 
afgeleide van de meer hetero
gene samenstelling van de be
volking. 

VERONTRUSTEND 
Het ziet er dus naar uit dat het 
proces van ontgroening zich 
meer dan ooit doorzet. Een ne-
veneffekt zit vervat in een ver
dere veroudering van de be
volking, ook wel aangeduid als 
een proces van vergrijzing en 
van een versneld op ons af
komen van een opa-boom kort na 
het jaar 2000. 

De geboortenopstoot uit de na
oorlogse periode, veelal om
schreven als de babyboom, ligt 
ondertussen al ruim een kwart
eeuw achter ons. Toen, op het 
einde van de jaren zestig, wer
den hier te lande nog ruim 
140.000 geboorten geregi
streerd. In 1994 was dit voor het 
ganse land met 16,5% afgeno
men tot zo'n 118.000. 

Vooral Vlaanderen laat het af-
\veten. Zo nam het geboorten-
cijfer tussen 1968 en 1994 met 
ruim 20% af tegenover een da
ling met 15% in Wallonië. Op 
langere termijn doet het geëi
gende vTcigen stellen omtrent de 
financiering van het pensioen
stelsel in alle regio's, maar 
vooral in Vlaanderen. Ooit wa
ren er, relatief gezien, meer kin
deren in Vlaanderen. Straks zijn 
er, relatief gezien, meer pen
sioentrekkers (vgl. grafiek I) 

De evolutie in Vlaanderen is, 
zacht gezegd, verontrustend. 
De denataliteit die er aan de 
orde is, versterkt nu eenmaal de 
veroudering van de bevolking 
op, middellange termijn en 
brengt het probleemdossier van 
het betaalbaar zijn en blijven 
van „de oude dcig" scherper dan 
ooit onder de aandacht. 

De geboortencijfers zijn der
mate gedaald, dat al lang van 
vervanging van de generaties 
geen sprake meer is. Daartoe 
zou Vlaanderen zon 80.000 kin
deren per jaar moeten zien ge
boren worden in plaats van de 
66.000 die er thans (nog maar) 
zijn. Het tekort bedraagt nu al 
een vijfde. 

Het laat zich aanzien dat het de 
eerstvolgende jaren nog verder 
zal oplopen. Een benedenmjiats 
geboortencijfer van nauwelijks 
60.000 lijkt inderdaad, zonder 
passende bijsturen, niet ver af. 
Per vrouw wordt gemiddeld 
nog maar anderhalf kind ge
boren daar w^aar een verhou

ding van 2,1 gewenst is. Een 
bevolkingsdaling en -veroude
ring is in de gegeven omstan
digheden onvermijdelijk. 

Het is dan ook maar de vraag of 
het opstarten van allerlei kam-
pagnes in verband met arbeids
duurverkorting echt zinvol te 
noemen is ? Moeiteloos laat het 
zich aanzien dat het om een 
tijdelijk probleem gaat dat in de 
kortste keren door heel andere 
bevragingen zal vervangen wor
den. Binnen dit en enkele jaren 
zijn er gegarandeerd te weinig 
mensen op aktieve leeftijd om 
het produktieproces gaande te 
houden en om ze fors te doen 
betalen voor de loodzw^are kos
ten van een dalende, en dus snel 
ouder ^vordende bevolking. 

De vergelijking is overigens rap 
gemaakt. De bijzonder kleine 
geboorteaantallen die we nu al 
sinds jaren kennen, zullen zich 
om en rond het jaar 2010 op de 
arbeidsmarkt aandienen. Op 
dat ogenblik vervangen ze de 

Q H I 1 : Evolufie van de geboorten, 1968-94 (indices). 
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grote massa aan jobverlaters, 
die zelf geboren w^aren in de 
naoorlogse babyboom. Als van
zelf wijst het op een veelheid 
aan tekorten en niet in te vuUen 
vacatures die tot meer en langer 
werken zullen leiden. 

INVESTEREN 

Vandaag stellen dat minder 
moet gew^erkt v^'orden terwijl 
alle demografische prognoses 
enorme tekorten aan werk

krachten binnen dit en enkele 
jaren te zien geven, lijkt dan 
oook irreëel en nogal dema
gogisch. 

Wie uit een manifest gebrek aan 
inzicht in het bevolkingsverloop 
eerst vertelt dat minder werken 
een oplossing is voor de werk
loosheid van vandaag om enkele 
jaren later de debiteren dat meer 
en langer moet gewerkt worden 
om de Sociale Zekerheid te red-

QBf. 2a: Werkloosheid en geboorten in België, 1979-94. 
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Qaf. 2b : V\ferkloosheid en geboorten in Vlaanderea 
197^̂ 94. 
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den, voert een oneerlijk verhaal 
ten tonele of verkijkt zich op het 
spanningsveld van de komende 
jaren. 

Wat moet dan w êl gebeuren? 
Zonder meer is het aangewezen 
om tot een situatie te komen 
waarbij opnieuw meer in kin
deren, en dus in de toekomst, 
geïnvesteerd wordt. De inter-
aktie tussen het konjunktiu^eel 
gebeuren en de demografie, 
w^elisw^aar met een time-lag van 
enkele jaren, is een onmisken-
bciar gegeven (grafiek 2). 

Zo daalden de geboorten tot een 
absoluut minimum met de re
cessie van de late jaren zeventig 
en het begin van de jaren tach
tig. De daling die zich thans 
aftekent en verduurzaamt, hgt 
evenzeer in het verlengde van 
de krisis en de gestegen werk
loosheid van de jaren 1990-94. 

Een nieuw laagtepunt in het 
kinderaantal mag in 1995 of 
1996 verwacht worden. Boven
dien volstaat een verklaring niet 
door enkel met konjunktureel-
ekonomische faktoren rekening 
te houden. De grotere daling 
van het geboortencijfer in 
Vlaanderen in vergelijking met 
Wallonië doet zon inschatting 
enigszins nuanceren. Hetzelfde 
geldt trouwens voor de wis
selwerking met de jeugdwerk
loosheid (grafiek 3). 

Goedbedoelde initiatieven die 
er enkel op gericht zijn jonge 
mensen tijdelijk uit de statis
tieken van de werkloosheid te 
halen of ze een deeltijdse baan 
aan te reiken hcialt weinig uit. 
Jonge mensen hebben nood aan 
perspektieven, aan een volwaar
dige job. Enkel wanneer ze 
daartoe de kans krijgen, zijn ze 
bereid om — al dan niet na enig 
proefdraaien in een fase van 
kinderloos samenwonen — in de 
toekomst en dus in kinderen te 
investeren. 

Tot nader orde, bij de huidige 
spanningen op de arbeidsmarkt, 
vereist dit een vergaande so-
hdariteit van de „anciens". Ou
dere w^erknemers die er voor 
kiezen moet men, zo lang het 
haalbaar en betaalbaar is, ver
vroegd uit de arbeidsmarkt la
ten vertrekken. Voorlopig kan 
dit nog, binnenkort niet meer. In 
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SOCIAAL 
die zin is het een goeie oplossing 
om het systeen Vcin vervroegde 
brugpensionering inderdaad 
nog even aan te houden. 

VOORUITZICHTEN 

Evenzeer is het aangewezen om 
het gezinsbeleid verder te ak-
tiveren en volledig, zowel naar 
middelen als bevoegdheden, te 
regionaliseren. Een gemeen
schap met een tekort aan jon
geren verliest alle dinamiek, ze 
vergooit haar toekomst! De fa
meuze uitspraak van de Franse 
demograaf Alfred Sauvy zo'n 
hcdve eeuw geleden omtrent 
onze zuiderburen („La Wallo
nië se suicide") is al langer te 
veralgemenen voor Vlaanderen. 
Er geen of onvoldoende reke
ning mee houden betekent noch 
min noch meer dat men de toe
komst hypotekeert. 

E^n scherp uitgetekend gezins
beleid moet een allereerste zorg 
zijn voor het autonome Vlaan
deren dat in zoveel beleidsver
klaringen zijn toekomst voorbij 
2002 wil uittekenen. Evenzeer 
is er de zorg om tewerkstelling. 
Jonge mensen willen perspek-
tieven; ze hebben nood aan kan
sen om in zichzelf en in de 
toekomst te investeren. Dat 

Graf. 3 : Jeugdwerkloosheid en geboorten in 
Vlaanderen. 1979-94. 
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men ze liefst niet opzadelt met 
halfslachtige jobs en nepstatu-
ten! 

E^n leeftijdsgebonden vorm 
van solidariteit tussen jong en 
oud is daartoe, voor de eerst
volgende jaren, als onderdeel 
van arbeidsherverdeling aange-
vv^ezen. 

Op iets langere termijn, als een 
afgeleide van de ontvolking die 
de voorbije jaren werd mgeleid, 
luidt de boodschap onverkort: 
voorbij 2000 werken we met 
zijn allen langer. 

Dat men lichtzinnige en kort
zichtige oplossingen omtrent ar-
beidsvermindering liefst achter-

LANDOT 

DE NAOORLOGSE WERELDPOLITIEK 
IN EEN NOTEDOP 
Professor Mark Van den Wijn-
gaert (KU Brussel) en joemalist 
Herman De Priru (BRTN) schre
ven een bijzonder boeiende syn-
tese van de naoorlogse buiten
landse politiek. Van Koude oorlog 
tot nieuwe wereldorde is geen na
slagwerk, maar een vlotgeschre-
ven overzicht dat \ve iedereen 
graag aanbevelen. Een beknopt 
namenregister, een kompakte 
bibliografie en handige kaa.rtjes 
vormen nuttige hulpmiddelen. 

Het boek schetst de evolutie van 
de wereld van de jaren vijftig tot 
de jaren negentig. In meerdere 
opzichten een biezonder boei
ende periode, al was het maar 
omdat velen onder ons de ge
beurtenissen aan den hjve mee-
gemciakt hebben. Op geo-po-
htiek vlak zorgde de tweede 
wereldoorlog voor een omwen
teling in de mundiale krachts
verhoudingen. Het waren 
vooral de VS en de USSR die de 
oorlog gew^onnen hadden. Zij 
stelden een einde aan de positie 
van West-Europa als machts
centrum in de w^ereld. De VS en 
de USSR verdeelden de w^ereld 
in invloedssferen. De dekolo
nisatie zou deze evolutie nog 
versnellen. 

En zoals elke groot gewapend 
konflikt, had de tweede w ê-
reldoorlog tenslotte de bew^a-
peningstechnologie een hoge 
versnelling gegeven. De lucht
macht en het tankw^apen ken
den een spektakulaire ontwik
keling, in de VS deed het atoom
wapen en in Duitsland de ra-
kettechnologie hun intrede. 

OUEKRISIS 
Pohtieke stelsels, ideologieën en 
de interne ontwikkehng van af
zonderlijke staten vind je in dit 

boek niet terug. Zo ontbreekt de 
voorvechter voor gelijke rech
ten voor de negers Martin Luther 
King in het boek, maar niet de 
Tsjechische auteur Milan Kun-
dera of Rode Khmer-leider Pol 
Pot. Van den Wijngaert en De 
Prins beperkten zich tot de 
krachten die de internationale 
pohtiek sedert 1950 bepaalden 
en gingen na welke middelen 
daarbij ingezet •werden. 

Van koude oorlog tot nieuwe we
reldorde bestaat uit twee delen. 
De auteurs legden de schei
dingslijn rond het midden van 
de jaren zeventig. Toen bracht 
de oliekrisis een ekonomisch 
veranderingsproces op gang, en 
kw^am er een kentering in de 
Oost-West-verhoudingen. De 
slotverklaring van Helsinki (het 
handvest van de Konferentie 
voor Veiligheid en Samen-wer
king in Europa) is daarvan een 
uiting. Het is tevens in die jaren 
dat de VS en de USSR een 
begin maakten met de wapen
beheersing, dat de laatste ko
lonies onafhankelijk worden 
(o.a. Mozambique, Angola), dat 
de VS een psychologische schok 
te venverken krijgen met Wa
tergate en de Viëtnam-oorlog, 
en dat de EEG en Japan een 
serieuze handelskonkurrent van 
de VS worden. 

