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KlARE TAAL, 
GRAAG! 

D
e bespreking van het jong
ste rapport van de werk-
groep-Jadot heeft het pro
bleem van de scheeftrek

kingen in de Sociale Zekerheid 
nog maar eens blootgelegd. Niet 
dat het verslag nieuwe feiten aan 
het licht brengt, over de wan
verhouding tussen Noord en 
Zuid staat onderhand zowat alles 
op papier. De politieke ^vil om er 
wat aan te doen is echter nog ver 
te zoeken. 

Wij besteden in deze uitgave veel 
aandacht aan de besprekingen in 
de kommissie Sociale Zaken en 
maken van de gelegenheid ge
bruik om het werk van J a n Cau-
dron in de verf te zetten, sinds 
jaren heeft ons kamerlid zich in 
deze problematiek vastgebeteai. 
J a d o t en Co zijn verdienstelijk, 
op basis van hun bevindingen 
konden reeds tal van scheeftrek-
kmgen genormaliseerd worden. 
Zo gingen uitgaven in Noord en 
Zuid wat minder verschillen, in 
de klinische biologie en in de 
radiologie werden de grootste 
scheeftrekkingen uitgevlakt, op 

WORDT SZ INZET KOMENDE 
VERKIEZINGEN? 

RAPPORT-JADOT 
MINIMALISEERT 
TRANSFERS SOCIALE 
ZEKERHEID 

Op maandag 31 januari 1995 bcöprak de komm'uöie 
Sociale Zaken het rapport van de Werkgroep-Jadot. Deze 
werkgroep dient jaariijkd het parlement een verslag te 
bezorgen waarin beschreven staat of er al dan niet 
vooruitgang geboekt werd met het wegwerken van de 
transfers in de ziekteverzekering en welke initiatieven er 
kunnen genomen worden om de niet-objektief verklaarbare 
geldstromen tussen Noord en Zuid stil te leggen. 

In haa r jongste r a p p o r t k w a m 
de w e r k g r o e p tot , ,het gerus t 
stel lende besluit da t de t ransfers 
in de gezondhe idszorg ve rmin
de ren . " 
Alaar is dit wel zo ? W a n t alvast 
V U - k a m e r l i d J a n C a u d r o n 
sp rak ter zi t t ing een vern ie
t igend oordeel uit over het aan

tal van andere sektoren is er 
echter w^einig stoef. 
Of dit te wijten is aan de mensen 
in de werkgroep is niet zo zeker, 
duidelijk is wel dat de werkgroep 
met gebrekkige informatie moet 
werken, met tegenwerking. Niet 
alleen J a d o t ondervindt dat, 
maar ook het onderzoek van de 
Vlaamse regering stuit op onwU. 
Da t wordt door de betrokkenen 
ook niet ontkend, de RIZIV-
raad gaf dit zelfs toe. Alaar ook 
de grote ziekenfondsen ( C M en 
Socialistische Mutualiteit), en de 
artsenorganisaties zijn niet 
scheutig met informatie en wer
ken niet graag mee. 
De ziekteverzekering wordt om
schreven als het laatste unitaire 
bolwerk. Alles wat nog strak 
Belgisch is, ziekenfondsen, 
werkgeversorganisaties, vak
bonden, hebben er mee te ma
ken. Hun ,,eendracht maakt 
macht" is gestoeld op een hard
nekkige solidariteit want het gaat 
om gigantische sommen geld. 
Om miljarden! Wat zouden zij 
aan deze machtspositie laten ra
ken? 

Door het beheer van de ziek
teverzekering in hun handen te 
geven én te laten, kunnen de 
geldstromen stand houden en 
door hen gekontroleerd blijven. 

geboden verslag. D e a n d e r e 
Vlaanise part i jen, op de S P na, 
vo lgden hem. 
D e w e r k g r o e p - J a d o t k o m t in 
h a a r e i n d r a p p o r t van december 
1994 tot he t gerus ts te l lende be
sluit da t de t ransfers in de ge
zondhe idzorg ve rminde ren . Stel 
da t het federale gemidde lde in 

Als wij bovendien weten dat het 
federale gezondsheidsbeleid 
reeds jaren in handen is van PS-
ministers dan moeten wij de lezer 
geen tekeningetje maken. 
Waarom zouden zij geneigd zijn 
propere rekeningen te maken? 
Waarom zouden zij federalize-
ring, zelfs een gedeeltelijke, 
overwegen als zij er alle baat bij 
hebben dit niet te doen ? In hun 
hoofd is het dus niet onverdacht 
dat zij: I. het onderzoek te
genwerken. 2. selektief zijn in 
autonomistisch denken. 
Wel verdacht is het dat de S P in 
deze problematiek geen stelling 
durft te nemen en dat ook de 
CVP onduidelijk bhjft over wat 
zij wil. Volgens een vertrouwelijk 
bericht in het Belang i>an Limburg 
kvv'am het daarover reeds tot een 
frontale botsing binnen het 
CVP-partijbestuur. (Lees blz.3) 
Het zullen nochtans de Vlaamse 
partijen moeten zijn die de fe
deralisering van de Sociale Ze
kerheid op de agenda moeten 
zetten. Maa r SP-voorzitter Tob
back heeft daarover geen on
duidelijkheid laten bestaan^ niet 
om de S Z te federalizeren maar 
om ze unitair te houden ! 
Voor de Volksunie is het wel 
duideli)k. De diskussie gaat van
daag veel verder dan de pro-

Het verdchil in medische konsumptie tusöen Vlaanderen en Wallonië 
blijft groot. 
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1993 op 100 eenheden lag, dan 
ve rb ru ik t en Vlaande ren en 
Wal lonië respektieveli jk 95 en 
107 eenheden . Voor V laande ren 
is da t in vergeli jking me t 1992 
een stijging met één pun t , voor 
Wsillonië een dal ing met tw^ee 
p u n t e n . VU-vo lksver t egen-
v^roordiger J a n C a u d r o n sp rak 

blematische financiering van de 
S Z maar over het voeren van een 
eigen Vlaamse sociaal beleid. 
Want wat ben je met een eigen 
Vlaams parlement als je niet eens 
moogt beslissen over je eigenste 
centen ? 

Er kan alvast aan fazering wor
den gedacht én gewerkt : met 
name de regionalisering van de 
kinderbijslagen en de ziektever
zekering, twee materies (gezin 
en gezondheid) die onmiddellijk 
met het welzijn van de mens te 
maken hebben. 

De FranstaUgen, die tenslotte 
ook deze staatshervorming heb
ben gewild, tonen de jongste 
maanden herliaaldelijk zoveel 
onwil, niet alleen over de ter-
ritorialiteit maar ook wat regi
onalisering van de Sociale Ze
kerheid betreft, dat de vraag 
Federaluine of chavj die prof. Se-
neUe zich in De Standaard (6 
febr.j.l.) stelde schrikwekkend 
snel naderbij komt. 
Het zou nuttig zijn dat zij, par
tijen en individuen in Vlaande
ren en in Wallonië, die zo'n toe
komstbeeld genegen zijn dit vlug 
en in alle klaarheid zeggen. Zo
dat iedereen weet wie de te
genstrevers zijn van de federale 
unie. 

Maurits Van Liedekerke 

een vern ie t igend oordel ui t over 
de w e r k z a a m h e d e n van J a d o t . 

Kik tr iomfalisme over de evo
lutie naa r k le inere verschi l len 
inzake medische konsumpt i e , 
een fenomeen da t voora l aan de 
a n d e r e k a n t van de taa lgrens 
k a n Wciargenomen w o r d e n , is 
misplaatst , a ldus C a u d r o n . D e 
verschil len tussen Vlaande ren 
en Wal lonië blijven immers 
groot . D e vasts tel l ing da t 
V laande ren mee r uitgeeft en 
Wal lonië minder, k o m t in es
sentie nee r op een geldversl in
d e n d e ^vafelijzerredene^ing. 
P rognoses tot 2010 vidjzen t rou
w e n s uit da t hier in geen ver
ande r ing zal komen . O f de kon-
j u n k t u u r in de twee landsdelen 
nu gelijkloopt, of V laande ren en 
Wal lonië nu uit e lkaar groeien 
of n a a r e lkaar zullen toegroeien, 
V laande ren zal volgens alle ver
onders te l l ingen haas t zelfbe-
d r u i p e n d zijn. Wal lonië en 
Brussel zullen d a a r nooit in sla
gen. Enke l een gedeelteli jke fe
deral iser ing van de Sociale Z e 
kerhe id k a n de financiële ver 
antwoordel i jkheid van de deel
s ta ten ve rgro ten . 

TEGENWERKING 
ISen nog z w a a r d e r d o o r w e 
gende kri t iek die volgens (Cau
d ron op de e indkonklus ie van 
J a d o t k a n geformuleerd w o r 
den , is de gebrekk ige informatie 
die aan de basis ligt van dit 
r appor t . Vier van de zes deel-
kommiss ies van de w e r k g r o e p -
J a d o t zijn niet tot konklus ies 
k u n n e n komen omwille van 
moeil i jkheden bij het ve rwe rven 

(Leej verder bLz. 6) 
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• De W B vraagt naar het 
voorbeeld van Paitla D'Hondt 
voor het migrantenbeleid een 
koniirdssaris voor de Vla
mingen in Brussel. 

• De Antwerpse korrekti-
onele rechtbank veroor
deelde J .P . Van Rossem bij 
verstek tot vijfjaar etfektieve 
gevangenisstraf en een boete 
van 300.000 frank wegens 
valsheid in geschrifte, oplich
ting en bedrieglijke bank
breuk. 

• Het ABW-Antwerpen 
kreeg het bezoek van het 
gerecht. In het spoor van de 
fraude bij de socialistische 
bediendenvakbond BBTK 
die verleden jaar aan het licht 
kwam, waren er nu ook ver
moedens gerezen dat ook het 
A B W personeel in het 
zwart uitbetaalde. 

• Volgens het voormalige 
hoofd van de Staatsveilig
heid Raes heeft de Bende 
van Nijvel nooit bestaan. De 
misdrijven die aan de bende 
toegeschreven worden, zijn 
in feite het werk van een 
aantal los van elkaar ope
rerende bendes. 

• "Overstromingen erkend 
als algemene ramp", titelde 
HetLaatiteNieuw,i zaterdag in 
koeien van letters. Maar in 
de tekst luidde het: „De de
finitieve beslissing zal even
wel pas op 24 februari ge
nomen worden." 

• Dezelfde krant stuurde 
een reporter op pad naar het 
VT4-hoofdkwartier in Lon
den. Dat bleek een bouwkeet 
te zijn ter grootte van een 
kontainer. Er was niet eens 
een telefoonaansluiting in het 
technisch zenuwcentrum. 
Toen de Londense VT4-
werknemers elders een te
lefoon gevonden hadden om 
het Vlaamse hoofdkwartier 
in Nossegem in te lichten 
over het onverwachte be
zoek, gaf Nossegem geen 
toelating voor een geleid be
zoek aan het VT4-"moeder
huis" in Londen. 

• Het Vlaams Blok stelt 
voor een speciale zware taks, 
een zgn. solidariteitsver-
blijftaks in te voeren voor de 
Eurokraten omdat zij door 
hun aanw^ezigheid in 
Vlaams-Brabant de huurprij
zen opdrijven. Die taks kan 
in de plaats komen van de 
verhoging met 1% van de 
onroerende voorheffing die 
de provincie Vlaams-Bra
bant overweegt. 

• Volgens Het Volk over
weegt de opdrachtgevers van 
een van de twee schepen die 
nog op de Boelwerf liggen, 
een gastanker, het kontrakt 
met Boel te verbreken. Het 
kontrakt voor het tweede 
schip, een kabellegger, werd 
al eerder verbroken. Bij fail-
hssement kan de opdracht
gever dit eenzijdig doen. 

• Minister Vaiide Lanotte 
(SP) wil elk privé-initiatief 
op het vlak van krematoria 
verbieden. Verleden jaar 
werden in een VUvoords 
privé-krematorium misbrui
ken vastgesteld. Er werd sys
tematisch as van overledenen 
vermengd. 

BEDEVAART 
De woordvoerder van het Taal 
Aktiekomitee Guido Mooiu 
maakte ons attent op "twee per
tinente onjuistheden" in de twee 
bijdragen die de voorbije weken 
verschenen over de ruzie in het 
IJzerbedevaartkomitee. Onze 
bewering dat priester" Herman 
BodteeU blijk had gegeven van 
een biezonder matige interesse 
in het doen en laten te Diks-
muide, ^vat er waarschijnlijk toe 
geleid heeft dat hij niet meer 
herkozen werd (WIJ nr. 4), 
strookt niet met de -waarheid. 

Bosteels, die vroeger priester
leraar ^vas, werd immers aan
geduid tot parochieherder in 
Herdersem (Aalst). Het is deze 
nieuwe job, en niet zijn gebrek 
aan belangstelling, die hem vol
gens Moons verhindert de al
gemene vergadering van het I J 
zerbedevaartkomitee nog bij te 
w^onen. 

Fout was ook onze bewering dat 
na afloop van de vergadering 
van de Groep van Gent in au
gustus verleden jaar het ontslag 
van Bedevaartkomiteevoorzit-
ter Vandenberghe geëist werd 
indien hij zich niet zou neer
leggen bij een radikalisering van 
zijn toespraak (WIJ nr. 5). 
Moons wees er ons op dat de 
Groep van Gent bij geen enkele 
gelegenheid het ontslcig van Li
onel Vandenberghe geëist 
heeft. 

Naar een reaktie gevraagd op de 
perskonferentie die de overbhj-
vende leden van de Raad van 
Beheer van het I Jzerbedevciart-
komitee georganiseerd hebben, 
antwoordde Moons dat de 

Groep van Gent halfweg ver
leden week nog niet bijeenge
komen was. Hij gaf als zijn 
persoonlijk standpunt te kennen 
dat hij zoals de zaken toen lagen 
niet zinnens is om zijn ontslcig 
terug in te trekken. Dat was de 
voorwaarde die Vandenberghe 
en de Raad van Beheer gesteld 
hadden om met de ontslagge
vers een dialoog aan te gaan. 

Op een Algemene Vergadering 
van het Bedevaartkomitee wer
den verleden weekend alvast 
drie nieuwe beheerders verko
zen. Het gaat om Herman d'Ed-
patlier (ook aktief in het ANZ), 
Bart Maddenj (een jong poli-
toloog van de KU Leuven) en 
Hugo Van Hemeiryck (algemeen 
sekretaris van de Vlaamse Oud-
strijders). 

Na de verkiezing van deze drie 
overtuigde Vlamingen blijven er 
nog 4 beheersmandaten vakant. 
Binnen het Bedevaartkomitee 
w^ordt niet uitgesloten dat deze 
ingevuld kunnen worden door 
leden van de "Groep van Gent" 
die op hun ontslag willen te
rugkomen. 

OPSLAG 
In het kamerdebat over de her
ziening van de parlementaire 
wedde bleef er grote onduide
lijkheid over bestaan of het 
voorstel van de meerderheid en 
de PRL de parlementsleden 
straks al dan niet een substan
tiële loonsverhoging zou toe
kennen. Volgens de groenen in 
de Kamer zal een gemiddeld 
kamerlid dankzij dit voorstel 

straks zo'n tienduizend frank 
netto extra verdienen. 

Het voorstel van de meerder-
heidsfrakties en de PRL wil de 
parlementaire wedde volledig 
belastbaar maken. Vandaag 
wordt de parlementaire ^vedde 
maar voor de heUt belast. In ruil 
mogen de kamerleden volgens 
het voorstel hun beroepskosten 
(een vast bedrag van 28% van 
de -wedde), hun verkiezingsuit
gaven en hun verplaatsingskos
ten inbrengen, en wordt de par-
lementswedde, naar het voor
beeld van de wedde van een 
rechter bij de Raad van State, 
om de drie jaar verhoogd. 

CVP-fraktieleider Tant gaf toe 
dat het voorstel voor sommige 
parlementsleden een verhoging 
van de netto wedde inhoudt, 
maar hij verdedigde het met het 
argument dat de parlements
leden nu al niet overdreven veel 
verdienen. 

Tant vindt dat de politiek "de 
besten" moet kunnen blijven 
ciantrekken. In de privé-sektor 
verdienen kaderleden, mana
gers en bedrijfsleiders en de 
uitoefenaars van vrije beroepen 
nu al stukken meer dan de ver-
kozenen des volks. 

Indien de berekeningen van de 
groenen kloppen, en de par-
lementcdre wedde dankzij het 
meerderheidsvoorstel inder
daad substantieel stijgt, kan 
men nochtans weinig begrip 
hebben voor de w^eddeverho-
ging die de kamerleden zichzelf 
toestaan op een ogenblik dat de 
federale regering van de bur
gers een loonstop vraagt. Tant 
verklaarde gelukkig dat een net

toverhoging van de parlemen
taire wedde er niet kan komen 
voor I januari 1997, wanneer 
het krisisplan ten einde loopt. 

REVISIONISME 
De Kamer van Volksvertegen-
\voordigers heeft unaniem een 
wet aangenomen die het ont
kennen van de holocaust (re
visionisme of negationisme) 
strafbaar stelt. Het wordt straks 
wettelijk verboden te ontken
nen dat er gaskamers bestaan 
hebben, of dat er nazi's zich aan 
de massale vervolging van joden 
hebben schuldig gemaakt. Wan
neer de senaat deze -wet ook 
goedkeurt, kan de overtreding 
ervan een jaar gevangenisstraf 
en een boete van een miljoen 
frank kosten. 

Buiten het parlement is niet 
iedereen ervan overtuigd dat 
het revisionisme met een verbod 
bestreden moet worden. Ook 
wij hebben daar vraagtekens 
bij. We zijn het eens met ie
dereen die het ontkennen van de 
holocaust een schande noemt. 
Laat er al twijfel bestaan over 
het exakte aantal mensen dat in 
de gaskamers van de nazi's het 
leven liet, er bestaat geen twijfel 
over dat de uitroeiingskampen 
bestonden, en dat de uitroeiing 
van de joden in nazi-Duitsland 
en de door dat regime bezette 
gebieden een bew^lste politiek 
vormde. 

Maar we menen dat er andere 
en betere middelen bestaan om 
•wie de holocaust ontkent het 
gras voor de voeten te maaien 

AU het mn WatheUt en Fnac afhangt, gaat Vlaanu kuUuurminuter Weckx ook voor de va^te boekenprijs de mut m. 
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dan hen simpelweg wettelijk te 
verbieden hun leugens te ver
spreiden. Er kan beter meer 
geïnvesteerd worden in het ge-
schiedenisonderricht en het his
torisch onderzoek. Men snoert 
de revisionisten de mond door 
hen te bekampen met argumen
ten, bewijzen, getuigenissen, en 
door de VcJsheid en leugenach
tigheid van hun "bewijzen" aan 
de kaak te stellen. Een wettelijk 
verbod, het ultieme middel 
w^aarover een demokratie be
schikt, geeft de indruk dat het 
niet mogelijk is de "argumen
ten" en "bewijzen" van de re
visionisten te ontkrachten. 
E^n van Vlaanderens meest no
toire revisionisten, Siegfried Ver-
beke, vindt de op stapel staande 
wet niet echt verontrustend 
voor zijn aktiviteiten. Hij vindt 
heel de revisionistische moer-
lemeie, zo vertelde hij aan De 
Morgen, zelfs ,,fantastische pu
bliciteit en de beste aansporing". 
Niettemin zal hij de publikaties 
van Vrij Hititoriéch Onderzoek wat 
aanpassen. Er zullen errata toe
gevoegd worden aan de oude 
publikaties waarin gesteld 
wordt dat uitdrukkingen als "de 
gaskamers bestaan niet", gele
zen moeten worden als "de gas
kamers bestaan wellicht niet". 
De wet die de Kamer eenparig 
goedkeurde laat namelijk toe te 
twijfelen. 

CORDON 
SANITAIRE 
Bart)ten in "cordon danitaire" tegen 
Vlaanuf Blok, schreef Be Stan

daard zaterdag. Het bericht is 
gebaseerd op gegevens van 
Hand in hand en op een artikeltje 
uit Bladgroen, het maandblad 
van de Agalev-leden. Vooral de 
VU lijkt zich in de aangehaalde 
voorbeelden "schuldig" te ma
ken aan het doorbreken van het 
IJzeren Gordijn rond het 
Blok. 

Er is sprake van barsten in het 
cordon in de Oostvlaamse en 
Vlaamsbrabantse Provinciebe
sturen, in Boechout, Wille-
broek, Asse, Antwerpen, en 
Boom. We konden niet alle ge
vallen natrekken. Volgens het 
aangehaalde artikel werd de 
schending in een aantal gevallen 
niet bevirezen, of leverde ze in 
ieder geval niet het beoogde 
resultaat op. 

In Willebroek, Asse en Boe
chout zou het om stemafspraken 
gaan bij de verkiezing van de 
OCMW-raad. Bij deze geheime 
verkiezing worden en w^erden 
trouwens overal tussen de ver
schillende partijen stemafspra
ken gemaakt. Om aan deze 
praktijk een einde te maken stelt 
de VU de rechtstreekse ver
kiezing van de OCMW-raad 
voor. 

Het is £ian de lokale VU-be-
sturen om, rekening houdend 
met de lokale omstandigheden, 
te oordelen in vs^elke mate en 
vorm zij een samenwerking met 
Vlaams Blok-mandatarissen 
toelaatbaar achten. De VU-na-
tionaal veroordeelt in principe 
elke samenwerking met het 
Vlaams Blok. De "schendingen" 
hjken ons in ieder geval slechts 
gemuggezift van mensen die de 

verdraagzjiamheid zo hoog in 
het vaandel dragen dat ze zelfs 
weigeren om op de trein naast 
"Blokkers" te gaan zitten. 

