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H
et bericht dal de Aren-
donkse staalbouwfirma le-
mantd ,,de boeken neerlegt" 
omdat het geen overbrug

gingskredieten meer kan krijgen 
moet tot nadenken stemmen. le-
mants is gespeciahseerd in grote 
metaalkonstmkties waarvan de 
overkapping van de Rotterdamse 
Feycnoord-kuip welhcht het 
meest tot de verbeelding spreekt, 
lemants geeft werk aan 440 men
sen en verwezenlijkte in 1994 een 
omzet van 1,7 miljard fr, het 
bedrijf beschikt over een order
boek dat tot einde 1996 volzet is. 
Als de zoektocht naar vers ka
pitaal niet lukt dreigt lemants 
failliet verklaard te worden en 
komen weer enkele honderden 
Vlaamse werknemers op straat te 
staan. Wij die niet thuis zijn in de 
keukens van de bedrijfswereld be
grijpen niet goed hoe zoiets mo
gelijk is. Werk hebben en toch 
failliet gaan! 

Het lijstje met de falingen groeit 
de jongste maanden wel zeer sterk 
aan. De rechtbanken van Koop
handel hebben in oktober niet 

minder dan 738 bedrijven failliet 
verklaard, dat was bijna 100 meer 
dan in oktober van verleden jaar. 
Wellicht gaat het hierbij om on
volledige cijfers want uitgespro
ken falingen worden niet onmid
dellijk in het Staatsblad vermeld. 

Uiteraard moet dit cijfer genu
anceerd worden, ook de bij voor
baat tot mislukken gedoemde ini
tiatieven worden meegerekend. 
Dit vermindert echter de zorg om 
de tewerkstelling niet. Een greep: 
bij Union Miniere sneuvelen 825 
van de 1.889 banen. Wat staat de 
R M T te wachten? Wat rest er nog 
van de Vlaamse scheepsbouw? 
Enz... 

Wie al eens een bedrijfsblad in
kijkt leest klaagzangen bij de 
vleet. De Konjunktuurhrief va.r\ het 
ministerie van Ekonomische za
ken blaast koud en warm: de 
inflatie valt lager uit dat vorig jaar, 
de Belgische frank verstevigde 
een beetje en de overheidsschuld 
groeit niet meer aan. Daartegen
over staat een duidelijke verzwak
king van de investeringsgroei, ko
pen gezinnen steeds minder duur-

NA DE MOORD OP RABIN 

VREDE ALS 
ENIGE UITWEG 

Een jonge jood je religieuze fanatikiu heejt de hraëL'uche 
premier Jitzak Rabin vennoord. De moordaanslag werd 
overal ter wereld veroordeeld. Slechu extreemrechtée joden 
en radikale Palejtijnen zagen er reden tot vreugde in. Op de 
begrafenuplechtigheid werd opgeroepen tot een verder
zetting van het vredesproces tussen joden en Palestijnen. 

Zullen joodde terroruiten in dtaat zijn het vredesproces te kelderen? 

zame goederen, maar sparen nog 
wel ondanks de daling van de 
rente. En de werkloosheid? Die 
blijft groeien en bereikte haar 
hoogste peil in vijf jaar. 227.900 
Vlamingen zijn uitkeringsgerech
tigd, bijna 100.000 zijn langdurig 
werkloos. 

Wie biedt een oplossing? Vak
bonden, politieke partijen, pro
fessoren en bedrijfsleiders geven 
al eens een oplossing ten beste. 
Die dan weer door een andere 
instantie wordt tegengesproken of 
in twijfel getrokken. Het aan
wijzen van een juiste richting blijft 
echter achterwege. 

Toegegeven, het is ook niet ge
makkelijk. De overheid pro
beerde tal van remedies uit, met 
de PLaatdelijke Werkfjelegenheidd-
Agent.ichappen als jongste aan
winst, maar telkens bleef het bij 
gesleutel in de rand. Kan ook 
moeilijk op een ogenbhk dat het 
terugdringen van het begrotings
tekort (de Maastrichtnorm) dé 
prioriteit is. 

De arbeidskost zou te hoog lig
gen, maar deze verlagen zou een 
weerslag hebben op de lonen en 
dus ook op de koopkracht. Aan de 
tussenkomsten voor de werkge
versbijdragen knagen zou dan 
weer een negatieve invloed heb
ben op de Sociale Zekerheid die 

het nu reeds zo kwaad heeft. Aan 
het herverdelen van de arbeid met 
loonsverlaging begint niemand 
graag, de vrees om niet meer 
voluit aan het leven te kunnen 
deelnemen is te groot. 

Tussen de vele groepen die het 
moeilijk hebben vragen er twee 
biezondere aandacht. De jonge
ren voor wie geen baan vinden een 
obsessie is en in de marge van de 
maatschappij dreigen terecht te 
komen, de 7 procent Vlaamse ou
deren die op de rand van de 
armoede leeft. 

Daartegenover staat Vlaanderen, 
een welvarende gemeenschap die 
het nog zeer goed heeft. Wat 
antwoordt Vlaanderen? Als ge
meenschap? Als overheid? Als 
bedrijfswereld? Waar moet het 
geld vandaan komen om initi
atieven te nemen? 

Dit zijn geen eenvoudige vragen, 
maar het zijn dé vragen die onze 
gemeenschap zich moet stellen als 
weer eens in de pers komt dat 
opnieuw een bedrijf sluit, dat de 
cijfers van de werkloosheid op
nieuw de hoogte ingaan, als be
langengroepen weer eens hun 
wetten stellen, als pohtici weer 
eens over miljarden praten cilsof 
ze maar voor het rapen liggen... 

Maurits Van Liedekerke 

D
e m o o r d op Rab in zorgde 
voor een schok in Israël en 
het M i d d e n - O o s t e n . H e t 
w a s voor de regio de 

tweede poli t ieke m o o r d op kor te 
tijd. Vorige week w e r d de fun
damenta l i s t i sche leider van de 
J i h a d , Fathi Sbikaki, in Alal ta 
om het leven gebrach t , ve rmoe
delijk door de Israëlische ge
heime dienst M o s s a d . 

Rab in w a s met P L O - l e i d e r ^ r a -
fat een van de g rond leggers van 
het v redesproces tussen Israël 
en de Palest i jnen. M e n m a g 
ech te r niet verge ten da t beide 
v redesb renge r s pas recen t tot 
het pacifisme bekeerd zijn. Aan 
de Nobelpr i j s voor de Vrede die 
be iden in de w a c h t s leepten 
kleeft immers ook heel •wat 
bloed. Arafat w a s j a ren lang he t 
z innebeeld van het Palesti jns 
te r ror i sme. 

O o k Rab in w a s het groots te 
deel van zijn leven een havik. 
Rab in w^as een joods ops tan 
deling, soldaat en generaa l . Hij 
k w a m in '88 nog in o p s p r a a k 
o m d a t hij als defensieminister 
bevel h a d gegeven de a r m e n en 
benen te b r e k e n van de ste
nengoo iende k inde ren en jon
geren van de Palesti jnse intif-
a d a h in de bezet te gebieden. 

(Lecii i'erder biz. 6) 
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• Het failliete Alvat laat 2 
miljoen liter gif op de be
drijfsterreinen achter. De 
Duitse kandidaat-overnemer 
Scbmitz wil het bedrijf over
nemen, 128 miljoen inves
teren, en het gif in twee a drie 
jaar tijd opruimen. Maar 
Schmitz wil in ruil w êl een 
milieuvergunning voor vijf 
tot tien jaar. 

• Vanaf 1 januari komt er 
een vast tarief voor verkeers
overtredingen dat overal in 
België van toepassing wordt. 
Het minimumtarief voor een 
eenvoudige inbreuk be
draagt dan 2.100 frank, bvb. 
tot 10 kilometer per uur bo
ven de toegelaten snelheid 
rijden. Een zware inbreuk, 
bvb. door het rood Hcht rij
den, kost overal 5.600 frank 
boete. Het maximumbedrag 
voor snelheidsovertredingen 
is 26.600 frank. Het systeem 
is alleen van toepassing voor 
de minnehjke schikkingen. 

• Volgens de middenstands
vereniging NCMV bevat 7% 
van de eerste aanslagbrieven 
voor de belastingen op de 
inkomens van '94 een ver
keerde berekening van de 
biezondere sociale bij
drage. 

• In de strijd om de stoel van 
Cla£j bijten Lubbers en El-
leman-Jensen fel van zich 
af. Toen Lubbers even het 
pleit leek te winnen, kwam er 
uit de VS het bericht dat 
sommige hoge pieten daar 
geen hoge pet op hebben van 
de Nederlander. 

• De wagen van Claeii staat 
in ieder geval al te huur. Het 
gaat dan wel om de kar-
navalswagen van een Has
seltse vereniging, Wciarmee 
tijdens de optocht van '94 de 
intrede van de Hasselaar in 
Ever e verbeeld werd. 

• Naar het schijnt is de Ant-
-werpenaar een beetje opvlie
gender "dan de doorsnee 
Belg". Dat zou moeten ver
klaren waiarom het Ant
werpse zo vaak het strijd
toneel vormt voor ruziënde 
chauffeurs. Vorige zondag 
viel bij zo'n aanval van ver
keersagressie een dode. 

• "Alles" wijst erop dat Jef 
GahrieU de nieuwe Lim
burgse goevemeur wordt. 
De btu-gemeester van Genk 
is de "top-kandidaat". "Alles" 
dat Gabriels "top-kandidaat" 
maakt blijkt bij nader toezien 
in de kranten De Standaard en 
De Morgen niet meer te zijn 
dan een "nieuwtje" dat cir-
kuleerde in de wandelgangen 
van het EVP-kongres in Ma
drid waar CVP-voorzitter 
Van Heche, in dit land als 
enige bevoegd voor de be
noeming van de goeverneur 
van Limburg, "geen kom-
mentaar" op wilde geven. 

• Goed nieuws voor de 
Vlaamse Voerenaars: het 
Voerens schepenkoUege lijkt 
z'n verzet opgegeven te heb
ben tegen een Vlaamse bi-
blioteek. Slecht nieuws voor 
de Vlamingen is wel dat het 
de Vlaamse gemeenschap is 
die de zaak zal bekostigen, 
terwijl het Vlaams biblio-
teekdekreet voorschrijft dat 
de gemeente verplicht is een 
plaatselijke openbare bibh-
oteek op te richten. 

TV-REKLAME 
VTM-direkteur De Leerdnyder 
dreigde de \vet naast zich neer te 
leggen of bvb. Ka2 uit te vlag
gen als er geen oplossing komt 
voor het konkurrentieel nadeel 
dat hij van VT4 ondervindt. Zo 
gaat dat in het kommerciële 
medialand. En het levert re
sultaat op. 

Vermits VT4 volgens de letter 
een Engelse zendvergunning op 
zak heeft, moet ze zich aan de 
Engelse reklamewetgeving hou
den in haar uitzendingen gericht 
op Vlaanderen. VT4 kan daar
door ongestoord kinderreklame 
en teleshopping uitzenden, din
gen die volgens het Vlaamse 
dekreet verboden zijn. Begrij
pelijk dat VTM dat niet eerlijk 
vindt. 

Aan de andere kant was het 
VT4 onmogelijk om via het 
Vlaamse kabeldekreet tewerk te 
gaan. Want de Vlaamse vŝ et-
gever góif in '89 VTM in Vlaan
deren een reklamemonopoUe 
voor achttien jaar. VT4 was dus 
verpUcht om krachtens de Eu
ropese wetgeving buiten Vlaan
deren, in Groot-Brittannië bvb, 
een konstruktie op te zetten die 
toeliet in Vlaanderen op de ka
bel te komen. 

Het Vlaamse dekreet is ove
rigens in strijd met de Europese 
wetgeving, die monopolies niet 
toelaat. EU-kommissaris Van 
Miert kondigde aan dat hij voor 
de jaarwende nog een einde wil 
maken aan het reklamemono-
pohe van VTM. Volgens som
migen zal VTM vrijwillig afzien 
van dat reklamemonopolie. De 
Morgen meldde dat daarover al 
een akkoord was. 

Zo hoopt de eerste Vlciamse 
kommerciële zender konkur-
rent VT4 naar Vlaanderen te 
halen. Dan kunnen beide zen
ders elkaar op gelijke voet be-
konkurreren. Indien VT4 na de 
opheffing van het monopohe 
géén Vlaamse zender zou willen 
worden, kan de Vlaamse re
gering naar de rechter stappen. 
Want dan zou het duidehjk zijn 
dat VT4 slechts Brits vril zijn om 
de strengere Vlaamse wetgeving 
over reklame op tv te omzeilen. 

Volgens andere bronnen bestaat 
er verdeeldheid binnen VTM 
over het vrijvvóllig, zonder kom-
pensatie, opgeven van het mo
nopolie. O.m. De Leersnyder, 
schreef Het Volk, denkt aan fi
nanciële kompensaties en aan 
garanties over de versoepeling 
van de reklamewetgeving en het 
deblokkeren van het radiodos
sier. VTM ijvert er al geruime 
tijd voor om met een landelijke 
kommerciële radio te mogen be
ginnen. 

DEONTOLOGIE 
De SP stelde een deontoL>gL)che 
kode op voor haar mandataris
sen. Heel nieuw is zo'n idee niet. 
De VU stelde al jaren geleden, 
Jaak GabriëU was nog voorzitter, 
eenKodekd voor mandatarbden op. 
De VU-tekst bevatte eerlijk ge
zegd wel enkele gebreken: hij 
was niet afdwingbaar, en on
volledig. Overloperij werd er 
bvb. niet in vermeld... 

De SP-tekst is een verdienste
lijker poging. Hij handelt o.m. 
over dienstbetoon en de voor
keursbehandeling, het arrange
ren van van aUes en nog wat, 
pohtieke benoemingen (de SP-
ers mogen wel nog een kan-

didciat "steunen", maar niet 
meer vragen om die kandidaat 
te bevoordelen), overloperij, en 
het gedrag van politici die in een 

f erechtelijk onderzoek verwik-
eld zijn. 

Over dit laatste kan men bij de 
SP een aardig mondje meepra
ten. De deze v̂ êek meest in het 
oog springende socialist op ge
rechtelijk terrein was de Ant
werpse SP-schepen Geeraertó. 
Hij is een van de betrokkenen in 
de oplichtingszaak Stuyck. Deze 
PR-advizeur leverde bevriende 
bedrijven fatkuren voor niet-
geleverde diensten. Stuyck be
taalde 90% van het ontvangen 
bedrag onder tafel terug, en stak 
10% op zak. De bedrijven re-
kupereerden vervolgens dat 
verlies langs fiskale weg. Samen 
met acht andere verdachten 
(onder wie nog een gewezen 
SP-schepen) werd Geeraerts 
naar de korrektionele recht
bank verw^ezen. Hij zag echter 
geen reden om af te treden, 
vermits de kode geen retroak-
tieve kracht heeft. 

De toekomst zal uitwijzen wat 
de SP-kode waard is, en of ze 
toegepast wordt. 

GEHEIM LEGER 
Ex-joemalist Louid De Lentdecker 
neemt ontslag uit het Geheim 
Leger, meldde De Standaard. De 
71-jarige gewezen verzetsman 
heeft daarvoor drie redenen. Hij 
betreurt dat het Geheim Leger 
nauwelijks gereageerd heeft 
toen België zich, ook na de 
federalisering van België, bleef 
verzetten tegen amnestie en ver
zoening. Zelf was De Lentdec
ker een zeldzame "^vitte" die het 
wel aandurfde voor amnestie op 
te komen. 

De tweede reden heeft te maken 
met de zaak Irma Lapljisse, 
wiens proces herzien zal wor
den. Het is bekend dat De Lent
decker van de onschuld van de 

gefusilleerde boerin uit Oost-
duinkerke overtuigd is. Toen hij 
in september een toespraak over 
de zaak Laplasse zou houden, 
moest hij van onderwerp ver
anderen omwille van een brief 
van een Geheim Leger-kolonel. 

Tenslotte zegt De Lentdecker 
enorm geschokt te zijn dat in 
een historische studie over de 
akties van het Geheim Leger in 
1944 niets staat over een ope
ratie onder leiding van Theo 
Severin in Lavoir, waarbij twee 
verzetsmensen het leven ver
loren. 

We wisten niet eens dat het 
Geheim Leger nog bestond, laat 
staan dat het nog soldaten telt 
die ontslag kunnen nemen, of 
een of andere vorm van (ge
heime?) aktiviteiten ontplooit. 

PLAGIAAT 
Volgens de Leuvense socioloog 
Luc Huyde heeft de Volksunie 
zonder zijn toestemming of 
bronvermelding hele passjiges 
uit een artikel dat hij schreef in 
1988 overgenomen in de toe
lichting bij een wetsvoorstel 
over amnestie. Jan Looned, de 
VU-fraktieleider in de Senaat 
en de indiener van het voorstel, 
ontkent het plagiaat niet. 

"Als Huyse dat zegt, zal dat wel 
zo zijn zeker?", reageerde 
Loones lakoniek. En hij bood 
terstond zijn exkuses aan. 
Loones voert wel een veront-
schvddiging aan. Het wetsvoor
stel in kwestie is gewoon een 
kopie van een eerder VU-voor-
stel, van de hand van gewezen 
VU-senator Walter Peetere, van
daag ondervoorzitter van de 
W B . 

Momenteel zitten er een vijftal 
VU-voorstellen in de parlemen
taire pijplijnen. Enkele daarvan 
zijn oudere VU-voorstellen, die 
opnieuw virerden ingediend. Het 
opnieuw indienen van oude 
voorstellen is volgens Loones 

VTM-boru Luc De Leerdnyder i) op zoek naar nog meer reklame-
inkonuten. Ook bijkinderprogramma'é. 

niet uitzonderlijk. Ook andere 
partijen en parlementsleden 
doen dit veelvuldig. 

Bovendien kan al wat naar am
nestie ruikt in het parlement op 
een uitzonderingsbehandeling 
rekenen. Het zijn immers alleen 
deze wetsvoorstellen die door 
een meerderheid van parle
mentsleden zelfs niet in over
weging genomen willen v̂ ôr-
den. De inoverwegingneming 
vormt voor alle andere wets
voorstellen nochtans een pro
bleemloos klipje. 

Met het betreffende wetsvoor
stel hoopte Loones, via het be
grip "eerherstel" van Huyse, die 
bekend staat als socialist, het 
amnestiedossier ook bespreek
baar te maken in linkse mid
dens. IJdele hoop, want niet één 
SP-parlementslid heeft het 
voorstel in overweging willen 
nemen. 

OUD EN ARM 
Zeven procent van de Vlaamse 
ouderen is arm. Deze armen 
moeten het stellen met een in
komen van minder dan 20.000 
frank per maand als alleen
staande, of 27.000 frank als kop
pel. Dat is een onrecht, stelt het 
Vlaamse Ouderen OverUgkomitee 
(Ook). De jjiarlijkse ouderen-
week, van 13 tot 19 november, 
wordt daarom in het teken ge
plaatst van de armoede bij ou
deren. 

Het Ook overkoepelt zowat alle 
ouderenorganisaties van Vlaan
deren, en telt ruim 600.000 le
den. Ook het V W G maakt deel 
uit van Ook. Gewezen VU-se
nator OéwaD Van Ooteghem stelde 
op een perskonferentie dat één 
op vier ouderen bestaansonze-
ker is. 

Er wordt immers een onder
scheid gemaakt tussen be-
staansonzeker en arm. lien kop
pel dat het moet rooien met 
minder dan 35.800 frank per 
maand, is bestaansonzeker. Elen 
alleenstaande is bestjiansonze-
ker als hij een inkomen heeft 
van 26.700 frank. Wie bestaans
onzeker is, dreigt bij de ge
ringste tegenslag in de armoede 
te verzeilen. 

De ouderenorganisaties eisen 
o.m. het herstel vand e wel
vaartsverhogingen van de pen
sioenen, een huurtoelage voor 
arme ouderen wanneer er geen 
sociale woningen beschikbaar 
zijn, een betere bescherming 
van oudere huurders tegen uit
zetting door huiseigeuciars, en 
betaalbare en doorzichtige prij
zen in de rusthuizen. Ook 
vraagt ook meer ciandacht voor 
de sociale en kulturele armoede 
Wciaronder veel ouderen lijden. 
Velen leven eenzaam, geïso
leerd, kvrijnen weg. 

HAMBURGER-
LAND 
In België is de Amerikaanse 
hamburgergigant McDondaB'd 
een hevige konkurrentiestrijd 
aan het voeren met Quick, een 
onderafdeling van het "Belgi
sche" GB-Inno-BM. Om wat 
goedwil op te vi^ekken (waarom 
anders?) bij de Belgen heeft 
McDonalds nu i.s.m. de bel-
gicistische kranten Het Laatdte 
Nieuwd en La Libre Belgiquc een 
dossier "Het Nieuwe België" 
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laten opstellen en via de kranten 
verspreiden. 

De grote wens" van de "general 
manager" van McDonald's Bel
gium is immers "om iedereen 
ervan bewust te maken dat ons 
land echt leeft." 

Federsial premier Dehaene krijgt 
de gelegenheid om de Belgische 
federale struktuur te omschrij
ven. Dehaene "is geneigd tegen 
te spreken" dat België door al 
die staatshervormingen een té 
Ingewikkeld is geworden. Hij 
ziet ook geen reden om zich te 
schamen voor "het Belgisch 
kompromis", want "België is het 
eerste land in de wereld dat op 
een vreedzame manier er in ge
slaagd is de eenheid van het land 
te bewaren." 

Dehaene ziet de federale struk
tuur immers als een "stevig in
strument tegen het separa
tisme . In onvolprezen Wet-
straatees besluit de eerste mi
nister: "Anderzijds ben ik van 
oordeel dat een rustperiode (in 
de staatshervorming, red.) 
raadzaam is. De nieuwe instel
lingen moeten de kans krijgen 
zichzelf te bewijzen, waarbij zij 
ongetwijfeld een eigen d3?na-
miek zuUen ontwikkelen." 

Het dossier zelf wordt aange
kondigd als een "praktische gids 
voor leraar en leerlingen". Niet
temin bevat het een kanjer van 
een dt-fout, en taJ van andere 
slordigheden en fouten. Wist U 
bvb. dat Brussel van oudsher 
"tussen" Vlaanderen en Wal
lonië lag, in plaats van geo
grafisch in Vlaanderen? Dat in 

11 november: vrouwendag, wapen^uLtand en doUdariteit met de Derde Wereld. 

Brussel het Frans overheerste, 
maar dat daar ook Nederlands-
taligen -woonden? 

Dat het tot de federale bevoegd
heden behoort om "de nationale 
solidariteit tussen Vlaanderen 
en Wallonië, pensioenen en het 
stelsel van de sociale zekerheid" 
te behouden? Dat ook de leden 
van de Vlaamse Raad "de onder 
pohtici zo begeerde P-plaat op 
de wagen" krijgen? 

AMERIKAANS 
VLEES 
Op een koUoquium in het Eu
ropees Parlement stelde VU-
Europarlementslid de komst 
naar Europa van Amerik8ians 
vlees dat met hormonen be
handeld is in het vooruitzicht. In 
de VS zijn drie lichaamseigen en 
twee syntetische hormonen in 

het vlees wettehjk toegelaten, in 
Europa zijn ze verboden. 

Vandemeulebroucke vreest dat 
onder hevige Amerikaanse druk 
de EU niet langer zal kunnen 
verhinderen dat de VS zulk hor
monenvlees op de Europese 
markt zullen brengen. Al de 
heisa rond gezond en hormo
nenvrij vlees die in Europa en 
Vlaanderen gevoerd werd, zou 
dan wel eens vergeefse moeite 

geweest kunnen zijn. 