Elk boekdeel bestaat uit vier 
hoofdstukken, waarin parcJlel 
dezelfde temas aan bod komen. 
Het eerste tema is het ontstaan, 
de ontwikkeling en het einde 
van de Koude Oorlog. Daarbij 
sluit het tweede tema aan: de 
evolutie van de bewapenings-
w^edloop. Het derde tema vor
men de ontwikkelingslanden, 
van dekolonisatie tot de toe
nemende spanningen tussen het 

noordelijk en het zuidelijk half
rond. En tenslotte komen de 
ekonomische machtsverhoudin
gen in de beschouwde periode 
aan bod. 

In de epiloog ("Op weg naar een 
nieuwe wereldorde) geven Van 
den Wijngaert en De Prins nog 
enkele beschou-wingen bij de 
recentste internationale ge
schiedenis. De lezer w^ordt nog 
eens herinnerd aan de kracht-
hjnen die tot de jongste brand
haarden leidden, nl. de Tw^eede 
Golfoorlog, de verbrokkeling 
van Joegoslavië en de VN-ak-
ties in Somahë en Ruanda. 

NIEUWE 
TEGENSTELLINGEN 
Beide auteurs zien de wereld in 
de nabije toekomst verder evo
lueren naar een nieuwe pola
risatie tussen de westerse lan
den, die hun eigen demokra-
tische orde als een universele 
verworvenheid propageren, en 
de rest van de wereld, dat dit 
demokratisch model beschouwt 
als een paternedistisch restant 
uit de koloniale tijd. Deze te
genstelling wordt gevoed door 
enerzijds de verwerping door 
het Westen van het "kultureel 
relativisme", -Wciarbij de maat
staven voor mensenrechten af
hankelijk gemaakt worden van 
de maatschappelijke kontekst, 
en anderzijds door de verwer
ping van Islamitische en Oos-
taziatische landen van het "wes
ters universalisme", de veral
gemening van de samenlevings
principes die in het Westen op
geld maken. 

Het Westen, waar nog steeds de 
macht gekoncentreerd is, peist 
de heilige principes (nog steeds) 
niet konsekwent toe. Handels-

wege laat. Jonge mensen heb
ben nood aan w^erk, aan veel 
werk. Het is de basisvereiste 
voor een verantwoord socijial 
gedrag met meer gezinnen, 
meer kinderen en betere kansen 
om de hoogoplopende pensi
oenkosten betaalbaar te hou
den. 

Chris Vandenbroeke 

relaties lijken een betere gids om 
het Westerse handelen te be
grijpen dan mensenrechten. De 
auteurs verwijzen naar de ver
schillende behandeling die 
Cuba en China te beurt vallen. 
Het regionaal protektionisme 
steekt overal de kop op. Het 
Westen heeft in de marge van de 
Gatt-besprekingen zelfs het 
idee van "sociale clausules" uit
gevonden om de vrije konkur-
rentie, die in het nadeel van het 
Westen begint te spelen, aan 
banden te leggen. Beletten dat 
niet-Westerse landen geavan
ceerde (kem-)w^apens verkrij
gen is tegenwoordig het voor
naamste doel van de w^apen-
beheersing. 

Andere problemen die het in
ternationale toneel beheersen 
zijn tenslotte wat men de illegale 
immigratie noemt, de dreigende 
opkomst van de islam, en al
lerhande vreemde krachten die 
de stabiliteit van de bestaande 
staten bedreigen, nl. etnische of 
religieuze groepen die meer au
tonomie willen (de auteurs leg
gen bvb. uit hoe het komt dat de 
Koerden na de Tweede Golf
oorlog geen steun genoten in 
hun zeltbeschikkingsstrijd), de 
grenzen overschrijdende geor
ganiseerde misdaad en (iUegaJe) 
handelspraktijken. En de inter
nationale orde kan voortaan nog 
slechts effektief door één su
permacht gehandhaafd worden, 
de Verenigde Staten. 

(Pdj) 

c» Van Koude Oorlog tot Nieuwe 
Wereldorde. Mark Van den Wijn
gaert en Herman De Priiui. Uitg. 
Garant, Leuven, 1995, 244 blz, 
690fr. 
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Wordt rood weer mode? 
Volgende zaterdag moei het paitijkongres 

Louis Tobback bevestigen als voorzitter van 
de SP. Minister van Pensioenen Marcel 

CoUa schetst de figuur van Tobback en de 
toekomst van het sociaMsme. Een gesprek, 

deze week in Knack. 

Dakloos in Moskou 
Brigitte Raskin bracht in het gezelschap van 

de Belgische afdehng van Artsen zonder 
Grenzen een bezoek aan de daklozen van 
Moskou. Haar verslag over de achteiiant 

van de aimoede, deze week in Knack. 

En verder.. 
•De campagne tegen ongewenste intimiteiten 

• Het anli-drugsbeleid van België en het 
drugstoerisme in Zeeuws-Vlaanderen • Het 
recht op staking voor de rechter • Japan: de 
boekhoudmg van een aardbevmg • Zaïre: 

Kengo zoekt nog altijd • Kulhiur: 
Luxemburg '95 tooit zich in "Luxe, 

Cahne et Volupté" • Filozofie: Nietsche 
ontcijferd • Eleklronika • de chips-oorlog • 

Knack 
+ WEEKEND KNACK 

+ TELE KNACK + TALENT 

KLKE WOENSDAG TE KOOP 
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HET PARTIJBESTUUR 
DEELT MEE 
Na afloop van het partijbestuur 
van maandag jl. verspreidde 
VU-voorzitter Bert Anciaux 
volgende persmededeling: 

De Volksunie blijft ervan over
tuigd dat een grondig en globaal 
gespek over de herverdeling van 
de arbeid noodzakelijk is. Een 
samenleving kan zich geen 
500.000 uitkeringsgerechtigd 
volledig werklozen blijven ver
oorloven, de openstaande deur 
naar een duale samenleving 
moet dringend worden gesloten. 
Diverse vormen van arbeids-
herverdehng moeten kreatief 
aange^vend worden: loopbaan
onderbreking, uitgroeibanen, 
deeltijdse arbeid, arbeidsduur
verkorting met deels gekom-
penseerd loonverlies ... 

Het 'banenplan' dat minister 
van Binnelandse Zaken Vande 
Lanotte vandaag lanceert is ech
ter een plat elektoraal SP-ma-
neuver dat voeling met de re-
ahteit mist. Door exclusief de 
nadruk te leggen op de over-
heidssektor kiest de regering 
voor een gemakkelijkheidsop-
lossing, overhaaste improvisatie 
en natte-vingerwerk. Zij geeft 
de facto de mislukking van hjiar 
werkgelegenheidsbeleid toe. 
Van een betere en efficiëntere 
organisatie van de overheids
diensten is daarbij geen sprake. 

Het is verder helemaal niet dui
delijk op ^viens rug de kosten, 
onder meer op lange termijn, 
van de geplande operatie zullen 
terecht komen. Tegelijk zadelt 
de regering de gemeenten en 
provincies nog maar eens op 
met nieu'we lasten. 

Het debat over de arbeidsher
verdeling moet in een veel bre
dere kontekst worden geplaatst 
en gepaard gaan met een men-
têditeitsvrijziging t.a.v. het tijds-
gebruik, de aandacht voor an

dere dan zuiver materiële ver
zuchtingen, het zinvol invullen 
van vrije tijd... 

Dciarbij mag het gesprek met de 
privé-sektor niet ontlopen w^or-
den. De regering heeft, ten tijde 
van het goedkeuren van het 
globaal plan, hiervoor belang
rijke kansen gemist. 

VT4 
De Volksunie stelt vast dat de 
diskussie rond het al dan niet 
toelaten van VT4 op de kabel 
surrealistische vormen begint 
aan te nemen. Niemand snapt 
nog hoe het mogelijk is dat 
zenders als MTV, CNN, RTL., 
zonder enig probleem tot in elke 
huiskamer gestraald worden 
terwijl, om-wille van de angst
vallige bescherming van een 
kommercieel VTM-monopolie, 
het VT4-initiatief door minister 
Weckx geweigerd wordt op ba
sis van juridische argumenten 
die op Europees drijfzand 
staan. 

Voor de Volksunie moet de 
Vlaamse overheid zich niet op-
w^erpen als de verdediger van 
een kommercieel monopolie, 
maar als de pleitbezorger van 
een kwahtatief hoogstaande ei
gen overheidszender met een 
degelijk omschreven opdracht, 
een aangepast budget en dito 
personeelsstatuut. 

Tegelijk moet de Vlaamse Re
gering nagaan hoe zij mee kan 
voor zorgen voor een kwali
teitsbewaking van de kommer-
ciële zenders. 

Tenslotte herhaalt de VU haar 
voorstel om de kabelmaatschap
pijen te verplichten een goed
koper sociaal kabelabonnement 
aan de gebruikers aan te bieden 
dat voorziet in het aanbod van 
een beperkt aantal zenders en 
waarbij wordt gewjiakt over het 
recht op informatie. 

UIT DE REGIO 

STAP VOOR STAP, TRAP VOOR TRAP 

IJZERTOREN WORDT 
VREDESDOMEIN 

Tegen 2002, het jaar dat de 
Vlaamse gemeenschap de 
700ste verjaardcig van de Slag 
der Gulden Sporen herdenkt, 
hoopt het IJzerbedevaartko-
mitee haar koncept van Vlaanu 
IJzermonument naar Europeed 
Vredeédome'ui te reahseren. 

Het projekt omvat drie fazen: 

1. de uitwendige restauratie 
van de toren en de Pax-
poort, werken die volop be
zig zijn. 

2. restauratie en renovatie van 
de crypte, deze crypte on
der het puin van de ge-
dinamiteerde eerste toren is 
sinds jaren gesloten wegens 
instortingsgevaar. 

3. binnenafwerking van het 
monument, het geven van 
een funktionele bestem
ming, beveiliging en res
tauratie. Het is de bedoe
ling van de toren één groot, 
didaktisch uitgebouwd mo
nument te maken. 

Bovendien wil men een 
nieuvife energiebesparende 
buitenverhchting aanbrengen, 
de bedevaartweide verder ver
fraaien en een omheining aan
brengen. 

TRAPPEN 

Omdat slechts het buitenwerk 
aan de toren betoelaagbaar is 
heeft het sekretariaat van de 
IJzertoren voor de verfraaiing 
van de indrukwekkende trap-
penhal het projekt „Stap voor 
stap, naam voor naam" be
dacht. 

De trappenhal heeft 482 tre
den, op elk daarvan kan een 
verlichte naamplaat w^orden 
aangebracht. Zo'n volledige 
trede kost 25.000fr. Firma's, 
families, verenigingen, BV's en 
andere Vlamingen worden uit-

f enodigd om het projekt met 
un naam (en hun geld) te 

steunen. Het inmetselen van 
„de eerste trede" is voorzien 

tegen eind maart a.s. 

AVie interesse heeft voor het 
grote verfraaüngs-projekt van 
Vlaanderens vredesmonument 
kan in Diksmuide de biezon-
der mooie folder aanvragen. 

c» Sekretariaat IJzertoren, 
IJzerdiJk 49, 8600 DiLtmuide. 
Ui: 051150.02.86 
fax: 051/50.22.58. 