AMNESTIE 
Hoe sterk de meningen tussen 
voor- en tegenstanders van am
nestie nog uit elkaar liggen, 
werd nog eens schrijnend aan
getoond in anderhalf uur Dooier 
op Ka 2. VU-ere-senator Odwatd 
Van Ooteghem kreeg er geen twee 
minuten tijd om uit te leggen 
waarom hij als net geen ze
ventienjarige naar het Oost
front vertrokken is. Dit ver
melden ŵ e slechts om U een 
gedacht te geven van de diep
gang die dit duidingsdebat be
oogde 

Nieuws viel er te rapen in Ter
zake van verleden donderdag. 
VU-senator Hugo Schiltz ont
hulde er het bestaan van een 
diskrete interkabinettenwerk-
groep tijdens de regering Mar
tens VIII die maatregelen be
studeerde om de gevolgen van 
de repressie weg te werken. Er 
was één maatregel klaar in voor
ontwerp. In een herziening van 
de fiskale procedurewet zou een 
artikeltje verdwijnen waardoor 
sonunige repressieslachtoffers 
van uitstaande schulden ont
heven zouden worden. Het was 
de bedoehng om een en ander 
op een diskrete wijze te laten 
verlopen. De vroegtijdige val 
van de regering over de Waalse 
w^apenlicenties vnerp echter 
roet in het eten. 

DEHAENE 
Een duidelijk CVP-standpunt 
over de federalisering van delen 
van de Sociale Zekerheid zal 
men ^vaarschijnlijk niet moeten 
verwachten voor de komende 
verkiezingen. Premier Dehaene 
verzet zich daartegen. Indien de 
CVP toch klaarheid zou willen 
scheppen, dreigt Dehaene er
mee de senaatslijst niet te zullen 
trekken. En met die chantage 
stelt hij de CVP voor een on
mogelijke keuze. 

Op het CVP-partijbureau van 
maandag jl. kwam het volgens 
Het Belang van Limburg tot een 
"frontale botsing" over de So
ciale Zekerheid tussen Erik Van 
Ronipuy en de premier. Van 
Rompuy drong in het licht van 
de komende verkiezingen aan 
op een duidelijk CVP-stand
punt over de federalisering van 
d e S Z . 

Niet met mij, kreeg hij meteen als 
antwoord van Dehaene. Toen 
de broer van. de CVP-vice-pre-
mier en minister van Begroting 
aandrong met Zo kunnen we toch 
niet diókuteren, smeet Dehaene 
de deur helemaal dicht: Ik ben 
geen vragende partij om overal in 
Vlaanderen met mijn dmoel tegen de 
muur te hangen. 

De Limburgse krant somde alle 
vooraanstaande CVP-ers op die 
wél voorstander zijn van de fe
deralisering van delen van de 
SZ: voorzitter Van Hecke, mi
nister-president Van den 
Brande en de fraktieleiders De 
Roo, Tant en Van Rompuy. Of op 
Dehaene na de manrun die het voor 
het zeggen hebben binnen de CVP, 

besluit het Belang. We vrezen 
dat er bij de CVP slechts één 
man het voor het zeggen heeft: 
Dehaene. 

STUYCK 
In de fakturenzwendel waarvan 
PR-man Raoul Stuyck beschul
digd wordt, moeten 48 van de 78 
verdachten voor de korrekti-
onele rechtbank verschijnen. 
Stuyck schreef fakturen uit 
voor diensten die hij niet le
verde. De PR-man streek daar
voor een kommissie op, maar 
het volgens de faktuur verschul
digde bedrag bleef bij de 
"klant". De klanten van Stuyck 
konden die fakturen als kosten 
inbrengen op hun belastingaan
gifte. Bij de fraude is een bedrag 
gemoeid van 150 miljoen 
frank. 

Vooraanstaanden uit alle Ant
werpse sektoren mochten zich 
tot het klantenkringetje van Ra
oul Stuyck rekenen. Onder 
meer vier politici, een VLD-
senator, een SP-schepen, een 
ex-SP-schepen en een ex-CVP-
schepen moeten voor de recht
bank verschijnen. Maar ook de 
direkteur-generaal van de Ga
zet van Antwerpen, de baas van 
uitgeverij Perexma, een ex-pro
ducer van BRTN-Radio Ant
werpen, verantwoordehjken 
van SK Beveren, zaakvoerders 
van spraakmakende Antwerpse 
horeca-zaken, de man achter 
"De Scene", een reisagent en 
een vastgoedmakelaar. 

VLAANDEREN, EEN STEM DIE KLINKT! 

Het Algemeen INederlandé Zang
verbond stelde het motto van 
het aanstaande Vlaams Na
tionaal Zangfeest (23 april) 
voor. Het AISIZ vwil proberen 
met Vlaanderen, een <)tem die 
zingt, een étem die klinkt! meer 
volk te lokken naar het Ant
werps Sportpaleis dan vorig 
jaar. Aangezien er op de pre
sentatoren Mieke Bouve en Geert 
Segerd na weinig klinkende na
men op de affiche staan, zal 
deze opdracht niet eenvoudig 
zijn. 

Of het ontbreken van pu
bliekstrekkers te maken heeft 
met het ontslag van de voor
zitter van de Programmakom
missie Rob Eykend wordt door 
ANZ-sekretaris Koenraad De 
Mettlder bevestigd noch ont
kend. Eykens nam ontslag na 
grote onenigheid in de aanloop 
naar het Zangfeest van vorig 
jaar. Toen werd de Neder
landse zanger Hand de Booij 
door ANZ-voorzitter Hugo 
Portier van de affiche ge
schrapt, en verkoos Ramded 
Shaffy zelf om niet op te tre
den. 

Volgens De Meulder zijn de 
relaties van het Zangfeest 
(niet van het ANZ, dat bvb. 
ook nog Nekka organiseert) 
met een aantal artiesten en 
artiestenbureaus steeds moei-
hjk geweest, ook al voor het 
ontslag van Eykens. De Meul
der acht het niet onwaar
schijnlijk dat deze troebele re
laties door het wegvallen van 

Eykens als kontaktpersoon 
nog troebeler geworden zijn. 
Maar de ANZ-sekretaris 
vreest dat het moeilijk zal blij
ven om bekende figuren op het 
Zangfeest-podium te krijgen, 
zolang het Vlaams Nationaal 
Zangfeest een geëngageerde 
boodschap uitdraagt. 

O p de perskonferentie stelde 
ANZ-voorzitter Hugo Portier 
een origineel initiatief voor. De 
organisatie bokste een tien
puntenprogramma in elkaar 
dat aan het eerste rechtstreeks 
verkozen Vlaams parlement 
voorgelegd zal worden. De 
Vlaamse Raadsleden worden 
opgeroepen om van de ver-
wezenHjking van dit manifest 
een prioriteit te maken. Mid
dels een petitie-aktie bij de 
kultuurverenigingen •wil het 
ANZ voor dit tiendelig pro
gramma steun verwerven. De 
nationale maar vooral ook lo
kale voorzitters van de ver
schillende kultuurverenigin
gen die Vlaanderen rijk is, 
worden alvast aangespoord 
om het manifest te onderte
kenen. 

Het eerste punt is meteen mid
den in de roos gemikt: de 
aanscherping van het natie-
bewustzijn. Het ANZ sugge
reert meer aandacht te schen
ken aan de Nederlandse taal 
en kuituur in ons onderwijs, de 
herwaardering van het ge-
schiedenisonderricht, een ak-
tief buitenlands beleid en een 
ondersteuningsbeleid van de 

Nederlandse taal en kuituur in 
de media. 
Ten tweede roept het ANZ het 
Vlaamse parlement op zich in 
te spannen voor de overhe
veling van bevoegdheden als 
de volledige Sociale Zeker
heid, de taalwetgeving, de fi
nanciële en de fiskale be
voegdheden, momenteel cdle-
maal nog federale aangelegen
heden, naar de gewesten en 
gemeenschappen. 

Handig gevonden is verder de 
oproep om een maatschappe
lijk handvest op te stellen, 
waardoor Vlaanderen model 
kan staan voor „een moderne, 
zelfbewuste, open, verdraag
zame en in solidariteit wel
varende samenleving met een 
fundamenteel respekt voor an
dere kuituren." Z o n handvest 
moet volgens het ANZ de 
voorafbeelding zijn van een 
eigen Vlaamse grond^vet. 

Andere onderdelen van het 
tienpuntenprogramma vor
men de ekonomische veran
kering, de Vlaams-Neder
landse samenwerking en de 
goedkeuring van twee moties. 
Eén motie waarin de Vlaamse 
Raad de overdracht eist van 
het Vlaamse amnestiedossier 
en alle bevoegdheden die daar 
betrekking op hebben, en een 
motie waarin gesteld wordt 
dat Vlaanderen als een vol
waardige lidstaat betrokken 
moet worden bij de Europese 
Unie. 

strategisch plein voor Brussel, 
een urgentieplan voor Vlaams-
Brabant, en een aktieplan voor 
Voeren. De bedoeuM van 
deze plannen is de Vlaamse 
aanwezigheid in Brussel op 
alle beleidsniveaus te wraar-
borgen, het herstel van het 
integraal Nederlands karakter 
van Vlaams-Brabant (via de 
afschaffing van de faciHteiten, 
het inperken van het kiesrecht 
voor EU-burgers en de vol
ledige splitsing van het kies
arrondissement Brussel-
Halle-Vilvoorde), en het be
nadrukken van het Vlaams ka
rakter v£in Voeren (via bvb. 
Vlaamse tewerkstelling in de 
streek). 

,,Indien het Vlaams parlement 
dit tienpuntenprogramma uit
voert", besluit het ANZ, 
„wordt de rechtstreekse ver
kiezing van de Vlaamse Raad 
een echte mijlpaal in het stre
ven naar Vlaamse zelfstandig
heid." Oppervlakkige waarne
mers zouden de indruk krijgen 
dat het ANZ met dit tien
puntenprogramma enkele 
Vlaams-radikale verenigingen 
in de speerpunt van de 
Vlaamse beweging de loef 
tracht af te steken. O p het 
eerste gezicht lijkt de orga
nisator van het Zangfeest zich 
immers weinig in te laten met 
de politieke haalbaarheid van 
haar eisen, en de Vlaamse 
Raad zelfs op te roepen haar 
boekje te buiten te gaan. 

Tenslotte vraagt het ANZ een ANZ-sekretaris De Meulder 

legde ons uit dat het niet de 
taak is van de Vlaamse ver
enigingen om zich om de on-
middeUijke politieke haalbaar
heid van hun doelstellingen te 
bekommeren. E)e Vlaamse be
weging mag de politieke re
aliteit inderdaad een forse stap 
voorblijven. Maar De Meul
der wees er ons op dat het 
A N Z bij een aantal van de 
"radikale" punten de Vlaamse 
Raad een slag om de arm laat 
houden. Het manifest spreekt 
dan bvb. over moties die de 
Vlaamse Raad kan stemmen 
om druk uit te oefenen. Of in 
het geval van het plan voor 
Vlaams-Brabant (waarin de 
afschaffing van de faciliteiten 
bepleit wordt), nodigt de tekst 
het Vlaams parlement uit op
dracht te geven aan de 
Vlaamse regering om een aan
tal delikate kwesties „met alle 
demokratische middelen op 
het federaal niveau af te dwin
gen." 
Niks illegaal dus, niks onde-
mokratisch ook. Daarom lijkt 
volgens ons de hoop ge-wettigd 
dat een flink pak Vlaamse 
Raadsleden zich na hun ver
kiezing achter dit manifest zul
len kunnen scharen. En in 
afwachting daarvan leert een 
aandachtige lektuur van het 
manifest dat waarschijnlijk 
geen enkele belangrijke 
Vlaamse kuituur- of strijdver-
eniging er zo'n dikke graten in 
zal vinden dat zij zou weigeren 
het te ondertekenen. 

(Pdj) 
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PORTRET VAN 65 VIAAMSBRABANTSE GEMEENTEN 

Nelly Maej: "AIU4 in het werk 
dtellen voor een dialoog met alle 
politieke krachten in Burundi " 

RUANDESE TOESTANDEN 
IN BURUNDI 

M e t de regelmat igheid van een 
klok vest igt N e l l y M a e s de aan
dach t op de toes tand in he t 
woelige Afr ikaanse kon t inen t . 
Ui t de h a a r toegezonden be
r ich ten blijkt dat B u r u n d i dreigt 
af te glijden naa r R u a n d e s e toe
s t anden . D e ge^velddadige in
c identen nemen over h a n d toe. 
D a a r o m interpel leerde sena tor 
M a e s minis ter V a n d e n b r o u c k e . 

„De regionale konferentie die in 
Bujumbura zou worden gehouden 
werd uitgejteD. Alhoewel de tekenen 
duidelijk zijn blijft de internationale 
gemeeiuchap de dituatie onderdchat-
ten. Nochtand moet allej gedaan 
worden om alle politieke krachten in 
Burundi rond de tafel te krijgen wor 
echte politieke dialoog. Het verze
keren van de veiligheid van de bur
gere i) daarbij een eer^ite prioriteit en 
het kreé'ren van veilige zoned onder 
internatwnaal toezicht zou een mid
del kunnen zijn. Er moet een einde 
komen aan de bewapenmg van de 
burgerd en een neutraal gerechtelijk 
apparaat moet de krimmaliteU be
dt rijden en de dtraffeloodheid on
gedaan maken. Welke maatregelen 
heeft ond land en heeft de unter-
nationale gemeendchap genomen? 
Zullen wij weer blijven praten tot het 
te laat u? Voor het ingewikkelde 
Burundede probleem dringt zich een 
regionale oploMing op. Het feit dat 
de Burundede middelen voor zedtig 
procent uit Wedterde bronnen ko
men, kan een drukkingdmtddel bij 
idtdtek zijn." Aldus sena tor 
M a e s . 

D e minis ter ve rzeke rde da t alles 
in he t w e r k gesteld %verd door 
de Belgische diplomat ieke mis
sie o p d a t een poli t ieke dialoog 
zou tot s tand komen . 

(ge) 

A C H Z O ! 

Uitzonderlijk vindt u "Ach 
zo !" deze week op blz.9 

M e t deze zinspeling e indigde 
het a n t w o o r d van minis ter D i 
R u p o op de talrijke interpel
laties in de Kamerkommiss ie 
voor Inf ras t ruktuur . U raad t he t 
al ? N ie t iedereen is he t eens met 
de beslissing van D e Pos t om in 
s a m e n w e r k i n g met de Genera le 
B a n k en Royale Beige haa r 
k lan ten verzeker ingen, ka sbons 
en a n d e r e p r o d u k t e n aan te bie
den . O o k H u g o Olaerts gaf zijn 
ongenoegen te kennen . 

DWERGEN 

„Er id dteedd didkrimiiiatie geweedt 
inzake de regelgeving en de toe-
podding ervan tudden De Podt en de 
banken. In De Podt id er nooit orde 
op zaken gedteld voor wat de diverde 
„podten " of taken betreft. Dat blijft 
zo bij deze kaderovereenkomdt. Hoe 
zal de dtaat zich nu tegen zichzelf 
bedchermen ? 

Nog eend dtelUn wij vodt dat een 
meerderheid zich laat verkopen en 
verlinken door een minderheid en hoe 
van Vlaamde reason dwergen worden 
gemaakt. Het zijn geen bedrijfd-
ekonomidche argumenten die aan de 
bodid van het kaderakkoord met De 
Podt liggen. De raad van bed tuur en 
het direktiekomitee van De Podt zijn 
blijkbaar niet onafhankelijk. 

De Podt gaat damen met de Royale 
Beige omdat onder meer „Royale 
Beige goed aanvoelt wat de bekom-
mernidden van de raad van bedtuur 
van De Podt zijn "en omwille „ van de 
kulturele verwantdchap met het top
management van deze indtelling"." 

Begin dit jaar k e u r d e de fe
derale reger ing het p r inc ipe v a n 
de werk t i jdve rkor t ing voor de 
federale overhe idsd iens ten en 
ondergesch ik te be s tu r en goed. 
D e z e maat regel k a d e r t in het 
b r e d e r p lan van de a rbe idsher 
verdel ing. Sena to r B o b Van 
H o o l a n d had het over een nut
tig maatschappel i jk initiatief. 
Eén d m g is nu al duidel i jk: de 
kostpri js zal hoog liggen. D a a r 
enboven v e r w a c h t de pr ivé-sek-
tor een stijging van het z'wart-
•werk. Van H o o l a n d v roeg aan 
minis ter Vande Lano t t e w a a r o m 
deze maat regel in een i j l tempo 
w e r d genomen . „ Waarom wad er 
geen overleg met de vakbonden, de 
gemeenten en provincied? Waarop 
dteunt de minidter zich om deze 
maatregel ook in de gemeenten en 
provincied te doen toepadden ? Dit id 
niet evident. In een dtad aid Gent 
vornun de perdoneeLiuitgaven nu al 
64% van de totale uitgaven. Het 
voordtel kadert uiteraard in de po-
gmg om te we rkd te Hing te kreé'ren. 
Men had echter eerdt rudtig de pro
blemen en de behoeften moeten on
derzoeken. 

Ik vreed dat deze eenzijdige aanpak 
veeldiendten zaldedorganideren. Het 
gaat immerd om een individueel 
recht. Sommige ambtenaren zullen 
hierdoor gedemotiveerd worden. Nu 
worden de meedte problemen ervaren 
op de lagere nivo'd, terwijl ik vreed 
dat vooral de hogere nivo 'd van deze 
maatregel zullen profiteren. Poditief 
id dat het voordtel kadert in de 
evolutie naar een grotere flexibi
liteit. " Tot zover sena to r Van 
Hoo land . 

S inds 1 j anua r i '95 bes taan er in 
België twee Braban t se provin
cies, een Vlaamse en een 
Waa l se . D e jongste jaren w a r e n 
er, op de rari nanted na, nog 
wein ig uni ta i re B r a b a n d e r s te 
v inden , net zoals er van het 
oude , hertogeli jke, Braban t -ge -
voel nog w^emig overhe ind is 
gebleven. Wij bedoelen met da t 
laats te da t nog wein igen aan
voelen da t het his tor ische Bra
b a n t zich van D e n Bosch en 
Breda over An twerpen , M e c h e -
len en Brussel tot Nijvel uit
s t rek te . 

GEVIERENDEELD 
In de huidige poli t ieke kon teks t 
zijn wij natuurl i jk t ev reden met 
de splitsing van de laatste uni
taire provincie in België. M a a r 
los daa rvan be t r eu ren wij da t in 
het kade r van de Euregio , zoals 
tussen de L imburgen , geen 
grensoverschr i jdende samen
w e r k i n g tussen he t onde r tus sen 
gevierendee lde B r a b a n t bes taa t . 
O f , ,gevijvendeeld ", nu he t 
Brussels hoofdstedeli jk gewest 
adminis t ra t ief uit B r a b a n t w e r d 
gelicht. Brussel is geen p ro 
vincie g e w o r d e n a lhoewel er 
toch een g o e v e r n e u r is, die heet 
d a n „ k o m m i s s a n s van de fe
dera le r ege r ing" m a a r zijn sta
t u u t is gelijk aan da t van de 
a n d e r e p rov inc iegoeverneurs . 

H e t is onze h o o p da t de nieu'we 
provincie Vlaams-Braban t , eens 
zij he lemaal ronddraa i t , w e r k 
m a a k t van een grensoverschr i j 
d e n d e polit iek voor Braban t . 

W a n t w a n n e e r Leuven als cen
t r u m van he t oude h e r t o g d o m 
en om prak t i sche r edenen tot 
hoofds tad gekozen w e r d zijn er 
vo ldoende a n d e r e his tor ische en 
p rak t i sche r e d e n e n om w a t ver 
de r te kijken d a n de g renzen van 
de a r rond i s semen ten Halle-Vil
voorde en Leuven . 

O n d e r t u s s e n doen de inwoner s 
van deze a r rond i s semen ten h u n 
best om V l a a m s b r a b a n d e r s te 
w o r d e n . Rad io 2 Vlaams-Bra-
ban t s teekt middels het p ro 
g r a m m a De Tiende Provincie een 
handje toe en geeft o.m. in
formatie over de afwikkell ing 
van de boedelscheid ing . O o k de 
provincia le d iens ten bezorgen 
informatie . Z o ve r scheen door 
toedoen van de Gewestel i jke 
On twikke l ingsmaa t schapp i j 
( G O M ) de ui tgave Vlaamd-Bra-
bant open en bloot. Portret van een 
nieuwe provincie (460fr.) En s inds 
kor t ook Portret van de 65 Vlaamd-
brabantde gemeenten. 

H e t is een omvangr i jk boek ge
w o r d e n da t niet alleen de in-
•woners van de bewus t e gemeen
ten zal boeien m a a r ook allen die 

op een of a n d e r e wijze in 
V laams-Braban t zijn geïnteres
seerd. 

INVENTARIS 

H e t boek begint met een ver
k lar ing bij de gegevens die voor 
elke gemeen te zijn samenge
b r a c h t en uit welke bes t anden 
zij w e r d e n gepu t . D e z e gege
vens zijn van socio-ekonomi-
sche aard , behande len de \voon-
nood- en he rwaarder ingsgeb ie 
den, de woonui tb re id ings - en 
reservegebieden. 

O m al deze informatie in een 
b r e d e r kade r te k u n n e n s i tueren 
w^orden naas t de gegevens van 
de Vlaamsbraban t se a r rond i s 
sementen ook de a lgemene in
d ica toren van he t Vlaamse ge
wes t gezet . 

Achte reenvolgens k o m e n pe r 
gemeen te opperv lak te , bevol
king, financiën, -werkloosheid 
en ekonomie (met de ve rhou
d ing •werkgevers-werknemers 
en de soor ten a rbe id) aan bod . 
E^n si tuat ieplannetje van elke 
gemeen te gaa t de gegevens 
vooraf. 

Per gemeen te ook de admini 
strat ieve s i tuering, de kies- en 
gerechtel i jke indel ing (ook met 
vermeld ing van de n ieuwe kies
k r ingen die voor de k o m e n d e 

landelijke verkiezingen voor het 
eerst van k rach t zullen zijn), het 
m t e r k o m m u n a a l ve rband , 
spor t - en kul ture le infrastruk
tuur, be sche rmde m o n u m e n t e n 
en l andschappen , o p e n b a a r ver
voer, r i jkswacht en b randweer . 

