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VOLGEND JAAR LEDENBRIEF EN 
VERNIEUWD VU-WEEKBLAD 

EEN NIEUWE TOEKOMST 
VOOR DE TOEKOMST 
EN WIJ 
Vanaf volgend jaar dteekt De Toekonut, het blad voor de 
leden van de Volköunie, in een nieuw kleedje. Ook WIJ, het 
VU-weekblad dat alleen verkrijgbaar i) op abonnement, 
krijgt een nieuw uitzicht. Meteen Li dit nummer het laatöte 
nummer van De Toekonut in zijn huidige formule. WIJ-
lezeré ontvangen volgende week het laatéte nummer van 
WIJ zoab het er momenteel uitziet. 

H
ét vraagstuk dat de agenda van 
het komende jaar zal bepalen 
is de hervorming van de So
ciale Zekerheid. Binnen de 

Vlaamse kuituur- en stnjdvereni-
gingen werd zelfs een AktiekomUee 
i'oor Vlaatrue Soaak ZekerheS op
gericht dat zich ronduit uitspreekt 
voor een eigen Vlaams en Waals 
sociaal beleid. Iets waar de Volks
unie reeds jaren voor ijvert. 

Wat de doelstellingen van het ko
mitee zijn leest u verder in dit blad. 
Nu reeds staat vast dat het bekomen 
van zo'n eigen sociaal beleid een 
intens •werk wordt. De Sociale Ze
kerheid is een van 's lands laatste en 
hardnekkigste heilige koeien. 

Dat ondervond ook eerste minister 
Dehaene die zijn voorzichtige voor
stellen nog net voor de kongressen 
van SP en PS weer vlug opborg. 
Vooral de Waalse socialisten willen 
,,La Sécu" unitair houden, zeker tot 
zolang ze er alle voordelen kunnen 
uithalen. Maar hoelang kunnen ze 
dit nog? De gemeenschappen van 
dit land gaan steeds meer op zichzelf 
leven, ontwikkelen steeds verder 
hun eigen beleldsdynamiek en zowel 

binnen- als buitenlands worden zij 
meer ,,staat". 

De Waalse én de Vlaamse socialisten 
noemen het sociale zekerheidsstelsel 
,,hun kind", er aan raken kan nooit 
zonder hen, dus blokkeren zij met 
alle middelen elke vorm van split
sing. Zi) stellen het voor alsol (reeds 
voorzichtig) federaliseren het einde 
van de SZ zou betekenen, maar hun 
liedje khnkt vals. Niemand wil de 
dood van het stelsel, wel een her
vorming waarbij een rechtvaardige 
solidariteit tussen personen en ge
meenschappen primeert. 

Hoelang de socialisten zon hervor
ming nog kunnen belemmeren is de 
vraag. Want zij worden daarbij een 
krachtige hand toegestoken door 
een rare koalitie van vakbonden en 
werkgevers, beide belangengroepen 
wensen geen verandering omdat zij 
unitair werken en denken en mekciar 
in evenwicht houden. 

Het bedroevende aan deze toestand 
is dat zij in dit koppig unitarisme 
bijgestaan worden door de Vlaamse 
regeringspartijen. De SP holt de PS 
achterna. En de CVP? Ja, de CVP 
weigert zoals zo v£iak kleur te be-

D
e Volksunie- leden kri jgen 
vo lgend jaar een volledig 
n i euw tijdschrift grat is bij 
h u n l idmaa tschap . Vanaf 

februar i on tvangen ze elke 
m a a n d een n ieuwsbr ief op A-4-
formaat . M e t informatie over de 
part i j , over haa r manda ta r i s sen , 
me t aktual i te i tsdossiers , k o r t o m 
met alles w a t een VU-l id zich 
w e n s e n kan . 

De Toekomdt w o r d t geen over
d r u k mee r van het w e e k b l a d 
W I J , m a a r een zelfstandige 

kennen. Is zij bereid haar Vlaamse 
premier Van den Brande te volgen of 
loopt zij haar federale premier De
haene achterna? Misschien kan de 
goedmenende CVP-militant deze 
vraag eens stellen op het komende 
kongres van zijn partij? 

Meer en meer v.'ordt duidelijk dat 
het de Franstaligen zijn die in de 
federale unie de ultieme bestuurs
daden stellen en dat zi) met op
houden de Vlaamse gemeenschap te 
tergen. Dat lukt ze, omdat ze geen 
kordate partners tegenover zich 
hebben staan. 

Hun pijlen die zij onophoudelijk op 
Vlaams-Brabant afschieten behoren 
tot deze strategie. Terwijl de Franse 
gemeenschapskommissie van Brus
sel bij de federale overheid geld 
bedelt wol ze haar expansiedrang nu 
via Télé Bruxelles uitdragen. Tot 15 
km rond Brussel, asjebUef! Lukt de 
uitbreiding van de olievlek niet meer 
over de grond dan maar door de 
lucht. 

Onder druk van VU'er Herman Van 
Autgaerden is de provincie Vlaams-
Brabant een gepast beleid in de 
Vlaamse rand rond Brussel begon
nen. Een beleid dat terecht gedragen 
wordt door de Vlaamse overheid, 
maar deze politiek zou des te ef
ficiënter zijn mocht de federale pre
mier zijn Franstalige partners eens 
krachtig wnjzen op hun plichten te
genover de andere gemeenschap. 
Niet-inmenging over de hele lijn! 

nieuwsbrief. Bovendien me t een 
flitsende lay-out en vierkleu
renfoto 's . 

H e t eers te n u m m e r van deze 
n ieuwe Toekonut rolt van de 
pe r sen in februari , n a de ver
kiezing van d e n ieuwe V U -
voorzit ter , he t n i euwe dagelijks 
b e s t u u r en he t n i euwe par t i j 
b e s t u u r van de Volksunie . D e 
nieu'we ploeg kan meteen met 
een n ieuw ledenblad de ui tda
gingen van de toekoms t aan-
g2ian. 

Vlaanderen mengt zich ook niet over 
de taalgrens, draagt zijn deel van de 
kommunautaire sohdariteit bij, is 
lankmoedig maar moet elke dag sla
gen Inkasseren. 

Nog deze week schreef kommen-
tator Guy Tegenbos (De Standaard, 
12 dec.) waarom de gemeenschap
pen het gezondsheidsbeleid niet in 
handen krijgen. „Al 15 jaar slagen de 
Walen erin dit tegen te houden. En 
lang kan dit niet meer duren. Maar 
de Vlaamse politici van de meer
derheid zijn blijkbaar van plan dit 
nog enkele jaren te trekken. Dat is 
erg. " 

Weten dat Vlaanderen door eigen 
politici zo behandeld wordt is erg, 
zeer ergl 

Wie na de jongste staatshervorming 
uitriep dat het met federaliseren nu 
ver genoeg was gegaan zal beseffen 
dat het werk niet ten einde is. 