Op het koUoquium namen de 
Amerikaanse landbouwattaché 
bij de EU, Georged Pope en de 
direkteur van de US Meat Ex
port Federation, Willem Zerk, de 
verdediging op van het Ame
rikaans vlees. Het duo stelde dat 
Europa slechts een vleesem-
bargo zal kunnen handhaven 
indien dit met solide weten
schappelijke argumenten wordt 
ondersteund. 

,,Wie beweert dat de drie li
chaamseigen en de twee syn
tetische hormonen schadelijk 
zijn voor de gezondheid, moet 
dat onomstootbaar kunnen be-
^vijzen", vonden de Amerika
nen. 

De Europese landbouwkom-
missaris Fióchler wil eind deze 
maand, tijdens een wetenschap
pelijke konferentie in Brussel, 
experten over het vraagstuk aan 
het woord laten. 

Maar eigenlijk is het toch wel 
straf dat de Amerikanen de za
ken in Europa zo op hun kop 
zouden kunnen zetten. Is het 
immers niet in de eerste plaats 
aan de Amerikanen om te be
wijzen dat de hormonen die ze 
wettelijk toelaten geen dchade be
rokkenen aan de gezondheid 
van de konsumenten, dan aan 
de Europeanen om te bewijzen 
dat die hormonen wél de ge
zondheid schaden? En mag een 
overheid in geval van twijfel 
misschien de risiko's voor de 
volksgezondheid niet laten pri
meren op de wetten van de 
ongebreidelde vrije konkurren-
tie? 

MAAR 
De Socialistische Partij denkt 
na over de hervorming van de 
Sociale Zekerheid. Even na 
Sinterklaas komt er een par-
tijkongres over de SZ. Ver
leden weekend werd een dis-
kussienota voorgesteld aan de 
SP-Raad van voorzitters en 
sekretarissen, het hoogste or-

f aan van de partij tussen twee 
ongressen in. 

Daarmee is het nu voor ie
dereen duidelijk dat de huidige 
Sociale Zekerheid onbetaal
baar wordt, en niet meer be
antwoordt aan de behoeften 
van vandaag, laat staan mor
gen. Daarom gaan nu ook de 
Vlaamse sociahsten het debat 
over de hervorming van de SZ 
aan, zonder taboes maar met een 
reeks onaantastbare gremxn, le
zen we in De Standaar?. 

Van zo'n dubbelspraak krijgen 
yve het flink op de heupen: 
ofwel zijn er geen taboes, en 
dus ook geen grenzen die on
aantastbaar zijn. Ofwel zijn er 
taboes, en dan trekt de SP 
ergens een grens, die afbakent 
over wat wel en wat niet ge
praat kan worden. Intelligente 
lezers zullen de socialistische 
terminologie in de tweede be
tekenis interpreteren: er zijn 
voor de SP wel degehjk ta
boes, zij het zonder dat weinig 
inspraak-gevoelige -woord te 
hanteren. 

Om welke "onaantastbare 
grenzen" gaat het dan? Het 
wettelijk pensioenstelsel mag 
niet afgebouwd worden tot 
een niet langer leefbaar ba

sispensioen. Er mag meer se-
lekti-viteit komen in kinder
bijslagen en gezondheidszorg, 
maar de hoogste inkomens 
mogen niet uit de stelsels ge
jaagd worden. De baas van de 
Socialistische Mutualiteiten, 
Guy Peeterd, was al lang te
vreden: de hervormingen die 
zijn partij op de agenda -wil 
schuiven, zullen geen big bang 
van de stnikturen veroorza
ken. 

Het grootste taboe bleef, zoals 
dat met taboes hoort, onbe
sproken. Uit de pers konden 
we althans niet opmaken dat 
de socialistische krijtlijnen 
voor de SZ, op papier gezet 
door ex-voorzitter Vanden-
broucke, melding maakten van 
een of andere vorm van fe
deralisering van een of meer
dere onderdelen van de SZ. 
Vreemd. In het Vlaams re
geerakkoord bievoorbeeld, 
dat toch de handtekening 
draagt van enkele zeer voor
aanstaande kameraden, lezen 
we onder het hoofdstuk "Onze 
autonomie verdiepen" een niet 
mis te verstaan pleidooi voor 
de federalisering van de kin
derbijslagen en de gezond
heidszorg, persoonsgebonden 
aangelegenheden bij uitstek. 

Federahsering, om de vloek 
aplitéing niet in de mond te 
nemen, van delen van de SZ 
lijkt wel het rode taboe bij 
uitstek geworden zijn. In het 
recentste nummer van SPB-
régard/BPS-vLiie, het tweetalige 
blad van de Belgiiche Progre.<-
jieve Socialisten, toont het "di-

rektiekomitee ' van deze uni
taire socialistische drukkings-
groep zich blij dat de VU niet 
meer in de Vlaamse regerings
ploeg zetelt. De BPS geeft 
Tobback gelijk dat de SP geen 
regeringskoalitie moet vormen 
"met een partij die om de ha
verklap de 'federalisering' van 
de Sociale Zekerheid eist." 

BPS gaat er prat op al 20 SP-
parlementsleden (bijna de 
helft van het totaal van de SP) 
in haar rangen te tellen, en 
geeft ook de namen vrij van 
BPS-ministers en BPS-ers op 
studiediensten, kabinetten, 
krantenredakties, vakbonden, 
overheden (bvb. de PS-er Guy 
Dedolre, adjunkt van de goe-
vemeur in Vlaams-Brabant). 
Zelfs bekende auteurs en pro
fessoren bekenden zich tot de 
klub van socialistische belgi-
cisten, medestrijders tegen 
vooral de federalisering van de 
SZ. 

Hoezeer dit taboe overigens 
ingeworteld zit in de Belgische 
federale en semi-federale in-
stelhngen toont volgend 
nieuwsfeitje aan: vorige week 
werd het eerste officieel Ta.-pport 
met vergelijkbare cijfers be
kendgemaakt over de onder
scheiden takken van de SZ. 

Dat rapport werd opgesteld 
door de Nationale Arbeidsraad 
(NAR), op basis van cijfers 
over 1993. We citeren De Stan
daard: „De Nar was niet hap
pig om cijfers per deelstaat te 
leveren. Hij geeft er dus per 
arrondissement; belangstel

lenden moeten ze met de hand 
optellen om deelstaatcijfers te 
bekomen." 

Wat leverde dit optelwerk op? 
Vlaanderen betaalt 65% van 
alle SZ-bijdragen voor werk
nemers, Brussel 9%, Wallonië 
27%. Dat stemt ongeveer 
overeen met de cijfers van de 
betaalde lonen en de aandelen 
van de deelstaten in het bruto 
binnenlands produkt. 

En de verhoudingen van de 
uitkeringen? Die variëren 
naargelang de SZ-tak sterk. 
Maar nergens bedraagt het 
Vlaams aandeel meer dan het 
aandeel van de bijdragen: in de 
werkloosheidsverzekering 
ontvangt Vlaanderen 5 1 % 
(Brussel: 10%, Wallonië: 
39%); in de rust- en over
levingspensioenen ontvangt 
Vlaanderen 58% (Brussel: 9%, 
Wallonië 33%); in de uitke
ringen voor beroepsziekten 
ontvangt Vlaanderen 36% 
(Bmssel: 2%, Wallonië 62%); 
in de arbeidsongevallen gaat 
56% naar Vlaanderen (Brus
sel: 7%, Wallonië: 37%); in de 
invaliditeitsuitkeringen voor 
blijvend zieken gaat 50% naar 
Vlaanderen, 10% naar Brussel 
en 40% naar Wallonië. Er zijn 
nog geen officiële gegevens 
voorhanden voor de gewone 
ziekte-uitkeringen van de zie
kenfondsen. Hierin zullen 
waarschijnlijk ook grote re
gionale verschillen te zien 
zijn. 

De NAR-studie spreekt zich 
niet uit over de \Taag of deze 
toch zeer grote regionale ver

schillen een gevolg zijn van 
objektieve faktoren. Maar 
zelfs los van dit onderscheid 
tussen gerechtvaardigde en 
niet-gerechtvaardigde trans
fers begrijpen we aan de hand 
van bovenstaande cijfers 
waarom de Franstaügen in dit 
federaal land de SZ ten allen 
prijze federaal vrillen houden. 
Meerdere malen reeds zeiden 
vooraanstaande PS-ers dat 
België voor hen niet meer 
hoeft Indien de SZ gesplitst 
wordt. 

De Vlamingen die voor een 
federalisering van de SZ plei
ten wordt verweten vanuit een 
egoïstische reflex te handelen: 
"eigen volk eerst". Dat is min
stens gedeeltelijk onterecht. 
Zoals de VU steeds voorge
houden heeft, en het recente 
Vlaams regeerakkoord (zon
der de VU) ook stipuleert, een 
federalisering van delen van 
de SZ is juist aangewezen om
dat het gezondheidsbeleid en 
het gezinsbeleid bij uitstek ter
reinen zijn waar de gemeen
schappen eigen aksenten kun
nen leggen. Het is niet het naar 
Wallonië stromende Vlaams 
geld dat de voornaamste 
Vlaamse pleitbezorgers van 
een gefederaliseerde SZ de 
ogen uitsteekt, maar wel de 
wens om een beter beleid te 
voeren. 

Zoveel kan men niet zeggen 
van de Walen die België 
slechts willen laten voortbe
staan op voorwaarde van een 
unitaire SZ. 

(pdi) 
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GEPRANGD TUSSEN KULTUUR EN EKONOMIE: 

DE VASTE BOEKENPRIJS 
De jongd te jaren gaat de boekenbeurs steevast gepaard met 
een opflakkering van het debat rond een voéte boekenprijs. 
Ook dit jaar Is dat niet anders. VU-volksvertegenwoordiger 
Hugo Olaerts diende enige tijd geleden een vernieuwd 
wetsvoorstel In dat van de vaste boekenprijs een feit moet 
maken. Vernieuwd omdat het voorstel voortborduurt op een 
vroeger van Herman Suykerbuyk (CVP). Met een va^te 
boekenprijs wordt dumpingverkoop vermeden en blijft er 
geld over voor het uitgeven van minder populaire literatuur 
zoals bv. poëzie. 

B
oeken schijnen in de eerste 
plaats thuis te horen bin
nen de kulturele sektor. 
Maar om ze uit te geven is 

er geld nodig en niet zelden 
kruisen daar kuituur en eko-
nomie de degens: naarmate de 
verkoopskansen van een boek 
kleiner zijn, daalt ook de kans 
dat het ooit wordt uitgegeven, 
ongeacht de mogelijk (kultu-
reel, wetenschappelijk, ...) 
waardevolle inhoud. 

Hugo Olaerts: „De vodte boe
kenprijs u een middel om het boek-
bedrijf niet zuiver bedrijpmatig en 
ekonomüch aan te pakken. Hij be
oogt het op ekonomüch verantwoorde 
wijze beschikbaar stellen van een 
inaatdchappelijk-kultureel pro-
dukt." 

Olaerts gooit geen stenen naar 
de ketens van boekhandels die 
soms -wel eens verweten wordt 
te lage verkoopsprijzen te han
teren. „Kortingen zijn", aldus het 
kamerlid, „geen privilege van de 
megazaken en omgekeerd kan er ook 
niet zonder meer beweerd worden dat 
de kleinere boekhandeL per definitie 
een betere dervice verlenen. De vaste 
boekenpriji) moet kaderen binnen een 
geheel van leedbevorderende maat
regelen. Maar: er kan niet ontkend 
worden dat een veralgemening van 
kortingen op basis van een fiktieve 
referentiep rijd ertoe zal bijdragen dat 
het rendement in de gehele sektor 
daalt. Dit zal bovendien leiden tot 
een verdere daling van het aantal 
verkooppunten en dus van de be
reikbaarheid van het boek." 

Vroeger berustte de prijs van de 

Hugo Olaerts: „Een vcute boekenprijs alleen zal de ontlezing niet doen 
afnemen. Hij kan wel kaderen binnen een globaal leesbevorderend 
beleid." 

boeken op afspraken tussen de 
leveranciers en de afnemers, 
maar de huidige Europese kon-
kurrentieregels maakten daar
aan een eind. De Europese 
kommissie wenst geen richtlij
nen uit te vaardigen rond een 
bodemprijs, maar vond wel dat 
de overheden van de verschil
lende taalgebieden een prak
tische oplossing moesten nastre
ven. Naast anderen hebben Ne
derland en Frankrijk al een slui
tende regelgeving rond de prijs 

van boeken. In België verloopt 
het debat veel moeizamer. 

EKONOMISCHE 
BLOKKADE 
Het dossier is geblokkeerd om-
•wille van de ekonomische (en 
dus federale) aspekten van de 
zaak. De federale regering 
wenste begin '95 eerst na te 
gaan of een prijsbinding niet in 
strijd \vas met de Europese wet
geving en diskussieerde over de 
vraag of een vaste prijs ook kon 

ALL YOU NEED IS SHOW 
Van Tone Brulin zijn de wijze woorden: 
„Televisie is de operatietafel van de mens." 
Ze flitsten mij door het hoofd toen ik mijn 
huisgenoten tranen zag wegwissen bij het 
aanschouwen van het VTM-programma 
All You Need is Love. Daarin bekende een 
jonge vrouw publiekelijk haar liefde voor 
haar nietsvermoedende echtgenoot die via 
een list, het ophalen van een berg zand, 
naar de studio's in Vilvoorde was gelokt. 

Eerder Ln het programma had de mevrou^v 
ten aanschouwe van het zaalpubliek en 1,5 
miljoen kijkers uitgelegd dat zij door on
gevraagde avances van een aanbidder 
haar zaak, haar vader, de genegenheid van 
haar familie en weetikveel verloren had. In 
een stroom van tranen wou ze haar echt
genoot publiekelijk van haar onvervalste 
liefde en trouw verzekeren. Dat zou mid
dels een lied gebeuren, een versie van ,,De 
Roos", aangepast aan het drama dat ze zo 
vrij ^vas te komen vertellen. 

De lankmoedige echtgenoot reed met zijn 
tientonner de parking van de studio's op 
al-waar hij door de presentatrice op de 
hoogte werd gebracht van de list. Op de 
showvloer bekende mevrouw haar rots
vaste liefde, nam de mikro en zong haar 
droevig verhaal... 

Toen was het tijd voor de tranen, die 
stroomden rijkelijk tot in onze huiskamer. 
Gealarmeerd door dit gesnotter keek ik op 
uit het boek dat ik tot dan toe in peis en 
vree tot mij had genomen. 

En toen schoten mij de woorden van Tone 
Brulin door het hoofd: televisie is de 
operatietafel van de mens. Wijze man, die 
Brulin. 

Maar zo hadden mijn huisgenoten het niet 
begrepen, want mijn mening dat zo'n 
diepe emoties niet voor teevee vatbaar zijn 
kende bij hen geen genade. Ik zou ou
derwets zijn, een gesloten boek, een ge-
heimzinnigeicird en, nog veel erger, geen 
hart hebben. 

Mijn verweer, als zou het om voyeurisme 
van de laagste soort gaan, werd radikaal 

tegengesproken want... emoties tonen is 
schoon-menseUjk, moedig en bovenal ge
tuigend van durvende oprechtheid. 

Neen, ik dan weer, emoties zijn zo privé 
dat ze slechts voor binnenkamers gebruik 
zijn en op teevee verboden zouden moeten 
w^orden. Omdat deze opmerking ook geen 
genade kende kroop ik stilletjes terug in 
mijn boek en las verder. 

Of deed toch alsof, want ,,het incident" 
zette mij aan het denken. 

Waarom moeten mensen zo nodig op 
televisie hun intiemste intimiteiten komen 
vertellen? En •waarom spelen TV-stations 
zo handig op deze gevoelens in? Het moet 
wat met kijkcijfers te maken hebben ^vant 
zowel in Nederland, waar het programma 
vandaan komt, als in Vlaanderen haalt dat 
soort uitzendingen do hoogste cijfers. 

In de diskussie, die ik in binnenste voerde, 
bracht ik ook aan dat sommige liefdes-
affaires op teevee niet altijd het gewenste 
happy end kennen en man en/of vrouw 
ook al eens met lege harten achterblijven. 
Zonder schroom, zonder schaamte be
leven ze hun publieke afgang. Is dit ma
sochisme? Zelfkastijding? Of wat? Ik 
weet het niet. 

Als de psichiaters het wél weten, dat ze het 
mij zeggen, aub! 

Omdat de vraag mij bezighoudt, mij bij 
•wijlen zelfs kweelt, heb ik voor mijn ge
moedsrust een antwoord verzonnen. 

Mensen leven lang niet meer in de gesloten 
gemeenschap waar iedereen (haast) alles 
van mekaar •wist. Belangrijke levensmo
menten als verliefd, verloofd, getrouwd, 
waren ooit onderdelen van het gemeen
schappelijke leven en werden in het open-
bciar gevierd. Het volk had er zijn rituelen 

voor. Het liefst voor het altaar en/of op het 
gemeentehuis in het bijzijn van pastoor of 
burgemeester om het zo officieel mogelijk 
te maken. 

Geboren •worden, ziek zijn, sterven, be
graven \vorden, gebeurde in familie- en 
geburenkring. In een stoet door de straten, 
omringd door het hele dorp dat meefeestte 
of meetreurde. Vandaag zijn woningen 
meer dan ooit a huis clos, met gesloten 
deuren. 

Maar de behoefte om de emotionele mo
menten te uiten is gebleven. En waar kan 
zoiets, en liefst voor zoveel mogelijk ogen, 
dan op teevee? Zou dat de uitleg kunnen 
zijn? 

Tot daar geen probleem, de schaduwkant 
is echter dat al die brave mensen blijkbaar 
vergeten dat ze opgevoerd worden als 
show-beesten en hoe schabou^welijker hun 
mizerie hoe liever de programmamakers 
het hebben. Want beter dan -wie ook weten 
zij dat mensen voyeurs zijn en uit zijn op 
de afgrijselijkste taferelen. Dat is toch het 
sukses van Jambers en Co! Wat vroeger 
het rariteitenkabinet op de kermisfoor was 
(negerin met 3 borsten, de vrouw met de 
baard, een siamese tweeling, een d^werg, 
enz...) is vandaag teevee. Vroeger \verd 
menselijke miserie ads kermisattraktie ver
kocht, vandaag wordt relatie-miserie 
(love, heet dat dan) als TV-sho^w ver
kocht. 

De grillen van de natuur die het menselijk 
hchaan verminkten zijn gelukkig van de 
foren verdwenen, maar de grillen van het 
hart en de onderbuik zijn in de plaats 
gekomen. En wekelijks zitten 1,5 miljoen 
Vlamingen schaamteloos naar deze mi
serie te gapen. 

En geen mens stelt zich vragen. Noch het 
publiek, noch de overheid. En zeker de 
direktietoren van Medialaan 1 te 1800 
Vilvoorde niet. Dciar rinkelt de kassa. En 
zeg nu zelf: is dat voor een kommerciële 
zender niet het belangrijkste? 

R.Asmus 

gelden voor geïmporteerde boe
ken. 

H. Olaerts: „Nochtans geldt de 
Franse wet wel voor geïmporteerde 
boeken. Bovendien ui de E.G. in 
oktober 1994 ook akkoord gegaan 
met een regeling waarbij de Duitse 
boekenprijs ook in de nieuwe EU-
lidstaat Oostenrijk geldt en om
gekeerd. 

Vooral echter waren en zijn de drie 
gemeenschappen ui België samen 
van mening dat de vaste boekenprijs 

• hun kultureel beleid beter dient. 
Bijgevolg ook wed het dossier op de 
agenda geplaatst van jde informele 
raad van de ministers van Kuituur 
van de Europese Unie, dit onder de 
invalshoek van de grensoverschrij
ding binnen éénzelfde taalgebied. 

Dit hernieuwde wetsvoorstel is aan
gepast aan de jongste staatsher
vorming én de formaliteiten zijn 
vereenvoudigd. Het voorstel wil boe
ken en de verkoop ervan beschernun. 
Dat wil zeggen dat het boek niet 
volledig blootgesteld kan worden aan 
marktmechanismen." 

Twee weken geleden interpel-
leerde de VU'er federaal mi
nister Elia Di Rupo over de vaste 
boekenprijs. In zijn antwoord 
deelde Di Rupo mee dat het 
dossier overgemaakt zal worden 
aan de kommissie voor Eko-
nomie in de Senaat. Daar zal 
beslist •worden over de (al dan 
niet) te nemen maatregelen. 
Olaerts kan zich niet echt vin
den met deze gang van zaken: 
de federale regering schuift de 
verantwoordelijkheid van zich 
af. Boeken kunnen blijkbaar 
nog altijd niet los ^vorden gezien 
van ekonomie. 

Bert Anciaux wilde weten of Sa
bena zijn boekijouding ging uit
vlaggen. 

Op vraag van VU-senator Bert 
Anciaux antwoordde federaal 
minister van Verkeer, Daerden, 
dat hij niet op de hoogte is of 
Sabena plannen heeft om zijn 
boekhouding in India te laten 
doen. Aanleiding van de inter
pellatie was de participatie van 
Swissair in de Belgische lucht
vaartmaatschappij . De Zwit
serse maatschappij laat sinds 
jaar en dag o.a. haar boekhou
ding doen door Indische in
formatici. Alle gegevens gaan 
via modem naar het Verre Oos
ten waar goedgeschoolde en 
goedkope arbeidskrachten ze 
verwerken. Daerden zij voorts 
in zijn antwoord dat het Swis
sair, als kommerciële onderne
ming, vrij staat haar boekhou
ding te laten doen •waar de maat
schappij dat zelf wil. 

(gv) 

WOENSDAG 8 NOVEMBER 1995 

file:///vorden
file:///verd


EVRARD RASKIN SCHRIJFT 

GERARD ROMSÉE UIT HET HALF-DUISTER 
Gerard Ronuée 'u altijd een ietwat geheimzinnige figuur 
geweekt onder de vooraandtaande Vlaanu-nationaL'uten. 
Hij woif een uitzondering vooreerst al omdat hij opgegroeid 
wad in een frarukiljonö milieu. Het F rand wa^ de hui) taal 
en zijn vader wad een fanatiek belgiciit, wat voldoende 
bewezen werd door zijn houding tegenover zijn zoon Gerard 
toen deze van de Leuvense Univeréiteit weggezonden werd 
(1924) wegeru zijn vUianugezindheid. De levenswijze van 
Ronuée ötak öchril af tegenover deze van de doorsnee 
Vlaamj-nationalidt. Daarenboven wad hij uitermate 
zwijgzaam waar het zijn eigen peréoon betrof. 

V
oor de geschiedenis van het 
Vlaams-nationahsme, in
zonderheid het VNV, is 
Romsée belangrijk en 

daarom is de biografie die 
Evrard Raskin aan hem gewijd 
heeft biezonder welkom. Een 
leemte wordt aldus opgevxild, 
w^ant tot nu toe was er weinig 
gew^eten over Romsée. Het 
moet gezegd dat de auteur geen 
tijd of moeite gespaard heeft om 
aan speurwerk te doen en alle 
inftsrmatie te verzamelen die 
nog bereikbaar was. 

Het is opmerkelijk hoeveel ge
gevens hij achterhaald heeft, 
wat er toe bijgedragen heeft zijn 
boek te stofferen in die mate 
zelfs dat het uitgegroeid is tot 
een zeer lijvige levensbeschrij
ving (449 bladzijden). 

rijkend. Het zal geen verbazing 
verwekken dat de jonge Gerard 
Romsée de Vlaamse beweging 
ontdekt heeft onder invloed van 
een kollege-leraar. Maar het is 
uiteraard aan de Leuvense uni
versiteit dat hij zich manifes
teerde als een beginselvast 
Vlaams-nationalist: hij ^verd er 
een studentenleider, een grote 
figuur, vooral ook door zijn 
standvastigheid waardoor hij 
het slachtoffer ^verd van een 
wegzending van de universiteit 
{coiuiiium abeundi). Slachtoffer 
o.m. omdat deze maatregel een 
breuk met zijn vader veroor
zaakte, waardoor hem alle mid
delen van bestaan onttrokken 
\verden. 

