
WOENSDAG 15 FEBRUARI 1995 40^'^ JAARGANG « N R 7 « S S FR 

^ 

WIJ 
Een uHgave van het 
Vlaams Pers-, Radio- en 
TV-insrihiut v.z.w. 

Hoofdredabeun 
Maunts Van Liedekerke 

Redakteuren: 
Tom Serkeyn 
Peter DejaegKer 

Sekretariaat: 
Hilde De Leeu\v 
Alle stortingen van abonnemen
ten, publiciteit en redaktie op prk 
000-0171139-31 van WIJ, Bar-
rikadenplem 12, 1000 Brussel 
Tel. 02/219.49.30 
Fax 02/217 36.10 
Jaarabonnement 1.200 fr. 
Hal^aarli)ks 700 fr. 
Driemaandelijks 400 fr 
tx)S nummer 53 fr 

Verantwoordelijk uitgever; 
Bert Anciaux, 
Barrikadenplein 12, 
1000 Brussel 

Reklame: 
Karel Severs, tel. 02/219.49.30, 
toestel 231 
('s voormiddags) of privé, 
Alsembergsesteen-weg 797, 
1653 I>worp 
Tel. 02/380.04.78. 

VU EIST OPSCHORTING 
HST-WERKEN 
De toekomstplannen van de NMBS werden verleden week 
bekend gemaakt. Die zien er niet te roodkleurig uit, met 
bvb. tienduizend werknemers die moeten afvloeien, zij het 
zonder ontslagen. Het blijkt vooralde hoge snelheidstrein te 
zijn die ab een grote slokop de middelen van de spoor
wegmaatschappij opeet. Wie komt die HST ten goede? 
Amper 6% van de re'uigersmarkt. VU-voorzitter Bert 
Anciaux ei^t doA^om de onmiddellijke opschorting van de 
HST-werken. 

Voor de hogesnelheidsl i jn zijn al 
vele pr inc ipes gesneuveld . E e n 
levensgroot gesneuveld pr in
cipe zetelt b v b . in de bu rge -
meesterss toel van Leuven , in de 
senaat en aan het hoofd van de 
Socialist ische Par t i j . Bij de s tar t 
van de w e r k z a a m h e d e n voor de 
TGV, S S T of H S T , he t koe
koeks jong heeft al vele namen , 
w e r d de du re eed gezworen da t 
het b innen landse spoorwegne t 
o n d e r die z\vare inves ter ingen 
niet zou lijden. E n da t de H S T 
zichzelf zou moe ten bed ru ipen . 
W a t zien w^e v a n d a a g ? M e t he t 
voorui tz ich t op a m p e r 6% van 

GEEN 
VERSCHONING 

H
et BRTN-programma De Ze
vende dag is bijwijlen een leer
rijk programma. Zo toonde 
het zondag j.l. welke kwaad

willigheid mensen aan de dag kun
nen leggen als het om het kol-
laboratieverleden van Vlaanderen 
gaat. Terwajl onze gewezen kollega 
en huidig Standaard-joernalist 
P V D D vertelde wat de werkwijze 
was die minister Wathelet had 
gehanteerd om herziening van het 
proces-Laplasse in te zetten bleef 
dhr. Anthierens koppig volhouden 
dat de Oostduinkerkse familie 
Swertvaegher-Lapiasse van de 
zwartste soort was. Dat er bij het 
onderzoek slordigheden en fouten 
waren gemaakt en wellicht ook 
meineed werd gepleegd die tot de 
terechtstelling hadden geleid 
bleek aan Anthierens niet besteed. 
Ook de mogelijkheid dat door die 
fouten de verzetstrijders gedood 
werden kon op hem geen indruk 
maken. Het gesprek liet een 
wrange nasmaak. 
Wat heeft de programmamakers 
bezield om een man uit te nodigen 
die zo hatelijk bUjft volhouden dat 
een mogelijke gerechtelijke dwa
ling geen aanleiding moet geven 
tot eerherstel? Het is onze hoop 
dat de keuze niet ingegeven werd 
door sensatiezucht om de wedloop 

naar de kijkcijfers te winnen, lïen 
verderfelijk beginsel dat door 
sommige kommerciële stations ge
huldigd wordt. 

Het tweede debat dat ons sterk 
beroerde was dat waarin nabe
staanden van de slachtoffers van 
de zgn. Bende t<an Ni/vel kwamen 
vertellen dat meegedeeld \verd dat 
het onderzoek naar de moorden op 
hun familieleden wordt uitge
doofd. 

Alleen reeds de wijze waarop de 
minderjarige wezen van het gezin 
uit Aalst uit mekaar gerukt werd is 
hemeltergend. In al die jaren 
mochten zij geen enkel bericht 
vanwege de overheid ontvangen; 
zij blijven aangeslagen, verbitterd 
en gekwetst voor het leven achter. 
Het is wraakroepend en een 
rechtsstaat on'waardig! 
Het is best mogelijk dat, zoals dhr. 
Albert Raes, gewezen hoofd van 
de Staatsveiligheid, onlangs ver
klaarde er nooit een Bende van 
Nijvel is geweest en dat de moord
aanslagen door los van mekaar 
opererende benden werden ge
pleegd. Maar waarom wordt het 
onderzoek naar die benden dan 
niet verdergezet? 28 doden en er 
zouden geen daders (te vinden) 
zijn? 

E^n rijkswachter uit de streek van 
Aalst-Ninove met wie wij samen 
het TV-debat hebben bekeken 
schudde het hoofd en zuchtte zeer 
diep. De man was beroepshalve 

de re iz igersmark t eist het H S T -
luxe-projekt minimaal 170 mil
ja rd frank inves ter ingen op . H e t 
b innen landse spoorwegnet , 
w a a r 9 4 % van de t re inreizigers 
gebru ik van maken , zal het met 
de restjes moe ten doen . N M B S -
baas S c h o u p p e vraag t voor he t 
HST-p ro j ek t bovend ien 70 mil
ja rd frank "externe s teun", lees 
ex t ra belast inggeld. V U - v o o r 
zit ter Ber t Anc iaux v indt dit 
niet te p ru imen . Hij eiste 
p r o m p t de onmiddell i jke op
schor t ing van alle HST-^verken 
tot er duideli jkheid k o m t over 
alle inves te r ingsplannen . 

betrokken geweest bij het onder
zoek na de aanslag in Aalst. Maan
denlang werden hij en zijn kol
lega's ingezet om te ondervragen 
en te onderzoeken. Zij hadden 
ernstige sporen verzameld, tot ze 
plots het bevel kregen er mee op te 
houden. Gehjktijdig werd de on
derzoeksrechter van Dender-
monde die met de zaak bezig was 
voor bewezen diensten bedankt. 
Het onderzoek verhuisde meteen 
naar Wallonië waar men zes 
maanden nodig had om de hon
derdduizenden bladzijden van het 
dossier te vertalen. Ondertussen 
gingen kostbare tijd en sporen 
verloren! 
Op onze vraag waarom die rijks
wachters met het onderzoek dien
den te stoppen was het antwoord 
duidelijk; hogerhand. Waarbij 
steeds herhaald wordt dat ,,ie
mand van adel" achter de zaak zit. 
Onze zegsman is formeel dat het 
de misdadigers niet om het grote 
geld te doen was maar om het 
regime te blameren en aan het 
wankelen te brengen. 
Maar welke boodschap hebben de 
nabestaanden aan deze verhalen ? 
Zij dragen hun miserie met zich 
mee. Dat ze nu uitgenodigd wor
den de berg papieren te komen 
inkijken verzacht de pijn niet. Dat 
ze geen geloof meer hechten aan 
rechtvaardigheid is begrijpelijk. 
Deze schande, aangedikt door 
zich vermenigvuldigende schan
dalen vaak met kennis en me-

De investeringen voor de hoge jnelheiddtrein l/elopen nu al minimaal 
170 miljard frank. 

D e VU-voorz i t t e r liet w e t e n da t 
hij positief reageer t op de Aga-
lev-ui tnodiging om een Front 
voor de binnenlandde trein op te 

deplichtigheid van politici, admi
nistratie, gerecht, bedrijfswereld, 
ondermijnt het gezag op een zeer 
gevaarlijke wijze. En maakt vrije 
baan voor wat men de anti-politiek 
is gaan noemen. 

Maandagavond werden in Brussel 
straffen uitgesproken over Ma
dam Bouhouche en Robert Beijer, 
zij zullen een tijdje verwijderd 
worden uit de maatschappij die zij 
jarenlang geterroriseerd hebben. 
Een krant kopte: ,,Slechts twintig 
jaar voor Bouhouche". Hoeveel 
duizenden zullen na het lezen van 
deze titel zich niet weer van de 
demokratie hebben afgewend ? 
Het is moeilijk te becijferen. Met 
hen maken wij ons zorgen over 
een toekomst wéiarin overheden 
niet meer in staat blijken te zijn om 
misdaden passend te bestraffen. 
En niet in staat zijn om onschul
dige slachtoffers en hun nabe
staanden rust en waardigheid te
rug te geven. 

Voor bruut geweld bestaat geen 
verschoning. Geweld dulden is de 
toekomst vernielen. Geweld kan 
slechts vermeden worden als men
sen opnieuw genegenheid voor 
mekaar tonen, en eerbied voor 
openbaar en privé-bezit. 

,,Tegen geweld en voor genegen
heid !", zou het eerste artikel van 
elke grondwet moeten zijn! 

Maurits Van Liedekerke 

r ichten. Hij richtte ook een op
roep tot de s p o o r m a n n e n en -
v rouwen , die in het licht van de 
t i enduizend a rbe idsp laa tsen die 
N M B S - b a a s S c h o u p p e wil 
s ch rappen , n a a r het s takings-
w a p e n willen gri jpen. Z e kon
d igden al a lgemene s tak ingen 
aan op de vr i jdagen 24 februari , 
3 en 10 maar t . 

Ber t Anc iaux heeft zeer veel 
begr ip voor de gevoelens van 
machte loosheid die bij het 
spoorwegper sonee l leven. Toch 
r iep hij de N M B S - w e r k n e m e r s 
op om niet naa r he t klassieke 
s takmgs 'wapen te gri jpen. Sta
k ingen bezorgen het o p e n b a a r 
ve rvoer een negatief imago. D e 
VU-voorz i t t e r hoopt da t het 
spoorwegpersonee l a n d e r e ak-
t iemiddelen zal aan 'wenden, en 
de s teun van het publ iek voor 
deze akt ies zal we t en te win
nen. 

HERSENS 
OP SCHERP 

(Ziebiz. 13) 
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DOORDEWEEKS 
• De dienst spoedgevallen 
van het Brugmannzieken-
huis van Je t te was Ket voor
werp van een strafexpeditie 
van een bende jonge Noord
afrikanen. Na straatreüen in 
Laken waren twee leden van 
een rivaliserende bende er 
opgenomen met messteken. 
Er ontstond een bloedig ge
vecht tussen de bendeleden 
in de spoedgevallendienst, 
waar de inboedel en de pe
perdure radiografie-appara-
tuur kort en klein geslagen 
•werd. 

• Philippe Moureaux maakt 
een opgemerkte come back 
aan de PS-top, als voorzitter 
van de Brusselse partijfe
deratie. Dat houdt in dat hij 
ook ondervoorzitter wordt 
van de PS en in het par
tijbureau zetelt. 

• De Brusselse minister
president Picqué betreurde 
het schrappen van Neder
land 3 van de Brusselse ka
bel. Maar hij kan er niets aan 
doen. Het toezicht dat het 
gewest uitoefent op de in-
terkommunale kabelmaat
schappijen slaiat niet op de 
keuze van de zenders. 

• Bloemenverkopers ver
wachtten aan de vooravond 
van Valentijn dat de feest
dag voor de verUefden de 
bloemenverkoop op Moe
derdag naar de kroon zou 
steken. 

• Sabena-baas GodfroQ lan
ceerde weer eens een proef-
balonnetje over de uitvlag-
ging van piloten, ditmaal 
naar Zwitserland. Hiermee 
wil Sabena 1 miljard frank 
besparen op de sociale las
ten. Verkeersminister Di 
Rupo (PS) kant zich tegen dit 
plan. Hij vindt dat Godfroid 
er beter aan zou doen een 
beetje zijn mond te houden. 

• Het OWmJLakte zijn me
ning over de hervorming van 
de Sociale Zekerheid we
reldkundig. Die loopt ver
rassend parallel met het 
standpunt dat de VU al ja
renlang verdedigt. O W en 
VU vinden dat Vlaanderen 
en Wallonië recht hebben op 
een eigen SZ, niet in de 
eerste plciats omvwlle van de 
centen, maar omdat beide 
deelstaten een andere op
vatting koesteren over het 
sociaal beleid. Na de split
sing kan er dan gesproken 
w^orden over solidanteitsme-
chamsmen, bvb. tussen 
Vlaanderen en Wallonië 

• VOS-sekretaris Van He-
metnjck laat weten dat zijn 
verenigmg tegenwoordig 
door het leven gaat als 'Ver
bond VOS", en niet langer 
als Verbond van Vlaamse 
Oudstrijders zoals ^ve ver
leden week schreven. Waar
van akte. 

• Greenpeace en het 
Vlaams Agrarisch Centrum 
voerden aktie aan de ver
brandingsoven van Ronse, 
die w^aarschijnhjk op 30 juni 
dicht gaat. In de facilitei
tengemeente werd aktie ge
voerd in drie talen. Een 
groot spandoek werd opge
hangen met een Nederlands 
en Frans opschrift. En een 
Engelse slogan sierde in 
goede (?) Greenpeace-tra-
ditie de oven. 

SENATOR BERT? 
De voorzitter van de P£Utijraad 
van de Volksunie, de Vlaams
brabander Paul Vanden Bempt, 
maakte zaterdag bekend dat 
VU-voorzitter Bert Anciaux de 
senaatslijst van de peutij zal aan
voeren bij de komende verkie
zingen. De Partijraad keurde in 
een geheime stemronde de kan
didatuur van Bert goed met 
bijna driekwart van de stem
men. 

De Partijraad verkoos ook de 
Limburgse bestendig afgevaar
digde Frieda BrepoeU tot lid van 
het VU-partijbestuur. "De po
sitie van de vrou^ven binnen de 
VU-top wordt hiermee ver
sterkt", meent Vanden Bempt. 
Brepoels wordt naast onder
voorzitter Annemie Van de Cas-
teele, Nora Tommelein en Si-
monne Janssens-Vanoppen de 
vierde vrouw in het partijbe
stuur, dat zo'n 25 leden telt. 

Volgens Vanden Bempt zal de 
Volksunie bij de komende par
lementsverkiezingen sterk de 
nadruk leggen op de eerste 
rechtstreekse verkiezing van 
het Vlaamse Parlement. Als in-
w^oner van Brussel heeft VU-
voorzitter Anciaux geen moge
lijkheid zich rechtstreeks ver
kiesbaar te stellen voor dit par
lement. 

Als senator bestaat de moge-
hjkheid wel dat hij betrokken 
zal worden bij de werking van 
de Vlaamse Raad. Bovendien 
ligt het in Bert's bedoeling om in 
de senaat miogelijke federale re-
kuperatiepogingen te counteren 
en nieuw^e maatschappehjke uit-
déigingen op de pohtieke agenda 
te plaatsen. 

Voor de kiesstrijd voor de se-
nêiat brengen verschillende par
tijen hun grootste elektorale 
prijsbeesten in stelling. VLD-
voorzitter Verhofstadt en SP-
voorzitter Tobback lieten al eer
der weten de senaatslijst van 
hun partij te zullen trekken. Bij 
de CVP zou Dehaene zich op
maken als lijsttrekker voor de 
senaat. 

Tenzij die partij zich voordien 
nog zou uitspreken voor een 
gedeeltelijke federalisering van 
de SZ, want dan bedankt De
haene voor de eer "om zijn 
smoel overal in Vlaanderen te
gen de muur te zien hangen", 
zoals hij dat zelf zo trefzeker 
kan venvoorden. 

Aan Waalse kant kruisen Phi
lippe Busquin (PS), Jean Gol 
(PRL) en waarschijnlijk ook 
PSC-voorzitter Gérard Deprez 
de degens. 

GAIA 
Heeft Gaia eindelijk het ware 
gelaat laten zien, zoals een kom-
mentaarschrijver na de raid van 
de dierenvrienden in Nieuw
poort stelde? De feiten op een 
rijtje leveren volgend bondig 
relaas op. Gaia-aanhangers pro
testeerden zaterdagochtend 
weer eens tegen de mensont
erende wijze waarop kalveren 
en schapen op veeschepen ver
voerd worden. Het veeschip 
Caroline had van het gemeen
tebestuur het verbod gekregen 
om de lading te ontschepen. 
Nadat een rijksveearts de dieren 
en de dokumenten gekontro-
leerd had, gaf hij toch de toe
stemming om de lading te los
sen. 

Uit onvrede met deze beshssing 
orchestreerde Gaia-verant-
woordehjke Michiel Vandenbodch 
een aanval op de omheining die 
de rijks^vacht had opgetrokken. 
Rijkswacht en politie waren 
verrast. Bij deze raid raakte een 
rijkswachter zwaar gewond. 

Toen de ordediensten van hun 
verrassing bekomen waren, vat
ten ze de meeste betogers in de 
kréiag. Onder hen de zoon van 
een Agalev-senator, die verant-
\voordelijk zou zijn voor de 
heupbeenbreuk w^aarvan de ge-
w^onde rijkswachter het slacht
offer was. Vandenbosch be
treurde achteraf het ongeval. 

Minister Vande Lanotte kon
digde aan dat hij orde op zaken 
zal stellen. De organisaties die 
in de bres springen voor de 
dierenrechten zullen zich aan 
strengere betogingsregels moe
ten houden. En de bedrijven die 
zich met het transport van die
ren bezighouden zullen de wet
telijke voorschriften streng 
moeten naleven. 

In Nieuwpoort is men intussen 
de protestmanifestaties van de 
dierenverdedigers flink beu. Er 
•werd door belanghebbenden bij 
de schapentransporten een ak
tie gestart tegen "het straat-
gekweld van Gaia". De op
brengst van de aktie gaat naar 
de rijkswachter die gewond 
raakte. 

DRESDEN 
In de nacht van 13 op 14 fe
bruari 1945 werd de Duitse stad 
Dresden platgebombardeerd 
door de geallieerden. Volgens de 
officiële cijfers kw^amen daarbij 
ongeveer 40.000 mensen om het 
leven. In werkehjkheid waren 
het er veel meer. Zo'n 800 En
gelse en Amerikaanse bommen-
•werpers wierpen meer dan 
650.000 brandbommen op de 
stad, samen 1.500 ton zwaar. In 
de stad bereikte het vuur een 
hitte van duizend graden, het 
smeltpunt van gljis. Inwoners 
die voor de hitte in de fonteinen 
sprongen, •werden levend ge
kookt. De alles verslindende 
vuurzee zorgde ervoor dat men 
nooit het precieze aantal slacht
offers heeft kunnen achterha
len. 

Over het nut van de in-de-as-
legging vêm Dresden, zo kort 
voor de kapitulatie van Duits
land, wordt tot vandaag gedis-
kussieerd. De stad w^as geen 
mihtair of strategisch doelwit. 
Het bombardement kaderde in 
de strategie van totale oorlog, 
•waarbij burgerdoeleinden be
stookt •werden om het moreel 
van de vijand te ondergraven. 
De Duitsers bestookten ook 
burgerdoelwitten in geallieerde 
staten. Toch getuigde het van 
•weinig smaak dat de opperbe
velhebber van het geaUieerde 
bommen^werperskommando Sir 

Arthur "Bomber" Harris, te
vens de pleitbezorger van de 
strategie die de Duitse kapi
tulatie nastreefde door het bom
barderen van steden en dorpen, 
nog niet zo lang geleden* een 
standbeeld als eerbetoon kreeg. 

In bepaalde kollaboratiekringen 
grijpt men het bombardement 
van Dresden aan om er op te 
wijzen dat ook de geallieerden 
zich schuldig gemaakt hebben 
aan misdadige oorlogspraktij
ken. De vergehjking tussen 
Dresden en de holocaust gaat 
natuurlijk niet op. Dresden van 
de kaart vegen ^vas ongetwijfeld 
een misdaad, zoals ook de bom
bardementen op Coventry of 
Londen door de Duitsers mis
dadig w^aren. Hoe misdadig ook, 
deze bombardementen kader
den in een geweldspiraal waar 
de oorlog zich in bevond. De 
holocaust was het resultaat van 
een ideologisch beargumen
teerde maatschappij'visie die de 
uitroeiing van een volk legi
timeerde. 

NATIONALE 
MINDERHEID 
De kader-konventie van de 
Raad van Europa over de be
scherming van nationale min
derheden genoot in Vlaanderen 
totnogtoe -vrij -weinig aandacht. 
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DOORDEWEEKS 
Elke volksnationalist heeft bij 
het horen van deze ronkende 
titel de neiging om entoesiast te 
doen over zo'n initiatief. Het 
valt echter te bezien hoe men 
een nationale minderheid de
finieert. Meteen vi^ordt ook dui-
dehjk waarom landen als Frank
rijk, Luxemburg, Griekenland, 
Tsjechië en Turkije de konventie 
nog niet getekend hebben. Ook 
België heeft de konventie nog 
niet getekend. 

Bezuiden de taalgrens hebben 
joernalisten en politici deze kon
ventie al langer "ontdekt". Het 
F D F ziet er bvb. een middel in 
om de Franstalige minderheid 
in Vlaams-Brabant aan rechten 
te helpen. Le Soir bracht maan
dag een artikel waarin gesteld 
wordt dat indien de Fransta-
ligen in Vlaanderen erkend 
worden als "nationale minder
heid", alle taalwetten herzien 
moeten worden. Het spreekt 
voor zich dat, zoals ook al prof. 
SeneUe waarschuwde, deze 
konventie van de Raad van Eu
ropa in België huizenhoge pro
blemen kan opleveren. 

De konventie heeft de strijd op 
het oog tegen de diskriminatie 
van nationale minderheden op 
taal-, kultureel, onderwijs- en 
godsdienstig vlak. Maar de 
Raad van Europa heeft ver
zuimd het begrip "nationale 
minderheid" te definiëren. De 
toepassing van de konventie in 
een bepaalde staat zal dus af
hankelijk zijn van de invulling 
die deze staat aan het begrip 
"nationale minderheid" geeft. 

De Belgische juristen die zich 
over de toepassing in België van 
de konventie uitgesproken heb
ben, zijn het met elkaar niet eens 
(wat had je wel gedacht \).Fran-
cu) Delpérée definieert nationale 
minderheid als een groep men
sen die tot een bepaalde natie 
behoren maar zich op het 
grondgebied van een andere 

staat bevinden. Mare Uyttendaele 
meent dat de konventie een wa
pen kan zijn in handen van de 
Franstaligen, maar voegt daar 
aan toe dat België al heel w ât 
maatregelen heeft getroffen om 
de minderheden te bescher-

Le Soir zelfheeft natuurlijk ook 
een mening. De krant spiegelt 
ons op basis van de konventie 
een uitbreiding van de facUi-
teiten tot andere gemeenten 
voor. Le Soir droomt verder 
over een argument tegen de 
splitsing van Brussel-Halle-Vil
voorde en tegen het Vlaams 
verzet tegen de steunmaatre
gelen van de Franse Gemeen
schap in Vlaanderen. Télé-
Bruxelles zou volgens de Le 
Soir-interpretatie buiten de 19 
Brusselse gemeenten op de ka
bel kunnen komen. De verko-
zenen in Vlaams-Brabant zou
den in de gemeenteraden de taal 
van hun keuze mogen gebrui
ken. De bestuurden zouden zich 
in hun taal tot hun gemeen
telijke overheid mogen richten. 
Etc. Kortom: de taalwetgeving 
naar de prullenmand. 

Terug naar de werkehjkheid. 
Op een vraag van FDF-voor-
zitter CUrfayt antwoordde Jus 
titieminister Wathelet gelukkig 
dat de konventie Ln België moei
lijk van toepassing kan zijn. 
Volgens Wathelet is zij eerder 
bedoeld voor de minderheden in 
Centraal-Europa, waar de 
grenswijzigingen en volksver
huizingen in de loop van de 
geschiedenis gevaarlijke toe
standen geschapen hebben. 

Zo denkt ook de Vlaamse re
gering erover. De Vlaamse re-
fering is zo verstandig geweest 

aar stcuidpunt al een hele tijd 
feleden aan de federale regering 

enbaar te maken. De Vlaamse 
gemeenschap verzet zich niet 
tegen de ondertekening van de 
Konventie door België, indien 

op een of andere wijze móiar 
duidelijk gemaakt wordt dat 
België geen nationale minder
heden kent. BELGISCHE ROTZOOI 

KOMEN 
De Vlaamse school in Komen, 
die tussen haakjes gefinancierd 
wordt door Vlaams belasting
geld omdat het gemeentebe
stuur van Komen weigert haar 
vi^ettelijke verplichtingen na te 
komen, wil al geruime tijd haar 
gebouwen uitbreiden. De hui
dige infrastruktuur is te krap 
voor de school, die haar leer
lingenaantal de jongste jaren 
zag klimmen. Momenteel telt 
het schooltje 60 leerlingen. 
Vanaf 57 leerlingen heeft de 
school recht op 590 vierkante 
meter gebouwen. De school 
moet het nu rooien met amper 
366 vierkante meter. 

Om haar gebouwen uit te brei
den moet de school een bouw
toelating krijgen van de pro
vincie Henegou'wen. Maar deze 
provincie w^eigerde deze bouw
toelating totnogtoe op advies 
van het schepenkoUege van Ko
men. Het kollege haalde "ste-
debouw^kundige" bezwaren bo
ven. 

De Argo, die in plaats van de 
gemeentehjke overheid als in
richtende macht fungeert van de 
Komense basisschool, wil nu 
een nieuwe bouwaanvraag in
dienen bij de provinciale dienst 
Stedebouw in Bergen. Wanneer 
de Vlaamse school opnieuw bot 
zou vangen, zijn er volgens de 
direkteur politieke stappen no
dig. Zeker in het licht van de 
extra Vlaamse miljoenen die na 
de jongste krisis aan de Vla
mingen in Voeren toegezegd 
werden door de Vlaamse re
gering. 