De oprichting van het Aktiekomitee 
Vlaamse Sociale Zekerheid mag dan 
ook met verbazen. Dat de werk
groep bovendien is samengesteld uit 
personen en verenigingen die deze 
zomer nog de beide oevers van de 
IJzer in Diksmuide bevolkten is 
verheugend. Maar nog veel belang
rijker is de hoop dat het komitee de 
hardleerse politici van de meerder
heid tot initiatieven zal weten te 
d\vingen. 

En lang kan dit niet meer duren! 

Maurits Van Liedekerke 

Vanaf half j anuar i s teekt ook 
WIJ in een n ieuw kleedje. D e 
redakt ie legt momentee l de leiat-
ste h a n d aan een n ieuwe lay-out, 
en n ieuwe rub r i eken . Terwijl de 
Volksunie in D e Toekomst cen
t raa l staat, blijft W I J als 
Vlaams-na t ionaa l op in ieweek
blad de poli t ieke aktual i te i t en ai 
w a t in V laande ren beweeg t op 
een kr i t ische wijze volgen. 

Vanaf volgend jaar k o m e n er 
o p n i e u w promot ie - en w e r -
vingsakt ies voor W I J . D e voor
bije j a ren lagen die w a t stil. H e t 
feit da t de VU- leden veer t ien
daags bij h u n l idmaa t schap gra
tis een o v e r d r u k van W I J ont
v ingen maak te w^erven voor 
W I J immers te moeilijk. Aan 
die op termijn voor het week
blad ^vurgende si tuatie komt 
vanaf volgend jciar een eind. 

D e W I J - r e d a k t i e zal d a n op
n ieuw k u n n e n bewijzen da t een 
•weekblad da t met joemal i s t ieke 
kr i ter ia de demokra t i s che 
Vlaams-nat ionale s tem uit
d raag t onmisbaa r is voor 
n ieuwsgier ige en kr i t ische V U -
ers, flaminganten en Vlaamse 
op in iemakers . 

D e rediakt ie 
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• Over de numerus ciausus 
voor geneeskundestudenten 
zal het laatste woord nog wel 
niet gevallen zijn, maar... als 
het erom gaat dat de op
leiding teveel kost dan stemt 
een bericht in Het LaaMe 
N'uuwé van afgelopen don
derdag wel tot nadenken. In 
Antwerpen zal eerdaags een 
75-jarige man afstuderen als 
dokter. 'Omdat hij zelf al 
altijd wilde w^eten waaraan 
zijn moeder stierP. Het was 
blijkbaar bij niemand op
gekomen dat hij ook gewoon 
een dokter had kunnen 
raadplegen... 

• De beste dagen voor de 
rally's in België liggen ach
ter ons. Er komt vanaf '97 
een verbod op rallyrijden in 
bebouwde kommen, be
schermde landschappen en 
in de buurt van ziekenhui
zen, en 's nachts. Burge
meesters hebben steeds de 
bevoegdheid om géén uit
zondering toe te staan op het 
verbod op snelheidswed
strijden op de openbare weg 
dat dateert van '64. 

• Als lady D l met een 
scheiding instemt, mag ze 
van Buckingham Palace wel 
ambassadeur worden. Zo zie 
je maar hoe blauwbloedigen 
in het demokratische Ver
enigd Koninkrijk zekere la
kens uitdelen. 

• Het protest tegen de af
schaffing van de taallessen 
voor migranten, omwille van 
geldgebrek, heeft vruchten 
afgeworpen. Bij nader toe
zien vond de Vlaamse re
gering toch geld om deze 
voor de integratie van mi
granten uiterst belangrijke 
lessen Nederlands door te 
laten gaan. 

• E^n boer en een boerin uit 
Kerkhoven gaan scheiden 
omwille van het Mestaktie-
plan. Volgens de boer valt 
zijn varkenskwekerij niet 
onder de definitie van ge
zinsveeteeltbedrijf. Het 
echtpaar moet kiezen: schei
den en evenveel varkens blij
ven kweken, of getrouwd 
bhjven, minder varkens 
kw^eken en failliet gaan we
gens de te grote leninglast. 

• Van Hecke begint steeds 
meer pauselijke allures aan 
te nemen. E^rst riep hij de 
politici, vooral in andere 
partijen, op tot meer zelf
beheersing. Nu mogen ze in 
andere partijen hun ideeën 
niet meer luidop verkondi
gen. Met name de uitlatin
gen van De Batdelier (SP) 
over het progressief front 
van VU-er Coppieterd vinden 
bij de CVP-voorzitter geen 
genade. Van Hecke vindt het 
niet kunnen dat de voor
zitter van het Vlaams par
lement een projekt steunt 
"dat de CVP uit evenwicht 

vril brengen ". 

• Wwma Demee<iter (CVP) 
heeft een offerte uitgeschre
ven voor een nieuw^e Man-
hattan-toren in de Brusselse 
Noordwdjk. Daar moet een 
deel van de Vlaamse amb
tenaren gehuisvest worden. 
Het is nog niet bekend hoe
veel de zaak zal kosten, maar 
Demeester heeft al w êl een 
voorstel voor de naam van 
de nieuwe mastodont: Hen
drik Conscience-gebouw. 

RAND 
Vorige week meldden we welke 
initiatieven de Franstalige Brus
selaars willen ontplooien om 
hun zo beklagenswaardige taai
genoten, die in volle vrijheid het 
landelijke Vlaams-Brabant als 
haardstede verkozen boven de 
stad Brussel, het leven w ât aan
genamer te maken. Zij stelden 
o.m. de komst van de Brusselse 
Franstalige zender Télé-BruxeL-
Ud in het vooruitzicht. 

De Franse gemeenschapskom
missie in Brussel (Cocof) zal 12 
miljoen frank vrijmaken om 
technische installaties te kopen 
die het Télé-Bruxelles moeten 
toelaten om tot 15 kilometer 
buiten de grenzen van het 
hoofdstedelijk ge'west uit te zen
den. Zo kan men de zender met 
een eenvoudige kamerantenne 
bekijken in de randgemeenten. 
Er wordt ook onderzocht of 
Télé-Bruxelles via sateUiet zou 
kunnen uitzenden. 

Van den Branie gaf de opdracht 
om te onderzoeken of een en 
ander niet in strijd is met het 
territorialiteitsbeginsel. De 
Vlaamse minister-president 
maakte dit bekend in de rand 
van een perskonferentie w^aar 
het strategisch plan om het 
Vlaams karakter van de rand te 
versterken werd bekendge
maakt. 

Dat plan gaat eigeidijk uit van 
twee doelstellingen: de verster
king van de Vlaamse kuituur in 
de rand, zoals vermeld. Maar dit 
moet gepaard gaan met een 
open houding voor vreemde 
kuituren. 