D e informatie over elke ge
meente beva t ook een overzicht 
van de bodembes t emming . 

Een samenva t t ende tabel sluit 
het boek^verk af. 

TWEE VOORBEELDEN 

H e t overzicht leert ook een eA 
ande r over de bev/oners van de 
n ieuwe provincie . Twee voor
beelden : Di lbeek in het a r ron 
dissement Hal le-Vilvoorde en 
Tie l t -Winge in het a r rondisse
men t Leuven . 

H e t verstedeli jkte Di lbeek is 
41 ,18km2 groot , telt 37.298 in
wone r s of 905 pe r k m 2 en 3 % 
vreemdel ingen . H e t gemiddeld 
inkomen pe r i nwone r bed raag t 
in Di lbeek 449.100fr., het ge
middeld inkomen pe r aangifte : 
1.055.600fr, daa rvan verd ien t 
4 0 % van de inwoner s 1 miljoen 
en meer. In Di lbeek zouden er 
1.031 werk lozen zijn. 

H e t landelijke Tie l t -Winge is 
44,16 k m 2 groot , telt 9.500 in
w o n e r s of 216 pe r k m 2 en 0,6 

KULTURELE 
VERWANTSCHAP 
N a m e n s de V U vroeg H u g o 
Olaer t s w a a r v o o r de kul ture le 
v e r w a n t s c h a p tussen de t o p van 
de Royale Beige en D e Pos t 
precies staat. Alles wijst e rop 
da t he t F r a n s e taal imperial isme 
opgevolgd w o r d t door een ge
raffineerde v o r m van kapi taa l -
imperial isme. „FyCn dergelijke da-
menwerkmg kan alleen maar uit
monden in nefadte bedliddingen. We 
moeten leren uit de gedchiedenu. De 
politieke ontvoogding van Vlaan
deren id een doorn 'm het oog van vele 
Frandtalige poUt'iei 

Aid het gaat om belangrijke dtra-
tegidche bedliddingen willen Vlamin
gen hun rol dpelen en niet langer 
buiten dp el worden gezet. De CVP en 
SP laten oogluikend toe dat de 
Frande invloed op het Vlaamde po
litieke en bedrij/dieven dteedd groter 
wordt. Hiervan kunnen talrijke 
voorbeelden worden gegeven. 

Waarom werd de kandidatuur van 
de Kredietbank niet weerhouden ? 
Hoe lang nog zal de minidter ge
dogen dat het „Belgujue a papa" 
onder meer De Podt blijft domi
neren ? Hoe verklaart de minidter de 
vroegtijdige publikatie van de ka-
derovereenkomdt door zijn kabinet ? 
Vanwaar de voorkeur voor de Ge
nerale Bank en Royale Beige?" O p 
dit alles k reeg kamer l id Olae r t s 
een kar ig an twoord . D i R u p o 
ve rded igde de stelling da t D e 
Pos t als au tonoom overheids
bedrijf behee r skon t r ak t en sluit 
me t om het even wie, zolang de 
w e t m a a r ge respek tee rd w o r d t . 

v reemdel ingen . H e t gemiddeld 
inkomen pe r i nwone r bed raag t 
er 336.299fr. H e t gemiddeld in
komen per aangif te : 854.400fr, 
d a a r v a n verdient 4 0 % tussen de 
500.000 en het miljoen. Tielt-
W i n g e telt 285 werk lozen . 

Beide gemeen ten zijn twee luk
r aak gekozen voorbee lden met 
de bedoel ing de lezer een r ich
t ing te geven omt ren t de ver
geli jkende informatie die hij in 
he t boek kan v inden . E e n boek 
da t b iezonder nut t ig zal zijn 
voor mensen die het socio-eko-
nomische beeld van h u n p ro 
vincie willen leren kennen en 
bes tude ren . Lokale politici vin
den er vo ldoende stof om hun 
w e r k i n g inhoud te geven. 

Wij r aden de inventar is g raag 
aan, hij zou ons inziens in elke 
biblioteek en in elk gemeen
tehuis te r besch ikk ing moe ten 
s taan. 

(mvl) 

c& Wegwijd in eigen regio. Por
tret van de 65 Vlaamdbrahantde 
gemeenten. Uitg. GOM Vlaamd-
Brahant, Toekomdtdtraat 36-38 
te 1800 Vilvoorde. 278 blx. 350fr. 
(Tel: 021251.51.71, fax: 
021252.45.94) Reknr. 001-
2778401-09. 
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NAAR EEN EUROPA VAN OLYMPISCHE CIRKELS 
Op de nieuwjaar,)Lunch van de VoLkxiunie <)telde VU-
voorzltter Anciaux twee dufkud^ietekutten voor. De eeréte 
tekdt handelde over de eer,)te recht,)treeköe verkiezing van de 
Vlaanue Raad. U kon deze tekdt verleden week in WIJ 
lezen. Deze week brengen we de tweede tekót. Hierin vraagt 
Bert Anciaux zich af welke plaat,) VUianderen ,)trak,) in 
welke Europa zal innemen. In 1996 wordt immer,) het 
Verdrag van Macuftricht herzien. Het wordt nu al tijd om 
ond af te vragen welke wijzigingen aan dit belangrijke 
Verdrag nuttig kunnen zijn. 

I
n '94 ^varen er Europese ver
kiezingen en referenda in 
Oostenrijk en de drie Skan-
dinavische landen. De moeite 

waard om even bij stil te staan 
en te kijken hoe het nu verder 
moet. 

BIJ de Euro-verkiezingen van 
1994 heeft de Volksunie haar 
doel bereikt. Tegen alle voor
spellingen in behielden -we onze 
Euro-zetel. Onze Europese 
partners zat het echter niet zo 
mee. In Frankrijk, Italië en 
Spanje waren de resultaten 
ronduit slecht. De hele Euro
pese Vrije Alliantie hield slechts 
A verkozenen over: twee Schot
ten (?I), één Vlaming en één 
Canariër. Het zou te gemak
kelijk zijn dit resultaat enkel te 
wijten aan de poHtieke situaties 
in de verschillende landen. 

KOMITEE VAN REGIO'S 
Is het regionalisme, het Europa 
van de volkeren en de regio's nu 
definitief begraven ? Optimis
tisch zijn we niet. 

We waren enthousiast over het 
Komitee van de regio's dat door 
het verdrag van Maastricht 
werd ingesteld. Veel vlees heeft 
dit lichaam echter niet. Het mag 
geen adviezenbarak worden die 
adviezen aflevert die niemand 
leest en waar geen kat rekening 
mee houdt. Wij zien dit Komitee 
als embryo van een echte Senaat 
der volkeren en regio's die op 
termijn de ministerraad zou ver
vangen. Dagdromerij ? Als er op 
termijn een 'tweede kamer' 
komt zal het er één zijn van de 
staten. Wil Vlaanderen daarin 
een plaats, dan zal het die van 
België moeten afdwingen. 

We staan voor 1996, de her
ziening 'Maastricht'. De voor
bereidingen daarvoor zijn volop 
aan de gang. De blauwdrukken 
worden vandaag uitgetekend. 

Zit er een kans in dat Vlaan
deren wat mee zal kunnen be
slissen ? De vraag wordt niet 
eens gesteld ! De diskussie zal 
gaan over de afzw^akking van de 
unanimiteitsregel in de Raad. 

Voor Vleianderen zit er in de 
intergouvernementele konfe-
rentie van 1996 weinig brood. 
Tenzij we vandaag de diskussie 
daarrond aanzwengelen. 

We zullen ons moeten bezinnen 
over de in te slagen weg. Niet 
zozeer de plaats van de VU in 
het Europees Parlement is daar
bij aan de orde. 

De vraag is wat de plaats van 
Vlaanderen is in welk Europa, 
vandaag en morgen. 

EUROPESSIMISME 
We willen ons niet opwerpen als 
Euro-pessimisten, maar kunnen 
we nog langer tevreden zijn met 
een Europa zoals het vandaag 
reilt en zeilt: 

-met de realisatie van de interne 

markt -waarbij miljoenen bijko
mende arbeidsplaatsen in het 
vooruitzicht werden gesteld ? 
De realiteit is anders en deed 
ons (voorlopig ?) stranden op 17 
miljoen werklozen ! 

- met de institutionele hervor
ming die 'Maastricht' met zich 
meebracht ? De doorzichtigheid 
in de besluitvorming is zo goed 
als onbestaande. Nieu-we werk
instrumenten, zoals de 'codici-
sie, zijn voor de grote meer
derheid van de Euro-parle
mentsleden onbekend. We moe
ten ons dan ook niet afvragen 
wat de ge-wone bevolking nog 
van het hele systeem begrijpt. 

- met de totale machteloosheid 
op het vlak van de buitenlandse 
betrekkingen ? Bosnië is vol
doende om te beseffen hoe het 
gesteld is met de politieke unie. 

- met een landbouwpolitiek die 
de landbouwers weghaalt van 
het land, de agro-business voor
trekt, produkten aflevert die 
schadelijk zijn voor de volks
gezondheid en Europa steeds 
afhankelijker maakt van im
port? Europa werd netto-im
porteur van landbouwproduk-
ten en dit ondanks de tientallen 
miljarden (2/3 van de EU-be-
groting) die er jaarlijks tegen
aan worden ge- of vergooid. 

- met de steeds groeiende af
stand met de burger? De Eu
robarometers liegen er niet om: 
Europa is niet populair ! 

- met een steeds maar verder uit 
elkaar groeiend welvaartspeil ? 

- met een korrupt apparaat ? De 
Kommissie houdt het op 1 %. 
De Fransman d' Aubert spreekt 
van 10 tot 15 % ! De fraude bij 
de bouw van het Europarle
ment, de exuberante vergoedin
gen van de parlementsleden .... 

VISEGRAD 
Er zijn bovendien nieu-we pro
blemen die om een oplossing 
vragen: 

- De zogenaamde "Visegrad-lan-
den' - Polen, Tsjechië, Slovakije 
en Hongarije - en ook nog Slo
venië en allicht Kroatië moeten 
tegen 2000 bij de Europese Unie 
aansluiten. Hoe moet dat 
gaan? 

Moeten we met dezelfde in
stellingen en dezelfde bevoegd
heden blijven voortwerken ? 

- Zal Europa de GATT-akkoor
den overleven ? De grote baas 
van Sidmar pleitte onlangs voor 
een regionaal (Europees) pro-
tektionisme. Sir James Gold
smith windt er in zijn boek "Le 
Piège" geen doekjes om: Gatt is 
de uitverkoop van de Europese 
werkgelegenheid. Zal ons so
ciaal systeem, dat een eeuw no
dig heeft gehad om opgebou-wd 
te worden, kraken onder de 
druk van de delokalisatie ? 

- Wat gaan we bijgevolg doen 

Bert Anciaux: "De vraag i) wat de plaatJ van Vlaanderen ld in welk 
Europa, vandaag en morgen. " 

,6 i "* t* 

met de zogenaamde 'kommu-
nautaire preferentie' ? Daarover 
bestaan twee tendensen: de 
Franse die daar nogal de nadruk 
op leggen enerzijds, en de En
gelse die daarin (omwille van 
hun Commenwealth) te veel be
perkingen zagen anderzijds. 
Moeten we niet uitkijken naar 
een selektieve preferentie, en 
bijvoorbeeld in eerste instantie 
naar het Oosten kijken, en in 
tweede instantie naar het hele 
Middellandse Zeebekken ? 

- Een nieuwe veiligheidsge-
meenschap wordt noodzakelijk. 
Het is dringend nodig met de 
vroegere kommunistische lan
den nieuwe akkoorden te slui
ten. Het is niet leuk dat Jeltsin 
de vinger op het 'lanceerknopje' 
legde wanneer een onschuldige 
Noorse raket gelanceerd werd. 

De vragen zijn eindeloos, de 
antwoorden erop niet zo van
zelfsprekend. Men heeft ieder
een in Vlaanderen altijd doen 
geloven dat al wat de EG en nu 
de Europese Unie doet of laat 
per definitie pro-Europees is. 
De VU stemde tegen Maas
tricht omdat \ve het geen goede 
Europese stap vonden. Anderen 
deelden onze kritiek maar ze 
stemden toch maar voor. Schrik 
van de Europese krisis, en 
vooral: schrik om als anti-Eu
ropeaan te worden bestempeld. 
Begrijpelijk! De arrogantie 
waarmee door Europese mid
dens werd gereageerd op het 
nooit voor mogelijk gehouden 
Deense 'Nej Tak' zou iemand 
schrik doen krijgen. Plotseling 
telde een meerderheid in een 
land niet meer! De Denen wa
ren in eerste instantie bezorgd 
over de kwaliteit van hun sa
menleving. Dat IS geen eng na
tionalisme, maar de realistische 
houding van politici die het so
ciale en kulturele weefsel van 
hun land willen behouden. 

OLYMPISCHE CIRKELS 
De VU vindt dat we moeten 
evolueren naar een Europa van 
de Olympische cirkels. Een Eu-

ropese Unie met z'n 15 (en 
binnenkort met 20) kan niet 
meer beoordeeld woorden zoals 
destijds het Europa van de 6. 
Toen konden we nog dromen 
van een echte federatie. Met 15 
leden zijn de verschillen te 
groot: én kultureel, én sociaal, 
én ekonomisch... 

Hoe kan een unanimiteitsregel 
werken in een Unie over zoveel 
onderwerpen ? En anderzijds: 
hoe kan men een Unie sajnen-
houden wanneer een land geen 
kans heeft om de schending van 
vitale belangen in te roepen. Zo 
moesten de Denen kunnen re-
cigeren bij de bedreiging van 
hun kustlijn door het 'grote 
geld' en is het toch niet meer dan 
logisch dat de 'kleinere talen' 
reageerden op de uitlatingen 
van de Fransman Lamassoure. 

Wij verwerpen het CDU-pIan 
van de 'harde kern'. Dit plan is 
op een arrogante wijze selektief 
en wil verder gaan met een kern 
die niet alleen verder wil, maar 
dit ook kan. Wie wil en (nog) 
niet kan moet er echter ook bij 
betrokken worden. Zoniet krij
gen we terechte reakties zoals 
van Spanje of Italië. 

De zogenaamde "Eurofedera
listen" hebben steeds als fina
liteit van Europa de totstand
koming van een Europese Staat 
gezien. Het internationaal door
trekken van een 19de eeuws 
staatskoncept kan niet met zo
veel deelnemers. We moeten 
zoeken naar een andere, ori
ginele, benadering. De beshs-
singsmacht moet zo dicht mo
gelijk bij het volk liggen. Eu
ropa mag slechts doen wat -we 
zelf niet aankunnen. 

Realisme leert ons dat we een 
'Olympisch Europa' willen, met 
elkaar overlappende cirkels, 
maar ook met eigen terreinen. 
De concentrische cirkels van 
het klassieke federalisme zijn op 
zo'n groot geheel, met zoveel 
diversiteit, niet toepasbaar. 

Europa kan nooit het resultaat 
zijn van een uitbou-w opgelegd 

van bovenaf. Het moet een ui
ting zijn van de wil van de 
volkeren en de naties van Eu
ropa om te komen tot een 
Unie. 

Daarom deze geheel nieuwe en 
gedurfde denkpiste. 

lïen dergelijke uitbouw van Eu
ropa behoudt de keuze om al 
dan niet aan te sluiten per de
finitie bij de staten, bij de be
volking. Schengen, politieke 
unie, Eurocorps, sociaal pakt, 
kulturele klausule... Het zijn al
lemaal voorbeelden van zon 
Europa van de 'Olymische cir
kels', een Europa van naties die 
nauw met mekaar verbonden 
willen zijn voor domeinen die ze 
zelf uitkiezen. 

Zoals het er vandaag uitziet zal 
Vlaanderen nooit een rol van 
betekenis in Europa kunnen 
spelen. Vlaanderen moet in Eu
ropa zijn eigen plaats kunnen 
kiezen. Ieder volk moet dit voor 
zichzelf kunnen uitmaken. 
Schotland -wil en kan dit wel
licht ook, net zoals Catalonië en 
Baskenland. Vlaanderen moet 
in eerste instantie met deze na
ties praten en zoeken naar een 
gemeenschappelijke strategie 
met als doel: de onafhankelijk
heid m Europa. 

Maar voor vele andere regio's, 
zoals Occitanië of Frans-Vlaan
deren is dit wellicht een fiktie. 
We kunnen dit jammer vinden, 
maar zelfs wij moeten ons bij de 
feiten durven neerleggen. 

Willen -we in Frankrijk nog iets 
redden van 'la France au plu-
riel', dan zullen we van de puur 
politieke benadering moeten af
stappen. Op de Corsikanen na is 
er in Frankrijk geen enkele po
Htieke beweging van betekenis 
die ook maar enigszins weegt op 
de besluitvorming. Er zal op een 
andere manier moeten gezocht 
woorden naar de veruitwendi-
ging van de identiteit van de 
'regions'. 

Ook met het bewaren en be
vorderen van deze identiteiten 
voor ogen moeten we in het 
Europa van vandaag en morgen 
naar andere methodes zoeken. 

De Europese instellingen moe
ten eenvoudiger. De Europese 
administratie werkt niet beter. 
Dit is niet goed voor iets dat zich 
als een 'alternatief' wil opwer
pen. De 'eurokratie' is als een 
laag slagroom op een dikke 
taart. Dit geeft de Euro-sceptici 
heel wat argumenten in han
den. 

De driehoeksverhouding 
Raad/Parlement/Kommissie is 
slecht. De Raad moet zich om
vormen tot een Senaat der sta
ten/naties als voorafspiegeling 
van een Senaat der volkeren. 
De besluitvorming moet pu
bliek gebeuren, de nationale 
parlementen {-wat ons betreft 
het Vlaamse) moeten beter ge
ïnformeerd worden. 

De invulling van ons politiek 
programma moet hetzelfde blij
ven: vrede door respekt, sa
menwerking, ontwikkeling .... 

Het kader van de EU-instel-
lingen is echter aan het kraken. 
We moeten het wijzigen voor
aleer het de hele Europese Unie 
meesleept in een krisis die nie
mand wil, ook de Euro-sceptici 
niet ! 

Bert Anciaux 
Algemeen voorzitter VU 
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SOCIAAL 
WORDT SZ INZET KOMENDE VERKIEZINGEN? 

RAPPORT-JADOT MINIMALISEERT 
TRANSFERS SOCIALE ZEKERHEID 
(Vervolg van blx. 1) 

van informatie. De RlZIV-raad 
geeft dit ook toe, maar zegt dat 
ze desondanks toch een uit
voerig debat heeft gewijd aan de 
betrokken sektoren. De indruk 
leeft dat het gebrek aan cijfers al 
te gemakkelijk wordt ingeroe
pen als ekskuus om niet te moe
ten zeggen dat de misbruiken 
langs Waalse kant beduidend 
groter zijn dan langs Vlaamse 
kant. De werkgroep-Jadot is 
trouwens niet de enige onder
zoeksgroep die gekonfronteerd 
wordt met de moeilijkheid om 
aan informatie te geraken be
treffende de transfers in de So
ciale Zekerheid. Zo •werd het 
onderzoek van de Vlaamse re
gering aktief tegengewerkt door 
enkele federale instelhngen. 
Sommige belanghebbenden 
hebben blijkbaar iets te ver
bergen. 

Niet zonder enige trots meldden 
de Jadot-onderzoekers dat ze 
hun horizon hebben verruimd 
door „externe" studies te be
trekken bij hun onderzoek. 
Welnu, de lezer die benieuw^d is 
naar dit externe luik komt be
drogen uit. Er werden slechts 
twee studies weerhouden. Van 
het Vlaamse rapport heeft Ja -
dot blijkbaar nooit gehoord. De 
indruk bestaat dan ook dat de 
werkgroep uiterst selektief te 
Averk is gegaan. Zo werd de 
eenzijdige studie van het Wit-
Gele Kruis -weerhouden. Deze 
studie negeert de problemen 
aan de kant van de bijdragen en 
ontleedt enkel de uitgavenzijde. 
Het Wit-Gele Kruis besluit 
daaruit dat de geldstroom van 
Wallonië naar Vlaanderen 
loopt! Het tweede „externe" 
rapport werd gemaakt door een 
Franstalige interuniversitaire 
werkgroep. E^n keuze die vra
gen oproept over de onafhan
kelijkheid van de werkgroep-
Jadot. 

BOSWACHTER WERD 
STROPER 
Dit alles doet J a n Caudron be
sluiten dat zolang het beleid niet 
gericht is op een drastische ver
mindering van de medische 
overconsumptie, vooral in Brus
sel en Wallonië, maar ook in 
Vlaanderen, wij onvermijdelijk 
op een failliet van de Sociale 
Zekerheid afstevenen. 

Tijdens de besprekingen van het 
rapport-Jadot -werd het voor
beeld aangehaald van een ge
pensioneerd direkteur-generaal 
die ziekenhuizen de weg wijst 
op welke manier zij moeten te
werk gaan om het maximum te 
halen uit de terugbetalingen van 
het RIZIV wat betreft medische 
technische prestaties zoals de 
klinische biologie en de me
dische beeldvorming. Het oude, 
maar daarom niet minder 
wraakroepende, verhaal van de 
boswachter die stroper wordt! 
Sommige ziekenhuisdirekteurs 
gedragen zich als echte mana
gers van een medische fabriek 
wa^r het zakencijfer en dus de 
overproduktie hoog in het vaan
del wordt gevoerd. Zij beweren 
dat de omzet nu éénmjial moet 

kunde gehandhaafd blijft, zo-
l..Lng artsen méér verdienen door 
iiiéér onderzoeken te laten uit
voeren, komt men onmogelijk 
tot de sanering van onze ge-
zondheidssektor. Als genees
kundige moet men al een „ont
hechte heilige" zijn om niet te 
profiteren van de mogelijkhe
den die onze prestatiegenees
kunde te bieden heeft. 