Twee totaal verschillende 
dossiers deden me de jongste 
week echt koude rillingen 
krijgen. Het armoederapport 
bevestigde onze steUingname 
dat ruim 360.000 Vlamingen 
onder de armoedegrens leven. 
Veel Belgisch papier werd 
hierover reeds volgeschreven, 
maar konkreet wordt weinig 
of niets gedaan. 
Het HST-projekt is nog zo 
een Belgische miskleun. Dit 
prestige-projekt heeft nu 
reeds een prijskaartje van om 
en bij de 170 miljard. In
middels vs^ordt er amper 1,5 
miljard besteed aan investe
ringen voor het binnenlands 
net. De honderdduizenden 
Vlaamse gebruikers van het 
openbaar vervoer staan let
terlijk in de kou. 
De Belgische overheid maakt 
er een mooi potje van. Vlaan
deren is volkomen bevoegd 
voor het verkeersbeleid, maar 
de unitaire NMBS meiakt een 
degelijk openbaar vervoers
beleid onmogelijk. Vlaande
ren is volkomen bevoegd voor 
gezins- en welzijnsbeleid, 
maar de federale regering 
houdt hét instrument bij uit
stek hiervoor, de Sociale Ze
kerheid, in unitaire handen. 
Alleen al op deze twee ter
reinen kunnen kreatieve en 
vemieuw^ende antwoorden 
gegeven worden. In Vlaan
deren zijn openbaar vervoer 
en armoedebestrijding géén 
problemen van 2de orde. De 
VU heeft hiervoor ingrij
pende voorstellen uitgewerkt. 
We kunnen ons Vlaanderen 
beter maken. 

Deze twee voorbeelden moe
ten ons sterken in de be
langrijke opdracht die ons te 
vv'achten staat: verder werken 
aan een open, sociaal en leef-
bciar Vlaanderen. 

De federale rekuperatiepo-
gingen moeten kordaat ge-
niuikt v*rorden. Er is reeds 
teveel tijd verspild. De VU 
laat het Vlaams belang niet 
afhangen van Belgische 
machtsposities. CVP en SP 
moeten maar eens kiezen 
waar ze werkehjk voor staan. 
Hun demagogie maakt me 
misseUjk. Als de CVP de pas
sie preekt, Vlaanderen let op 
uw^ kippen! 

d ^ . =^ 

Bert Anciaux 
Algemeen Voorzitter VU 

DE VOGELTJES VAN OPGRIMBIE 

In zijn laatste wilsbeschikking 
had koning Boudewijn een 
deel van zijn domein Fridheim 
in Opgrimbie geschonken aan 
het Limburgs bisdom, om er 
een klooster voor de monas
tieke familie van Bethlehem en 
Maria Tenhemelopneming op 
te richten. 

CVP-minister KeLhtermaru 
kende, volgens sommige bron
nen onder grote druk van het 
Hof, een bouwvergunning toe. 
Van zodra algemeen bekend 
raakte dat in Opgrimbie een 
klooster zou komen rees er in 
de streek verzet. Onder meer 
bij natuurverenlgingen, en bij 
lokale afdelingen van de 
Volksunie en Agalev. De VU 
van Limburg meende dat het 
toch niet de bedoeling van 
wijlen koning Boudewijn kon 
ge'weest zijn om dergelijk na
tuurgebied op te offeren. Twee 
w^eken geleden lekte uit dat 
Sauwfens aan het onderzoeken 
was hoe hij Opgrimbie als 
landschappeUjk w^aardevol ge
bied kon beschermen. In de 
Vlaamse Raad vroeg VU-ka-
merlid Hu^o OlaerU Kelchter-
mans of de bouvi^ergunning 
die hij verleende virel katoKek 
is. De CVP-minister ant
woordde dat hij binnen de 

geldende normen en voor
schriften handelde. 

Olaerts stelde zich bij die ge
legenheid vragen over de mo
rele aspekten en de logika van 
Kelchtermans' w^erk'wijze. Hij 
liet -weten dat hij zich beraadt 
over een vernietigingsproce
dure voor de Raad van State. 
Olaerts vindt dat Kelchter
mans de bouvv^ergunning op 
verkeerde gronden heeft ver
leend. Hij maakte gebruUc van 
een artikel dat een versnelde 
procedure in werking laat tre
den, maar die voorbehouden is 
aan een publiekrechtehjke in
stelling. Olaerts heeft ontdekt 
dat een bisdom door justitie 
beschouwd wordt als een pri
vaatrechtelijk rechtspersoon, 
en niet als een publiekrech
telijk. De versnelde procedure 
voor de verlening van de 
bouwvergunning kon dus niet 
van toepassing zijn. 

Ook Agalev-senator Jodée Bau
wen rook lont en zij mobi
liseerde de pers. Bauwen kon
digde aan dat ze via een plaat
selijke milieuverenging of een 
invi'oner van Maasmechelen 
bij de Raad van State klacht 
zal Indienen tegen de kloos-
terplannen. 

Ook minister Sauwens heeft 
bedenkingen bij de geplande 
bouw van dit klooster. Hij legt 
uit dat het domein gelegen is 
op de rand van het Kempisch 
Plateau en aan de vallei van de 
Zypbeek grenst, waarvan het 
brongebied en de bovenloop 
het statuut van natuurteser-
vaat bezitten. Fridheim w^erd 
voor een groot deel volgeplant 
met Corsikaanse dennen, 
maar kent toch nog talrijke 
percelen met een biezonder 
rijke natuurlijke vegetatie. 
Ook landschappelijk is het ko
ninklijk domein van een mo
numentale ^vaarde dankzij een 
sterk vertakte steilrand met 
droge en vochtige dalen, de 
typische land-, duin- en hei
devegetatie, de rust en stilte 
van het gebied en het prach
tige uitzicht over de omge
ving. 

Het is daarom dat VU-mi-
nister Sau^vens er bij alle be
trokkenen op aandrong om in 
dat gebied geen fonkelnieuw^ 
klooster in te planten. De mi
nister suggereert alternatie
ven, hem ter beschikking ge
steld door het Bestuur Mo
numenten en Landschappen. 
Hij bezorgde een lijst met een 
twintigtal leegstaande gebou

wen die als monument be
schermd zijn en een herbe
stemming zoeken. Deze kas
telen, kloosters, gasthuizen en 
scholen, w^aarvan er enkele 
ook extreem rustig gelegen 
zijn, komen bovendien in aan
merking voor restauratiepre
mies. 

Sau^vens maakte tevens be
kend dat hij voor het konink
lijk domein van Opgrimbie de 
procedure tot bescherming als 
landschap startte. Hij kan de 
in zo'n aangelegenheid won
derlijk snel toegekende bouw
vergunning afgeleverd door 
Kelchtermans niet te niet 
doen. De bouwvergunning, 
toegekend aan het bisdom 
Hasselt, voorziet een klooster, 
kerk en bezoekerskomplex. 
Het bisdom zal als bouw^heer 
optreden voor de orde van de 
kleine zusters van Bethlehem 
en de Tenhemelopneming van 
Maria. 

Deze orde zou volgens de 
Hasseltse bisschop een i'ernieu-
wmgjbeweg'uig zijn du irupeelt op 
de geeótelijke nood van deze tijd. Ze 
zou bovendien, een zeer uit
zonderlijke eigenschap van 
een hedendaagse klooster
orde, jongeren aantrekken. De 
gemiddelde leeftijd van de 

kleine zusters is nog geen der
tig, en elk jaar zijn er vijftig tot 
zestig intredingen. 

De zusters, onder wie zich een 
dochter van wijlen Onderwijs
minister Daniël Coens op
houdt, zijn kluizenaressen. Ze 
gaan gekleed in een hemels-
Dlau^v katoenen habijt met 
sluier, met daarover een grof 
geweven witte gebedsmantel. 
Ze -wonen elk apart in een cel 
die ze drie keer per dag ver
laten, voor twee officies en een 
eucharistieviering. De eerste 
gebedsdienst vindt al plaats 
om halfvijf 's morgens. 

Volgens de persmededeling 
van minister Sauwens genie
ten momenteel volgende niet-
alledaagse vogels op Fridheim 
van de koninklijke gastvrij
heid : blau-wborst, sprinkhaan-
rietzanger, rietgors, fitis, riet
zanger, roodborsttapuit, koe
koek, grauw^e klauwier, wulp, 
tapuit, graspieper, veldleeu-
werik, groene en bonte specht, 
blauwe kiekendief en toren
valk. Komen daar straks, wan
neer het Hof, de bisschop en 
Kelchtermans hun zin krijgen, 
nog enige rare vogels bij ? 

(ixli) 
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SENATOR NELLY MAES IN HET GROTE AFRIKA-DEBAT: 

„OP EEN GOEDE NOTA MOET NU OOK EEN GOED 
AKTIEPIAN VOLGEN" 
Verleden week vrijdag werd in de senaat verzamelen 
geblazen voor het Grote Afrika-debat. De aankondiging 
daartoe gebeurde met de nodige poeha, niet alleen omdat er 
nu eindelijk een gedachtenwitöeling kwam maar vooral 
omdat prins Filip, senator van rechtswege, de zitting kwam 
bijwonen. De prirw luufterde, zoals het hoort, aandachtig, 
maakte al een<t een aantekening maar kwam niet tus
senbeide. Zijn aanwezigheid had vanwege pers en publiek 
voor grote belangstelling gezorgd in het Paleis der Natie. 
Maar toen de monseigneur voortijdig het pand verliet 
kraamden velen op, de TV-stations op kop. 
Senator Nelly Mae^ sprak uitvoerig namens de Volks

unie. 

N
elly Maes, reeds jarenlang 
met het Derde Wereld
dossier vertrouwd, 
opende haar tussenkomst 

met de mededehng dat de 
Afrika-beleidsbrief van de hui
dige regering „een goede nota " 
is en een beter lot verdient dan 
deze die onder Tindemans in 
februari 1983 werd uitge
bracht. 

Deze nota was namehjk de mist 
ingegaan. En terloops vroeg 
Nelly Alaes zich af ^vat de re
denen daarvoor mogen zijn. Zij 
gaf enkele pijnpunten aan. 

- De problemen van Centraal 
Afrika w^erden verkeerd inge

schat en de ekonomische te
rugval van Afrika sterk onder
schat. Er werden tal van ver
keerde keuzen gemaakt en bo
vendien ontbrak het achteraf 
aan een echte ontleding van de 
vraagstukken en een evaluatie 
van de gevolgen. 

Wij mogen vandaag niet in de
zelfde val trappen, stelde NeUy 
Maes. 

KEUZEN MAKEN 

Omdat het haar op de tribune 
aan tijd ontbrak voor een sys
tematische ontleding wou de se
nator over de nota een ciantal 
bedenkingen formuleren en 

Nelly Maes pleitte voor een eva
luatie van liet UNO-optreden in 
Ajraiha 

aanvullen met haar ontleding 
van de toestand in Afrika. 

De diagnose door de federale 
regering gemaakt is juist, de 

konklusie betreffende de ge
deelde verantwoordelijkheid is 
ook de hare, evenzeer als het 
besef dat echte ontwikkeling 
een procM op lange termijn is. 

De Volksunie steunt de rege
ringskeuze voor Afrika en de 
optie om er opnieuw een voor
trekkersrol te spelen. 

Nelly Maes : ,Jitaar wij vinden dat 
men In deze nota niet genoeg door
gaat op de diepe oorzaken. Zowel van 
het falen van de Afrikaanse leider<) 
old van de redenen waarom de balaru 
van jarenlange darmnwerklng zowel 
van België aló van de Internatonale 
gemeendchap, zo negatief u. 

In deze nota w^ordt wel gesteld 
dat de Afrikanen eigen keuzen 
moeten maken inzake de ont
wikkeling VcUi demokratische 
samenlevingsvormen maar er 
blijkt niet uit dat de regering de 
belangrijke keuzen gemaakt 
door de Nationale Konferentie 
in Zaïre aanveiardt en onder
steunt. Zo ontbreekt de dui
delijke veroordeling van de 
wijze •waarop president Mobutu 
de opties van de Nationale Kon
ferentie in de praktijk negeert 
en saboteert." 

De regering gaat niet verder 
dan „een zich verbaal inschrij
ven in het nieuw^ wetteUjk ka
der." 

VAN RECHTSWEGE 

De protokoldiensten hadden hun best 

gedaan om de komst van prins FUip naar 
et Grote Afrika-debat goed voor te be

reiden. R.Asmus had middels herhcial-
delijke faksen de spelregels op zijn buro 
gekregen. Eerste wenk: ,,Het gebruik van 
flashes is niet toegestaan." E^n gereser
veerde plaats bevindt zich rechts achter de 
voorzitter, de beeldpers links en in een deel 
van de pubheke tribune ,,net boven de 
wandklok". 

Zo nodig, en het was nodig, mocht ook 
,,tussen de Koninkijke tribune en de amb-
tenarentribune in" gewerkt worden. De 
perszaal en het peristilium mochten zoals 
gebruikelijk betreden worden, evenwel 
slechts „tot aan de voet van de eretrap". Er 
w^erd bovendien een persmap samenge
steld ^vaaruit moest blijken dat ook de 
senatoren van rechtswege zich in het 
verleden van hun taak hebben gekweten. 
Een groene map voor de Nederlands-
taligen, een blau\ve voor de Franstaligen. 
Zo hoort dat in een federaal land. 

In de map staat ook in één volzin te lezen 
hoe men senator van rechtswege -wordt. 
„De kinderen van de Koning of indien er 
geen zijn, de Belgische nakomehgen van 
de tot regeren gerechtigde tak van het 
koninklijk stamhuis zijn van rechtswege 
senator op de leeftijd van achttien jciar. Zij 
zijn eerst stemgerechtigd op de leeftijd van 
eenentwintig jaar. Zij worden niet mee
gerekend bij het bepalen van het aan-
w^ezigheidsquorum." 

Wie heeft dat allemaal aan de prins uit
gelegd gekregen ? 

Het gebruik van senator van rechtswege 
druppelde in Brussel binnen toen het in 
Parijs regende. Het -werd ingevoerd om 
kroonprinsen eens onder de mensen te 
laten komen, kroonprinsen hoorden zich 
in muffe salons te vervelen. En dus w^erden 
ze van hun luie kanapees gehaald en naar 

een assemblee gebracht w^aar oudere he
ren hoofs van gedachten wisselen. 

Dat kwam prins FUip dus ook doen, 
vrijdag jongstleden Ln de Senaat. Mon
seigneur is een vUjtige leerüng en w âs dus 
stipt op tijd, werd met de nodige neer
buigendheid onthaald en slungelde dan 
naar zijn pluche zetel. Een echte Coburger 
is hij, de handen op de rug, een voor
uitstrevende neus verraadt zijn koninklijk 
geslacht. De senator van rechtsw^ege vond 
een plaatsje tussen de Groenen. Jef Ta-
vernier, die duidelijk een zondaags kos
tuum aan had, en Ludo Dierickx die meer 
en meer op een nukkige alpenboer begint 
te gelijken. Ondanks de onverminderde 
frisheid van zijn dartele Dirndl. Wat ver
der zetelde Al Gore, die bij nader toekijken 
Bob Van Hooland bleek te zijn. 

Door geachte sprekers werd de aan-we-
zigheid van de prinselijke senator als van 
grote betekenis genoemd. 

En wat geleerd uit wat het protokol in de 
groene persmap had gestopt ? 

Dat prins Leopold, de latere Leopold II, 
vaak en graag gewone zittingen bij
woonde. Niet zomaar, maar om zijn zeg te 
doen. Uit het overzicht blijkt dat hij 18 jaar 
was toen hij voor het eerst zetelde. De 
toekomstige koning-bouwer was vooral in 
Openbare Werken en Buitenlandse Zaken 
en hun begrotingen geïnteresseerd. E^n 
enkele keer ook deze van Schone Kunsten 
waarover hij zelfs een toespraak hield. En 
op 4 april 1857 over „de w^edden van het 
lager personeel van de Staat". Senator 
Leopold kwam 14 keer naar het half
rond. 

Dat prins Albert op 31-jarige leeftijd se
nator w^erd en in zijn korte termijn (1906-
1909) twee toespraken hield, één bij zijn 
eedaflegging en één over de binnen- en 
zeevaart. 

Dat prins Leopold 26 jaar was bij zijn 
eedaflegging als senator en dat hij tussen 
1927 en 1934 drie toespraken hield waar
van twee met betrekking tot de begroting 
van Kongo. 

Dat prins Albert, de huidige koning, al 
eens vaker naar het rode halfrond afzakte, 
dat hij 24 was bij zijn eedaflegging en 
tussen 1958 en 1993 zetelde. Dat hij zeer 
geïnteresseerd -was in Buitenlandse Han
del en niet alleen in openbare zittingen 
sprak maar ook in kommissies. Verder 
huldigde deze senator ook Vciak vierende 
koUega's en overleden familieleden. Van 
rechtswege woonde senator Albert 14 keer 
een zitting bij. 

Dat prins FUip 34 jaar was toen hij in 1994 
een senatorszetel toegewezen kreeg en dat 
hij naast de toespraak bij zijn eedaflegging 
nog maar één keer tussenbeide k-wam, in 
de kommissie Buitenlandse Betrekkingen 
en dito Zaken. 

Zijn aanwezigheid in het Grote Afrika-
debat ŵ cis zijn tw^eede uitstap naar de 
senaat. 

De prins luisterde aandachtig en maakte al 
eens een aantekening maar kwam niet 
tussenbeide. Toen de wandklok het mo
ment voor het middageten tikte slungelde 
de senator van rechts-wege naar de uitgang 
en het het Grote Afrika-debat aan de 
spreekvaardigheid van zijn koUega's. De 
beeldpers, die tot dan toe „net boven de 
wandklok" had geopereerd, volgde zijn 
voorbeeld. 

En de groene persmap ? Die werd plechtig 
bijgezet in het archief, genaamd: Laken van 
rechtswege. 

R.Asnius 

NeUy Maes stelde enkele vra
gen. 

- Zal men ooit de keuzen van 
Afrika ernstig nemen, ook als 
deze van de onze verschillen ? 

- Zal men ooit bereid zijn te 
aanvaarden dat belangrijke hy-
poteken die vandaag nog op de 
ontwikkeling van Afrika rusten 
eigenlijk het resultaat zijn van 
opties uit het koloniaal tijd
perk? 

NeUy Maes wou het niet hebben 
over koloniale schuldkomplek-
sen uit het verleden maar over 
opvattingen die nog steeds 
gangbaar zijn: 

• over de rol van de dtaten ln 
Afrika. Vaak zijn zij ontstaan 
zonder het draagvlak van een 
echt geworteld nationaal gevoel, 
behalve het gemeenschappelijk 
„verzet" tegen de ex-kolonie; 

• over de aktuele rol van de 
koloniale grenzen van 1895 die 
bovendien eindeloos voor pro
blemen bhjven zorgen. In dat 
verband herinnerde NeUy JVIaes 
aan Rwanda w^aar de droom nog 
leeft van het herstel van het 
oude koninkrijk dat 3 maal gro
ter ^vas en zich uitstrekte over 
grote delen van Zaïre, Oeganda 
en Tanzania. 

Nelly Maes: „In weerwil van het 
feit dat ln Afrikaanse publikatu.) en 
o.m. In de nleawe Zaïrese grondwet 
afgedtapt wordt van de See van een 
centralutUch geleide staat en ge
opteerd wordt voor federalüme en 
grotere lokale autonomie, trekt deze 
nota daaruit geen konklusled." 

VREDE EN VEILIGHEID 
Gecentrahseerde staten, geleid 
door diktatoriale figuren die 
zich pogen te bedienen van 
zwaar bewapende legers kun
nen veranderen in gevaarlijke 
stropers, zijn een deel van het 
probleem. 

Dat lost men niet op met vor
ming en technische hulp aan die 
legers. Dat heeft België jaren 
gedaan en het resultaat is van
daag zicht- en voelbaar in Zaïre, 
Rwanda en Burundi. 

Nelly Maes : „De keuze van de 
regering voor veiligheid als voor
waarde voor ontwikkeling kunnen 
wij delen, maar daarbij wordt naar 
onze mening te weinig de nadruk 
gelegd op de noodzaak van ont
wapening en vermindering van de 
militaire uitgaven, van terugschroe
ven van het aantal militairen ten 
voordele van demokratlsch gekon-
troleerde politiemachten. 

Er mcig geen financiële hulp 
gegeven worden als het geld 
wordt aangewend voor wapen-
aankoop. T.o.v. de Burundese 
autoriteiten en de regering van 
Rwanda moet dit zeer uitdruk-
kehjk gesteld worden." 

Inzake veihgheid is de VU-se-
nator ervan overtuigd dat Bel
gië moet pleiten voor een be
stendige UNO-veiligheids-
macht in Afrika, gesteund door 
voldoende middelen en mensen 
en op multi-raciale basis sa
mengesteld. Enkel deelnemen 
met geld en het w^erk door an
deren laten opknappen vindt 
Maes uit den boze. In alle geval 
moet de VN een veel duidehjker 

* « * » 
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Nelly Mae,^ vraagt dat er meer plaatö ingeruimd wordt voor de lokale 
NGO'S die zich in de burgermaatschappij ontwikkelden. 

mandaat krijgen dan dit b.v. in 
Rwanda het geval was. E^n 
standpunt dat ook door de fe
derale eerste-minister deze 
week in de U N O aangebracht 
werd. 

Nelly Maes: „Wij pleiten ove
rigens voor een kritische evaluatie, 

zowel politiek ai) militair, van de 
UNO-rol 'ui Afrika gedurende de 

jongste jaren. Wij ketwisten de di
agnose niet maar wel dat de echte 
oorzaken en de wortels van de pro
blemen niet blootgelegd werden. Dat 
de verantwoordelijkheid voor de dra
matische toestand waarin een deel 
van Afrika zich bevindt, niet enkel 

EEN REGELTJE 
KWALITEITSKRANT 
Zoals u weet brengt de krant 
De Standaard steeds informatie 
op u^v niveau. Dat w âs ook 
duidelijk te lezen in haar ver
slag over de Afrika-beleids-
brief. De krant, die het nog 
steeds heeft over ontwikke
lingshulp en niet over ont
wikkelingssamenwerking, 
maakte de goede tussenkomst 
van senator Nelly Maes in één 
zinnetje af: ,,Ze (minister 
Vandenbroucke en staatsse-
kretaris Derycke) kregen 
voor hun nota in grote lijnen 
de steun van VU-senator 
Nelly Maes." 

Wat Nelly Maes vwst te ver
tellen bleek voor de De Stan
daard minder boeiend dan de 
café-praat van Herman De 
Croo (VLD), die wist te ver-
telllen: „Wij kunnen aan de 
Zaïrezen niet zeggen dat ze 
eerst hun huis moeten 
schoonmaken, en ze pas 
daarna zeep en borstels ge
ven." 

Bovendien is het mooi dat de 
buitenland-joernalist van De 

Standaard heeft opgemerkt 
dat Jef Valkeniers (VLD) 
„een lans breekt" voor het 
Afrikaans. In het kader van 
een Afrika-debat toch een iet
wat rare uitdrukking, niet
waar. 

De joernalist van Het Laatste 
Nieuws moet even gegeeuwd 
hebben toen hij hoorde dat 
Nelly Maes ,,de nota te vaag 
vond ' . 

Het Belang van Limburg be
dacht de schitterende opmer
king dat Nelly Maes zich „in 
de nota kon terugvinden". 

„Onze redakteur" van Gazet 
van Antwerpen hoorde in de 
tussenkomst van Nelly Maes 
niets vermeldenswaardig, 
idem dito De Morgen en De 
Financieel Ekonomische Tijd. 

Het Nieuwsblad verwekte de 
indruk dat alleen prins Filip 
de zitting had bijgewoond... 

Het Volk zag en hoorde alleen 
de ministers en Herman De 
Croo. 

ligt bij de Afrikanen, maar in hoge 
mate bij België, het Westen en de 
mternatiorulle nukanismen wordt 
nog te weinig onderstreept. 

Dat geldt ook voor de voor
gestelde oplossingen, i.v.m. de 
grondstoffenprijzen en het 
schuldenvraagstuk." 

Naast de signalen van een 
nieuw politiek klimaat, met o.m. 
de rol van het nieu\ve Zuid-
Afrika, het belang van staats
grens-overschrijdende samen
werking (bv. voor vluchtehn-
genproblemen en konfliktpre-
ventie) ziet Nelly Maes nog een 
aantaJ positieve elementen die 
naar haar mening ten onrechte 
als negatief of niet worden ge
waardeerd. Zij somt twee pun
ten op. 

1. De overlevingskracht van het 
individu binnen en met de clan. 
Het clan-systeem is het enige 
societal vangnet als de staat zijn 
rol niet speelt, of kan spelen. 

2. Het groot aantal Afrikaanse 
intellektuelen dat vaak verdron
gen of weggezogen wordt door 
buitenlandse „hulpverlening". 

LOKALE PARTICIPATIE 

Nelly Maes; „AU wij er dan al van 
overtuigd zijn dat de ontwikkeling 
van Afrika op de eerste plaats een 
zaak ut van de Afrikanen zelf, dan 
moeten wij aanvaarden dat deze 
elementen hun rol moeten kunnen 
spelen en zullen spelen. Anders heeft 
capacity building niet veel zin. De 
nieuwe dialoog zal vooral nieuw zijn 
in de mate dat België en het Westen 
naar Afrika leert Uiteren." 

Dat geldt ook in de ontwik
keling van het demokratise-
ringsproces. Een streven dat, 
aldus de VU-senator, meer is 
dan het voorbereiden en houden 
van verkiezingen die slechts een 
moment zijn en die risiko's kun
nen inhouden, zeker als de ga
ranties voor het demokratische 
gehalte ervan niet gewaarborgd 
zijn. Daarom trouwens vindt 
Nelly Maes „juli 1995" in Zaïre 
onmogelijk en derhalve onaan
vaardbaar. 

Nelly Alaes: „Evenzeer dient drin
gend de belangrijke rol van de vrou
wen in de overlevingsekonomie er
kend te worden en als uitgangspunt 
genomen voor echte capacity-buil
ding. Uit de cijfers van alfabetuering 
blijkt dit nog steeds niet 

In het hoofdstuk over de pri
oriteiten lezen wij een zin die 
zeer belangrijk is:,,Meer dein de 
keuze van de sektoren is het dan 
ook de benadering die een fun
damentele -wijziging moet en zal 
ondergaan. Meer en meer -wordt 
de ontwikkeling gezien als een 
proces -waaraan de lokale be
volking moet deelnemen. De 
lokale participatie moet tot 
stand komen door een breed 
opgezette dialoog (...). E^n 
grote mate van decentralisatie 
(...) zal de kansen op welslagen 
bevorderen. Wij treden dan ook 
de keuze van de sektoren: ba
sisgezondheidszorg, onderwijs, 
vorming, versterking en onder
steuning van de privé-sektor, de 
landbouw en de infrastruktuur, 
bij." 

Ten slotte verheugde NeUy 
Alaes zich over de landenkeuze 
al wou zij waarschuwen voor 
overplanting van onze eigen ge-
voeligheidjes en tegenstellingen. 
Zij somde op: taai, klerikaal of 
antiklerikaal, voorkeur voor 
staat of privé. 