Romsée heeft toen een zeer 
moeilijke periode doorgemaakt, 

Sekretarui-generaal van Binnenlandde Zaken Gerard Ronuée brengt 
een bezoek (8 juli 1942) aan de schorren van Zandvliet die ingedijkt 
werden door de ArbeSódienjt. Rechte van Ronue'e Arbeidjleider ir. Van 
Thillo. 

CONSILIUM ABEUNDI 

Uit vele nieuwe gegevens en 
ook uit vele details wordt voor 
het eerst een aanvaardbaar en 
boeiend portret getekend van 
een inderdaad uitzonderlijk, 
maar zeer begaafd man. Vooral 
de speurtocht naar de innerlijke 
mens, naar de diepere moti
vering ook van zijn overtuiging 
en zijn inzet is nieuw en ver-

^^ -ï^ V ?" '•^ J ^ iSt 4.- "^ ï ^ ''^ 

maar hield vol en behaalde het 
diploma van doctor in de rech
ten voor de zgn. ,,midden-jury". 
Daardoor kon hij zich als ad-
vokaat aan de balie laten in
schrijven en een zelfstandig, ei
gen bestaan beginnen. 

In de provincie Limburg kwam 
het Vlaams-nationalisme moei
zaam van de grond. De Front
partij kon er niet doorbreken. In 

1925 kwamen de Vlaams-na
tionalisten bij de verkiezingen 
op onder de naam ,,Kathoheke 
Vlaamse Fronters". Er kwam 
weldra ook een provinciale par
tij van Vlaams-nationalisten, de 
,,Katholieke Vlaamse Volkspar
tij" tot stand. Bij de verkie
zingen van 1929 kwam Gerard 
Romsée op als lijstaanvoerder in 
het kiesarrondissement Tonge
ren-Maaseik en werd tot volks
vertegenwoordiger gekozen. 
Van dan af zal hij onafgebroken 
in het parlement zetelen. Hij 
werd een van de boegbeelden 
van de Vlaams-nationalisten en 
na de oprichting van het VNV, 
van deze partij. Volgens de au
teur behoorde Romsée tot de 
gematigde vleugel van het VNV. 
Hij werd fraktievoorzitter van 
de Vlaams-nationalisten in de 
Kamer. In het VNV speelde hij 
een belangrijke en vooraan
staande rol. 

Het is mij niet mogelijk een 
uitvoerig resumé van dit om
vangrijk boek te geven. Daarbij 
komt dat veruit de belangrijkste 
periode uit het leven van Rom
sée de periode geweest is toen 
hij, tijdens de bezetting, sekre-
taris-generaal was van het dub
bel-departement Binnenlandse 
Zaken en Volksgezondheid. 

DEUKATE VRAGEN 
In het begin van de bezetting 
was hij reeds goeverneur van 
Limburg geweest. Als sekreta-
ris-generaal heeft hij een zeer 
belangrijke rol gespeeld. Er rij
zen in verband hiermee twee 
dehkate vragen. Vooreerst is er 
de vraag over de relaties van 
Romsée met ,,Laken", lees ko
ning Leopold. De auteur heeft 
zo wat alles nagespeurd en komt 
tot het besluit dat Romsée wel
iswaar nooit de koning persoon
lijk ontmoet heeft, maar wel, tot 
midden 1943, nauwe relaries 
had met niet alleen de sekretaris 
van de koning, graaf Capelle, 
maar eveneens met de kabi
netschef van de koning, baron 
Fredericq. Beide gaven hem de 
overtuiging dat hij de goedkeu
ring genoot van de koning. Hoe
ver deze goedkeuring reikte in 
konkrete gevallen (zoals de be
noeming van Van Coppenolle, 
de Grote Agglomeraties, enz.) is 
moeilijk uit te maken. Door zijn 
opzettelijk en ostentatief stil
zwijgen heeft Romsée wellicht 
de indruk verwekt dat hij veel te 
verzwijgen had, meer dan wat 
bekend geworden is. Hij zou 
dan zeer listig zijn stilzwijgen 
uitgespeeld hebben als een troef 
in zijn verdediging: de trouwe 
en betrouwbare dienaar van de 
koning. De tweede vraag betreft 
de relatie tussen Romsée en het 
VNV tijdens de oorlog. In zijn 
verdediging, na de oorlog, be-
•weerde Romsée dat hij steeds 
als een Belgisch ambtenaar ge
handeld had, niet aan politiek 
gedaan had en zijn relaties met 
het VNV, zonder ontslag te ne
men, stop gezet had. De auteur 
oordeelt zeer terecht dat de wer
kelijkheid anders was, en dat er 
meer dan voldoende bewijzen 
zijn dat Romsée met het VNV 
nauw samengewerkt heeft. 

Het is mij niet mogelijk in de
tails te treden. Het moge vol
staan er op te wijzen dat de zgn. 
,,greep naar de macht" van het 
VNV zeker en in hoge mate 

Ronuée bezoekt Antwerpen na een bombardement, linkd van hem 
oorlogdburgemeedter Leo Delwalde, rechte dekretaru-generaal van 
Ekonom'uche Zaken Victor Leeniaru. 

door Romsée gesteund geweest 
is. Dit wordt bewezen niet al
leen door zijn benoemingspo-
litiek, maar ook door een aantal 
maatregelen en hervormingen 
die hetzelfde doel beoogden. Zo 
het de oprichting van de grote 
agglomeraries toe nieuwe bur
gemeesters en schepenen te be
noemen in de grote steden van 
Vlaanderen en ook in de stad 
Brussel. Hierbij kwam het VNV 
ruim aan zijn trekken. Gerard 
Romsée heeft als sekretaris-ge-
neraal een enorme werkkracht 
en aktivititeit aan de dag gelegd. 
Het overzicht hiervan beslaat 
een groot gedeelte van het boek 
en is zonder meer indrukwek
kend. Deze periode is dan ook 
de belangrijkste uit het leven 
van Romsée. 

De auteur neemt aan dat Rom
sée op post gebleven is en zijn 
zware verantwoordelijkheid is 
blijven dragen tot op het einde 
omdat hij geloofde in de zgn. 
,,derde hypothese'": geen over
winning of geen volledige ne
derlaag van Duitsland, maar 
een kompromis-vrede in het 
Westen, om een overrompeling 
van een groot deel van Europa 
door het kommunisme in ex
tremis te voorkomen. 

WAARHEIDSGETROUW 
Het proces Romsée, na de oor
log, is een groot proces geweest, 
dat, voor het Krijgshof, geheel 
beheerst werd door de be
klaagde, die nogmaals en voor 
het laatst bewees een man te zijn 
van uitzonderlijk formaat. 
Daarna, na zijn vrijlating heeft 
Romsée (waarschijnlijk tegen 
zijn verwachting) geen enkele 
politieke rol meer gespeeld. 

Evrard Raskin heeft niet aUeen 
de bouwstoffen verzameld om 
dit boek te schrijven, hij heeft 
oordeelkundig alle gegevens af-
ge^vogen en samengevoegd. Als 
historikus heeft hij gestreefd 
naar objekriviteit, naar een 
waarheidsgetrouw relaas niet 
aleen van de feiten, maar daar
enboven heeft hij gepoogd ons 
een inzicht te geven van de 
komplexe persoonlijkheid van 
Romsée. Dit was geen gemak
kelijke opgave, gezien de grote 
stilzwijgendheid van betrok
kene. Hij komt naar voren, uit 
de geheimzinnige half-duister
nis, als een introvert, een een
zame, maar ook een zeer devote 
man, diep-kristelijk, een Maria
vereerder en bedevaartganger. 
Zonder twijfel was hij biezon
der intelligent en beschikte hij 
over diplomatieke gaven. Hij is 
een van de grote Vlaams-na
tionalisten geweest, een van hen 
die hun leven in dienst stelden 
van hun overtuiging, van de 
strijd voor het Vlaamse volk. 
Geen banale figuur. Geen 
dorpspolitieker of demagoog. 

Evrard Raskin heeft een boek 
geschreven (sommige details, 
van private en delikate aard, 
•waren misschien beter wegge
laten), dat voor alle Vlaams
nationalisten en voor allen die 
belangstelling hebben voor de 
geschiedenis van het Vlaams-
narionahsme en van de koUa-
boratie aanbevolen lektuur is. 

F. Van der Eist 

c» Gerard Ronuée. Een onge
wone man. Een ongewoon leven. 
Evrard Rodkin. Vitg. Hadewijcb, 
Antwerpen-Baarn, 1995. 1.190 
fr-
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ZOEKTOCHT NAAR WERKBARE BESTUREN 

ANC VEROVERT 
MEERDERHEID GEMEENTERADEN 
STELLENBOSCH — „Ik geloof dat het zal veranderen ", 
zo benadrukte de 46-jarige Lilian Matawani uit de zwarte 
woonwijk Kaya mandi nadat ze voor de eeröte maal had 
mogen étemmen voor de gemeenteraad van Stellenbo<fch. 
Een geloof dat Lilian ongetwijfeld deelde met de andere 
zwarte kiezer,) die woensdag 1 november deelnamen aan de 
eer,)te niet-raciale lokale verkiezingen in Zuid-Afrika. Uit 
de resultaten blijkt dat het ANC erin geélaagd ui om haar 
nationale macht,)politie nu ook te konaolideren op het 
lokale be,)tuurdniveau. 

D
e deelname van onafhan
kelijke kandidaten en lo
kale partijen bemoeilijkt 
een nationale ontleding 

van de gemeenteraadsverkie
zingen. In de komende ^veken 
zal nog druk worden onder
handeld over de vorming van 
koalities. Daarbij zullen onaf-
hankelijken en Belastingbeta
lersverenigingen vaak op de 
spreekwoordelijke ^vip zitten. 

Als gevolg van politieke twisten 
tussen NP, A N C en Inkatha 
over de afbakening van kies-
distrikten werd niet gestemd in 
de provincie KwaZulu-Natal, 
de regio rond Kaapstad en en
kele landelijke gebieden. Deze 
regio's zullen begin volgend jaar 
naar de stembus w^orden ge
roepen. 

VOORLOPIGE CIJFERS 
Bij het ter perse gaan van W I J 
waren alle kiesresultaten nog 

niet beschikbaar. Met twee 
derde van de stemmen geteld, 
blijft het ANC veruit de groot
ste partij op nationeial vlak (68% 
t.o.v. 63% in '94). De N P volgt 
met 21,8% (20% in '94). Het 
rechtse Vrij heidsfront van ge
neraal Constand VUjoen ver
zekert zich van een zeer be
scheiden positie op het politieke 
schaakbord (5%). De liberale 
D P (Demokratiese Party) is en
kel in de stedelijke gebieden een 

In de Huidbotii) van de extreem-rechtde Afrikaanse Uider, Eugene 
Terre'Blanche, haalde het ANC - opmerkelijk - de abdoUite meer
derheid. 

NA DE MOORD OP RABIN 

VREDE ALS 
ENIGE UITWEG 
(Vervolg van blz. I) 

Politiek realisme en de druk 
van de Verenigde Staten 
dwongen Arafat en Rabin 
naar die onderhandelingstafel. 
Het vredesproces begon maar 
stootte op veel en hevige te
genstand, zowel bij radikale 
joden als bij radikale Pale-
stijnen. Die tegenstand zal in 
de toekomst blijven bestaan. 
Elr is nochtans geen andere 
uitweg dan het verderzetten 
van het vredesproces, met een 
verdere uitbreiding van de 
Palestijnse autonomie en zelf
beschikking. 

ZELFBESCHIKKING 
De moord op Rabin toont aan 
tot welke gewelduitbarstin-
gen religieus fanatisme dat in 
de pas loopt met een impe
rialistisch nationalisme in 
staat is. De jonge dader, die 
samen met zijn broer ope
reerde, noemde de moord een 
opdracht van God. Het was 
bijgevolg zijn phckt om God 
te gehoorzamen. 

Op de achtergrond van de 
moord zijn de twee kompo-
nenten van belang: een fa
natieke godsdienst en een ex
treem nationalisme. De moor
denaar is voorstander van een 
Groot-Israël. 

Religieus fanatisme zorgt de 

jongste tijd voor steeds meer 
bloedvergieten, terrorisme en 
aanslagen. Wanneer daar een 
extreem nationalistisch sausje 
overgegoten w^ordt krijgt men 
een levensgevaarlijke brand
bom. Kijk maar naar ex-Joe-
goslavië, Tsjetsjenië, het Al-

f erijns moslimterrorisme en 
et gewelddadig fundamen

talisme in bepaalde islamsta-
ten. 

In drie recente voorvallen 
bleek bovendien dat het grote 
gevaar van binnenin komt: 
van de Japanse sekte die gif
gas in de metro spoot tot de 
aanslag op een regeringsge
bouw in de Verenigde Staten, 
en nu de moord op Rabin. 
Telkens waren volksgenoten 
de daders van aanslagen die 
andere volksgenoten tot 
slachtoffer maakten. 

Dat is heel wat anders dan 
volkeren die vreedzaam ijve
ren voor het recht op zelf
beschikking. Het is voor die 
volkeren van groot belang op 
dat onderscheid te hameren. 
Niet elk nationalisme lokt ge
weld uit. Niet elke godsdienst 
hoeft tot onverdraagzaamheid 
te leiden. Integendeel: nati
onalisme en godsdienst kun
nen ook bevrijdend en ver
draagzaam zijn. 

(paj) 

politieke faktor vcui betekenis. 

Opmerkelijke gebeurtenissen 
zijn de absolute ANC-meerder-
heid in de thuisbasis van de 
extreem-rechtse AWB-leider 
Eugene Terre'Blanche en het 
monsterverbond tussen NP, 
PAC en D P in Graaff-Reinet. 
Het extreem-Hnkse Pan Afri-
canist Congress for Azania lan
ceerde kort voor de nationale 
verkiezingen van april '94 de 
omstreden slogans „One settler, 
one bullet" en „Kill the Boer". 

De Wes-Kaapse ANC-leider 
Chris Nissen beschreef de ge
meenteraadsverkiezingen van 
afgelopen woensdag als „de vol
tooiing van het demokratise-
ringsproces dat in april '94 is 
begonnen". „In elk land is het 
lokale bestuursniveau het be
langrijkste omdat het zo dicht 
bij de mensen staat", aldus nog 
Nissen. Na de bekendmaking 
van de resultaten maakte hij 
zich sterk dat het ANC stem
men had kunnen afsnoepen van 
de NP. Een analyse die werd 
tegengesproken door de NP-
premier van de Wes-Kaap, Her-
nus Kriel. Met 44% van de 
proportionele stemmen bhjft de 
N P de grootste partij in de Wes-
Kaap. Het ANC behaalde er een 
verkiezingsskore van 36%. In 
de andere zeven provincies 
haalde het A N C meer dan de 
helft van de uitgebrachte stem
men. 

ZETELVERDELING 
De wijze w^aarop de gemeen
teraadszetels w^orden verdeeld 
over partijen en kandidaten is 
het resultaat van een kompro-
mis tussen N P en ANC. Zestig 
procent van de zitjes wordt toe
gewezen aan gemeenteUjke 

NEDERLANDSE CLUB IN KAAPSTAD 
GERED: 

„LUaOR ET EMERGO'' 
KAAPSTAD - Met de 
Zeeuwse wapenspreuk „Luc-
tor et Emergo" in het ach
terhoofd heeft WUlemijntje 
Fenton-Bijleveld de Neder
landse Club in Kaapstad ter-
nauw^emood van de financiële 
strop gered. Deze historische 
parel mocht volgens haar niet 
verloren gaan voor de vol
gende generaties. Fenton-Bij
leveld vril de klub in haar 
oude glorie herstellen. De 
herdenking van Leids Ontzet 
tijdens de Tachtigjarige Oor
log wras de vuurdoop voor de 
nieuwe eigencU^es. 

Op 3 oktober 1574 verlieten 
de Spaanse belegeraars hun 
stellingen rond Leiden. De 
bevrijding van de geuzenstad 
kwam geen dag te vroeg. De 
Spaanse uithongeringsstrate-
gie had de Leidenaars bijna 
tot de wanhoop gedreven. Ge-
handikapten, zieken en weer
loze ouderlingen w^aren uit de 
stad verjaagd om de voed
selvoorraad te reserveren 
voor de „aktieve" bevolking. 
Deze verschoppelingen zou
den cJs eersten het vertrek 
opmerken van de Spanjaar
den. Alvoren de Leidenaars te 
verwittigen, eigenden ze zich 
de inhoud toe van de inder
haast achtergelaten kookpot-
ten: aardappels, wortels en 
vlees. Kort nadien zou de geu-
zenvloot van Willem van 
Oranje de uitgehongerde ste
delingen voorzien van wit 
brood en haring. 

OOK VLAMINGEN 
Het einde van de Tachtig
jarige Oorlog met de Vrede 
van Munster in 1648 bete
kende de scheiding van de 
Nederlanden. De onafhanke-
Ujkheid van de RepubUek van 
de Verenigde Nederlanden 
(Hollamd, Zeeland, Utrecht, 
Groningen, Gelderland, 
Overrijsel en Friesland) werd 
officieel erkend. De Zuide-
UjkE Nederlanden bleven on
der Spaanse heerschappij tot 
1700. De Tachtigjarige Oor
log was in 1568 begonnen met 
de Spaanse strafexpeditie van 
de Hertog van Alva tegen de 
opstandelingen in de Lage 
Landen. De Nederlandse re
volte had haar wortels in de 
ontevredenheid over het po-
ütieke en religieuze beleid van 
de katolieke Spaanse bezet
ters. 

kiesdistrikten. De ene helft van 
deze wijkzetels wordt gereser
veerd voor zogenaamde blanke 
en kleurlingwijken, de andere 
helft is bestemd voor de zo
genaamde zwarte woongebie
den. De overige veertig procent 
van de zetels wordt propor
tioneel toegekend aan partijen 
met een gemeentelijke kandi
datenlijst. 

In Stellenbosch waren er twin
tig zetels te begeven. Twaalf 
hiervan w^erden betwist door 
wijkkandidaten: zes in de zo
genaamde blanke en kleurling-
wijken en zes in het zw^arte 
woongebied Kaya Alandi. De 
resterende acht zetels zouden 
proportioneel w^orden verdeeld 
over de pohtieke formaties. Het 

Willem van Oranje,* Geuzen-
vloot bezorgde de uitgehongerde 
Leidenaard in 1574 tijdens de 
Tachtigjarige Oorlog witbrood 
en haring. 

In de marge v£ui de herden
king polste de WIJ-redaktie 
naar de toekomstplannen van 
W^emijntje Fenton-Bijleveld 
voor de Nederlandsche Club. 
„Ik wil de deur openzetten 
voor nieuwe leden", vertelde 
ze, „mensen kunnen elkaar 
hier ontmoeten om zaken te 
doen. Eigenlijk wil de Ne
derlandsche Club de kontak
ten bevorderen tussen ieder
een die ciktief is in Zuid-
Alrika." Het lidmaatschap is 
dus niet beperkt tot Neder
landers. Momenteel zijn er 
zo'n 700 leden geregistreerd. 
E^n derde van de leden heeft 
de Nederlsmdse nationóditeit. 
Daarnaast zijn er een heleboel 
Vlamingen en andere Euro
peanen. De „oude" klub telde 
meer dan duizend leden. 

Fenton-Bijleveld meent de 
aantrekkingskracht van de 
Nederlandse Club te kunnen 
vergroten door „het gebouw 
te renoveren zonder het hart 
te verwijderen". Volgens haar 
vormt het historische gebouw 
in de Keeromstraat een per-
fekt tegengewicht voor het 
moderne en toeristische Wa
terfront. Binnen twee weken 
is de nieu^ve vergaderzaal 
klaar. En begin volgende 
maand zijn alle werkzaam
heden achter de rug. Res
taurant, bar en vergaxlerzaal 
zullen dan in hun oude glorie 
hersteld zijn. 

(fy) 

ANC en de N P veroverden res-
pektievelijk zes en vier zetels. 
De Demokratiese Party sleepte, 
net als het Stellenbosch Huise 
Aksie Komitee, één zetel in de 
w^acht. De Belastingsbetalers-
vereniging legde beslag op vier 
van de zes „blanke en kleur
lingzetels". 

WciarschijnUjk zullen de ver-
kozenen van de Belastingsbe-
talersvereniging zich jian de 
zijde scharen van de NP. Voorts 
werden twee onaftiankelijken 
en twee kandidaten vna de Civic 
Alliansie verkozen. De even
wichtige zetelverdeling dwingt 
de kandidaten en partijen een 
werkbare meerderheid te vor
men voor de komende vijfjaar. 

Filip Vandenbroeke 
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1 T/M 12 NOVEMBER 95 BOUWCENTRUM ANTWERPEN 
ALJLE DAGEN VAN 10 TOT 18 UUR OP DONDERDAG 9 NOV TOT 22 UUR 

Nog tot zondag 12 november 
kunt u in het Antwerpse Bouw
centrum terecht voor de 59ste 
Boekenbeurs van Vlaanderen. 

Enkele manifestaties: donder
dag 9 november is de beurs 
uitzonderlijk tot 22 u. open, de 
dag staat in het teken vjin het 
verfilmde boek met om 19 u. een 
filmk-wis aan de hand van film
fragmenten (zaal Erasmus). 
Vrijdag 10 november staan mo
numenten en landschappen op 
het programma met o.m. een 
gesprek (16u.30, zaal Architec-
tura) met joernalist Peter Ren-
ard over de ruimtelijke wanorde 
in België. Zaterdag 11 novem
ber wordt vertelt Hugo De Rid

der (14 u.) over Mont Ducal, om 
15 u. spreekt Anthony Horo
witz over After DahL, om 16u. 
komt Louis Tobback (zonder 
J .L. Dehaene dit keer) vertellen 
over Zwart op wit. Om 16 u. 
(Erasmus) vertellen Chrisje en 
Kees Brands {Velden van weker) 
in woord, beeld en zang over de 
waanzin van 14-18. 

Sluitingsdag 12 nov. staat in het 
teken van kaUigrafie en typo
grafie met o.m. een lezing door 
Joke van den Brandt (Archi-
tectura, 11 u.), om 14 u. ( Eras
mus) ondervraagt Bruno de 
Wever André Leysen over zijn 
jeugd tijdens de oorlog. 

OVER KOLLABORATIE: 

JAKHALZEN VAN HET DERDE RIJK 
"Ik zal zoveel mogelijk in kon-
takt blijven met mannen die 
denken een bewind te vormen, 
een bewind dat mij bevcJt wel te 
verstaan. Dergelijke mannen 
zullen ^ve overal, in alle partijen 
en geledingen vinden. Het is 
niet eens nodig ze te kopen. Ze 
zullen zelf op ons afkomen, ge
dreven door ambitie, uit ijdel
heid en verblind door onder
linge haat." 

"Zij hebben nergens toe ge
diend." Beide citaten zijn af
komstig van Adolf Hitler. Het 
eerste, over de politieke kol-
laborateurs, dateert van voor 
juni 1940. Het tweede, over de 
niet-Duitse verdedigers van 
Berlijn, dateert van 24 april 
1945, enkele dagen voor de zelf
moord van de Führer. De ci
taten staan te lezen in een fas
cinerend boek over de onder
gang van de koUaborateurs in 
'44 en '45, militaire en politieke, 
van de Nederlander Martin Ro^: 
Jakhalzen van het Derde Rijk. 