Onderzoeksburo Meru e3 
Ruimte deed volgende voorstel
len: het op elkciar afstellen van 
eikaars pubhek van Ring-TV en 
TV-Brussel, of zelfs de fusie van 
beide regionale zenders; kwa
litatief hoogstaand Nederlands
talig onderwijs, waarbij de 
drempel van 25% niet-Vlamin
gen per klas best niet over
schreden wordt; vermenging 
van gezinnen van verschillende 
nationaliteit, financiële draag
kracht, leeftijd, kulturele en so
ciale achtergrond in dezelfde 
•woonbuurt; integratie van an-
derstaUgen en vreemdelingen 
via jeugd-, sport- en muziek
verenigingen. 

Mens & Ruimte gaf recente 
cijfers over de verfransing van 
de faciliteitengemeenten, die 
nog steeds verdergaat. Drogen-
bos, Kraainem en Linkebeek 
zijn met 75% het meest ver-
franst, gevolgd door Wezem-
beek-Oppem (70%), Sint-Ge-
nesius-Rode (55%) en Wemmei 
(50%). Het aantal Vlaamse in
woners m bepaalde gemeenten 
van de zes is zeer laag ge
worden: minder dan 5% in 
Kraainem, tussen 10 en 15% in 
Drogenbos en Linkebeek, tus
sen 25 en 30% in Sint-Genesius-
Rode en tussen 40 en 45% in 
Wemmei. 

MEDIA, 
GERECHT... 
In de federale reflektiekamer 
werd drie dagen gepalaberd 
over de verhoudingen tussen de 
media en het gerecht. Proku-
reur-generaal Velu trok ten aan
val met een pleidooi voor stren
gere straffen tegen parlements
leden of joemalisten die gege
vens uit een strafonderzoek pu

bliceren. Velu is er voorstander 
van om persmisdrijven voor de 
korrektionele rechtbank te 
brengen i.p.v. het hof van as-
sisen, zoals de grondwet voor
schrijft. 
De prokureur-generaal kreeg 
lik op stuk van de hoofdre-
dakteurs van de Vlaamse kran
ten (op één na). In hun kranten 
publiceerden ze een gemeen
schappelijk "Recht van Ant
woord". Ze klagen aan dat ze op 
het kolloquium in de senaat ten 
onrechte in het beklaagden
bankje gezet •worden. 
Zo'n vaart liep het gelukkig 
niet. 's Anderendaags \verd de 
prokureur-generaal van ant-
•woord gediend door enkele 
vooraanstaande joemalisten. Ze 
vfcfezen erop dat het gerecht op 
de boodschapper schiet, en de 
eigen fouten tracht te verber
gen. BRTN-joemalist Varueve-
nant zei dat het gerecht in de 
Agusta-affaire zelf het vermoe
den van onschuld van bepaalde 
beklaagden op de helling heeft 
gezet. 

...EN POLITIEK 
Op de slotdcig van de gedach-
tenwisseling schaarde minister 
van Justitie Be Clerck (CVP) 
zich goeddeels achter het stand
punt van de joemalisten. De 
minister •vindt dat de pers zoveel 
mogelijk zelfregulerend moet 
optreden. De magistraten moe
ten zich meer open en kom-
munikatief opstellen tegenover 
de joemalisten. Kortom, de joer-
nalist moet niet minder, maar 
meer informatie krijgen vanuit 
het gerecht. Daarmee leek wat 
enkele joemahsten Velu's aan
val op de persvrijheid noemden, 
bezw^oren. 
Fraktievoorzitter Jan Loaned 
heeft op het driedaagse kol
loquium het standpunt van de 
VU verdedigd. De VU wil het 
behoud van de assisenproce-
dure voor persmisdrijven, een 
betere uitwerking van een bur
gerlijke aansprakelijkheidspro-
cedure voor schadevergoeding, 
en een realistischer systeem van 
recht op antwoord. 
Volgens Loones moet de pers-
•wereld zelf over haar deonto-
logie waken. In de magistratuur 
bestaat een absolute noodzaak 
aan persvoorlichting en infor
matieplicht. Maar dan moet 

Justitie •wel meer middelen krij
gen. Loones •wees de vertegen-
•woordigers van de meerder
heidspartijen op hun dubbel
zinnige houding: het is gemak
kelijk binnen de \vereld van 
Justitie er ieder jaar opnieuw op 
te wijzen dat de middelen on
toereikend zijn, om dan toch 
zonder tegenpruttelen de jaar-
hjkse begroting goed te keu
ren. 

DEONTOLO-
GISCHE 
KOMMISSIE 
Wat zijn SP-kongressen toch 
heerlijke belevenissen! Na twee 
donderpreken van voorzitter 
Tobback kreeg de "deontologi-
sche kode" voor SP-mandata-
rissen de vereiste tw^eederde 
meerderheid, en •werden alle 
amendementen op de •wijziging 
van de statuten naar de prul-
lenmand verwezen. 
Die deontologische kode heet 
biezonder vernieuw^end te zijn. 
Volgens die kode moeten de SP-
inandatarissen de •wet als "ab
solute norm" respekteren, stel je 
voor! Er ^vordt bovendien een 
"deontologische kommissie" op
gericht. Maar dacht U nu dat 
SP-ers voor die kommissie ge
daagd zullen worden wanneer 
ze tegen bepaalde deontologi
sche regels zondigen? 
Dat is een beetje teveel ge-
•vraagd. De SP-ers mogen zo
veel ze kunnen of •willen blijven 
zondigen tegen •welke deonto
logische regels ook. Maar zodra 
hun gedrag "de geloofwaardig
heid van het mandaat of die van 
de partij" beschadigt, moeten ze 
voor de kommissie komen. Niet 
de deontologie is dus het kri-
terium, maar de geloofwaardig
heid, van hun mandaat of van de 
partij. Anders gezegd: "Doe je 
goesting, socialisten, maar als je 
foefelt, zorg dan dat niemand 
het ziet. Want anders moet je 
voor de kommissie komen." Vol
gens SP-er Van WalIendaeL is dit 
geen herbronning, maar een 
"breken met de bron". 
Zonder de toelating van Tob
back gebeurt er voortaan in de 
SP niets meer.Hij heeft zelfs het 
laatste •woord in de samenstel

ling van de kieslijsten. Keizer 
Louis kreeg over de ganse lijn 
zijn zin van het kongres, maar 
hij moest heel wat kritiek over 
zijn diktatoriale aanpak slikken. 
De Jongsocialisten ontvou^w-
den een spandoek met de tekst: 
Le parti, c'eót moi. 