WEDERZIJDS OVERLEG 

Het rapport-Jadot weigert door 
haar slappe opstelling hieraan 
iets te doen en geeft geen ant
woord op de niet-objektief ver
klaarbare transfers. J a n Cau
dron heeft de stellige indruk dat 
dit rapport past binnen de uni
taire rekuperatiestrategie die de 
federale regering huldigt. Het is 
trouwens opvallend dat tijdens 
de bespreking van dit rapport 
slechts twee Franstaligen hun 
mening kwijt •wilden. 

En langs Vlaamse kant z^wijgt 
vooral de SP als vermoord over 
dit heet hangijzer. Ooit -werd dit 
omschrijven als het verraad der 
klerken. 

De Volksunie, bij monde van 
J a n Caudron, eist dat er on
middellijk •werk wordt gemaakt 
van een gedeeltelijke federali
sering van de Sociale Zeker
heid. Caudron denkt hierbij aan 
de toewijzing van de kinder
bijslagen en de ziekteverzeke
ring aan de gemeenschappen. 
Zo ontstaan er samenhangende 
en volledige bevoegdheidspak
ketten. 

Jan Caudron; „Laat er geen mu-
verdtand over bedtaan, wij zijn niet 
tegen doLidariteit todden Vlaanderen 
en Wallonië op zich. Wel moet zij 
traruparant, wederkering en vooral 
betaalbaar zijn. Dit kan dlechté door 
wederzijdd overleg tiuiden degemeen-
dchappen." 

Jan Caudron: Zolang het beleid niet afgestemd 'u op een drodtidche 
vermindering van de medidche kondumptie, dtevenen we af op een 

failliet van de Sociale Zekerheid. 

opgedreven ^vorden omdat de 
ligdagprijs te laag zou liggen. 
Dat daardoor het RIZIV, en dus 
de belastingsbetaler, geplun
derd •wordt, zal deze medische 
bedrijfsleiders een zorg zijn. 
Trou^wens, op de vraag ^vaarom 

I VERKIEZINGSSTRIJD IN 
'TEKEN VAN 
SOCIALE ZEKERHEID? 

in Franstalig België hogere lig-
dagprijzen •worden toegekend 
dan in Vlaanderen komt geen 
antwoord. Ook dit vinden -wij 
niet terug in het rapport-Ja
dot. 
Zolang de prestatiegenees-

WAALSE ONDERZOEKERS NEMEN 

SOCIALE ZEKERHEID 
ONDER DE LOEP 

Terwijl eind '94 alle schijn
werpers werden gericht op de 
zes Voerdorpen, k̂ weim de dis-
kussie over de Sociale Ze
kerheid in een stroomversnel-
hng terecht. Daarbij gooide 
vooral de studie van de uni
versiteit van Bergen in op
dracht van de Waalse ge^west-
regering hoge ogen. 

Volgens de Waalse onderzoe
kers zijn de uitgavenverschil-
len in de Sociale Zekerheid 
,,relatief gering" en volledig 
verklaarbaar door ,,objek-
tieve faktoren". Deze optimis
tische slotkonklusie dient 
aanzienlijk gerelativeerd. De 
studie beperkt zich immers tot 
de uitgavenzijde van de So
ciale Zekerheid. De bijdra
gen, de keerzijde van de me
daille, -werden dus over het 
hoofd gezien. De onderzoe
kers stellen vast dat Wallonië, 
rekening houdend met z'n be
volkingsaantal, proportioneel 
meer ontvangt uit de Sociale 
Zekerheid. Daartoe worden 
een aantal objektieve faktoren 
ter verantwoording aangedra
gen. 

Het is %vel merkw^aardig dat 
de belangrijke sektor van de 
gezondheidszorg volledig bui
ten beschou\ving w^ordt ge
laten. Nochtans is het juist 
daar dat zich de uitgaven-
verschillen situeren die niet 
op basis van objektieve fak
toren kunnen -worden ver
klaard. Tenslotte schermen de 
Waalse onderzoekers met het 
fabeltje dat de geldstromen in 
het verleden van Zuid naar 
Noord hebben gelopen. Pro
fessor Juu l Hannes (VUB-
RUG) bevestigde onlangs 
nog dat het 19de-eeu^wse 
„Arme Vlaanderen" van pater 
Stracke nooit steun heeft ge
kregen uit Wallonië. Hij deed 
hiervoor een uitgebreid on
derzoek naar de fiskale in
komsten van de Belgische 
overheid tussen 1830-1914. 
Het staat vast dat Vlaanderen 
zijn aandeel toen reeds heeft 
betaald. 

Volgende week ontleden •wij 
de studie die prof. Hannes 
onder de titel Vlaanderen en de 
Belgiiche beladtingen in de jaren 
1830-1914 publiceerde. 

De inzet van de komende par
lementsverkiezingen is de toe
komst van de Sociale Zeker
heid, verklaarde SP-voorzitter 
Louis Tobback op de Nieuvi^-
jaarsreceptie van z'n partij. De 
verkiezingsuitslag zal richting
gevend zijn voor de struktuur 
van het sociale vangnet in Bel
gië. Ofwel kiest men voor het 
Angelsaksische model van de 
liberalen, ofwel blijft men z^we-
ren bij het sociaal-demokrati-
sche Rijnlandmodel. Ook eer-
ste-minister Jean-Luc Dehaene 
plaatst de hervorming van de 
Sociale Zekerheid bovenaan de 
politieke agenda. Over een mo
gelijke regionahsering reppen 
beide politici echter met geen 
•woord. 

De Sociale Zekerheid kampt 
met een tekort van 40 miljard 
frank. Omdat de uitgaven snel
ler stijgen dan de inkomsten 
groeit dit tekort voortdurend 
aan. Op jaarbasis ^vorden de 
SZ-uitgaven geraamd op 1.500 
miljard frank. De kostenexplo-
sie in de ziekte- en invalidi
teitsverzekering (500 miljard 
frank), de pensioensektor (660 
miljard frank) en de werkloos-
heidssektor (200 miljard) dreigt 
de Sociale Zekerheid op termijn 
financieel te ontwrichten. 
VooreJ de vergrijzing van de 
bevolking en de duurdere ge
neeskunde w^egen zwaar door 
op het budget. Door het dalend 
ciantal ^verknemers wordt de fi
nanciële basis van de Sociale 
Zekerheid ondergraven. De SZ 
^vordt immers gefinancierd met 
de bijdragen van de aktieve be
volking. Er dringt zich een an
dere financiering op dan deze 
gebazeerd op het loon. 

VU-STANDPUNT 
De Volksunie -wil het gebouw 
van de Sociale Zekerheid gron

dig restaureren. Het huidige 
model is niet aangepast aan de 
maatschappelijke veranderin
gen en de ontwikkeling van een 
post-industiële samenleving. De 
financiering ervan is gesneden 
op msiat van één voltijdse kost-
^vinner voor het hele gezin. Ge
zinnen die niet beantw^oorden 
aan dit ideaaltype vallen door de 
mazen van het sociale vangnet: 
alleenstanden en éénouderge
zinnen. Het is voor de demo-
kratische Vlaams-nationalisten 
glashelder dat de financierings
basis van de Sociale Zekerheid 
verruimd dient te -worden. Bij
dragen op het loon volstaan niet 
langer. Ze jagen de arbeidskost 
én dus de werkloosheid de 
hoogte in. Als alternatief zouden 
de belastingsinkomsten kunnen 
aange^wend -worden ten behoeve 
van de Sociale Zekerheid. Ook 
de vermogens moeten bijdragen 
tot deze alternatieve financie
ring. 

De hervorming van de Sociale 
Zekerheide beperkt zich niet tot 
de diskussie over de financie
ring ervan. Om de gemeen
schappen in staat te stellen een 
eigen sociaal beleid te voeren, 
mag niet langer een taboe rusten 
op een gedeeltelijke regionali-
zering van de Sociale Zeker
heid. Het gaat dus niet om de 
SZ-transfers, maar om het ont
wikkelen van een eigen Vlaams 
sociaal beleid met koherente be
voegdheidspakketten. 

Daarom pleit de Volksunie in 
een eerste faze voor de volledige 
regionahzering van de gezins
bijslagen en de ziekteverzeke
ring. Deze tw^ee onderdelen van 
de Sociale Zekerheid sluiten 
nauw aan bij de bevoegdheden 
van de gemeenschappen, met 
name het gezins- en gezond
heidsbeleid. 

WOENSDAG 8 FEBRUARI 199S 



HOE ZIT HET 
MET DE 
ZIEKEN
FONDSEN? 
Sinds 1963 zijn de ziekenfond
sen financieel verantwoordelijk. 
De Riziv-wetgeving bepaalt dat 
ze zich aan vooraf vastgestelde 
budgetten dienen te houden. In 
de praktijk werkt die regeling 
niet. Tot op heden w âs de fi
nanciële verantwoordelijkheid 
dan ook een louter teoretische 
aangelegenheid. 

Diverse omstandigheden heb
ben de overheid ertoe gedwon
gen om konkreet vorm te geven 
aan de financiële verantwoor-
deUjkheid. De staatsschuld 
maakte een sanering onafwend-
beiar. Ook de diskussie over de 
transfers tussen Noord en Zuid 
hebben dit debat aangezwen
geld. De financieel rooskleurige 
situatie van de Christelijke Mu
tualiteiten (+ 26 miljard frank) 
heeft evenzeer een rol ge
speeld. 

De Socialistische Mutualiteiten 
doen het minder goed met een 
opgestapeld verlies van 51 mil
jard frank. Hoe zijn deze ver
schillende eindsaldi te verkla
ren? Sommigen menen dat ze 
veroorzaakt zijn door de so-
ciaal-ekonomische verschillen 
van de aangesloten leden en hun 
gezondheidsprofiel. Anderen 
beweren dat slecht beleid en 
lakse kontroles aan de basis 
liggen. 

RESERVEFONDS 

Met de nieuwe wetgeving die 
ingegaan is op 1 januari 1995 
wordt de financiële verantwoor-
dehjkheid van de ziekenfondsen 
duidelijker ingekleurd. Zowel 
de verdeling van de Riziv-in-
komsten onder de verschillende 
ziekenfondsen als de lasten uit 
het verleden ^vorden — w^ehs-
w^aar voorzichtig en schoorvoe
tend - aangepakt. 

De ziekenfondsen die hun 
werkjaar met een bonus afslui
ten, krijgen een trekkingsrecht 
op een deel van het eigen re
servefonds. Dit jaar zal elk zie
kenfonds dus moeten starten 
met de organisatie van een spe
ciaal reservefonds. De leden 
zullen dciartoe de volgende tw^ee 
jaar 180 frank moeten afdragen 
(90 frank per jaar). Nadien 
wordt de extra gekoppeld aan 
de financiële situatie van het 
ziekenfonds. 

TRANSFERS 

De ziekenfondsen zullen hun 
reservefondsen immers op fe
deraal niveau organizeren. In 
dat geval wordt niet geraakt aan 
de transfers in de gezondheid
zorg. Waalse tekorten kunnen 
dus in de toekomst nog ge-
kompenseerd w^orden met 
Vlaamse centen. In feite heeft de 
financiële verantwoordelijkheid 
slechts betrekking op een zeer 
klein stukje van de totale koek. 

Bovendien gebeurt de invoering 
zeer geleidelijk. Dat de regeling 
tot stand kwam na konsultatie 
van de tw^ee grootste (én po
litieke) ziekenfondsen is daar 
niet vreemd aan. Naar de me
ning van de kleinere en on
afhankelijke bonden werd niet 
gepeild. 

JADOT: DE MENS 
ACHTER DE WERKGROEP 

SCENARIO'S VOOR ANDERE 
PENSIOENSTELSELS 

OVER VERGRIJZING 
EN ONTGROENING 

Het pensioenvraagstuk bezorgt 
zowat iedereen kopzorgen. De 
vergrijzing en de ontgroening 
van de bevolking doen de balans 
van de Sociale Zekerheid ge-
vaarhjk overhellen in de ver
keerde richting. Door het da
lend aantal ^verknemers en het 
stijgend aantal niet-aktieven 
wordt het fmanciële draagvlak 
van de Sociale Zekerheid on
dergraven. Een recente studie 
van GUbert Dooghe (Centrum 
voor Bevolking<i- en Gezi/udtudlè'n) 
beschrijft de gevolgen van de 
veroudering op de Sociale Ze
kerheid. 

Voor de goede werking van het 
omslagstelsel is een evenwich
tige verhouding nodig tussen 
het aantal gepensioneerden en 
de aktieve bevolking. De ak-
tieven betalen immers voor de 
gepensioneerden. Door de stij
ging van het ciantal gepensi
oneerden en de daling van het 
aantal w^erknemers moet de toe
nemende pen^ioenlodt door steeds 
minder mensen -worden gedra
gen. De pensioenlast is de som 
van de pensioenen gedeeld door 
de som van de lonen. Na 2010 
zal het pensioenprobleem in alle 
scherpte worden gesteld. 

Er doen allerlei scenario's de 
ronde om het hoofd te bieden 
aan dit probleem. Zo heeft So-
ciura, een werkgroep onder lei
ding van de Leuvense rektor 
Roger DUlemans, een blauw
druk klaar om een drieledig 
pensioenstelsel op poten te zet
ten met een basispensioen, een 
aanvullend bedrijfspensioen en 
een formide van pensioenspa
ren. Volgens GUbert Dooghe 
dringen zich op korte termijn 
minder verregaande maatrege
len op. 

Hij denkt aan een verhoging 
van de sociale bijdragen, het 
optrekken van de pensioenleef
tijd en de oprichting van een 
bijkomend pensioenstelsel, ge-
bazeerd op het kapitalizatiebe-
ginsel. In een kapitalizatiestelsel 
draagt iedereen af voor z'n eigen 
pensioen. Konkreet gaat het dus 
om een verplichte vorm van 
pensioensparen. Onrecht
streeks wordt de pensioensek-
tor ook bedreigd door de mas
sale werkloosheid. Werklozen 
betalen geen SZ-bijdragen. De 
financiering van de Sociale Ze
kerheid is dus onlosmakelijk 
verbonden met het aanzwen
gelen van de werkgelegenheid. 

Hiervoor worden allerlei for
mules van arbeidsduursverkor-
ting naar voren geschoven. 

Dhooghe wijst een privatizering 
van de Sociale Zekerheid af 
omwille van het diskriminerend 
effekt en het gevaar voor sociale 
afbraak. Hij zweert bij een be
hoorlijk wettelijk basispensioen 
dat via het bestaande omslag
stelsel wordt gefinancierd. Dit 
basispensioen kan ^vorden aan
gevuld met een pensioen uit een 
gemengd stelsel dat wordt ge
spijsd op basis van het repar
titiebeginsel en door persoon
lijke bijdragen (pensioenspa
ren). „De wettelijke pensioenen 
moeten blijven bestaan, terwijl 
aanvullende stelsels, deels ge-
bazeerd' op kapitalizatie, als 
komplementair kunnen worden 
gezien en geenszins als een j j -
tematief", zo vat de onderzoe
ker z'n stelling samen. 

Michel Jadot, dat is de man 
die zijn naam leende aan de 
werkgroep die jaarlijks een 
verslag dient te maken over de 
transfers m de ziekteverze
kering. Of Jadot de aange
wezen figuur is om deze taak 
op een onafhankelijke manier 
te volbrengen, kunnen we ons 
afvragen. Een korte biografie 
zal dit wel duidelijk maken. 

Michel Jadot is een uitge
sproken PS-getrouwe en staat 
bekend als één van de top-
technokraten van die partij. 
Hij begon zijn loopbaan op de 
studiedienst van het A B W , 
w^aar ook Fran9ois Janssens 
( A B W ) en Norbert De Bat-
seÜer (SP) werkten. Daarna 
werd hij kabinetschef van 
Alain Van der Biest, Gilbert 
Mottard en Philippe Mou-
reaux. Ook is hij sekretaris 
geweest van de Nationale Ar
beidsraad (NAR). 

Als voorzitter van de Alge
mene Raad van de Rijksdienst 
voor Ziekte- en Invaliditeits
verzekering (RIZIV) kreeg 
hij de leiding toebedeeld van 
de werkgroep die ongerecht
vaardigde transfers in de ziek
teverzekering moet wegw^er-
ken. Hiermee is Jadot zeker 
niet aan zijn proefstuk toe. 
Eerder had hij al te maken 
met het dossier rond de fi
nanciële verantwoordelijk
heid van de ziekenfondsen, 
een milj ardenkon troverse 
waarin de Christehjke Mu
tualiteiten (CM) en de So
cialistische MutuaUteiten 
(SM) met getrokken messen 
tegenover elkaar stonden. Te
vens was Jadot hd van de 
beruchte •werkgroep-Ver-

HET EERSTE RAPPORT-JADOT 
Reeds in 1993 is de werkgroep-
Jadot van start gegaan met haar 
onderzoek naar ongerechtvaar
digde uitgavenverschUlen tus
sen Vlaanderen en Wallonië. De 
konklusies en de voorstellen die 
in het eerste rapport-Jadot wer
den geformuleerd, gingen aan 
de publieke opinie niet onop
gemerkt voorbij. En ook toen 
maakte VU-volksvertegen-
woordiger J a n Caudron het de 
regering knap lastig door zich 
bijzonder kritisch uit te laten 
over dit netelige dossier. 

SLAPPE VOORSTELLEN... 
In de wet van 15 februari 1993 
(tot hervorming van de wet van 
9 augustus 1963) tot instelling 
en organisatie van een regeling 
voor verplichte ziekte- en in
validiteitsverzekering w^erd een 
bepjJing ingeschreven waarbij 
de Algemene Raad van het RI
ZIV de opdracht w^erd toever-
trou^vd een jaarlijks rapport op 
te maken over niet-objektieve 
transfers in de ziekteverzeke
ring en eventuele voorstellen tot 
wegwerking hiervan. Begin 
199-4 verscheen een eerste rap
port van deze w^erkgroep, ^vel-
iswaar niet zonder de nodige 
moeilijkheden. 

Het verslag van Jadot was im
mers uitgelekt in de pers op 20 
december 1993. Op diezelfde 

dag moest de Algemene Raad 
van het RIZIV echter nog het 
verslag bespreken. De verte
genwoordigers van de Waalse 
socialistische vakbond, FGTB, 
kondigden aan het verslag te 
ivillen amenderen en alle voor
stellen tot versnelling van de 
vermindering van de scheef
trekkingen te schrappen. Wat 
op zijn beurt de vraag bij J a n 
Caudron (VU) ontlokte of het 
verslag dat hij pas een maand na 
het perslek ontving nu het ori
gineel, dan wel het geamen
deerd rapport W3&. 

Alhoewel het rapport-Jadot 
zeer voorzichtig was in zijn kon
klusies en bijzonder slappe 
voorstellen formuleerde om 
vooral de grootste verschillen in 
de klinische biologie en de ra
diologie vveg te werken, was het 
toch de eerste maal dat officieel 
w^erd bevestigd wat al lang ge-
•weten was, namelijk dat er on
gerechtvaardigde uitgavenver
schUlen bestonden in de ziek
teverzekering tussen Vlaande
ren en WaUonië. 

...STOERE TAAL 
Reakties konden niet uitblijven. 
De voorzitters van de Vlaamse 
partijen in de federale regering, 
CVP en SP, legden verklaringen 
af waann zij het einde eisten van 
de niet-objektief verklaarbare 

plaetse die de eerste blauw
druk voor het sociaal, later 
Globaal Pakt maakte. 

Vandaag de dag kan je Jadot 
terugvinden op het ministerie 
van Arbeid en Tewerkstelling, 
als administrateur-generaal. 
Boze tongen beweren dat 
Miet Smet (CVP) deze be
noeming heeft moeten aan-
vacirden omdat er bij de so
cialistische koalitiepartners 
ongenoegen bestond over een 
sterke kristen-demokratische 
vertegenwoordiging in de 
diensten van de administratie 
van Arbeid en Te-werksteUing. 
Vooral Karel Baeck (CVP), 
direkteur van de Rijksdienst 
voor Arbeidsvoorziening 
(RVA), was een doom in het 
socialistische oog. De benoe
ming van Michel Jadot zou 
de losprijs zijn geweest om die 
doom te verwijderen... 

transfers. Zo vroeg Frank Van-
denbroucke (SP) dat er drin
gend werk vvrerd gemaakt van de 
rechttrekkingen van deze geld
stromen, anders „L) een spoedige 
tiplitiuig van deze brok Sociale Ze
kerheid onafwendbaar", aldus de 
toenmalige SP-voorzitter. De 
Volksunine eiste bij monde van 
J a n Caudron de onmiddeUijke 
federalisering van de gezond
heidszorg. Hiermee zouden im
mers twee vhegen in één klap 
gevangen worden. Enerzijds de 
responsabUizering van de ge
meenschappen en anderzijds de 
sanering van de Sociale Ze
kerheid. 

Ondertussen zijn we een jaar 
verder en van de stoere taal van 
de SP blijft weinig over. En ook 
de CVP heeft van dit dossier nu 
niet bepaald een prioriteit ge
maakt. De bal komt dus eens te 
meer in het kamp terecht van de 
VU, die hiermee de kans grijpt 
de federalisering van de Sociale 
Zekerheid hoog op de pohtieke 
agenda te zetten. 

Dit dossier over het rapport-Ja
dot w^erd samengesteld door Bart 
Van Camp en Filip Vanden-
broeke. 
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OP ZOEK NAAR DE KWALITEIT VAN BIO-GETEELDE VRUCHTEN 
Wij stelden reeds eerder dat het 
wetenschappelijk bepalen van 
een hogere, innerlijke kwaliteit 
van zuiver bio-geteelde produk-
ten in de land- en tuinbouw tot 
op vandaag (nog) niet op een 
voor alle partijen aanvaardbare 
en vrij eenvoudige metode kan 
vastgesteld worden. 