MUSSOLINI 
Ros laat een bont gezelschap 
koUaborateurs van de meest uit
eenlopende nationaliteiten de 
revue passeren. Hij portretteert 
met het fascisme dwepende au
teurs als Robert Bra^iÜLich, Ezra 
Pound en Knut Hanuun. Hij 
zoekt de verklaringen voor de 
koUaboratie van de Fransman 
Laval, de groot-moefti van J e 
ruzalem Aminal-Hiu^aini, de In
diër Chandra Bode, de Hongaar 
SzaUutdl. Hij prijst Europa ge
lukkig dat Hitler pas toen het al 
te Iaat w âs zijn afkeer van de 
Russische generaal VUudov over
won. 

De auteur, die zich al jarenlang 
voor deze vreemde supporters 
van Hitler interesseert, be
schrijft de gruwelijkheden van 
de Franse "dokter Satan" Petiot, 
de werk^wijze van de joodse 
Gestapo-jodenjaagster Stella 
GoldMhlag, en de radio-propa
ganda van de Engelse Duitser 
van Amerikaanse origine Lord 
Haw-Haw. 

Alsof het een triller was be
schrijft Ros de laatste vlucht 
van Benito MiUdoLni en zijn min
nares Claretta Petacci. Beklem
mend is het verhaal over de 
oprichting en teloorgang, in 
Berlijn notabene, van de SS 
Divisie CharUmagne. Twaalf 
Franse SS-ers -wisten als enigen 
door de Sovjet-omsingeling van 
Berlijn te breken naar de Ame
rikanen, die hen uitleverden aan 
de tweede gaullistische pant-

De auteur van het boek 'JalhaLzen van het Derde Rijk', Martin Rod, 
omschrijft Bornu aU radikaai, beguwelvodt, ultrarrwntaan katoLiek 
en hevig anti-kommunuttiöch. 

« • • • • • • • • # & 

kiezing •was, maar een tussen
tijdse. Borms won als kandidaat 
voor de Frontpartij vanuit de 
gevangenis op overdonderende 
wijze de tweestrijd van de li
beraal Boeide. Maar de Kamer 
verklaarde de verkiezing on
geldig en Baelde werd volks
vertegenwoordiger. 

Ros citeert het bekende Ebdchot-
gedicht, typeert Borms als ra
dikaai beginselvast, ultramon
taans katoliek en hevig anti-
kommunistisch. Dat laatste ver
klaart ^vaarom Borms, die tij
dens de tweede wereldoorlog 
vooral een ornamentele en sym
bolische rol speelde in het kol-
laborerende Vlaams-nationa-
lisme, zich zo inspande voor de 
werving voor het Oostfront. 

Naast de centrale figuur van 
Borms, leiat Ros een zijdelings 
licht schijnen op andere 
Vlaamse koUaboratie-figuren: 
Ward Hermand, de pacifistische 

en linkse Fronter die de Al
gemene SS-Vlaanderen zou hel
pen stichten; de eerste steen-
legger van de I Jzertoren Cyrul 
Verdchaeve, die tot pure verheer-
lijker van Hitler en het nazisme 
zou verglijden; de DeVlag-oor-
logsburgemeester van Moorsel 
(en niet zoals het boek vermeldt 
Moortsel) en minister van Jus 
titie in de Vlaamse Landsleiding 
Severinud Verdoodt, die samen met 
zijn vrouw en zijn twee oudste 
zonen in 1956 na gru^vehjke 
folteringen vermoord -werd in 
het Argentijnse Garuhape. 

Het verdriet van Vlaanderen is 
nog steeds niet genezen, besluit 
Ros korrekt. 

(Pdj) 

c» Jakhalzen van het Derde 
Rijk. Ondergang van de collaho',) 
1944-1945. Martin Rod. Uitg. De 
Arbeïdersperd, Antwerpen, 1995, 
319 hlz, 759 f r. 

serdivisie van generaal Leclerc. 
Op de vraag van de generaal 
waarom ze in SS-uniformen ge
kleed waren, had een SS-er Le
clerc met een w^edervraag ge-
antw^oord: waarom Leclerc en 
zijn mannen Amerikaanse uni
formen droegen. De woedende 
gener£ial beval de standrechte
lijke exekutie van het dozijn SS-
ers •wegens ^vangedrag. Tien mi
nuten Tater •werd het einde van 
de tweede wereldoorlog offi
cieel afgekondigd. 

BORMS 
Ros wijdt één hoofdstuk aan een 
figuur uit de Vlaamse koUa
boratie. In KogeL voor een kruk-
kevent wordt het drama van Au-
gudt Bormd uit de doeken ge
daan. De auteur verhaalt in tien 
bladzijden met veel begrip en 
inlevingsvermogen hoe de ak-
tivist Borms aan zijn einde 
k^wam. Hij heeft oog voor detaUs 
die vandaag nog pijn zuUen 
doen: bvb. hoe Borms in Gazet 
van Antwerpen na zijn dood betiteld 
•werd als "typisch exponent van 
het bekrompen, gedesoriën
teerde Vlaams nationalisme", en 
in Het HandeUblad als de "ger-
maanse paljassendokter". 

Het oordeel van Ros over "de 
Klok van Vlaanderen", "de on
gekroonde koning van Vlaan
deren", "de Kristus van de 
Vlaamse beweging", is milder en 
genuanceerder. De auteur ver
zwijgt (of -weet niet) dat de 
ophefmakende Bormsverkie-
zmg van 1928 geen ge-wone ver-

SPECIAAL AANBOD VOOR LEZERS VAN WIJ / DE TOEKOMST 

EVRARD RASKIN 

GERARD ROAASÉE 
Een ongev\̂ oon man, 
een ongewoon leven 
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nationalist Gerard Romsée (1901-
1976) volksvertegenwoordiger, 
commissaris voor de repatriëring 
van Belgische vluchtelingen uit 
Zuid-Frankn|l<, ooriogsgouvernGur 
van Limburg en secretaris
generaal van Binnenlandse 
Zaken & Volksgezondheid. In 

1945 werd hij veroordeeld tot 
twintig |aar gevangenis. 
Na zi|n vri|lating in '51 trad hi| met 
meer in de openbaarheid 

Uitgeven] Hadewi|ch, 450 biz., 
1190 fr 

Onze lezers betalen 1.000 fr, portkosten inbegrepen. 

BESTELBON 

Naam 

Adres 

bestelt _ ex. van Gerard Romsée aan 1.000 fr per exemplaar 

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

O en voegt een gestreepte cheque bi| (telkens met de vermelding „G Romsée"] 

Handtekening 

Bon terugsturen naar WU/De Toekomst, Barrikadenplein 12 te 1000 Brussel. 

WOENSDAG 8 NOVEMBER 1995 



NON-FIKTIE LITERATUUR 

WAAR GEBEURD 
Non-fiktie heeft, benevens het 
feit dat de verhalen naar één 
waarheid zijn opgetekend, nog 
een gemeenschappelijk ken
merk: de onderwerpen -waar
over ze handelen zijn niet zel
den negatief, baden niet zelden 
in een schandaalsfeer. In on
derstaand lijstje is dat niet 
anders, de spreekwoordelijke 
uitzondering niet te na gespro
ken... 

In afwachting van de NMBSa-
tire kan de geïnteresseerde-in-
gesjoemel terecht bij een andere 
onderneming die tot voor kort 
tot het staatsmonopolie be
hoorde: De Belgacomedie. Het 
boek ligt reeds sinds mei van dit 
jaar in de boekhandel en ver
haalt over de wanpraktijken die 
gedurende jaren schering en in
slag waren bij de beheerders 
van het telefoonmonopolie. Phi
lippe Berkenbaum, redakteur 
Ekonomie bij Le Soir, heeft ont
zettend veel (moeizaam) stu-
diewerk verricht om alle kleine 
en grote schandaaltjes op een rij 
te zetten. 

In zijn voonvoord spreekt hij de 
hoop uit dat zijn boek andere 
beheerders van overheidsbe
drijven tot nadenken zal stem
men. De jongste berichten uit 
o.a. NMBS-kringen geven te 
kennen dat hij die boodschap 
nog eens zal moeten uitdra
gen... 

VAN ACHTER 
BEKEKEN 

Recenter en zeker lezenswaard 
is Krid HoflacL) De achterkant 
van de premier. Gesprekken 
met zeven regeringsleiders. 
Het boek, -waarvan grote delen 
in voorpublikatie in Harrw ver
schenen, bevat intervie-ws met 
de 7 jongste premiers van Bel
gië. Wijlen Gojton Eydkeiu ont
breekt om evidente redenen. 
Het werk is vlot geschreven, 
maar blijft over het algemeen 
erg braaf. Hoflack, die eerder 
ook al Hugo Schiltz aan het 
woord liet, heeft misschien iets 
te veel ontzag voor de mensen 
die hij aan het -woord laat. En ja, 
er kan al eens gelachen worden. 
Ge-vraagd naar „de persoonlijke 
eigeruchappen van grote dtaaUman-
nen: ijdelheid, sluwheid en cha
risma. ", antwoordt Dehaene: „Ik 
stel vast dat ik — zonder zelf te 
veranderen — na drie jaar premier
schap bij een aantal mensen niet 
slecht overkom en op sommige mo
menten zelfs indruk maak." Nu 
nog het charisma! 

RECHTS, RECHTSER, 
ONRECHT 

Op 9 november 1985 vielen acht 
doden en zeven gewonden bij de 
laatste raid van De Bende van 
Nijvel. Weekblad) oernalisten 
Raf Sauviller (Humo) en Jan Wil-
lerru) (Panorama) sloegen de han
den in elkaar en schreven over 
Tien jaar blunders van het ge
recht. „Het pompeuze, in burger-
mansarrogantie en soepjurken ge-
IniLde Belgische gerecht heeft deze 
kwaadaardige heren nooit kunnen 
pakken. Daarom schrijven we dit 
boek." Wat volgt is een korte, 
maar -weerzinwekkende opeen
stapeling van feiten, van hele en 
halve nalatigheden, van politiek 
gekonkelfoes, van onderlinge 
tegen-werking tussen de ver
schillende onderzoeksdiensten, 
... Verschillende sporen leiden 
naar een goed geoliede moord
machine die beduidend meer op 
het oog had dan een handvol 
bankbiljetten. De meeste van 
die sporen zijn evenwel te laat, 
onzorgvuldig ofwel helemaal 
niet onderzocht. „...; het gerecht 
zal ons nooit een antwoord geven." is 
het -weinig opbeurende besluit 
van Willems en Sauviller. 

Worden in 'De Bende van Nij
vel' verwijzingen gemaakt naar 
het extreem-rechtse Westland 
New Post, Z-warte Horizonten 
spreekt een boekdeel lang over 
Radicaal rechts in E'Uropa. Jos 
Vander Velpen, eerder ook al ko-
auteur van Het Vlaams Blok, ver
driet van Vlaanderen, gaat in vier 
afzonderlijke delen dieper in op 
de wortels van het 'nieu-we' ex
treem rechts in respektievelijk 
Italië, Frankrijk, Duitsland en 
Oostenrijk. De auteur begint 
zijn verhaal telkens tijdens — of 
vlak voor W O II — en bespreekt 
vervolgens de ontwikkeling van 
de nieu-we extremistische par
tijen aan de rechterzijde. Feit 

-waar de lezer niet kan neiast-
kijken is dat al deze partijen 
kunnen rekenen op een groei
ende aanhang, iets wat de au
teur in zijn voorwoord doet be
sluiten dat de enige manier om 
ze te stoppen het wegnemen van 
hun voedingsbodem is. En dat is 
dan weer werk voor de huidige 
politieke be-windvoerders. 

LIEFSTE FÜHRER 

Brieven 
aanHitler 

Wat een situering in 'rechte' en 
'extreem-rechtse' kringen be
treft, behoeft Brieven aan Hit
ler geen verdere verduidelij
king. De meest saillante brieven 
uit deze bundel onder redaktie 
van Helmut Ulshöfer ^verden ook 
reeds door Humo in voorpu
blikatie gebracht. Als de brieven 
autentiek zijn (het werk bestaat 
enkel in het Nederlands, het 
verhaal rond de vervalste Hit-
lerdagboeken ligt nog redelijk 
vers in het geheugen, ...) dan 

geven ze een mooi stcialtje van 
de nauwe betrokkenheid van de 
zuivere Duitser met zijn füh-
rer. 
De briefschrijvers waren be
gaan met zijn en met Duitslands 
lot en aarzelden dan ook niet 
hun nuttige raadgevingen aan 
Hitler toe te vertrouwen. Af
schaffen van de biecht -want 
'fluisterpropagada', geen alco
hol aan het front, maak van alle 
nonnetjeskloosters fabrieken, ... 
Niet zelden w^ordt een beroep 
gedaan om de 'menselijkheid' 
van de leider en lijken de brie
ven meer op een vraag om 
dienstbetoon. Al zijn er ook en
kele moedige burgers die te
genwind durfden geven aan de 
nazistische gruwelen, bv. ^van-
neer zij de armzalige toestand 
van de bevolking aankljigen. Bij 
één verliefde briefschrijfster 
laat de overheidsdienst aan de 
politie van Berlijn weten dat 
'deze vrou-w geestelijk niet ge
zond lijkt'. Iets ^vaar iedereen 
het nu wel volkomen mee eens 
zal zijn, hopen -we... 

ONTVOERD 
In Ontvoerd doet Patsy Hey-
mans het verhaal van de ont
voering van en de zoektocht 
naar haar 3 kinderen. De ge
beurtenissen hebben lange tijd 
vette koppen gehaald in de 
Vlciamse pers. Heymans wordt 
verliefd op de Israëliër Chaim 
Edwar, trou-wt met hem en volgt 
hem naar Israël. Daar -wacht 
haar een geïsoleerd leven en ze 
vlucht met de drie kinderen 
terug naar België. Enige tijd 
later ontvoert haar echtgenoot 

de kinderen en brengt ze onder 
in een streng gesloten Joodse 
gemeenschap. Tijdens haar 
moeizame maar geduldige zoek
tocht blijkt hoe moeilijk het is 
om de eigen kinderen terug te 
vinden, laat staan te brengen. 
Het duurt jaren voor haar 
kroost terug in België is. De 
zaak is nog steeds niet afge
sloten: haar ex-echtgenoot eist 
het hoederecht van de kinderen 
op. 
Ontvoerd wordt ingeleid door 
Betty Mahrrwody op -wiens ge
lijkaardige vlucht de film Not 
without my daughter is geba
seerd. 

(gv) 
<=> De Belgacomedie, Philippe 
Berkenbaum, Uitg. Hadewijch -
Antwerpen, 1995, 230 blz., 790 
fr-
c& De achterkant van de pre
mier. Gesprekken met zeven re
geringsleiders. Kris Hoflack, 
Uitg. Van Halewyck - Leuven, 
1995, 251 blz., 598 fr. 
c» De Bende van NljveL Tien 

jaar blunders van het gerecht. 
Jan Willems S Raf Sauviller, 
Uitg. Icarus - Antwerpen, 1995, 
95 blz., 495 fr. 
c» Zwarte horizonten. Radicaal 
rechts in Europa, Jos Vander 
Velpen, Uitg. Van Halewyck -
Leuven, 1995, 280 blz., 598 fr. 
c& Brieven aan Hitler, Helmut 
Ubhöfer (red.), Uitg. Kritak -
Antwerpen, 1995, 250 blz., 750 
fr. 
cs> Ontvoerd, Patsy Heymans en 
William e3 Marilyn Hqffer, 
Uitg. Kritak - Antwerpen, 1995, 
396 blz., 795 fr. 

HAMBURGER IN BERMUDA 
DRINKT PILS TE DUFFEL 
Na zijn eponiemenboek stelde 
de Nederlandse historikus-
joernalist-lexikograaf E^voud 
Sanders nu ook een geonie-
men-woordenboek samen. 
Eponiemen zijn eigennamen 
die soortnamen -werden. Zo 
•werd, bij wijze van voorbeeld, 
de aardappelsoort bintje naar 
het Friese meisje Bintje Pe-
besma geheten. Geoniemen 
daarentegen zijn woorden die 
afgeleid zijn van plaatsnamen. 

Eponiemenverzamehngen zijn 
niet raar, bij ons was er o.m. 
Marcel Grauls, joemahst bij 
het Belang van Limburg die in 
Bintje eJ" Kalasjnikov 700 epo
niemen samenbracht (1991). 
Maar geoniemen verzamelen 
was eerder in ons taalgebied 
nog niet gebeiu-d. 

Nu is er dus een geoniemen-
boek, het eerste Nederlandse, 
en dat vraagt wel een bie-
zondere vermelding. Maar nog 
meer dan deze k-waliteit moet 
gezegd dat de verzameling als 
een boeiende reisgids-atlas 
leest, de lezer w^ordt de %ve-
reld-rond meegenomen. 

Naar samensteller Ew^oud 
Sanders schat telt het Neder
lands -vijftienhonderd geonie
men, zoveel heeft hij er althans 
in de voorbije jaren verzameld. 
Zijn boek bevat er echter maar 
een zeshonderd. De voorkeur 

-werd gegeven aan woorden die 
min of meer gangbaar zijn. De 
lezer zal beseffen dat -woorden 
komen maar ook gaan, dat is 
nu eenmaal zo met een levende 
tcial. Sanders noemt zijn keuze 
subjektief, zo nam hij het 
woord quenast {kasseisteen) op 
om het alfabet rond te krij
gen. 

DUFFEL 

Hoe werkt het woordenboek? 
Wij kozen een Vlaams voor
beeld. Duffel (1637) dikke wol
len stof, zware winterjas. 

Op een bijgevoegd kaartje 
staat de gemeente Duffel tus
sen Mechelen en Antwerpen 
aangeduid. En dan vertelt 
Sanders hoe taalkundigen 
twistten over de herkomst van 
het woord, tot in 1936 de
finitief w^erd vastgelegd dat de 
winterjas wel degelijk uit Duf
fel afkomstig was, de stelling 
kan historisch worden ge
staafd. 

De uitleg -wordt afgesloten met 
het -woord in het Engels: duf
fle, duffel (1677); het Duits: 
Duffel, Duffle-coat; het Frans: 
duffelcoat (1945). Het jaartal 
-wijst naar het jciar waarin het 
-woord voor het eerst in die taal 
teruggevonden w^erd. Omdat 
een ulster (van de Noordierse 
stad) ook een dikke overjas is 

besluit de auteur met „ver
gelijk ulster". 

Op deze -wijze w^orden 600 
w^oorden behandeld van het 
meest voor de hand liggende 
(chartreuse), over het meest bi
zarre (labberdaan) tot het meest 
verrassende (dumdumkoget). 

Kortom dit is een biezonder 
nuttig naslagwerk voor -wie de 
geheimen van de eigen taal -wü 
oplossen en voor eens en altijd 
-wil weten waarom een licht 
bier een pilsje heet, een twee
delig badpak een bikini, wat 
het verschil is tussen tarantella 
en tarantula en -waarom de 
krent zoveel invloed heeft ge
had op de geschiedenis van 
Griekenland. 

E-woud Sanders gaf zijn ge-
oniemen-woordenboek vol
gend citaat uit Casanova mee: 
„Er géiat geen dag voorbij of er 
doet zich iets voor wat ons met 
onze onwetendheid konfron-
teert." 

Dank zij dit geoniemen-woor-
denboek -wordt deze on-we
tendheid een beetje kleiner! 

(mvl) 

c» Geoniemenwoordenboek. 
Ewoud Sanders. Uitg. Nijgb S 
Van Ditmar. Amsterdam 1995. 
268 blz. 699fr. 
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WIE WAS ER GEK? 

HET ABNORMALENGESTICHT KULTURELE PROMOTIE: 

Bij Hadewij ch verscheen on
langs een merkwaardig boek 
van de ethicus en historicus Gie 
van den Berghe. De auteur is 
verbonden aan het Navorsings-
en Studiecentrum voor de Ge

schiedenis van de Tweede We
reldoorlog en •werd ook buiten 
het kringetje van specialisten 
bekend om zijn baanbrekend 
studiewerk i.v.m. de Holocaust. 
Hij publiceerde o.m. De uitbui
ting van de Holocaiut, in 1990 bij 
Houtekiet, en een bibliografie 
over de nazi-kampen, bij 
N C W O II in 1995. 

GEK? 
Zijn voorlopig laatste boek 
kreeg de titel De Zot van Re-
kem, en bevat een autobiogra
fische publikatie met aanteke
ningen onder dezelfde naam, en 
een essay met de titel Gott init 
uru. 

Het eerste deel is het verhaal 
van Louis Nauwelaerts, die bij 
het uitbreken van de Tweede 
Wereldoorlog in het Abnorma-
lengesticht van Rekem verblijft 
als „asociale", „sociaal onaan
gepaste". Bij de Duitse invasie 
ontsnapt hij met een twintigtal 
medegevangenen, maar ze wor
den al snel door de Duitsers 
opgepakt. Samen verdwijnen ze 
in de Duitse koncentratiekam-
pen. Louis Nauwelaerts is één 
van de weinigen van de groep 
die de ontberingen overleeft. Na 
de oorlog wordt hij terug op
gesloten door de Belgische au
toriteiten: zijn gedwongen ver
blijf in het abnormalengesticht 
\vordt immers gewoon verlengd 
met de tijd dat hij daaruit ont
snapt was... Dat hij in die pe
riode vijfjaar m de nazi-kampen 
heeft gezeten, maakt -weinig in

druk bij de Belgische bureau-
kratie. Het duurt nog eens jaren 
eer hij vrijkomt, en eer hij een 
financiële tegemoetkoming ont
vangt voor zijn verblijf in de 
kampen. Nauw^elaerts heeft 
kort na de oorlog zijn verhaal 
neergeschreven, en dat heeft 
Van den Berghe nu gepubh-
ceerd. Belangrijk daarin is o.m. 
een getuigenis over de vergas
sing van joden in het kamp 
Majdanek. Tegenover Holo
caust-ontkenners kan hier im
mers aangevoerd worden dat 
het om een getuigenis van een 
niet-jood gaat, neergeschreven 
op een ogenblik dat hij op geen 
enkele wijze beïnvloedbaar was 
door druk van buitenuit (bv. 
door joden of door Israël). Het 
verhaal van Nauwelaerts en de 
aantekeningen van Van den 
Berghe kunnen vragen doen rij
zen omtrent wie er nu eigenlijk 
„gek", „sociaal onaangepast" 

was, enz. Nau\velaerts heeft im
mers nauwelijks de kans ge
kregen om een normaal leven te 
leiden, zij het met de eigen
aardigheden van zijn karakter. 

GEEN MONOPOLIE 
In zijn essay Gott mil una gaat 
Van den Berghe dieper in op 
fenomenen als rassenvervol-
ging, koncentratiekampen en de 
rol van de toenmalige en de 
hedendaagse maatschappij. Hij 
toont aan dat de vervolging van 
joden, zigeuners, homo's, soci
aal onaangepasten en anders
denkenden door de nazi's in het 
verlengde ligt van een ontwik
keling die reeds veel eerder was 
ingezet. De Duitsers hadden 
trouwens niet het monopolie op 
zaken als rassenhygiëne en we
tenschappelijk onderzoek dat 
tot een „zuivere " maatschappij 
moest leiden. Alleen hebben de 
nationaal-socialisten een en an
der tot in zijn uiterste kon-
sekwentie doorgevoerd. Daar
bij waren de ,,daders" ervan 
overtuigd dat zij een goede zaak 
dienden, en hadden zij in het 
geheel geen gewetenswroeging 
daaromtrent. De auteur trekt 
overigens parallellen met an
dere ideologieën en godsdien
sten. Hij wijst er verder ook op 
dat de afzijdigheid van de rest 
van de wereld een grote ver
antwoordelijkheid tegenover de 
gebeurtenissen in zich draagt. 
Bosnië en Rw^anda zijn dan niet 
ver af... Tenslotte pleit de auteur 
voor een verdergezet onafhan
kelijk onderzoek over de wet
geving op de ontkenning van de 
Holocaust. Hij vreest immers 
dat die -wel eens belemmerd zou 
kunnen werken voor verder on
derzoek. Holocaust-ontkenners 

THE LOW COUNTRIES 
Net zoals de twee voorgaande 
jaren heeft Stichting Otu Erfdeel 
opnieuw een Engelstalig jaar
boek uitgebracht ter promotie 
van de Vlaamse en Neder
landse kuituur in het buiten
land en ter bekendmaking van 
het maatschappelijk gebeuren 
in de Lage Landen. En net als 
de twee vorige exemplaren is 
The Low Countries opnieuw 
een erg stijlvolle uitgave ge
worden. 