K&G 
De VU legt zich niet neer bij de 
herstrukturering van de kon-
sultatiebureaus van Kuid en Ge
zin. Dat bleek vorige •week in 
het Vlaams Parlement. De VU-
fraktie neemt het niet dat mi
nister Luk Martens (CVP) de 
politieke opdeling en de ver
zuiling van de raadplegingen 
voor zuigelingen, netjes vast
gelegd door de Raad van Be
stuur van K&G, zonder meer 
aanvaardt en goedkeurt. 
Volgens Paul Van Grembergen 
heeft mê vToû w Paula D'Hondt, 
de voorzitter van K&G, blijk 
gegeven van onverdraagzaam
heid en politiek favoritisme. 
„Zij bevrijst hand- en spandien
sten aan het instandhouden van 
een funest verzuilingssysteem 
bekostigd door gemeenschaps
gelden en •Wciarop de politieke 
macht van de CVP en SP ge
baseerd is." 
De VU vroeg de bijeenroeping 
van de kommissie Welzijn van 
het Vlaams Parlement, om in 
aanwezigheid van D'Hondt een 
einde te maken aan de diskri-
minatie. 

ANDRE GEENS 
VU-voorzitter Bert Anciaux ge
noot de eer een brief te ont
vangen van de gewezen minister 
van Ontwikkelingssamen^wer-
king André Geenó, die vooraleer 
hij naar de hberale partij over
stapte lid was, schepen en ge-
koöpteerd senator van de Volks
unie. 
In die brief venvijst Geens naar 
een artikel in De Morgen waarin 
zijn naam vermeld •wordt i.v.m. 
een ABOS-schandjial. Geens 
pleit terzake onschuldig. We ge
loven hem. We herinneren ons 
Geens niet als een man die graag 
scheve schaatsen rijdt. Niette
min sloot Geens dokumenten uit 
zijn archief bij om hem vrij te 
pleiten. 
Aangezien zijn naam "door het 
slijk gehaald •werd op basis van 
kompleet foutieve elementen", 
vroeg Geens Anciaux om zijn 
schrijven bekend te maken in 
het partijbureau, de frakties en 
de omge'ving van de Volksunie. 
Wat hierbij gebeurd is. 

GEEN 
ECHELON
NERING 
Artsen en ziekenfondsen heb
ben een akkoord bereikt over de 
verhoging van de dokterstarie-
ven. Die stijgen volgend jaar 
lichtjes, met 1,3%, maar daar 
zou de patiënt niet veel van 
voelen omdat de terugbetaling 
door de ziekenfondsen eveneens 
zal stijgen. 
Er werd ook afgesproken dat de 
universiteiten mee mogen be
palen aan •welke voorwaarden 
een arts moet voldoen om zich 
"geakkrediteerd" te noemen. 
Verder •willen artsen en zieken
fondsen de samenwerking van 
huisarts en specialist verbeteren 
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DOORDEWEEKS 
door de uitwisseling van in
formatie en een goed gebruik 
van het medisch dossier. 
Volgens het akkoord tussen art
sen- en ziekenfondsvertegen
woordigers moeten de patiënten 
echter niét eerst langs de huis
arts gaan vooraleer ze een spe
cialist raadplegen. Over deze 
"echelonnering" werd geen 
overeenstemming bereikt. 
Het uitblijven van zo'n akkoord 
is vooral een slag in het gezicht 
van de Vlaamse huisartsen, die 
(zoals ook de VU) in meer
derheid zo'n echelonnering 
wensen. De Vlaamse Huisart
sen richtten vorig jaar een eigen 
"parlement" op, het Vlaams 
Huisartsenparlement (VHP) 
om daarvoor te ijveren. Er werd 
ook een Syndikaat van Vlaamse 
Huisartsen opgericht, dat mo
menteel 800 leden zou tellen. 
Het federale regeerakkoord 
sprak nochtans over echelon-
nering. De reden ligt voor de 
hand: als een patiënt eerst zijn 
huisarts moet raadplegen, wor
den veel dure, maar niet steeds 
noodzakelijke prestaties van 
specialisten of ziekenhuizen 
vermeden, en bespaart men in 
de gezondheidszorg. 
Het spreekt echter evenzeer 
voor zich dat specialisten en 
ziekenhuizen zich tegen deze 
echelonnering verzetten. Zij 
hebben dus nog eens hun slag 
thuisgehaald. Moeten we nog 
vermelden dat het V H P noch 
het Syndikeiat van Vlaamse 
Huisartsen mee rond de tafel 
zaten met de ziekenfondsen? 
V H P en SVH dringen aan op 
snelle syndikale artsenverkie
zingen om daar -wat aan te 
doen. 

Dronk BILL Clinton bij zijn recente bezoek aan Ierland een Murphy'd dan weleen Guinnedd, wad de vraag 
die menige Ier zich d telde. Het in Cork door Heineken gebrouwen Murphy'd gaat dindd enige jaren dedtrijd 
aan met lerlandd beroemddte en ouddte dtout, de alomtegenwoordige Guinnedd. 

Z.K.H. 
PRINS FlUP 

„In het halfrond van de Senaat 
geniet ik de eer (en het komfort, 
gezien de meestal vrijblijvende 
ruunte) de zetel te bezetten 
neiast deze van Z.K.H. Prins 
Filip", schrijft Jan Loaned aan de 
voorzitter van de Senaat, CVP-
er Frank Swa^l^n. Op de prin
selijke zetel is een koperen 

plaatje bevestigd met volgend 
opschrift: Z.K.H. Prind Filip. 
Voor de vele bezoekers van de 
mooie Hoge Vergadering kan er 
bijgevolg geen twijfel over be
staan: de prins is Nederlands
talig. 

Maar w ât stelt de VU-fraktie-
leider in de Senaat vast? „In 
tegenstrijd daarmee merk ik 
echter dat de gedeponeerde kor-
respondentie, zoals gebruikelijk 
rondgedeeld op de banken, voor 

de Prins uitsluitend in het Frans 
is opgesteld, en gericht aan 
"S.A.K Ie Prince Philippe de Bel-

gique"." 

Aan Swaelen stelde Loones vol
gende vragen: ,,Is de Prins dus 
voor de publieke opinie Ne
derlandstalig, doch voor eigen 
instrukrie Franstalig? Worden 
de stukken en de korrespon-
dentie in het Frans gericht op 
verzoek van de Prins, of op 
eigen initiatief van de Senaat? 

Ook in het "Biografisch hand
boek van de Belgische senaat" 
wordt bij de persoonsbeschrij
ving van de Prins voorrang ge
geven aan het Frans. Op wiens 
initiatief gebeurde dit?" 

J a n beloofde ons op de hoogte 
te houden van de antwoorden 
die hij op zijn vragen zal krij
gen. 