Nelly Maes: „In het bijzonder 

juichen wij de samenwerking met het 
nieuwe Zuid-Afrika toe. Voor ons is 
het betrekken van de bevolking es
sentieel Ontwikkeling moet min
stens evenzeer gericht zijn op dat 
proces aL op het resultaat dat niet 
duurzaam kan zijn zonder kontrole 
en participatie van de bevolking. 
Zonder dat ui de opbouw van de 
demokratie zuiver formalisme. Dat 
moet ook zijn weerslag hebben op de 
kanalen van de samenwerking." 

KANALEN 

De federale regering ziet hoofd
zakelijk internationale kanalen, 
onontbeerlijk voor o.m. kon-
fliktpreventie; handelsmekanis-
men, regeringen en NGO's. 

Nelly Maes: „Graag zouden wij 
zien dat er meer plaats wordt ui-
geruimd voor de lokale NGO's die 
zich binnen de burgermaatschappij 
ontwikkelen. Ook dat er ruimte 
komt voor samenwerking met lokale 
en subregionale instanties en struk-
turen. Zeker als bilaterale betrek
kingen niet wenselijk zijn zoals in 
Zaïre waar de staat eigenlijk een 
fiktie is. 

Wij zijn ervan overtuigd dat -via 
deze kanalen méér dan een mO-
jard voor Zaïre nuttig kan vjov-
den besteed, zonder de formele 
bilaterale hulp met dit land te 
hervatten. Vergeten we niet dat 
zolang de Mobutu-heerschappij 
door België aanvaard en ge
steund werd niet minder dan 5 
miljard per jaar werd besteed. 

Ook bij verkiezingen zou aan 
dit lokale niveau meer aandacht 
moeten besteed worden, w ât in 
Burundi ten onrechte over het 
hoofd w^erd gezien. 

De rol van onze eigen NGO's 
moet verduidelijkt -worden. In 
Zuid-Afrika Hjken de lokale 
NGO's geschikte partners om 
mee samen te werken, zelfs zon
der tussenkomst van onze 
NGO's. 

Elders in Afrika hebben onze 
NGO's wellicht nog een be
langrijke rol te spelen, zij het dat 

hun optreden er moet op gericht 
zijn zichzelf overbodig te ma
ken. 

Zij moeten echter op voldoende 
lange termijn kunnen -werken en 
zeker zijn van hun middelen." 

AKTIEMIDDELEN 

Indien zij, aldus Nelly Maes, 
optreden als ,,onderaannemer" 
voor de regering moeten zij 
daarvoor 100% van de middelen 
van de regering krijgen. De 
fondsenwerving is een apart vak 
ge-worden en slechts sommige 
NGO's kunnen dit professio
neel aanpakken en tot een goed 
einde brengen. 

Sensibilisering en mondiale vor
ming kosten geld, i.p.v. geld op 
te brengen. Het beleid houdt 
daar absoluut geen rekening 
mee, weet Nelly Maes. 

Senator Nelly Maes besloot 
haar uitgebreide toespraak als 
volgt: „Ook het eigen instrumen
tarium, het diplomatiek personeel 
hier en in Afrika, en het ABOS 
moeten de mogelijkheden en de mid
delen krijgen om dit Afrikaheleid 
waar te maken. 

Deiartoe dient nu onverwijld 
een aktieplan opgesteld te wor
den. Het zou goed zijn mocht de 
regering dit plan nog voor het 
reces aan het psirlement voor
leggen en het zo aan het maat
schappelijk debat onderwer
pen." 

Hoe deze deskudige toespraak 
van een w^ehnenende vertegen-
\voordiger van het volk en sinds 
jaren begaan met de proble
matiek van de ontwikkelings-
samen^verking door de Vlaamse 
pers werd behandeld vatten -wij 
samen in het kaderstukje „E^n 
regeltje kwaliteitskrant." 

(mvl) 

STANDAARD-KINDEREN 
In de Vlaamse Raad -werd over 
de on-wikkeUngsdoelen en eind
termen voor het kleuter- en la
ger onderwijs flink gedebat
teerd. Deze dekreten bepalen de 
minimumdoelsteUingen die 
door de meerderheid van de 
leerhngen moeten bereikt -wor
den in k-waliteitsvolle scholen. 
Deze eindtermen \verden door 
het kabinet van onderwijsmi
nister Luk Van den Bossche 
samen met een aantal onder
wijsdeskundigen geformuleerd. 
Er werd niet spektakidair in
gegrepen in het leerpakket, ter
wijl de pedagogische -vrijheid in 
zeer grote mate wordt ge-vrij-
w^aard. Onheilsprofeten voor
spellen dat hierdoor onze maat
schappij ten gronde zal gericht 
worden. Alle kinderen worden 
standaard-mensen. Laurens 
Appeltans denkt er duidehjk 
anders over. 

MIJLPAAL 
„Dit ontwerp heeft een uitzonderlijk 
belang. Het vult verder een efficiënt 
en koherent onderwijsbeleid in. De 
Volksunie hecht veel belang aan de 
ontwikkeling en de verbetering van 
het onderwijs. De kwaliteitsbewa
king u primordiaal Eindtermen en 
ontwikkelingsdoelen zijn daarbij be

langrijke beleidssinstrumenten. De 
begripsomschrijving L) niet altijd 
even duidelijk Wij betreuren ook de 
verschillende terminologie 'm Vlaan
deren en in Nederland. Inhoudelijk 
kende de onderwijswetgeving een 
grote vooruitgang sinds de grond
wetswijziging van 1989. Dit dekreet 
vestigt enkel de krachtlijnen die ver
vat zaten in het mspektiedekreet van 
1991 en ik begrijp dan ook niet het 
laattijdig verbaal geweld om deze 
eindtermen. 

VLAAMSE IDENTITEIT 

Een aantal amendementen pasten de 
tekst aan, aan de Vlaamse identiteit 
en voerden terecht de begrippen ge
meenschap en gewest in. Vlamingen 
moeten durven uitkomen voor hun 
eigen identiteit. Ook het amende
ment dat zwemmen aL eindterm 
invoert, draagt onze goedkeuring 
weg. Het leerpakket wordt niet es
sentieel gewijzigd. Daarom lijkt het 
ook niet nodig in te gaan op de vraag 
van de Steinerscholen om van een 
uitzonderngspositie te genieten. On
derwijs is een permanent ontwik
kelingsproces. Wij moeten er ons dus 
van bewust zijn dat geen enkele 
beslissing in onderwijsmateries de
finitief UI." Tot zover Laurens 
Appeltans. 
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SOCIAAL 
OPMERKELIJKE CIJFERS OVER BELASTINGSINKOMSTEN IN DE 19DE EEUW 

HIELD WALLONIË HET ARME VLAANDEREN BOVEN WATER? 
Het politieke debat over de financiële transfers van 
Vlaanderen naar Wallonië blijft aanhouden. De Vlaanue 
eb tot (gedeeltelijke) federalisering van de Sociale Ze
kerheid lokt in dit kader ifteevojt bitsige Franstalige 
reaktie<) uit. Die transfers zijn objektief verklaarbaar én 
vroeger ging de welvaartéoverdracht in omgekeerde rich
ting, zo stellen Waalse politici en opiniemakers. Vlaan
deren zou egoutisch en ondankbaar zijn. 

O
ver het argument van de 
verklaarbaarheid en de 
rechtvaardiging van de 
transfers in de Sociale Ze

kerheid is reeds heel wat ge
studeerd, ondermeer in op
dracht van VXJ-minister Johan 
Sauwens. Bepaalde verschillen 
blijken dan toch moeüijk te ver
klaren of in ieder geval het 
gevolg te zijn van een andere 
opvatting over, bijvoorbeeld, 
medische kuituur. Maar ook de 
stelling dat Vlaanderen in vroe
gere tijden heel •wat te danken 
zou hebben aan WaUonië door
staat een strikt financiële ana
lyse niet. Dit kan men alvast 
afleiden uit het opmerkelijk on
derzoek van de Gentse histo-
rikus prof. Juu l Hannes. On
derzoek dat vreemd genoeg tot 
op heden weinig weerklank 
heeft gevonden. 

GOUDFRANKEN 
Prof. Hannes, verbonden aan de 
VUB en de UG en voorzitter 
van de Liberale Cuituurkoepel 
CLSB, is goed vertrouw^d met 
statistiek en met historische kri
tiek van statistische gegevens 
uit de 19de eeuw. België bezat 
toen overigens een zeer dege
lijke statistische wetenschap. 
Officiële dokumenten als de An-
nuaire ^tatuitufue en de diverse 
boekdelen van de Expodé de la 
dituativn du Royaume waren toon
aangevend in hun genre. Het 
^varen deze bronnen, samen met 
de Annalen ParUmentairM en de 
Document,) Parlementaire die 
prof. Hannes gebruikte voor 
zijn onderzoek naar het aandeel 
van Vlaanderen en Wallonië in 
het Belgische huishouden van 
1830 tot 1914. De Sociale Ze
kerheid was toen nog zo goed 
als onbestaande. Maar een ont
leding van de fiskale statistieken 
levert vreemde resultaten op 
over de bijdrage van beide ,.ge
meenschappen" aan de Belgi
sche schatkist. 

Voor de periode 1840 tot 1910 
werden, om de 5 jaar, de diverse 
toen bestaande fiskale ontvang
sten nageplozen, zowel de di-
rekte als de indirekte belastin

gen. De ontvangsten werden 
opgesplitst over de Vlaamse en 
de Waalse provincies. De pro
vincie Brabant werd, omdat een 
opsplitsing van de getallen on
doenbaar leek, als afzonderlijke 
regio opgenomen. De samen
vattende resultaten zijn in de 
tabel elders samengebracht. 

Met een gemiddeld bevolkings
aandeel in de beschouwde pe
riode van 44,1% zorgden de vier 
Vlaamse provincies voor 44% 
van de totale belastingsop
brengst. Voor liefhebbers van 
absolute getallen betekende dit 
een totale belastingsopbrengst 
van 5.438 miljoen goudfrank. 
Wallonië daarentegen, met 
38,2% van de bevolking bracht 
de Belgische schatkist slechts 
30% van haar inkomsten op 
(3.695 miljoen goudfrank). In 
de provincie Brabant was heel 
wat rijkdom gekoncentreerd. 
Met nauw^elijks 17,7% van de 
bevolking leverde die provincie 
toch 26% van de belastings
opbrengsten (3.210 miljoen 
goudfrank). De konklusie van 
prof. Hannes luidt dan ook dat 
,,als er in dit land moet geruzied 
w^orden over het huishoudgeld 
in het verleden, Vlaanderen zich 
diskreet mag terugtrekken en de 
heibel aan de betrokkenen 
(Wallonië en Brussel) kan over
laten". 

VERSLETEN FISKALITEIT 

Het is een eigenaardige VEist-
stelling, zeker wanneer we onze 
geschiedenislessen weer in her
innering brengen. Vlaanderen 
w^as tijdens de 19de eeu'w toch 
een arm, landelijk en ambach
telijk gewest met enkel huis
nijverheid? En kende Wallonië 
niet diverse bloeiende industri
ële centra met de steenkool
mijnen als trotse nieuwe ka-
tedralen? En toch die eigen
aardige verhouding van de be
lastingsopbrengsten ! Prof. 
Hannes ziet twee belangrijke 
verklaringsgronden. Aan de 
hand van demografische cijfers 
en gegevens over het huizen-
bestand en de kwaliteit van de 

% Aandeel in de belastingsopbrengsten (1830-1914) 

Direkte belastingen 

Grondbelasting 

Personele belasting 

Patentbelasting 

Andere 

Indirekte belastingen 

Douane en Accijnzen 

Successierechten 

H3/potheken 

Totaal belastingen 

Bevolkingsaandeel 

Vlaanderen 

40,4 

40,6 

43,9 

35,8 

19,0 

45,5 

50,8 

41,7 

35,4 

44,0 

44,1 

Wallonië 

35,2 

38,5 

28,0 

34,0 

75,5 

27,9 

24,5 

29,5 

54,6 

30,0 

38,2 

Brabant 

24,4 

20,9 

28,1 

30,2 

5,5 

26,6 

24,7 

28,8 

30,0 

26,0 

17,7 

Prof. Juul Hannes: „Vlaanderen betaalde tussen 1830 en 1914 zo'n 
44% van de belastingen en ontving gemiddeld 37% van de in
vesteringen ". 

huisvesting stelt hij vooreerst 
dat Vlaanderen niet echt arm 
was, hoewel er ongetwijfeld 
zeer veel arme Vlamingen wa
ren. Tussen de globale Vlaamse 
en de globale Waalse bevolking 
waren de verschUlen niet bie-
zonder beduidend. 

Bovendien is er het feit dat de 
belastingswet uit het begin van 
de 19de eeuw stamde en nau
welijks veranderingen onder
ging voor I9I4, ondanks spek-
takulaire ekonomische muta
ties. Vooraan de 19de eeuw 
kende Vlaanderen nog een rijke 
landbou'w en huisnijverheid en 
kon men relatief hoge lasten 

dragen. Later is de ekonomische 
betekenis van grond gaan dalen, 
maar de grondheUutuig is geble
ven, zij het dat ze relatief minder 
ging wegen in het geheel van de 
fiskaliteit. 

Ook zo met de patentbelasting, 
die zelfstandigen belastte njiar-
gelang de vermoedelijke winst
gevendheid van hun bedrijf. In 
1819 werd de inge-wikkelde 
wetgeving vastgelegd en nadien 
nauwelijks nog gewijzigd. Er 
bestonden bijvoorbeeld 
mjixima. Wie in een bepaalde 
sektor 300 werknemers tewerk-
stelde betaalde vanaf 1823 
slechts 420 frank patent. 

Breidde de zaak uit tot bij
voorbeeld 1.000 werknemers, 
dan werd nog steeds hetzelfde 
bedrag betaald ! De vele kleine 
bedrijfjes in Vlcianderen brach
ten hierdoor relatief meer in de 
staatskas dan de grote produk-
tie-eenheden in het Zuiden van 
het land. De inertie van de 
overheidsinstellingen in een dy
namische ekonomische omge
ving en een onaangepaste fis
kale wetgeving leiden volgens 
prof. Hannes tot onrechtvaar
dige toestanden. In de 19de 
eeuw viel dit lange tijd nadelig 
uit voor Vlaanderen. 

De perdomle beLuting was eerder 
een uitgavenbelasting. De reële 
inkomsten van de mensen kende 
men onvoldoende zodat de wet
gever overging tot een belasting 
op enkele uitingen van welstand 
zoals de huurwaarde van het 
huis, het aantal deuren en ven
sters, het meubilair, het dienst
personeel, de rijpaarden. Ook 
hier zijn de gegevens verrassend 
en doen ze het beeld van Arm 
Vlaanderen sterk nuanceren. In 
het jaar 1890 bijvoorbeeld be
taalde een gezin in Vlaanderen 
gemiddeld 32,3 frank (telkens 
goudfrank), in Wallonië 23,7 
frank en in Brabant 49,5 frank. 
In Vlaanderen was 46,4% van 
de gezinnen onderworpen aan 
de personele belasting, in de 
andere regio's telkens 4 1 % . 
Vlaanderen telde dus relatief 
meer „welvarende" gezinnen 
dan de andere regio's in Bel
gië! 

Inzake indirekte belaótingen lijkt 
het logisch dat Vlaanderen veel 
meer douanerechten inde: in 
Vlaanderen situeren zich de ha
vens. Dat Vlaanderen ook in
zake accijnzen een overwicht 
kende (in de periode 1875-1900 
bracht Vlaanderen 50% van de 
totaliteit aan accijnzen op) wijst 
\veerom in dezelfde richting: 
ondanks vele arme Vlamingen 
was Vlaanderen niet echt arm. 
Het spektakulaire overwicht 

Spinsters voor teLitwlfabnek La Louutane aan de Gentse De SmeLitraat. Ook zij droegen by tot bet 
welvaartspeil van Vlaanderen én Wallonië. 
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1 JURIDISCH I 
ONWETTELIJKHEID VOEREN-AKKOORD AANGETOOND 

JURISTEN KRITISCH VOOR DEHAENE 

JURIDISCH 
VOEREN-AKKOORD AANGETOOND 

RITISCH VOOR DEHAENE 

Dank zij de VU zal de lege dood die Voerenaar Guïdo Sweron in Briutdel kwam teruggeven aan Dehaene 
door de Vlaanue regering wat beter gevuld worden. Bovendien ziet de VU een mogelijkheid om het federale 
Voerenakkoord alanog aan te vechten voor de Raad van State. 

van Brabant in de belastings
inkomsten verklaart prof. Han
nes dan vv'eer deels uit de pacht-
inkomsten die vanuit Vlciande-
ren en Wallonië naar Brussel 
vloeiden, deels uit de ekono-
mische groei in Brabant zelf, 
maar vooral door het wegzuigen 
van belastbare massa uit Wal
lonië door belangrijke Brusselse 
ondernemers en financiële in
stellingen. 

INVESTERINGEN 

Prof. Hannes onderzocht even
eens de geografische verdeling 
van de overheidsinvesteringen. 
Investeringen in gebouwen, 
scholen, kazernes, gevangenis
sen, enz... betrok hij niet in zijn 
onderzoek. Vermoed wordt dat 
ze in redelijke verhouding ston
den tot het bevolkingsaantal. 
Wel richtte hij zijn aandacht op 
de uitgaven voor spoorwegen, 
wegen en kanalen. 

In 1910 bedroeg de totale lengte 
van het spoorwegnet 8.862 km, 
waarvan 30% in de Vlaamse 
provincies, 58,5% in Wallonië 
en 11,5% in Brabant. De kost
prijs van een küometer spoorlijn 
was bovendien niet gelijk. Door 
de grillige natuur liep de totale 
kostprijs in Wallonië op tot 
310.000 frank per kilometer, in 
Vlaanderen was dit slechts 
148.000 frank per kilometer. 
Gelijkaardige gegevens worden 
bekomen bij de investeringen in 
wegenbouw. Hier wordt de 
Luikse historikus J . Gadisseur 
geciteerd die van 1834 tot 1910 
de aanleg van 5.577 km stiiats-
en provincie^vegen vaststelde, 
waarvan 54,3% in Wallonië, 
38% in Vlaanderen en 7,7% in 
Brabant. De investeringen tot 
1880 geven als gemiddelde kost
prijs per kilometer in Vlaan
deren 13.562 frank, 10.282 
frank in Wallonië en 35.000 
frank in Brabant. 

Uit deze cijfergegevens blijkt 
eens te meer hoe omzichtig men 
moet omspringen met het ge
bruiken van historische argu
menten in aktuele pohtieke de
batten. En hoe onjuist de stel
ling bhjkt te zijn dat er in het 
verleden een welvaartsover
dracht van Wallonië naar 
Vlaanderen zou geweest zijn. 
Anderzijds is het natuurlijk ook 
zo, en dit blijkt niet uit de studie, 
dat vele Vlaamse arbeiders hun 
zeer relatieve w^elstand bekwa
men door te arbeiden in de 
Noordfranse of Waalse nijver
heid. De pendelarbeid kan het 
aandeel van de indirekte be
lastingen door Vlaanderen 
eventueel wat gunstig beïnvloed 
hebben. Voor prof. Hannes is 
het na zijn studie van de fiskale 
statistieken in elk geval dui
delijk. „Laten we niet vitten 
over kleinigheden: het is zeker 
dat de overheid de werken uit
voerde die in Vlaanderen nodig 
en mogehjk waren. Even dui
delijk is echter dat de kostprijs 
van de gedcuie w^erken niet op 
het palmares van andere lands
delen kan ingeschreven -wor-
den. Vlaanderen betaalde AA% 
van de belastingen en ontving 
35 tot 37% van de investerin-
gen . 

Filip Delos 

c» Geven en nemen. Vlaanderen 
en de Belgiéche betadtingen in de 

Jaren 1830-1914. Juut Hannes. 
In Liberaal Reflex, 1994, num
mer 2, blx. 17-26. 

Begin januari was er krisis bin
nen de Vlaamse Regering. De 
Vlaamse minister-president 
Vanden Brande had zich in de 
Vlaamse Raad na een interpel
latie van VU-fraktieleider Van 
Grembergen al te uitdrukkelijk 
opgesteld als de verdediger van 
het Voerenakkoord van CVP-
partijgenoot Dehaene. De VU 
pikte dit niet. 

Uit w ât volgde haalden de VU-
onderhandelaars een aantal toe
gevingen van de regeringspart
ners die maken dat de Vlaamse 
Regering zich in de toekomst op 
'Vlaams' gebied slagvaardiger 
zal moeten opstellen. 

Zo kreeg VU-minister Sauwens 
de mogelijkheid om een schare 
uitgelezen juristen aan te werk 
te zetten. Hun opdracht bestond 
erin te onderzoeken of het voor 
de Vlaamse Regering mogelijk 
is om het Voeren-akkoord voor 
de Raad van State aan te vech
ten. 

Vorige week legde dit kollege 
van rechtsdeskundigen zijn be
sluiten neer. Het werd een uit
voerige en erg technische nota 
met heel interessante konklusies 
en kommentaren, goed voor 
verder gebruik. 

ONONTVANKELIJK 
Vooreerst de basisvraag: kan de 
Vlaamse Regering de vernie
tiging van dit KB aankaarten 
voor de Raad van State ? Het 
ant\voord is negatief. Dit blijkt 
uit een zorgvuldige vergelijking 
van de situatie zoals deze be
stond voor en na de inwerking
treding van het koninklijk be
sluit. Het bestuurlijk toezicht 
van het Vlaamse gewest wordt 
niet gewijzigd en er is geen 
inbreuk op de bevoegdheden 
van de Vlaamse regering. Zij 
kan dus noch een 'persoonlijk', 
noch een 'funktioneel' belang 
laten blijken. Een procedure bij 
de Raad van State zou dus 
onontvankelijk zijn. 

Was dit juridisch onderzoek dan 
overbodig, zoals sommigen wil
len doen uitschijnen ? Neen, in
tegendeel ! De Vlaamse Rege
ring heeft de plicht zich maxi-
malistisch als verdediger vjin 
het Vlaanu Belang op te stellen. 
Daarvoor moet zij alle middelen 
aangrijpen om de grenzen van 
het federalistisch samenwer
kingsverband tot het uiterste uit 
te testen. Zij heeft als uitdruk
kelijke opdracht te vermijden 
dat federale rekuperatiepogin-
gen voet aan de grond kunnen 
krijgen. 

WEINIG VLEIEND 
Maar daarnaast bevat het rap
port heel wat interessemt ma
teriaal dat verder juridische £ik-
ties mogelijk maakt. 

Zo wordt weinig vleiende taal 
gebruikt voor net \verk dat 
Jean-Luc Dehaene tijdens de 
Kerstdagen op papier zette. We 
lezen onder andere: „De ter
minologie gebruikt in art. 9 Li in het 
bedtuurérecht eerder ongewoon. 
Meedtal hanteert men begrippen aid 
"bedlidden" of "advideren". Men 
hetft bet gebruik van deze be
grippen blijkbaar bewudt willen 
vermijden." 

Erg duidelijk is ook dat het KB 
véél minder onschuldig is dan 
men wil doen uitschijnen. Als 

het dan al een lege doos zou zijn, 
dan is het er toch minstens één 
met een ferme dubbele bodem. 
Zo blijkt onomstootbaar dat de 
nieuwe regeling wel degelijk in
grijpt in de werkingsmogelijk-
heden van de gouverneur van 
Limburg, hem bijkomende ver
plichtingen oplegt, en hem in de 
feiten onder curatele van zijn 
Franstalige kollega's plaatst. 

Het zogenaamde 'advies' dat de 
gouverneur moet vragen aan het 
kollege van gouverneurs is heel 
w^at meer dan een vrijblijvend 
'niet-bindend-advies'. Zo moet 
de gouverneur dit advies 'af
wachten' én er in de praktijk 
ook rekening mee houden. 

We citeren uit het rapport: „Het 
gevolg dal het 'advied' niet huidend id 
impliceert dat de gouverneur vrij id 
dit 'advied'naodtzich te leggen in die 
zin dat hij autonoom bedlidt of zijn 
toezicht al dan niet dteunt op een 
dchending van de taalwetgeving. Dit 
betekent evenwel niet dat de gou
verneur geen rekening moet hou
den met dit advied. Het ij immerd 
een regel van behoorlijk bedtuur dat 
met een verplicht in te winnen advied 
bij het nemen van een bedlidding 
rekening wordt gehouden, ook al 
bedtaat er geen verplichting om dit 
advied te volgen. In het geval dat de 
formele motiveringdpUeht van 
toepodding id, zal de "toepaddelijk-
heid van de uitzondering" ( k v c : 
m.b.t. de taal^vetgeving) overi-
gend uitdrukketi/k moeten gemo
tiveerd worden." 

In de praktijk zal het voor de 
gouverneur van Limburg zo 
goed als onmogelijk zijn een 
advies van zijn kollega's-gou
verneurs zomaar naast zich neer 

te leggen. Mocht hij dit toch 
doen zal dit hoe dan ook zal dit 
tot heel wat pohtiek gekrakeel 
leiden. Nieuwe problemen wor
den in het systeem ingebakken. 

ONWETTELIJK 
Het oordeel over de wettelijk
heid van het regeringsoptreden 
is vrij scherp. Door het KB heeft 
de regering •wijzigingen aange
bracht op het terrein van de 
bevoegdheden van het kollege 
van gouverneurs en legt het 
verphchtingen aan de Lim
burgse gouverneur op. Dit is 
heel iets anders dan 'werkings
regels' vastleggen, wat normaal 
door een KB kan gebeuren. 
Hierover zijn de juristen on-
verbiddeUijk: „Dergelijke bepa
lingen kunnen enkel bij wet wor
den vadtgedteld." 

Meteen is hiermee de onwet
telijkheid van het Verloren-
Maandag-akkoord aangetoond, 
en de weg geopend voor „an
deren - o.m. de gouverneur van 
Limburg, de volkdvertegenwoordi-
gerd en denatoren) om dedgevaUend 
van een funktioneel belang te doen 
blijken." 

Op basis van deze argumentatie 
kan een procedure voor de 
Raad van State worden opge
start door VU-parlementsleden 
en Voerense VU-ers. 

Tenslotte blijven we bij de stel
ling dat dit Voerenakkoord voor 
niets nodig was. Het blijft on
begrijpelijk dat Jean-Luc De
haene, de grote Europese staats
man die naar Korfoe trok om er 
bijna de 'president' van zo'n 380 
miljoen Europeanen te worden. 

zich tussen Kerst en Nieu'wjaar 
van de feestdis het weghalen om 
binnen de gesloten muren van 
kastelen een 'krisis' op te lossen. 
E^n krisis die er helemaal geen 
hoefde te zijn. De wet ^vas im
mers simpelweg de wet. 