Er is weliswaar de Kirlian-me-
tode waarmee wij destijds 
schuchtere proeven uitvoerden 
in onze proeftuin (Covobit) te 
Geel-Poiel. Door tekort aan 
mankracht en financiële mid
delen konden wij daarmee, hoe 
veelbelovend ook, niet door
gaan. 

Aan de universiteit van Mun-
chen had men tot voor kort 
telkens een reeks van drie ont
ledingen nodig om „anderen" — 
wie die ook zijn moge — te 
overtuigen van de specifieke in
nerlijke waarde van zuiver bi
ologisch geteelde produkten 
van land- en tuinbouw. 

Onze vriend André Teirlinck 
bezorgde ons een vnj uitge
breide bijdrage geschreven door 
Fritz Albert Popp van het In
stituut voor Bic-fysica te Kai-
serslautern en verschenen in 
Bu>-Land, hét Duitse tijdschrift 
voor beroepstelers. Hieronder 
brengen wij een sterk ingekorte 
versie van dit artikel. 

BIOPHOTONEN 
,,Reeds eerder (1990) werd in 
Blo-Land een nieuw, glashelder 
kwaliteitsbegrip, steunende op 
onderzoek door fysicus en No-

Ecn raap van 3,5 kilogram haalt het nieuwd. De meiu heeft kwaliteit 
rut eenmaal dteedd overwegend vLmeel beoordeeld. 

^ * *^ sa ( ^ 

belprjswinnaar Erwin Schrö-
dinger, op punt gesteld. Het 
gaat hier niet meer om inhou
delijke stoffen, die terzake ei

genlijk van minder belang zijn. 
Gezien vanuit deze nieuwe op
tiek, gaat het vooral om de wis
selwerking, gevolg van een zui

vere teeltwijze. Deze volledige 
benadering van voedselk'wali-
teit wordt hierdoor objektief, 
kwantitatief en vooral repro
duceerbaar (vatbaar voor her
haling) vastgesteld bij middel 
van de biophotonen-meting. 
(Een photoon id het kUindte ener
giegedeelte van een electro-magne-
tidche dtralingi) 

Deze biophotonen-ontleding 
berust op het meten van een 
zwakke licht-emissie (afgifte), 
eigen aan biologische systemen. 
Te Kaiserslautern is men daar 
trouwens sinds de jaren zeven
tig mee bezig. Dit gegeven werd 
in die tijd vrij sceptisch ont-
hciald. Vandaag wordt het door 
de gevestigde wetenschap al
gemeen aanvaard. 

Het is duidelijk dat de jongste 
jaren te Kaiserslautern vele 
honderden diverse levensmid
delen ter vergelijking onder
zocht werden. Dit dan om va
labele kriteria te kunnen vast
stellen. Ondertussen weten wij 
aUen hoe positief een zuivere 
teeltwijze is, maar ook dat die 

<g dan weer te niet kan gedaan 
•worden door diverse ,,bewaar-
metoden". 

De mens heeft kwaliteit steeds 
overwegend visueel beoordeeld. 
Voor objektieve meetmetoden, 
heeft men een sisteem nodig dat 
photonen kan registreren. Er 
werd dan ook ijverig gezocht 
naar manieren waarbij het mi
niem kleine, inzake uitstraling, 
kan versterkt en gemeten ^vor-
den. Verder moeten die me-
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tingen steeds reproduceerbaar 
zijn. Vooraf moest een speciale, 
zeer sterke lichtstraling, liefst 
met wit licht, uitgevoerd wor
den. Deze stralingen duren 
thans niet langer meer dan 5 
minuten om een goede meting te 
bekomen. Wel mogen granen 
niet vermalen worden. 

Intussen is men zover dat de 
diverse proeven met verschil
lende soorten voedsel met de
zelfde apparatuur kunnen her
haald worden. Toch is het hier
bij zeer belangrijk dat de diverse 
produkten steeds onder de
zelfde vorm worden aangebo
den. 

KONTROLE 

Door deze herhaalde metingen, 
met steeds ongeveer dezelfde 
resultaten voor gelijke produk
ten, kan men vlot en gemak
kelijk het grote verschil tussen 
biologisch of gangbaar geteelde 
land- en tuinbouwprodukten 
aantonen. Maar ook het verschil 
tussen eieren van loslopende of 
batterijkippen, bestraalde en 
niet bestraalde levensmiddelen, 
tussen verse produkten en kon
serven. 

Deze kontrolemetode kan dus 
in eerste instantie aangewend 
worden om het verschil tussen 
gangbaar of zuiver geteelde pro
dukten vast te stellen. 

Afspraken met diverse vereni
gingen van bio-beroepstelers, 
maar ook met -wetenschappers 
in binnen- en buitenland drin
gen zich hier op. 

Verder is het niet onmogelijk 
dat men hiermee ook een begin 
van plantenziekten zou kunnen 
vaststellen, lang voor dit zicht
baar is. Het is verder ook nuttig 
en nodig om o.a. op basis van 
databanken een hogere prijs 
voor gezonde produkten te ver
antwoorden. 

Deze snelle en wetenschappe
lijk verantwoorde meetmetode 
kan verder allicht ook dienst 
doen bij wijzigingen inzake 
teeltmetoden om niet met ver
rassingen te worden gekonfron-
teerd. Essentieel bij dit alles is 
dat de verbruiker de nodige 
waarborgen toegespeeld krijgt 
voor de aankoop van soms 
duurdere, maar dan weer veilige 
en gezonde voeding." 

Tot daar het artikel in het 
Duitse blad Bw-Land. 

• • • 

Toch enkele bemerkingen. Het 
is duidelijk dat men hier steeds 
verder het verband zal moeten 
leggen tussen de uitslagen van 
deze meetmetoden en de invloed 
van hoogwaardige produkten 
op de natuurlijke weerstand te
gen ziekten bij mens en dier. 

Verder kan men een en ander 
uitbreiden, naar b.v. de zuur-
tegraad van de bodem en de 
gevolgen hiervan op voedings
middelen. En los daarvan ook 
de invloed van bepaalde hor
monen op ons gestel. 

Wij nemen ons voor deze pro
blematiek verder aandachtig te 
blijven volgen. 

Rik Dedapper 

WOENSDAG 8 FEBRUARI 1995 



VOORPOST, NEE BEDANKT! 
* # ^9 ^ 9 mf 4i 

Een paar jaar geleden besloten enkele 
goedmenende flaminganten om op een 
mooie dag de Henegouwse gemeente 
Deux-Acren/ Twee-Akren bij Vlaan
deren in te lijven. De vrienden -waren 
vanuit Geraardsbergen vertrokken en 
om hun veroveringsdaad enige man
haftigheid bij te zetten zongen zij 
Vlaamse strijdliederen. Zo van: Nu het 
Lied der Vlaarrue zonen... Maar de in
woners van Deux-Acren hadden daar 
geen oren naar, zij hadden het te druk 
met hun wielerpoulain Claude Criqui-
elion \viens supportersklub die avond 
een Breugelfeest in Viane, aan de over
zijde van de taalgrens, organiseerde. 
Want dat gaat zo in taalgrensdorpen, 
men steekt de straat over en men zit in 
de keuken van de andere gemeen
schap. 

Wat die namiddag als een groot
scheepse conquLita begonnen was ein
digde tegen de avond aan een cafétoog 
met veel glazen TLtje, het smakelijke 
witbier van de brouwerij Meynsbrugge 
uit het nabijgelegen SiUy/ZuUik. 

Ik denk £ian het voorval omdat ik deze 
week vanwege Voorpost uitgenodigd 
word om nu zaterdag te gaan betogen in 
Edingen. Waarom? Omdat Ingen, zo
als men in het dialekt zegt, ons is 
ontstolen, ,,omdat Exlingen Vlaams was 
én is, omdat de leeuw nu eindelijk eens 
uit zijn kooi moet komen". En in de
zelfde adem wordt geëist dat de Frans-
taligen hun poten moeten afhouden van 
Komen, Moeskroen, Mark, de Jeker-
vallei en de platdietse streek. Als dat 
niet gebeurt zal Voorpost „de taalgrens-
lont aansteken zodat het Belgische 
kruitvat eindelijk zal ontploffen." 

Mocht ik niet weten hoe het leven in 
Ingen reilt en zeilt dan zou deze oproep 
mijn boezem in brand steken maar dat is 
nu niet het geval -want ik ken van 
Edingen een beetje af. Ik woon namelijk 
op een boogscheut van het hart van het 
stadje, ga er boodschappen doen in 
winkel, grootwarenhuis en op de markt, 
drink er al eens een pint (te veel), volg 
tentoonstellingen en musea, neem er 
regelmatig de trein. Haast al deze han
delingen gebeuren in het Nederlands of 
in het Brabants dialekt. En op enkele 
moeilijkaards, doorgaans Waalse inwij-
kelingen, na gebeurt alles in peis in vree. 
Natuurlijk zijn er ook inboorlingen die 
van geen ,,Vlaams" willen -weten of die 
een scherp geheugen hebben... 

Kortom, wie in Edingen aan zijn 
Vlaamse trekken wil komen kan dat. 
Maar -weten mijn volksgenoten in de 
Vlaamse binnenlanden dat wel ? 

Edingen ^verd ons inderdaad ontstolen. 
Maar wat is de geschiedenis ? Het 
stadje op de wip tussen Henegouwen en 
Brabant heeft steeds tot de provincie 
Henegouwen behoord. Bij een telling in 
1846 leefden er 2796 Nederlandstaligen 
en 1118 Franstaligen, eind vorige eeuw 
werd de stad als ,,Nederlandstalig" ge-
katalogeerd maar stilaan ging de balans 
overhellen. Zo sterk dat Flor Gram
mens in 1932 in zijn verslag schreef: 
,,Gemengd. Verder onderzoek nodig." 
In 1948 heette het: „Stad met Vlaams 
dialekt bij het volk en Franse kuituur bij 
de burgerij en meer en meer bij de 
bevolking in het algemeen." Bij een 
telling was de verhouding 10,86% Ned. 
tegen 78,84 % Fr. Toen dan in 1963 de 
taalgrens werd vastgelegd klonk de 
vraag vanuit Vlaanderen om Edingen 
uit Henegouwen los te weken en bij 
Brabant te voegen. Vooral VU-kamer
lid Daniel Deconinck vocht als een 
leeuw om dat te bekomen -want ,,de 
volkstaal in Edingen blieft het Neder-

Het oude Jonathcuhau in Edingen, tegenwoordig een ktdtureei centrum en een 
niiueum, met de frauute wandtapijten die ooit in het stadje werden geweven. 

lands maar de bovenlaag, de burgerij is 
Franssprekend". Denationalisatie dus, 
een oorspronkelijke Vlaamse bevolking 
die onder druk van een rijkere bo
venlaag van taal en kuituur verandert. 
Edingen is inderdaad een stad met veel 
arbeiders die in de nabijgelegen steen
groeven, mijnen en staalindustrie werk 
vonden. Zij -wonen in kleine huisjes aan 
de buitenkant van de stad. In de bin
nenstad -woont de begoede midden
klasse en hogere ambtenaren die we
gens de snelle treinverbinding met 
Brussel zijn ingeweken. Omdat het sta
tion van Edingen in Lettelingen ligt en 
de open ruimten om te bouwen in de 
eveneens taalgemende buurgemeente 
Mark, werden ook deze dorpen bij 
Henegouwen gehouden en later bij 
Edingen gevoegd. 

Toen over het taalstautuut van Edingen 
gestemd w^er^ stonden de VU-man-
datarissen alleen -want ook de grote 
taalgrensroerganger Jan Verroken liet 
het afweten. Edingen, Lettelingen en 
Mark gingen naar Henegouwen en de 
Vlamingen kregen taalfaciliteiten. Voor 
alle volledigheid: de buurgemeenten St-
Pieters-Kapelle en Bever verhuisden 
van Henegou-wen naar Brabant. De 
'eerste zonder faciliteiten voor Frans
taligen, de tweede werd licht geam
puteerd en kreeg faciliteiten voor 

® ® » « 

Franstaligen. Dat zijn de feiten. 

De afwikkeling van dit stukje taalgrens 
is hoe dan ook een eeuwige vlek op het 
Vlaams blazoen, mee veroorzaakt door 
de slapjanussen van de Vlaamse par
tijen van toen. 

Van 1963 tot vandaag, nu meer dan 30 
jaar lang, w^erd -wel vaak en hard ge
schreeuwd dat Vlaanderen Edingen 
moest terugkrijgen maar geen mens 
heeft ooit maar één initiatief genomen 
om wat voor de Ingenaren te doen. 

En nu komt daar de oproep van Voor
post. Sta me toe onmiddellijk te zeggen 
dat deze niet aan mij besteed is. Niet dat 
ik niet graag zou hebben dat Edingen 

.naar Brabant zou komen maar niet 
manu mditari. De zeden van Voorpost 
kennende wordt het daar zaterdag 
dikke heibel. Want -wat kan zon be
toging bereiken ? Dat de Vlamingen in 
Exlingen nog wat meer in hun schelp 
gaan kruipen, dat rabiate frankofonen 
nog wat meer een hoge mond zullen 
opzetten. De oproep zint mij niet omdat 
er andere middelen zijn om het Vlaamse 
karakter van Edingen te behouden. 

In een vrije tribune in De Standaard (1 
febr. j.1.) schrijft mijn vriend Jaak Peet-
ers terecht ,,In Exlingen -wordt er bin
nenskamers heel veel Nederlands ge
sproken. ' Maar er is meer, Jaak. Kom 

eens op een woensdag naar de markt en 
leg uw oor eens te luisteren. Kom eens 
naar de grootwarenhuizen. Ik ben er 
haast zeker dat daa.r evenveel Neder
lands gesproken wordt als in de groot
warenhuizen van Temat of Dilbeek-
waar-Vlamingen-thuis zijn ! 

Ik zou het nog kunnen hebben over het 
Kapucijnenklooster waar elke zondag 
Vlaamse missen gelezen -worden. Over 
de brandweer die in de omliggende 
Vlaamse dorpen blust, over de ste
delijke administratie die — het moet 
gezegd — de taaifaciliteiten scrupuleus 
toepast. 

Ik zeg dit niet om mezelf te sussen maar 
omdat ik meen dat betogingen om Edin-
gen-terug-te-eisen niet de beste ma
nieren zijn om de Vlamingen er te 
helpen. Er zijn andere middelen. Zo 
o.m. eens het stadje bezoeken, het is 
klein maiar fraai. Eens in het won
dermooie kasteelpark gaan \vandelen, 
eens de Edingse tapijten in het J o -
nathashuis gaan bew^onderen, het gi
gantische Archief van Arenberg bij de 
Kapucijnen gaan bekijken. Praten met 
de mensen, in hun en onze taal. Leren 
hoe zij, op de grens tussen twee kui
turen, leven en werken en feesten. En er 
voor zorgen dat de vele kleine NMBS-
stationnetjes tussen Halle en Geraards
bergen gehandhaafd blijven zodat de 
vele pendelaars niet allemaal met de 
-wagen naar het station van Edingen 
moeten. 

Als tweetalige stad heeft Edingen twee 
heemkundige kringen. De Vlaamse 
heet: Het oude land van Edingen en om
liggende, de Franstalige: Cercle Arché-
ologique d'Enghien. Dat gaat nu eenmaal 
zo in taalgemengde gebieden. Ze wer
ken regelmatig samen, nog verleden 
zomer met de schitterende tentoon
stelling over de prins van Edingen, de 
befaamde graaf van Arenberg, hertog 
van Aarschot en baron van Zeven
bergen in Friesland. 

Weet je, Exiingen kampt nog altijd met 
een oud zeer. Staf Declercq was een 
bevlogen taalgrensstrijder, hij -werd in 
het Henegou-wse Everbeek (in '63 naar 
Oost-Vlaanderen overgeheveld) gebo
ren, zijn vader was onderwijzer in St-
Pieters-Kapelle (in '63 naar Brabant 
overgeheveld) maar in 1938 is de Leider 
toch even te ver gegaan. Zo liet hij zijn 
Grijze Brigade een spektakulaire mars 
door Exlingen houden als protest tegen 
het niet-naleven van de taalwetgeving 
en de verfransing. Wij -waren er niet bij 
maar in Edingen klinkt die Vlaamse 
demonstratie van ge-weld tot op de dag 
van vandaag door en ongetwijfeld heeft 
deze machtsontplooiing meegespeeld in 
de hardnekkigheid -waarmee de burgerij 
de verfransing heeft doorgezet. Willen 
de jongens van Voorpost ook eens met 
dit historisch feit rekening houden ? 

Ware het niet beter onze Vlaamse pijlen 
te richten op de gemeentebesturen langs 
Vlaamse kant van de taalgrens ? Want 
vele van hen, ook dit van mijn ge
meente, willen niet zien dat Frans
taligen reeds volop faciliteiten genieten 
op markten, in winkels, bij notarissen, 
ook al eens op een gemeentehuis. Om 
maar niet te spreken van Geraards
bergen waar omwille van de smeer 
Franstaligen ongeneerd hun gangen 
gaan. 

Nee, mij kan de oproep van Voorpost 
niet bekoren. Zeker niet als ik bedenk 
hoe deze groep in Friesland de jaarlijkse 
volks-nationjJe herdenking van de Slag 
bij Warns gaat verstoren. 

R.Asinus 
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WEST-
VLAANDEREN 

FEBRUARI 

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

Za. 11 IZEGEM: Samenkomst om 
13u.l5 aan goederenstation voor 
geleid bezoek aan Ernst Barlach-
tentoonstelling in Antwerpen 
(MSK). Info: José Bogaert 
(30.10.39a of Erik VandewaUe 
(30.26.70). Org. VSVK. 

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 Vïk 
Philips (41.26.99) of Miei Duysters 
(41.36.54). 

Wc. 15 IZEGEM: V-Club voor 
volwassenen. Tema: Sauna — Mod-
derbad - Massagebad. Om 191.30 
stipt in Paribel, Roeselaarsestraat 
&?. Inkom 350 fr. Org.: Vlanajo-
Roeselare. 

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

Vr. 17 IZEGEM: Geert Bourgeois 
over „Het echte begin van de 
Vlaamse staat". De gevolgen van 
het Sint-Michielsakkoord in 1995. 
Om 20u. in Vlaams Huis. Org.: 
Dosfelkring. 

Zo. 19 BRUGGE: Huideviering 
Pieter Leys. Om 10u.30 verwel
koming. Daarna feesttoespraken, 
optredens, receptie. Om 13u. feest
maal. Info en inschrijving: Hilde 
Jacques, 060/33.80.53 (na. 18u.) 

Di. 21 IZEGEM: Cafetaria De 
Drie Gezellen, 15u.: voordracht 
over het OCMW door F. 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), E Soenen 
(056/41.58.88), G. Debels-Ver-
venne (056/41.17.19). 

Za. 25 lEPER: Vlaams Volksfeest 
in Zcial Cieper, Brugseweg, St.Jan-
leper. Vanaf 19u.30. Met aperitief 
en breughelmaal. Deelname: 275 
fr.p.p. Eregasten: Jan Loones en 
Jaak Vandemeulebroucke. Info en 
inschrijving: Jano Braem-Dam-
bruyne (057/20.24.68) of José Boe-
raeve (057/33.33.29). Org.: W l 
i.s.m. VU-Ieper. 

MAART 

Vr. 3 BISSEGEM: Varken aan het 
spit-festijn met gezellig samenzijn. 
Vanaf 20u. in Taverne Bijenhof, 
Moraviestraat te Bissegem. Ape
ritief gratis. Deelname: 450 fr. 
ORg.: VU-Bissegem. 

Vr. 3 ZWEVEGEM: Tekstiel-
kaarting in café 't Boldershof, Ha-
relbekestraat 25. Vanaf I8u. Ook 
op 4/3 vanaf I8u. en op 5/3 van 10 
tot I3u. Org.: VU-Vlaamse Klub 
Groot Zwevegem. 

Zo. 5 DEERLIJK: Mosselfestijn 
(of kalkoenrollade) van VU-Deer-
lijk. In zaal De Wieke, Molenhoek. 
Vanaf I2u.30. Aperitiefbar vanaf 
Ilu.30. Kaarten aan 450 fr., kin
deren 200 fr., -4j. gratis. Info: Wim 
Vancauwenberghe (056/777.247). 

Za. 18 TIELT: Lentefeest met 
Breughelmaaltijd in zaal Oude Wal, 
Ruiseleedsesteenweg, om I9u.30. 
Eregast is Johan Sauwens. In
schrijven bij Pascal Engels, Be-
gonialaan 23, 8700 Tielt 
(051/40.35.95). 

Vr. 31 BRUGGE: VUJO-frdf in 
z£iiJ Oud-strijdershuis te Brugge. 

BRUSSELS "TEWERKSTELLINGSPLAN" 
Ondanks alle betogingen tegen 
de politisering van de admi
nistratie blijken sommige po
litici het eigenmachtig benoe
men van ambtenaren best •wel 
aantrekkelijk te vinden. De 
krant Le Soir van 2 februari 
levert ons een fraai voorbeeld. 
E^n jaar gelden droeg de nood
lijdende Franse Gemeenschap 
de bevoegdheid over de be
roepsopleiding over naar de 
blijkbaar minder noodlijdende 
ge'westen. In Brussel werd hier
door de Cxjcof (Commu,)wn com
munautaire franqaué) bevoegd. 
Het uitvoerend orgaan van de 
Cocof bestiiat uit de Franstalige 
leden van de Brusselse hoofd
stedelijke regering: Charles Pic-
qué (PS), Dominique Harmei 
(PSC) en Didier Gosuin 
(FDF). 
Om de beroepsopleiding te or
ganiseren werd een nieuwe pa-
rastatale instelling opgericht, 
L'Irutitut de Formation. Een de
kreet en acht besluiten zorgden 
voor de wettelijke basis. Het 
dekreet voorziet de mogelijk
heid tot primo-nominaties, 
waardoor de genoemde be
voegde politici kunnen benoe
men wie ze willen, zonder de 
regels van het openbaar ambt in 
acht te moeten nemen. 
Een „pubüeke" oproep tot kan
didaatstelling voor de 62 va-

katures in het nieuw op te rich
ten instituut ^verd gepubliceerd 
in het Staatsblad van 30 de
cember. Wil men echter weten 
aan welke (zeer soepele) di
ploma- en andere vereisten men 
moet voldoen, dan was het no
dig een besluit van 20 oktober 
terug te vinden, verschenen in 
het Staatsblad van 16 novem
ber. Een wel erg diskrete „open
baarheid van bestuur". 