ULBURGHS 
De groen-rode priester Jef Ul-
burghd was een van de opge
merkte 'progressieven" op de 
jongste IJzerbedevaart. Hij 
kwam achteraf in het nieu^ws 
omdat hij zou aangerand zijn 
door "knapen van het Sint-
Maartensfonds". De eerbied-
^vaardige grijsaards van dit 
fonds waren in hun jeugdjaren 
misschien wel van geen kleintje 
vervaard. Maar we zien ze nu 
nog niet gauw op de vuist géian 
met een koUega-gepensio-
neerde. Ze ontkenden ferm Ul-
burghs klappen verkocht te 
hebben. 

Ulburghs gaf in Dag Allemaal 
zelf toe zich vergist te hebben. 
In dezelfde adem verontschul
digt hij zich omdat hij op het 
kerkhof van Lommei ooit ge
protesteerd had tegen een do
denherdenking voor de Oost-
fronters die er begraven hggen. 
En Ulburghs biecht verder op 
dat hij zelf uit een Vlaamsna-
tionahstisch gezm stamt, en dat 
zijn broer na de oorlog "pro
blemen" heeft gehad. De groot
moedige exkuses zijn aan
vaard. 

SOCIALE ZEKERHEID? SPLITSEN! 

Zo denkt het Aktiekomitee 
Vlaamde Sociale Zekerheid (AK-
VSZ) over de hervorming van 
de Sociale Zekerheid. Dat ko-
mitee werd in de schoot van 
het Overlegcentram van Vlaanuie 
Verenigingen (OV\0 opgericht 
om meer kommunautaire druk 
op de SZ-ketel te zetten. 

Er was nochtans al een soort
gelijke 'werkgroep in het O W , 
de zgn. Werkgroep Sociale Ze
kerheid, voorgezeten door prof. 
Ponette. Deze werkgroep 
•werkte een standpunt uit dat 
in februari al voorgesteld was. 
Het standpunt luidde kort en 
duidelijk: dociale zekerheid, een 
bevoegdheid van Vlaanderen en 
Wallonië. 

Waarom nu nog een extra ko-
mitee? Het OVV vindt zich
zelf als overlegstruktuur, noch 
de Werkgroep SZ geschikte 
instrumenten om zijn stand
punt over de SZ onder de 
aandacht van de brede pu
blieke opinie te brengen en 
daarmee richting te geven aan 
het politieke debat. 

Het O W , de w^erkgroep en 
het aktiekomitee zijn om 
"principiële" redenen voor au
tonomie, dus ook voor een 
eigen Vlaams (en Waals) so
ciaal beleid. Bovendien vindt 
de werkgroep dat een splitsing 
de SZ tegelijk efficiënter en 
betaalbaar moet maken. 

Het AK-VSZ meent dat het 
toewijzen van de financiële 
verantwoordelijkheid voor het 
eigen SZ-beleid, op zich al 

kostenbesparend zal \verken. 
En zo kunnen Vlaanderen en 
Wallonië beschikken over "de 
noodzakelijke hefbomen tot 
het voeren van een op de eigen 
noden en behoeften gericht en 
een aan het eigen maatschap
pelijk model aangepast be
leid." 

Zonder kommunautarisering, 
is er geen duurzame hervor
ming van de Sociale Zeker
heid mogelijk, vindt het AK-
VSZ. Het komitee spreekt 
zich uit voor de algehele split
sing van de SZ, dus ook van 
sektoren als de werkloosheid 
en de pensioenen. Maar het 
komitee aanvaardt wel een fa
sering: eerst de kinderbijsla
gen en ziekteverzekering. Tus
sen haakjes: over de federa-
hsering van de kinderbijslag 
en de ziekteverzekering be
staat in Vlaanderen een gro
tere eensgezindheid dan over 
de splitsing van de SZ in haar 
geheel. 

Het AK-VSZ beklemtoont dat 
de Vlaamse beweging zich so
lidair wil blijven opstellen met 
de Walen. Maar dan moet het 
wel om een doorzichtige so
lidariteit gaan, objektief en 
omkeerbaar. Zoiets als de so
lidariteit tussen de Duitse 
Landen Prof. Ponette legde uit 
dat men daarbij een onder
scheid moet maken tussen so
lidariteit in een volksgemeen
schap, tussen deelstaten, en 
tussen lidstaten van de Eu
ropese Unie. 

Solidariteit tussen deelstaten 
dient aan voorwaarden gebon
den te zijn. Zij moet beant-
•woorden aan het rechtvaar
digheidsbeginsel. Ponette 
noemde de Vlaams-Waalse 
geldtransfers (zon 100miljard 
frank) te groot en het gevolg 
van een verschillend sociaal-
ekonomisch gedrag. 

Hij vindt dat Vlaanderen eerst 
aan de toekomst van zijn eigen 
bevolking moet denken, die in 
sneltempo vergrijst. Volgens 
Ponette mag solidariteit het 
recht op zelfbestuur niet on
dermijnen. Van de ontvanger 
mag federale loyauteit ver
wacht worden, besloot Po
nette. 

Het AK-VSZ heeft een gans 
strijdplan opgesteld om zijn 
standpunt bij het brede pu
bliek bekend te maken. Er 
komen advertenties in kranten 
en tijdschriften, een nationaal 
pamflet, een beknopte bro
chure, en opinie-bijdragen in 
de pers. Lokale AK-VSZ-ak-
tiegroepen zullen lokale en re
gionale hoorzittingen, debat
ten en informatievergaderin
gen organiseren. 

Er zullen persoonlijke kon
takten gelegd w^orden tussen 
leden van het AK-VSZ en po
litici, deskundigen en opinie
vormers, er w^ordt een tech
nische nota opgesteld, en men 
plant symposia waar de meer 
technische en inhoudelijke dis-
kussie aan bod kan komen. De 
Antwerpse Singel werd vast

gelegd voor een nationale mee
ting op 10 maart '96. 

Met de oprichting van het AK-
VSZ nam de Vlaamse bewe
ging zonder twijfel een lovens
waardig initiatief. Bovendien 
slaagde ze erin zich met ver
eende krachten aan de bui-
tenw^ereld te tonen. Kijk maar 
n£iar de voorlopige samenstel
ling van het komitee: ex-VU-
senator en arts Walter Peeterd, 
als politikus al een autoriteit 
op het vlak van de SZ, is 
voorzitter. En Peter De Roover 
van de W B en Lionel Van-
denberghe van het IJzerbede-
vaartkomitee zijn ondervoor
zitter. Het Komitee telt bo
vendien klinkende namen als 
Coiidtandt, De Schaepnuedter, 
D'HuLit, Jainbon, Laereinand, 
Moond, Van Gen>en en Vanha-
verbeke in zijn rangen. 