Zo'n pohtiek voeren is erg ge
vaarlijk in een federaal verband 
dat gebaseerd moet zijn op blij
vende afspraken. 

Koen Van Caimere 
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DE VLAAMSE IDENTITEIT 

EEN ZOEKTOCHT MET VELE HINDERNISSEN 
Voor de jongdte wereldoorlog werd in Vlaanugezinde 
kringen tot vervelen,) toe geschreven over volk, rcu), natie en 
vaderland. Wie toen het volk - en de nog op te bouwen natie 
- boven de étaat dtelde, werd be<)tempeld ab een élechte 
étaatéburger, een Mchte Belg; door de toen nog veel 
machtiger officiële Kerk bovendien aU een dlechte kris
ten. 
Het ziet er naar uit dat een halve eeuw later de 
nativnaliteitenproblematiek weer op het tapijt komt. Het 
ver<)chd met de vooroorlogse debatten ligt hierin dat ze 
ditmaal door de tegenstanderé van het natie-beginsel op 
gang getrokken wordt Lp.v. door de voorstanderd. 
Een ander verschil betreft het etiket dat de voorstanders van 
het volk opgeplakt krijgen. Niet meer „slechte Belg" of 
„slechte kristen"maar „rassUt"u nu het ultieme verwijt, 
waartegen geen argumentatie aanhoord wordt. 

E
r is inderdad een hetze aan 
de gang om elke vorm van 
volksnationalisme die het 
stadium van de folkore 

overstijgt te brandmerken cds 
een strekking die volgens een 
bijna noodlottige wetmatigheid 
tot racisme moet leiden 

NUniGE 
BESPIEGELINGEN 
Het is in dit klimaat dat onlangs 
een nette brochure verschenen 
is die een „zoektocht" naar onze 
(groeps) identiteit wil volbren
gen. 

Vooraf zij duidelijk gesteld dat 
de schrijver ervan zeker niet 
behoort tot de velen die te
genwoordig het natie-begrip af
wijzen als verouderd, onweten-
schappeüjk of verderfelijk. Dit 
zou trouw^ens verwonderlijk 
zijn van^vege een voorzitter van 
de Stichting Vlamingen in de We
reld (VIW). 

Niettemin is de anti-nationsJe 
tijdsgeest op menige plaats van 
zijn betoog toch binnengedrup
peld. Wij willen er even bij stil 
staan; niet om deze brochure af 
te breken maar om een aantal 
begrippen, opvattingen en be
weringen recht te trekken of 
tegen te spreken die ook buiten 
de brochure vaak voorkomen en 
waarmee de grondslagen van de 
Vlaamse beweging, binnen Bel
gië en nog meer binnen Europa, 
ondergraven -worden. 

Eerst echter delen -we mee 
waarover de inhoud gaat. 

1. Grensoverschrijdende etni
sche bindingen bhjken aan een 
behoefte te beantwoorden, ook 
al is niet sJtijd duidelijk wat 
daaronder te verstaan is. In ver
band met VIW: waar zijn wij 
mee bezig? 

2. Wat dnjft een mens ertoe 
medemensen op te zoeken en 
zich met hen verbonden te voe
len? En vooral: wat niet? Be
keken worden: zijn naam, zijn 
ouders en voorouders, zijn 
groepsgeheugen, de etnie, taai, 
kuituur en tradities, grondge
bied, de natie, de staat, het 
vaderland, het nationalisme. 

3. Revolutionair (rationeel) te
genover romantisch nationa
lisme. 

•4. De Vlaamse natie in Vlaan
deren, de Vlaming buiten 
Vlaanderen. 

5. De konklusie: Vlaanderen is 
een natie. De doelstelling van 

„Vlaanderen in de w^ereld" 
blijkt dus toch aan een moderne 
recJiteit te beantwoorden. 

Zoals men ziet, stof genoeg om 
over na te denken. En, toe
gegeven, dhr. Van Impe blaast 
terecht heel w ât sentimenteel 
stof weg in een verdienstelijke 
poging om na te gaan wat de 
harde, onloochenbare kern uit
maakt van het Vlaming-zijn. 

VOORWOORD MET 
UITSCHUIVERS 
Maar nu het zout op de slak
ken. 

Prof. dr. Eugeen Roosens (Leu
ven) schreef het voorwoord 
voor deze brochure. Met hem 
moeten we al dadelijk de degens 
kruisen. 

Hij bestaat het, „etniciime" zo
maar gelijk te stellen met „ex
treem nationalisme". Nochtans is 
nationahsme, ons volksnationa
lisme, zonder etnische grond
slag onbestaande. Bedoelt hij 
dat alleen het staatsnationalisme 
niet „extreem" is? Dit berust 
slechts op het machtsapparaat, 
door een natie uitgebouw^d en 
opgelegd £ian veroverde, afge
hakte stukken vjui andere naties 
of aan volksgroepen die aldus 
belemmerd worden in hun groei 
tot naties. Is zulke handelswijze 
dan niet extreem ? Alleszins ex
tremer, dunkt ons, dan bv. alle 
mensen van eenzelfde volk in 
één Staat willen onderbrengen 
om hen bovengenoemd lot te 
besparen. 

Trots op het eigen volk slaat 
volgens hem gemakkelijk om in 
misprijzen voor anderen. „Vóór 
men het weet zit men verstrikt 
in wederzLjdö rcu:L)m£". 

Twee zinnen, twee denkfouten. 

Trots op het eigen volk is bij 
achtergebleven, achteruitge-
stelde of onbewxist gebleven 
volkeren een machtige hefboom 
om vanuit geschiedenis of my-
tologie de kracht te halen om het 
onbevredigende heden te ver
beteren. 

Bij zelfbewxiste volkeren - die 
meestal over een Staat beschik
ken - slaat deze trots inderdaad 
gemakkelijk om in zelfverheer
lijking en misprijzen voor an
deren. Dit heet dan echter geen 
„nationalisme' maar „chau-
visme". 

Van racisme kan alleen dan 
sprake zijn, wanneer een zgn. 
meerderwaardig ras ter sprake 

' ^ ^ \ 

Wat drijft een nuns ertoe medemensen op te zoeken en zich nut hen verbonden te voelen ? ' 

zou komen. De professor ge
bruikt hier het w^oord in een 
oneigenlijke, niet-wetenschap-
pehjke betekenis; zoals bij na-
tionalisme-bestrijders gebruike-
lijk. 

TAAL, VOLK, NATIE, STAAT 

Nu komen we tot de brochure
tekst zelf. 

• Zoekende naar de bepaling 
van wat een ,,volk" is, stelt 
schrijver o.a. dat „het gaat om 
een verzameling mensen, indi
viduen, die zich in een bepcialde 
tijd en ruimte met elkaar ver
bonden voelen en zich als zo
danig gedragen", (blz. 11) 

Het gevoelsbestanddeel is in 
deze dingen niet onbelangrijk, 
maar niet wezenlijk. Het 
Vlaamse volk wist in de 19e 
eeu-w in zijn verpletterende 
meerderheid niet eens dat het 
een volk vormde (een aanzien
lijke minderheid beschouwt 
zich tot op heden eerst of alleen 
als „Belg), laat staan het zui-
dehjke deel van het Neder
landse of Dietse volk. Lange tijd 
waren alleen de flaminganten 
ervan bewust, tot een volk te 
behoren. Er ligt een diep w^ater 
tussen zijn en bewustzijn. Alle 
nationale ontvoogdingsbewe
gingen hebben gewoonlijk als 
eerste taak, de eigen mensen te 
doen inzien dat ze niet zijn v̂ rat 
hun meesters hen voorhouden. 
Alleen bij volkeren mèt een 
staat is dit gevoel meestal van
zelfsprekend. 

• Is „etnie" S3moniem met 
,,wlkdgroep"l (blz. 11) Neen 
toch. ,,Volksgroep ' is een ge
deelte van een volk, dat veelal in 
een andere Staat verzeild is en 
vandaar andere invloeden heeft 
ondergaan dan de hoofdgroep 
en een gedeeltelijk andere ge
schiedenis heeft moeten mee
maken. Voorbeelden: de Duitse 
Zuidtirolers (Italië), de Itali

aanse Istriërs (Slovenië), de 
Hongaarse Szeklers (Roeme
nië). Strikt genomtfn zijn de 
Vlamingen een Nederlóindse 
volksgroep. 

• Is „Taalgemeenschap ver
enigbaar met volksverscheiden
heid"? (blz. 12) 

Jazeker. Deze vaststelling mag 
echter niet gehanteerd ^vorden 
om te doen geloven dat deze 
twee gegevens niet wezenlijk 
zouden verbonden zijn. E^n taal 
behoort wel degelijk tot het we
zen van een volk. Dit w^ezens-
kenmerk kan w^ehswaar verlo
ren gcian, meestal door onder
drukking (de verengelste Ieren 
en Schotten, de Vlamingen in 
Frankrijk). Dat delen van een 
volk uiteengroeien door éiard-
rijkskundige of politieke afzon
dering en mettertijd een andere, 
verwante taal voortbrengen, 
versterkt de stelling dat taal en 
volk innig samenhangen, want 
in zulke gevallen ontstaan ook 
nieuw^e, v^relisw^aar verwante 
volkeren. 

Zo is het IJslands ontstaan, 
heeft het Kataljians zich van het 
Oksitaans afgesplitst, en heeft 
de uiterst westelijke spits van 
het Nederduitse taalgebied het 
Nederlands voortgebracht. De 
door schrijver ciangehaaide 
voorbeelden zijn ongelukkig ge
kozen. 

• Met het natiebegrip\i^^h dhr. 
Van Impe enige moeite. Of
schoon hij het verschil tussen 
het zgn. rationele, Franse en het 
zgn. romantische, Duitse model 
kent, gaat hij in feite uit van het 
Franse. 

Anders zou hij niet kunnen 
schrijven (blz. 16) dat ,,centrcial 
in het natie-begrip de burger
schap" is. „De leden van een 
volksgroep moeten burger zijn 
van de natie"! Dit is wel een 
heel verwarrende uitspraak 
voor wie op zoek is naar zijn 

^ 

identiteit. Het is toch niet ons 
Belgisch burgerschap dat onze 
natie bepaalt! Nog scherper ge
steld : niet alleen de burgers van 
de Bondsrepubliek behoren tot 
de Duitse natie, ook de Wolga-
Duiters en de Zuidtirolers. 

• Op dezelfde bladzijde lezen 
wij dat „een natie - om leefbaar 
te zijn - economuch op zichzelf 
moet kunnen staan." 

Wat betekent, in ons interkon-
tinentaai ekonomisch leven, nog 
„economisch op zichzelf 
stcian"? Welke EU-staat ver
keert nog in zulk geval ? 

Tenslotte, een tot bewustzijn ge
rijpt volk, een natie dus, dient 
niet noodzcikelijk over een 
staatsapparciat te beschikken 
om ,,natie" te heten, hoe wen
selijk dit ook moge -wezen. Het 
kan immers voorkomen dat het 
zelf beseft, te klein te zijn (de 
Friezen) of anderen kunnen be
letten dat het zo ver geraakt (de 
Basken). 

Heeft iemand ooit in de U N O 
deze voorwaarde gesteld om 
piepkleine eilandengroepen uit 
de Stille Oceaan als volwaar
dige Staten te erkennen (en zon
der na te geian of deze „naties" 
wel op een ,,volk" steunen) ? 

• Steeds opnieuw benadrukt 
schrijver de lo^sée grond, waarop 
zijns inziens een natie steunt. 
Als hij het model van de Franse 
Revolutie bedoelt, dan klopt 
dat. Maar hij erkent elders (blz. 
25) dat de Vlaamse natie ,,naar 
het romantische model" ge
maakt is. Dan klopt ook niet zijn 
algemene bewering: ,,een natie 
heeft dus niets vandoen met ra^, 
bodem, bloed" (blz. 17). 

• Van weinig inzicht getuigt een 
uitspraak als deze: „Hun start
blok (van nationalistische stro
mingen, n.v.d.r.) kan zijn de taal 
(Vlaanderen), de godsdienst 
(Ierland), de economie (Anda-
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louzië) en zelfs de vrijheid (Slo
wakije)." (blz. 19) 

• Is „het vaderland tenslotte 
niets anders dan de Staat, waar
van men de nationahteit (sic) 
bezit" ? 

Dat moeten wij echt voor re
kening van de schrijver laten. 

Er zitten nog andere slakken in 
deze tuin, maar vn) willen niet 
op allen zout leggen. 

SLIPGEVAAR? 
• Dhr. Van Impe bakt het nogal 
bruin daar waar hij beweert dat 
„leiders, volksmenners en po
litici subjectieve en vaak emo
tionele elementen bespelen (hoe 
subjectief en emotioneel zijn 
wat hier bedoeld is: taal, cul
tuur, grondgebied, tradities, 
godsdienst ? n.v.d.r.) om aan een 
volksgroep het bewustzijn van 
zijn identiteit te geven en daar
van de leiding te nemen. Zulke 
retorische beklemtoning krijgt 
dan ook gemakkelijk fodcuitoïSe 
trekje,), zodra men wil proberen 
een grens te trekken waar een 
volksgroep eindigt, wie tot een 
volksgroep behoort en wie 
niet." 

Ten eerste, hebben ten allen 
tijde bij alle onderjukte volkeren 
,,de besten" zich, meestal be
langeloos, ingezet om hun me
demens het besef van hun volks
aard en zodoende van hun 
•waardigheid te verschaffen, te
gen de opperheerschappij in van 
Staat, Kerk en Kapitaal; niet om 
het plezier van de leiding te 
nemen. Wie het daar om te doen 
is, springt op de kjir als ze al 
goed aan 't rijden is. 

Ten tweede, wat is er fascistoïde 
aan het trekken van grensKj-
nen? Als ze steunen op het 
taalgebied, zijn ze bilUjker dan 
welke andere ook. Als ze een 
onderscheid maken tussen in
woners en inwijkelingen, doen 
ze w ât Staten altijd al gedaan 
hebben om rechtszekerheid te 
scheppen. Dit onderscheid is zo 
oud als de wereld en heeft met 
rassenw^aan niets te maken. 
Want vermoedelijk denkt 
schrijver aan „racisme" tegen
over Arabische inwijkelingen. 
„Fascisme" en „racisme" wor
den inderdaad vaak lichtvaardig 
door elkaar gebruikt. 

• Wat dan gezegd van aan-
gehacJde definitie,) als „nationa
lisme is de toekenning van de 
hoogste wéiarde aan de natie" of 
„is de voorliefde voor het eigen 
volk en land, de bewondering 
van het eigene en de afkeer voor 
het vreemde" (blz. 19) ? Ze ko
men uit de Winkler-Prins-En-
cyclopedie en uit Van Dale en 
lijken w êl opgesteld door on
wetenden of door vijanden van 
het nationalisme. Ze zijn niet 
van aard om de geest te ver
lichten van hen die op zoek zijn 
naai de inhoud van „natie" en 
„volk". 

• Ten onrechte doet de tekst op 
blz. 22 het uitschijnen alsof het 
„iiui <)anguinu)" (nationahteits-
recht op grondslag van het 
bloed, van de afstamming) een 
Duitse specialiteit zou zijn; met 
alles wat dit aan bijgedachten 
blijft oproepen. De meeste Eu
ropese Staten hielden zich aan 
deze regel, tot aan de inwij-
kingsgolven van de jongste de
cennia. De Belgische wetgeving 
terzake is pas door toedoen van 
mevrouw D'Hondt en de heer 
Leman gewijzigd. Traditioneel 
en ook logisch is het zo dat 
inwijkingslanden het iuó <ioU 

(bodemrecht) inroepen en uit-
wijkingslanden het ius sangui
nis. 

• Dat „onder de indruk van de 
holocaiiót, het nationaal-docialLime 
en het ,)taUnume etnische groepen 
steeds uitdrukkelijker uit de 
schaduw zijn getreden (blz. 22) 
lijkt ons het tegenovergestelde 
van de waarheid. Met behulp 
van de aangehaalde faktoren 
w^erd een halve eeu'w lang elke 
vorm van volksnationalisme 
(niet het staatsnationóJisme, ook 
niet dat van de ex-koloniale ge
bieden) tot het rassistische vij
andbeeld herleid. 

• Op blz. 23 waarschuwt dhr. 
Van Impe tegen de „opsplitsing, 
atomisering (d.i. het uiteenspat
ten van de traditionele struk-
turen als Kerken, partijen, vak
bonden en ideologieën) onder 
de middelpuntvliedende kracht 

Heb je ze ook gehoord, de on
heilsprofeten die in de recente 
golf Vein overstromingen die ons 
land en onze buurlanden teis
terde de hand zagen van de 
opwarming van de aarde of al
lerlei andere ekologische ram
pen die de voltrekking nabij 
zijn ? Gebeurtenissen als de eva-
kuatie van het overstroomde ge
bied in Gelderland vormen de 
gedroomde aanleiding voor 
zulke paniekzaaiers. De w^er-
kelijkheid met al dat ekologisch 
onheil waarin we ons letterlijk 
aan het storten zijn, ziet er iets 
minder rampzalig uit. Tenmin
ste, zo lazen ŵ e in het eerste 
nummer van '95 van de Ame
rikaanse The Futurut. 

Daarin zet Ronald Bay ley, joer-
nalist, tv-producer en de auteur 
van The falóe prophete of ecological 
apocalypde, enkele onheilspel
lende voorspelhngen over het 
leefmilieu op een rijtje, om ze 
vervolgens te ontkrachten. 

Zo werd al op het einde van de 
jaren zestig een globale hon
gersnood als een zwaard van 
Damocles boven de wereld ge
hangen. Vandaag is de honger 
natuurlijk de wereld nog niet 
uit, en er wordt opnieuw voor
speld dat we straks allemaal de 
buikriem zullen moeten aanha
len (zie bvb. W I J , 25 januari 
jl.). Bailey wijst er echter op dat 
terwijl de bevolking van de we
reld sedert de tweede wereld
oorlog verdubbeld is, de voed-
selproduktie verdrievoudigde. 
Dat de reële graanprijs met 60% 
verminderde en de rijstprijs ge
halveerd werd. Dat wereldwijd 
de levensverwachting steeg van 
47,5 jaar in 1950 tot 63,9 jaar in 
1990. Dat de kindersterfte af
nam van 155 tot 70 per 1.000 
levendgeborenen. Het is maar 
de vraag of al deze positieve 
historische gegevens oók tot 
konklusies mogen leiden voor 
de toekomst. 

In het bekende rapport van de 
Club van Rome uit 1972, "Gren
zen aan de groei", w^erd voor
speld dat een aantal grondstof
fen uitgeput zouden geraken: 
goud tegen 1981, kwik tegen 
1985, tin tegen 1987, zink tegen 
1990, olie tegen 1992 en aard-

(van de volksgroep, n.v.d.r.). Zij 
„bergt het gevaar in zich van 
onwetendheid over elkaar, dus 
van intolerantie". 

Waaraan denkt dhr. Van Impe ? 
Aan de inderdaad afnemende 
informatie die de Vlaamse pers, 
radio en TV over Wallonië ver
spreiden ? Maar hebben de Wa
len ooit, onder het unitaire Bel
gië, enige noemenswaardige in
formatie over Vlaanderen ge
zocht? Wie in een informatie-
rijke tijd als de onze niet in
gelicht is over zijn buren kan dit 
alleen aan eigen ongeïnteres
seerdheid wijten; ongeacht de 
politieke struktuur waarin men 
leeft. Wat meer is: de ^vare 
volksnationalist is, meer dan an
deren, nieuwsgierig naiar het 
specifieke in andere volkeren. 
Wie volksaard onbelangrijk of 
ongewenst vindt, kan voor zijn 

gas, koper en lood tegen 1993. 
In werkelijkheid is de mensheid 
zelfs niet dicht bij een uitputting 
van een van de genoemde 
grondstoffen gekomen. Recente 
schattingen (1990) van het U.S. 
Bureau of Mines voorspellen nu 
een uitputting van onze goud
reserves over 24 jaar, van kwik 
over 40 jaar, van tin over 28 jaar, 
van zink over 40 jaar, van koper 
over 65 jaar, en van lood over 35 
jaar. Er is verder bewijsmate
riaal voorhanden dat ons nog 44 
jaar petroleum en 63 jaar aard
gas garandeert. Het is volgens 
Bayley niet nodig nu al weer te 
gaan panikeren over deze 
nieuwe cijfers. ,,Net zoals een 
gezin de proviziekamer aanvult 
•wanneer deze leeg geraakt, zal 
ook de mensheid naar nieuwe 
minerjJe reserves op zoek gaan 
vi^anneer de voorraden vermin
deren", aldus de auteur. 

Nog zon myte is die van de 
wereldwijde vervuihng van 
lucht en water. In 1969 voor
spelde de doemdenker Paul 
Ehrlich dat in 1973 200.000 
mensen zouden sterven ten ge-

buurvolkeren bezwaarlijk be
langstelling opbrengen. 

• • • 

Tenslotte: is het zo ononver-
komelijk, op de vraag wie wij 
Vlamingen dan wel zijn, een
voudig te antwoorden: Zuid
nederlanders, Nederduits spre
kende hoofdzakehjk Frankische 
Germanen ? Met alle Spaanse, 
Franse en welkdanige invloeden 
erbij. En zonder voorbij te gaan 
aan het zeer verschillende ver
loop van onze geschiedenis te
genover die van onze stamge
noten rond Rijn en Main, die 
duizend jaiar geleden hun taal 
gewijzigd hebben. 

EN TOCH... 

Met zoveel kritiek doen wij dhr. 
Van Impe toch -wat onrecht aan. 
Tijdens de lezing hebben wij 

volge van smog-rampen in New 
York en Los Angeles. Hoewel 
de bevolking en de ekonomie 
sedertdien fenomenaal gegroeid 
zijn, is de lucht- en -waterver
vuiling in het vrije westen vol
gens Bayley gedaald. Hij geeft 
^vel toe dat in de ontwikke-
hngslanden en in de gewezen 
Oostbloklanden de vervuiling 
nog toeneemt. Alaar Bayley ver-
vrijst naar een studie die aan
toont dat voldoende ekonomi-
sche groei (tenminste wanneer 
deze uitmondt in voldoende ge
stegen gezinsinkomen) vanaf 
een zekere hoogte tot minder 
vervuiling leidt, en niet omge
keerd. 

Een giller uit de jcU"en zeventig 
was ook de voorspelling dat er 
een nieuw^e ijstijd in aantocht 
was, als het resultciat van de 
luchtvervuiling die het zonlicht 
zou verduisteren. In w^erkelijk-
heid klommen de globale tem
peraturen, na 40 jaar lang een 
dalende trend te vertonen, op 
het einde van de jaren zeventig 
weer omhoog. „Maar w âs dit nu 
reden tot vreugde ?", vraagt Ro-

evengoed heel wat uitspraken 
aangestreept waar wij het bie-
zonder sterk mee eens zijn. 
Daarom luidt ons besluit ook 
niet: te mijden. 

Integendeel, cJ wie in het on
derwerp geïnteresseerd is, al 
wie zijn geest wil scherpen aan 
tegenspraak en ook al wie zijn 
Vlaams-gezindheid wil versobe
ren tot een stevig gefundeerde 
overtuiging, doet er goed aan 
zich deze brochure aan te schaf
fen. 

Karel Jansegers 

c& Ik ben Vlaming: wie hen ik. ? 
Zoektocht naar mijn identiteit. 
FA. Van Impe. 36 blx. Uitg. 
Stichting „ Vlamingen in de We
reld", TervuuTtie Steenweg 115, 
2800 MecheUn, uL 
015/42.25.77, fax 015M2.26.96. 
150 fr., port i 

nald Bayley zich af. ,,Neen ! Nu 
worden we verondersteld op 
onze hoede te zijn voor de op
warming van de aarde." 

Ook het gevaar van het gat in de 
ozonlaag dat ons volgens de 
ekologische doemdenkers bo
ven het hoofd hangt, vindt in de 
ogen van deze Bayley geen ge
nade. Het is een voorbijgaand 
fenomeen dat slechts iets langer 
duurt dan een zuidelijke len-
temjiand, stelt hij ons gerust. En 
de konstante vrinden die rond 
de grenzen van het ijskontinent 
waaien, beperken dat fenomeen 
strikt tot Antarctica. 

Ronald Bayley w^aagt zich ten
slotte aan een verklaring voor al 
het ekologisch doemdenken dat 
op ons afgestuurd -wordt. Hij 
kijkt daarvoor een beetje te 
goedkoop naar de belangheb
benden bij ekologische onrust: 
de milieubewegingen die dank
zij deze ekologische mythen mil
jarden steungeld binnenrijven, 
net als sommige politici, amb
tenaren, wetenschappers, pers
en omroepbedrijven. 

Natuurhjk moeten de mensen 
nog willen geloven -wat de eko
logische doemdenkers hen wil
len wijsmaken. Bayley verge-
hjkt de ekologische apocalyps 
met het rehgieuze Laatste Oor
deel. E^n beetje een manke ver-
gehjking, wjiarbij de ekologi
sche onheilsprofeet de Natuur 
i.p.v. God laat spreken, en niet 
zozeer ons moreel gedrag wil 
veranderen dan wel ons kon-
sumptiegedrag. De bedoeling is 
dan dat ŵ e minder natuurlijke 
bronnen verbruiken, een een
voudiger leven leiden en een 
beleid dat eenzijdig gericht is op 
ekonomische groei van de hand 
wijzen. 

De auteur besluit dat de psy
chologische aantrekkingskracht 
van het beeld van een apocalyps 
sterk is. Wie in de dagen van het 
Laatste Oordeel meent te leven, 
geeft makkelijk een historische 
betekenis aan z'n leven. En zo'n 
leven is veel aantrekkelijker dan 
een doodvervelend leven 
waarin alles z'n ge^vone gan
getje gaat. 

(Pdj) 

DE MYTE VAN DE EKOLOGISCHE APOKALYPS SI DE EKOLOGISCHE APO 

Een nieuwe Ijdtijd, veroorzaakt door de luchtvervuiling die het zonlicht 
zou verduidteren, blijkt larie te zijn. 
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LMDUiï 
TERWIJL OLIEBARONNEN ZAKEN DOEN 

DE ACHTERGRONDEN VAN DE TSJETSJEENSE OORLOG 
In april 1976 verbleef senator WilLy Kuijperé enkele tijd In 
de Sovjetgevangen'u van Jerevan. Hij had de euvele moed 
gehad om er In het hart van de hoofdstad van Armenië2000 
pamfletten uit te delen ten voordele van het Armeenöe 
verzet. Toen Kuijperd achteraf op onze redaktie zijn 
verhaal deed stelde kollega Toon Van Overjtraeten hem 
grootmoedig de vraag :„En waarom ga je niet eenö naar de 
Tjetifjenen ? Die hebhen het nog veel erger te verduren !" 
Wij bekenden nog nooit van deze volksgroep te hebben 

gehoord. Vandaag weten wij beter. 
Ondertussen verliep de tijd, ook in de USSR. Het 
gigantische Sovjet-imperium zakte in mekaar, in Tsjet
sjenië woedt een vuile oorlog. 