Dit alles v̂ ras echter zonder de 
waard gerekend. En de waard 
heet in dit geval Gerfa, Groupe 
d'étuded et de réforme de lafonctwn 
administrative, en haar voorzitter 
Michel Legrand. De Gerfa heeft 
het oprichtingsdekreet aange
vochten bij de Raad van State, 
wegens machtsmisbruik. Bo
vendien hebben 62 van haar 
leden zich kandidaat gesteld 
voor de vakatures, welis'waar 
enkel met de bedoeling de toe
komstige benoemingen te kun
nen aanvechten voor de Raad 
van State. ,,Want", zegt Michel 
Legrand, „ons doel is de bur
gers te sensibiliseren tegen de 
anti-demokratische verkaveling 
van de administratie. We heb
ben de lijst nog niet met de 
uitverkoren kandidaten. We 
weten enkel dat Michel Peffer, 
kabinetschef van Gosuin, di-
rekteur-generaal zal zijn. De 
geldende verdeelsleutel bij be

noemingen in de Cocof is 50% 
PS, 25% PSC en 25% FDR" 

Behalve de 62 door de ministers 
uitverkoren personen worden 
nog eens 12 ambtenaren vanuit 
het Forem, de Franstalige 
VDAB, overgeplaatst naar het 
instituut. Ook dat vindt Gerfa 
meer dan overdreven. „Een 
twintigtal ambtenaren in totaal 
moet normaal volstaan. Dit 
kleine leger waarvan de jaar
lijkse kost ongeveer 160 miljoen 
zal zijn is echt niet nodig. Het is 
schandalig dat 20 redakteurs 
(niveau humaniora) worden be
noemd via primo-nominaties 
terwijl honderden burgers ge
slaagd zijn in het eksamen en 
ergens •wegkvsdjnen op een 
wachtlijst", aldus Michel Leg
rand. 

Het lijkt ons dat de betrokken 
politici, tijdens hun kieskam-
piigne die binnenkort zal be
ginnen, met recht en reden zul
len kunnen stellen dat ze hun 
eigen, bescheiden steentje heb
ben bijgedragen tot de bestrij
ding van de werkloosheid. Bo
vendien zal hun plan tot her
vorming van de toch wel kwak
kelende administratie op hand
geklap worden onthaald. En o 
ja, ook in Brussel doet men alles 
om de zo belangrijke Maas-
tricht-normen te bereiken. 

VLAAMS-
BRABANT 

VUJO WEET BETER 

,,GEEN ARMOEDE IN BRUGGE, ZEGT U? / / 

Armoede is niet langer het „al
leenrecht" van steden als Ant
werpen of Brussel. Ook de 
hoofdstad van West-Vlaande
ren wordt er in haar straatbeeld 
mee gekoiifi"onteerd. Voor wie 
regelmatig in de omgeving van 
het station vertoeft, is een clo-
chard die in een vuilbak snuis
tert een steeds vaker voorko
mend tafereel. De Brugse ste
delijke overheid zet trouwens 
regelmatig bedelaars en andere 
ongewensten op de trein rich
ting Gent of Brussel. Achteraf 

Ujkt het al te gemakkelijk om te 
stellen dat armoede in Brugge 
niet bestaat. 
De Volksuniejongeren van het 
arrondissement Brugge willen 
deze onrechtvaardigheid ankla
gen en verhelpen. Voor hen is 
Vlaams-nationalisme niet langer 
alleen het achter de Vlaamse 
vlag lopen of alleen het ijveren 
voor eigen strukturen. Het is 
steeds meer het invullen van het 
intussen onafhankelijke Vlaan
deren als een rechtvaardig en 
verdraagzaam geheel. 

Eind '94 begonnen de Volks
uniejongeren, in het kader van 
het rechtvaardiger inrichten 
van het onafhankelijke Vlaamse 
huis, een aktie tegen de groei
ende vierde vk^ereld. Stickers 
„Geen armoede in Brugge, zegt 
u ? — Volksuniejongeren steunen 
Poverello" worden daarom ver
kocht. Ze kosten 200 fr. 

c» Info: 2^er Collier, Pieter de 
Coninclatraat 16,; 8020 Oost
kamp. 

VUJO-BRUGGE (ARR.) VERNIEUWD 

Op zaterdag 28 januari 1995 
hebben de Volksuniejongeren 
van het arrondissement Brugge 
een nieuwe bestuur verkozen 
voor de komende drie jaiar. De 
nieuwe voorzitter is Zeger (Dol
lier (25 j.) uit Oostkamp. Se-
kretaris is Wies Verstraete (21 
j . ) , eveneens uit Oostkamp. 
Verder is Lieven Van Eenoo (25 
j.) uit Moerbrugge de kersverse 
penningmeester. Voorts werden 
drie nieuwe afgevaardigden 
aangeduid in de nationale 
VUJO-raad : Pascal Ennaert 
(Brugge), Stefan Coudenys 
(Brugge) en Pascal Vanacker 
(Oostkamp). Plaatsvervangers 
zijn Joke Boussemaere 
(Brugge) en Lieven Van Eenoo. 
Ook Zeger (DoUier en Wies Ver
straete (voorzitter V U J O -
West-Vlaanderen) zetelen in de 
nationale VUJO-raad. 

Voor de komende drie jaar wil
len de VUJO'ers op drie vlaJi-
ken aktief zijn. Vooreerst willen 

zij op geregelde tijdstippen met 
standpunten naar buiten komen. 
Zo worden, mede in voorbe
reiding op de komende par
lementaire verkiezingen, tek
sten voorbereid rond jongeren-
thema's. Een eerste zal handelen 
over drugbeUid. 

Verder zal veel aandacht ge
schonken worden aan akties 
rond lokale problemen. Dat is in 
het verleden ook gebeurd 
(Pandreitje, verkrotting, inza
melingen voor Koerden,...) en 
momenteel loopt er nog steeds 
een stikkerverkoop ten voordele 
van PovereDo, die de toene
mende armoede in Brugge wil 
aanklagen. In de loop van maart 
wordt een cheque overhandigd 
aan Poverello. 

Tenslotte zal de V U J O ook 
binnen de VU haar plaats op
eisen. De resultaten van de jon
geren op VU-gemeente- en pro-
vincieraadslijsten hebben aan
getoond dat jongeren ook op de 

lijsten voor de Vlciamse Raad, 
Kamer en Senaat hun stek ver
dienen. 

EEN 
ADVERTENTIE 

IN WIJ 
RENDEERT 

027219.49.30 

LIMBURG 

FEBRUARI 

Do. 9 TESSENDERLO: Een 
goede houding, door hc. kinesi-
terapie Eddy Schaaf. Om 20u. in 
Den Anker. Org.: FW-Tessen-
derlo. 

4Dr 

FEBRUARI 

Zo. 12 ROOSDAAL: 22ste Eet
festijn van VU-Roosdaal. Van 
I lu.30 tot 22u. in Belleheide-Cen-
trum, O. De Vidtslaan. Specialiteit: 
konijn. Ook om 13/2 van 18 tot 
22u. 

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

Ma. 20 VLEZENBEEK: Provin
ciale vormingsavond ,,Laat Vlaan
deren Brussel los?", door prof. dr. 
Chris De Schouwer, docent 
Pol.Wet. VUB. Om 20u.30 in OC 
De Merselborre, Gemeenteplein 
Vlezenbeek. Org.: FVK-Roden-
bachfonds VI. Brabant. 

MAART 

Vr. 3 LENNIK: Jaarlijks Mos
selfestijn van VU-Lennik. Vanaf 
I8u. in het Gemeentelijk Sport- en 
Ontmoetingscentrum Jo Baetens, 
A. Algoetstraat. Ook op 4/3 vanaf 
18u., 5/3 vanaf 12u. en 6/3 vanaf 
I2u. 

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

Vr. 24 WEMMEL: 1ste Spagetti-
en Léisagne-avond. Vanaf I8u. in 
Guit. Centrum De Zandloper, 
Kaasmarkt 75. Deelname: 200 fr. 
Org.: VU en FW-Wemmei. 

VUJO-HASSELT 
KIEST NIEUW 
BESTUUR 
Naast een nieuwe voorzitter, 
Wim Claeys, werd bij V U J O -
Hasselt een volledig nieuw be
stuur gekozen. Als ondervoor
zitter w^erd Koen Veestraeten 
naar voor geschoven en als se-
kretaris Erwin Dewallef. De 
overige funkties: adjunkt-se-
kretaris Tom Cleelen; penning
meester Exlwin Segers; verant
woordelijke PR Koen De Vis-
scher; Vorming Wilfried Remy; 
afgevaardigde jongerenparle-
ment Arnaud Van Hoof. 

Dat dit nieuwe bestuur ook £ik-
tief is blijkt alleen al uit de 
verschillende aktiviteiten die 
reeds georganiseerd zijn (zoals 
daar zijn: fietstocht, aktie op 
kermis-Hasselt, politiek debat 
,,Zin of onzin van de stem
plicht" op 16 jan., of gepland 
zijn: Euregio-projekt op 18 
maart, een cantus, pannekoe-
kendag op 19 maart,...). 

Deze jonge groep zal de aktuele 
gebeurtenissen op de voet vol
gen en zijn stem regelmatig la
ten horen. Zo wordt veel ver-
w^acht van de nieuwe koalitie in 
Hasselt, o.m. wat betreft haar 
jongerenbeleid. 

K. De \^sscher 

Zo. 19 OVERPELT: JaaHijks 
Mosselfeest van VU-Overpelt. Van 
11 tot 20u. in restaurant 't Pelterke. 
Info en inschrijving: Jef Van Bree 
(011/64.36.40) of Linda Vissers 
(011/64.43.14). 

WOENSDAG 8 FEBRUARI 1995 



Uiï DE REGIO 
ANTWERPEN OOST-VLANDEREN 

FEBRUARI 

Vr. 10 A N T W E R P E N : Voorbe
reiding VU-Kongres vn het arr. 
Antwerpen. Om 20u.30 in Alp-
heusdal, EWilliotstraat 22 te 
Deürne. Org. : VU-arr. Antwerpen 
i.s.m. Dosfel. 

Do . 16 BERLAAR: Dienstbetoon 
van eerste schepen Staf Geyse-
mans. Van 18 tot 18u.30 in de 
biblioteek van de Heikant, en van 
10 tot 11 en 19 tot 20u. in het 
gemeentehuis, Markt 2, 1ste ver
diep. Of na afspraak 03/422.55.25. 

Do . 16 M O L : Gespreksavond 
„Vlaams-nationalisme en Nieuwe 
Orde 1933-45". Met Bruno De We
ver. Om 20u. in hotel Corbie, Cor-
biestraat 64. Org.: VU-afdeling 
Mol en Dosfel. 

Vr. 24 BERLAAR: Dienstbetoon 
van schepen van Kuituur Walter 
Luyten. ledere vrijdéigavond in het 
gemeentehuis. Markt 2, 1ste ver
diep. Info en/of afspraak 
03/482.11.93. 

Ma. 27 M O R T S E L : Boudewijn 
Van der Meulen spreekt over,,Rod
dels". Om 20u.l5 in zaal Atrium, 
St.Bemadettestraat (Hof Van 
Rieth). Org. : FW-Mortse l . 

MAART 

Do. 2 B E R C H E M : Willem Jann-
sens over zijn boek „Lieven Ge-
vaert, momenten uit zijn leven". 
Om 20u. in Cultureel Centrum, 
Driekoningenstraat 126. Org.: 
Vlaamse Kring (321.19.86). 

Vr. 3 R I J M E N A M : Vijfde grote 
kwis „Vlaanderen, Europa, De we
reld". Om 20u. in Ontmoetings
centrum Sint Maartensberg. Vor 
info en inschrijvingen: 
015/51.31.69 van Mia Bogaerts- Bil-
liet. Org. : VU-arr. Mechelen. 

Vr. 17 T O N G E R L O / W E S T E R -
L O : Om 15u. spreekt Gina, stu
wende kracht van DRK'tjes, over 
hun motivatie en belevenissen aan 
het Oostfront. In Kapellekeshoef. 
Org. : SMF-Kempen. 

Zo. 19 BERLAAR: Wie gaat mee 
naar het toneel met de nieuwe sche
pen van Kuituur, Walter Luyten ? 
Om 19u.45 in Parochiezaal St.Pie-
ters. Info en plaatsreservatie: 
03/422.55.26. 

FEBRUARI 

Za. 11 M E L L E : VU-Valentijntjes-
bal i.s.m. Vrij Melle. In de Pa
rochiezaal te Melle-Centrum. Aan
vang: 21u., kaarten 100 fr. in w k . 

Za. 18 G E R A A R D S B E R G E N : 
Eetmaal van het Vlaams socio-kul-
tureel centrum. Van 19 tot 22u. in 
feestzaal De Vlasschaard, Gentse 
stwg te Hemelveerdegem-Lierde. 
Ook op 19/2 van l lu .30 tot 15u. 
Deelname: 350 fr., kinderen 200 
fr. 

Di. 21 N I N O V E : Vergadering van 
VWG-Ninove . Om 14u.30 in 
Buurthuis Pallieter, Smid Lam-
brechtstréiat te Outer. Met o.m. 
voordracht door een rijkswachter 

,,Hoe kan men zich beveiligen", 
koffie en gebak. 

Vr. 24 SLNT-GILLIS: Hutsepot-
avond van VU-St.Gillis-Dender-
monde. Om 19u.30 aperitief. Met 
muziek, tombola, en sprekers F. 
Willems over Dendermonde, J a n 
Caudron over de Kamer en Nelly 
Maes over de Senaat. In de Schuur, 
Torbestaat, Sint-Gillis-Dender
monde. Deelname: 300 fr. 

MAART 

Za. 11 SINT-MARTENS-LA-
T E M : Lentefeest van VU-Latem-
Deurle. Om 19u.30 in de Paro
chiezaal, Latemstraat 32 te S.M.La-
tem. Op het menu: warme been-
hesp. Deelname: 600 fr.p.p. In

schrijven op tel. 09/282.49.27 
(voormiddag) of storten op rek. nr. 
449-5595561-96 van VU-Latem-
Deurle. 

Za. 18 AALST: Kaas- en Vlees-
avond van FW-Aals t . Om 18u 30 
in Sint-Jan Zaal, Immerzeeldreef te 
Aalst. Deelname: 350 fr., kinderen 
150 fr. 

Zo. 19 A/VLST: De honden in het 
zegekoor. Eenmanstoneel over 
Irma Laplasse door Aria Theys. 
Om 15u.30 in teatersaal KC De 
Werf, Molenstraat 51. Toegang 250 
fr. (leden VI. verenigingen en +3pas 
200 fr.) Org.: Vlaamse Verenigin
gen. Kaarten: 053/77.44.97. 

VU-TURNHOUT HEEFT EEN VERJONGD BESTUUR ZOEKERTJES 

Nie t t egens t aande he t v n j 
z w a k k e verkiez ingsresul taa t is 
het b e s t u u r van de VU-afde l ing 
T u r n h o u t aangevuld met enkele 
n ieuwe, voornameli jk jonge 
mensen . Eveneens w e r d van de 
gelegenheid gebru ik gemaak t 
om de funkties b innen he t be 
s tuu r te he r sch ikken . H e t 
n ieuwe V U - b e s t u u r ziet er als 
volgt u i t : voorz i t te r is Bar t M e r -
t e n s ; onde rvoorz i t t e r : P ie te r 

V e r h o e v e n ; sekre ta r i s : D i r k 
CJavens; p e n n i n g m e e s t e r : Luc 
V a n h e r b e r g h e n ; r a a d g e v e r : 
T u u r Robbe rech t s . Bes tuurs le
den zijn F r ida Adams , Klara 
Her togs , Godfr ied Geudens , 
J a n ToUenaere en Ivo Van de r 
Veken die voorz i t te r is van de 
T u r n h o u t s e Vo lksun ie - Jonge 
ren . 
D e w e r k i n g zal de k o m e n d e 
j a ren voornamel i jk toegespi ts t 

\vorden op het bij een zo ru im 
mogelijk publ iek b e k e n d m a k e n 
van de V U - s t a n d p u n t e n die 
zouden moeten leiden tot meer 
welzijn in een zelfstandig Vlaan
deren . 

Iedereen die mee r informatie 
w e n s t k a n s teeds k o n t a k t op
n e m e n met Bar t M e r t e n s , K. 
Ast r id laan 49 /3 , 2300 Turnhou t , 
tel. 014/43.69.76. 

G E V R A A G D - Ku i sv rouw 
voor 5u./\veek. Bij R o b e r t J a n s -
sens, <Lobbense M o l e n w e g 9 te 
3271 Sche rpenheuve l -Z ichem, 
tel. 013/78.19.21. 

- G E V R A A G D - Chauffeur 
me t een groot sociaal engage
m e n t en met rijbewijs C voor he t 
Vlaams In te rna t ionaa l Cen
t r u m . Voor opha l ing v a n kle
ding. Info: H e r m a n H e r m a n s , 
014/67.00.50. 

U bent in de wereld van Alcatel Bell 
Overal waar communicatie nodig is, overal waar transmissie van woord, beeld en data van essentieel belang 
is, bent u in de wereld van Alcatel Bell. Een wereld van apparatuur, systemen, netwerken en satellieten. Een 
wereld gebaseerd op chips, software, optische vezels en lasers. 
Met deze spitstechnologieën schakelen we u over naar het derde millennium. 

Alcatel Bell. Communi<atie is onze wereld. 

A L C A T E L 

BELL 

Alcatel Bell, Francis Wellesplein 1, 201 8 Antwerpen 
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VIC NEES ONTVANGT 

JOOST VAN DEN VONDELPRIJS! 
Te Grimbergen werd vorige za
terdag BRTN-koorleider en 
komponist Vic Nees als eregast 
onder de gelauwerde „verdien
stelijke Grimbergenaren" ge
huldigd. Dit voor zijn „verdien
sten als komponist, dirigent en 
bezieler van de Vlaamse koor
beweging". Maar wellicht ook 
omdat Nees de prestigieuze 
Joost van den Vondelrpijs te 
beurt is gevallen. We vroegen 
een gelukkige Vic Nees wat hij 
er zelf van vond. 

Vïc Nees; „Voor mij ij het een 
gelukstreffer: deze prijd gaat dlechtd 
om de driejaar naar een Vlaming, en 
lA ben dan ook zeer bUj dat hij mij 
werd toegekend. Ik kreeg het bericht 
op de voorlaatste dag van het jaar, 

* ' W i ^ « " " i d a U e regering 

bestetóe. W SM er 
E" ^"^'"'rbev^egd minister 
üehaene e» °ev" ? jd 

voeeen^ »«**= wam 

Watersnood 
De Nederlandse overheid dwong meer dan 

honderdduizend mensen tijdehjk hun door het 

water bedreigde woongebied te verlaten Met

een lagen milieubeschermers en technici onder 

vuur Een reportage in het watersnoodgebied 

van de grote nvieren, deze week m Knack 

Gevaarlijke liefde 
"Vrouwen houden vooral van mannen die 

heel teder zijn Ja, dag Jan" Een gesprek 

met Sarrah Verroen over haar boek "Het 

Sex-Komplex" Deze week m Weekend 

Knack "Liefde moet gevaarlijk zijn" 

En verder... 
• Frank Vandenbroucke en het Afnka-beleid i 

•De aanpak van de misdaadpreventie* De mis

lukte uitvlagging van Sabena • Genees

kunde Aids wordt getest • De handelingen 

van de katolieken • Boeken gesprek met Gemt 

Komnj • Wat is er mis met de kunstaankopen 

van de overheid'' • Sene honderd jaar film • 

De nieuwe Vlaamse dansgolf doorgelicht 

Knack 
-f WEEKEND KNACK 

+ TELE KNACK + TALENT 

ELKE WOENSDAG TE KOOP 

Linkd, pater Genon, dirigent van het Gregoriaanö Abdijkoor van 
Grimbergen. Rechtd, Vic Nee,), artistiek leider en nu ook „ver
diend lelijke Grimbergenaar". 

hoewel het reedd op 15 december uit 
Hamburg waj verstuurd. Men woj 
vergeten onder Grimbergen België te 
zetten. En dus heeft de brief veertien 
dagen rondgezworven, maar u dan 

toch terecht gekomten. Ik heb de 
rector dan geantwoord dat ik zeer 
vereerd ben met deze eerbetuiging. De 
prijd wordt mij ui de universiteit van 
Munster op 1 december '95 over

handigd. Ik word dan bijna zestig 
jaar, en dat betekent dan ook de 
erkenning voor een loopbaan..." 

Vic Nees is de zoon van de 
onvolprezen Mechelse beiaar
dier Staf Nees, naast Jef Denijn 
meester van de beroemde Me
chelse school. Vic zelf is sedert 
1970 leider van het BRTN-koor, 
en was aktief betrokken bij de 
Vlaamse en Europese amateur-
koorbeweging. Voor zijn ver
nieuwende kompositie voor 
koorzang kreeg hij in '73 de 
Eugene Baleprijs. In de jaren 
tachtig was hij pro deo artistiek 
begeleider van het Grimbergs 
Abdijkoor, dat na zijn nodige 
tips voor ademhaling en samen
zang drie schitterende elpees 
voor Eufodia/Davidsfonds op
nam (deze verschenen zopas ok 
m een driedelige „box"). Zelf 
bracht Nees bij Davidsfonds de 
platen Tweeklank van aarde en 
water en de QXi Anima Christi uit. 
Deze laatste ter gelegenheid van 
het Ignatiusjaar in '89. Inmid
dels is hij terecht verkozen tot 
lid van de Akademie voor Let
teren en Schone Kunsten. Tus
sendoor schreef hij nog zijn//^^r-
molensuite die hij in '87 met koor 
aan de Grimbergse Liermolen 
bracht. En in '90 kreeg Nees de 
prijs van de Arbeitsgemein-
schaft für Europaïsche Chor-
verbande, de overkoepeling van 
de Europese koorfederaties. Bij 
deze onze gelukwensen aan een 
toonaangevende komponist en 
dirigent van Europees for
maat ! 