UW STANDAARDGIDS VOOR GEMEENTERECHT 
„ZoaU het dociale Leven in .smalte 
étraatjeó veel ingewikkelder geor-
ganizeerd Li dan langj brede bou-
levard<>, is het bestuurlijk weepel in 
een gemeente heel wat gevoeliger en 
complexer dan in, zeg maar, de 
hoofddtad. Met andere woorden: hier 
u) veel étudie en kennid nodig. In-

dtellingen, reglementen en tradities 
regelen met honderden tegelijk de 
communale bloedMmloop. De rech
ten en plichten van de inwoner,) - en 
hun mogelijkheden om het dichtbije 
gemeentelijke gezag te bewaken -
zijn veel direkter dan de nationale of 
provinciale éfeer 

Voor zowel de aspirant-bestuur
der als de •wakkere burger, de 
verkozene en de beambte is dit 
boek dan ook opgezet: vernuf
tig, deskundig en kompleet. Al 
•wie iets te maken heeft, of wil 
hebben, met de communale di
mensie en haar subtiele spel-

INTEKENBON: l 
I 

Naam: i 

Adres: • 

I 
bestelt hierbij . . . eksemplaren van de vierde editie van het Praktisch Handboek voor 
Gemeenterecht aan 990 fr. per eksemplaar en stort het betreffende bedrag op rekeningnummer 
447-0001231-89 van het Vormingscentrum Lodewijk Dosfel, Bennesteeg 4, 9000 Gent onder 
vermelding 'Handboek Gemeenterechf 

Handtekening:. 

Bon terugsturen voor 30 januari '95 naar: 

Vereniging van Vlaamse Mandatarissen, Borrikadenplein 12, 1000 Brussel, t.a.v. Jon Brocatus of 
fox 02/21735.10. 

l 

Praktisch 
handboek voor 
GEMEENTE" 

t VAN SI VIMtRlN . I IJFBVSfR 

regels, krijgt hier een godsge
schenk aan informatie geboden. 
Deze voortaan onmisbare pu-
blikatie zal ongetwijfeld leiden 
tot het onzichtbare ontstaan van 

^ 

weer meuw^e engagementen in 
de lokale politiek." 

(Frans Verleyen in het Woord 
Vooraf) 

Sinds het verschijnen VcUi de 
vorige editie van het Praktisch 
Handboek voor Gemeenterecht 
in 1991 zijn er heel wat •wij
zigingen van kracht ge^worden. 
Deze •wijzigingen hebben be
trekking op de gemeenteraads
verkiezingen, de onverenig
baarheden, het politiek verlof, 
de diverse bevoegdheden van de 
gemeentelijke organen, het ad
ministratief toezicht en sinds dit 
jaar de veranderingen ter ver
sterking van de gemeentelijke 
demokratie. Deze vierde editie 
is geaktualizeerd tot op 1 ja
nuari 1995. 

De Vereniging van Vlaamse 
Mandatarissen en het Vor
mingscentrum Lode^wijk Dosfel 
bevelen dit boek ten zeerste aan 
en bekw^amen een korting van 
10% bij een globale bestelling 
van •vijftig eksemplaren. Indien 
u onderstaande bon invult en 
terugstuurt voor 30 januari ge
niet u van het voordeeltarief: 
990 frank i.p.v. llOOfi-ank. 
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UIT DE REGIO 
WEST-
VLAANDEREN 

JANUARI 

Wo. 25 IZEGEM: Plantijnzaal Bi-
blioteek, 20u.: laatste sessie kursus 
„Stamboom"; Org.: VSVK-Ize-
gem. 

Wo. 25 IZEGEM: V-Club voor 
kinderen: Pannekoeken en werken 
met gekleurd zout. Om 13u.30 in de 
Ommegangstraat 5. Inkom 60 fr. 
Meebrengen: mes, vork, bord, glas, 
1 kg. zout, potjes met deksel. Org.: 
Vlanajo vzw. 

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

EK. 31 lEPER: Bezoek aan het 
dokumentatiecentrum „leper Sa
lient 1914-18 dn Caenepeel", Jan-
seniusstraat 9. Jan Dewilde ver
wacht ons om 14u. Achteraf wordt 
koffie aangeboden door W I . Org. 
en info: W I , 057/20.24.68. 

FEBRUARI 

Zo. 5 BRUGGE: 5 jaar Vlaams 
Ontmoetingscentrum D eCulden 
Spoor. Om 12u. receptie. Om 13u. 
feestmaal tijd met video-voorstel
ling, muziek en zang. Einde rond 
18u. Info: vzw Informativa, 
050/36.25.78. 

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. 

Do. 9 BRUGGE: Walter Gan-
semans over „Natuurpark in 
Afrika. Om 15u. in Ontmoetings
centrum De Gulden Spoor. Org.: 
Informativa. 

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

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 
Phihps (41.26.99) of Miei Duysters 
(41.36.54). 

Do. 16 IZEGEM: Bar Akademie 
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, löu.: voordracht 
over het OCMW door E Herreman 
(OCMW-sekretaris, Izegem). 
Org.: VWG-Izegem. 

Vr. 24 WEVELGEM: Groot VU-
Ledenfeest in de Gouden Fazant, 
Grote Markt 18. Aperitief om 20u. 
Volw. 550 fr., -12j. 250 fr. Inschrij
ven voor 18/2 bij L. Vanoverbeke-
Declercq (056/41.30.38), F. Soenen 
(056/41.58.88), G. Debels-Ver-
venne (056/41.17.19). 

MAART 

Zo. 5 DEERLIJK: Mosselfestijn 
(of kalkoenroUade) van VU-Deer-
lijk. In zaal De Wieke, Molenhoek. 
Vanaf 12u.30. Aperitiefbar vanaf 
llu.30. Kaarten aan 450 fr., kin
deren 200 fr., -4j. gratis. Info: Wim 
Vancauwenberghe (056/777.247). 

Vr. 31 BRUGGE: VUJO-fuif in 
zaal Oud-strijdershuis te Brugge. 

DANKVOOR DE WENSEN 

Tussen de vele nieuv^9aarswen-
sen aan onze redaktie vonden 
wij ook deze van het bestuur 
van VWG-Reinaer t te Gent. 
Deze afdeling zette het nieuwe 
jaar goed in, want reeds op 4 
januari schoof zij de benen on
der de tafel voor een Breu-
gelmaal. 

Tussendoor werd tijd gevonden 
voor een kiekje met voorzitter 
(Maurits Vandewoestijne), se-
kretaris, schatbewaarster, kom-
missaris en uitbater. 

De redaktie dankt allen die haar 
met kerst- en nieuwsjaarswen-
sen hebben verblijd. 

LIMBURG 

JANUARI 

Za. 28 RIEMST: VU-feest in het 
Cultureel Centrum te MiUen. Van 
19 tot 22u.: volksreceptie, opge
luisterd door Tevona-band. Vanaf 
22u. bal met orkest Alax Blanco. 
Inkom gratis. 

VERENIGING VAN VLAAMSE STEDEN EN GEMEENTEN 
ORGANISEERT 

INFO-VERGADERINGEN VOOR 
GEMEENTERAADSLEDEN 

Tijdens de maand februari trekt 
de W S G het land rond om 
enerzijds zichzelf en anderzijds 
in tematische werkgroepen een 
aantal gemeentelijke beleidsdo
meinen voor te stellen. De Ver
eniging benadrukt hierbij de bij
komende dimensie in deze kon-
taktronde, namelijk dat verko-
zenen, over de partijgrenzen, 
bevoegdheids- of belangstel-
lingssreren heen, onder elkaar 
van gedachten wisselen. 

In de komende beleidsperiode 
worden wellicht een heleboel 
wetswijzigingen van kracht: de 
gemeente- en provinciewet kun
nen geregionalizeerd worden 
(de VU is hierbij vrjigende par-
tij), er staat een volledig nieuw 

VLAAMS-
BRABANT 

JANUARI 
Di. 31 AFFLIGEM: Gespreks-
avond over ,,de nieuwe echtschei-
dingwet". Om 20u. in Cultureel 
Centrum De Abdij, Abdijstraat 6. 
Org.: FACW. Info: 02/532.14.41. 
FEBRUARI 
Vr. 3 LEUVEN: Nieuwjaarsrecep
tie van VU-Groot-Leuven. Gast
spreker: Herman Van Autgaerden. 
Vanaf 20u. in Provinciaal Museum 
Van Humbeeck-Piron, Mechelse-
vest 108. 
Za. 4 HERENT: 40 jaar VU-He-
rent. Het Mullerorkest speelt ten 
dans vanéif 20u.30 in het Gemeen-
teUjk Sport- en Ontspanningscen
trum, Warotstraat, Wlnksele. Toe
gang 100 fr. wk, kasse 120 fr. 
Do. 16 LEUVEN: Debat over Ver
dere staatshervorming. Om 20u. in 
de Rechtenfakulteit De Valk, aula 
Zeger Van Hee, Tiensestraat. Org.: 
VUJO-KUL. 
MAART 
Vr. 3 LENNIK: Jaarlijks Mos
selfestijn van VU-Lennik. Vanaf 
18u. in het Gemeentelijk Sport- en 
Ontmoetingscentrum Jo Baetens, 
A. Algoetstraat. Ook op 4/3 vanaf 
18u., 5/3 vanaf 12u. en 6/3 vanaf 
12u. 
Do. 16 LEUVEN: Debat over Mi
lieuproblematiek.. Om 20u. in de 
Rechtenfakulteit De Valk, aula Ze
ger Van Hee, Tiensestraat. Org.: 
VUJO-KUL. 

dekreet op de ruimtelijke or
dening op stapel, het struktuur-
plan-Vlaanderen, het veranke-
ringsbeleid, het sociaal en gel
delijk statuut van het politiek 
mandaat... 

Het komt er dus op aan dat de 
gemeentebesturen, meer dan 
vroeger, bewust worden van 
hun eigenheid, van hun op
dracht en van hun vermogen. 
Daarom, stelt de W S G , is het 
samenbrengen van de raadsle
den rond deze tema's een be
langrijke bijdrage tot die be
wustwording. 

Meer achtergrondinformatie 
verstrekt de Vereniging via een 
aantal brochures die aan de 
deelnemers van de bijeenkom

sten te koop zullen aangeboden 
worden: de gemeentecodex, de 
werking van de gemeenteraad, 
gemeentefinanciën, de ge
meente als werkgever: perso
neelsbeleid, gemeentelijk mi
lieu-, kultuvu-- en grondbeleid, 
gemeentelijke opdrachten en lo
kale besturen en Europa. 

Deze bijeenkomsten vinden 
plaats in de periode v£in 6 tot 20 
februari, telkens in de namiddag 
of avond, in Elewijt, Knokke, 
Malle, Tessenderlo, Gent, Bor-
nem, Diksmuide, Deerhjk, Ter-
nat en Sint-Truiden. Kostprijs 
per deelnemer: 500 fr. 

'=» Info bij Linda Franckx, 
WSG. Td:02l233.20.27. 