O
p 24 januari 1995 pro
testeerde een handvol 
mensen, waaronder Willy 
Knijpers, voor de Russi

sche ambassade te Ukkel tegen 
de moordende beschieting van 
Grozny, de Tsetsjeense hoofd
stad. Voor ons een aankno
pingspunt om met Willy 
Kuijpers te gaan praten over 
deze oorlog en over het vol-
kerenveelvoud in de Kaukasus. 

• Hoe heb jij de Tsjetsjenen 
Ieren kennen ? 

Wllly Kuijpers: „In de Armeeiue 
achterbuurten van Jerivan leerde ik 
de^tijd.) enkele Tdjebtjenen kennen, 
zij helpen me. Sommigen van hen 
waren door de Sovjetd vogelvrij ver
klaard. Zij hietden er een émok-
kelhandeltje op na, richting Turkije 
en hogerop naar Riuland. Zij opra
ken goed Duité en zo konden we 
mekaar begrijpen. Hun haat en hun 
leepheid tegenover de Sovjetö staken 
zij niet onder dtoelen of banken. Voor 
mij waren zij een goede bron van 
inlichtingen. Van hen heb ik het 

mooie T<)jet.)jeené ópreekwoord ge
leerd: De bed te ged loten deur Li die 
welke men opent voor vrienden !" 

GENADESLAG 
• Tsjestjenen zijn moslims, 
hoe kwamen ze In het krls-
telijke Armenië terecht ? 

W. Kuijpers: „Net zoaL de Bal
kan u) het Kaukajujgebergte een 
menggebied van vele volkeren, talen 
en godddieruten. Je hebt het Avaard, 
hetAndi, het Lakkidch, hetDargwa, 
het Tdjetdjeend, het Ingoedj. Dat zijn 
voor ortd onbekende, niet-dlavidche 
talen, maar daar worden ze volop 
gedproken. Zowel ortodokden aid 
nwdlinu, Armeende kridtelijken, 
oud-katolieken en natuurgodd-
diendtbeleverd wonen in de vele berg-
dalen. 

Ze leven er allemaal noodt mekaar 
in de vele bergdalen, dikwijb in 
eeuwenoude dtri/dgewikkeld. Er werd 
daar om vele redenen bekeerd. Moe
dertje Rudland loerde dteedd naar het 
warmere Zuiden om er te win
terkwartieren terwijl de kridtelijke 

VUJO protesteerde aan de Rusdidche ambassade in Brusdel tegen de oorlog in Tdjetsjenié'. 

Armeniërd tegen het parulavidme 
dteedd bondgenootdchapjed afdloten 
met de Idlamitidche volkjed." 

• Veel volkeren, dus ook veel 
bezettingen... 

W. Kuijpers: „Na een koloniale 
oorlog die 25 jaar heeft geduurd 
kregen de Tdjetdjenen in 1859 van de 
Rudden de genadedlag. Velen vlucht

ten toen naar het rijke Armenië. 
Toen tijdend WOU de Hitlerlegerd 
oodtwaartd trokken werden ze door de 
meedte Kaukodudvolkeren aid hun 
bevrijderd onthaald. Maar in 1944 
dtrafte Stalin hen met een mod-
dadeportatie naar Siberië." 

• £ n deze zal wellicht niet zo 
humaan verlopen zijn als de 

HET SCHAAKBORD KAUKASUS 

De Kaukasus is hét geo-po-
litiek sleutelgebergte van 
Eur-Azië tussen de Z\varte-
en Kaspische Zee. Het ver
bindt en scheidt Rusland, 
Turkije en Iran door 1.200 km 
woeste bergmassieven die 
met de Elbroestop tot 5.633m 
oplopen. 

Hitlers ' propaganda-machine 
pochte in de Wochendchau on-
noemlijk fier met het feit dat 
de hakenkruisvlag er in 1942 
enkele maanden wapperde. 

De kristelijke Armeniërs en 
later de Romeinen rekenden 
dit moeilijke woongebied tot 
hun invloedzone. Maar vanaf 
de 3de tot de 13de eeuw ver
overden verschillende steppe
volkeren de vruchtbare, 
warme dalen. De hooglanden 
bleven onbewoond. Resul
taat: een veelvoikerenmoza-
iek. 

Vanaf het jaar 1700 duiken er 
de Russen op met ritsen 
moordende oorlogjes. Tussen 
1922 en 1989 richtten de Sov
jets er hun huishouden met de 
strakke hand van die éne 
kommunistische partij in, on

der Moskovitische admini
stratie werd er een tros au
tonome gebieden en republie
ken in het leven geroepen. 

De drie bekendste zijn: Ar
menië, Georgië, Azerbeidjan. 
Daarnaast de grote oevei-
staat van de Kaspische Zee: 
Dagedtan, dat volop het nu 3 
jaar zelfstandig geworden 
Tsjetsjenië ondersteunt. Ook 
Ingoezië doet dat. 

Westelijk en ook zuidelijk le
ven de Abchazen, de Osseten, 
de Balkaren, enz... in een bont 
etnisch lappedeken dat de 
jongste eeuw russificering 
overleefde. 

De Kaukasus is ook rijk aan 
grondstoffen, vooral petro
leum. Amerikaanse, Britse, 
Noorse, Turkse en natuurlijk 
ook Russische belangengroe
pen vonden mekaar om de 
versleten installaties te ver-
nieuw^en. Een reeks oliebron
nen ligt op ontginning te 
•wachten. 

De wereld-petroleumbond 
leeft doorstrengeld met een 
deel van het Russisch leger 
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OEKRAÏNE Volgograd 

Rostov-na-Donu 

R U S L A N D 
^ Stavropol 

Krasnodar * 

rond de grote veiligheidsman sidentiële garde. Zij spelen 
Tsjernomyrdin en Korzjakov, schaak met de volkeren van 
het hoofd van Jetsin's pre- de Kaukasus. 

< ^ 

ontruiming van het Land van 
Maas en Waal... 

W. Knijper^: „Bijna 60% van de 
Tdjetdjenen kwam tijdend deze de
portatie om. Rond 1957 verleende 
Modkou aan Tdjetdjenië-IngoezLë 
amnedtie. In haar autonome dov-
jetrepuhliek werden met grote dpoéd 
en in de zuiverdte pompierddtijl 
woonkazerned gebouwd om de over-
bijvenden van de Siberidche exodud te 
huidvedten. Het zijn deze woonblok
ken die de Rudden nu aan flarden 
dchieten, zoald je op televidie kunt 
zien." 

• Ook Tsjetsjenië kampt dus 
met een onverwerkt verle
den? 

W. Kuijpers: „Dit jaar herdenken 
wij terecht de nazi-uitroeüngdkam-
pen, maar de etnidche zuiveringd-
drama'd in de Sovjetunie, in Turkije 
of in de kolonied bereikten eenzelfde 
graad van geraffineerde dchande. 
Net zoald wij de nutteloze verwoed-
ting door de geallieerde bommen-
werperd van Drcdden op 13 februari 
'45 in herinnering moeten brengen. 
Meer dan IJO.000 weerloze menden 
werden die nacht opgeofferd door de 
Britten en Amerikanen om de Sov-
jetd te tonen wat de geallieerde lucht
macht waard wad. Maar de Sovjet-
kolonidatie zou nog een halve eeuw 
langer duren. De Rudden plaatdten 
over het 12.000 km brede Sovjet
gebied via de KP en hun and-
muiidtratie hun pionnen en pionierd. 
In Tdjetdjenië liep dat aantal gezien 
de olierijkdom op tot 36%! De 
Ruddificering wad er de hoogdte van 
het hele Kauka^udgebergte." 

OUDE DEMONEN 
• Kun je zeggen dat de pan-
slavistische gedachte nog 
steeds leeft? 

W. Kuijpers; „In het huidige podt-
dovjettijdperk vinden de rechtde 
dtaatdnatwnalidten van Zjirinovdky 
en de neo-kommunidten met Jeltdin 
mekaar rond deze traditioneel-ge
vaarlijke lijn. Je kunt rwchtand niet 
beweren dat de Groot-Ruddidche en 
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UNDUIT 
de pan-slavUche gedachte samen
vallen. De blaren waren iiteeds 
Groot-Riusen én beschermheren van 
de ortodokóen geweest maar waren 
zeker geen pan-dlavuten. 2A) hebben 
alle Russische regimes het Slavische 
Polen verraden omdat het Poolse 
katoliek-zijn een hindernis vormde. 
Ook de Tsjechen en de Slovaken 
hebben dat moeten ondervinden." 

• Bestaat de kans dat het pan-
s lavisme opnieu-w operat ioneel 
w^ordt ? 

W. Knijpers: „Vroeger vormde 
Praag het grote denk- en ageer-
centrum. Ik heb de indruk dat een 
halve eeuw Russisch-kommunisti-
sche bezetting dit wel veranderde. 
Voorlopig heeft het opnieuw ont
kiemende Rusduch pan-slavidme 
weinig aantrekkingskracht op de 
andere SlavLiche volkeren. Maar de 
Russische steun aan de Servische 
oorlog, de Griekse gespletenheid en de 
bombardementen tegen de niet-Sla-
vutche Kaukasusvolkeren zijn toch 
wel elementen die 'm mekaars ver
lengde liggen. De Marxistiiche cen
tralisatie en het Lenmiótisch sovjet-
federalLime, gegroeid uit de eerste 
wereldoorlog leven in de staatsvor
men verden" 

• E e n soort n i euwe orde 
dus. . . 

W. Knijpers: „Ja, maar een die 
opgevreten wordt door de oude de
monen, met name Groot-Rusland en 
het pan-slavisme. De kleine Kau-
kajusvolkeren, zoals de Ahchazen, 
de Tsjetdjenen, de Ingoesen, de Os-
seten, de Armeniërs, enz... zijn er 
weer het slachtoffer van. En de 
Europese wereB schijnt de nabije 
geschiedenis vergeten te zijn en 
zwijgt." 

ZAKEN DOEN 
• E n w a t mag v a n d e Ver
en igde S ta ten verwacht w o r 
d e n ? 

W. Knijpers: „Tot 'm 1917 pre-
dikten de VSA bij monde van haar 
Amerikaans-Schotse president 
Wilson dat na WOI Europa moest 
heringericht worden opgrond van het 
nationaliteitenbeginseL Zo luidde 
altharu zijn bekende uitspraak op 11 
januari 1917, Dat maakte grote 
indruk in Europa en zeker in Vlaan
deren. De Vlaamse dichter René De 
Clercq dichtte haodt gelijktijdig voor 

DE ROBIN HOOD 
VAN GROZNY 

D e meermaa l s gedeko ree rde 
generaa l van he t R o d e Leger 
Dzjochar Doedajev r iep in 1991 
de onafhankel i jkheid v a n 
Tsjetsjenië u i t ; los van R u s 
land, los v a n he t G O S . O p 22 
j anua r i 1995 ve rk l aa rde de 
Russ ische D o e m a (het pa r 
lement ) h e m vogelvri j . H e t 
p a r k e t beschu ld ighde h e m 

v a n l andve r r aad en t e r ro 
r isme. Tot o p v a n d a a g zwerft 
hij me t kleine groepjes vr i j 
heidsstr i jders d o o r Grozny , 
v a n de ene stelling n a a r de 
a n d e r e . Z o neemt hij als een 
m o d e r n e Rob in H o o d het 
g ro te R o d e Leger me t heel 
bepe rk t e v u u r k r a c h t te gra
zen. H o e l a n g n o g ? 

GROEPSREIZEN 
NAAR EUROPESE REGIO'S 
TERUG VAN START 

ons: „Er ligt een staat te sterven, 
was nooit geheel gezond. Twee vol
keren zullen erven..."Maar van de 
Mpunten die WiLon proklameerde, 
en die vandaag nog in de IJzertoren 

kunnen gelezen worden, bleef nog 
weinig over toen op 11-november 
1918 de vrede gesloten werd." 

• O o k in het Verdrag van Ver
sail les k o m t dat n iet voor. 

W. Kni jpers : „Zowel in Versailles 
als in de Verdragen van Sevres, 
Trianon, Neuilly en in andere ver
dragen werd het zelfbeschikkings
recht een echt spotbeeld. De Europese 
onverwinnaars beschouwden zich aU 
de rechtmatige verdelers van vol
keren en straften ze door een strak 
staatsnationalisme dat tot vandaag 
gehandhaafd blijft. De VSA zweeg 
en... dreef handel Vandaag herhaalt 
de geschiedenis zich. Voor twee jaar 
verklaarde Jeltsin dat de 25 miljoen 
Russen die buiten Rusland wonen 
deel uitmaken van Rusland net zoaL 
Milosevic dat beweert over zijn Ser
viërs. En de VSA en ook de EU 
houden zedig hun mond en... drijven 
handel" 

• D a t w^ordt hen niet in dank 
afgenomen, wel l icht . . . 

W. Knijpers; „De 'ulamit'ische 
president van Kazakstan stelt hen 
daarom op één lijn met Hitler. De 
Tsjetsjeense generaal Doedajev u 
tijdens een eerste vrije verkiezing met 
85% van de stemmen tot president 
verkozen. En wie steunt hem ? Zeker 
niet de oliebaronnen, die doen zaken 
in de schaduw van de New Yorkse 

l^ vrijheids madame. Ondertussen hou-
I o den de Tsjetsjenen zich recht omdat 
' & ze ascet'udche 'islam-sof'uten zijn en 

Een oudere vrijwilliger trekt op z'n paard ten strijde tegen de Russen meer dan ooit op hun eigen, volkse 
die z'n Tsjetsjeense vaderland binnenvielen. uithoudingsvermogen aangewezen 

zijn." 
(mvl ) 

D e E u r o p e s e Vrije Alliantie 
(EVA), he t samenwerk ingsve r 
b a n d tussen 20 E u r o p e s e re -
gionalist ische part i jen, organi 
seert in 1995 o p n i e u w een serie 
bezoeken aan E u r o p e s e regio's 
en instell ingen. Telkens -worden 
kul tureel-pol i t ieke «ispekten ge
koppe ld aan een toeris t ische 
kenn i smak ing me t de bezoch te 
s t reek. D e EVA zorgt te lkens 
voor on tmoet ingen met ver te 
genwoord ige r s van de plaatse
lijke poli t ieke zusterpar t i j en 
zorgt voor de pol i t ieke-kul tu-
rele afhandel ing van he t ge
beuren . E e n e rkend re i sbureau 
zorgt voor de reserver ing van 
hote lkamers , de b u s - en/of 
vliegreis, de ve rzeke r ing en de 
financiële behande l ing van het 
reisdossier. 

AANBIEDINGEN 
• N a a r een zit t ing v a n het Eu 
ropees Pa r l emen t m St raa t s 
b u r g met bezoek aan de Elzas . 
O n m o e t i n g met de EVA-par -
lements leden Vandemeule -
b r o u c k e ( V U ) , E w i n g en M a 
ca r tney (Scot t ish Na t iona l 
P a r t y ) . Vier dagen , met gids . 

• N a a r Fr ies land. O n t m o e t i n g 
me t ve r t egenwoord ige r s van de 
F ry sk Nas jona le Par ty . Vier da
gen, me t gids. 

• N a a r F rans -Vlaande ren . Vier 
dagen , miet gids. 

• N a a r Bre t agne . O n t m o e t i n g 
me t vertegenw^oordigers van de 
Union D é m o c r a t i q u e Bre tonne 
en init iat iefnemers van de D I -
W A N - s c h o l e n . Z e s dagen , me t 
gids . 

• N a a r Dui ts ta l ig België. O n t 
moet ing me t ve r t egenwoord i 
gers van de Par te i D e u t s s p r a -
chigen Belgier. Twee dagen . 

• N a a r de E u r o p e s e instellin
gen in L u x e m b u r g en bezoek 
aan Trier. O n t m o e t i n g met 
Vlaamse E u r o a m b t e n a r e n . 
Twee dagen , met gids . 

• N a a r he t E u r o p e e s Par le 
men t in Brussel , de E u r o p e s e 
Kommissie,- he t federale pa r 
lement of de Vlaamse Raad . 
Aans lu i tend een t emabezoek 
aan Brussel , met gids . E é n 
dag . 

IN ONDERZOEK EN 
VOORBEREIDING 
• Basken land . Zes /zeven da
gen, met gids . 

• Zuid-Ti ro l . 

• W a l e s / C y m r u . 

• Scho t land . 

• Aosta . Z e v e n dagen , met 
gids. 

Alle reizen w^orden vanzelfspre
k e n d aangepas t aan de w e n s e n 
van de g roep die de reis mee
maak t . Bi jkomende inhcht ingen 
over data , prijs en a n d e r e voor
w a a r d e n te b e k o m e n bij R ik 
Keyaer t s , sekre ta r iaa t E u r o p e s e 
Vrije Alhant ie - E u r o p e e s Pa r 
lement , M O N 2.30, BeUiard-
s t raa t 97, 1047 Brussel . Tele
fonisch be re ikbaa r o p dinsdag- , 
w o e n s d a g - en d o n d e r d a g v o o r 
m i d d a g : 02/284.23.94. F a x : 
02/284.91.87. 

/ - ^ ^ (bs) 

De Europese Vrije Alluimie oerewc een tiezoek voor aan Wa

les/Cymru. Op de foto: het Lake Tol - y - hlym. 
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WEEKEND 11/12 MAART - "VITAMINEN VOOR VLAANDEREN" 

KONGRESSENPALEIS BRUSSEL - 33ste LEDENKONGRES VU 
ZATERDAG 11 MAART 
9u.l5 

Plaats van afspraak is de Be-
nelux-zaal van het Kongressen-
paleis. Vanaf kwart na negen 
kan u er terecht. Aan de ont-
haalbaUe krijgt u uw stemkaart 
én de nodige kongresmfo. De 
vroege aanwezigen schenken 
•we graag een stevige kop kof
fie. 

9uA5 

Partijraadsvoorzitter Pol Van
den Bempt heet u welkom op 
ons 33ste ledenkongres. Paul 
Van Grembergen, fraktieleider 
in de Vlaamse Raad én kon-
gresvoorzitter, leidt de werk
zaamheden in en licht de agenda 
toe. 

lOu. 

Het debat kan beginnen. Onder 
het voorzitterschap van J a n 
Loones, VU-fraktieleider in de 
Senaat, start de bespreking van 
het eerste deel van de kon-
gresteksten: zelfbestuur. Tekst
voorstellen van de kongreskom-
missie worden toegelicht en 
amendementen verdedigd. Men 
weze gewaarschuwd: VU-kon-
gressen verlopen open en eer
lijk: het debat wordt niet ge
schuwd en argumentaties voor 
en tegen worden niet opge
spaard tot na de vergadering. 
Afsluitend volgen de stemmin
gen over het eerste deel. 

13u. 

Tijd om even de benen te strek
ken. In het gelegenheidsrestau-
rant "Coudenberg", vlak naast 
de kongreszaal, kan u terecht 
voor koffie en broodjes. 

14u.30 

Onder het voorzitterschap van 
Herman Lauwers, VU-fraktie
leider in de Kamer, starten we 
de bespreking van het tweede 
deel van de kongresteksten: so
ciale rechtvciardigheid en on
gebondenheid. Ook hier kun
nen amendementen worden toe
gelicht en verdedigd. De stern-
kaarten w^orden opnieuw volop 
gebruikt. 

17u.30 

ALLE 
VU-LEDEN 
WELKOM 
De kongrespoorten draaien 
open voor alle VU-leden. 
Ieder lid heeft vanzelfspre
kend stemrecht. Om prak-
tisch-organisatorische rede
nen wordt wel gevraagd 
vooraf in te schrijven. Zo 
kan het partijsekretariaat u 
tijdig de nodige dokumen-
tatie en informatie thuis be
zorgen. Wie vooraf de in-
schrijfstrook terugstuurt 
kan z'n stemkaart op naam 
afhalen aan de infostand in 
de inkomhal van het Kon-
gressenpaleis. Wie pas ter 
plekke inschrijft, mist na
tuurlijk een pak informatie, 
en krijgt z'n stemkaart en
kel op vertoon van z'n (gel
dige) VU-lidkaart. 

Het einde van een dag debat en 
dialoog. Resultaat is een ge-
aktualiseerd VU-programma. 
Ideeën uit voorgaande kongres-
sen werden flink getoetst, 
nieuwe inzichten werden in het 
programma ingebracht. 

ZONDAG 12 MAART 
13u. 

Plaats van afspraak voor de 
tweede kongresdag: de Albert 
I-zafJ. Aan de VU-infostand 
haalt u uw stemkaart en de 
kongresdokumentatie af. 

Voor de kinderen is er een ek-
straatje. Er is niet alleen, zoals 
op zaterdag, een deskundige 
kinderopvang voorzien, maar 
ook een leuk stuk kinderani
matie. In de Astridzaal zorgt 
Renaldo's Kindershow drie uur 
lang voor een knap spektakel. 
Aanvang: 14u. 

l-4u. 

De bel voor een fantastische 
kongresnamiddag. TV Kem
pen-stem Chantal Demeutter 
begeleidt u doorheen het ganse 
programma. Marie-Paule Quix, 
arrondissementeel VU-voorzit-
ter voor Brussel, spreekt het 
traditionele welkomstwoord 
uit. 

In z'n kongrestoespraak gaat 
Paul Van Grembergen nader in 
op de konklusies die de partij 
tijdens de zaterdagdebatten 
trok. "Vitaminen voor Vlaan
deren" titelen we, maar -welke 
lijn trekt de VU nu precies in de 
behandelde dossiers ? 

Stemmingen zijn er allereerst 
over de globale eindtekst die op 
zaterdag werd geformuleerd, én 
vervolgens over een viertal pre-
ciese aktualiteitsresoluties. 

16u. 

We laten debat en diskussie 
even achter ons. Tijd voor mu
ziek. Reeds vijfentwintig jaar op 
de planken met een rijk en ge
varieerd repertoire: Johan Ver-
minnen. Voor de VU in een 
ekstra uitgekiende bezetting be
geleid door een strijkerskwar-
tet. En, vi'e kunnen en mogen 
het hier nauwelijks verklappen, 
met een absolute primeur. 

16u.45 

Tijd voor het slotmoment. Wie 
hier de klassieke slottoespraak 
van de algemeen voorzitter ver
wacht zit fout. Bert Anciaux 
belooft een prangende bood
schap, niet alleen een konklusie 
over het voorbije kongres, maar 
een blik op de toekomst. 

Kijken naar morgen dus, en 
vooral, naar de onmiddellijke 
uitdaging voor de VU: de eerste 
rechtstreekse verkiezing van 
ons Vlaams Parlement. We ma
ken er geen geheim van dat we 
klokslag 17 uur onze kieskam-
pagne starten. Aan u om het 
startschot mee te maken. Het 
belooft. 

17u.45 

Omdat een spetterende kam-
pagnestart best gevierd mag 
•worden, is er na afloop van het 
kongres nog ruim de tijd om wat 
na te praten. Partijtop én mi
litanten lekker ondereen voor 
een gemoedelijke babbel, een 
schouderklopje en ... een 
drankje. 

ALLE PRAKTISCHE AFSPRAKEN OP EEN RIJ 

AFSPRAAK IN HET 
KONGRESSENPALEIS - BRUSSEL 

Onze plaats van afspraak ligt 
in hartje Brussel, geprangd 
tussen de Keizerslaan en de 
Coudenberg, vlakbij het Cen
traal Station, op loopafstand 
van het Park. 

's Zaterdags vergaderen we in 
de Beneluxzaal. U bereikt de 
vergaderzaal via de Kunstberg 
en betreedt het Kongresge-
bou-w via de Arkaden. 

's Zondags loopt het VU-kon-
gres in de Albert I-zaal. Vlak 
naast de Kunstberg wandelt u 
door de tuin van de Albertina. 
Achteraan, achter de fontei
nen, is de ingang van de kon
greszaal. 

WEGWUZER 
Met de trein: 

Het kongressenpaleis ligt op 
nauwelijks vijf minuten wan
delen van het Brusselse Cen-
traia! Station. Dat u met het 
openbaar vervoer komt ligt 
dan ook voor de hand. 

Met de wagen : 

• vanuit de richting Gent 

Vanaf Koekelberg via de tun
nels. Voorbij de Madoutunnel, 
rechts de Wetstraat nemen. 
Rechtdoor langs de Koloni-
enstraat naar het Cantersteen. 
Het straatje links, juist voor de 
Kunstberg, is het Stuiver
straatje met de ingang van de 
parking. 

• vanuit de richting Antwer
pen 

Via de A12, langs het konink
lijk domein en de kerk van 

Laken. Steeds rechtdoor tot de 
Konmgsstraat. Voorbij de 
Kongreskolom, juist voor het 
park, rechts de Koloni-nstraat 
door naar het Cantersteen. 
Het straatje Hnks, juist voor de 
Kunstberg, is het Stuiver-
straatje met de ingang van de 
parking. 

• vanuit de richting Leuven 

Via de E40 door de tunnels 
richting "Centrum". Zo komt 
men in de Wetstraat. Steeds 
rechtdoor langs de Koloniënst-
raat naar het Cantersteen. Het 
straatje links, juist voor de 
Kunstberg, is het Stuiver
straatje met de mgang van de 
parking. 

Parkeren; 

De VU heeft een aantal plaat
sen gereserveerd Ln de Parking 
Albertina, gelegen onder het 
Kongresgebouw. Ingang via 
de Stuiverstraat. 

Bij de ingang neemt men een 
parkingticket en geeft dit bij 
het buitenrijden af samen met 
zijn reservatiekaart. Deze re-
servatiekaarten kan men be
komen aan de VU-Lnfobalie 
vlakbij de kongreszaal aan de 
prijs van 150-fr. ipv de nor
male prijs van 300- fr. Wan
neer aan de ingang van de 
parking het signaal "volzet" 
staat, dient daar geen rekening 
mee gehouden te worden. 

Anders-validen: 

Voor anders-validen is er par-
keermogelijkheid voorzien in 
de Albertina-parking (ingang 

^ ^ 

Stuiversstraat). Via de speci
ale liften bereikt iedereen de 
kongreszaal. Medewerkers 
van het Vlaamse Kruis staan 
indien nodig ter beschikking. 

KINDEROPVANG 
De ouders die met hun kin
deren naar Brussel willen ko
men, kunnen rekenen op uit
gebreide kinderoppas. Gedu
rende beide kongresdagen 
worden de kinderen opgevan
gen in zaal Astrid (eerste ver
dieping van het Kongresge
bouw). Op zondag is er een 
ekstraatje met het optreden 
van Renaldo's Kindershow. 
Kinderden raken gegaran
deerd in de ban van de goo-
chelshow, de fantastische 
schminkstand en de klowns. 