Al te makkelijk waren de tra
ditionele politieke parrijen er 
totnogtoe in geslaagd om de 
uiterst belangrijke hervorming 
van de SZ die op stapel staat, 
buiten kommunautair vaarwa
ter te houden. Iedereen heeft 
het over de SZ, maar op de 
federalisering van (delen) er
van, rust in de regeringspar
tijen een levensgroot taboe. 
Hopelijk slaagt het AK-VSZ 
erin om haar standpunt op te 
dringen waar de beslissingen 
genomen worden. 

Toch vrezen we dat het AK-
VSZ zijn slag, de splitsing, niet 
zal thuishalen. Dit standpunt 
ligt immers veel te ver ver

wijderd van wat in de tegen
woordige politieke realiteit 
haalbaar geacht wordt. Zelfs 
premier Dehaene moest vorige 
•week de lat nog minder hoog 
leggen dan hij zelf had ge^wild. 
Dehaene had immers het idee 
geopperd om kinderbijslagen 
en gezondheidszorg niet meer 
met w^erkgeversbijdragen te fi
nancieren, een "twee-pijler
systeem" in te voeren. Van een 
splitsing van deze takken was 
helemaal geen sprake, maar 
toch vreesde de PS (met in 
haar zog de SP) al dat dit 
ideetje daarvan de voorbode 
zou kunnen zijn. 

Toen bleek op •welk een verzet 
hij stuitte, voerde Dehaene 
vlak voor de PS- en SP-kon-
gressen zijn ideetje weer af. 
Het wordt meteen duidelijk 
dat van deze regering geen 
betekenisvolle hervorming 
van de SZ moet verwacht •wor
den. Laat staan een begin van 
iets •wat op een federalisering 
van bepaalde onderdelen van 
de SZ zou hjken. 

VU-kamerfraktievoorzitter 
Annemie Vandecodteele zei het zo: 
"Door het afwijzen van een 
twee-pijlersysteem in de SZ 
maakt Dehaene elke struktu-
rele hervorming onmogelijk. 
Om^wille van de angst om een 
kommunautair dispuut en on
der druk van de belangen
groepen die niets van hun 
macht willen afstaan, gooit de 
premier elke gezonde logika 
overboord." 

(pdj) 
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KAREL VAN HOOREBEKE OVER VERKEERSAGRESSIE 

RUIM BAAN! 
Kamerlid Karet Van Hoorebeke interpeLLeerde dtaatd-
öekretarió van Veiligheid en Leefmilieu, Jan Peetere, over 
het fenomeen van de toenemende agr&ii^ie in het verkeer. 
Onmiddellijke aanleiding daartoe woö de dood van een 
beötuurder in Antwerpen na een handgemeen op 5 no
vember j.L De vechtpartij ontstond nadat één auto
bezit uurder zich wat 'gehinderd' voelde. Aan het eerst
volgende verkeerslicht sprong hij uit zijn voertuig en 
beschadigde de auto van zijn opponent. Er ontstond een lijf-
aan-lijfgevecht met het gekende trieste gevolg. Dit Li geen 
alleenstaand gevaL In Nederland zijn schiet- en vecht
partijen onder ongeduldige en agressieve bestuurders reeds 
langer een bekend fenomeen. 

V
olgens het Gentse kamerlid 
kan wie vaak in het verkeer 
komt niet anders djin een 
evolutie vaststellen die 

wijst op een beangstigend maat-
schapelijk fenomeen. Steeds va-
kers schijnen — in het dagelijks 
leven niet zelden eerbare — bur
gers eens zij achter het stuur van 
hun auto hebben plaatsgeno
men te veranderen in jigressieve 
en egoïstische zenuwpezen. Bij 
het minste gevoel van hinder 
beginnen zij flink op hun klak-
son te timmeren. Met de hchten 
knipperend en vlak op de bum
per van hun voorligger plak
kend maken zij deze laatste diets 
dat hij stante pede baan moet 
ruimen. Een beetje geduld op
brengen en wachten tot de ver
keerslichten op groen springen 

is al heel erg veel gevraagd. De 
pechstrook geldt als rijvak wan
neer de file de keel begint uit te 
hangen. Het middenvingertje 
gaat de lucht in telkens men zich 
'gestoord' voelt. Een onheus ge
baar dat kinderen thuis een 
fikse straf oplevert, maar dat 
onderweg tot de standaard-non-
verbale-ekspressie van papa be
hoort. 50 km/u in de bebouwde 
kom is voor velen een mar
teling. 

Karel Van Hoorebeke: „Ik kan 
mij niet van de indruk ontdoen dat 
dit fenomeen zich ook in andere 
domeinen van het dagelijks leven 
voordoet. Het drummen om eerdt op 
de trein of de bud te kunnen dtappen 
wordt meer en meer met verbaal 
geweld begeleid. De wat oudere of 
tragere medeburger mag het vergeten 

iilllllU 
De toenemende agreed ie in het verkeer Lf geen alleenstaand fenomeen. 
Mensen kunnen steeds minder van elkaar verdragen. 

om nog een zitplaatdje te bemach
tigen. Wie aan de ka^da in de 
dupermarkt te traag id om zijn 
booddchappen netjed weg te bergen 
krijgt al vlug weinig vleiende blikken 
en opmerkingen toegemeten." 

COWBOYS 

Het is duidelijk dat we ons niet 
mogen blindstciren op een aantal 
excessen waarbij geweld en 
soms wapens te pa5 komen. Het 
gaat om véél meer dan dat. In 
feite gaat het om de hele men
taliteit van de w^eggebruikers. 
Gew^one verkeershandelingen 

w^orden op zon manier uitge
voerd dat ze als agressief wor
den ervaren. Denken we daarbij 
maar aan het over de pech
strook rijden, het door het rood 
Kcht vliegen, het weigeren van 
voorrang te verlenen of het 
bijna blindelings opeisen van 
diezelfde voorrang, ... 

Van Hoorebeke: „We kunnen 
daarbij nut ontkennen dat het ver-
keerdgedrag van de bcdtuurderd hier 
te lande binnen Europa een zeer laag 
aanzien geniet. Wij zijn 'cowboyd' in 
het verkeer." 