Onze Engelstalige medemens 
zal dit jaar mogen kennis
maken met o.a. het %verk van 
Willy VanJerateen (stripteke
naar). Ril: Wouterd (schilder-
beeldhouwer) en Krutien 
Hemmirechtj (auteur-menin-
genverspreidster). Voorts zijn 
er meer algemene bijdragen 
over bv. de joden in Ant
werpen (door Ldido Abicht) en 

over het kerkelijk leven in 
Vlaanderen (door— What's in 
a name?— Jan Kerkhofj). 
Naast deze bijdragen bevat 
het boek ook een kulturele 
kroniek, waarin korte bijdra
gen over manifestaties, ge
beurtenissen en boeken re
levant voor de Engelstalige 
wereld zijn opgenomen. Dat 
alles, samen met de prachtige 
illustratries, maakt van de 
derde edite van The Low Coun
tries opnieuw een uitgave die 
aan de buitenwereld kan ge
toond -worden! 

(gv) 

c:̂  The Low Countried. Art^ 
and ,tocUly in Flanderd and 
The Netherlands. A yearbook, 
1995-1996, Uitg. Stichting 
On^ ErfSeel, 1995, 320 blz., 
1500fr. 

THEl lOW COUNTRIES 

kunnen immers alleen maar zin
vol aangepakt worden met ar
gumenten en bewijzen, en niet 
door botte juridische maatre
gelen. 

Met De Zot van Rekem heeft 
Gie van den Berghe een bundel 
uitgegeven die de lezer van de 
eerste tot de laatste letter boeit 
en hem onvermijdelijk aan het 
denken moet zetten. Veel 
-vreugde valt er in de bladzijden 
niet te rapen, behalve dan het 
genoegen dat men beleeft aan de 

scherpe analyse van een kom-
pleks fenomeen. De opbrengst 
van het boek gaat naar v.z.-w. 
Oikonde in Gent, die een on
derkomen biedt aan thuislozen. 
Zo steunt u bij aankoop nog 
eens een goed doel. 

Frank Seberechts 

c» De Zot van Rekem. Gie van 
den Berghe. Uitg. Hadewijch, 
Antwerpen, 1995, 157 blz., ilL, 
595fr. 

TENTOONSTELLING IN BRUGGE 

ZO WAS DE REPRESSIE 
De tentoonstelling 1944-1945. 
Ook dit ir geschiedeni) in Brugge 
kende een onverwacht groot 
sukses. Deze gelegenheidsten-
toonstelling -was opgezet in het 
kader van de nationale herden
king van Dom Modest Van Assche 
in een parochiezaaltje. Ze kon 
spijtig genoeg niet verlengd 
-worden -wegens geldgebrek. 

Het tentoongesteld materiaal 
was vooral afkomstig uit privé-
bezit. De inrichters poogden 
met foto's van Dom Modest Van 
Assche, reprodukties van de 
gruw^elijke pentekeningen uit 
Het hoek der schande, persoonlijke 
brieven van en naar en her
inneringen aan de internerings
kampen van Sint-Kruis 
(Brugge) en de Wikings (Kort
rijk), reprodukties van bekende 
en minder bekende wrede foto's 
van straatrepressie, "z\varten" 
voor het exekutiepeloton, of
ficiële dokumenten en persar-
tikelen te verhinderen dat de 
repressie een vergeten brok 
Vlaamse geschiedenis zou blij
ven. 

De tentoonstelling en de bro
chure die n.a.v. de Dom Modest 
Van Assche-herdenking opge
steld werd, toonden treffend 
aan hoe zeer de getroffenen van 

de repressie en de epuratie ge
leden hebben. 

Wie voor meer oog had dan het 
tentoongestelde, kon vaststellen 
dat het Brugse parochiezcialtje 
tevens een ontmoetingsplaats 
vormde -waar oude bekenden 
elkaar nog eens tegen het lijf 
liepen, en herinneringen opge
haald werden aan een onzalige 
periode in het leven van de 
"zwarten" van toen. Om deze 
reden, en om-wUle van het feit 
dat het de bedoeling was een 
beeld van de repressie te geven, 
kan men de tentoonstelling bie-
zonder geslaagd noemen. Min
der geslaagd vonden -we de af-
-wezigheid van een kritisch oog 
om de repressie in een bredere 
kontekst te kaderen. 

Nochtans was ook dit volgens 
Herman Gefacrt de bedoeling: de 
tentoonstelling wU, aldus Ge-
vaert "die brok historie niet los 
zien van wat voorafging, noch 
van de halve eeuw die erop 
volgde, noch van de toekomst." 
Deze doelstelling werd o.i. ver
waarloosd. In de brochure (in 
de tentoonstelling merkten ^ve 
geen historische situering van 
voor- en nageschiedenis van re
pressie op) missen we soms wat 
relativering: Bart Van Waesberghe 

aarzelt niet de repressie te ver
gelijken met "de etnische zui
veringen in het voormalige Joe
goslavië en zovele andere plaat
sen in de -wereld", Huguette De 
Bleecker bew^eert dat 'de kracht 
tot heropstanding" die vele ge
troffenen uit de beproe-ving van 
de repressie putten, de "rots" 
werd "'-waarover het oude België 
uiteindelijk zou vallen"". 

1944-1945 

OOK on IS 
(UiSCHIliDliMS 

VERSCHAEVE 

Uit tentoonstelling en brochure 
kan de nuchtere -waarnemer te

vens afleiden hoe moeilijk het 
tot vandaag blijft om dat ver
leden van koUaboratie, repres
sie en epuratie in Vlaanderen op 
een objektieve manier te ka
deren. 

Er wordt gemakkelijk voorbij
gegaan aan het feit dat de re
pressie slechts een minderheid 
in Vlaanderen trof. Hoe-wel men 
het grootste begrip aan de dag 
kan leggen voor de motieven die 
sommigen in de koUaboratie 
brachten, was de repressie geen 
tragedie over Vlaanderen, zoals 
Mare Vandenwortel, die dertien 
was toen de repressie begon, in 
de brochure nochtans getuigt. 

We vinden het ook moeilijk te 
geloven dat Herman Gevaert, die 
tien was in 1945, en o.m. "de 
arrestatie van vader", "de totale 
plundering van ons huis" en "de 
berooide gezinssituatie" aan den 
lijve meemaakte, de oorlogsel
lende en de repressie in Vlaan
deren relatief objektief zou kun
nen benaderen. Gevaert meent 
dat de tentoonstelling en de her
denking van de abt van Steen-
brugge "getuigen (...) van aktief 
respekt voor allen die leden 
door hun streven naar de 
Vlaamse emancipatie." Naar 
onze smeiak is het korrekter in 

deze zin de leiatste zes -woorden 
te vervangen door "de repres
sie". 

We betreuren dat in de bro
chure noch in de tentoonstelling 
aangedurfd -werd om koUabo
ratie en repressie een beetje kri
tisch te bekijken. We vonden 
bvb. niets dat erop -wijst dat 
sommige koUaborateurs veeleer 
door de verduitsing en nazi-
fikatie van Vlaanderen gedre
ven werden dan door de eman
cipatie van het Vlaamse volk. 

We zagen verschiUende beel
tenissen van Cyriel Verschaeve, 
die naar ons gevoel vooral de 
mythe rond de kapelaan van 
Alveringem versterken. Alaar 
nergens -wordt ge-wezen op de 
verpletterende verantwoorde
lijkheid van veel vooraanstaan
den uit de koUaboratie, die ei
genlijk hun volk, de "kleine gar
nalen"", in de steek gelaten heb
ben. Het verzet komt in de 
tentoonstelling vooral op de 
voorgrond als gepeupel. Ten
slotte, in de tentoonstelling en in 
de brochure over de repressie 
zoekt men vergeefs naar een 
veroordeling van de koUabo
ratie als pohtieke keuze. 

(Pdj) 
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VERZAMELD WERK 
Verschillende uitgeverijen 
trachten elkaar telkens weer te 
overtreffen met overzichts
werken allerhande. Overwe
gend zijn het pareltjes van boe
ken die de tand des tijds moei
teloos kunnen doorstaan. E^n 
selektie uit het luxueuze aan
bod: 

Bij het Davidsfonds verscheen 
onlangs Het menselijk lichaam 
(oorspronkelijke titel The human 
body), een plciatjesencyklopedie 
die de menselijke machine ont
leedt tot op het bot. Opgebouwd 
rond een 10-tal stelsels — bv. 
ademhaling, urine, hart- en 
vaat, ... — tracht dit werk op een 
verstaanbare manier een aantal 
fysieke en medische begrippen 
eenvoudig uit de doeken te 
doen. 

Veel minder eenvoudig — al zal 
dat grotendeels aan het onder
werp liggen — is Oosterse fi
losofie. Een inleiding dat al een 
tijdje geleden werd uitgegeven 
bij datzelfde Davidsfonds. fiet 
boek is in de eerste plaats een 
soort van syllabus bij een aantal 
lezingen van Ulrkh Lihbrecht in 
het kader van de Universiteit 
van de Vrije Tijd. Het werkje is 
dan ook voornamelijk geschre
ven voor mensen die min of 
meer vertrouwd zijn met de 
soms behoorlijk esoterische ge-
dachtengang binnen de filoso
fie. Anderen zijn misschien be
ter gediend met een meer vul
gariserende uitgave over de 
Oosterse filosofie. Yin en yang 
voor gevorderden dus. 

onstaan en de diverse toepas
singen van glas in lood. Het 
werk maakt een kleurrijke reis 
door stations, teaters en gewone 
burgerwoningen en gaat tege
lijk dieper in op het maken en 
ontwerpen van glasramen. Rij
kelijk voorzien van illustraties. 
Lezersvriendelijke prijs. 

GAAN VOOR GOUD 
De Olympische spelen van 
1996, gehouden in Atlanta, zul
len noch in omvang, noch in 
omzet hun voorgaande kennen. 
Er gaan nu reeds stemmen op 
om op de spelen van 2000 ook 
de atleten een graantje van het 
financieel gewin te laten mee
pikken. Precies een eeuw ge
leden w^as dat nochtans het laat
ste w^aar Pierre de Coubertin aan 
dacht toen hij de draad van de 
Olympische gedachte opnieuw 
opnam: Meedoen u) belangrijker 
dan winnen. 

ten en het verleggen van spor
tieve grenzen nog eens over
gedaan. Het is vooral een kijk
boek geworden met honderden 
foto's van de helden van toen en 
nu. Voor wie het cJlemaal wil 
meemaken vanuit zijn luie zetel 
w^erden twee videoka^settes bij
geleverd. Die doen het verhaal 
nog eens over. Voor sportfa-
naten een onmisbaar pakket. 

MUZIEK 

HEKRl MFIRESONNl-

eii Moderne 
Muziek 

In de eerste plaats wordt daarbij 
ingegaan op de meest funda
mentele lichiiamsfunkties (Hoe 
werkt het hart, de nieren, ...), 
maar daarnaast wordt ook uit
voerig aandacht besteed aan de 
talloze afwijkingen die zich kun
nen voordoen. De meest koe
rante ziekten en aandoeningen 
krijgen telkens een aparte ver
melding wat niet altijd even ple
zierig is voor hen die er een 
ongezonde levensstijl op nahou
den — drie uur na doorbladeren 
nog altijd geen sigaret gerookt! 

De grootste verdienste van het 
werk is evenwel de eenvoud 
waarmee de toch ingeviökkelde 
materie behandeld wordt. 
Daardoor valt 'Het menselijk 
hchaam' misschien nog best te 
vergelijken met een voor ie
dereen begrijpelijke bijsluiter 
bij geneesmiddelen. Moeihjke 
woorden worden niet ge
schuwd, maar ze worden ten
minste in gewone mensen-taal 
omgezet. Ook de honderden il
lustraties laten sian duidelijk
heid niets te wensen over. Aan
koop zeker te overwegen in het 
licht van de komende geschen
kenperiode 1 

YIN & YANG 

OOSTERSE 
FILOSOFIE 

Niet weinig religieuze taferelen 
zijn ons bekend van indruk
wekkende glasramen in de ge
bedshuizen. Glas in lood is ech
ter al veel ouder dan de gotische 
katedralen ons doen geloven, al 
zorgden die wel voor de door
braak van deze kunstvorm. In 
het boek met de gehjknamige 
titel maken ŵ e kennis met het 

In het overzichtswerk Kroniek 
van 100 jaar Ofympische spe
len (1896-1996) wordt een 
eeuw van atletische hoogtepun-

DOE-BOEKEN 
In de reeks De Groene Bihlioteek 
leert Chridta Hofmann ons wat 
Pelargoniums zijn en welke 
verschillende variëteiten daar
van bestaan. Vaak worden ze 
verward met geraniums — in de 
volksmond de algemene be
naming. Camelia's, van Helga 
c3 Claiu Urban, behandelt uit
gebreid de gelijknamige bloe-
mensoort. In beide boekjes 
krijgt de lezer een overzicht 
van de geschiedenis en her
komst van de bloemen en een 
kortere beschrijving van de 
verschillende soorten. Vanzelf
sprekend wordt ook veel aan
dacht besteed aan het kweken 

en verzorgen van pelargoni
ums en cameha's. Daarbij wor
den ook de ziekten en plagen, 
de schadelijke dieren en be
schadigingen uitvoerig bespro

ken. Het opvolgen van deze 
raadgevingen is zeker geen 
luxe. Beide werkjes zijn mooi 
uitgegeven; in een handig for-
maiat en met enorm veel kleu
renfoto's en tekeningen. 

In dezelfde reeks verschenen 
ook: Clematis, Klimop, Rid
dersporen en Miniatuur wa-
tertuinen. 

UITGEKOOKT 
Koken met... Felix Alen is een 
uitgave gew^orden waarbij 
amateur-koks letterUjk en fi-
guurhjk de vingers zullen af
likken. Alen, bij het brede pu-
bhek bekend als de BRTN-kok 
in het zondagnamiddagpro
gramma 1 voor Iedereen, volgt 
tussen 1964 en 1968 een keu
kenopleiding in de hotelschool 
Coovi te Anderlecht. Na en
kele tijdelijke stages krijgt hij 
zijn eerste vaste job aan het 
koninklijk hof te Laken. In 
chef Marcel MuUot vindt hij er 
een goede leermeester. Al op 
20-jarige leeftijd start hij een 
eigen zaak in het Diesterse. De 
TV-kok vervolmaakt zich en 
neemt geregeld suksesvol deel 
aan kokswedstrijden (beste 
Juniorkok van België 1972, 
laureaat beste Witlofkok van 
België 1974). Momenteel bezit 
hij in Schaffen, bij Diest, een 
prestigieus landgoed w^aar zo-
w êl eenvoudige als nobele gas
ten kunnen genieten van zijn 
overheerhjke gerechten. 

iarm<«> 

Een ronduit schitterend werk, 
zow^el kwa idee als kwa uit
werking, is Henri Meiredonne,) 
Lexicon van de Romantische 
en Moderne Muziek. Van Mo
zart tot Schönberg, uitgegeven 
bij Lannoo. De opzet van het 
boek is de liefhebber, maar leek, 
van klassieke muziek een lei
draad te geven bij het samen
stellen van zijn CD-verzame-
ling. Elke komponist van enig 
belang is in dit naslcigwerk op
genomen evenals zijn belang
rijkste romantische komposi
ties. 

In zijn boek Iciat Alen 24 ge
rechten alfabetisch de revu 
passeren zoals Aardbeien, As
perges, Bier, Hagelands Fruit, 
Kip, Koffie, Oesterzwam-
men..., produkten bekend bij 
iedere Vlaming. Bij elk gerecht 
heeft de auteur een passend 
wijntje klaar. Opdat iedereen 
deze recepten zou kunnen be
reiden, worden de belangrijke 
basisingrediënten vermeld. 

Naast de 24 hoofdrecepten be
vat dit luxueuze kookboek ook 
een overzicht van de gerech
ten, ingedeeld in Drankjes, 
Hapjes en smaakmakertjes, 

Koude voorgerechten. Soepen, 
Warme voorgerechten. Vis en 
schaaldieren, Vleesgerechten, 
Wild en gevogelte, Groenten, 
Kaasgerechten, Nagerechten, 

De honderden werken werd een 
beoordeling meegegeven 
gaande van 'absoluut meester-
werk'(een 12-tal werken die niet 
in de verzameling mogen ont
breken) tot 'interessant'. Bij het 
quoteren werd rekening gehou
den met melodische inspiratie, 
dramatische spankracht, uni
versaliteit, originaliteit en puur 
technisch vakmanschap. 

Het werk is ingedeeld in een 4 
grote delen (symfonische mu
ziek, concerterende muziek, ka
mer- en pianomuziek) die elk op 
hun beurt alle varianten binnen 
de hoofdkategorie behandelen. 
Onder de diverse indelingen 
worden de stromingen en de 
komponisten kort besproken sa
men met het werk dat zij in de 
geschreven hebben. In het to
taal worden een 5000-tal mu
ziekstukken aangehaald. U zon
der enige schroom aanbevelen. 

c» Het menttelijlc lichaam, Tony 
Smith, Vitg. Davidsfonds - Leu
ven, 1995, 240 blx., 1195 fr. 

c& Oosterse filosofie. Een inlei
ding, Ulrich Lihbrecht, Vitg. Da
vidsfonds - Leuven, 1995, 156 
bU., 695 fr. 

c®- Glas in lood. Een geïllu
streerde geschiedenis. Sarah 
Brown, UUg. Zuid Boekproduk-
ties - Lisse, 1995, 176 blx., 798 
fr-
o» Kroniek van lOOjaur Olym
pische spelen (1896-1996), Joop 
Niezen (red.), Uitg. Agon B.V.
Amsterdam, 1995, 309 blx., 156 
min. beeldmateriaal, 1780 fr. 

c® Lexicon van de romantische 
en moderne muxiek. Van Mozart 
tot Schönberg, Uitg. Lannoo -
Tuit, 1995, 544 bic, 1495 fr. 

- ^ ^ ^ 

Gebak en zoetjes. Keuze te 
over om etende gasten te ver
rassen, zo lijkt ons. 

De bereidingswijze is bewust 
eenvoudig gehouden: werke-
hjk niets is aan het toeval over
gelaten. Zelfs de Zweedse kok 
van de Muppets moet met dit 
boek een lekker gerecht klaar 
kunnen stomen. Of bakken na
tuurlijk! 

Dit kookboek is vjm die kwa
liteit - prachtige foto's, dure 
papiersoort, ... — dat keuken
knoeiers het beter niet in de 
buurt van de spekpan laten 
rondsUngeren. Door dit alles is 
'Koken met Felix Alen' meer 
dan zomaar een kookboek. Het 
is tegelijk een kijk- en idee-
enboek voor bijzondere, fees
telijke dagen. Tips om mee-
eters aan het afwassen te krij
gen ontbreken helaas... 

(hdl) 

c» Pelargoniums. Christa Hof
mann. Uitg. Gottmer, Haarlem 
I Singel 262, Antwerpen. 1995, 
95 bic, 499 fr. 

c& Camelia's. Helga e3 Claus 
Urban. Uitg. Gottmer, Haar
lem I Singel 262, Antwerpen. 
1995,112 blx., 559 fr. 

c» Koken met Felix Alen. Uitg. 
Lannoo, TUlt/BRTN. 1995, 
239 blx., 1.980 fr. 
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I I DE REGIO 
VROUW EN POLITIEK IN LIMBURG: 

EEN VEEL-ZIJ-DIGE 
POLITIEK 

LINT ZEHE 
NIEUW VU-BESTUUR IN HET ZADEL 

Gezien he t sukses — m e e r d a n 60 
dee lnemers — v a n de eers te ku r -
sus Veel-ZLj-di^e Politiek o rgani 
seer t gedepu tee rde Frieda Bre-
poeb twee ve rde re reeksen over 
di t t ema. Bi jkomend w o r d t een 
d e b a t a v o n d g e h o u d e n . 

V r o u w e n m a k e n steeds mee r 
deel ui t van het poli t ieke leven, 
zowel voor als ach t e r de scher
men . In L i m b u r g is 2 0 , 5 % van 
de poli t ieke funkties in h a n d e n 
van v r o u w e n . Voor h e n k o m t 
he t er n u o p aan zich %vaar te 
m a k e n op he t poli t ieke vlak. N u 
k u n n e n zij bewijzen da t v rou -
w^en een nieuw^e poli t ieke stijl, 
n i euwe w a a r d e n en ideeën k u n 
nen aanb rengen . H e t k o m t e rop 
a a n da t vrouw^en w^eten te over
leven in een were ld die nog 
s teeds gedominee rd w o r d t door 
m a n n e n . 

DEBATAVOND 
M a a n d a g a v o n d 27 n o v e m b e r 
deba t t e r en A e rva ren poht ika ' s 
(Riet van Cleuvenbergen, Lióette 
Croed, Jeanine Leduc en Frieda 
BrepoeU) over de wenseü jkhe id 
en he t w e z e n van een eigen 
vrou'wehjke poli t ieke stijl. Zij 
zullen een a n t w o o r d t r ach t en te 
geven op de v r a a g hoe v r o u w e n 
moe ten over leven in d e m a n -
neUjke poht ieke jungle . H e t p u 
bliek zal de mogeli jkheid kr i j 
gen v ragen t e stellen n a afloop. 
Prof. Mieke Van Haegendoren zal 
he t deba t in goede b a n e n lei
den . 

c& Debatavond Vrouw en Poli
tiek: ma, 27 november, Provin-
eiebuii), Univer^iteittLum 1, 
3500 Ha^^eU. Aanvang 19u.30. 
Deelname gratie. 

KURSUS 
O p v r a a g van he t provincie
b e s t u u r v a n L i m b u r g organi 
seer t de L i m b u r g s e Volksho
geschool nogmaals een k u r s u s 
v o o r vrouw^en die zich in po
litiek in teresseren . 

^~i,r:i\\ E,1SW=^̂  

N O V E M B E R 

Za. 18 Z O L D E R : Bal VU-Lim-
burg. Vanaf 20u.30 in Kultureel 
Centrum te Zolder. Met voorstel
ling nieuw bestuur. Verdere info 
volgt later. 

Vr. 24 H E U S D E N - Z O L D E R : 
Bert Anciaux te gast in het Centrum 
te Zolder-centrum. Om 20u. Ie
dereen welkom. Org.: VU-West-
Limburg. 

Frieda BrepoeU, Limburgs VU-
gedeputeerde, zal op maandag
avond 27 november debatteren 
over vrouwen in de politiek. 

A a n d a c h t s p u n t e n : 

— een eigen men ing v e r w o o r d e n 
en e rvoor o p k o m e n 

— leiden v a n en dee lnemen a a n 
ve rgade r ingen 

— o m g a a n me t kr i t iek: kr i t iek 
geven en e rop reage ren 

— verschi l len in kommunika t i e -
stijl tussen m a n n e n en v rou 
w e n 

c » Van de knr<iiu zijn twee reek 
den voorzien die telkens op 
woensdagavond zullen door
gaan. 

Reeks 1: 6, 13, 20 d e c e m b e r en 
nieu^ve s amenkoms t op 31 ja
n u a r i 1996. 