INSCHRIJVEN 

Wil u tijdig alle kongresdo
kumentatie thuis ontvangen, 
dan schrijft u zich vanzelf
sprekend ruim vooraf in. U 
doet dit het best met de ant-
woordbon die u verderop in dit 
nummer bij de speciale kon-
gresadvertentie terug vindt. 

DE KONGRESFOON 
Met vragen en voor meer in
formatie omtrent het leden
kongres kan u terecht op het 
VU-sekretariaat: Barrikaden-
plein 12 te 1000 Brussel. Te
lefonisch op het nummer 
02/219.49.30. Met de fax lukt 
het op het nummer 
02/217.35.10. 
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y E EK E ND 1 1 / 1 2 MA ART " f f f f f f ï N EN VOOR VLAANDEREN 
KONÊRE-SSENPALEIS BRUSSEL 33 s t e ^ ^ ^ 
De VU wil met een klare visie naar de eerste rechtstreekse verkiezing van het Vlaams Parlement. De partij 

wil de Vlaamse kiezers voor een duidelijke keuze stellen: een Parlement mét of zonder de ideeën van de 

VU. We staan voor de belangrijkste verkiezingen sinds ons bestaan. We moeten scherp staan! Daarom 

willen we een kongres dat mee dénkt, mee voelt en mee beslist. Zich tenvolle bewust van de inzet van 

de volgende verkiezingen: al of niet meetellen in Vlaanderen. Uw aanwezigheid op dit kongres is dus 

van het allergrootste belang. Niet alleen moeten we onze programmapunten tot op het bot 

uitbenen, de partij wil bovendien een gedurfd kampagne-idee aan u voorstellen. Mis deze 

afspraak niet, vul vandaag nog de deelnemingsbon in. W e kijken er nu reeds naar uit. 
VLAAAWVRÜE 
IXMCKKRATm 

HERSENS OP SCHERP 

Het volledige kongresprogramma alsook alle praktische afspraken vindt u op paginal 2 1 

i 



1 1 DE REGIO 
DE STREEKPERSAKTIE START MET 

OPEN-DEUR-DAG 
WEST-VLAANDEREN 

E i n d j anuar i k r egen alle V U -
afdel ingen een brief van V U -
nat ionaal . Hier in w e r d de pas 
opges ta r te s t reekpers -ak t ie 
voorgeste ld . D o o r deze akt ie 
engagee r t V U - n a t i o n a a l zich 
om elke afdeling, vier maal pe r 
jaar, met een gra t i s afdelings
b lad te sponseren . 

D e filosofie ach te r dit hele opzet 
is duidelijk. D e V U moet t r ach
ten o p n i e u w bij mensen in de 
bus te komen . E e n afdelings
b lad is een middel om het V U -
p r o g r a m m a en het VU-afde-
h n g s w e r k in de sch i jnwerpers te 
p laatsen. M e t een eigen b lad 
moet n i emand zich zorgen ma
ken over journal i s ten die V U -
akties of u i t sp raken ve rkee rd 
in te rp re te ren . J e kan prec ies 
zoveel a a n d a c h t als nodig 
schenken a a n tema 's die a n d e r s 
misschien niet aan b o d zouden 
komen . 

Vanui t het nat ionaal sekre ta-
r iaat •worden enkele voorwaiar-
den gesteld. Z o dient he t te gaan 
om een afdelingsblad en geen 
ledenblad. D e afdelingen moe
ten m.a.w. zorgen da t he t b lad in 
alle bus sen van de gemeen te 
t e rech t komt . E lke ui tgave be
s taa t ui t vier A4's. D e eers te dr ie 
pagina ' s d ienen de a fdehngen 
vol te schri jven. D e laatste pa
g ina blijft v o o r b e h o u d e n voor 
de nat ionale V U - w e r k i n g . D e 
d r u k is wi t -zwar t , z o n d e r s teun
kleur. R o n d technische speci-
fiteiten k regen alle afdelingen 
reeds een ber icht . W i e h ierover 
n o g niets on tvangen heeft neemt 
bes t d r i n g e n d k o n t a k t op met 
he t Bar r ikadenp le in . 

O p za t e rdag 18 februar i or
ganiseer t het Vormingscen t rum 

OPENBAAR CENTRUM 
VOORAAAATSCHAPPELUK 

WELZUN 
De plaats van: 

KLERK-RECEniONIST(E) 
wordt openverklaard. 

De plaats staat open voor zowel 
mannelijke als vrouwelijke kan
didaten. 

Aanvangswedde: 51.083,- fr. 
bruto per maand. 

De kandidaten moeten de Bel
gische nationaliteit bezitten. 

Leeftijdsvoorwaarde: de leeftijd 
van 18 jaar bereikt hebben en 
de leeftijd van 45 jaar niet over
schreden heoben op 
13.2.1995. 

Diplomavereiste: in het bezit zijn 
van een diploma, zoals voorzien 
in het statuut van het Rijksper
soneel, dat bij het Rijk toegang 
verleent tot een bediening die 
behoort tot het niveau 3 (lager 
secundair onderwijs). 

Er wordt een werft-eserve aan
gelegd met een geldigheids
duur van 3 jaar. 

Verplicht sollicitatieformulier en 
examenprogramma te beko
men op de 7e Directie-Perso
neelszaken, Lange Gasthuis
straat 39 te 2000 Antwerpen. 

Inschrifvingsrecht: 300,- fr. 

De kandidaturen moeten toe
komen op het Secretariaat, 
Lange Gasthuisstraat 33 te 
20Ö0 Antwerpen, uiterlijk op 
13.3.1995. 

Lodewijk Dosfel een o p e n d e u r 
dag op het Bar r ikadenple in . Be
doel ing is in de eers te plaats 
kenn i s te m a k e n met het V U -
personeel da t zich voor deze ka r 
gespannen heeft. D e afdelingen 
die maks imaal van de g e b o d e n 
mogel i jkheden willen genieten 
zullen in de toekoms t n a u w 
moeten s a m e n w e r k e n met het 
Bar r ikadenple in . D o o r ons ini
tiatief leren de dee lnemers de 
mensen ach te r de sche rmen 
kennen . D e o p e n d e u r d a g gaa t 
van s tar t met een ve rwe lkoming 
d o o r de nat ionale penn ingmees 
ter of G u i d o de Backer , de ko-
o rd ina to r van de hele s t reek-
persakr ie . Eén van h e n zal uit
leggen w a a r o m de V U met p re 
cies deze akt ie s tar t . 

Verder zal Dav id Van M o e r een 
demons t ra t i e geven op zijn P C . 
Dav id is de m a n die de v o r m 
geving van de verschi l lende af-
del ingsblaadjes zal ve rzorgen . 
BIJ h e m k u n n e n de aanwez igen 
d a n ook te rech t met technische 
vragen (disket tes , karakters , . . . ) 

H e t Vormingscen t rum Lode
wijk Dosfel raap te enkele t ips 
s amen die het leeskomfort van 
afdel ingsbladen k u n n e n ve rho
gen. Tenslot te zullen de aan
wezigen w o r d e n rondgele id in 
de d rukker i j . D e d r u k k e r s zul
len meer uit leg verschaffen r o n d 
het d r u k k l a a r m a k e n van jullie 
afdelingsblaadjes. Di t is vooral 
van be lang voor afdelingen die 
al op v o o r h a n d k l aa rgemaak te 
teks ten (die niet meer moe ten 
gelay-out w o r d e n ) b innenbren 
gen. 

D e o p e n d e u r d a g van 18 febru
ari v indt plaats op het nat ionaal 
VU-sekre ta r i aa t , Bar r ikaden
plein 12 te 1000 Brussel . E e n 
rondle id ing d u u r t twee u ren . 
D e e l n e m e r s d ienen zich bij 
g roepen aan te sluiten. D e rond
leidingen s ta r ten om 10, 13 en 
15 uur. Telefonisch inschri jven 
kan nog tot vri jdag 17 februari . 
U bel t d aa rv o o r naa r het Bar
rikadenplein. (02/219.25.00., 
v ragen naa r S igurd Vanger-
meersch ) . 

OOST-VLAANDEREN 

F E B R U A R I 

Za. 18 G E R A A R D S B E R G E N : 
E^tmaal 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. 

D i . 21 N I N O V E : Vergadering van 
VWG-Ninove . Om Mu.SO in 
Buurthuis Pallieter, Smid Lam-
brechtstraat te Outer. Met c m . 
voordracht door een rijks^vachter 
„Hoe kan men zich beveiligen", 
koffie en gebak. 

Di . 21 SENT-NIKLAAS: J a n 
Yperman over ,,Nonnandië, streek 
met vele gezichten ". Om 20u. in de 
stadsbiblioteek, Reinaertzaal, H. 
Heymanpleln. Inkom: 80 fr. D F -
leden en CJP 'ers , niet-leden 100 fr. 
Org. : Davidfonds Sint-Niklaiis. 

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

Za. 25 AALTER: Jaarlijks gezellig 
samenzijn van de Vlaamse Vrien
denkring. Vanaf 20u. in de Ge
meentelijke feestzaal te Lotenhulle. 
Inschrijven bij Mare Van de Weille 
(09/374.10.46). Inkom: 450 fr. voor 

ANTWERPEN 

FEBRUARI 

Do . 16 BERLAAR: Dienstbetoon 
van eerste schepen Staf Geyse-
mans. Van 18 tot I8u.30 in de 
bibhoteek van de Heikant, en van 
10 tot 11 en 19 tot 20u. in het 
gemeentehuis. Markt 2, Iste ver
diep. Of na afspraak 03/422.55.25. 

D o . 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. 

Za. 18 E D E G E M : Kaartavond in 
Drie Eiken, om 20u. Inschrijven op 
voorhand. Org. : VNSE. 

Di . 21 E D E G E M : Drie Eiken, 
Vlamat van 20 tot 21u. 

Do. 23 E D E G E M : Drie Eiken: 
om 20u. voordracht over Grote en 

Ardeens gebraad. Gastspreker: 
VU-schepen-Gent Lieven Deca-
luwe. 

MAART 

Za. 4 S I N T - D E N I J S - W E S T -
R E M : Jaarlijks Vriendenmaal van 
VU-St. Denijs-Westrem/Afsnee. 
Om 19u.30 in Gildenhuis, Loof-
blommestraat. Met aperitief, kaas-
plank, koffie en gebak (500 fr.) 
Gastspreker: Lieven De Caluwe. 
Inschrijven voor 28/2 bij Arthur De 
Vylder, of op tel 222.91.83 van 
Anne De Keuckeleire. 

Za. 11 SINT-MARTENS-LA-
TEM: Lentefeest van VU-Latem-
Deurle. Om 19u.30 in de Paro
chiezaal, Latemstraat 32 te S.M.La-
tem. O p het menu: warme heen-
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 AALST: De honden in het 
zegekoor. Eenmanstoneel over 
Irma Laplasse door Aria Theys. 
Om 15u.30 in teatersaal KG De 
Werf, Molenstraat 51. Toegang 250 
fr. (leden VI. verenigingen en +3pas 
200 fr.) Org. : Vlaamse Verenigin
gen. Kaarten: 053/77.44.97. 

kleine keukens. Org. : Kulturele 
Kring. 

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

Ma. 27 MORTSEL: Boudewijn 
Van der Meulen spreekt over „Rod
dels". Om 20u.I5 in zaal Atrium, 
St.Bemadettestraat (Hof Van 
Rieth). Org. : FW-Mor t se l . 

MAART 

Do. 2 BERCHEM: Willem 
Jannsens over zijn boek ,,Lieven 
Gevaert, momenten uit zijn leven". 
Om 20u. in Cultureel Centrum, 
Driekoningenstraat 126. Org. : 
Vlaamse Kring (321.19.86). 

F E B R U A R I 

Wo. 15 I Z E G E M : V-Club voor 
volwassenen. Tema: Sauna — Mod-
derbad - Massagebad. Om 19 !.30 
sript in Paribel, Roeselaarsestraat 
67. Inkom 350 fr. Org. : Vlanajo-
Roeselare. 

D o . 16 I Z E G E M : Bar Akademie 
Muziek & Woord, 20u.: Raymond 
Detrez (Radio 3) over de Balkan. 
Toegang 50 fr., abo's gratis. Org. : 
VSVK-Izegem. 

Vr. 17 I Z E G E M : 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 B R U G G E : Huideviering 
Pieter Leys. Om 10u.30 verwel
koming. Daarna feesttoespraken, 
optredens, receptie. Om 13u. feest
maal. Info en inschrijving: Hilde 
Jacques, 050/33.80.53 (na. 18u.) 

Di . 21 I Z E G E M : Cafetaria De 
Drie Gezellen, 15u.: voordracht 
over het O C M W door F. Herreman 
(OCMW-sekretaris, Izegem). 
Org. : VWG-Izegem. 

Vr. 24 W E V E L G E M : 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 zaal Cieper, Brugseweg, St .Jan-
leper. Vanaf 19u.30. Met aperitief 
en breughelmaal. Deelname: 275 
fr.p.p. Eregasten: J a n Loones en 
Jaak Vandemeulebroucke. Info en 
inschrijving: J ano Braem-Dam-
bruyne (057/20.24.68) of José Boe-
raeve (067/33.33.29). Org. : W I 
i.s.ra. VU-Ieper. 

MAART 

Vr. 3 B I S S E G E M : 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 Z W E V E G E M : Tekstiel-
kaarting in café 't Boldershof, Ha-
relbekestraat 25. Vanaf 18u. Ook 
op 4/3 vanaf 18u. en op 5/3 van 10 
tot 13u. Org.: VU-Vlaamse Klub 
Groot Zwevegem. 

Zo. 5 D E E R L I J K : Mosselfestijn 
(of kalkoenrollade) van VU-Deer-
lijk. In zaal De Wieke, Molenhoek. 
Vanaf 12u.30. Aperitiefbar vanaf 
l lu .30. Kaarten aan 450 fr., kin
deren 200 fr., -4j. gratis. Info: Wim 
Vancauwenberghe (056/777.247). 

Za. 18 TIELT: Lentefeest met 
Breughelmaaltljd in zaal Oude Wal, 
Ruiseleedsesteenweg, om 19u.30. 
Eregast is Johan Sauwens. In
schrijven bij Pascal Engels, Be-
gonialaan 23, 8700 Tiek 
(051/40.35.95). 

Vr. 31 B R U G G E : VUJO-fuif in 
zaal Oud-strijdershuis te Brugge. 

BELANGRIJK BERICHT 
VOOR JONGE VU'ERS: 

NOG GEEN 30 EN TOCH 
GEEN WIJ-JONGEREN? 
Ieder VU-l id , to t 30 jaar oud, on tvang t gratie he t m a a n d b l a d 
W I J - J o n g e r e n . 

Toch krijgt de redakt ie regelmat ig telefoontjes of b r ieven v a n 
V U - J o n g e r e n die zich beklcigen he t b lad w a a r ze rech t o p 
h e b b e n niet te on tvangen . Mees ta l k o m t dit d o o r d a t h u n 
g e b o o r t e d a t u m niet is geregis t reerd in he t k o m p u t e r b e -
s tand. 

W i e d u s 30 is of jonger, en tijdig W I J - J o n g e r e n in d e b u s 
w e n s t te kri jgen, bel t als de bl iksem de VU- ledenadmin i s t ra t i e 
(02/219.49.30) om zijn of h a a r g e b o o r t e d a t u m d o o r te 
g e v e n ! 

D a n k voor je bereidvvöllisre m e d e w e r k i n e . 
' ^ ^ V U J O 

EEN ADVERTENTIE 
IN WU EN DE TOEKOAASr 

RENDEERD 
02/219.49.30 

Vr. 3 RIJMENAM: Vijfde grote 
kvris „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 TONGERLO/WES-
TERLO: Om 15u. spreekt Gina, 
stuwende kracht van DRK'tjes, 
over hun motivatie en belevenissen 
aan het Oostfront. In Kapellekes-
hoef. Org. : SMF-Kempen. 

Za. 18 LAAKDAL : Bal Nieuw met 
gratis drink van 20 tot 22u., aan
geboden door burgemeester Pa
trick Van Krunkelsven, in zaal Cen
trum te Klein Vorst. 

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 plciatsreservatie: 
03/422.55.25. 

Za. 25 E D E G E M : I3de Volks
zangavond „Kom zing met mij" in 
zaal Elzenhof, om 20u. Inkom 200 
fr. Org. : VNSE, F W , Kulturele 
Kring. 

LIMBURG 

FEBRUARI 

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

• - ï t ' 
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UIT DE REGIO 
DE VRANKE OPINIE VAN EEN VU-AFDELING 

DE VERKIEZING VAN DE ASSESE OCMW-RAADSLEDEN 
In de media werd aarutoot genomen aan het doorbreken 
van het "cordon ,ianitalre" tegen het Vlaanu Blok, bvb. 
door t)amenwerking tiuéen politieke partijen met het Blok 
bij de verkiezing van de OCMW-raad. Enkele VU-
afdelingen, waaronder Ai<ie, werden daarbij genoemd. De 
redaktie ontving van de gemeente- en OCMW-fraktie van 
deze Vlaamdbrahantée gemeente een verantwoording, die 
we enig,)zlruf ingekort hieronderplxiat^en. De be^iiuding van 
deze afdeling om op het aanbod van het Vlaanu Blok bij de 
verkiezing van het OCMW in te gaan, i^ bepaald door 
lokale motieven. Toch kan onderstaand verhaal ook in 
andere VU-afdelingen étof tot een zinvolle diökiDöie 
opleveren. 

H 
et artikel geeft geen in
zicht in de feiten. Die zien 
er als volgt uit: 

Het Kartel (VU, VLD, SP en 
onafli.) heeft 9 gekozenen. Aga-
lev 1, VI. Blok 2, GVP 13 en lijst 
Zellik 4. Voor de verkiezing van 
de OCMW-raadsleden heeft ie
der raadslid 6 stemmen en om 
zeker gekozen te zijn moet een 
kandidaat 15 stemmen beko
men. Vooreerst •was er een voor
stel om 5 OCMW-raadsleden 
van de minderheid trachten te 
laten verkiezen door bevoor
rechte kandidaten voor te stel
len en waarmee alle partijen, 
vertegen^voordigd in het Kartel 
het eens •waren. Dit veronder
stelde een volledige samenwer
king van alle partijen van de 
minderheid maar door omstan
digheden kon dit niet doorgaan. 
E^n verbond Kartel-Agalev gaf 
A zetels in de OCMW-raad en 
werd dan •weerhouden. In dat 
geval kreeg de VU 1 mandaat en 
1 gedeeld mandaat voor 3 jaar 
en •werd het Vlaams Blok met 
1900 stemmen buiten de 
OCMW-raad gehouden, wat 
•weinig demokratisch is. 

VU-HERENT 
DANKT! 
Meer dan 700 feestvierders 
daagden zaterdagavond 4 fe
bruari op om in de grote sport
hal van Winksele-Herent 40 
jaar Volksunie te beleven. Se
nator-burgemeester Willy 
Knijpers, voorzitter Michiel 
Eerlingen, eerste-schepen Jos 
Bex, OCMW-voorzitter Wd-
liam Vanhorenbeek en de 9 an
dere VU-raadsleden werden te
recht gehuldigd voor hun in
zet. 

580 tombolaprijzen vonden vlot 
hun winnaars. Het grote Mul-
lersorkest speelde opperbest tot 
in de vroege uurtjes. Dit mi-
rakeltje van samenwerking 
•werd verwezenlijkt door een 
hechte vriendengroep die zich 
prozaïsch ,,de balkommissie" 
noemt. Proficiat! Zeker voor de 
30 jongeren die tapten, opdien
den, •wasten en sjouwden tot 
hun geel-z'warte schortjes er 
•voiil van •werden. Dank ook aan 
Albert Van Hoof, afgevaardigde 
van minister Johan Sauwens, 
bestendig afgevaardige Herman 
Van Autgaerden en vele raads
leden uit Bierbeek, Zaventem, 
Te rp ren , Kortenaken enz., die 
met de arrondissementele be-
stuursploeg aan\vezig •waren. -

DREIGBRIEF 
Iets voor nieuwjaar bleek dat de 
tweede kandidaat van de lijst 
Kartel (VLD-signatuur) niet 
betrouw^baar meer was en met 
de meerderheid zou meestem
men •waardoor de afspraak op 
de helling kwam te staan. Bij de 
bespreking binnen het Kartel 
bleek dat de VU dan nog 1 
mandaat behield en niet kon 
rekenen op een vertegenwoor
diging van het Vast Bureau en 
het Bijzonder Komitee van de 
Sociale Dienst (BCSD). 
Daarom werd op de •vraag van 
het Vlaams Blok ingegcian om 
onze 3 reststemmen samen te 
voegen met de 12 stemmen van 
het Blok met de afspraak dat het 
Blok een gedeeld mandaat krijgt 
voor de eerste drie jaar met de 
afspraak dat dit raadshd voor de 
VU-kandidaat stemt voor de 
verkiezing van de komitees. 

Op de late avond van de dag 
voor het indienen van de lijsten 
kwam er een soort dreigbrief 
van de GVP (CVP en onafh.) en 
Agalev om toch met Agalev een 
gezamenlijke lijst in te dienen (6 
+ 3) waarbij de GVP nog 3 
stemmen zou leveren en w^aar-
door teoretisch de VU en Aga
lev een mandaat zouden delen 
en w^aarbij terug het VI. Blok 
geen gekozene zou hebben. De 
afspraak met het Blok was on
dertussen mondeling gemaakt 
en een afspraak mag met licht
zinnig verbroken •worden. De 
lijst Zellik had trou^wens ook 
kontakt gezocht met deze partij 
om afspraken te maken. Niet
temin werd ook een gezamen
lijke lijst met Agalev ingediend 
om het bestuur de mogelijkheid 
te geven te kiezen. 

Het VU-bestuur besloot una
niem om de afspraken met het 
Blok na te komen en niet in te 
gaan om het gezamenlijk G V P -
Agalev-aanbod, dat trouwens 
maar kon gebeuren met de hulp 
van de overloper. Daarenboven 
hadden wij geen goede ervaring 
bij de verkiezing van het BCSD 
in 1989, \vaarbij een afspraak 
met de CVP door deze partij 
niet werd nageleefd. 

Ook het verhinderen van een 
debat over de Vlaamse onaf
hankelijkheid door o.a. het Aga-
lev-bestuur omdat een verte-
gen^woordiger van het Blok in 
het panel zou zetelen en het 
kategoriek •weigeren van Agalev 
om samen met de VU een kar-
tellijst te vormen bij de gemeen
teraadsverkiezingen omdat 
Agalev „een winnende partij" 
was, speelden in de beslissing 
van het VU-bestuur mee. 

VU-RICHTLIJN 
De VU-nationaal vraagt aan 
haar mandatarissen geen ko-
alities aan te gaan of met het 
Blok meerderheden te vormen. 
Dit heeft de VU-Asse niet ge
daan. Wat hier gebeurde was 
een technische overeenkomst 
waarbij een mandaat gedeeld 
wordt zonder dat van een deel
name in het bestuur sprake is. 
Met het mandaat bekomt het 
Blok wel informatie maar geen 
beslissingsrecht. 

lïen eventuele sanktie van het 
partijbestuur zouden wij invol
gen maar ook aangrijpen om het 
debat hierover open te trek
ken. 

Het Vlaams Blok •wordt ver-
•weten een niet-demokratische 
partij te zijn. Dit wordt dan 
gezegd door partijen, die ja
renlang het principe „eigen par
tij eerst" en „eigen familie eerst" 
gehuldigd hebben, die het per
soneel in de overheidsadmini
straties en de parastatalen vol
gens verdeelsleutels aanstellen 
en benoemen en •waaraan een 
zekere horigheid verbonden is. 
Wij hoeven dan nog niet te 
spreken over niet-gesanktio-
neerde korruptie en het siste-
matisch buiten spel zetten van 
de •wetgevende macht ten voor
dele van de uitvoerende macht. 
Het verwijt van niet-demokra-
tisch zijn is misschien juist maar 
komt uit een hypokriete hoek. 

ZONDEBOK-PRINCIPE 

Een opinie (laat het uiterst-
rechts zijn of uiterst-links) sis-
tematisch en doelbe'wust uitslui
ten en niet betrekken bij het 
samenstellen van bestuursorga
nen is niet alleen ondemokra-
tisch maar leidt tot onbegrip bij 
haar aanhangers, tot verharding 
van haar standpunten, tot •weer-
wraak maar ook tot het zon
debokprincipe. 

Wij beklagen de kinderen van 
Vlaams-Blok-mUitanten voor de 
systematische vernederingen 
die ze moeten ondergaan. Der
tig jaar terug hebben ook 
VU'ers door de roeden moeten 
gaan met dezelfde verwijten. 

Dit is geen pleidooi pro-Vlaams 
Blok maar een pleidooi voor een 
normale verhouding tot een par
tij, waar zeker niet iedereen 
autoritair denkt of tegen som

mige bepalingen van de men
senrechten storm loopt. In de 
praktijk is het zelfs zo dat door 
het sukses van het Blok oude 
baroniën sneuvelen (Antwer
pen, Mechelen), meer geld vnj 
kwam voor de bestrijding van 
de kansarmoede, een betere 
werking van het gerecht en 
meer inspanningen geleverd 
werden om de veiligheid van de 
burgers te verzekeren. 

Vlaams-nationalisme of volks-
nationalisme veronderstelt dat 
de Vlaamse gemeenschap of het 
volk als een eenheid •wordt be
schouwd in de opbou^w van de 
nationale, Europese en inter
nationale samenleving. Om 
deze eenheid te bekomen moe
ten opdelingen binnen de be
volking zoveel mogelijk •worden 
tegengegaan. 

VoLksnationalisten willen een 
volk niet opdelen in machts
blokken omwille van klassever
schillen of verschillen in ont-
•wikkeling, in leeftijd, in inkom
sten, in godsdienstige of filo
sofische verschillen. Er worden 
alleen opdelingen gemaakt om-
•wille van programma's en ver
schil van •visie mzake de or
dening van de maatschappij. 
Vooral het zondebokfenomeen, 
of het nu migranten zijn of ex-
treem-rechtsen, moet vermeden 
worden. Indien er misdaden 
•worden begaan, mioeten deze 
natuurlijk bestraft •worden en 
daar liep (loopt) het •wel eens 
verkeerd. 

Van zodra er een onderscheid 
gemaakt •wordt tussen goeden 
en slechten, tussen goede par
tijen en slechte partijen, tussen 
goede personen en slechte zit 
men fout. 