BEIDE GEMEENTEN 
VOEREN WAT IN HUN SCHILD 

NIJLENSE 
RAAD STEUNT VOEREN 

OOST-
VLAAND E REN 

JANUARI 
Vr. 27 SEMT-AMANDSBERG: 
VU-Nieuwjaarsreceptie in de 
raadszaal van het oud gemeente
huis (Antw. stwg.). Aanvang 20u. 
Gastrede door VU-schepen Lieven 
De Caluwe. 
Vr. 27 SINT-NIKLAAS: Nieuw
jaarsreceptie VU Groot-Sint-Ni-
klaas. Om 20u. in zaal Nectar, 
Driekoningenstraat 48. 
Vr. 27 GAVERE: Nieuwjaarsre-
cepte van VU-Groot-Gavere. Om 
19u. in 't Oud Asper, KapeUestraat 
21 te Asper. Om 20u.30 is er Kaas-
avond met gevarieerd kaas- en 
vleesbuffet. Deelname kaasavond: 
300 fr.p.p. (kind 150). Inschrijven 
bij bestuursleden vóór 25/1 of se-
kretariaat 384.21.61. 
Za. 28 LAARNE-KALKEN: 
Nieuwjaarsreceptie in zaal Kon. 
Harmonie, KofGestraat 72 te Kal
ken, om 19u. Gastspreker: Bert 
Anciaux. Aansluitend BreugeU-
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 Hu. Alle leden zijn 
welkom. 
FEBRUARI 
Vr. 3 GERAARDSBERGEN: 
Dia- en informatieavond over IJs
land. Om 19u.30 in Koetsenhuis, 
Abdijstraat. Org.: VU-Geraards-
bergen. 
Za. 4 HERZELE: VU-Nieuw
jaarsreceptie in zaal Oud Gemeen
tehuis te Hillegem. Vanaf 20u. 
Zo. 5 BURST: WmterwandeUng te 
Ledeberg (Pamel), aan de Kluis-
Dorpsplein. Samenkomst om 
13u.35 aan de kerk te Biu-st of om 
14u.30 te Pamel. Afstand: ca. 8 km. 
Info en inschrijven: Paul De Spie-
geleer (053/62.42.09). Iedereen 
w^elkom en deelname is gratis. 
Za. II MELLE: VU-Valentijntjes-
bcJ i.s.m. Vrij MeUe. In de Pa
rochiezaal te Melle-Centrum. Aan
vang: 21u., kaarten 100 fr. in wk. 

ANTWERPEN 

JANUARI 

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

Op initiatief van Walter C3ae-
thoven (VU) kregen de raads
leden van Nijlen een Voeren
motie voorgelegd. Onze lezers 
weten dat er een speciale band 
bestaat tussen Nijlen en Voeren, 
niet in het minst omdat beide 
gemeenten hetzelfde w^apen-
schild voeren. 

De motie werd met 22 stemmen 
(VU, CVP, VLD, VI. Blok) te
gen 3 stemmen (SP) goedge
keurd. 

MOTIE 
De Gemeenteraad van Nijlen, 

— neemt kennis van het zo
geheten „Verloren-Maandag-
Akkoord" inzake Voeren; 

— bevestigt de bijzondere 
vriendschapsbanden van de ge
meente Nijlen met de Vlaamse 
Voerenaars; 

— fehciteert in het bijzonder de 
Vlaamse fraktie ,,Voerbelan-
gen" van de Voerense Gemeen
teraad met het behaalde ver-
kiezingsresidtaat en moedigt 
haar aan om zich dagdagehjks in 

te zetten voor alle Voerenaars; FEBRUARI 

— meent dat aldus bij de vol
gende gemeenteverkiezingen 
een klinkende Vlaamse meer
derheid kan behaald worden; 

— stelt dat de federale onder
handelingen die onlangs tot het 
,, Verloren-Alaandag-Akkoord" 
leidden een gevaarlijk poging 
inhielden om onduldbaar Waals 
gezag in Vlaanderen te vesti
gen; 

— steunt in deze aangelegenheid 
derhalve ten volle de Vlaamse 
fraktie van de Voerense Ge
meenteraad; 

— roept de Vlaamse Raad en de 
Goevemeur van Limburg op 
hun gezjig onverminderd in 
Voeren te demonstreren en aan 
Voeren alle passende steun te 
verlenen. 

Deze motie kan mits een kleine 
aanpassing ook in andere ge
meenteraden worden voorge
legd en goedgekeurd. Het is wel 
nuttig ze achter af aan de be
trokken instanties te bezorgen. 

^ 

Wo. I BRASSCHAAT: Jaak Van-
demeulebroucke over de Hormo
nenzwendel, de biefstuk op uw 
bord en alles wat er tussen ligt. Om 
20u.30 in Cafe In den Leopold, 
Bredabaan 911 Brasschaat-Maria-
ter-Heide. Org.: VU-Brasschaat. 

Za. 4 LEER: VUJO-arr. Meche-
len-Tumhout-Namiddag. Met be-
stuursverkiezingen (kandidaturen 
uiterUjk binnen op 1/2 bij VUJO-
nationaal), nieuwjaarsreceptie en 
gastspreker. In het Vlaams-natio
naal Centrum, Berlarij 80. Gcist-
spreker: Frieda Brepoels. Info: 
Mare Hendrickx (015/27.17.27). 

Za. 4 EDEGEM: Familiekwis 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. 

MAART 

Vr. 3 RIJMENAM: Vijfde grote 
kwis ,, Vlaanderen, Europa, De we
reld". Om 20u. in Ontmoetings
centrum Sint Maartensberg. Voor 
info en inschrijvingen: 
015/51.31.69 van Mia Bogaerts-Bil-
üet. Org.: VU-arr. Mechelen. 
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ACHTERUITKIJK 
GROOT VLAMIMG OP VELE TERREINEN 

LIEVEN GEVAERT, EEN MILDE BAANBREKER 
Lieven Gevaert i) niet alleen een baanbrekergeweedt op zijn 
gebied en een groot-induétrieel, maar ook een bewuöt 
Vlaming die zeer veel gedaan heeft om allerlei Viaanue 
initiatieven te <iteunen, om alduj bij te dragen tot de 
ontwikkeling van het Vlaanue volk. 

H
et b o e k L i even Gevaert , 
m o m e n t e n uit zijn leven, 
da t nu is v e r s c h e n e n geeft 
ons een ko r t e levensschets 

van Lieven Gevaer t , s lechts een 
twint ig ta l bladzi jden, als he t 
w a r e als inleiding. H e t boek is 
v o o r he t overige gewijd aan de 
zeer talrijke t e r r e inen w a a r o p 
Lieven G e v a e r t akt ief gewees t 
is, hetzij als initiatiefnemer, het
zij als maecenas . H e t begin t me t 
de Vlaamse Kr ing v a n Mor t se l , 
een lokale aangelegenheid , 
m a a r w a a r i n Lieven G e v a e r t 
zich laat k e n n e n als een bewxiste 
en akt ieve Vlaamsgez inde . 

VERVLAAMSER 
Belangr i jker w o r d t he t in he t 
hoofds tuk da t gewijd is a a n Lie
ven G e v a e r t als scholenbouwer . 
Hij zag de noodzjiak in van 
degelijke Vlaamse onderwi js in
stell ingen, ook v o o r meisjes, 
voora l meisjes u i t de bourgeo i 
sie die s telselmatig ver f rans t 
w e r d e n in de b e s t a a n d e instel
l ingen. D e i n spann ing en het 
doorze t t i ngsve rmogen v a n Lie
ven G e v a e r t h e b b e n geleid to t 
de opr ich t ing v a n de S in t -Lut -
gard l sscholen v o o r meisjes en 
van he t St .Lievenscol lege voor 
jongens . D i t w a r e n niet alleen 
Vlaamse , m a a r ook Vlaamsge
z inde scholen, die er g e k o m e n 
zijn d a n k zij de persoonl i jke 
inzet en de financiële s teun v a n 
Gevaer t . 

O o k n a a r de v e r n e d e r l a n d s i n g 

van he t univers i ta i r onderwi js 
g ing zijn belangste l l ing en zijn 
bezo rgdhe id . D e Vlaamse Leer
gangen te Leuven geno ten zijn 
s teun . H i e r a a n is een a p a r t 
hoofds tuk gewijd. 

Lieven G e v a e r t ^was ook b e g a a n 
me t de ve rv laams ing van he t 
bedri jfsleven Ln V laande ren en 
w e n s t e de Vlaamse bedrijfslei
de r s te g r o e p e r e n in een 
Vlaamse be roepsveren ig ing . Z o 
on t s tond o n d e r zijn s t u w e n d e 
k r a c h t eers t he t Vlaams H a n 
de l sve rbond en la ter he t V laams 
E k o n o m i s c h V e r b o n d ( V E V ) , 
da t n o g s teeds bes taa t . O o k de 
Wetenschappe l i jke Vlaamse 
Kongressen zijn er g e k o m e n 
d a n k zij zijn s teun. Zij h e b b e n 
nog s teeds plaats . 

Ik ben gene igd te schri jven da t 
Lieven G e v a e r t „onvermi jde
lijk" ook n a u w b e t r o k k e n w a s 
bij de op r i ch t ing van he t dag 
blad De Standaard. D e behoef te 
a a n een katol iek, Vlaamsgez ind 
dagb lad voor inteUektuelen 
w e r d in de j a ren v o o r de eers te 
were ldoor log s te rk aangevoeld . 
In feite w e r d De Standaard ge
st icht k o r t v o o r de oorlog, m a a r 
is pas n a de oor log v a n s tar t 
gegaan . O o k v o o r dit initiatief 
k o n op de s teun v a n Lieven 
G e v a e r t g e r e k e n d w o r d e n . 

O o k bij de s t icht ing v a n de 
Vlaamse verzekeringsmciat-
schappi j N V M e r c a t o r speelde 
G e v a e r t een rol . E r k o n in 

Lieven Gevaert: altijd beschik
baar voor de Vlaarrue ontvoog-
dingddtrijd. 

V l a a n d e r e n geen initiatief ge
n o m e n w^orden of G e v a e r t w e r d 
er bij b e t r o k k e n en s teeds w a s 
hij be re id te he lpen en te s teu
nen w a n n e e r he t m a a r he t 
Vlaamse volk en zijn on twik
kel ing t en goede kw^am. 

Z o s t eunde hij ook ar t is t ieke 
manifestat ies en instel l ingen als 
de Vlaamse O p e r a , he t An t -
w^erps Katedraa lkoor , de 
Vlaamse Konce r t en in A n t w e r 
pen . Hij s t eunde he t V laams 
Volks toneel en de Ka toheke 

Vlaamse R a d i o - o m r o e p 
( K V R O ) . Hij w a s er bij w a n 
nee r de Vlaamse Toer i s t enbond 
en de Vlaamse Au tomob ie lbond 
opger ich t w e r d e n . 

VLAAMSE PLICHT 

H o o f d s t u k k e n zijn ook gewijd 
aan zijn b e t r o k k e n h e i d bij de 
I J z e r b e d e v a a r t e n , bij de akt ie 
v o o r amnes t ie , bij de Taalgrens
actie, bij he t V laams-Na t ionaa l 
Z a n g v e r b o n d , bij he t Algemeen 
N e d e r l a n d s Verbond , enz. . . 

Begri jpehjk is we l da t he t ons 
onmogel i jk is in b i ezonde rhe -
den te t r eden . Ove r igens heeft 
de auteur , Wil lem J a n s s e n s , ze
k e r niet de bedoel ing g e h a d een 
d i epgaande s tudie te wi jden aan 
deze u i t een lopende o n d e r w e r 
pen , m a a r veeleer er n a a r ge
streefd duidelijk te m a k e n op 
hoeveel geb ieden Lieven Ge
vaer t akt ief is gew^eest, mins tens 
d o o r he t ve r l enen v a n zijn fi
nanciële s teun, (zie kader t je) 

D o o r dit b r e e d overz icht kr i j 
gen wij een be t e r inzicht m de 
rol die Lieven Gevae r t als be 
w u s t Vlaming , als f lamingant 

heeft wil len spelen in de 
Vlaamse ontvoogdingss t r i jd . 
Als bedrijfsleider, v e r a n t w o o r 
delijk voor de toekoms t van een 
s teeds g roe iend bedrijf, ach t t e 
hij he t niet gewens t zich recht 
s t reeks polit iek te engcigeren. 
M a a r he t b e w a r e n van een af
s t and t.o.v. de akt ieve polit iek, 
w a s voor h e m geen voo rwendse l 
om zich te o n t t r e k k e n aan w a t 
hij beschou"wde als zijn Vlaamse 
plicht. Zoa l s blijkt uit dit boek 
zijn de ve rd iens ten v a n Lieven 
G e v a e r t t.o.v. V laande ren en de 
Vlaamse beweg ing groot . N ie t 
alleen d u s o p ekonomisch ge
bied, d o o r zijn zo belangri jke 
b i jdrage tot de ekonomische 
groei in Vlaande ren , m a a r ook 
daa rbu i t en , voora l op ku l tu ree l 
gebied. 