Reeks 2: 7, 14, 28 februar i 1996 
en n ieuwe samenkoms t op 27 
m a a r t 1996. 

D e ku r sus sen gaan d o o r in he t 
Provinc iehuis , Univers i te i t s 
laan 1, 3500 Hassel t . Dee lna 
mepri js v o o r een volledige 
reeks : 500 fr. 

Voor m e e r inhcht ingen over de
b a t a v o n d of ku r sussen : tel. 
011/23.71.39, v ragen naax Petra 
Zwertj. 

Zo. 26 HASSELT: Herdenking 
Limburgs Offer voor Vlaanderen. 
Om 14u. mis in St.Lambertuskerk 
(Kiewit-Hasselt). Om löu. koffie
tafel en tafelrede. 

Vooraf inschrijven door storting 
van 350 fr. op rek.nr. 456-9578921-
04 van Herdenkingskomitee, Lis-
bloemstr. 31 te Hasselt. Tel. 
011/21.13.88 (R. Vanheusden). 
Koffietafel in zaal De Binder, naast 
kerk. 

Cultureel Centrum Zolder 

Zaterdag 18 november 20.30 u 

UMBURG 

BAL \f' 
Met voorstelling van het nieuw provinciaal bestuur 

Info: Erik Accou 089/35.6753 of 30.53.28 

O p vri jdag 13 ok tobe r verza
melden de Lintse VU- leden om 
een n i euw afdel ingsbes tuur te 
k iezen voor de k o m e n d e 3 jaar. 

Tal v a n n ieuwe en jonge ge
zichten doen h u n in t rede in he t 
b e s t u u r te r aflossing van enkele 
oudged ienden die zich niet mee r 
k a n d i d a a t s telden voor een be -
s tuursfunkt ie , m a a r nog wel ak-
tief blijven b innen de pjut i j . 

N i e m a n d voelde zich ge roepen 
om he t voorz i t t e r schap van 
F r a n k Vercau te ren te kon tes -
teren, v a n d a a r da t F r a n k aan 
een tweede m a a r laatste a m b t s 
termijn (s ta tuta i r ) beg in t als 
VU-voorz i t t e r van Lint . 

Als ondervoorz i t t e r du ik t O s -
w^ald Valgaer ts op . Hij volgt 

ANTWERPEN 

N O V E M B E R 

Wo. 8 B E R C H E M : Bezoek met 
F W aan de tentoonstelling in de 
ka tedraJ . Onkosten 320fr.p.p. + 
gids. Inschrijven bij P. Cauwen-
bergh (239.66.21) vóór 20/10. 

Wo. 8 BRASSCHAAT: „De wie 
\veet wat waar kwds". Om 20u. in 
P.R.I. Hemelhoeve, Gemeentepark 
Brasschaat. Deelname: 500 fr. per 
team (max. 6 pers.) Inschrijving: 
uiterlijk 5/12 bij Lutgart Desmet, 
p/a Lage Kaart 146, 2930 Bras
schaat (tel. + fax: 03/653.27.12). 

Vr. 10 BERLAAR: Feestmaal t.g.v. 
115 jaar DF-afdeling. Om 20u. eet-
maal (aperitief, broccolisoep, tarbot 
in groentesaus, kalkoengebraad in 
druivensaus, ijs, koffie - 750 fr.p.p.) 
Storten vóór 5/11 op rek.nr. 001-
0466012-03 van DF-Berlaar met 
vermelding „feestmaJ". Meer info: 
Walter Luyten (03/482.11.93 - fax 
03/482.44.58). 

Vr. 10 LIER: Balderijklap. Spran
kelende gesprekken met Kris Van 
Dijck. Om 20u. in zaal VNC, Ber-
larij 80. Org.: VUJO-Neteland. 
Info: Els Van Weert (488.26.88). 

Vr. 10 M O R T S E L : FW-Mor tse l 
brengt geleid bezoek aan Schoon-
selhof in Deume. Vertrek te Mort-
sel om 13u.30. Info: 465.17.76. 

Za. 11 W O M M E L G E M : Hobby
tentoonstelling „Verzamelingen, 
hobby's en ambachten". Vanaf l3u. 
in zaai Familia, A. Mortelmans-
straat 10. Ook op 12/11 vanaf l l u . 
Inkom vrij. Org.: Reisklub Tvrol-
Rodenbachfonds. Info: Sonja Her-
bosch-Malday (353.68.94). 

Zo. 12 BRASSCHAAT: Vanaf 14u. 
progrcimma met de Baskische zan
ger Peio Ospital in de Ruiterhal van 
de Hemelhoeve. Org.: vzw Vlaams 
Huis in Baskenland. Reservatie en 
info: Walter Luyten 03/482.11.93, 
fax 03/482.44.58. 

Wo. 15 E D E G E M : Kegelen met 
F W . Inlichtinge: Hilde De Wit 
(449.17.66) of Josée Poppelaars 
(449.79.01). 

Vr. 17 H E I D E : VU-feest in de 
Parochiezaal van Heide. Aanvang 
19u.30 met gratis aperitief. Uit
gebreid koud buffet en dansavond. 
Inschrijven aan 600 fr.p.p. vóór 
12/11 (666.48.35). Eregast: Kris 
Van Dijck. Dansavond vanaf 
22u.30 (inkom gratis). 

Vr. 17 T O N G E R L O / W E S -
T E R L O : Frank Seberechts stelt 
zijn boek „Ieder zijn zwarte" voor. 
Om 15u. in Kapellekeshoef. Toe-

, gang vrij. Org.: SMF-Kempen. 

i Za. 18 E D E G E M : Kaartavond om 
i 20u.l5 in Drie Eiken. Inschrijven 
! op voorhand. Org.: VNSE. 

h ie rmee Rik Vercau te ren op, 
s inds de laatste gemeen te raads 
verkiez ing zete lend als r a a d s h d 
voor de V U . 

Een a n d e r n i e u w gezicht w o r d t 
G e e r t Conaer t s , als sekre tar is 
van de Jifdeling. Gee r t neemt de 
fakkel over van J a n J a n s s e n , 
die n o g aktief bhjft b innen de 
V U als ve r t egenwoord ige r in de 
M A R (Mi l ieuadvies raad) . 

Penn ingmees t e r blijft Leo 
F r a n c k ( tevens O C M W - r a a d s -
h d ) . Hij oefent di t m a n d a a t 
reeds ja ren met gro te voldoe
ning uit. 

Verder w e r d e n nog volgende 
pe r sonen ve rkozen in he t V U -
bes tuu r : J u l Aer ts , Ri ta Die lens 
(n ieuw) , E d w i n Pee lman ( t e rug 

Za . 18 B E R C H E M : Jaarlijkse 
kwis o.l.v. Bob Bolsens in het Cvdt. 
Centrvun, Driekoningenstraat 126 
(zaal poly II). Max. 6 pers. per 
ploeg, deelname 100 fr.p.p. In
schrijven bij T. Van Gelder 
(03/321.19.86). Org.: Vlaamse 
Kring Berchem. 

Za. 18 W E C H E L D E R Z A N D E : 
Praatcafe met o.m. J aak Vande-
meulebroucke over „Ee(r)(n)zame 
strijd tegen hormonen". Om 20u. in 
De Zandfluiter. Deuren 19u.30. In
kom 200 fr., KWB-leden en w k . 
150 fr. (03/312.00.83). Org.: KWB-
Wechelderzande. 

Zo. 19 E D E G E M : Boswandeling. 
Bijeenkomst om 12u.l5 aan Drie 
Eiken of om 13u.l0 aan het café van 
de Trappisten in Westmalle. Org.: 
VNSE. 

Di . 21 B E R C H E M : Muziekavond 
met voordracht en zang door Re-
naat Van Beeck en begeleid door 
Frans Verboomen. Om 20u. in Cul
tureel Centrum. Iedereen welkom 
(ook mannen!). Inkom leden gratis, 
niet-leden 100 fr. Org.: F W - B e r -
chem. 

Di . 28 B E R C H E M : Gespreks-
avond met Vlaams parlementslid 
Herman Lauwers over de H S T en 
andere Antwerpse mobiliteitsdos
siers. Om 20u.l5 in Alpheusdal, F. 
Williotstraat 22. Info: Maarten De 
Baer (03/231.36.36). Org.: V U J O -
Groot-Antwerpen. 

EEN 

ADVERTENTIE 

IN WIJ EN DE 

TOEKOMST 

RENDEERT 

02/219.49.30 

v a n wegge'weest , t evens V U -
ve r t egenwoord ige r b ibhoteek-
r aad ) , Veerle S c h o n k e r e n 
(n ieuw) , D a n y Vangermeer sch 
( tevens gemeenterj iadsUd), R ik 
Vercau te ren ( tevens gemeen te 
raads l id) en J a n Win t e r s . 

O o k R ina C o x ( O C M W - r a a d s -
hd) m a a k t ambtsha lve deel uit 
van he t bes tuur . J u l WUdiers 
m a a k t geen deel m e e r ui t v a n 
het bes tuur , m a a r bhjft V U -
ver tegen\voodiger in de bejaar-
d e n r a a d . 

M e t deze vele nieuw^e gez ichten 
en de u i t e raa rd n o g i ianwezige 
oudged ienden moe t d e V U tij
dens k o m e n d e ja ren vo ldoende 
vers en gezond bloed bezi t ten 
o m de part i j toe te la ten h a a r 
plaats in he t Lintse poUtieke 
l andschap te vers tevigen. 

(fv) 

Het vredesproces op g ^ S j t e de 

ÏÏtaêVischepren>«^^,binenwie 

geleidde de n ^ ^ ^ ^ ^ ^ u 

Kaack 
6 ^ ^ ' T ^ ^ ' ' D e z e week m 

De affaires van Lubbers 
De gedoodverfde opvolger van 

Willy Claes als sekretaris-
generaal van de Navo was ook 
niet altijd onbesproken. Ruud 
Lubbers en de kunst van het 

overleven: een overzicht van de 
schandalen. Deze week in Knack. 

Ken flw borsten 
Tijdig ontdekt, is borstkanker in 

negen van de tien gevallen te 
genezen. Zelfonderzoek speelt 

daarbij een belangrijke rol. 
Weekend Knack werkt mee aan 
een bewustmakingskampagne. 

En verder: 
- Levenslange arbeid in één bedrijf 

verdwijnt. - Misbruik van de 
wetenschap. - Strijd om de polder 
in Nieuwpoort - België, land van 
bier. - De autentieke vervalsingen 

van Luc Tuymans. - Aktrice 
Karlijn Sileghem over "MeneCT 

Paul". - Boeken: Guido van 
Heulendonck, Amon Oz, jaarboek 
van de Nederlanden. - Reportage: 
25 jaar geleden stierf Charles de 

Gaulle. - Dokument de Verenigde 
Staten, de Pacific en Europa. 

< ^ 
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ü i ï DE REGIO 
BRUGGE-NOORD: 
NIEUW VU-BESTUUR 

WEST-VLAANDEREN 

Op zaterdag 14 oktober 1995 
werd in Brugge-Noord een 
nieuw VU-afdelingsbestuur 
verkozen. Het ziet er voor de 
komende 3 jaar als volgt uit: 

Voorzitter: Gerard Vanhecke; 
sekretans: Hilde Jacques; pen
ningmeester: Joachim Naveau. 

Bestuursleden: Annie Buysse 
(propaganda, organisatie en 
vrouwenwerking), Antoon 
Torfs (ondervoorzitter), Carine 
Torfs (jongerenwerking), Lili-
ane Soudan (vrouwen'werking). 
Jozef Van Moortel (leden en 
abonnementen). 

contacten met de plaatselijke 
industrie en KMO's; 

• het verkeer in de stad en in de 
randgemeenten en rond het 
Zeebrugs havengebied, waarin 
de binnenvaart een eerlijke kans 
moet gegeven w^orden en niet 
vooraf uitgesloten wordt zoals 
blijkt uit het ruimtelijk beleids
plan van de stad Brugge dat 
afgelopen maanden gepresen
teerd werd; 

• een jeugdbeleid zonder po
litieke invloeden waarbij de ad
viezen van de jeugdraad ernstig 
genomen -worden zodat o.a. 

NOVEMBER 

Wo. 8 BRUGGE: Luc Neyt (alg. 
Sek. Antwerpen) over ,,Sociale 
voorzieningen". Om 15u. in Mag-
dalenazaal, VioUerstraat 7. Samen
komst vanaf 14u. Nadien koffie
tafel. Org.: VWG-Assebroek. 

Wo. 8 IZEGEM: V-Club voor jong 
volwassenen: ,,Slapen, hoe wat en 
wanneer?". Om 19u.30 in Paters-
klooster, Roeselaarsestraat. Inkom 
50 fr. Org.: Vlanajo. 

Do. 9 ROESELARE: Dirk De-
meurie over ,,IJzerbedevaartkomi-
tee - Oorlog of Vrede?". Om 20u. in 
't Laag Plafond, Noordstraat 2 n . 
Org.: Rodenbachkring. 

Do. 9 BRUGGE: Gerard Debra-
bandere over Westvlaamse humor 
met tekeningen en spreuken van 
Djoos Uttendoale. Om 15u. in De 
Gulden Spoor. Inkom 50 fr. Org.: 
Informativa. 

Op de foto van linkd naar rechtd: Carine lorj.i, joachun Naveau, 
Hilde Jaquej; rechtstaand Gerard Vanhecke, Annie Buyjde, Antoon 
Torfs, Liliane Soudan. Op de foto ontbreekt Jozef Van Moortei. 

Prioritaire doelstellingen waar
voor het nieuwe bestuur zich zal 
inzetten of nauwlettend zal op 
toezien op stedelijk vlak: 

H een eigen beleid naar de men
sen toe zonder drempels waarbij 
de ombudsman of -vrouw de 
hoofdrol zal moeten spelen; 

• het O C M W moet het sociaal 
instrument bij uitstek worden 
dat zelf informatiewegen zoekt 
om mensen die, ondanks alles 
buiten het sociaal vangnet val
len, te bereiken en te helpen; 

• een betaalbaar woningbeleid 
dat toelaat dat gezinnen met een 
bescheiden inkomen ook mens
waardig kunnen wonen; 

• de tewerkstelling, waarin de 
Zeebrugse haven een belang
rijke rol moet spelen, en waar 
het stadsbestuur een bednjfs-
vriendelijke politiek moet voe
ren met o.a. de broodnodige 

jeugdlokalen geografisch en 
volgens de noodwendigheden 
ingeplant en onderhouden woor
den; daarvoor moet voldoende 
personeel ter beschikking ge
steld worden; 

• zorgen voor een nettere stad 
waarbij de randgemeenten niet 
vergeten •worden. 

Op Vlaams en federaal vlak 
moet er in de eerste plaats zorg
vuldig nagegaan worden of er 
geen afbouw is van de pas ver
worven bevoegdheden van de 
gewesten, wat duidelijk in de 
bedoeling ligt van de regering 
Dehaene. 

Dé prioriteit voor het bestuur 
van Brugge-Noord is ook hier 
de tewerkstelling bevorderen en 
even belangrijk is de gezond
making van de sociale zekerheid 
met vooraan de splitsing ervan. 

(gv) 

SOLIDARITEITSAVOND VOOR 

KOERDEN VAN IRAN 
Op 10 november 1995 or
ganiseert het Vlaams Inter
nationaal Centrum een kul-
turele Koerdische avond, ter 
ondersteuning van haar pro-
jekten voor de Iraanse Koer
den in de vluchtelingenkam
pen. 

Met als programma: enkele 
toespraken van o.a. VIC-
Koerdische groeperingen, de 
folkloristische dansgroep 
Medo Kurd van het Koer
disch Instituut in Brussel, de 
zanger Xeyro Abbas en de 
levende stemlegende Shivan 
Perwer. 

Plaats: VUB, Pleinlaan 2, 
1050 Brussel. 

Aanvang: 19u., 300 fr. in
kom. 
Kaarten op volgende adres
sen: 
— VIC, Laanbrugstraat 11, 
1210 Brussel, tel. 
02/245.72.40, fax 
02/245.67.76. 
— Ilse Van Wambeke, Ka-
zemattenstraat Zd, 9000 Gent, 
tel. 09/224.25.70 (vanaf I9u.) 
— Nuran Susler-Bawer, St.-
Gummarstraat 56, 2060 Ant
werpen, tel. 03/232.30.17. 
Ook storten kan: 300 fr. op de 
VIC-rekening voor Koerdis-
tan: 435-0318401-30 (Med. 
„Shivan"). Kaarten worden 
opgestuurd. 

ZAKENKANTOOR 
MARTENS-DE KEGEL NV. 

BRUSSELSTRAAT 61 
9400 NINOVE 
054/33.43.47 

^^IRGENTK 
< 8 y üw oppeiijg Kxa dg dof$i 

GELDPLAATSINGEN 
LENINGEN 

VERZEKERINGEN 

OPENBAAR 
CENTRUM VOOR 

MAATSCHAPPELIJK 
WELZIJN VAN 
ANTWERPEN 

GENEESKUNDIG 
PERSONEEL 

Volgende bediening wordt 
openverklaard tegen 

1.1.1996: 

ALGEMEEN 
ZIEKENHUIS 

SINT-ELISABETH 
DIENST VOOR MEDISCHE 

BEELDVORMING 
- 1 plaats van geneesheer
specialist (groep B) voltijds 
De kandidaturen dienen op 
het Secretariaat, Lange Gast
huisstraat 39 te 2000 Ant
werpen toegekomen te zijn, 
uiterlijk op 20.11.1995. 
Inschrijvingsformulier en vol
ledige voorwaarden te beko
men op de 7e Directie/Per
soneelszaken, Lange Gast
huisstraat 39 te Antwerpen 
(tel. 03/223.57.11). 

Vr. 10 KORTRIJK: Kransneer-
legging in het teken van verzoening 
en amnestie. 18u.30: eucharistie
viering m St.Michielskerk: 19u. op
tocht naar monument v.d. gesneu
velden (Grote Markt); 19u.30 ge
zellig samenzijn in café ,,Centrum" 
(Graanmarkt). Org.: VOS-Kort-
rijk. 

Wo. 15 IZEGEM: V-Club voor
kinderen: Kerstkaarten en enve-
loppes. Om 13u.30 in de Omme-
gangstraat 5. Meebrengen: lijm, 
schaar, stiften, linten. Inkom 50 fr. 
Org.: Vlanajo. 

Do. 16 IZEGEM: Johan Sauwens 
spreekt over ,, Vlaanderen onafhan
kelijk. In de Bar van de Stedelijke 
Muziekakademie, Kruisstraat 15. 
Geen aanvangsuur meegedeeld. 
Toegang 50 fr. Abo's gratis. Org.: 
VSVK. 

Di. 21 IZEGEM: René Moeyaert 
brengt een dia-voordracht ,,Mid
den-Frankrijk van Zuid naar 

Het inschrijvingsrecht 
draagt 400 fr. 

be-

Noord", in De Drie Gezellen, Men-
tenhoekstraat 4, om 15u. Org.: 
VWG. 

Di. 21 IZEGEM: Hilde Rosseel 
over ,,Leren luisteren naar klas
sieke muziek". Om 20u. in De Drie 
Gezellen, Mentenhoekstréiat 4. 
Org.: FW. 

Wo. 22 BRUGGE: Antoine Van-
du3rver (adj. kommissaris-inspec-
teur Politie-Brugge) over ,,Ver
keersveiligheid en -opvoeding". 
Om 15u. in de Magdalenazaal, Vi
oUerstraat 7. Samenkomst vanaf 
14u. Nadien koffietafel. Org.-
WVG-Assebroek. 

Za. 25 IZEGEM: „Rode Sneeuw". 
Toneel gebracht door „Licht in 
zicht" (Varsenare), toneelvereni
ging van blinden en slechtzienden. 
Om 20u. in Auditorium Sted. Mu
ziekakademie. Toegang: 200 fr 
Kaarten: bestuursleden-VSVK en 
bij Müo en Lena Vanhecke-De 
Laere (051/30.06.20). 

VLAAMS-BASKISCH ZANGFEEST 
Op 12 november 1995 van 15 
tot 18 uur heeft in de Ruiterhal 
van de Hemelhoeve te Bras-
schaat het 21ste Flik-feest 
plaatst. 

Met optredens van Peio Os-
pital, één van de allerbeste Bas-
kische zangers, die zijn recent
ste liedrepertorium brengt, ver
der het 25-koppig vokaal en 
instrumentaal ensemble ,,Die 
Ghesellen" o.l.v. J a n Maes en 
muzikale groetn uit het Europa 
der Volkeren. 

Deuren open vanaf 15u. voor de 

koffie met lekkere Baskische 
koekjes. Aanvang van de op
tredens om 16u. 

Inkom + koffie en koekjes: 200 
fr., kinderen tot 12 jaar: 100 fr. 
Het volledige bedrag over
schrijven op rekeningnummer 
404-1040711-50 van het Vlaams 
Steunkomltee voor Baskische 
Scholen, 2020 Antwerpen. Re
serveren IS verplicht. 

Kontakt opnemen met Paul 
Cautreels (03/828.45.42) of 
Walter Luyten (03/482.11.93). 

RETSEN 
Fijne midweek superweekend 

3 Nachten G 
Luxe kamer, stilte gratis, ^ 

3x gastronomisch 
half pensioen, bierdegustatie, ^ 

Noiiuandische pannekoek T 
met koffie, ^ 

tevens fietsen ter beschikking etc... 
6.500 fr. per persoon ^ 

de laatste dag uw kamer 
. . ^- nn 10 Km van tot IS.OOu. 

Brugge & 
Misschien het mooiste Oostende 

hotel in Vlaanderen 

Bel voor 
folder maar, 
wees er vlug 
bij!!! 

;4" 
Kehtm 4S& 

Knip me uit =• 
fles champagne 

- ^ 

Love Arrangement 1 Nacht 

Luxe kamer met dubbele 
whirlpool, 

Aperitief, Gastro-menu, 
champagne op 

de kamer, lekker lang slapen, 
kamer tot IS.OOu. 

4.950 fr. per persoon. 

Hotel De Stokerij Oudenburg 
Tel 059/26.83.80 Fax 059/26.89.35 
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M DE REGIO 
SARATOMMELEIN-NOLF 
OVERLEDEN 

IN MEMORIAM WILLY VAN OPSTAL 

Wij vernemen het overlijden 
van nlev^ou^v Sara Nolf, de 
•wedu'we van Michel Tomme-
lein. De afgestorvene was de 
moeder van Nora, echtgenote 
Eugeen Serkeyn. Mevrouw 
Tommemlein-Nolf werd op 13 
oktober 1911 te Roeselare ge
boren en overleed op 1 no
vember te Jette. 

Als echtgenote van Michel 
Tommelein heeft zij een groot 
stuk bewogen politieke en so
ciale geschiedenis van voor de 
oorlog meegemaakt, tijdens de 
oorlogsjaren was haar man 
schepen van de stad Brussel met 

achteraf aUe nare gevolgen van-
dien. Later was het echtpaar de 
mUde ^veldoener van de jonge 
Volksunie, vooral in het Brus
selse. 
Wij bieden aan Nora en Eu
geen, hun kinderen Johan, Tom 
en Eva onze blijken van diep 
medeleven bij het afsterven van 
deze eenvoudige maar geliefde 
vrouw. 
De burgerlijke krematie heeft 
plaats vandaag 8 november om 
lOu.45 in krematorium Bra
bant, Havendoklaan 1 te Vil
voorde. Samenkomst vanaf 
lOu.30. 

OPPOSITIE-VOORSTEL VERWORPEN 

AFFLIGEM WIL GEEN 
DEPOLITISERING OCMW 
Tijdens de jongste OCMW-raad 
diende raadslid Guy U3rtter-
sprot een voorstel in betreffende 
de depolitisering van benoemin
gen in het Affligemse OCMW. 