Deze denkfout ligt aan de oor
sprong van veel onheil en leidt 
tot folteringen, repressie, 
broodroof enz. 

Zullen •wij dan nooit verlost 
worden van het •wlt-z^vart den
ken? 

Elke partij heeft terzake boter 
op haar hoofd. 

De waarheid is dat elke partij 
minder goede en goede elemen
ten telt, dat elke persoon goede 
en minder goede eigenschappen 
heeft en dat met diskussie en 
konfrontatie goede beleidsda-
den betere kansen krijgen. Ie-

VLAAMS-BRABANT 

FEBRUARI 

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

Za. 18 ZAVENTEM: Kaas- en 
Wijnavond van VU-Zaventem. Van 
18 tot 22u. in zaal De Snuifmolen, 
Leuvensestwg. 194 te Sint-Stevens-
Woluwe. 

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

Za. 25 DIEST: Praatcafé met be
stendig afgevaardigde Herman Van 

Autgaerden, in Ontmoetingscen
trum Scafnis, St.Hubertusplein 1 te 
Schaffen-Diest. Org.: VU-Diest. 

MAART 

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

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

Vr. 24 WEMMEL: 1ste Spagetti-
en Lasagne-avond. Vanaf 18u. in 
Cult. Centrum De Zandloper, 
Kaasmarkt 75. Deelname: 200 fr. 
Org.: VU en FW-Wemmel. 

mand die zijn slechte eigen
schappen wil verstoppen door 
naar een derde te wijzen (een 
zondebok) is op zijn minst 
schijnheUig. 

Wij hopen dat op het VU-kon-
gres van 11 en 12 maart a.s. een 
paar besluiten van de partijraad 
worden herzien en dat een ge
zond gemeenschapsstreven (= 
nationalisme) •wordt verdedigd 
waarbij geen opinies worden 
uitgesloten, ook al gaan deze in 
tegen machtscentra, waaronder 
de media er één zijn. 

Namens de VU-£raktie van 
gemeenteraad en OCMW-

Asse Etienne Keymolen 
Emiel Saerens 

Moniek De Vis Dirk Vrijders 

Deze week i n 
gay vmKiBjatMgB-at^^caditS»'««':'» WO 

secundair onWvee\v\otte':. 
* " ^ T 5 l S " wat eraan ̂ « 

Guy Verhofstadt 
De Vlaamse Liberalen en Demokraten 

houden een referendum over hun sociale 

en ekonomische plannen, maar ook over 

veiligheid en justitie. Een aanleiding 

voor een gesprek met VLD-voorzitter 

Guy Verhofstadt. Deze week in Knack. 

Moeders & minnaars 
De wou niet dat Thomas ons in bed vond 

en dus slopen mijn minnaars in de vroege 

uurtjes het huis uit." Alleenstaande 

moeders vertellen over de raoeUijke 

kombinatie: kinderen en af en toe een 

vrijer. Deze week in Weekend Knack. 

En verder.. 

4 ^ 

• Met Dehaene in de Verenigde Staten 

Het vreemde ontslag van een ambtenaar • | 

Wat allemaal gebeurde met de porvissen | 

op onze kust • Ulrich Ubbrecht zoekt -= 

naar een mondiale filozofie • Boeken: I 

plagiaat en mystifikaties • Teaterman 

Peter de Graef legt zijn ziel bloot • 

Komponist Henri Pousseur over Webem, -

Boulez en de hedendaagse muziek | 

Knack 
+ WEEKEND KNACK 

+ TELE KNACK + TALENT 

ELKE WOE\SDAG TH KOOP 

WOENSDAG 15 FEBRUARI 1995 

file:///vaarbij


SPORT 
HET EINDE VAN FC LUIK? 

HONDERDJARIGE OP STERVEN NA DOOD 
Rocourt rijp voor de éloop, FC Luik niet te redden? 
Anderlecht te rijk voor het voetbal in België. De Bilde drie 
jaar bij Anderlecht. Mare Degryée naar Japan ? Daerden 
weg bij Beveren. Antwerp ontslaat Haedoert. Voetbalgeweld 
neemt af maar ko<)t 250 miljoen. Het voetbalhart van 
Johan Vermeeréch. 

SOUDA 

A
llemaal koppen op de sport-
bladzijden van de voorbije 
dagen. Veelzeggend en 
kenschetsend ook. Dat ze

ker. Er gaat geen week meer 
voorbij of vanuit de bestuurs
kamers van onze eerste klasse 
klubs woren onheilstijdingen de 
wereld ingestuurd. De hele han
del en wandel stciat financieel op 
springen. 

OP INSTORTEN 
Nemen we het voorbeeld van de 
FC Luik. Vorige donderdag riep 
André Marchandise, de vroe
gere voorzitter die als beheerder 
nog steeds financiële verant-
vi^oordelijkheld draagt, de pers 
bijeen. Hij kloeg zijn nood. De 
klub zit opgezadeld met een 
schuld van 250.000.000 frank 
waar wekelijks een exploitatie
tekort van één miljoen bijkomt! 
Het stadion, het roemruchte 
Rocourt waar in 1954 zeven-
enveertigduizend toeschouwers 
naar een vriendschappelijk tref
fen met Spartak Moskou (toen 
nog het Rode Leger !) kwamen 
kijken en waar een paar keer de 
wereldkampioenschappen wiel
rennen op de baan w^erden ge
organiseerd, staat op instorten. 
Stabiliteitsonderzoek door de 
firma Vin^otte nam de laatste 
twijfels weg: het publiek mag er 
onder geen beding nog in. 

Alarchandise, die terloops wel 
toegaf dat er in het verleden 
fouten werden gemaakt, ziet 
vier mogehjke oplossingen. Fu
sie met Seraing of een andere 
klub, overname (schulden in
cluis) van de klub, in tweede 
voetballen op... Sclessin of... 
doodgewoon stoppen, likwide-
ren of m.a.w. het faUissment. 
Het kan tellen. Al werd na
tuurlijk niet alles verteld. FC 
Luik is nog alrijd eigenaar van 
de gronden van Rocourt en daar 
zal misschien gebruik (moeten) 
van gemaakt worden wanneer 
de banken m juni 160 van de 
250 miljoen opeisen... 

Club Luik, er weze aan her
innerd, is een voetbalvereniging 
die stijf staat van traditie. In 
1896 werd zij de eerste lands
kampioen van België ! In 1898 
en 1899 realiseerde zij de eerste 
dubbel. Met stamboeknummer 
4 is zij de oudste — de honderd 
voorbij! — maar niet de po
pulairste klub van Wallonië. 
Standard zou zich ontwikkelen 
tot „de" volkslub van Luik. 
Alaar Sclessin kon niet voor
komen dat Rocourt in 1952, 
drieënvijftig jaar later dus, de 
landstitel opnieuw njiar Wal
lonië haalde. In de tussenlig
gende decennia had de FC Luik 
meermaals moeilijke tijden be
leefd, degradeerde diep, werd 
met verdwijning (toen al) be
dreigd, maar herstelde zich 
schitterend via een gerichte 
jeugdwerking en met een kam-
pioenenploeg die begeestering 
wekte. Legendarische namen 
als deze van Pol Anoul en Louis 
Carré worden in de Cité Ar-

dente ook vandaag nog met eer
bied uitgesproken. In die kam-
pioenenploeg van '52 en '53 liep 
ook ene Willy Saeren rond, een 
Tongerenaar die voor 1.200.000 
frank werd aangekocht. In die 
jaren een waanzinnig rekord-
bedrag... 

DE WOESTIJN WENKT 
Club Luik is een tragisch maar 
geen alleenstaand geval. Jean 
Van Milders -weerde zich in de 
voorbije dagen weer als een 
duivel in een wijwatervat. Hij 
voorspelde in een interview met 
De Standaard dat één faillisse
ment automatisch andere zal 
veroorzaken... Hij raamde de 
totale schuldenlast van de eerste 
klassers om en bij de... twee 
miljard. Hij erkende dat er door 
de meeste klubs al te lang zware 
fouten werden gemaakt. Zijn 
AA Gent incluis. Hij verhaalde 
uit eigen ervaring hoe sukses 
aanstekelijk kan werken. Hoe 
men in de euforie wel eens veel 
verder durft springen dan het 
stokje lang is. Hij gaf toe dat 
,,voetbaltoestanden" in het za
kenleven ondenkbaar en on
duldbaar zouden zijn en wees 
op de vele raadselachtige en 
tijdelijke oplossingen die tel
kens opnieuw worden gevon
den om verder leven mogelijk te 
maken. Alaar men nadert de 
grens. De vi^oesrijn wenkt... 

Van Milders optreden getuigt 
van moed. Zeer zeker. Maar we 
volgen hem niet wanneer hij 
Anderlecht in bedekte termen 
de mantel veegt. Te rijk voor 
België. Onzin. Anderlecht, het 
kan velen hard in de oren klin
ken, is een model. De periodieke 
euforie, de druk van buitenuit 
en de internationale reputatie 
ten spijt heeft voorzitter Vanden 
Stock nooit één frank meer uit
gegeven dan er binnenkwam. 
Hij heeft zich nooit laten ver
leiden tot onverantwoorde in
vesteringen. E^n klub die een 
gezond beleid voert wordt van
zelf rijk en machtig vs^anneer de 
konkurrenten de fouten opsta
pelen. Niet Anderlecht, dat bo
vendien nog een brede natuur-
hjke basis bezit, heeft ons voet
bal verarmd. Integendeel! Het 
heeft het voor een stuk gefi
nancierd en helpen overleven... 

KONSTRUKTIES 
Al hoort niemand dat graag zeg
gen en hebben we onszelf ook al 
wel eens doodgeërgerd aan de in 
het licht van de omstandigheden 
bijna begrijpelijke arrogantie 
van het Astridpark. Overigens, 
de hele heisa rond de overgang 
van Gouden Schoen Gilles De 
Bilde naar Anderlecht vindt ook 
daar weer zijn oorsprong. Via 
Het Laattite Nieuwé werden op die 
^vijze een kleine tienduizend 
toeschouwers méér dan nor
maal naar het Vanden Stock-
stadion gelokt. Il faut Ie faire, 
zeggen ze in Brussel waar op 
voetbalgebied nog andere hele 
en halve wonderen worden ge
realiseerd. Het water zou de 

Lachende gezichten bij de i'oorjtelUng van FC Luik edUic W - '95. ZaL er volgend voetbaUeizoen op 
Rocourt nog een ploeg voorgesteld worden ? 

RWDMolenbeek alweer tot bo
ven de lippen staan. De klub 
dreigt het seizoen af te sluiten 
met een tekort van zestig tot 
zeventig miljoen. Er zouden 
daar op jaarbasis negentig mil
joen aan spelerslonen worden 
uitbetaald. Om achterover te 
vallen als je bedenkt dat het hier 
toch maar een zeer middelmatig 
elftal betreft en dat... Germinal 
Ekeren het jaar zou rond malcen 
met een werkingsbudget van 45 
miljoen. Als het deksel van de 
pot gaat komt er veel rook vrij 
en wordt het klaar in vele klub-
keukens... Molenbeek werd an
dermaal tijdehjk gered. Deze 
keer door ex-speler Johan Ver-
meersch die het cds bouwon
dernemer helemaal gemaakt 
heeft, onmiddeUijk vijftien mil
joen binnenbrengt om de hoog
ste noden te lenigen en nu sa
men met immobiliënagent CIB 
voor 86 procent van de aandelen 
tekent. 

Ook de plaatselijke burgemees

ter Philippe Moureaux zou zich 
bij de nieuwe bestuurskon-
struktie betrokken hebben ge
voeld... Het verhaal wordt on
getwijfeld vervolgd. 

Over konstrukties gesproken. 
Het blijft een spijtige zaak dat 
een klub als Eendracht Aalst, 
die op alle mogelijke gebieden 
een verrijking (goed voetbal, 
een breed en ludiek suppor
terslegioen) voor onze eerste 
klasse vormt, al onmiddellijk 
zijn beste speler moet laten ver
trekken. Maar het kan niet an
ders... De Bilde is immers „ge
deeld" bezit. Naast de klub zijn 
ook een Aalsterse sponsor en 
het gevreesde en beruchte 
Merchtemse duo Puttemans-
Van Cappellen medeëigenaars. 
Er zijn dus nogal wat partijen 
die graag langs de kas willen 
passeren. De toestand illu
streert ook hoe klubs vandaag 
hun transferpohtiek inhoud 
moeten geven. Dat de meesten 
niet langer eigenaar zijn van 

/ / BELGISCHE OPLOSSING I I 

In de marge van het voet-
balgebeuren werd ook een 
streep getrokken onder de 
maandenlang aanslepende af
faire Frank Vandenbroucke. 
's Lands grootste wielerbe
lofte, die terloops gezegd nog 
niets heeft bewezen, mag 
vanaf april voor het Italiaanse 
Mapei rijden. In maart moet 
hij nog het shirt van Lotto 
over de schouders trekken. 

E^n „Belgische oplossing" 
dus voor een probleem dat de 
geloofwciardigheid van de 
wielersport danig op de hel
ling heeft gezet. Om uit de 
knel te geraken werd er uren
lang onderhandeld in de ge
bouwen van de Belgische 
Wielerbond. Vanuit Lau
sanne wa5 er telefonische 

druk van UCI-voorzitter 
Hein Verbruggen die als goed 
zakenman maar al te zeer be
greep dat gezichtsverlies zo
veel mogelijk moest worden 
vermeden. In dat opzet is men 
dus gedeeltelijk geslaagd. De 
vernederende gang door de 
gerechtshoven werd verme
den. Vermoedelijk werd daar
bij ten voordele van Lotto ook 
een financiële tegemoetko
ming uitgewerkt. 

Het is nu aan Frank Vjm-
denbroucke. De knaap heeft 
het in de voorbije maanden 
behoorlijk bont gemaakt. Het 
•wordt tijd dat hij nu ook op de 
fiets bewijst karakter en 
klasse te bezitten. Hijzelf 
heeft door zijn gedrag de ver-
•wachtingen hoog gespannen. 

41̂  

hun stadion en infrastrukturen 
was geweten, dat ze ook hun 
spelers uit handen moeten ge
ven blijkt alsmaar vaker... 

Over die spelers valt trouw^ens 
ook een en ander te zeggen. 
Nemen we Mare Degryse. 
Klasse op overschot en een on
miskenbare persoonlijkheid 
móiar wanneer zo iemand de
biteert dat hij na zes jaar An
derlecht nood heeft aan andere 
uitdagingen breekt de klomp. 
Degryse is misschien de best 
betaalde voetballer in België. 
Alles is hem veroorloofd. Alaar 
hij heeft wel nood aan andere 
luchten. Men kan inderdaad in 
weelde stikken. 

OP ZOEK NAAR WERK 

Dat doet in zekere zin ook ene 
Robbie Rensenbrink, inmiddels 
zevenenveertig gew^orden en 
van beroep rentenier in het Hol
landse Oostzaan. Voor een goed 
begrip: met Preben Larsen van 
Lokeren was Robbie wellicht de 
beste buitenlander ooit op onze 
voetbalvelden. Hij won voor 
zichzelf een Gouden Schoen en 
voor Anderlecht nationale en 
Europese titels. Robbie was ge
lukkig al weg toen onderzoeks
rechter Bellemans de stallen met 
zwart geld reinigde want hij zou 
vermoedelijk geweten hebben 
hoe laat het was. Nooit werd een 
buitenlander in de Belgische 
kompetitie rijkelijker betaald. 
Terecht, dat zeker. Maar des
ondanks. Diezelfde Rensen
brink wil nu graag uit de ano
nimiteit treden en via een in
terview in Het Nieuwsblad sol-
Uciteerde hij naar een baan als 
jeugdtrainer of assistent-coach 
bij Anderlecht en als dat niet 
kan dan maar elders in België. 
Robbie kan in Nederland niet 
aan de bak komen. Hij mist het 
over de grens onontbeerlijke 
trainersdiploma maar bij ons 
kan dat geen problemen op
leveren natuurlijk. J e moet Hol
lander zijn om het allemaal te 
bedenken en aan te durven. 

Flandrien 
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KET-IRTJE 
WIHE MAGIE, 
ZWARTE MAGIE 

OVER 
HEKSEN EN 
TOVENAARS 
Het is niet de eerste maal, dat bij 
de ALSK-galerij een tikkeltje 
magie om het hoekje komt kij
ken. Dit was inderdaad reeds 
het geval bij de boeiende ten
toonstelling van twee jaar ge
leden over „Sirenen en Meer
minnen". Ditmaal werd de 
„Magie" of „Toverkunst" zelf 
het onderwerp van een nieuwe 
tentoonstelling. 

Aan de hand van meer dan 350 
voorwerpen en dokumenten, 
waaronder heel zeldzame oude 
manuscripten, toverboeken, 
sculpturen, prenten (o.a. van 
Ensor, Rops en Masereel), en 
vooral magische dragers uit di
verse uitheemse kuituren, ri
tuele voorwerpen en handlei
dingen allerhande werd een le
vendig en intrigerend beeld op
gehangen van de geheimzinnige 
wereld van de toverkunst. Men 
heeft zich zelfs de moeite ge
troost om een heus kabinet van 
een alchimist annex magiër ter 
illustratie te rekonstrueren. 

Vanuit diverse invalshoeken 
wordt het fenomeen magie be
keken. Zo wordt de rol en funk-
tie van de magiër en desjamaan 
ontleed. Uiterjiard wordt in 
deze tentoonstelling de kon-
frontatie aangegaan met de his
torische herkenningspunten 
van de astrologie en de alche
mie. In een apart luik van de 
expositie wordt ook herinnerd 
aan die minder mooie bladzijde 
uit de Europese geschiedenis, 
meer bepaald het bittere hoofd
stuk van de heksen en de waan
zinnige vervolgings- en bestraf
fingsmethoden van deze on
schuldige wezens, de outlaws 
van de 16de en 17de-eeuwse 

éji^'i^Èm m 
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WET EN GEWELD 

ZONDER MACHT 
IS DE GERECHTIGHEID 
WEERLOOS 

Een schriftelijk „Pakt met de duivel"uiteraard voorzien van de nodige 
handtekeningen van diverse demonen. 

maatschappij. Door deze kol-
lektieve waanzin werden onze 
kontreien als het ware in vuur 
en vlam gezet. 

In afzonderlijke kabinetten 
wordt onze jiandacht gevraagd 
voor de uitgesproken magische 
restanten in de verschillende 
godsdienstige stelsels, zoals 
Kristendom, Islam en Juda-
isme. Uit dit alles is trouwens 
vast te stellen dat nog steeds niet 
alle magische sporen en her
inneringen uit de praktijk ver
dwenen zijn. Integendeel zelfs! 
Er kan in zekere zin zelfs ge
sproken worden over een ze
kere revival van bepaalde ma
gische praktijken. 

In de rand van deze tentoon
stelling hebben ook nog heel 
wat „performances" en voor
drachten plaats rond mjigie, het 
paranormale en para-psycholo
gische. Alleszins zeer interes
sant. 

(d.d.) 

Jos Defoort (°1934), jurist en 
filosoof van opleiding, belas-
tingsexpert van beroep, schreef 
een filosofisch essay over het 
rechtsinstituut: wetten, vonnis
sen, rechters, procedures. De
foort hecht veel belang aan het 
verband met macht, geweld en 
boete. Vanop de zijUjn moet een 
ongedefinieerde gerechtigheid 
meekijken, zelfs meespelen... 
maar vanuit de marge. 

MACHT 
Rome heet het oermodel voor 
alle juridische instellingen. 

% Door geweld komen zij tot 
I stand. Uit de wetteloosheid, de 
3 ergste der onzekerheden, wor-
c den ze geboren. Zij bUjven 
\ slechts duren door zich gaan-
=ê deweg te verhullen in de steeds 

dikker wordende sluier van de 
gerechtigheid. Al of niet terecht. 
Indien wij willen dat de wet als 
orde bUjft duren, dan moeten 
wij haar verdachte, duistere en 
toevallige oorsprong vergeten. 

Wij moeten afleren de macht 
voortdurend te willen onder
scheiden van het recht. Zonder 
wetten krijgt de gerechtigheid 
immers geen taal, is het leven 
infra-humaan. In wangestalten 
is gerechtigheid in de wet aan
wezig. Zonder macht is ook de 
gerechtigheid weerloos. Zonder 
gerechtigheid is macht tirannie. 

o» Witte Magie, Zwarte magie. 
ALSK-galeri/', Kreupelenstraat 
12 te 1000 BriuMeL Tot 7 mei 
1995. AUe dagen, ook op zondag, 
van 10 tot 18u. To^ang gratis. 
Katalogihs: 950 fr. Info: teL 
02/213.71.68. 

In Zwitserland overleed vorige week de Amerikaanse schrijfster Patricia Highsmith. Ze zal vooral 
voortleven aU de geestelijke moeder van Tom Ripley, een niet on^ymphatieke misdadiger met bloed aan de 
handen. Highsmith was erg geliefd bij cineasten. Zo werd haar "Strangers on a train" een briljante film 
van Alfred Hitchcock en de Duitse cineast Wim Wenders vereeuwigde Ripley op pelicuk ui ""-"• 
Amerikanische Freund." 

'Der 

KIL RECHT 
In de wet moet je niet te veel 
zoeken. De wet is wet omdat 
hij als wet geldt en dus af
dwingbaar is (met geweld / met 
boete ). Hij vraagt om onder
werping. Wie de wet uitvaardigt 
(de overheid, een boeven-
bende...) is niet de kern van de 
zaak. Evenmin is de vraag naar 
de fundering van de wet vitjial: 
helden, goden, de God, de na
tuurwet... 

Ook de kwaliteit van de hand
haver van wet en orde verandert 
niets aan het wezenhjk verhaal. 
De wet is wet omdat hij zich als 
wet met voldoende macht door
zet, of dat nu als goed ervaren 
wordt of niet. Tenslotte orga
niseert de wetsorde ons leven 
veel meer dan onze etische be
wogenheid dat doet. Die vat 
maar enkele aspekten vsin het 
sociaal leven. Wanneer we ons 
jaarlijks aanslagbiljet krijgen, 
stellen wij geen ethische vragen. 
Wij zien de cijfers en het re-
sultciat na, en reageren op de 
gepaste wijze. 

Steeds meer is de wet het pro-
dukt van het besef van macht
hebbers, dat de wereld maak
baar is. Daarbij w^ordt de wet 
steeds minder een afspiegehng 
van een extra-juridische we
reldorde.In feite beslist een pro
fessionele kaste welke rechten 
bepaalde mensen hebben op 
grond van de rechten die zij 
(verworven) hebben. Op die 
beslissing komt het aan. Het 
bhjft een juridisch spinsel rond 
teksten. Het menselijke wee is 
minder aanwezig dan de tekst
ontleding. 

ONZE ROL 

Uit deze tamehjk ontnuchte
rende en funktionele kijk op de 
plaats van de wet en van de 
gerechtigheid, met macht en ge
weld als wezenhjke gegevens, 
mag men niet te vlug afleiden 
dat er voor ons geen rol weg
gelegd is. In de slotbladzijden 
roept Defoort allen op tot ver
antwoordelijkheid voor de ge
rechtigheid als revolutionaire 
traditie en tot verantwoorde
lijkheid voor de konstruktie, de 
handhaving en de destruktie 
van de instellingen die de wet-
teüjke orde schragen. Die ver-
antwoordehjkheid kunnen wij 
niet afschuiven op iets dat ons 
overtreft. Als iets ons overtreft, 
schrijft de auteur, zijn wij het 
zelf. Wij zijn verantwoordehjk 
voor de verantwoordelijkheid. 

GANDHI 

In de loop van deze bladzijden 
over recht en over gerechtig
heid, danst de auteur tussen 
twee polen. Enerzijds de pool 
van het door machthebbers ge
maakte recht, en de maakbaar
heid ervan zelf. Anderzijds de 
pool van de opwelling van het 
geweten = het neen ten opzichte 
vém het onaanvaardbare. Soms 
neemt dit een polemisch tintje 
aan. Defoort zet de eerste pool 
vooral in de verf. De Dijn staat 
even voor de tweede pool, bui
ten het systeem (blz. 119-120), 
die hier 'n soort wensdroom 
wordt. Op voorbeelden zullen 
wij Defoort niet aanvallen. Toch 
zijn ze typisch. Hij hoopt dat de 
beul toch nog wroeging heeft na 
de uitvoering van een ,,nood-
zakehjke doodstraf". Hij 
spreekt over een leerling die 
moet zakken (geweld / boete) 
om het peil van de school te 
handhaven... 

Wet en geweld zijn hier wel erg 
cynisch verklonken... Recht 
zonder geweld wordt ondenk
baar. De personalistische di
mensie blijft bewust langs de 
kantlijn. De lezer zoekt ze on
dermeer in de wroeging en zeer 
duidehjk in de slotoproep tot 
verantwoordelijkheid. Defoort 
is een niet te geëngageerde toe
schouwer, die vanop de tribune 
toekijkt hoe de struktuur ver
schijnt, de bal gespeeld wordt. 
Hij doet dat in het licht van een 
goed verwerkte reeks wijsge
ren, waarbij Montaigne, Pascal 
en Derrida uitblinken. Toch een 
vraag. Waar zou Gandhi de hele 
tijd gezeten hebben. Op de tri-

M. Cels 

c» Wet en geweld. Over recht en 
gereebtigbeid. Jos Defoort. Uitg. 
PeUkmatu*, Kapellen, 1994. 182 
blx., 595 f r. 
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MGELWM 

EEN EIGENZINNIGE 
SELEKTIE 
ZATERDAG 18 FEBRUARI 

GLORIA 
De ex-minnares van een gangster gaat ervandoor met een klein 
jongetje uit de buurt. E^n goed opgebouwd melodrama van 
John Cassavetes uit 1980 met Gena Rowlaxids en Buck Henry. 
(TV 1, om 23u.25) 

Z O N D A G 19 FEBRUARI 

RAISING ARIZONA 
Knotsgekke komedie van Joel Coen (1982) rond een on-
weuarschijnlijk koppel (een onverbeterlijke winkeldief en een 
knappe politie-agente) die een kind van een vijfling ontvoeren 
omdat ze zelf geen kinderen kunnen krijgen. Met Nicholas 
Cage en Holly Hunter. (VT4, om 20u.) 

POSTCARDS FROM THE EDGE 
Schitterende verfilming van de gelijknamige roman van Carrie 
Fisher over een jonge vrouw die in de schaduw^ van haar 
moeder, een beroemde showvedette, probeert een loopbaan op 
te bouwen als aktrice mjiar ten prooi valt aan drugs. Een 
levensechte film van Mike Nichols (1990) met onvergetehjke 
rollen van Meryl Streep en Shirley MacLaine. (Ka 2, om 
22u.) 