D i t b o e k ve rd ien t d a n ook aan
bevolen te w o r d e n , als een eer
be tu ig ing aan d e g ro te Vlaming 
die Lieven Gevae r t gewees t is. 

F.v.d.Elst 

c » Lieven Gevaert. Momenten 
uit zijn leven. Willem Janddentt. 
Uitg. Stichting Mend en Kultiuir, 
Gent, 288 blx., geïlL, 1.350fr. 

Brieven, Rekeningen enz. 

mtNEDERLANDSCIIa.u.b 

Op 7juni 1907 vaardigde de firma L. Gevaert e3 Co een Regeling van 
het Taalgebruik uit. Bovendtaande dtempel werd op rekeningen, 
brieven en andere dokumenten gedlagen die in het Nederlandd zouden 
moeten gedtetd zijn. 

NIET-LIMITATIEVE LIJST VAN GIFTEN 
VAN LIEVEN GEVAERT 

• SV Lutgardia (Sint-Lutgardis) 

- aankoop gebouwen Maarschalk Gerardstraat (Sint-Lutgardis) 

- vzw Sint-LievenskoUege 

- vzw Vlaamse Leergangen Leuven 

Wetenschappelijke Vlaamse Kongressen 

steunfonds VEV 

Antwerps Katedraalkoor 

Vlaamse Koncerten 

• Vlaams Volkstoneel 

• IJzerbedevaarten 

- amnestie-aktie voor Lodewijk Dosfel (via Cyriel Verschaeve) 

— Taalgrensaktie 

TOTAAL 

{") Voor de omrekening naar aktuele bedragen baseerde Willem Janssens zich op gegevens van de 
studiedienst van de KB. De bank berekende een index van de konsumptieprijzen voor de periode 1880-
1992 op basis van het jaar 1913. Dit maakte het mogelijk de bedragen, vermeld in het boek, om te rekenen 
naar hun benaderende waarde in 1992. 

(uU De Morgen) 

Jaar 

1920 

1925 

1928 

1929 

1925 

1926 

1928 

1928 

1927 

1927 

1928 

1928 

1928 

1929 

1930 

1925 

1927 

1929 

Frank 

25.000 

1.000.000 

4.500.000 

10.000.000 

5.000 

5.000 

60.000 

2.500 

25.000 

30.000 

15.000 

25.000 

2.000 

5.000 

10.000 

2.000 

2.000 

1.000 

15.71.4.500 

Omgerekende) 

1.700.000 

28.000.000 

80.000.000 

170.000.000 

140.000 

120.000 

1.080.000 

45.000 

470.000 

560.000 

270.000 

450.000 

34.000 

85.000 

170.000 

57.000 

38.000 

17.000 

283.236.000 

„HET BESTE MERK VOOR FOTOWERK" 

100 JAAR GEVAERT-
REKLAME 
H e t u i te rs t akt ieve Provincia le 
M u s e u m v o o r Fotograf ie te 
A n t w e r p e n p a k t a n d e r m a a l ui t 
me t een t r i ts van kleine in
te ressan te ten toons te l l ingen. 

Z o is er H e t bes t e m e r k v o o r 
fotovi'erk, h o n d e r d jaar Ge-
vaert-reklame. Prec ies hon 
d e r d j aa r geleden s ta r t te Lieven 
G e v a e r t me t een familiebe
drijfje, da t u i tgroeide to t he t 
w e r e l d c o n c e r n Agfa-Gevaer t . 
Ui t he t r ek lamemate r iaa l voor 
dit bedrijf is mee r te ha len dan 
de geschiedenis van een firma 
m a a r ook over d e vinnige kon-
kurrent ies t r i jd op he t vlak van 
de fo top roduk ten en over de 
evolut ie in de r ek l amebood-
schappen . 

In 1894 s laagde de A n t w e r p s e 
a d v o k a a t Adolf Pauwe l s erin, 
om enkele ge ldschie ters te vin
den v o o r de indust r ië le cian-
m a a k van een n i euw fotopapier, 
da t zijn v r i end Lieven G e v a e r t 
h a d w e t e n uit te w e r k e n . Via 
adver ten t i es en demons t ra t i e s 
w e r d dit n i euwe ca lc iumpapie r 
gep romoo t . H e t w e r d een reu-
zesukses . D e fabriek ve rhu i sde 
in 1897 van A n t w e r p e n n a a r 

Mor t se l . Tijdens W O I leidde 
Gevae r t zijn bedrijf me t vas te 
h a n d vanu i t D e n H a a g . 

Vanaf de j a ren twin t ig o p e n d e n 
zich n ieuwe hor izon ten . D e fo
tografische indus t r ie begon mo
gelijke k lan ten op een twee 
voud ige wijze te b e w e r k e n . 
Enerz i jds w e r d e n vakfotogra
fen en professionele geb ru ike r s 
op k o n k r e t e ^vijze ge ïnformeerd 
over de voorde len van de le
v e r b a r e p r o d u k t e n , terwijl an 
derzijds de „ g e w o n e " konsu -
men t o p een mee r gevoelsmat ige 
man ie r „ b e w e r k t " w e r d . 

H i e r g ing he t om de bek lem
ton ing van fotografie en gezin, 
fotografie en l evensvreugde , fo
tografie als o n t s p a n n i n g en zin
volle vri jet i jdsbesteding. D e fo
tografie w^erd hé t middel o m de 
ge lukkigs te l evensmomenten 
vas t te l eggen! 

O p he t eigenlijke p roduk t i e t e r -
rein g ing de evolutie u i ters t 
v lug : rolfilm, filmpak, klein-
beeldfilm, geluidscinéfilm, rön t -
genfilm, allerlei n i euwe fotoche-
micaliën, grafische reprograf i -
sche p r o d u k t e n . 
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KlILT-ülTJE 
IN HET PALEIS VOOR SCHONE KUNSTEN 

EEN MIDDAGUURTJE MET DE MUZEN 
Vlamingen zeuren graag over 
Brussel. Toch is het een stad om 
van te houden. Die indruk krijg 
je meer en meer naarmate je 
door haar straten dwaalt en er 
een waaier van kansen uit de 
hemel of de Parnassus valt. Wie 
als Vlaming in de hoofdstad 
zichzelf is en er zonder kom-
pleksen rondzwerft wordt ge-
respekteerd. Dat ervoeren vwj al 
vaak bij koncerten in het Paleis 
voor Schone Kunsten, het Kon-
servatorium of de Miniemen-
kerk. 

Wie op dinsdagmiddag een uur
tje vrij heeft of maakt (van 
12u.40 tot zowat 13u.40, soms 
tot 14u.) kan tegen een zachte 
prijs (van 70 tot 100 fr.) in het 
paleis terecht voor een lunch-
voorstelling. Vorige maand 
hoorden -wij er het ensemble 
Paul Rans met een programma 
van oude Vlaamse kerstliede
ren. Het voorjaar '95 is een 
mozaïek van kunstvormen. 

NOLENS 
Eerst in de beurt was J a n 
Lampo. In zijn onlangs ver
schenen boek Verzünnen Stad 
vertelt hij het verhaal van Ant
werpen in de literatuur en li
teratuur in Antwerpen. De au
teur ontmoet er Hadewych en 
Anna Bijns, Conscience en Els-
schot, Snoek en Mulisch. 

Zijn referciat (hij hield het we
gens ziekte niet zelf) bracht uit 
die rij van ontmoetingen Em
manuel De Bom, Lx)de Bae-
kelmans en Paul Van Ostayen in 
beeld. Wrakken van De Bom en 
Tdle van Baekelmans worden 
geschetst als voorlopers van 
Elsschot, schatplichtig cian het 
naturjilisme, uiting gevend aan 
een levensgevoel van verveling 

Paul Van O^taeyen woé even te goét in het BriudeLe Paleii. 

en onvrede, nog sluimerende 
seksualiteit, determinisme (naar 
Ibsen) en een stadsbeeld waarin 
de rimpeUoosheid van de „belle 
époque" en de bekrompenheid 
van de burgerij evolueerde naar 
versplintering. 

Miuic-hall (een avond in het 
teater „Scala"?) van de inter-
nationeial georiënteerde Van 
Ostayen dient met zijn vrije 
versvorm, zijn zachte en soms 
scherpe ironie, en zijn sociaal-
kritische ondertoon als meta
foor van de moderniteit van de 
„condition humaine": de nie
tigheid van het individu. Ty
pische fragmenten uit de be
sproken werken kruidden de 
lezing. 

Wat nog volgt in het voorjaar 
tot, laten ŵ e zeggen, eind fe
bruari? 

Op dinsdag 31 januari komt 
Leonard Nolens van wie poëzie 

en dagboeken ons dierbaar zijn 
omdat ^vij zouden willen delen 
in het gevoel dat de dichter in 
een interview in de Standaard der 
Letteren als volgt omschrijft: „Ik 
ivd een kind blijven dat op zijn eigen 
erndtige manier zijn dpel blijft spe
len. Ik wil me niet bezig houden met 
de banaliteit van het leven. Daar ui 
mijn leven te kostbaar voor." 

O p dinsdag 7 februari speelt 
Carrousel uit Nederland het be
roemde Portret van Dorian Gray 
van Oscar Wilde, hedonisme en 
verval van een dandy, geschre
ven in 1891, het jaar van zijn 
kennismaking met Lord Alfred 
Douglas, zijn roemruchte ho
moseksuele vriend, voorbode 
ook van Wilde's eigen tragedie: 
brandmerk, miskenning en cel. 

KING LEAR 
Op dinsdag 14 februari brengen 
onze medewerker Patrick La-
teur en Patrick De Rynck lief

despoëzie uit het oude Grie
kenland en Rome. Beide pu
bliceerden een bloemlezing 
waaruit ze putten voor deze 
amoureuze reis. Die moet fas
cinerend zijn als ik denk aan 
Sappho's woorden „...en op een 
zacht bed je verlangen gestild" 
en aan die van de Romeinse 
„poète maudit" Catullus „...ik 
haat en ik min. Waarom weet ik 
niet, maar ik voel het en het 
kwelt me". 

Op 21 februari vertolkt Fred 
Delfgaauw^ Vorét aan de grond, 
een vrije bewerking door Johan 
Boonen van Shakespeare's King 
Lear, het verhaal van de oude, 
deels kinderlijke, deels rebelse 
koning die zijn rijk verdeelt on
der zijn drie dochters met niets 
dan narigheid en kwelling 2Js 
gevolg. Alleen zijn nar die alles 
met Lear heeft gedeeld volgt de 
koning op zijn zwerftocht naar 
verstandsverbijstering. Fred 
Deifgaauw speelt als akteur de 
nar, en als poppenspeler de ko
ning. 

Eind februari praat Willem M. 
Roggeman, essayist, romancier, 
toneelschrijver, maar bovenal 
dichter, met Willie Verhegghe, 
een van zijn gezellen in de po
ëzie. Roggeman wordt gesitu
eerd in de rij van de post-ex-
perimentahsten. Jazz en schil
derkunst vormen zijn inspira
tiebron. En zelf schrijft Rog
geman: ,,Een gedicht is een 
proefbuisje -waarin de taal bor-
reh." 

Van Brussel houden betekent 
ook een beetje bij de stad horen. 
Het Paleis voor Schone Kun
sten is gastvrij en de drempel is 
er laag. 

(wdb) 

Een brochure, wellicht uit einde 
jaren '30, gaf wenken voor het 
fotograferen bij kunstlicht. 