De meerderheidspartijen (SP-
VLD) verwierpen echter dit 
voorstel. 

De aanstellingspolitiek van per
soneel in gemeenten en 
OCMW's roept bij heelwat 
mensen vragen op. 

Meestal w^orden niet de kan
didaten aangeworven die de 
beste referenties kunnen voor
leggen, maar ^vel diegenen die 
aan het juiste politieke profiel 
beantwoorden. 

Om de geloofwaardigheid in de 
politiek te herstellen en een 
einde te maken aan de zoge
naamde „vriendjespolitiek" 
stelde raadslid Guy Uyttersprot 
voor om de benoemingen in het 
O C M W te depolitiseren. 

Alle openstaande betrekkingen 
moeten worden medegedeeld 
aan de media, zodat iedere ge-
interesseerde er kennis kan van 
nemen en zich kan kandidaat 
stellen. 

Er dient een onafhankelijke 
kommissie te worden samen
gesteld die de kandidaten se-
lekteert. 

Deze kommissie zou moeten sa
mengesteld zijn uit a-politieke 
personen, die de kandidaten op 
een objektieve manier beoor
delen. De OCMW-voorzitter of 
sekretaris kunnen bij de selek-
tieproeven wel optreden als 
w^aarnemers. 

Door dit voorstel te verwerpen 
hebben de meerderheidspar
tijen in de Affligemse OCMW-
raad een unieke kans gemist om 
een aanvang te nemen met een 
nieuwe politieke kuituur inzake 
benoemingen. 

Op vrijdag 3 november 1995 is 
WUly Van Opstal na een lange 
ziekte van ons heengegaan. Hij 
is thuis gestorven gesteund door 
Hilda en Katrien. 

De uitvaart heeft plaats op 
\voensdag 8 november om 10 
uur in de parochiekerk van de 
H. Familie, Bosmolens te Ize-
gem. 

Willy was jarenlang bestuurslid 
van de VU-Izegem en van het 
arrondissementeel bestuur van 

Roeselare-Tielt. Hij was bij ons 
aktief geworden na zijn verhuis 
om beroepsredenen uit het Leu
vense naar Izegem. Zijn vriend 
Willy Knijpers had ons „getipt". 
Wij zijn er echter van overtuigd 
dat ook zonder ons bezoek 
Willy zelf kontakt zou genomen 
hebben. De Vlaams-nationale 
gedachte w âs hem te dierbaar. 

WUly laat een grote leemte na in 
de VU, in de VSVK, in het 
Davidsfonds en in mutualiteit 
West-Flandria. 

OOST-VLAANDEREN 

NOVEMBER 
Zo. 12 ZOTTEGEM: Herfstwan-
deling van VU-Zottegem. Vertrek 
om 14u. parking St.Hubertusplein, 
St.-Maria-Oudenhove. O.l.v. des
kundige gids wandelt men langs het 
Oudenhovepad (ca. 9,5 km). Na 
aankomst wordt er naar café 
Bloemfontein gereden (gratis kon-
sumptie en broodje). 

Zo. 12 GENT: Jaarlijks leden- en 
vriendenfeest van VU-Gent-Cen-
trum-Zuid. Om llu.30: aperitief; 
12u.30 gelegenheidstoespraak L. 
Decaluwe; 13u. Noors Visbuffet 

(450 fr.p.p. - kinderschotel/kip 200 
fr.); 14u.30 uitreiking prijzen wan
delzoektocht. In de Basisschool 
Sint-Paulus. Smidsestraat 76, Gent. 
Inschrijven vóór 8/11 en info bij R. 
Roels (09/222.72.37). 

Di 14 SINT-NIKLAAS: Causerie 
met Mark De Bie over „De ramen 
open... het leven in 1968-1963". 
Alark De Bie is de auteur van 
,,Cinema Jarofka" (uitg. Davids
fonds). Om 20u. in Castrozaal van 
het Castrohof, Castrodreef 2. Org.: 
DF-Sint-Niklaas. 

VLAAMS-BRABANT 

NOVEMBER 
Do. 9 SCHERPENHEUVEL/ZI-
CHEM: Met VU-Scherpenheuvel-
Zichem naar Jaak Vandemeule-
broucke over de Hormonenhandel. 
Om 20u. in Vissenaken-Tienen. 
Info: 013/78.19.21 - 013/77.53.85 
of 016/81.16.77. 

Do. 9 OVERUSE: Gespreks-
avond met Bert Anciaux en Etienne 
Van Vaerenbergh over De Volks
unie in het Vlaanderen van morgen 
en de problematiek van Vlaams-
Brabant. Om 20u. in KC Den 
Blank. Org.: VU-Overijse. 

Za. 11 DIEST: 11 november-her-
denking. Om Hu. mis in de pa
rochiekerk St.-Martha. Na de mis 
feestmaal in Resto-Diest, Halen-
sebaan 143. Statutaire vergadering 

om 15u. Deelname eetmaal: 500 
fr.p.p. Inschrijven voor 6/11 bij 
Paul Maes (013/31.24.93), André 
Peeters (013/31.14.86) of Maurits 
Sels (013/31.23.66). Org. VOS en 
IJzerbedevaartkomitee-Diest. 

Za. 11 BRUSSEL: Naar de 
Vlaamse Vredesdag in Diksrauide 
met VOS-Brussel. Vanaf 8u.30 ont
vangst aan het Sekretariaat, Voor
uitgangstraat 333, 1210 Brussel met 
koffie en koekjes. Vertrek om 9u. 
stipt. In Gent museumbezoek. Kof
fietafel in Diksmuide. 800 fr.p.p. 
Storten op rek.nr. 068-2157967-35 
van VOS-Brussel, Marie Lou 
Bracke, Prudent BOIslaan 17, 1020 
Brussel. 

Za. 25 TERVUREN: Bal met The 
Swing-Time-Jazz-Band en disco-

Op het toppunt van zijn pro
fessioneel sukses bij de Groep 
Vandemoortele werd WiUy's ge
zondheid geknakt. Het belette 
hem niet even bekommerd te 
blijven voor zijn werk, de VU, 
Vlaanderen, zijn gezin. 

Met Willy is een goede vnend 
van ons heengegaan. Aan Hilda, 
Greet, Els, Veerle, Katrien en de 
familie bieden wij onze blijken 
van innige deelneming aan. 

Geert Bourgeois 

Di. 21 NINOVE: VWG-verga-
dering en koffietafel om 14u.30 in 
zaal Pallieter te Outer. 

Wo. 22 SINT-AMANDSBERG: 
Jeanne Prove-Antheunis over,,Ge
bruiken rond het versturen van 
kerst- en nieuwjaarskaarten". 
Daarna demonstratie: zelf maken 
van kaarten. Om 20u. in De Vlier, 
Groot-Begijnhof 15. Meebrengen: 
tekengerief (potlood, gom), pen
seel, ev. verfdoos, schaar. Org.: 
Vlaamse Vrouwengroep 
St.Amandsberg. 

bar. In het Cultureel Centrum Pa-
pablok, P Vandersandestraat 15. 
Org.: koaliteitpartij NET (VU en 
VLD-Groot-Tervuren.. 

ZOEKERTJE 
• WERKAANVRAAG -
23-jarige Hcentiate Bioche
mie — specialisatie micro
biologie zoekt passende be
trekking — bij voorkeur te 
Gent of omgeving. Aanbie
dingen aan: Oswald Van 
Ooteghem, tel. 
09/230.72.87. 

Brugge bezoeken is ook 
kennis maken met het 

Vlaams 
Ontmoetingscentrum 

^ De Gulden Spoor 

rechtover uitgang parking 

't Zand 22 Brugge 
tel. 050-34.30.82 

* dranken * restaurant 
* snacks * zaal voor 50 peis. 

DEVRIESE ^ 
woonverlichting 

baron ruzettelaan 78 
8310 brugge 4 

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

WOONIDEE 
Cecile Moonen 

Interieur Decoratrice. 

Wij hebben hart en tijd voor U 

Gordijnen en Overgordijen 

De beste merl<en, mal<en en plaatsen 

Overtrel<l<en van zetels en stoelen 

20 jaar ervaring 

Advies voor uw interieur 

Woonidee, Stationstraat 16, 
9280 LEBBEKE 
Tel. 052/41.15.73 

TAVERNE-RESTAURANT 
NV JAN BREYDEL 
Brugsesteenweg 108 - 8460 OUDENBURG 
Telefoon 059/26.82.97 
Telefax 059/26.89.35 dinsdag gesloten 

Het enige restaurant uit de streel< dat durft zijn verse vis 
te tonen (zie toonbanl< ingang) 
Specialiteiten: Visfondue 10 soorten •"*, 

Visassortiment 7 soorten 
Senegalees Stoofpotje 

10 km Oostende 
De Haan 

Hoevekip Valentine Thonart + kreeft 

Brood- en 
banketbakkerij 

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

SPECIALITEIT 
VAN ALLE 

GELEGENHEIDSGEBAK 

Kostuums naar 
maat 

. \ HERENKLEDING] 

f vbrmees 
* , / Steenhouwersvest, 52 

— ANTWERPEN 

Tel.: 03/231.35.83 

U bent van harte welkom bij 

Karel Van Den Berghe 
B.V.BA 

VLOER en MUURTEGELS 

— Steeds ruime kortingen 

— Kwaliteltsprodukten 

- Uitstekende sen/ice 

- Keuze uit meer dan 600 soorten 

GENTSESTEENWEG 377 

9300 AALST 

(200 m voor de Vijfhuizen) 

Tel. 053/70.06.64 

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 
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INGELWERK 

EEN EIGENZINNIGE 
SELEKTIE 
ZATERDAG 11 NOVEMBER 

ILCONFORMISTA 

Na traumarische seksuele jeugdervaringen zoekt een jongeman 
heil in de absolute aanpassing aan de meerderheid, aan 
zekerheid, aan komfort. Hij sluit zich aan bij de fascistische 
partij en knjgt de opdracht een uitgeweken anarchist te 
vermoorden. Italiaans-Duitse film van Bernardo Bertolucci 
(1970) met Jean-Louis Trintignant, Stefania Sandrelli en 
Dominique Sanda. (E[a 2, om 21u.) 

Z O N D A G 12 N O V E M B E R 

F/X, MURDER BY ILLUSION 
Amenk. film (1985) met Bryan Brown, Brian Dennehy en 
Mason Adams. Een expert in speciale effekten krijgt de 
opdracht de moord op een misdadiger te ensceneren zodat die 
achteraf onder een andere identiteit verder kan leven. (VT4, 
om 20u.50) 

MAANDAG 13 N O V E M B E R 

VICE VERSA 
E^n 11-jarige jongen komt toevallig in het bezit van een 
Tibetaanse gouden schedel die over magische krachten bhjkt te 
beschikken. Amerik. komische film (1988) met Judge Rein-
hold en Fred Savage. (Ka2, om 20u.) 

D I N S D A G 14 N O V E M B E R 

THE WAY WE WERE 
Barbra Streisand is van joodse afkomst en studeert net voor 
W O II £ian een Amerikaanse universiteit waar zij verliefd 
wordt op de mooie jongen Robert Redford. Amerik. film van 
Sydney PoUack (1973). (Ned. 3, om 19u.55) 

BEYOND THE WALLS 

Fe 
Schrijnend gevangenisdrama (1984) over de Joods-Arabische 

roblematiek in Israël. De intens geladen sfeer en de door-
eefde vertolkingen bevidjzen dat ook kleinere landen groot 

kunnen zijn op fJmgebied. (Ka2, om 20u.) 
W O E N S D S A G 15 NOVEMBER 

FAR FROM BERLIN 
Duits-Franse film (1992) met Armin Müller-Stahl, Werner 
Stocker en Fritz Schaap. Dieter Hausmann heeft geld nodig 
voor de behandeling van zijn zwaar zieke zoon. Toevallig 
maakt hij kennis met de rijke ondernemer Otto, die ervan 
droomt Berlijn zijn oude glorie weer te geven. (TV 2, om 
20u.) 

CARROUSEL D'AMOUR 
Momenteel ^vordt bijna in alle grote steden getracht het 
„oudste beroep ter wereld" uit het straatbeeld te bannen. 
Nochtans is dit noodzakeUjk kwaad niet weg te denken uit de 
hedendciagse samenleving. Isabelle Schepens en Ria Van 
Alboom maakten voor Boulevard een dokumentaire over 100 
jaar prostitutie in Vlaanderen. (TV 1, om 21u.05) 

D O N D E R D A G 16 N O V E M B E R 

WILD PALMS 
Eerste aflevering van een vijfdelige Amerikaanse SF-serie op 
basis van de strips van Bruce Wagner, geregisseerd door 
Oliver Stone. Deze triller speelt zich af in het Los Angeles van 
2007. Kijkvoer voor amateurs vóin virtual reality, holisme en 
cyberpunk. (TV 2, om 22u.20) 

V R I J D A G 17 N O V E M B E R 

VIRIDIANA 
Spaanse fihn van Luis Bunuel (1961) met Francisco Rabal, 
Silvia Pinal, Fernando Rey e.a. Viridiana, een novice, bezoekt 
vlak voor haar intrede in het klooster haar onevenwichtige oom 
Don Jaime, wiens bruid tijdens de eerste huwelijksnacht 
overleed. De knappe Viridiana lijkt als twee druppels water op 
de overledene en brengt haar oom verschrikkeUjk in de was. 
(TV 1, om 23u.30) 

FESTIVAL VAN VLAANDEREN 

LAS HUELGAS ZET 
BEKLIJVEND ORGELPUNT 

erkwaardig toch dat na
genoeg iedereen in 
Vlaanderen Jan Van 
Eyck en Hans Memlinc 

kent terwijl men amper heeft 
gehoord van Hemnch Isaac en 
Jakob Obrecht. Toch deed onze 
muziek in de 15de en 16de eeuw 
niet onder voor de schilderkunst 
van de Vlaamse Primitieven. 
Maar wellicht heeft onze on-
•wetendheid terzake te maken 
met het feit dat onze musici hier 
werden weggelokt om hun stem 
en hun kunde om na een leven 
vol avondtuur in de vreemde 
tenslotte te belanden aan het hof 
van een of andere mecenas in 
Itahë of in Oostenrijk. 

Zo kwam Isaac via Firenze en 
Pisa in Wenen terecht, en door
kruiste Obrecht, zoon van een 
Gentse stadstrompetter, de helft 
van Europa om uiteindelijk hof-
komponist te worden bij de 
kunstzinnige hertog van Fer-
rara. De term „I Fiamminghi" 
stond trouwens gelijk met ta
lent. 

LAS HUELGAS 

Het pionierswerk van Paul Van 
Nevel en de uitgave op CD door 
het Davidsfonds van de belang
rijkste werken van de Vlaamse 
polyfonisten hebben ons de oren 
geopend. Van Nevel verlegt 
graag grenzen en gaat met ple
zier uitdagingen aan. Vorig jaar 
hoorden wij zijn ensemble „Las 
Huelgas" in de Gentse Sint-
Barbarakerk met o.m. Thomas 
Tallis' veertigstemmig motet 
„Spes in alium". Het klonk als 
een rimpelloze, eeuwig dei
nende zee van stemmen. 

Dit jaar sluit Van Nevel voor 
ons het Festival van Vlaanderen 
af met de twaalfstemmige mis 
„et ecce terrae motus" van An-
toine Brumel, een excentrieke 
zwerver uit Chartres. De ba-
sUiek van Koekelberg is een 
koele ruimte maar ze kan veel 
mensen opvangen. Rondkij
kend denken wij met weemoed 
aan een abdij of een nietig ro-
maans kerkje als ideale ruimte. 
Maar qua £ikoestiek valt het nog 
mee. Van Nevel geeft tekst en 
uitleg („Ik dank mijn koorleden 
omdat ze als proefkonijn wilden 
dienen"). Het tema van de voor
noemde paas-antifoon loopt als 
een rode draad, als cantus fir-
mus, als grondmelodie door het 
weefsel van de mis. En Brumel 
past in zijn werk de techniek 
van canon, stemkruising en con
trapunt zo toe dat binnen het 
beeld van overvloeien en ver
smelting emotie, rust en wer-
vehng voelbciar zijn. 

De vertolking lijkt wel een na
tuurlijk wellende bron. Maar ze 
houdt de aandacht vast. En dat 
is niet zo vanzelfsprekend voor 
in de eerste plaats jonge mensen 
op de punt van hun ongemak
kelijke kerkstoel. Het koor 
mciakt na elk misonderdeel een 
kwart draai naar links. Zo zie en 
hoor je telkens w^eer een ander 
totaalbeeld. En zie je Van Nevel 
op de rug, dan schijnt hij te 
wiegen. Maar heb je hem fron
taal of in profiel, dan kan je de 
inleving en de expressie van zijn 
gelaat aflezen. 

Tifderu het afgelopen Feótlvai van Vlaanderen étond de muziek van 
Bela Bartok, Hongaaró homponiét en éterk beïnvloed door volL)-
muziek, centraal 

SLOTBEDENKING 
Tot slot nog even namijmeren 
over het voorbije festival. Soms 
zijn wij bang voor de idee dat 
het feest een woekerplant 
wordt, dat de rivier haar bed
ding niet meer kent. Maar als 
wij zien dat een koncert met 
moeilijk ^verk van Bartok, Stra
vinsky en Luigi Nono het enige 
was met een vrij plekje, dan lijkt 
die vrees ongegrond. 

Vaak kijken vn] bew^onderend 
naar het prachtig gebinte van 
het dak in de festivalhal van de 
Bijloke terwijl wij ons ergeren 
aan zijn akoestiek. En daarbij 
kunnen wij ons best inbeelden 
dat een koor de indruk heeft 
tegen een onzichtbare muur aan 
te botsen. Dat Gent nood heeft 
aan een koncertzacJ is een mo
notoon refrein dat niet genoeg 
kan herhaald worden. 

Over sponsoring hebben wij 
geen twijfels — het is een zoet 

kwaad —, wel over zijn aard. 
Want heel vaak zie je promi
nenten gewapend met een VIP-
kaart op de receptie wachten 
(het koncert vormt er slechts 
een proloog op), terwijl de echte 
liefhebber kniezend achter een 
kerkpüaar zijn avond door
brengt. 

Vaker echter zijn wij blij om de 
gedurfde programmatic van he
dendaagse muziek, de nadruk 
op Oost-Europa met dit keer 
Hongarij en Bartok centraal, de 
vertolking van voor ons on
bekende Russische opera's door 
een gedreven man als Valery 
Gergiev, de uitdaging die het 
Collegium Vocale aanging om te 
^verken onder verschillende di
rigenten, en vooral om de hap
pening met zijn rijk koloriet 
tussen lijzige tonen uit het Oos
ten en anarchisten uit het Praag 
van Kafka. 

(wdb) 

SATERDAG © 

Veel falingen: 
Altijd lemants job 

© 

Advertentie: 
30 sinterclaesen gezocht 

Zetduivel: 
diskjockey 

© 

© 

AHASVERUS 

„Zaterdagittaking bij 
Antwerpse politie", 
las Ahasverus 

Matrakkensabbat 

Bussen niet mieer door 
Leuvens centrum: 
Punt aan De Lijn! 

© 

Voor een tuinhuisje heeft 
Aimé De simpelste oplossing 

© 
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De redaktie ontvangt 
graag brieven van lezers. 
Naamloze, scheld- en 
smaadbrieven gaan de 
scheurmand in. De an
dere publiceert zij, naar
gelang er plaats is. 

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

Brieven -worden onderte
kend met naam en plaats 
van herkomst, tenzij de 
schrijver verzoekt initia
len te gebruiken. 

FDF 
Stel u voor: de kersverse FDF-
partijleider wil Franstalig Bel-

f ië en Brussel aanhechten bij 
uurland Frankrijk! De schrik 

sloeg me om het hart. 

Er zijn dus nog altijd krachten 
die de federale burgerzin van de 
massa •willen ombuigen richting 
aanhechting ten gunste van 
onze zuiderbuur. Ze zijn zo in-
civiek, mijnheer, mevrouw. 

Roger Van Dyck, 
Heist-op-den-Berg 

NIEUWE VISIE OP 
BRUSSEL 
Zelfs al haalt het F D F hoge 
cijfers Ln de zes Vlaamse ge
meenten buiten Brussel, die als 
gevolg van de grendelgrondwet 
ten prooi vielen aan faciliteiten, 
zelfs dan bhjft het F D F een 
buitenbeentje. 

De VU maneuvreert ondanks 
de grendels van 1970 handig 
genoeg om te verhinderen dat 
Brussel niet grenst aan Wal
lonië. En dan? Wat nu? Welke 
zijn de feiten? 

— dat Wallonië koekjes mag bak
ken zoals het wil; 

- dat Vlaanderen een hoofdstad 
heeft, die binnen de Vlaamse 
grenzen ligt. Voor goed, want 
grondwettelijk vastgelegd (18 
okt.j.1.) 

In W I J las Üc dat het VU-
raadslid Sven Gatz aan de 
grondwettelijke feitehjkheid 
heeft herinnerd. 

In dat Brussel gelden taalwet
ten, die in het unitaire België 
omzeüd w^orden. Alaar ze gel
den en Vlaanderen kan ze zelfs 
in Brussel doen toepassen. 

Wat de Vlaamse regering wel 
kan dat is niet doen zoals vragen 
„pour les Flamands la même 
chose" toepcissen in de omge
keerde richting en wraak nemen 
door zgn. ekonomische macht te 
misbruiken. 

Het Waalse gewest heeft im
mers in Brussel niets in de pap 
te brokken; Brussel paalt niet 
aan dat gewest, maar het ligt in 
Vlaanderen en voor alle streek-
gebonden materies heeft Brus
sel het Vlaamse gewest nodig 
om niet te verdrinken in zijn 
plaatselijke gewestproblemen 
en belastingen. 

Slotbedenking: als gevolg van 
de grendel van 1970 kon de 
Vlaamse meerderheid niet alle 
wensen en dromen van de 
Vlaamse, moderne beweging op 
perfekte wijze regelen. Maar, er 
is een grendel die ten voordele 
van onze hoofdstad bruikbaar 
is: Brussel ligt op onze grond. 

VU-rjiadslid Sven Gatz is fier 
Vlaming te zijn in Brussel. Hij 
weze gerust: de Vlamingen van 
het afgegrensde Vlaanderen 
zullen er altijd bij zijn. Zelfs als 
Wallonië via de Europese re
geling van de regio's, net als de 
staat Vlaanderen van de EU een 
voWaardig Ud wordt. Zoals, 
zelfs Luxemburg lid mocht wor
den. 

F.S., Oostende 

VLAAMS-
BRABANT 
REDDEN 
De frankofonie zoekt en heeft in 
de Vlaamsbrabantse Rand reeds 
kontakten met de Eurokraten. 
Er gaan vele franstalige fuifjes 
en aktiviteiten door in de 
„a.s.b.1. Deutsche Schule" van 
Wezembeek-Oppem en in The 
British School. (Het is wel de
gelijk asbl en niet vzw). 

Wat doen de Vlamingen uit de 
Rand? Blijven ze jammeren of 
zetten ze een suksesvolle te
genaanval in? Denk aan de ge
meenteraadsverkiezingen van 
het jaar 2000. 

De Noord-Nederlanders be
schikken in Hoeilaart over de 
„Oranje-club". Waarom zouden 
er geen Vlaamsgezinde fuiven 
doorgaan? Verschillende van 
onze „Noorderburen" staan im
mers positief tegenover de 
Vlaamse beweging en sommi
gen zijn zelfs Ud van de se
paratistische Vlaamse VolksBe-
weging. Na de Nederlanders 
zoeken we kontakten met de 
Duitsers en de Engelsen. 