TURA EUROPEES 
Voor een alweer stampvolle Eli-
sabethzaal te Antwerpen bracht 

Will Tura, dit keer met sterk 
gewijzigde begeleidingsgroep, 
een vernieu\vend optreden dat 
na zijn Vorst-optredens meer 
aan een recital deed denken. 
Tussendoor brachten zijn mu
zikanten een brede waaier van 
diverse muziekstijlen, zoals de 
Shadows, Carlos Santana én 
zelfs rap. 

WUl vertelde zijn trouwe fans 
dat kultuurminister Weckx hem 
gevraagd had een aantal van 
zijn liederen, voor een Europees 
projekt, in andere talen om te 
zetten. Als geslaagde voor
smaak bracht hij een Spaanse 
versie van de Noorderwind. 
Deze reeks nummers zal wel
licht in het volgende najaar op 
CD verschijnen. Will Tura is, na 
twee In symfonie-reekjen te Vorst, 
nog verre van uitgezongen... 

De Nieuwe Snaar, revue '9'^-'95 
rondde net voor Kerstmis een 
eerste reeks optredens af. Met 
de Dilbeekse Westrand wordt 
een tweede reeks van niet min
der dan A7 optredens het voor
jaar ingezet. Van Bilzen over 
Leuven en Kortrijk naar Brugge 
en terug over Bornem en Genk, 
tot Maaseik. Kortom: de ronde 
van Vlaanderen's beste Cultu
rele Centra. 

Wij gingen in december even 
kijken in de kultuurtempel van 
Strombeek en het mag gezegd: 
dit is op elk vlak van de bo
venste plank. Muziek en gags 
van topkw^aliteit, met leuke gas
ten en stemmige tussendoortjes, 
een aanrader van formaat. 

Sergius 

HAENDEL EN PURCELL 

MEER DAN BAROKKE KRULLEN 
In de rand van het grote ope-
ragebeuren is bij ons een aantal 
groepen stil bezig met klein
schalige projekten. Transparant 
is er een van. Ze brengen mo
menteel Haendels opera Flavio 
in samenwerking met de Opera 
Theatre Company uit Dublin. 
Voor de nabije toekomst is Mo-
zarts Zaide gepland, een Duitse 
operette, naar de woorden van 
de meester zelf. 

ClAIR-OBSCUR 
Tussen 1720 en 1728 beleefde 
Londen 487 operavoorstellin
gen, de helft daarvan op naam 
van Haendel. Toen wij jong -wa
ren betekende Haendel voor 
ons flarden uit de Water mudic, 
koren uit zijn oratorium Messiah 
en een fluwelen deuntje dat 
largo heette en uit een opera met 
name Serse (of Xerxes) afkom
stig bleek. 

Toen beseften wij niet dat de 
man zo maar even AG opera's op 
zijn naam had staan. Flavio is er 
een van. Hij bevat een boeiende 
maar niet samen te vatten plot 
op zijn Shakespeares met ge
voelens van alle tijden zoals 
liefde, eergevoel en wraak. 
Haendel heeft Italië bezocht en 
er zijn oor te luisteren gelegd. 
Teatrale effekten worden bij
gevolg in de opera niet ge
schuwd. Maar er zijn ook mooie 

momenten van ingehouden en 
autentieke emotie. De Ier Ja 
mes Conway stond in voor de 
regie. Etienne Siebens leidde de 
Chapelle de Lorraine en zeven 
solisten. 

Het orkest speelde gedreven, de 
klank was doorzichtig en spits, 
en vokaal en qua karakterte
kening zal alles goed. Wij halen 
uit de groep onze Ludwig van 
Gijsegem die op het dunne 
koord tussen verbazing en ont
zetting moest dansen. Tussen 
haakjes, deze Aalstenaar nam 
een CD met liederen van Schu
bert op en is dra te horen op het 
Zangfeest. Wel was het even 
wennen aan de stem van een 
contra-tenor m een heroïsche 
rol en die van een mezzo-so
praan als koning Flavio. En 
sommige fiorituren en loopjes, 
zo typisch voor de barokmu
ziek, kwamen er niet altijd even 
vlot uit. 

De regie koos terecht voor een 
sobere aanpak en een veelvuldig 
gebruik van clair-obscur. Zo 
z-weefden wij m gedachten van 
de film Fannelli naar een doek 
van Rembrandt. Wij moeten 
toegeven dat Haendels recita
tieven ons soms w ât langgerekt 
leken maar daar stond een 
waaier van prachtige melodieën 
tegenover waar de meester een 

patent op heeft. Wij denken aan 
de slotscène, een septet van 
mensen die in harmonie hun 
geluk uitzingen, te vergelijken 
met een gelijkaardig gesprek 
van stem en tegenstem in Mo-
zarts Figaro'd bruiloft. 

PURCELL 
Driehonderd jaar geleden stierf 
op zesendertigjarige leeftijd 
Henry Purcell, voorganger en 
voorbeeld van Haendel. Hij 
w^erkte zijn hele leven in dienst 
van het Engelse hof. Dit be
tekende kronings- en begrafe-
nismuziek, anthems, hymnen, 
maar ook opera's, masks, en 
korte dansstukken. Zijn opera 
Dido and Aeneod is een mees
terwerk als was het maar om 
Dido's grote klaagzang (met 
Monteverdi's lamento voor 
ogen) op het ogenblik dat Ae
neas heeft gekozen voor zijn 
heilige plicht (Rome stichten) 
boven de liefde. Deze muziek 
stemt overeen met het beeld dat 
we van Purcell hebben: dat van 
een ernstig en toegewijd man. 
Maar dat hij ook catches (ca
nons) heeft geschreven met een 
vaak geestige, zelfs triviale on
dertoon, en bestemd voor kroeg 
en club, is ons nrinder bekend. 

Het Taverner Consort biedt ons 
in de Miniemenkerk een bloem
lezing uit Purcells rijke tuin. Wij 

^ ^ 

hoorden het ensemble jjiren ge
leden in de aula van de Leu
vense universiteit met een pro
gramma gewijd aan Lassus. Het 
ging er toen heel gemoedelijk 
aan toe en -wij herinneren ons 
vooral de stem van Emma 
Kirkby, toen nog koorlid en nu 
een graaggeziene gast op het 
festival van Brugge. Het Ta
verner Consort werd opgericht 
en wordt geleid door Andrew 
Parrott, een legende geworden 
door zijn speurwerk, zijn au
tentieke aanpak en zijn talloze 
opnamen. Purcell krijgt müde 
en zachte kleuren. Bij Haendel 
dachten -wij aan Rubens, hier 
aan het tere licht van Vermeer. 
Muziek en musici lijken -wel 
voor mekaar bestemd. 
Want zowel de blijmoedigheid 
in de Odes for St Cecilui's day als 
de ingehouden droefenis in de 
Funeral sentences for Queen Mary, 
de klanknabootsing in de canon 
Of all the instruments that are en 
de dramatische effekten in Dido 
en Aeneas komen als uit een 
natuurlijke bron. Voeg bij de 
expressieve en spontane klank 
van de menselijke stem een sub
tiele begeleiding van strijkers, 
clavecimbel en luit, en je krijgt 
een meerwaarde. Sommige mu
ziek streelt het oor. Deze raakt 
het hart. 

(WDB) 
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20 JAAR PALJAS PRODUKTIES 

GEEN KNECHT VAN TWEE MEESTERS 
Wie Paljihi Produktied zegt, denkt 
onmiddellijk aan Gerd de Ley. 
En dat reeds twintig jaar want 
het is inderdaad reeds zo lang 
geleden dat de Ley met z'n 
Paljas Produkties begon en 
doorzette. Dat deze rechtge
aarde potsenmaker de jaardag 
met een feestje-op-de-planken 
zou vieren mocht verwacht 
worden, de Ley pakt uit met een 
teater-festivalletje in 't Klein 
Raamteater dat op 1 februari 
begon en nog tot vrijdag door
loopt. 

CARMIGGELT 
Het werd een keuze uit de 40 
produkties die Paljas in de voor
bije jaren op de planken wist te 
zetten, zonder één cent van de 
overheid te inkasseren. Integen
deel, meermaals werd Gerd de 
Ley bijna uit zijn teater gepest, 
met brandvoorzieningen, soci
ale bijdragen en andere pes
terijen. 

Paljas begon in 1976 met Strakd 
u) allang voorbij -waarvan Mireille 
Cottenjé en Gerd de Ley de 
auteurs waren en Arnold WU-
lems de regie voerde. Het stuk 
beleefde 175 voorstellingen. In 
1980 werd het hoogste aantal 
opvoeringen (508) genoteerd 
met een stuk dat nog steeds op 
het programma staat: Bermfel je 
d'r niet mee, waarin naast de Ley, 
Lea Cousin en Hildegard De 
Buck schitterden. Het stuk deed 
het ook goed in Nederland, wel
licht omdat de tekst van Simon 

Carmiggelt en de muziek van 
Harry Bannink zijn. 

KEUZEN 
Het was in al die jaren soms ook 
wel eens benedenmjiats. Zo 
bracht De zonen van Eva (Gerd de 
Ley) met Leo Haelterman en de 
Ley het maar tot 14 bijna lege 
zalen. Maar dat werd dan weer 
goedgemaakt door AL de Uefde 
het antwoord ui (Kees van Kooten 
en Willem Wilmink) dat 250 
bijna volle zaken scoorde. 

Hoogte- en laagtepunten dus, 
maar voor Gerd de Ley geen 
reden om de moed op te geven. 

Paljas speelt geen geldverslin
dend spektakel, engageert geen 
peperdure buitenlandse regis
seurs maar doet het steevast met 
mensen van hier, professionele 
akteurs en aktrices. Bovendien 
viferkt Paljas bij voorkeur alleen 
met Nederlandstalige auteurs. 
Het zijn doelbewuste keuzen 
van Gerd de Ley. 

Is het daarom dat leden van de 
Raad voor Advies voor Dra
matische Kunst nog nooit ook 
maar één voorstelling van Paljas 
hebben bijgewoond ? Dezelfde 
Raad die verdienstelijke teaters 

| 5 als Area, het Mechels Miniatuur 
[̂  Theater, de Internationale 
jg Nieuwe Scene, het Theater 
\s> Yvonne Lex en het Fakkelteater 

Gerd de Ley en Arnold Willenu in Ultieme miöverötanden, binnekort bijna of helemaal de das om-
weer tarnen op de planken. "^^ed. Het klinkt bitter, ook op 

een feestelijke verjaardag, maar 
t i < > c - f ( > ^ » ^ ^ . r < $ , 9 « « » « » « « « « « ' « « « « het klinkt. 

nv de winne-fabrisac 

~̂ ^ / mlgroBtraat 128 
V / B 9200 achoonaarde 

dandermonde 
082/42 33 04 - 42 39 18 

drukkerii 

typo 
oi^et 
repro 
enveloppen 
rx enveloppen 
kettingformiilieren 
boekdriik 
direct mail 

Wie ondanks dit alles, zoals de 
Ley, toch overheind blijft moet 
geen paljas zijn en zeker geen 
knecht van twee meesters ! Laat 
daar geen misverstanden over 
bestaan. 

(wsa) 

c& Info: Paljcut Produktie, Van 
NeveUdtraat 143, 2100 Deurne 
031324.64.68. 

BLOEMLEZING ITALIAANSE POËZIE 

EEN VENSTER OP ITALIË 
Sinds jaren is Frans Van 
Dooren onze reisgezel op onze 
transalpijnse tochten. Steeds 
steekt er tussen het stapeltje 
boeken wel een van zijn ver
talingen : verzen van Dante, Pe-
trarca, Lorenzo, Cecco, Fol-
gore, Michelangelo, Leopardi of 
Montale. Meestal gaat het om 
boeken, maar ook bladzijden uit 
tijdschriften allerhande waarin 
hij sinds twintig jaar zijn veel
geprezen vertalingen van Ita
lianen publiceert. 

Voor die zuiderlingen heeft hij 
onze taaideuren wijd opengezet. 
Uit die oogst maakte hij een 
ruime selektie en vertaalde bo
vendien heel veel ander fraais in 
funktie van een bloemlezing uit 
acht eeuwen Italiaanse poëzie. 
Gepolijtit alhoiit is een boek dat 
vermoedelijk vjiak de Alpen zal 
oversteken. 

NIEUW GEDICHT 

De grote kracht van Van Door-
ens vertalingen ligt m de her
taling van verzen waarbij de 
oorspronkelijke kern van de po
ëtische zegging volledig wordt 
gerespekteerd. Bovendien be
houdt Van Dooren steeds dicht
vorm, metrum en rijmschema 
van het origineel. Bij wijze van 
voorbeeld, de horatiaanse kern
verzen van het Canzona dl Bacco 
van de beroemde Medici-vorst, 
maecenas en dichter, Lorenzo il 
Magnifïco (I5de eeuw): 
Quant'è bella giovinezza 

Che si fugge tuttavia! 
Chi vol esser lieto, sia: 
Dl doman non c'è certezza. 

Zoet en zalig is de jeugd, 
maar kortstondig is haar 
vreugd! 
Maak je los van alle zorgen: 
niemand kent de dag van 
morgen 
(blz. 123-125) 

Van Dooren ziet resoluut af van 
een letterlijke weergave van 
woorden die in het Nederlands 
weinig of geen poëtische kracht 
zou opleveren. Zijn vertaalstra
tegie resulteert telkens in een 
nieuw gedicht dat de geest van 
het oorspronkelijke werk in
houdelijk en formeel over
brengt. 

Alleen voor Dante buigt Van 
Dooren deemoedig het hoofd. 
De vier manieren waarop hij de 
meester van de Vita Nuova en de 
Divina Commedia hier vertaalt, 
blijven nochtans een schitterend 
staaltje van zijn vertalerskunst. 

De bloemlezing biedt een mooie 
selektie uit de onoverzichtelijke 
produktie van Italiaanse dich
ters vanaf het duecento tot de 
modernen. Zelden lazen wij bij 
bloemlezers zo'n openhartige 
bekentenis als bij de belezen 
Van Dooren: ,,Het is fysiek on
mogelijk dat iemand die en in
tegrale bloemlezing als deze sa
menstelt... alles waaruit hij kan 
kiezen, gelezen heeft." (blz. AA) 
Vooral de poetae minores moe

ten Van Dooren voor proble
men gesteld hebben, maar daar 
doet hij loyaal een beroep op 
vertaling. Gepolijjte albadt geeft 
een chronologisch overzicht van 
de poëtische produktie van acht 
eeu-wen, opgedeeld in vijf pe
rioden die telkens vrij uitvoerig 
•worden ingeleid. 

Met de beknopte biografisch-
literaire auteursnotities achterin 
het boek, geven deze introduk-
ties de lezer voldoende vaste 
grond onder de voeten om de 
verzen te situeren. 

VEELSTEMMIG 

Voor wie Dante, Petrarca en 
Ariosto alleen maar namen zijn 
uit middeleeuwen en renais
sance, vindt hier een uitste
kende kans om met hun verzen 
kennis te maken. Maar van de 
religieuze tema's en de hoofse of 
idealiserende liefde waarmee de 
poëzie uit die periode meestal 
wordt geassocieerd, geeft deze 
selektie ook de burleske tegen
pool met o.m. verzen van Cecco 
Angiolieri en Pietro Aretino. Na 

LOFPRIJZING VAN ONZE TIJD 
Je kunt niet genoeg benadrukken 
hoe belangrijk de wereld is 
(onze wereld, wel te verstaan): 
zf\ is waarschijnliik de enige 
waarin men de kunst verstaat 
om te doden en tegelijkertijd 
kunstwerken te scheppen voorbestemd 
om een ochtend te leven, ook al is dat 
millennia of meer. Nee, je kunt haar 
niet hoog genoeg prijzen, want het zou 
wel eens vlug zover kunnen zijn 
dat de kikker uit die bekende fabel 
te sterk zal zijn opgezwollen. 

(Eugenio Montale, Uit Quaderno di quattro anni) 
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de terugval van de poëzie in de 
volgende eeuwen, ondanks het 
werk van Tasso en Parini, ma
ken dichters als Foscolo, Le
opardi en Pascoli het een bloem
lezer weer lastig. Van Dooren 
geeft van deze 19de-eeuwers 
een smaakmakende selektie. 
Van Carducci ontbreekt het 
obligate Davanti San Guido niet 
en ook d'Annunzio is goed ver
tegenwoordigd. Een mozaïek 
van verzen vormt het overzicht 
van de verschillende stromingen 
van de 20ste eeuw, met als uit
schieter het grensverleggende 
hermetisme dat men reeds bij 
Ungaretti maar vooral bij Mon
tale en Quasimodo vindt. Tus
sen de grote namen door botst 
de lezer op tal van minder be
kende parels waarin niet zelden 
de vrou'welijke stem door
klinkt. 

Het vertalen van uiteenlopende 
stemmen en stijlen door een
zelfde vertaler kan terecht vra
gen oproepen. Frans Van 
Dooren bewijst dat er gelukkig 
ook een uitzondering op die 
regel kan gemaakt worden. Zijn 
veelstemmige vertaling van 
veelsoortige poëzie uit acht eeu
wen Italiaanse dichtkunst is een 
voorlopig hoogtepunt in zijn al 
indrukwekkend vertaaloeuvre. 

Patrick Lateur 

c» GepoUfttt Albcut. Acht eeuwen 
Italiaanse poëzie. Frans Van 
Dooren. Uitg, Ambo, Baarn, 
1994, 445blz., 1.780fr. 
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MENGELWERK 

EEN EIGENZINNIGE 
SELEiaiE 
ZATERDAG 11 FEBRUARI 

THE INDIAN RUNNER 
Knappe debuutfilm van akteur Sean Penn (1991). Twee broers 
van Indicianse afkomst worden na vele jaren met eikaar 
gekonfronteerd. De ene is een politieman die gelooft in orde en 
gerechtigheid; de andere is een gedesillusioneerde en vooral 
agressieve Vietnamveteraan. Met David Morse en Viggo 
Mortensen. (Ka 2, om 21u.30) 

ZONDAG 12 FEBRUARI 

48 HRS 
Amerik. pohtiefilm van Walter Hill (1982) met Nick Nolte en 
Eddie Murphy. E^n door het leven getekende politieman haalt 
een misdadiger uit de cel omdat hij diens hulp nodig heeft bij 
het opsporen van zijn zwaar gestoorde en vermiste partner. 
Een geslaagd mengsel van aktie en komedie. (VT4, om 20u.) 

84 CHARING CROSS ROAD 
Stijlvolle verfilming van de memoires van Helena Hanff, een 
dinamische schrijfster, die jarenlang een drukke literaire 
korrespondentie voerde met een Londense boekhandelaar. 
Prachtige rollen van Anne Bancroft en Anthony Hopkins. (Ka 
2, om 22u.) 

MAANDAG 13 FEBRUARI 

BUTCHCASSIDYANDTHE 
SUNDANCE KID 
Deze als western vermomde karakterstudie van twee outlaws 
werd een van de grootste kassuksessen uit de filmgeschiedenis, 
en dat niet enkel omwille VcUi het Oscarwinnende liedje 
Raindropd keep falling on my head van Burt Bacharach. Schit
terende vertolkingen van Robert Redft)rd, Katharine Ross en 
Paul Newman. (VT4, cm 20u.30) 

Tom Cruuie en Rob Lowe in The OuL>iderd, een prachtige 
verfilming van de beétdeller van S.E. Hinton. Woen,)dag 15 
februari op TV 2 ,om 20u. 

WOENSDAG 15 FEBRUARI 

OSCAR 
Amerikaanse komische film van John Landis (1991) met 
Sylvester StcJlone, Omella Muti en Don Ameche, over een 
jonge gangster die zijn stervende vader belooft voortaan als een 
eerUjk man door het leven te gaan. Een en ander zal wel bekend 
voorkomen, w^ant deze film is een remake van de gelijknamige 
vaudeville (1967^ met Louis de Funès. (TV 1, om 22u.05) 

D O N D E R D A G 16 FEBRUARI 

ALIEN NATION 
James Caan is een norse pohtieman die moet samenwerken 
met een buitenaardse agent om de alien te pakken te krijgen die 
zijn kameraad heeft omgebracht. Een origineel gegeven dat in 
1988 goed werd uitgewerkt door regisseur Graham Baker. 
(STA, om 20u.30) 

VRIJDAG 17 FEBRUARI 

LOOSE CANNONS 
Deze Amerikaanse film van Bob Clark (1990) is een must voor 
liefhebbers van auto-achtervolgingen. Het verhaal gaat over 
twee cops uit Washington die in de klem komen te zitten tussen 
een stel nazi's en hun Israëlische opponnenten, die allen op 
zoek zijn naar een geheimzinnige film over het leven van Hitler. 
Met Gene Hackman en Dan Ackroyd. (VTM, om 21uJ5) 

KINDEREN EN GRUSAARDS 
**'A'Junior van producent, re
gisseur Ivan Reitman (Twins, 
Kindergarten Cop) is een erg 
leuke fihn. ledere man, iedere 
knaap hoort op een dag wel eens 
tegen zich zeggen: „Jullie man
nen hebben goed praten, maar 
het zijn wij vrouwen die de 
kinderen krijgen". En onder die 
mannen zijn er dan sommigen, 
die maar al te graag van plaats 
zouden willen verwisselen, 
^vant het idee een kind te krijgen 
en hierdoor zelf meer mens te 
w^orden, trekt ook wel mannen 
aan. 