De Tweede Wereldoorlog be
tekende natuurlijk weer een 
ernstige stremming van de 
steeds maar groter geworden 
industriële produktie, o.a. van 
de kleurenfilm Gevacolor en de 
kantoorkopie Gevacopy. In de 
reklame van na de oorlog voor 
de Gevaert-produkten werd nu 
meer aandacht besteed aan de 
specifieke herkenbciarheid van 
het merk en het produkt. Tekst 

en grafische voorstelling van het 
reklamebericht -werden nu 
vaastgehaakt aan de visuele kui
tuur en de kulturele smaak van 
het moment. Uiteraard werden 
hiervoor nu specifieke rekla-
mevaklui aangesproken. 

In de jongste decennia wordt via 
de reklame niet enkel een wel
bepaald produkt verkocht maar 
de hele reputatie, het imago van 
het bedrijf. De publicitaire aan
dacht gaat nu duidelijk njiar de 
kw^ahteit van het bedrijf, de in
noverende kracht, het spitstech-
nologische karakter, de hoog
staande research, de sociaal 
ekonomische dimensie van het 
bedrijf en heden ten dage ook de 
uitgesproken zorg voor het leef
milieu en de kompetentie van 
het financieel en kommercieel 
management. 

LOTGENOTEN 
Verder loopt in het museum de 
tentoonstelling Lotgenoten die 
een overzicht geeft van het werk 
tussen 1976 en 1994 van de 
eigenzinnige portretfotografie 
van Jacques Sonck. Een derde 
tentoonsteüing -wordt gevormd 
door Charles Leirens: Schen
king Virginia Haggard-Lei-
rens. Leirens (1888-1963) koos 
aanvankehjk voor een muzikale 
loopbaan maar hield zich na 
W O I uitsluitend bezig met het 
organiseren van koncerten en 
tentoonstellingen. Bij het uit
breken van W O II vertrok hij 

naar de VSA, pas in 1952 keerde 
hij naar Europa terug. Heel die 
tijd echter is hij éds fotograaf 
aktief bezig geweest. Zijn -we-
duw^e, Virgina Haggard, schonk 
onlangs meer dan 80 foto's aan 
het Pro-vinciaal Museum voor 

Een aardig kiekje van Jacqueó 
Sonck. 

I Fotografie, deze hangen er nu te 
' kijk. 

D . Didaskalos 

c» Het bet) te merk voor fotowerk. 
Honderd Jour Gevaert-reklame. 
Tot 24februxiri '95. 

c» JacqiUti Sonck: Lotgenoten, 
tot 5 februari '95 

c» Charlcé Leirens, tot 5 fe
bruari '95. 

Portret van Luc Haesaert door 
Charles Leirens. 

Alle drie in het Provinciaa.1 Mu
seum voor Fotografie, Waalse 
Kaai 47 te Antwerpen 
(03/216.22.11). Dagelijks open 
van 10 tot 17u. Ma. gesloten. 
Toegang gratis. 

AKWARELLISTEN 
UIT SINT
PETERSBURG TE 
LEUVEN 

4^ 

Sinds donderdag 19 januari 
loopt te Leuven een tentoon
stelling met werk van kunste
naars verbonden aan het Re-
pminstituut te St.-Petersburg. 
Het gaat om akwarellen van 
vier artiesten, het is vrij tra
ditioneel -werk maar van een 
biezonder hoge artistieke kwa-
hteit. Hun namen, Vladimir Vet-
rogonsky, Slava Korobeynicov, 
Helena Souricova en Victor 
Zhadanov, zullen de lezers -wei
nig zeggen maar hun werk des 
te meer. 

De tentoonstelling -werd vorige 
week ingeleid door onze me
de-werker Harold Van de Perre, 
zelf beeldend kunstenaar en 
gastdocent „Vlaamse kunst" 
aan het Repininstituut, de aka-
demie voor Schone Kunsten in 
St.-Petersburg. Wij raden onze 
lezers deze tentoonstelling ten 
zeerste aan, het gaat om groot 
werk. 

c» Akwarellisten van Sint-Pe
tersburg, tot en met 28 februari 
in de ABB-galerij, hoek Diest-
devest-Diestsestraat te Leuven. 
Alle werkdagen van 9 tot 16u., op 
zaterdag van 14 tot 17u, Zondag 
gesloten. 
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INGELWEl 

EEN EIGENZINNIGE 
SELEKTIE 
ZATERDAG 28 JANUARI 

GUNGHO 
Onderhoudende komedie (1986) van Ron Howard over een 
failliete autofabriek die door een Japans bedrijf wordt over
genomen. Deze film, w^aarin de botsing tussen twee ver
schillende kuituren centróial staat, leidde tot een gelijknamige 
TV-serie. (VTM, om 14u.) 

Z O N D A G 29 JANUARI 

HET GOUDEN OOG 
Tijdens het jaarlijkse gala in het casino van Oostende worden 
prijzen uitgereikt aan TV-prezentatoren, -vedetten en -pro
gramma's. Aangezien het feest georganiseerd wordt door de 
kommerciële zender, zal de koek wel grotendeels binnenshuis 
worden verdeeld. (VTM, om 18u.) 

N.V. DE WERELD 
Vele toeristen werden in het verleden door reisagentschappen 
voor schut gezet toen zij vsölden vertrekken voor een droomreis 
naar de Dominikaanse Republiek. Wie er wel geraakte, 
belandde in een paradijs, maar het is duidelijk dat het sukses 
van de toeristische sektor niet ten goede komt aan de 
plaatselijke, meestal straatarme bevolking. (TV 1, om 
22u.I0) 

MAANDAG 30 JANUARI 

MEISJESSTUDENTEN IN DE JAREN 
DERTIG 
Voor W O II w^as het aantal meisjesstudenten aan de uni
versiteit eerder klein en het „studentikoze" ging hen gro
tendeels voorbij. Meisjes van toen, vrouwen van nu, vertellen 
hun verhaal in een dokumentaire van Olga Deckers en André 
Van de Vijver.(TV 2, om 21u.) 

VANAVOND NIET, SCHAT... 
Goedele Liekens heeft dan toch haar eigen showprogramma 
over seksualiteit en relaties. In deze rechtstreekse „show" 
kunnen kijkers telefonisch terecht met vragen en/of reakties. 
(Ka 2, om 23u.) 

W O E N S D A G 1 FEBRUARI 

INTO THE FIRE 
Canadese triller van Graeme Campbell (1987) met Susan 
Anspach en Art Hindle. Een w^erkloze muzikant strandt in het 
godvergeten Canadese dorpje Wolf Lodge. De plaatsehjke 
herbergierster is een vvoJpse verleidster, maar het échte geveiar 
komt uit een andere hoek. (TV 2, om 20u.) 

BLIND DATE 
Bruce Willis neemt Kim Baslnger als „tafeldame" mee naar een 
zakendiner en van dan af overkomt hem alleen nog rampspoed 
en ellende. Amerik. komedie van Blake Exlwards uit 1987. (TV 
1, om 22u.05) 

Kim Bodinger en Bruce WÜlLi in de gekke komedie Blind Date. 
Woenddag 1 februari op TV 1, om 22u.05. 

D O N D E R D A G 2 FEBRUARI 

TILT 
Marcel Vanthilt verhuist met zijn praatshow naar de nieuwe 
zender Ka 2. Eén van zijn nieuwe medewerkers is Kamagurka, 
met sketches rond de figuur van KamielKafka. Dezelfde avond 
worden ook Fawlty Towerd en Monty Fytiion'd Flying Circus 
uitgezonden, ,,ouwe" comedyseries, maar klassiekers in het 
genre. (Ka 2, om 22u.l0) 

VRIJDAG 3 FEBRUARI 

MR. AND MRS. BRIDGE 
Portret van een rechtzinnig, bemiddeld echtpaar in KanScis 
City, dat beïnvloed wordt door de noden en verzuchtingen van 
hun opgroeiende kinderen en door de ingrijpende veran
deringen in de periode 1930-1950. Amerik. film (1990) met 
Paul Newman en Joanne Woodward. (TV 2, om 22u.45) 

DE HEILIGE DAKLOZE 
EN ANDERE VERHALEN 

De vorige jaar op het 
festival van Cannes vertoonde 
The Bro'wning Version scoort 
nogal wat punten, alleen al met 
de medewerkers. E^rst is er het 
toneelstuk van Terence Ratti-
gan, dan is er ömregissuer 
Mike Figgis, dan zijn er de 
hoofdakteurs Albert Finney, de 
mooie Greta Scacchi en Alat-
thew Modine. Andere pluspu-
ten zijn de totale Britse sfeer, en 
tenslotte het onderwerp: tra
ditie en kennis van de klas
sieken. Wie van The remauu of 
the day heeft gehouden, zal zich 
zeker ook voor deze film ver
plaatsen. Het toneelstuk werd 
in 1951 reeds verfilmd door An
thony Asquith en had toen Mi
chael Redgrave in de hoofdrol, 
en net als met de oude versie, 
zitten ook nu de door Rattigan 
beschreven personages in een 
perfekt kader. 

Andrew^ Crocker Harris (een 
meesterhjke Finney) is leraar. 
Crocker verbergt zijn peper
koeken inborst achter een harde 
verpakking. Zijn zwakke hart 
speelt hem parten en hij kijkt 
tegen een vervroegde op pen
sioenstelling aan. Hij zal in de 
toekomst Engelse les gaan ge
ven aan vreemdelingen. Voor 
iemand die altijd als een kei in 
Latijn heeft gegolden is dit een 
zware afgang, en daarom wil hij 
wel zijn ijzeren discipline blij
ven handhaven. Dat hem dit 
soms tot een schertsfiguiu' her
leidt in een wereld waarin dis
cipline enkel nog een woord in 
een woordenboek is, ziet hij of 
wil hij niet zien. Ook niet dat 
hem hoorntjes worden opgezet 
door zijn vrouw Laura die wat 
heeft met Frank Hunter, een rol 
•wjiarin Modine bewijst dat hij 
een groot akteur is. 

Maar dat is natuurlijk niet alles, 
er is ook nog de student Taplow 
die erg hoop oploopt met de 
kwciliteiten van Crocker, en die 
de Romeinse toneelstukken niet 
als een onoverkomelijke taak 
ziet, maar eerder als iets van 
waarde dat jamer genoeg ver
loren is gegaan en w^aarvoor 
nooit andere waarden in de 
plaats zijn gekomen. Niet zo 
direkt een voor de hand lig
gende film voor het popcorn 
etende publiek, maar iets voor 
de echte filmliefhebber. Mooi. 

•^H^l/2 Wie vorige week naar 
VTM's en Roland Lomimé's Star 
keek, kon daar vaststellen dat 
The Road to WelviUe van re
gisseur, producent, scenarist 
Alan Parker een erg amusante 
film is, maar of hij nu echt 
grappig is dat is maar de vraag. 
Het is vifel een spiegel van een 
maatschappij die in 1907, tijd 
waarin de film speelt, even 
dw^aas deed als de huidige als 
het fittness betreft. 

FUm levert een momentopname 
uit het leven in Battle Creek 
Sanatorium, een oord gesticht 
door Zevende Dag Adventisten, 
Wciar de rijken zich heten af
blaffen door dr. John Harvey 
Kellogg (een onbetaalbare An
thony Hopkins), een dokter, uit
vinder en filosoof die zijn klan
ten wees op de funeste invloe
den van w^at wel eens de leuke 
dingen van het leven worden 
genoemd, zoals daar zijn: vlees, 
roken, drank en seks. 