Deze tegenaanval is levens-
noodzakehjk wil Vlaams-Bra
bant overleven. De FDF-PRJL-
bende van Maingain & Co. wen
sen Vlaams-BrabcUit en Brussel 
immers los te maken van Vlaan
deren en bij de komende boe
delscheiding aansluiten bij „la 
grande nation Fran5aise". Het 
Franse leger zal er dan w êl voor 
zorgen dat er geen terugweg 
meer mogehjk is. In 1831 werd 
Antwerpen tijdens de zgn. Belze 
revolte immers ook „bevrijd" 
door het Franse leger o.l.v. 
maarschalk Camot, die nu nog 
in de Scheldestad een straat 
heeft die zijn naam draagt. 

Mark de Vries, 
Lier 

DE ZAAK CLAES 
Het Agusta-schandaal is niet 
een toevallig uit de hand ge
lopen incidentje. De jongste ja
ren kende de sociahstiscne zuil 
een hele reeks smeergeldaffaires 
rond de Antwerpse BBTK, het 
A B W , Uniop, De Voorzorg, de 
kwijtschelding door de overheid 
van 54 miljard schulden van de 
socialistische ziekenfondsen 
enz... Tussen haakjes, de kris-
telijke zuU is ook niet vies van 
„affaires"... 

De boosdoeners van veuidaag 
hebben niet toevóJlig het juiste 
pad verlaten. Deze „nomenkla
tura" waar zij deel van uit-

WEDïlWOORD 
maken, heeft reeds lang beslo
ten dat ze zich niet meer moes
ten beschouwen als „dieneiars 
van de Staat". Zij besUsten ei
genhandig om de Staat over te 
nemen. De zuilen moesten im
mers een zo groot mogelijk deel 
van de overheidskoek in handen 
krijgen om hun invloed te ver
groten. Ze deden dit op de 
meest flcigrante wijze met toe-
\vijzing van goedbetaalde sleu-
telfunkties aan ,,de vrienden 
van de juiste politieke kleur". 

De socialisten zijn ook de echte 
kampioenen van de poUtieke be
noemingen. Ze doen het nog 
geniepiger dan de CVP. Als de 
socialisten ergens in een bestuur 
stappen eisen ze eerst een „in
haalbeweging" voor een aantal 
partijgetrouwe kameraden. De 
benoeming van massa's partij-
pohtieke (en vaak onbekwame) 
kreaturen in de cunbtenarij heeft 
er heel de werking grotendeels 
verziekt. Wie hiertegen protes
teerde werd monddood ge
maakt en kon het ergens anders, 
dik^vijls aan het stempellokaal, 
gaan uitzweten. 

Het koningshuis is aan deze 
praktijken mede schuldig, want 
het dekt deze handelingen en 
verhief deze „dames en heren 
van de gestelde hchamen" tot 
hoUakeien. „Ons kent ons". So-
ciahstisch minister Baldewijs 
zal zich dan ook niet verzetten 
tegen de Ulegale en omstreden 
bouw van een klooster in het 
Limburgse Opgrimbie. 

De werkelijke ekonomische 
machten kochten de sociahsten 
(en het ACW) daarbij nog eens 
om met allerlei benoemingen op 
goedbetaalde postjes, voordelen 
in natura en etteUjke snoep
reisjes in exotische oorden. De 
socialistische nomenklatura 
•werd de beste verdediger van 
het overwegend franstalige ka
pitalistische systeem. Willy 
Claes is immers de beste knecht 
van de Waal Albert Frère, top
man van de groep Brussel-Lam-
bert. Welke sociaUst durft van
daag nog openUjk uitkomen dat 
hij opkomt voor een republi
keinse staatsvorm en voor anti-
militarisme? Hoeveel SP-enga-
gement van de jaren '80 in de 
Vredesbew^eging •was slechts op
gezet voor de galerij ? 

De politieke topmanagers van 
de socialistische en de kristeüjke 
zuil hebben zich immers vol
ledig vereenzel^vigd met het hui
dige politieke bestel, dat het 
failliet van deze top het regime 
•wel degehjk in gevaar zal bren
gen. Hierrond i a a i t nu ciUes in 
net „geval Claes". 

Koen Van Mulder, 
Hasselt 

NUMERUS 
CLAUSUS 
Al jaren lang is er bij ons een 
felle diskussie aan de gang over 
de vraag of men het aantal stu
denten geneeskunde moet be
perken, en zo ja, op welke ma
nier men die selektie in de prak
tijk moet uitvoeren. Sonunigen 
drongen aan op een numerus 
clausus; andere waren gewon
nen voor een toelatingsproef 
voor of na de eerste kandi
datuur. Uiteindelijk •werd be
sloten een ingangseksamen voor 
de eerste kandidatuur Ln te voe
ren. Men hoopt op die manier 
de almaar stijgende kostprijs 
van de gezondneidszorg af te 
stoppen. 

O— 

Het is zeer spijtig dat de Volks
unie zich in dit debat bUjkbaar 
niet •wil, kan of durft mengen. 
Dit terwijl in het VU-pro-
gramma toch duideUjk stelling 
wordt genomen tegen een nu
merus clausus. De jongeren-or
ganisaties van de verschillende 
demokratische politieke par
tijen zijn gelukkig •wel konse-
kwent. Zij kanten zich resoluut 
tegen een numerus clausus en 
ingangseksamen, want het gaat 
hier om een aanslag op een 
basis-recht. 

De toelatingsproef, numerus 
clausus, enz. zijn immers een 
regelrechte aanslag op de vnje 
studiekeuze en op de demo-
kratisering van het onderwijs. 
Het studentenaantal stijgt ook 
in andere studierichtingen die 
ook geen ^verkzekerheid waar
borgen. Dus waarom zou men 
in een later stadium nog over
gaan tot een toelatingsproef 
voor alle richtingen? 

Met het invoeren van een al
gemene toelatingsproef zou men 
misschien het grote aantal mis
lukkingen in een eerste kan
didatuur kunnen terugdringen. 
Maar daarmee wordt eigenlijk 
de open toegang tot het uni
versitair onder^vijs in vraag ge
steld. Bij een bekwaamheids-
proef voor de eerste kandida
tuur wordt immers het niveau 
van de middelbïu-e school be
slissend. Door de niveau-ver
schillen tussen de scholen zijn 
sommige kandidaat-studenten 
zo goed als kansloos. En men 
kan mensen toch moeUijk straf
fen omwille van het al dan niet 
hoge niveau dat er aangeboden 
•wordt in het secundair onder-
•wijs. 

Een numerus clausus sluit even
eens een aantal bekwame en 
gemotiveerde jongeren uit van 
de zelf gekozen studies. In een 
demokratische samenle^ving 
moet iedereen eender •welke ma
terie kunnen studeren. De ma
terie moet dus voor iedereen 
toegankehjk zijn. En bovendien 
mag de toegang tot bepaalde 
studies niet afhankelijk gemaakt 
worden van eisen van belan
gengroepen, noch van konjunk-
tuur-schommelingen. 

Kathie Danneels, 
(Home Vermeylen) 

Gent 

HOLEBI'S(l) 
Lezer Leo Lambeir (WIJ , 25 
okt. j.1.) verdraagt blijkbaar niet 
dat W I J over de politieke ver
wikkelingen rond de samenle-
vingskontrakten voor holebi's 
bericht. Hij vraagt zich af of de 
VU Agalev naaapt. 

De VU aapt niemand na. Onze 
partij •was de eerste in Vlaan
deren die rond de samenlevings-
kontrakten stelling nam (kon-
gres van Leuven, september 
'92). 

Wat de heer Lambeir als na-
tuurHjk of onnatuurlijk ervaart 
gaat niemand, ook ons niet aan. 
Feit blijft dat een hele groep 
holebi's nog dagehjks gekon-
fronteerd w^orden met onbegrip 
en konkrete diskriminatiess. 
Een partij als de Volksunie mag 
hier niet blind voor blijven. De 
emancipatie van Vlaanderen 
stopt niet bij de staatshervor
ming. Ook de emancipatie van 
iedereen die in Vlaanderen 
•woont is een opdracht voor een 
Vlaams-nationale partij. E^n 
Vlaanderen dat diskriminaties 

toelaat kan ons Vlaanderen niet 
zijn. 

VUJO-werkgroep 
Maatschappelijke 

Emancipatie, Brussel 

HERSENS 
Ik vind „Hersens op z'n 
Vlaams" een interessant boek, 
zelfs de humor is niet vergeten. 

Ouderen -weten dat het leven 
geen sinekure is, de jongeren 
vinden de aansporing, ook in 
het lezen van de herinneringen 
aan 40 jaar Volksunie. 

Yvonne De Wit, 
Genk 

HOLEBI'S (2) 
Lezer Lambeir uit Herent 
steunt bhjkbaar het holebi-
standpunt van de VU niet. Hij 
heeft het moelijk dat er aan 
holebi's gevraagd •wordt voor de 
VU te stemmen. 

Even op •wijzen dat het kongres 
van Leuven '92 pleitte dat ,,rol-
doorbrekende intiatieven en po-
sitief-diskriminerende maatre
gelen naar minderheidsgroepen 
toe noodzakelijk zijn". De VU 
pleit daarbij voor een statuut op 
het geregistreerd samen^wonen. 

V U J O •vraagt op haar kongres 
in Aalst '94 een herdenken van 
de huw^elijkswetge^ving. „Het 
nieuwe samenlevingskontrakt 
moet openstaan voor iedereen, 
dus ook voor mensen van het
zelfde geslacht", aldus de kon-
grestekst. 

De VU heeft tijdens het voor-
jaarskongres '95 voor het eerst — 
en zonder problemen — de -woor
den homo's, lesbiennes en ho
lebi's in de mond genomen. 

Steunt de VU en V U J O hier
mee de perversen van onze 
mciatschappij ? Wat is natuurhjk 
en onnatuurUjk? 

Is het teveel gevraagd wat res-
pekt te verwachten voor de ei
genheid van elke mens? Is res-
pekt voor elk individu van de 
gemeenschap geen basisgege
ven van een demokratisch 
volksnationhsme ? 

Het zou kunnen dat er vanuit 
een rooms-katoÜeke opvoeding 
aanvaardingsproblemen be
staan omtrent homoseksuahteit. 
Mogen •wij dan het geloofsboek 
van de bisschoppen van België 
aanbevelen, meer bepaald blad
zijde 167. 

In alle bescheidenheid denken 
vrij dat er niemand kan •warm 
gemaakt •worden voor man
man-relaties. Homoseksualiteit 
is een zijns-gegeven. Het pleit 
voor de Vlamingen dat er meer 
en meer mannen en -vnrou-wen 
durven uitkomen voor -wie of 
•wat ze zijn. Omdat dit het geluk 
van de mens bevordert. 

Hu^wen voor de buiten-wereld, 
maar ge&Tistreerd omwille van 
het interne homogevoel, met 
vaak een ongelukkige vrouw tot 
gevolg; is dat dan zoveel po
sitiever? 

EigenUjk willen holebi's gew^oon 
mens zijn onder de mensen, 
niets meer, maar ook met niets 
minder. 

Het pleit voor de huidige VU 
dat ze ook het geluk van de 
holebi's willen bevorderen. 

Miguel Stas, 
Aalst 
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üiMim 
GROEN AVANT LA LETTRE: 

VOOR EEN LEEFBAAR VLAANDEREN 
AL) eeröte politieke partij organiseerde de Volksunie een 
kongrej over het leefmilieu. Aandacht voor wat Willy 
Kuijper^ het "leefmidden" noemt, wa^ in de veertigjarige 
geéchiedeni) van de Volksunie nooit ver te zoeken. De 
verklaring ligt voor de hand: wie naar een vrij Vlaanderen 
étreeft, dient ook voor een nwoi Vlaanderen te ijveren, dat 
goed (beter!) bestuurd wordt. De groene reflex van de VU 
verhinderde nochtans niet de opkomsten doorbraak van een 
groene partij, Agalev. 

H
et leefmilieu dook voor het 
eerst op in een Belgisch 
partijkongres op het elfde 
VU-kongres, op 19 en 20 

april 1969 in Brussel. "Met dit 
kongres bewees de Volksunie 
opnieuw dat zij niet slechts het 
terrein van de Vlaamse be\ve-
ging en de klassieke politieke 
tema's bestreek, maar dat zij 
baanbrekende onderwerpen en 
ideeën aandroeg in het maat
schappelijk debat", lezen we in 
Op de barnkaden. 

Op het elfde kongres onder het 
voorzitterschap van Hugo Schiltz 
trad een nieuwe generatie veel
belovende VU-politici op het 
voorplan: prof. Desaeyere, mr. 

gezeten door Franj Kuijperd. 

Het VU-weekblad speelde 
volop in op de groeiende pu
blieke belangstelling voor het 
leefmilieu. In de jaren zeventig 
kan men nauwelijks een W I J -
nummer openslaan zonder er 
een artikel m aan te treffen over 
de milieuproblematiek. Vanaf 
september 1979 begint de re-
daktie met een vaste rubriek, 
Van het eko-front, die in een iet
wat gewijzigde vorm tot van
daag regelmatig verschijnt. De 
auteurs waren specialisten als 
Rï)eland Dirkj, een ge'wezen staf
lid van de Bond Beter Leef
milieu, bioloog Patru'k Hermaiu, 
die later milieu-ambtenaar werd 

De VU lei'erde vooral op plaatdeiijk vLiL verdlenöteLijk werk voor het 
leefmilieu. De VU-erd in de Vlaamse gemeenteraden hadden meestal 
een aandachtig oog voor hun omgeving, en dtonden in veel gevallen bij 
de bevolking bekend aU groenen avant la lettre. Op de foto: een aktie 
voor zuLver water onder leOing van Odwalt) Van Ooteghem. 

Doevenspeck, ir. Geens, Nelly 
Maes e.a. Ze vroegen aandacht 
voor nieuwe politieke tema's. 

Dit door Mauritj Coppieterd be
zielde kongres wijdde een af
zonderlijk hoofdstuk aan een 
leefbare wereld. Er werden drie 
soorten problemen aan de orde 
gesteld: problemen van de hin
der (dnnk- en afvalwater, lucht
verontreiniging, huisvuil, la
waai en giftige stoffen), de rech
ten en bescherming van de ver
bruiker en de ruimtelijke or
dening (met uitgewerkte voor
stellen voor de eigenhjke ruim
telijke ordening, de groene 
ruimten, het grondprijzenbe-
leid, de stedebouwkundige pro
blematiek en het beleid i.v.m. de 
landbouwgrond). Het klonk al
lemaal revolutionair. WIJ (28 
april '69) besloot zelfzeker: 
"Het is (...) duidelijker dan ooit: 
de Volksunie bepaalt in Vlaan
deren de richting". 

EKOFRONT 
In 1982, onder het voorzitter
schap van Vie Anciaux, kongres-
seerde de VU nogmaals over het 
milieu: Ekologie en ekonomie: naar 
een nieuw evenwicht werd voor

in Bree, en Rik de Dapper, de 
mede-oprichter van Velt. 

In zijn studie over WLI(Uitg. De 
Nederlanden, 1984) stipt Wdfried 
Vandaele aan dat de standpunten 
onvermijdelijk evolueerden: 
De VU, ooit in het harnas voor 

de aanleg van de E3, begrijpt 
dat er stilaan teveel asfalt in 
onze velden wordt gestort en 
gaat zich nu met evenveel vast
beradenheid verzetten tegen 
nieuwe autowegen: de A24 in 
Limburg, de A9, de A29, Pecq-
Armentières, de Al7, enz." 

Het zou ons in het bestek van 
deze bijdrage te ver voeren om 
alle VU-politici met een groen 
hart de revue te laten passeren. 
We zouden immers steeds wel 
ergens een (gewezen) parle
mentslid onrecht aandoen. Het 
aantal wetsvoorstellen, voor
stellen van dekreet, parlemen
taire vragen, moties, interpel
laties en andere tussenkomsten 
is gigantisch. 

Bovendien zouden we voorbij
gaan aan het fantastische werk 
dat de Volksunie vooral ook op 
plaatselijk vlak voor het leef
milieu heeft geleverd. De VU-

ers in de Vlaamse gemeente
raden hadden steeds oog voor 
hun omgeving, en stonden in 
veel gevallen bij de bevolking 
bekend als groenen avant la 
lettre. Wanneer de Volksunie de 
kans kreeg om tot een of andere 
lokale bestuursmeerderheid toe 
te treden, was de schepenpor-
tefeuille van Milieu vaak als 
eerste gegeerd. 

Zo kreeg de huidige liberaal Jef 
Valkeniers als VU-staatssekreta-
ris voor Brussel in '89 het leef
milieu in de hoofdstad onder 
zijn hoede. De VU-er liet 
prompt enkele verloren stukjes 
groen in Brussel erkennen als 
natuurreservaat, en richtte o.m. 
het Brussels Instituut voor Mi
lieubeheer (BIM) op. In de 
Franstalige pers stond te lezen 
dat Valkeniers op enkele maan
den tijd meer deed voor het 
milieu dan z'n voorgangers in de 
tien voorgaande jaren. 

SAUWENS 
Illustratief voor de milieurefleks 
van veel VU-ers was echter 
vooral de keuze van Johan Sau-
we/u, de Bilzense burgemeester 
en gewezen VUJO-voorzitter 
die de strijd tegen de A24 in 
Limburg verpersoonlijkte, voor 
het departement Verkeer en 
Openbare Werken in de eerste 
Vlaamse regering Van den 
Brande. Sauwens was de eerste 
Vlaamse minister die deze mee 
door de VU gefederaliseerde 
bevoegdheden onder zich 
kreeg. 

Er waaide een nieuwe wind 
door het Vlaamse beleid. De 
VU-minister en zijn jonge ka
binet gaven blijk van een ver
nieuwende visie op een klassiek 
departement, een ware trend
breuk. Sauvi'ens gaf bvb. de 
aanzet om de 400 kilometer 
Vlaamse drievaksbanen om te 
bouwen naar veiliger tweevaks-
banen. Hij trok door Vlaan
deren als een groot verdediger 
van de milieuvriendelijke fiets 
en de zwakke weggebruiker in 
het algemeen, en trok de in
vesteringen voor fietspaden fors 
omhoog. 

Sauwens zette de Vlaamse 
openbare vervoersmaatschappij 

^^T^NERING^A^ 

^^4/? VOLKSini^ 

De Lijn op de vveg, en nam tal 
van originele initiatieven op het 
vlak van het openbaar vervoer, 
zoals feestbussen, snelbussen en 
belbussen. Er werd een einde 
gesteld aan onverantwoorde be-
tongieterijen, aan het politiek 
dienstbetoon en het favoritisme 
die voor het unitaire departe
ment Openbare Werken 
spreekwoordelijk waren. 

De koalitiepartners en hun be
vriende media zagen met lede 
ogen de populariteit van Sau
wens groeien. De VU-minister 
bleef tevergeefs uitleggen dat hij 

de verkeerslichten niet geel-
zw^art liet verven omdat hij van 
deze VU-kleuren houdt, maar 
omdat ze volgens wetenschap
pelijk onderzoek het veiligst 
zijn. 

Niet zonder reden eiste de CVP 
in de volgende Vlaamse rege
ring Openbare Werken op. Sau
wens behield Verkeer en moest 
zich verder tevreden stellen met 
zogezegd "minder belangrijke" 
bevoegdheden als Buitenlandse 
Handel, Monumenten en Land
schappen en Staatshervorming. 

Het was voor de CVP opnieuw 
een misrekening. Op monumen-
tenvlak zorgde Sauwens weer 
voor een omwenteling: de pro
cedures om een monument er
kend te krijgen werden ver
eenvoudigd en versneld. Het 
budget werd verdrievoudigd. 
Sauwens ging in de clinch met 
de CVP-ers Delcroix, die de mi
litaire domeinen wou verkopen, 
en met KeLhtermaiu, die de vo
geltjes van Opgrimbie een slot
klooster in de maag wou split
sen. De jongste Vlaamse re
gering bedankte de VU en haar 
Vlaamse minister voor bewezen 
diensten. 

en groeide Agalev. Het vrij 
Vlaanderen kwam er, maar het 
blijft wachten op een proper 
Vlaanderen. 

Ten tweede zou men Agalev 
oneer aandoen door haar door
braak slechts toe te schrijven 
aan de onrust over het ver
slechterend leefmilieu. De 
groene partij slaagde er even
zeer in politieke belangstelling 
te vi^ekken bij de nieuwe sociale 
bewegingen. Agalev speelde in 
op andere nieuwe tema's als de 
multikulturele samenleving, het 
failliet van de oude politieke 
kuituur, de onrechtvaardige 
noord-zuid-verhoudingen, de 
nieu\ve armoede. Punt voor 
punt zaken waarvoor ook de 
VU aandacht had, maar die, 
zoals het leefmilieu, voor de 
Vlaamsnationalisten op beslis
sende ogenblikken nooit echt 
prioritair waren. 

Tenslotte werd de VU vooral op 
haar streven naar zelfbestuur 
beoordeeld. Door de media, 
door de politici, en door de 
kiezer. In het parlement wordt 
op alle banken ongerust gezwe
gen wanneer een VU-er het 
woord neemt over de wording 

Vlaamse jongeren reageren tegen teveel asfall m ck ['laaiihic i't/dc/i. 
Het doMier van deA24i> opnieuw brandend aktueel. Johan Sauwenj 
kan zijn aktie-kodtuum weer uit de kast halen. 

• • • • « » « 

AGALEV 
Dé vraag die aan het slot van het 
groene VU-verhaal gesteld 
moet worden, is waarom dit 
groene hart de opkomst en 
doorbraak van Agalev niet ver
hinderde. Het antwoord is 
meervoudig. 

In de eerste plaats draagt de VU 
daar zelf een grote verantwoor
delijkheid voor. Al te vaak werd 
het leefmilieu in de partij als een 
tweederangstema beschouw^d. 
De Vlaamse omgeving en de 
problemen die zich daar stelden 
bleven ondergeschikt aan de de-
mokratische verwezenlijking 
van een eigen politieke struk-
tuur. Een vrij Vlaanderen was 
teveel het eerste doel, vanuit de 
redenering dat een schoon 
Vlaanderen daaruit zou volgen. 
Terwijl de Volksunie blauw
drukken opstelde, nadacht en 
onderhandelde over en labo
reerde aan de hervorming van 
de staat, verdween het leven uit 
de beken, vervuilde de lucht, 
verstikte het verkeer, raakte 
Vlaanderen volgebouwd, nam 
de oppositie tegen kernenergie 
en kernw^apens toe, werd een 
gat in de ozonlaag ontdekt, deed 
de HST zijn intrede als TGV,... 

van de Vlaamse staat. In een 
regering die de hervorming van 
de staat op het programma staan 
heeft, vangt de Volksunie als 
enige Vlaamse partij de klappen 
op van de malkontenten in en 
buiten het parlement. Weten
schappelijke enquêtes besluiten 
dat de kiezer de Volksunie bo
ven alles en allen beschouwt als 
de beste Vlaamse waarborg. 

We herinneren ons hoe de 
Volksunie zich eind '89 kosten 
noch moeite spaarde om haar 
"landschapsplan" aan de pers 

voor te stellen. Dat plan, naar 
het bestaande Nederlands voor
beeld uitgedokterd door de Mi
lieucel van de partij, bestond uit 
twee voorstellen van dekreet. 
De toenmalige VU-parlements-
leden Frieda Brepoeb, Daan Ver-
vaet, Paul Van Greinbergen en 
Jaak Gabriéü stelden het, ge
flankeerd door hoge Neder
landse ambtenaren, aan de pers 
voor tijdens een uitgebreide 
perslunch m een uitgelezen res
taurant in het Pajotse Vlezen
beek. Er kwam \velgeteld één 
joernalist opdagen, die zich na 
het voorgerecht tot zijn grote 
spijt liet verontschuldigen, 't 
Was nochtans lekker! 

(Pdj) 
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