DE LAATSTE ASSCHENAAR 

Er is een tijd geweest dat haast elk dorp 
zijn eigen weekblad had, een doorgaans 
niet zo hjvig druksel, wél een onont
beerlijke huisvriend. De titels die konden 
overleven zijn reklamebladen gew^orden, 
tussen de grote hoop. Alaar eens was een 
eigen weekkrant de trots van een kleine 
gemeenschap. Eind dit jaar sneuvelt er 
weer eentje en niet het eerste het beste: De 
Addchenaar. 
Het weekblad zag het licht in 1871 en is 
daarmee het oudste van het land. 124 jaar 
lang verscheen het tot meerdere eer en 
glorie van de drukkersstiel en van de 
burgers van de goede gemeente Asse. 
Als een krantentitel verdwijnt bloedt elk 
joernalistenhart, verleden week nog toen 
De Nieuwe Gidd na een lange doodsstrijd de 
ogen sloot. Wij hadden met deze krant 
geen affektieve band, ma^r elke vrije stem 
minder is een stukje demokratie minder. 
Het kommentciar van De Nieuwe Gids 
kijgt nu wel een plaatsje in Het Volk, maar 
weg is weg. 
Lokale w^eekbladen zijn uitzonderlijk be
langrijke drukwerken geweest. Natuurlijk 
hadden zij voor de uitgever-drukker eko-
nomisch waarde maar daar zat meer ach
ter. E^n drukker is altijd ook een beetje 
joemalist, artiest en rare kwant. En een 
man met een gedacht. De meest legen
darische voorbeelden zijn welhcht Victor 
de Lille en Pieter Daens. De eerste begon 
in 1888 met 't Getrouwe Matdegem uit te 
geven, een weekblad dat later een grote rol 
zou spelen toen de Lille „de moord van 
Beernem" wou ontmaskeren, hij werd zo 
populair dat de streek hem naar het par
lement stuurde. In onze jaren waren leven 
en werk van de Lille ondenverp voor de 
TV-reeks De Bodden van Vlaanderen. 
Het belang van de weekbladen van Pieter 
Daens kennen onze lezers, met Het Land 
van Aaldt en De Werkman voerden zij strijd 
voor de Daensistische beweging en brach
ten de ideeën tot ver op het platteland. 
Drukkers informeerden en vermaakten de 

hun tem-
ook een 

mensen. En al nóiar gelang 
perament en durf namen ze 
standpunt in. Hun belangrijkheid is niet te 
onderschatten. 
En nu komt daar het bericht dat het 
weekblad DeAddchenaar het loodje legt. Wij 
waren er geen regelmatige lezer van maiar 
een paar keer zijn wel bij drukker-uitgever 
Van Geertruyen aan huis geweest. J e 
moest het w^eten, want woning en ateher 
liggen wat verdoken in het smalle straatje 
waar de Steenweg van Exlingen in de 
gevreesde flessenheds door Asse uitmondt. 
Ik denk dat het daar Kalkoven of Nieuw
straat heet. 

De meneer die de drukkerij toen bestierde 
was de oude Van Geertruyen, ik denk 
Adolf. Een echte drukker, in stofjas, ver
groeid met de wonderlijke lynotypes en de 
indringende geuren van inkt en papier die 
altijd in drukkerijen hangen. E^n drukker 
is een tovenaar, meer dan een beetje 

artiest, zeker als je ziet hoe hij van de 
meest onhandig gekrabbelde berichtjes 
een drukwerk weet te maken. 
De eerste Van Geertruyen, Adolf, kwam 
in 1871 vanuit Puurs naar Asse en begon 
daar met het weekblad, zijn zoon Odilon 
en kleinzoon Adolf zouden de stiel verder 
zetten. Eind dit jaar stopt Odilo (zonder n) 
de lijn die zijn overgrootvader opstartte. 
Op 28 december verschijnt het laatste 
exemplaar vjm De Addchenaar, het zij zo. 
Ik weet niet of De Addcheruiar de jongste 
jaren nog politieke standpunten innam 
maar ooit was het blad een van de felste 
tegenstanders van priester Daens toen die 
zich even na de eeuwwisseling in het 
arrondissement Brussel voor de Kamer
verkiezingen aanmeldde. Daens nam het 
op voor de hopboeren uit het Land van 

Asse meiar een koalitie van pastoor en 
burgemeester probeerde hem te kraken. 
Het weerwerk werd gevoerd onder tal van 
schuilnamen, een open vizier was niet de 
sterkste kcint van de ,,bewaarders". Uit 
onderzoek bleek dat de stoutste pen door 
de onderpastoor van Asse zelf werd vast
gehouden. 

Toen Adolf Daens dan in 1907 overleed 
vond De Addchenaar toch nog de moed om 
de priester te loven voor zijn werk. Daens 
had zich wel eerst moeten verzoenen met 
de Kerk, en was wel eerst dood moeten 
gaan. 
Alaar dat is voer voor de geschiede
nisboeken of voor de tijdschriften van 
plaatselijke heemkringen. Onlangs lazen 
wij zo'n studie over een ander lokaal 
weekblad met name „De Gazet van St.-
Quintens-Lennick en het Kanton", Staf 
De Clercq is er nog medewerker van 
geweest. Een boeiende geschiedenis waar
uit het leven van een hele dorpsgemeen
schap spreekt. 

Wie schrijft ooit dé studie over het belang 
dat deze lokale pers heeft gehad bij de 
ontvoogding of betutteling van ons volk? 
Op Onnozele Kinderdag rolt dus de laat
ste Asschenaar van de persen, een stukje 
ouwe tijd wordt dan afgesloten. Wie zaJ 
zijn rol overnemen? Wie zal de sappige 
volksverhalen brengen, het dialektru-
briekje, de pikante nieuwtjes, de tombola-
uitslêigen, de zei-spreuken en andere ra
riteiten? 

Waar moeten de schrijfgragen van Asse nu 
met hun stukjes heen? 
Ik denk b.v. aan die goeie ouwe Zjeun Van 
Den Broeck nooit verlegen om een goed 
verhaal, een verre herinnering, een nop-
duvel-legende, een tekening... 
Neemt de regionale TV-zender dit werk 
over? Of verdwijnt met de laatste As
schenaar ook dat laatste vleugje giste
ren? 

R.Asinus 

Tijdens zijn interpellatie ging 
Van Hoorebeke op zoek naar 
een aantal mogelijke verkla
ringsgronden voor het agres-
siviteitsprobleem. In de eerste 
plaats mag het almaar toene
mend verkeer als oorzaak van 
dit gedrag worden beschou\vd. 
Het verkeer is een enorm ze
nuwslopende en komplekse 
aangelegenheid geworden 
waarbij stress vaak leidt tot een 
meer agressieve houding. 