Dat hij dïiarvoor joghurtbaden 

Ditch Brodie (Charlie Sheen, rechte op de foto) en Chrid Morrow 
(Nodtoddja Kindki) in Terminal Velocity doen het publiek her
haaldelijk de adem inhouden. 

en het zetten van meerdere la
vementen per delg voorschrijft, 
levert enkele hilarische scenes 
op. Sterren als de steeds mooi 
om naar te kijken Bridget 
Fonda en de goed in rol zijnde 
Matthew Broderick leveren 
goeie prestaties als overspelig 
echtpaar, en John Cusack is een 
leuke schurk die gebruik maakt 
van een ongelooflijk sterk ak-
terende Dana Carvey om rijk te 
worden. 

i^^-k Terminal Velocity is 
voor de liefhebbers van 
Hitchcock, Lithel Weapen, Ja 
mes Bond en andere goedge
maakte Schwarzeneggers en 
Jack Ryans. Skydiving speelt 
een erg grote rol in deze bloed
stollende triller, \vaarin skydi-
ving-instrukteur Ditch Brodie 
(Charlie Sheen eindelijk in een 
waardevolle aktierol) zijn leer
linge Chris Morrow (Nastassja 
Kinski eindelijk in een rol die 
haar Ugt) meesleept in een avon
tuur dat je op de rjuid van je 
stoel houdt, met Cliffhangers 
w^aarvan Stallone enkel maar 
kon dromen. Nergens doet de 
film ook maar ouw^erwets aan, 
terwijl het toch allemaal rond 
KGB en andere koude-oorlog-
spionnen draait. De vele lief
hebbers van Speed kunnen ge
rust in het rijtje gaan staan, ze 
zullen niet bedrogen uitkomen. 

De filmbobijnen van The 
Saint of Port Washington moe
ten eerder toevaUig uit het 
schap gerold zijn, w^aarop ze 
reeds sinds 1992 lagen. De een 
of andere bediende in het film
huis moet ook eerder toevallig 

hebben gemerkt dat Danny 
Glover en Matt DUlon er de 
hoofdvertolkers in waren, en 
heeft waarschijnlijk geprobeerd 
een wit voetje te halen bij zijn of 
haar baas, met daarop te wijzen. 
Of de akteurs nu een goede 
dienst w^erd bew^ezen met deze 
eerder melige (Kerst) film uit te 
brengen, geloof ik niet. Al is de 
film wel intersscint als beeld van 
de daklozen in New York. Het is 
eerder een dokumentaire over 
Fort Wcishington, een immens 
grote slaapzaal in een voorma
lige fabriekshal van „Fort Was
hington Armoiy" — een vroegere 
wapenfabriek, -waar de daklo
zen verplicht naartoe worden 
gebracht door de NY'se agenten 
wanneer er vrees is dat het te 
koud gaat worden. Het is daar 
echter helemaal geen pretje, en 
je kan er w^orden vermoord om 
je trouwring of zelfs voor een 
sigaret. Het verhaal heeft de 
zwarte Viëtnam-veteraan J e n y 
(Glover) in de hoofdrol, naast 
de blanke schizo Matthew (DU
lon). Tussen hen ontstaat een 
vriendschap die eerder op een 
vader-zoon relatie gaat lijken. 
Het enige wat beiden willen is 
genoeg geld om een nieuw leven 
op te bouwen en hun waar
digheid te herstellen. Alaar zo
als reeds gezegd, is alles w^at te 
melig, alhoewel de eerste twin
tig minuten van de film eerder 
een vuurwerk lieten vermoe
den. Dat vuurwerk gaat echter 
al snel over in het soort dat 
Antwerpen 93 ons leerde ken
nen. 

Willem Sneer 

SATERDAG 

AHASVERUS 

„Ninove rookvrije dtad", 
las Ahasverus 
Wat zullen ze daar in 
Appelterre van denken? 

Meid over Diaiui: 
To bed or not to bed, that is 
the question 

© 

Vakbonden luiden alarmbel 
Electrabelleke-trek 

© 

Met nog twee zenders bij 
moet er wel een VT4-
dagen-week komen 

© 

Sabena: als van uitvlaggen 
maar geen afvlaggen komt? 

© 

Durbuy-sur-Mer 

© 
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De redaktie ontvangt 
graag brieven van le
zers. Naamloze, 
scheld- en smaadbrie-
ven gaan de scheur
mand in. De andere 
f)ubliceert zij, naarge-
ang er plaats is. 

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

Brieven worden on
dertekend met naam en 
plaats van herkomst, 
tenzij de schrijver ver
zoekt initialen te ge
bruiken. 

MEDIASHOW 
Dit gaat nu toch te ver. Nog 
geen week nadat de regerings
partijen de zaak Voeren naar 
zich toetrokken en vervolgens 
meer dan ooit uit handen gaven, 
worden wij getrakteerd op een 
uitgebreid „Van Hecke-Hap-
part-mediaspektakel". 

Is dat nu de CVP-Leeuw 
nieuwe stijl ? 

Dit was een wedstrijd tussen 
volksmisleiding (Van Hecke) en 
demagogie (Happart). Uitslag 
1-1. 

Als de CVP-voorzitter hier mis
schien voor de demokratie 
dacht te pleiten, dan ^was dit in 
mijn ogen een naïeve vorm van 
sociokratie: de politieman die 
op straat aan de overtreder moet 
vragen of hij volgens de wet 
handelt ( J a of Neen ? x 10). 

Daarbij komt nog het risiko dat 
deze laattijdige en gemaakte ar
rogantie straks „helden"maakt 

onder „de verdedigers der 
frankofonie in Vlaanderen". 

Kortom een staaltje knoeiwerk 
van machts-?-partijen die goo
chelen met de spelregels. „Er 
staat niet wat er staat", weet u 
wel ? Vutuele realiteit voor Vla
ming en Waal. Is dat België ? 

In plaats van er woorden aan 
vuil te maken, zou je er slechts 
minachtend op kunnen neer
kijken. 

Toch nog een late w^ens voor 
1995: een regering die wij ver
dienen ! Dus geen goocheltruks 
voor de mêissa, maar voor ieder 
mens gezonde verbeeldings
kracht ! 

Alberik Luyckx, Schoten 

POTEN EN 
BOHEN 
De antwoorden die de kersverse 
VUJO-voorzitter Sigurd Van-
germeersch (WIJ , 18 jan. j.1.) 
gaf op de vragen i.v.m. de elek-
torale achterban bij de jongeren 
en de kommunautaire beweeg
redenen van de achterban in het 
algemeen, zullen waarschijnhjk 
vele getrouvi^e partijgenoten niet 
bevredigd hebben. 

Toch zou ik de ondervraagde 
graag met de volgende rede
nering bijtreden. Bij de vorige 
gemeente- en provincieraads
verkiezingen behaalden in vele 
arrondissementen VUJO-kan-
didaten een score die het ge
middelde van de VU-Ujsten 
oversteeg. Daar is volgens mijn 
bescheiden mening een aantal 
redenen voor. 

Het gaat immers in de meeste 
gevallen over vernieuwers die 
voornamelijk kampagne voer
den rond tema's uit het sociaal-
meiatschappelijke luik van de 
jongste VU- maar ook V U J O -
teksten. Vernieuwers die 

meestal uit het brede scala van 
de jongerenbewegingen komen 
en die zich precies omwille van 
de vernieuwende maatschappe
lijke standpunten bij de VU 
hebben aangesloten. 

Oudere VU-kandidaten die 
eveneens hun beste beentje heb
ben voorgezet, maar die het 
vooral van het kommunautaire 
luik moesten hebben, zagen hun 
score vaak verminderd omdat 
een groot deel van hun elek-
torale achterban naar het meer 
radikalere Vlaams Blok of naar 
andere partijen is vertrokken. 

Het VU-stemmenverlies is dus 
nog veel groter dan de resul
taten laten vermoeden. Dat dit 
stemmenverlies niet in absolute 
cijfers werd omgezet is te dan
ken aan de vele jonge en/of 
kritische kiezers die in het maat-
schappijvemieuwend projekt 
van de VU geloven. 

De vernieuwing en verjonging 
is dus met andere woorden in
gezet. Zolang de partij echter 
bhjft treuren om de overlopen 
leden en de VU (-mandataris
sen) zich enkel blijft profileren 
via de kommunautaire peiler, 
zijn er voor de VU geen groei
kansen meer. 

Pascal Ennaert, Brugge 

ZOEKERTJES 
- GEVRAAGD - Kuisvrouw 
voor öu./week. Bij Robert Jans-
sens, Lobbense Molenweg 9 te 
3271 Scherpenheuvel-Zichem, 
tel. 013/78.19.21. 

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

GROEPSREIZEN NAAR 
EUROPESE REGIO'S 
TERUG VAN START 

De Europese Vrije AUiantie 
(EVA), het samenwerkingsver
band tussen 20 Europese re-
gionalistische partijen, organi
seert in 1995 opnieuw een serie 
bezoeken aan Europese regio's 
en instellingen. Telkens worden 
kultureel-politieke aspekten ge
koppeld asm een toeristische 
kennismaking met de bezochte 
streek. De EVA zorgt telkens 
voor ontmoetingen met verte-
gen^voordigers van de plaatse
lijke poütieke zusterpartij en 
zorgt voor de pohtieke-kultu-
rele afhandeling van het ge
beuren. Een erkend reisbureau 
zorgt voor de reservering van 
hotelkamers, de bus- en/of 
vliegreis, de verzekering en de 
financiële behandeling van het 
reisdossier. 

AANBIEDINGEN 

it Nciar een zitting van het Eu
ropees Parlement in Straats
burg met bezoek aan de Elzas. 
Onmoeting met de EVA-par-
lementsleden Vsmdemeule-
broucke (VU), Ewing en Ala-
cartney (Scottish National 
Party). Vier dagen, met gids. 

•k Naar Friesland. Ontmoeting 
met vertegenwoordigers van de 
Frysk Nasjonale Party. Vier da
gen, met gids. 

ir Naar Frans-Vlaanderen. 
Vier dagen, met gids. 

ir Naar Bretagne. Ontmoeting 
met vertegenwoordigers van de 
Union Démocratique Bretonne 
en initiatiefnemers van de DI-
WAN-scholen. Zes dagen, met 
gids. 

if Naar Duitstalig België. Ont
moeting met vertegenwoordi
gers van de Partei Deutsspra-
chigen Belgier. Twee dagen. 

ir Naar de Europese instellin
gen in Luxemburg en bezoek 
aan Trien Ontmoeting met 
Vlaamse Euroambtenaren. 
Twee dagen, met gids. 

ir Naar het Europees Parle
ment in Brussel, de Europese 
Kommissie, het federale par
lement of de Vlaamse Raad. 
Aansluitend een temabezoek 
aan Brussel, met gids. Eén 
dag. 

IN ONDERZOEK EN 
VOORBEREIDING 

ir Baskenland. Zes/zeven da
gen, met gids. 

ir Zuid-Tirol. 

ir Wales/CjmuTi. 

ir Schotland. 

ir Aosta. Zeven dagen, met 
gids. 

Alle reizen worden vanzelfspre
kend aangepast aan de wensen 
van de groep die de reis mee
maakt. Bijkomende inhchtingen 
over data, prijs en andere voor
waarden te bekomen bij Rik 
Keyaerts, sekretariaat Europese 
Vrije Alliantie — Europees Par
lement, M O N 2.30, BeUiard-
straat 97, 1047 Brussel. Tele
fonisch bereikbaar op dinsdag-, 
woensdag- en donderdagvoor
middag: 02/284.23.94. Fax: 
02/284.91.87. 

(bs) 

MlEfOffllM 

Brood- en 
banketbakkerij 

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

SPECIALITErT 
VAN ALLE 

GELEGENHEIDSGEBAK 

^/c(S:/f.:ïto.^' 

Zitplaatsen feest
zaal voor 100 per-

^», sonen. Groepen 
.rf^Vi) en bussen op 

afspraak 
tegen speciale 

; prijzen - toeristen
menu 295 fr. 

Brugge bezoeken is ook 
kennis maken met het 

Vlaams 
Ontmoetingscentrum 

^ D e Gulden ^MK>r 

rechtover uitgang parking 

't Zand 22 Brugge 
tel. 050-34.30.82 
* dranken * restaurant 
* snacks * zaal voor 50 pers. 