MAANDAG 20 FEBRUARI 

EXCALIBUR 
Amerik. film van John Boorman (1981) met Nigel Terry, Nicol 
Williamson, Cherie Lunghi en Helen Mirren. De legende van 
koning Arthur, Merlijn en de heUige graal wordt op een 
buitengewone, seksueel getinte manier weergegeven, maar is 
daarom niet minder meeslepend. (VTA, om 20u.30) 

WOENSDAG 22 FEBRUARI 

LE JUMEAU 
Niet onaardige, tragikomische film over een avonturier (Pierre 
Richard) die kennis maakt met een denderend paar twee
lingzusjes en zich meteen een tweelingbroer fantaseert om 
beide meisjes te versieren. Yves Robert verfilmde in 1984 de 
roman van Donald Westlake, maar de zw^arte humor en het 
schofterige hoofdpersonage uit het boek werden fel afgezwakt. 
(TV 1, om 22u.05) 

D O N D E R D A G 23 FEBRUARI 

ZARDOZ 
Vreemde SF-film, gesitueerd in 2293, in een dolgedraaide 
maatschappij die geregeerd •wordt door een groep eeuwig jong 
blijvende intellektuelen. Seks is totaal uit de samenleving 
gebannen, maar Sean Connery slaagt erin uit de buitenwereld 
binnen de dringen en dan beginnen de problemen. (VT4, om 
20u.40) 

VRIJDAG 24 FEBRUARI 

VIBES 
Romantische komedie van Ken Kw^apis (1988) over een 
vreemd stel dat op zoek gaat naar een gouden stad die ergens 
in het Ex;uadoraanse gebergte zou moeten liggen. Cjmdi 
Lauper (in haar eerste hoofdrol) vindt een prima gezel in Jeff 
Goldblum. (VTM, om 21u.l5) 

HAMMETT 
Hommage van Wim Wenders en producer Francis Ford 
Coppola aan de beroemde detektiveschrijver Dashiell Ham-
mett. De film is evenwel geen biografie, maar een verhaal over 
de „verbeelding" van Hammett. E^n sfeervolle film, met 
Frederic Forrest, Peter Boyle en Alarily Henner. (TV 2, om 
22u.50) 

MarUy Henner en Frederic Forredt in de uitstekende de-
tektivefiim Hammett. Vrijdag 24 februari op TV 2, om 
22U.50. 

HERSENBREKER 

OPGAVE 34 
HORIZONTAAL 

2. Scherpzinnig, dus uitkij
ken ! (5) 

6. Nog maar net hoorbsiar 
(10) 

8. Hij is de winnaar (9) 

9. Daar is men mee bezig als er 
versierselen worden uitge
reikt (9) 

10. Dit kan 't begin van een 
grote brand zijn (4) 

12. Bezorgt schrik aan mensen 
die willen afslanken (15) 

13. Afgerekend (9) 

17. Zo'n buidel is gevuld met 
muziek (9) 

18. Is geld besteden hun groot
ste liefhebberij ? (9) 

VERTIKAAL 

1. Ge'woon een grasveld (7) 

3. Hoofddeksels voor kerke
lijke funktionarissen (14) 

4. In zijn hof zitten mijn ver
diensten (7) 

5. Landbouwerij (11) 

7. Lijdzaam (^-6) 

10. Niet van voren en evenmin 
van achteren (3, 4) 

11. Achteraf vervaardigd ? (6) 

12. Deze eigenschap kenmerkt 
een vrek (6) 

14. Bijgevolg (4) 

15. Plek achter tralies (3) 

16. Dat klinkt wel een toontje 
lager! (3) 

OPLOSSING 
OPGAVE 33 
Horizontaal : 2. piek; 5. grond
werker; 7. rechtsgeleerde; 8. 
herenenkel; 10. dijde; 11. beuk; 
12. eerste klas; 14 stapels; 15 
goed zo; 16. bordes; 17. de
gelijk; 18. anoniem. 

Vertikaal: 1. geleden; 2. parel; 
3. oogheelkundigen; 4. zwijgen-

den; 5. goederenloods; 6. ver
dwaasd; 9. Letland; 10. diktees; 
13. mollen; 14. slokje; 16. bij. 

Gaby Vandenbroucke uit de 
Augustijnenstraat 18 te 8900 
leper wint een prijsje. 
Haar/zijn gele briefkaart met 
de juiste oplossing nr. 33 werd 

uit de korrekte inzendingen 
geloot. 

Wij verwachten uw gele brief
kaart met de oplossing van 
opgave 34 ten laatste op maan
dag 27 februari op de redaktie: 
Barrikadenplein 12, 1000 
Brussel. 

SATERDAG 

AHASVERUS 

„Tolautowegen op de helling", 
las Ahasverus. 
Dan maar gratis bergaf! 

Clinton zoekt in België het 
fregat in de markt 

© 
Wij zijn een volk van uit-
vlaggezwaaiers 

© 
Zetduivel: 
Gaialia! 

© 
De Bilde -weg: 
Eendracht Kaalst 

© 
Zetduivel: 
Haen Chaparall 

© 
Jean-Luke in Texas: 
Petrole Haene 

Hotel - Restaurant - Feestzaal - Tea-Room 

Hostellerie 

yjrtcit^ 

Een gastronomisch kompleks gelegen op amper 
15 mm van de kust, stelt U een zee voor van kalmte 
komfort, keuken rust, rustiek en romantiek 

WIJ bieden U 
-14 luxueuze hotelkamers met alle 

denkbare komfort 
R|ne Franse keuken è la carte en 
8menusvan715frtot1600fr 

• Een hart voor de kinderen, eigen 
speelruimten en aangepaste 
menus 

- Kamer (2 pers) met uitgebreid ontbi|l 
2400 fr 
Volpension 2450 fr per persoon 
Halfpension 2050 fr per persoon 
Gastronomische weekends van 
vrijdagavond tot en met 
zondagmiddag 5400 fr per persoon 

"SEMINARIEMOGELIJKHEDEN" - conferentezaal met alle nodige multifunctionele apparatuur 
Voor gratis infomiaüepakket nopens onze mogebjkheden 
Oerenstraat 13 8690 Alvarlngem tel. 058/28a007 fax 058/289.381 
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WEDERWOORD 
De redaktie ontvangt 
graag brieven van le
zers. Naamloze, 
scheld- en smaadbrie-
ven gaan de scheur
mand in. De andere 
ijubliceert zij, naarge-
ang er plaats is. 

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

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

EDINGEN 
Mijn ervaringen op taalgebied 
met overheidsdiensten uit het 
Brabantse taalgrensstadje Exlin-
gen wijzen helemaal niet op een 
skrupuleze naleving van de be-
stuurstaalwet. (WIJ , 1 febr. 
'95) 

1. In 1990 kon de stedelijke 
toeristische dienst van Exhngen 
(een gemeentelijke vzw, onder
worpen aan de tcialwet) me al
leen frcinstalige dokumentatie 
bezorgen. Mijn klacht bij de 
Vaste Kommissie voor Taaitoe-
zicht (VCT) heeft hier sindsdien 
verandering in gebracht ; 

2. In de officiële telefoongids 
'94/'95, een landelijke Belgaco-
muitgave, wordt Edingen enkel 
in het Frans vermeld („admi
nistration communale"; vroeger 
w âs dit ook zo met net 
O C M W ; 

3. In 1990 trof ik in het spoor-
•wegstation van Edingen een 
groot aantal eentalig Franse 
vermeldingen, opschriften en 
dokumentatie. Mijn klacht bij 

het W O heeft dit sindsdien 
veranderd. 

4. In 1992 was het merendeel 
van de vermeldingen aan de 
plaatsehjke bushaltes (van de 
Waalse TEC) overwegend, zo
niet eentahg Frans („Eglise", 
„Gare", e tc ) . 

Ik weet niet of dit sindsdien ten 
goede is veranderd. Ik kan er u 
wel een briefwisseling over be
zorgen met verscheidene 
Waalse instanties. 

Er is nog veel Vlaams werk aan 
de winkel! 

Exldie Favoreel, Brussel 

Re?. - In het telefoonboek ('94-'95) 
étaan onder Enghun-^ingen de 
gemeentelijke dknjten zowel in het 
Frand ab in het Nederlands vermeld. 
Net zoaU Belgacom, de Brandweer, 
het OCMW, de minidteried, het ge
meentelijk onderwijd, de Podt, de 
Rijkswacht, de NMBS, het Wit-
Gele Kruid, de elektriciteit-, god- en 
TV-didtrihutie, de Lijn, het Vre-
degerecht. 

Waarmee niet moet gezegd worden 
dat in dit Henegouwde taalgrend-
dtadje alUd taalkundige hoek en ei id. 
Zodat klachten bij de VCT niet 
alleen nuttig maar ook nodig zijn, 
want er ió UI Edingen inderdaad 
„nog veel Vlaamd werk aan de 
winkel". 

CORDON 
SANITAIRE 
Op initiatief van Hand in Hand 
(uiterst linkse groep) werd er 
rond het Vlaams Blok een po
litiek „cordon sanitaire" 
(waarom in het Frans?) ge
legd. 

Dat doet me terugdenken aan 
de beginperiode van de Volks
unie. 

Ook nu heeft het cordon sa
nitaire niet lang standgehou
den. 

In Asse hebben de VU en het 

Vlaams Blok een akkoord ge
sloten voor de verkiezingen van 
het OCMW. 

In Willebroek werd er een ak
koord gesloten tussen Vlaams 
Blok, VU, VLD en Agalev voor 
het OCMW. 

In Vlaanderen zijn er dan toch 
nog demokraten. 

Swa Cauwenbergh, 
Londerzeel 

VERANKERING 
In de Uitsmijter (WIJ , I feb. 
'95) wordt het interessante tema 
over de verankering behandeld, 
maar onvoldoende uitgewerkt. 
Zin en onzin van verankering 
(Vlïiamse en/of Belgische) zal 
nog tot enorm veel diskussies 
leiden, zonder sluitende kon-
klusie. 

Wat voomamehjk ontbreekt in 
het artikel is een zoektocht naar 
een strategie om deze veran
kering te realiseren, vooropge
steld dat men hiervoor kiest, 
zoeds onze Vlaamse regering 
doet. 

In Vlaanderen moeten wij ons 
geen illusies maken: een diep
gaande verankering is op korte 
termijn niet meer haalbaar. Al
hoewel in onze regio één vjin de 
hoogste spaarkwota ter wereld 
w^ordt opgetekend, kunnen wij 
onvoldoende middelen genere
ren om deze doelstelhng waar te 
maken: de Vlaming stopt zijn 
centen liever in overheidsobh-
gaties (gelukkig voor onze over
heidsschuld) of kasbons. Dit 
gebrek aan risikokapitaal belet 
een eigen verankering; de over
heidsmiddelen zijn al helemaal 
ontoereikend. 

Is heel deze diskussie dan een 
louter akademische bezigheid? 
Neen, ivant er bestaat een an
dere weg om de nodige finan
ciële middelen in te zamelen, en 
de facto de verankering te re
aliseren: via de werknemers-

participatie in het kapitaal van 
de ondernemingen: bedrijven 
waarin de eigen werknemers 
rechtstreeks of onrechtstreeks 
(via een participatiefonds) deel
nemen aan het beheer, zijn heel 
wat minder aantrekkelijk voor 
overnemers, want minder ge-
makkehjk te kontroleren. 

De werknemersparticipatie 
w^aarborgt de zelfstandigheid 
van de bedrijven op twee ma
nieren: rechtstreeks wordt het 
bedrijf onaantrekkehjk voor 
overnemers, aangezien men niet 
altijd houdt van „pottenkijkers" 
die enkel en alleen het belang 
van de onderneming voor ogen 
hebben. Onrechtstreeks bete
kent deze w^erknemerspartici-
patie een vorm van autofinan
ciering, zodat het bedrijf minder 
afhankelijk wordt van externe 
financiële middelen en dus op-
nieu^v minder afhjmkehjk van 
banken en holdings. 

Deze verankering biedt boven
dien het voordeel dat „Vlaamse" 
of „Belgische" verankering ir
relevant wordt; het geopolitieke 
element wordt uitgeschakeld. 

Eigenaardig genoeg komt het 
tema van werknemersparticipa
tie onder al zijn vormen (winst-
deelname, kapitaalsparticipatie, 
...) in België en Vlaanderen zel
den aan bod. 

De negatieve benadering door 
de vakbonden in het verleden is 
nog enigszins begrijpelijk (naast 
het tewerksteUingsrisiko loopt 
de werknemer dan ook nog een 
inkomensrisiko), maar het ge
brek aan populariteit bij het 
patronaat hjkt verdacht; zou
den de machtige financiële lob-
bys dit verankeringsgevaar on
derkennen ? En zouden er dan 
toch geopohtieke (of andere) 
belangen in het geding zijn ? 

Laat het duidelijk zijn: werk
nemersparticipatie in de onder
neming mag niet herleid •worden 
tot het facet van de verankering. 
Deze strategie biedt daarnaast 
nog enorme voordelen (betrok

kenheid van de werknemers bij 
de onderneming, motivatie, 
flexibihteit in de vergoedingen 
en dus toegenomen kompeti-
viteit,...). In deze periode van 
loonblokkering genieten werk
nemers van een onderneming 
waar zij deelnemen aan het ka
pitaal, of delen in de winst, toch 
van een toenemend inkomen. 

Laat de Vlaamse regering dus 
het tema van de verankering 
uitbreiden, iets breder zien dan 
via de GIMV of VLAM-21. 

Naam en adres op 
de redaktie bekend 

POST 
Naar aanleiding van het VU-
standpunt inzake de veranke
ring tussen de Post en Royal 
Beige en de gevraagde fede
ralisering van de NMBS, graag 
volgende opmerkingen: 

1. de moeilijkheden inzake ef
ficiëntie, dienstverlening en per
soneelsbeheer binnen de Post en 
de Postcheques vragen een 
meer diepgaande ontleding dan 
enkel het protest tegen de sa
menwerking met Royal Beige; 

2. de systematische ontmante
ling van -wat ooit het beste 
spoorwegennet op het Europese 
vjisteland was door de NMBS-
top om het eUtaire HST-projekt 
te kunnen fijiancieren kan enkel 
tegengegaan veorden door de 
hele transportproblematiek als 
globaal ekonomisch vraagstuk 
te bekijken waarin beklemtoond 
wordt dat een fijnmazig en ef
ficiënt openbaar vervoer daarin 
een onvervangbare rol speelt en 
niet door obstinaat enkel een 
federalisering van de NMBS te 

Francis Van Lindt, 
Wetteren 

l 

Brood- en 
banketbakkerij 

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

SPECIALITEIT 
VAN ALLE 

GELEGENHEIDSGEBAK 

>ii:tetiO^^ 

gaele 
/Sswöii ̂ W J / ^ y ^ ' - " ^ ^ ^ ' " ' 

Zitplaatsen feest
zaal voor 100 per-

j » sonen. Groepen 
-?''^Vj) en bussen op 

afspraak 
tegen speciale 

i prijzen - toeristen-
menu 295 fr. 

Brugge bezoeken is ook 
kennis maken met het 

Vlaams 
Ontmoetingscentrum 

^DeGulden Spoor 

rechtover uitgang parking 

't Zand 22 Brugge 
tel. 050-34.30.82 
' dranken 
* snacks 

' restaurant 
* zaal voor 50 pers 

- DEVRIESE ^ 
woonverllchting 

baron ruzettelaan 78 
8310 brugge 4 

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

WOONIDEE 
Cecile Moonen 

Interieur Decoratrice 

Wi| tiebben hart en tijd voor U 

Gordiinen en Overgordijen 

De beste merken, maken en plaatsen 

Overtrekken van zetels en stoelen 

20 laar en/aring 

Advies voor uw interieur 

Woonidee, Stationstraat 16, 
9280 LEBBEKE 
Tel 052/411573 

Sedert 191 o 
JAN PAUWELS-DE BRAUWER 

Oude Brugstraat 16,9200 Schoonaarde 
Tel. 052-42.32.46 

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

'tboeraihof 
CAFE-RESTAURANT-FRiïUUR 

Terras - Lunchroom -
Coffeeshop 
Altamira stone grill 

Prijzen voor groepen 
op aanvraag. 

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

Kostuums naar 
maat 

A HERENKLEDING] 

> Vèrmees 
Jt^ ) Steenhouwersvest. 52 

" ^ ^ - ^ ANTWERPEN 

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 Vijfhuizen) 
Tel. 053/70.06.64 
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AAN 1.250 FRANK DE KILO: 

DAVIDSFONDS VERKOOPT 
VLAAMSE PRIMITIEVEN! 
Vorig Jaar verblufte het Davldöfond^ de goegemeente 
tweemaal met een heiute <)tunt in een tijdspanne van enkele 
maanden. Eerdt pakte de uitgeverij van de kuituur-
vereniging uit met De Vlaanute polyfonie, een gigantisch 
projekt onder leiding van Ignace BoMuyt: een reeks van 
tien CD's én een prachtig boek die een uniek overzicht 
bieden van de vijftiende en zestiende eeuwse muziek uit de 
Zuidelijke Nederlanden. Vlaanderen wad hiervan nog niet 
goed bekomen of begin december kregen we De Vlaanue 
Primitieven opgediend! 

D
us ze zijn er weer die 
Vlaamse Primitieven, en 
wel in volle glorie. Wel
licht tot spijt van Jean-

Maurice Dehousse, voormalig 
federaal minister van Weten
schapsbeleid en nu burgemees
ter van Luik. Dehousse vond er 
een poosje geleden, tijdens de 
laatste maanden van z'n ambst-
termijn als minister, niets beters 
op dan de benaming van het 
"Internationaal Centrum voor 
de Navorsing over de Vlaamse 
Primitieven" te wijzigen in "In
ternationaal Centrum voor de 
studie van de middeleeuwse 
schilderkunst in het Schelde- en 
Maasbekken"! Hoe dit in het 
Engels moet klinken hebben we 
nog niet kunnen achterhalen. 

Gelukkig hebben de samenstel
lers van De Vlaanue PniriLtieven 
bovenvermelde, volkomen on
wetenschappelijke, flauwekul 
gelaten voor ze is. Hun boek 
\verd een uitzonderlijke uitgave, 
die tot nader order de geschie
denis zal ingaan als hét stan-
daard%verk over de Vlaamse 
Primitieven. Onder leiding van 
de erudiete Roger van Schoute, 
hoogleraar kunstgeschiedenis 
aan de Université Catholique de 
Louvain (!), en Brigitte de Pa-
toul, verbonden aan de Konink
lijke Musea voor Schone Kun
sten in Brussel, deden meer dan 
twintig internationaal gerepu
teerde kunsthistorici het relaas 
van hun jarenlange onderzoek 
en verzamelden de recentste in
zichten. 

GEEN EENHEID? 
Nu laboratoria-onderzoeken 
vandaag, met de bekende in-
fraroodreflektografie, veel ge
heimen onthullen die kunsthis
torici gedurende jaren hebben 
geïntrigeerd, kunnen de auteurs 
voor ons schilderijen analyse
ren : van de voorbereiding van 
de houten panelen tot het ma
ken van de lijsten, van de schet
sen en de ondertekening tot de 
symbolische betekenis van som
mige voorwerpen en diverse 
verf- en glacislagen. Maar ook 
de mens achter de schilder komt 
goed uit de verf. Zo krijgen we 
antwoorden op vragen als: hoe 
verliep zijn leertijd? Hoe kwam 
hij ertoe om bepaalde pigmen
ten, eiwitten en terpentijn met 
elkaar te vermengen ? Had hij 
kunstvrienden in andere ateliers 
en aan wie ontleende hij 
thema's? Hoe zat het met zijn 
relatie tot het gilde en tot zijn 
klanten ? Niet alleen de werken 
van grote meesters als J a n van 
Eyck, Rogier van der Weyden, 
Hans Memling, Hiëronymus 
Bosch, Hugo vander Goes en 

Dirk Bouts worden uitvoerig 
behandeld, ook kleine, vaak on
bekende kunstenaars van wie 
slechts enkele schilderijen be
kend zijn worden in het ruime 
geheel van de 15de-eeuwse 
Vlaamse kunstproduktie ge
plaatst. 

BOEK VOOR VLAAMSE 
MENSEN 
Toch willen de medewerkers 
aan De Vlaanue Primitieven geen 
dogma's verkondigen of axi
oma's opdringen, ze wiUen niet 
de indruk wekken de absolute 
waarheid in pacht te hebben. In 
een korte boodschap, vooraan 
in het boek, -wordt dit de lezer 
duidelijk gemaakt: "Eensgezind
heid tuditen de diverse auteurd om
trent alle kwedti£d Li onmogelijk. 
Sommige vraagstukken houden 
kunéthuitorici immers al meer dan 
honderd jaar bezig. En ook in dit 
boek worden geen panklare oplod-

dingen geboden op elke vraag. Om de 
vrije meningduiting van elke auteur 
niet aan banden te leggen wilden we 
niet per de een 'illudoire' eenheid 
creëren..." 

Dit wil natuurlijk niet zeggen 
dat je als lezer kompleet de 
pedalen verliest. Het boek is 
overzichtelijk samengesteld en 
de schrijfwijze van namen en 
werken der kunstenaars is uni
form. Wie nog meer informatie 
over de Vlaamse Primitieven 
w^enst -wordt een heel eind op 
weg geholpen door de uitge
breide bibliografie achterin het 
boek, per hoofdstuk gegroe
peerd. 
De Vlaamde Primitieven is een 
schitterende uitgave: 660 pa
gina's (24,5 X 30,8 cm) voorzien 
van meer dan 700 mooie vier
kleurenillustraties, het geheel in 
een hardkartonnen foedraal ge
stoken. De persvoorstelling van 
het boek was dan ook een druk 
bijgewoond evenement, want 
-wie wil er nu zo een recensie-
eksemplaar mislopen ? Davids-
fondsvoorzitter Lieven van 
Gerven, die de talrijk opgeko
men perslui verwelkomde, w âs 
duidelijk in z'n sas met dit al-
lernieu-wste produkt van "zijn" 
uitgeverij: "Sindd de grote Mem-
iingtentoorwtelling 'm Brugge zijn de 
Vlaamde Primitieven ontegenspre
kelijk opnieuw m het land. Dit boek 
id geen lauter kijkboek, maar het u) 
evenmin een dpecialidtenboek, 
kortom, het id een boek voor Vlaamde 

mensen ! Wij brengen de kunst dich
terbij de mensen. Aan hetdukses van 
dit boek kan niet getwijfetd wor
den. " 

Lieven van Gerven mjig terecht 
trots zijn op de prestatie die de 
samenstellers en de uitgever 
neerpootte. Maar dit -wil nog 
niet zeggen dat De Vlaamde Pri
mitieven binnen afzienbare tijd in 
elke Vlaamse huiskamer staat te 
glimmen op de boekenplank, 
want een niet onbelangrijk eu
vel hiervoor is natuurhjk de 
kostprijs van het boek. 

TE DUUR? 
Naar het schijnt is de tijd voor
bij dat banken, bedrijven, al
lerhande kabinetten en over
heidsinstellingen luksedruksels 
bij de grossier bestelden om ze 
dan k-wistig ^veg te geven als 
relatiegeschenken. Sommige 
uitgeverijen spekuleerden hier 
trouwens op, want enkel mik
ken op de koopkracht van de 
modale kunst- en boekenlief
hebber hield meestal een te 
groot risiko in. De kracht van 
het Da-vidsfonds is ondermeer 
dat het zich het waagstuk van 
een kwaliteitsuitgave kan per
mitteren, omdat een deel van de 
verkoop gegarandeerd wordt 
doordat haar leden er zich toe 
verbonden hebben jjiarlijks een 
aantal boeken te bestellen. Al
hoewel het Da-vidsfonds van 
plan is in de toekomst nog zulke 
prestigieuze werken uit te ge-

Dirk Bouts (1415-1475): "De martelgang van de Heilige Erasmw)", middenpaneel van een triptiek uit 
de Sint-Pieterskerk van Leuven. 
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ven, beweert de uitgeverij niet 
in het vaarwater van het ge
renommeerde Mercatorfonds te 
verzeilen. Decennia lang reeds 
pubhceert het Mercatorfonds 
monumentale, luksueuze kunst
boeken, die even-wel aan "mo
numentale" prijzen v/orden ver
kocht. Lieven Van Gerven zegt 
dat het Mercatorfonds schitte
rend werk levert, maar dat het 
zich tot een specifiekere doel
groep richt dan het Da-vids
fonds. Bovendien zo zegt de 
Davidsfondsvoorzitter is "ons 
boek" nog relatief goedkoop. 

GEBRUIKSVRIENDELUK? 
Maar wat heet relatief? Het 
boek kost 4.995 frank, en het 
weegt ongeveer 4 kilo (onze 
badkamerweegschaal is niet erg 
sekuur), dat wü dus zeggen een 
slordige 1.260 fr/kg, en dat is 
toch geen habbekrats 1 Nu ge
loven wij oprecht dat De Vlaamse 
Primitieven als een standaard-
-werk over deze periode uit de 
kunsthistorie mag beschou-wd 
-worden, maar daarom is het des 
te jammer dat dit boek het bud
get van de doorsnee boeken-
konsument een stuk te boven 
gaat. Wie is er bijvoorbeeld 
meer gebaat met een standaard-
-werk over de Vlaamse Primi
tieven dan een student kunst
geschiedenis ? Maar als pa of ma 
z'n boek niet betaalt kan hij er 
naar fluiten. J e kan het boek 
natuurhjk gaan lenen in de bi-
bhotheek. Maar ten eerste, -wie 
zegt dat een openbare bibli
otheek zulk een joekel van een 
boek uitleent? En ten tweede, 
een student moet een standaard-
of naslagwerk steeds bij de hand 
hebben. Daarom onze tip voor 
het Davidsfonds: w^aarom naast 
de schitterende lukse-uitgave 
van De Vlaamse Primitieven geen 
goedkope "volkseditie"? Tech
nisch gezien kan dit voor de 
uitgever geen probleem ople
veren. De tekst én vierkleu
renillustraties kunnen, des
noods in twee boekdelen, ge
ïntegreerd worden in de voor
treffelijke Historische reeks van 
het Davidsfonds. Dit heeft als 
voordeel dat de prijs wellicht 
beneden de 1.000 frank kan 
gehouden worden, en dat het 
boek een stuk gebruiksvrien
delijker wordt. Want geef toe, 
snel en efficiënt iets opzoeken in 
een boek dat 4 kilo weegt, en dat 
je bovendien nog tracht te koes
teren als een kostbciar juweel, is 
geen sinekure. Eerder kracht
patserij. 

(ts) 

c» De Vlaanuie Primitieven. Di
verse auteurs, red. Roger van 
Schoute en Brigitte de Patoul. 
Uitg. DavidsfondsILeuven, 1994, 
660 blx., 4.995fr. 
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