Zoals je reeds begreep gaat Ju
nior over een man die een kind 
krijgt. Die man is dr. Alex Hesse 
en die zit verpakt in het lichaam 
van Arnold Schwarzenegger. 
Dr. Alex is samen met dr. L/arry 
Arbogast (die zich het lichaam
pje van Danny DeVito heeft 
aangemeten) de uitvinder van 
een wondermedicijn voor vei-
Kger zwangerschappen. 

Maar het opperste orgaan, de 
PDA (Food and Drugs Ad
ministration) ligt d'wars en be
slist dat het medicijn nog niet 
klaar is voor grotere versprei
ding. De dokters halen er cre-
dibiliteit bij in de persoon van de 
Britse ctyogeniciste dr. Diana 
Reddin en die kreeg ook nog de 
schoonheid en intelhgentie van 
topaktrice Emma Thompson 
mee. Wat Arbogast betreft, 
vindt dat hij nogal wat geld in de 
medicijn Exceptance heeft zit
ten en vril die er terug uit halen, 
en ook heeft hij gehoord dat er 
een Canadese kaper op de kust 
zit. Dus moet er worden ge
handeld. Dus praat hij op Alex 
in en ja hoor, Alex leent zich 
ertoe om menselijk proefkonijn 
te worden. 

Dan gaat het verhaal richting 
hormonen. Het vrou^ve^ijke 
hormoon Estrogeen dat Alex 
neemt, samen met Exceptance, 
is waarschijnlijk de reden dat de 
spontane abortus die na 90 da
gen zou moeten plaatsgrijpen, 
niet doorgaat. Het is gew^oon 
fantastisch te zien, hoe die grote 
bonk vlees die er reeds fumen 
lang in slóiagt alle tegenstanders 
tot moes te vermeden, plots een 
grote brok vrouw^elijkheid 
wordt, zonder hiervoor over
dreven sentiment te moeten ge
bruiken. Dan raakt tot over
maat van ramp dr. Diana ook 
nog tot over haar oren verliefd 
op dr. Alex. 

Reitman heeft Thompson ein
delijk eens de gelegenheid ge
geven om met haar eigen imago 
een loopje te nemen, ze is nu 
echt humoristisch en speelt een 
vrouw die niet helemaal even
wichtig is. Door Schwarzeneg-
fer en Thompson aan elkaar te 

oppelen, vv^ater en vuur zou je 
denken, bereikte Reitman wat 
hij vroeger al bereikte met dat 
andere duo Schwarzenegger-
DeVito. Het ene ogenblik denk 
je dat je naar de zoveelste soap 
zit te kijken, het volgende ogen
blik laat Reitman je weer uit
schuiven op zo'n leuk gevonden 
situatie datje hem alles vergeeft. 
Intelligent gemaakt, intelligent 
en bevredigend, met drie ster
ren en dat is heel ^vat. 

•k-kCereedy is bijna een jaar 
oud. Deze 113 minuten lang 
durende film van Jonathan 
Lynn werd op 23 februari '94 
voor het eerst aan de Ame
rikaanse pers getoond. In New 

Kirk DougLu, een rijke oud ijzer-opkoper in "Greedy' 

York w^erden er 6 pro, 6 tegen 
en A onbeshsten genoteerd, ter-
•wijl de Los Angeles-kritici 3 
tegen 5 onbeshsten noteerden, 
en in Chicago w^erden er 1 pro, 1 
tegen en 3 onbeshsten gevon
den. 

J e weet niet wat je van deze film 
moet denken. Hij heeft een paar 
pro's, maar zeker evenveel con
tra's. Hij is in ieder geval soms 
erg leuk door de portretten
galerij van boeven die elkaar de 
loef proberen af te steken, de 
zwarte humor die voortdurend 
aanwezig is, en het universele 
karjdcter van het onderwerp. 

Wat is dat onderwerp dan ? Dat 
zijn de erfgenamen McTeague 
die met smart zitten te wachten 
op de dood van de aan een 
rolstoel gebonden Nonkel J o e 
(Kirk Douglas), een stinkend 
rijk geworden oudijzer-opko-
per. Hij is nooit getrouwd en alle 
neven en nichten sloven zich 
dan ook uit om hem te plezieren. 

Wat hem geen bal kan schelen, 
integendeel, soms kan hij zijn 
afkeer niet onder stoelen of ban
ken steken. En dan maakt hij 
het helemaal te bont. Als MoUy 
Richardson (Ohvia d'Abo) van 
pizzaverkoopster opgeklommen 
naar verzorgster — hjiar mooie 
Britse hjf in de vvreegschaal 
werpt, verenigen de McTea
gue's zich in een gesloten front 
die Daniel (Michael J . Fox) 
néiar voren schuift om de zaken 
te redden. Deze naïeve bow-
lingspecialist ziet zich plots de 
rol van roofdier toegemeten en 
die ligt hem helemaal niet. 

Regisseur Jonathan \^ynn pro
beert hieruit komische situaties 
de distilleren en soms lukt hem 
dat ook, maar door de band 
genomen niet en soms wordt de 
film zelfs pathetisch. En ^vat als 
een lesje moraal begon eindigt in 
een doodgewone sisser, waarin 
aUe moraal zoek is. 

Willem Sneer 

SATERDAG 

AHASVERUS 

ifMinUter Weekx krijgt 
een prijd", las Ahasverus 
De Vasteboekenprijs 

4I^ 

© 
Vrouw aan het stuur: 
Misscovery 

© 
Tal van Antwerpese BV's 
hebben zich Verstuyckt 

© 
Zijn er nog transfers ? 
Jadot aties 

© 
Schiltz onderzocht 
amnestiekem 

© 
Auschwitz-wetsvoorstel 
gestemd in blok! 

© 
Hollandse boeren willen 
groene jongens aan de dijk 
zetten 

© 
VTM+Ka2+VT4 = Zap-zever 
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WEDERWOORD 
De redaktie ontvangt 
graag brieven van le
zers. Naamloze, scheld
en smaadbrieven gaan 
de scheurmand in. De 
andere pubhceert zij, 
naargelang er plaats is. 

De redaktie behoudt 
zich het recht voor brie
ven in te korten en pers
klaar te maken. 

Brieven worden onder
tekend met naam en 
plaats van herkomst, 
tenzij de schrijver ver
zoekt initialen te gebrui
ken. 

EEN FEEST? 
Sportmedewerker Flandrien 
heeft goed de waanzin van som
mige voetbalspelers beschreven 
(WIJ , 1 febr.j.l). „Geniaal maar 
een beetje gek!" drukt precies 
uit hoe misselijk Eric Cantona 
zich heeft gedragen. Reeds tij
dens de vi^erelbeker voetbal in 
Amerika werd een speler van 
Columbia neergeschoten omdat 
hij in eigen netten had gescoord 
en nu onderging in ftalië een 
voetbalsupporter hetzelfde lot. 

Waar gaan we naartoe als sport 
aanleiding moet geven tot sla
gen en doden ? Om nog niet te 
spreken van de bijna-dodelijke 
afloop van sommige schermut
selingen die zich wekelijks her
halen. 

Mijns inziens heeft alles te ma
ken met de grenzeloze losban
digheid die geduld wordt en als 
iets vanzelfsprekend wordt be
schouwd. Hetzelfde geldt de 
agressiviteit van auto-rijdende 
jongeren en volwassenen op de 
weg. 

Waar is de tijd dat jonge mensen 
thuis, op school en in de jeugd
beweging w^ellevendheid werd 
geleerd en zelf-beheersing als 

een deugd werd beschouwd ? 
Nu moét men assertief zijn en 
dat wordt ook aangeleerd. 

Allemaal goed en wel maar als 
„zich niet op z'n kop laten zit
ten" gelijk is aan: op andermans 
kop kloppen, dan is er wat mis 
in onze maatschappij. Zou het 
overaanbod van geweldfilms op 
TV daar niet wat mee te maken 
hebben ? Ik denk het wel! 

P.L., Hofstade 

E KOTAKS 
Twee jaar geleden werd de ekot-
akswet gestemd, met daarin de 
onvoorwaardelijke disknmina-
tie van PVC in verpakking van 
mineraalwater. Vandaag komt 
de opvolgingskommissie van de 
ekotaks, na vele overheidson-
derzoeken, tot de konklusie dat 
er evenveel milieuredenen zijn 
om PVC te weren als juist aan te 
bevelen. Ondertussen zijn de 
meeste mineraalwaterprodu
centen al overgeschakeld op 
duurdere alternatieven, niet 
omwille van milieuredenen, 
mciar omwille van de slechte 
naam die PVC onterecht kreeg. 
Tenslotte verkopen ze minersial-
water, geen verpakking, niet
waar. Nu recent volgden ook 
enkele grote Franse mineréial-
waterproducenten. Gevolg: het 
verlies van 330 banen bij de 
producenten en waarschijnlijk 
nog eens 180 banen bij Kaneka 
in Westerlo, die toevoegstoffen 
voor PVC-flessen produceert. 
Totaalwinst voor het milieu: nul 
komma nul. Totaalverlies: een 

f oeie 600 jobs die nergens ge-
ompenseerd worden. Dank U 

wel Agalev, dank U wel Bond 
Beter Leefmilieu, dank U wel 
Greenpeace voor deze brood
roof. 

Ferdinand Engelbeen 
(voorzitter Chlorofielen), 

Stabroek 

P.S.: De Chlorofielen groeperen zo'n 
1.500 werknemered uit de chbor- en 
PVC-dektor. 
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Brood- en 
banketbakkerij 

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

SPECIALITEIT 

VAN ALLE 

GELEGENHEIDSGEBAK 

.{^MU/^SsCf^^'^'^'''^''' 

Zitplaatsen feest
zaal voor 100 per-

I , sonen. Groepen 
••'*"• - - - n op 

afspraak 
f/-^Av .w^ 'egen speciale 

, V j m i i ' ^ = prijzen - toeristen-
" A V ' i ^ ' i » menu 295 fn 

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 

Bragge bezoeken is ook 
kennis maken met het 

Vlaams 
Ontmoetingscentrum 

^ D e Gulden Spoor 

rechtover uitgang parking 

't Zand 22 Brugge 
tel. 050-34.30.82 

* dranken * restaurant 
* snacks * zaal voor 50 pers 

'tboerenhof 
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 

DEVRIESE ^ 
woonverlichtine 

baron ruzettelaan 78 
8310 brugge 4 

Jjaan brugge-oostkamp^ 
v 050 35 74 04 . 

Kostuums naar 
maat 

\ HERENKLEDING', 

rmees 
/ Steenhouwersvest.52 

ANTWERPEN 

WOONIDEE 
Cecile Moonen 

Interieur Decoratrlce 

Wi| hebben hart en ti|d voor U 

Gordijnen en Overgordiien 

De beste merken maken en plaatsen 

Overtrekken van zetels en stoelen 

20 jaar eni/anng 

Advies voor uw interieur 

Woonidee Stationstraat 16 
9280 LEBBEKE 
Tel 052/411573 

U bent van harte welkom bij 

Karel Van Den Berghe 

B.V.BA 
VLOER en MUURTEGELS 

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

GENTSESTEENWEG 377 
9300 AALST 
(200 m voor de Vijftiuizen) 
Tel 053/700664 

< ^ 
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UMIJIR 
JARIGE EN NIEUWE JEUGDBLADEN 

FEEST IN HET ZONNELAND 
Vlaanderen heeft van oudsher een stevige traditie van 

jeugdweekbladen gekend. Be Turnhoutde Mannekeiu-
blaudje<i behoren nu ai tot de Viaanue folklore en ouderen 
denken zeker nog met nostalgie terug aan De Kleine 
Zondag^vriend, Bravo, De Kindervriend, Ivanov'd 
Rakkerdblad, Sneppeke, Wonderland en andere. Toch 
verdwenen de nuejte Jtrip- en jeugdweekbladen één na één. 
Maar .sommige bleven overeind: Zonneland blaakt étrakö 
75 kaaröjcö uit en dagblad Het Volk viert met een 
vernieuwde Jonimeke<ikrant een halve eeuw étripge-
échiedenu). 
Een blik op het rijke Vlaanue mannekedblad-leven. 

7
5 jaar geleden rolde het 
allereerste nummer van 
Zonneland van de persen. 
Het werd gedrukt bij de 

Goede Pers van de Norber
tijnerpaters van Averbode en 
kondigde zich aan als orgaan 
van de „Kristelijke Eucharis
tische Kruistocht". Wat zelden 
vermeld wordt is het feit dat de 
legendarische priester Edward 
Poppe, uit Temse, . drijvende 
kracht was achter dit jeugd-
weekblad. Niet ten onrechte 
zou Edward Poppe in de zes
tiger jaren door één van zijn 
bewonderaars, tekenaar Jef 
Nys, vereeuwigd -worden in een 
onvergetelijk Kapoentjesalbum, 
,,Het schone avontuur van een 
bakkersjongen". 

RENAAT DEMOEN 
Priester Poppe en zijn vrienden-
Norbertijnen beoogden een 
blad met een kristelijk geïn
spireerd en pedaigogisch doel. 
Aanvankelijk -was er, behoudens 
wat schaarse illustraties, weinig 
oog voor het beeldverhaal maar 
daar kwam gaandeweg verbe
tering in. Zonneland kende een 
Franstalige tegenhanger, Petitti 
Bel^a, reeds met gjigstrips, en 
vooral na 1929 geïnspireerd 
door Le petit vingtdme , - even

eens streng katohek -, het blad 
waarin Hergé met Kuifje zou 
debuteren en de weg zou ope
nen voor het beeldverhaal. Vlak 
voor de tweede wereldoorlog 
waren vooral „Wietje en Krol" 
van Jijé blikvangers voor Zon
neland. De bloeiperiode kwam 
er echter na de oorlog. Reeds in 
\9AA nam de Izegemse tekenaar 
Renaat Demoen het heft in han
den. Zijn detektiveserie „Jack 
Person" sloeg meteen aan. 

Zonneland -werd op 11 februari 
1945, vijftig jaar geleden dus, in 
een volledig nieuw kleedje ge
stopt. Een handiger en kleurrijk 
formaat, en vooral samengesteld 
door een groep van bekende 
Vlaamse tekenaars. Nog ruim 
tien jaar bleef de talentrijke pi
onier Renaat Demoen aan het 
kommando maar weldra deden 
andere Vlaamse grootmeesters 
hun intrede: Alarcel Minne 
(Jef), Leo Debudt (Buth), 
Herckenrath en vooral ook de 
Engelsman Gray Croucher. In 
de volgende decennia zouden 
andere grote Vlaamse tekenaars 
eveneens volgen: Rik Clement, 
Jean-Pol, enz... 

Zonneland behoort 75 jaar later 
nog steeds tot het beste wat 
Vlaanderen aan de jeugd te bie-

De Jommeke^krant anno '95 kan terugbUkken op een rijke 
historiek. 
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den heeft. In het zog van Zon
neland kwamen ook nog enkele 
andere Averbode-publikaties de 
rij aanvullen: Zonnekind 
(1958), Doremi (1961), Zon
nestraal (1961), Top (1970), 
Dopido (1991). Tenslotte zou 
men er ook bijna de legenda
rische Vlaanue Filmpje.^ bij ver
geten. 

Ook deze zijn jarig (65). Sedert 
het eerste nummer in 1930 van 
de persen liep verschenen er 
liefst 2.141 Vlaamse Filmpjes. 
De meeste daarvan -werden in 
de veertiger en vijftiger jaren 
volgeschreven door de groot

meester-fantast John Flanders. 

JOMMEKESKRANT 
In 1945 kon ook de Vlaamse 
jeugd weer opgelucht ademha
len. Met Oiu Volkdke kreeg zij er 
een „Vlaams -weekblad voor de 
jeugd" bij. Uit dit jeugdweek-
blad zou, aiover 't Kapoentje uit
eindelijk de Jomnukedkrant 
groeien. Ook hier gaat een rijke 
historiek aan vooraf. 

Eigelijk bestond er reeds een 
vooroorlogs Ons Volkske 
(1932-1940). In 1945 werd de 
draad -weer opgenomen maar op 
3 april 1947 kreeg het weekblad 
een nieuwe naam mee: 't Ka-

QUASIMODO EN TOCH OM AAN TE ZIEN 

Dat Quodimodo de aartslelijke 
maar ingoede klokkeluider van 
de Notre-Dame de Paris is, 
w^isten we al. Dat quasimodo 
ook de eerste zondag na Pasen 
is (Beloken Peuten) waren we al 
een beetje vergeten. Dat de 
Itahaanse dichter Salvatore 
Quasimodo in 1959 de No
belprijs voor literatuur won, 
hebben we ooit nog in een 
kursus wereldliteratuut verno
men. Maar Quasimodo is 
voortaan ook een tweemaan
delijks jongerentijdschrift, 
,,gedrukt bij De Duivenbode" 
te Emelgem (Izegem). En het 
is een blad dat er best mag 
wezen. 

Het eerste nummer brengt al
vast een indringend intervie-w 
met Els De Temmerman, over 
de gruwelen in Ruanda. Roel 
Debru3/ne brengt dan weer een 
knap stuk over Noord-Ierland, 
,,Kroniek van een conflict". 
Ook het stiefkind van de li
teratuur, de poëzie, ontbreekt 
niet. We vinden er drie tref-
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fende gedichten terug uit het 
bekroonde bundel Wolfdkerd 
van Krist Biebauw. Roel Mat-
theeuws buigt zich in een 
„plausibel" artikel over piri-
piri-man Johannes-Paulus II. 
Ward Rommel, in het tijd
schrift alomtegenwoordig be
licht de hedendaagse univer
siteitsstudent. Dominiek Thy-
vaert brengt in ,,de terugke
rende vlagen van Nobele Al
fred" kursief met K. Er staan 
verder aktuele filmbesprekin
gen in het blad en men kan niet 
naast de opmerkelijke reklame 
van het Westvlaamse feno
meen ,,De Toverlantaarn" kij
ken. We missen enkel een paar 
goeie cartoons of strips. 

Quasimodo verschijnt op 500 
eksemplaren en kost 40fr. en is 
in West-Vlaanderen te koop bij 
de kranteboer. 

Zo kreeg de Vlaanue jeugd op 3 april 1947 de eerste uitgave van 't 
Kapoentje, eerste jaargang, te zien. Een exemplaar kootte l,50fr. c& Quasimodo, 

52, 8870 
(051130.80.03). 
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poentje. De stripreeksen (o.a. 
Stropke en Flopke in Marokko, 
van Mare Sleen) liepen gewoon 
door. 

t Kapoentje verscheen tussen 
1947 en 1950 als onafliankelljk 
weekblad, voor die tijd uiterst 
modern ogend én in kleur. Rond 
1950 kwam het voor de zo
veelste keer tot een oorlog in 
medialand (toen nog uitsluitend 
dag- en weekbladen en radio) 
en eind 1949 volgde er zelfs een 
konkurrerend jeugdweekblad, 
weer luisterend naar de naam 
Ons Volkske. 

Echt konkurrent zou deze derde 
versie van Ons Volkske nooit 
worden want in 1950 verscheen 
't Kapoentje plots als kosteloos 
bijvoegsel bij dagblad Het Volk. 
Mare Sleen zou tussen 1950 en 
1965 zijn stempel drukken op 
dit populaire gratis weekblad 
voor de jeugd. Zijn reeksen 
„Piet Flu-wijn en BoUeke" en 
,,De lustige Kapoentjes" kenden 
een enorme populariteit. Maar 
in t Kapoentje vonden we ook 
andere grote Vlaamse tekenaars 
terug. Vooral ook Leo Debudt 
(Buth) scoorde goed met zijn 
„Thomas Pips".-

In 1958 werd 't Kapoentje in een 
nieu^v kleedje gestopt. Er k-wa-
men meer bladzijden en tal van 
bekende Vlaamse tekenaars de
den hun intrede. Onder hen niet 
de minste: Jef Nys, die reeds in 
1955 zijn „Jommeke" had ter 
wereld gebracht in Kerkelijk Le
ven en in 1958 overstapte naar 
Het Volk. Jef Nys -viel in de 
smciak met enkele prachtige re
alistische verhalen rond ,,ka
poentjes die grote Vlamingen 
w^erden". 

,,De grote z-wartrok" (over in-
dianenvriend Pieter J a n De 
Smet), „De reus van Bengalen" 
(over pater Constant Lievens), 
„Het schone avontuur van een 
bakkersjongen" (over priester 
Poppe) zijn zovele stripklassie-
kers. Alaar ook de levensver
halen-in-strip over Pieter Breu-
gel, Godelieve van Gistel en 
Albrecht Rodenbach werden 
geliefde verhalen. Vanaf 1963 
was er ook zijn Disneyaanse 
kabouterserie „Met Langteen 
en Schommelbuik voorwaarts". 

HEIBEL 
In 1965 -was er weer oorlog in 
medialand. De overstap van 
Mare Sleen van Het Volk naar 
De Standaard-Het Nieuwöblad 
zorgde voor een kleine aard
verschuiving. Er volgde een 
procedureslag van jewelste. De 
titel 't Kapoentje bleef uitein
delijk bij Het Volk, waar nu 
vooral het triumviraat Jef Nys-
Leo Debudt-Rik Clement de 
leemte moest opvullen: Thomas 
Pips, Ridder Reinhart en Jom
meke moesten Piet Fluwijn en 
Bolleke en de Lustige Kapoen
tjes doen vergeten. Andere te
kenaars als Hurey zorgden voor 
goede aanvullingen, 't Kapoen
tje bleef nog tot rond 1980 hoge 
ogen gooien maar deemsterde 
toen weg. Op een bepaald ogen
blik was het nog maar een scha
duw van zichzelf. Tot men het 
kind herdoopte in Jommekes-
krant. lien suksesformule die er 
intussen toe leidde dat begin 
1995 het blad aan uitbreiding 
toe ^vas én voortaan in kleur 
verschijnt. 

Lieven Demedts 
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