- DEVRIESE ^ 
woonverlichting 

baron ruzettelaan 78 
8310 brugge 4 

>.baan brugge-oostkamp, 
'^v 050 35 74 04 / 

WOONIDEE 
Cecile Moonen 

Interieur Decoratrlce 

Wi| hebben tiart en tijd voor U 

Gordiinen en Overgordiien 

De beste merken maken en plaatsen 

Overtrekken van zetels en stoelen 

20 laar ervaring 

Advies voor uw interieur 

Woonidee, Stationstraat 16, 
9280 LEBBEKE 
Tel 052/411573 

Het ^alinöbutó 
Sedert 191 o 

JAN PAUWELS-DE BRAUWER 
Oude Brugstraat 16,9200 Schoonaarde 

TeL 052-42.32.46 

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

tboereny 
CAFE-RESTAURANT-FRITUUR 

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 yèrmees 
J L y Steenhouwersvest. 52 

^ - - ^ ANTWERPEN 

U bernt van harte welkom bij 

Karel Van Den Berghe 
avBA 
VLOER en MUURTHGELS 

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

GEhJTSESTEENWEG 377 
9300 A A l ^ 
(200 m voor de Viiftiuizen) 
Tel. 053/70.06.64 
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LIJDEN WE STRAKS WEER HONGER? 
Het lijkt voorlopig nog op een ver-van-onö-bed-^how, maar 
de planeet aarde ötaat de komende jaren voor enkele 
gigantische uitdagingen. Eén van de grootste problemen 
van morgen vormt de denwgrafuche exparuile. Tegen
woordig bevolken jaarlijkd 95 miljoen inenten extra de 
planeet. Hoe zullen al die tnonden straké gevoed moeten 
worden? Het Amerikaanse New Perspectives Quarterly 
besteedde in haar laatste nummer van '94 uitgebreid 
aandacht aan de overbevolking en haar gevolgen. Ge
reputeerde auteurs als Paul Kennedy, Lester Brown, Nafis 
Sadik en Albert Gore formuleerden in dit blad hun 
bedenkingen. 

D
e Wereldgezondheidsor
ganisatie (WHO) en het 
Bevolkingsfonds van de 
VN (UNPF) ramen de to

tale bevolking van onze planeet 
in het jaar 2025 op ongeveer 9 
miljard zielen, ot 3,5 miljard 
meer dan vandaag. De Ame
rikaanse vice-president Al Gore 
drukt de bevolkingstoename 
•wat plastischer uit: ,,Tegen
woordig voegen we elk jéiar de 
bevolking van een ander 
Mexico aan de aarde toe, en om 
de tien jaar een nieuvi^ China. 
Als het tienduizend generaties 
duurt om tot een bevolking van 
2 miljard aardbewoners te ko
men, en daarna groeien we in de 
tijd van één mensenleven van 2 
tot 9 miljard, wel dan is dat 
duidelijk een dramatische wij
ziging." 

OVERBEVOLKING 
De gevolgen van die evolutie, 
op het vlak van konsumptie, 
produktie, handel, onderwijs, 
diensten, leefmUieu, oorlog en 
vrede, zijn fenomenaal. Paul 
Kenne^, een van de direkteurs 
van de Independent Working 
Group on the Future of the United 
Natwnd en auteur van o.m. The 
rue and fall of great powers), voegt 
aan de naakte cijfers nog een 
onrustwekkende vaststelling 
toe: 95% van de voorspelde 
verdubbeling van de wereld
bevolking zal plaatsvinden in de 
armere regio's van de aardbol, in 
Indië, China, Midden-Amerika 
en Afrika. In de meeste rijke 
gebieden stabUiseert de bevol
king, of neemt ze af. 

Verwijzend naar Somalië en 
Ruanda stelt Kennedy vast dat 
uitgerekend in de gebieden 
•waar de bevolking hand over 
hand toeneemt, de infrastruk-
tuur, de kapitaalsstruktuur, on
derzoek en ontwikkeling, uni
versiteiten en gezondheids-
strukturen in een desintegra
tieproces verkeren, en de na
tuurlijke rijkdommen razend
snel uitgeput geraken. Rijkdom, 
welvaart en technologische ver-
nieu'wingen zitten gekoncen-
treerd in gebieden met een uit
stervende bevolking. 

De grootste uitdaging op we
reldvlak bestaat er volgens Ken
nedy in te verhinderen dat deze 
kloof uitbarst in een globale 
ge^welddadige krisis. Daarvoor 
moeten •we dringend ons mun-
diaal prioriteitenlijstje herzien. 
En dat kan slechts wanneer er 
politieke leiders opstaan met 
een globale visie en die bereid 
zijn principes te hanteren die 
meer dan het leven in hun navel 
determineren. Kennedy beseft 
wel dat daarvoor een grondige 
mentaliteits'wijziging nodig is. 
En die zal er pas komen wan

neer de gemiddelde •wereldbur
ger inziet, zoals dat vandaag het 
geval is voor de problemen die 
ons leefmilieu bedreigen, dat 
slechts een globaal, transnati
onaal beleid de groeiende de
mografische kloof tussen arm en 
rijk zal kunnen dichten. 

VOEDSELSCHAARSTE 
Leóter Brown, de voorzitter van 
het WorldWatch Institute, de mi
lieu-instelling van de gekende 
jaarlijkse State of the WorlS-mp-
porten, ziet vooral in de fe
nomenale toename van de Chi
nese bevolking (jaarlijks komen 
er \4 miljoen Chinezen bij) ge-
vaarhjke gevolgen voor de 
voedselvoorziening op •wereld
schaal. De toename van de wel
vaart in China zorgt daar in de 
eerste plaats voor een ekspo-
nentiële stijging van de vlees-, 
melk- en eierenkonsumptie. 

Die stijging heeft op haar beurt 
een grotere graanvraag voor ge
volg, waarvoor de binnenlandse 
produktie (die dalend is) niet 
voldoet. Brown meent dat de 
intrede van China op de in
ternationale graanmarkt snel de 
mogelijke graanexport van de 
VS kan overstijgen, •wat overal 
tot stijgende voedselprijzen zal 
leiden. Bovendien doet de stij
gende •wereldbevolking elders 
(m.n. in de derde wereld) even-

95 % van de voorspelde verdubbeling van de wereObevoling zal 
plaatsvinden in de armere regio's van de aardbol De honderden 
miljoenen in de derde wereld die nu al honger lijden zouden wel eens 
onder de overlevingsgrens kunnen zakken. 

eens de vraag naar voedsel toe
nemen. Voor de rijkste gebieden 
zal deze toekomstige grjian-
schaarste wellicht gekompen-
seerd worden door een minder 
vetrijke voeding. Maar de hon
derden miljoenen in de derde 

Lester Brown pleit voor meer investeringen in het landbouwonderzoek 
in de derde wereld, en tevens moeten de opslagmogelijkheden voor 
landbouwprodukten er uitgebreid worden. 

wereld die nu al honger lijden 
zouden wel eens onder de over-
levingsgrens kunnen zakken. 

Kan de graan- en andere voed-
selproduktie dan •wereldwijd 
niet opgevoerd •worden? De 
graanproduktie nam van 1984 
tot 1993 toe met nauwehjks één 
procent per jaar. In die periode 
betekende dat echter een daling 
van de opbrengst met 12% per 
persoon. De 'visvangst zit op de 
limiet van de natuurlijke gren
zen. In 1993 was de oogst van 
zee'VTUchten zelfs 9% per hoofd 
lager dan in 1988. Ook de wei
degronden be^vinden zich glo
baal gesproken onder zo'n 
sterke druk dat de opbrengst in 
runderen of schapen per kon-
sument slechts kan dalen. 
Slechts de opbrengst van het 
laatste voedselsysteem, gewas
sen, kan nog stijgen. Het lijkt 
echter twijfelachtig of de stij
gende •vraag naar voedsel die tot 
voor kort bevredigd kon wor
den door graan, •vis en vlees en 
gewassen, nu alleen door deze 
laatste be^vredigd kan •worden. 

Ook Lester Bro^wn denkt al 
jaren na over de mogelijkheden 
om deze schrikwekkende evo
luties te keren. In de rapporten 
van het World^watch-instituut 
•vindt de geïnteresseerde de 
voorstellen van Bro^wn en zijn 
medewerkers. Het transnatio
naal voedingsprobleem zal ech
ter als puntje bij paaltje komt 
door elke regering afzonderlijk 
opgelost moeten •worden. ,,Uit
eindelijk zullen slechts de na
tionale regeringen de verant-
•woordelijkheid kunnen opne
men voor de voeding van hun 

O 

burgers." Wie in het rijke wes
ten leeft, mag zich nog relatief 
gelukkig prijzen. Alaar voor wie 
in een derde wereld-land leeft 
met een exploderende bevol
king, is de steun van de regering 
een schrale troost. 

VROUWENEMANCIPATIE 

Brown beseft echter wel dat niet 
alle nationale regeringen de klus 
alleen zullen kunnen klaren. 
Ten eerste verwijst hij naar de 
plannen om de stijging van de 
virereldbevolking af te remmen 
zoals deze op de bevolkings-
konferentie van Kaïro ont
vouwd •werden. In deze plannen 
staan familieplanning en •vrou-
•wenemancipatie centraal. Se-
kretaris-generaal van deze kon-
ferentie Nafi^ Sadik legt uit dat 
•vrou^wen de helft van de •we
reldbevolking uitmaken. ,,Om
dat vrouwwen de enigen zijn die 
z^wanger worden en kinderen 
ter •wereld brengen, moeten zij 
in de eerste plaats betrokken 
worden bij het beleid om de 
overbevolking een halt toe te 
roepen. Vrouvi^en hebben trou
wens steeds enige kontrole wil
len hebben over hun •vrucht
baarheid." 

Er moet volgens Sadik gelijk
tijdig aan drie voorwaarden vol
daan •worden willen we erin 
slagen de bevolkingsstijging te
rug te dringen. Ten eerste moe
ten -vrouwen meer beslissings
macht over de gezinsgrootte en 
betere scholingsmogelijkheden 
krijgen; ten tweede moet de 
voorlichting en begeleiding in
zake familieplanning, volksge
zondheid en geboortebeperking 
systematisch uitgebou-wd -wor
den, en tenslotte moeten de ou
ders er voldoende op kunnen 
vertrou^wen dat de kinderen die 
ze hebben, ook zullen overle-

VN EN VS 
Bro^wn pleit op het vlak van de 
voedselvoorziening •wat voor
spelbaar voor investeringen in 
landbou^wonderzoek, en de 
stopzetting van ontbossing, 
overbegrazing en overbewer-
king van de akkers. Er moet 
zo'n 120 miljoen hektare bos 
aangeplant •worden. Er moet 
fors geïnvesteerd •worden in •we-
geninfrcistruktuur in de derde 
•wereld (om het voedsel naar de 
markt te brengen), in opslag
mogelijkheden voor graan, ir
rigatie-systemen, etc. 

Brown stelt ook voor om via 
financiële prikkels milieuvrien
delijker te produceren en leven. 
Het water moet verkocht •wor
den aan marktprijs, subsidies 
voor kunstmest moeten afge
bouwd •worden, een taks op 
fossiele brandstoffen moet er
voor zorgen dat wie deze brand
stof gebruikt, de volledige kos
ten ervan betaalt (bvb. van de 
vervuiling, zure regen, broei-
kaseffekt, e tc ) . 

Volgens Brown is de leidende 
rol voor gans deze om^wenteling 
•weggelegd voor de Verenigde 
Naties. Maar de VN kan deze 
rol slechts spelen \vanneer de 
enige overblijvende super
macht, de Verenigde Staten, 
haar hier voor het volle pond bij 
steunt. 

(Pdj) 
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