FALLUS 

In de tweede plaats zocht de 
interpellant een verklarings-

I grond in de meer psychologi
sche betekenis die de auto in ons 
maatschappijbeeld en in het 
persoonlijke leven inneemt. Hij 
citeerde daarvoor o.m. uit een 
perskonferentie van een verze
keringsmaatschappij die een 
kampanje rond verkeershoffe-
lijkheid opzette. 'De auto zou 
eigenlijk alleen maar een ver
voermiddel moeten zijn. Sociaal 
presenteert hij veel meer. Hij 
wordt w êl eens de heilige koe 
van de man genoemd. Vermits 
men hem (vooral vroeger) to-
eigende aan de man, kan men 
hem ook interpreteren of sym
boliseren als een eigentijds pe-
nissimbool. We ^veten allemaal 
dat iemand met een uitgespro
ken mindenvaardigheidskom-
pleks zich prachtig kan kamoef-
leren achter zijn auto. De im
potente man toont met de auto 
zijn potentie.' Uit een boekje 
van W. Schoonman haalde hij 
volgend citaat: 'Een auto is een 
maïtresse, een tweede vrouw. 
Een buitenechtelijke relatie.' 
Andere mogelijk verklarings
gronden zijn te vinden in de 
gedragsbiologie (de auto wordt 
als een stuk 'territorium' be
schouwd dat moet beschermd 
worden wanneer het bedreigd 
wordt) of in de persoonlijk
heidskenmerken van de be
stuurders (het verkeer is voor 
sommige mannen een uitlaat
klep voor hun frustraties). 
Konkreet pleitte Van Hoor
ebeke voor het tot stand bren
gen van een gekoördineerd be
leid tussen de gemeenten, de 
gevs^esten en de federale over
heid, voor een preventiebeleid 
en voor het opbouwen van een 
nieuvs^e verkeersmentaliteit. 

Koen Van Caimere 

P-KORT 
• In de Kamer interpelleerde 
Annemie Van de Codteele federaal 
minister van Volksgezondheid, 
Marcel CoUa over het voor-
schrijfgedrag van de artsen en 
de dubieuze promotiepraktijken 
die dat voorschrijfgedrag in een 
bepaalde richting moeten stu
ren. De VU-fraktieleidster be
sloot met een pleidooi voor het 
verstrekken van informatie 
door neutrale adviseurs, zonder 
kommerciële d\vang. 

H Vlaams volksvertegenw^oor-
diger Etienne Van Vaerenbergh wil 
van Vlaams minister voor Ge
zondheidsbeleid, Wivina De 
Meedter, weten wanneer er een 
sluitende regeling komt op het 
gebruik van de zgn. 'hormo
nenvrije labels'. Uit onderzoek 
is immers gebleken dat zij geen 
volledige waarborg kunnen ge-
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ROND HET NIEUWE PROCES LAPLASSE 

VERZOENING VERDER WEG DAN OOIT 

D
e herziening van het pro
ces Laplasse heeft België 
opnieuw in twee kampen 
verdeeld. De verdeling 

overstijgt de taalgrens: in Frans
talig België schaart men zich vnj 
unaniem achter wat buiten
staanders de verzets-kant noe
men. 

Maar in Vlaanderen is de flinke 
scheur opnieuw aan de opper
vlakte gekomen tussen wat bui
tenstaanders gemakshalve 
(kenners weten wel dat deze 
verdeling niet helemaal klopt) 
het "witte" en het "zwarte" 
kamp noemen. In het "^vitte" 
kamp zitten de Vlamingen die 
vinden dat Irma Laplasse schul
dig ^vas aan verklikking, dat ze 
terecht geëxekuteerd werd, dat 
de herziening van haar proces 
bijgevolg helemaal niet hoefde, 
en volgens sommigen zelfs een 
vernedering betekent van de 
(nabestaanden van de omge
komen) verzetslui. 

In het "zwarte" kamp zitten de 
Vlamingen die, als onderdeel 
van hun amnestie-eis, al jaren
lang om een herziening van het 
proces Laplasse roepen. Zij zijn 
ervan overtuigd dat Laplasse 
onschuldig is of in ieder geval 
geen eerlijk proces heeft ge
kregen. 

Sommigen in het "z'warte" kamp 
zien in de herziening van het 
proces Laplasse, zoals in de am
nestie-eis, hét middel om twee 
ultieme Gelijken te halen: dat de 
reprejdie onrechtvaardig en soms 
willekeurig was, ongemeen 
hard maar vooral anti-Vlaams. 
En dat de Vlaamse koLLaboratte, 
vanuit het onrecht het Vlaamse 
volk door de Belgische staat 
sedert zijn oprichting aange
daan, minstens verschoonbaar 
indien al niet goed te praten 
vah. 

Bij dit laatste noteert men soms 
regelrechte ongerijmdheden, 
zoals deze van Wim Van OnckeUn 
in Broederband (dec. '95): "Am
nestie is niet de roep om het 
eigen groot gelijk en nog veel 
minder de valse honger naar een 
winstbrengende revanche. Zij 
wil enkel begrip, erkenning en 
waardering voor een goedbe
doelde en goedgemeende inzet 
voor recht en vrijheid voor 
Vlaanderen, onder welke vlag 
ook, in de verscheurende jaren 
van oorlog en bezetting. De 
amnestie-eis is en blijft een 
Vlaams-nationale opgave". 

SERENITEIT ZOEK 
Zo zien de kampen er vandaag 
uit. Al van voor de start stond 
bijgevolg als een paal boven 
water dat dit nieuwe proces niét 
voor een verzoening zou zor
gen, wel integendeel. De schei
dingslijn wordt nog wat uit
gediept: er werden door Johan 
Anthierend en Jean-Marie Pyly^er 
nieuwe boeken gepubliceerd om 
het proces in een bepaalde rich
ting te beïnvloeden. Het graf 
van Modeót Van Aidche werd ge
schonden. De Vlaamse Vlagge 
organiseerde een amnestie-ma
nifestatie. Men moest moeite 
moest doen om er niet over de 
extreemrechtse deelnemers van 
Vlaamd Blük en Voorpodt te strui
kelen. Fred LapLude, de zoon van 
Irma, was dan nog zo onbe
zonnen zich daar te laten op
merken. 

Studenten van hetNSV, de kweekschool voor het Vlaamd Blok, e'uen 
de herziening van alle repreddie-procedden. Het laatdte wat het Vlaamd 
Blok immerd wil, id dat er dtappen gezet worden in de richting van 
verzoening. Op die manier probeert de deparatidtidche partij de haat 
tegen België brandend te houden. Daarom ook legt het Vlaamd Blok 
de lat voor amnedtie zo hoog, dat alleen nog neo-fodciiten er achter 
kunnen dtaan. 

Ook de media lieten zich in de 
dagen voorafgaand aan de start 
van het nieu'we proces kennen: 
vooral in Het Laatdte Nieuwd von
den anti-Lap lasse-elementen 
een ruime weerklank. In de 
VUMAss&nien en de Gazet van 
Antwerpen werd op een al bij al 
genuanceerde wijze tegengas 
gegeven. In een boeiende bij
drage in Hurrw kwamen voor-, 
tegenstanders en specialisten 
aan het woord. Het hoofdartikel 
van dit weekblad vormde vorige 
week bovenal een pleidooi voor 
sereniteit. 

Vorige week donderdag, op de 
trappen van het Brusselse Jus 
titiepaleis waar de herziening 
van het proces een aanvang 
nam, -was meteen duidelijk dat 
sereniteit een halve eeuw na de 
feiten van sommigen nog teveel 
gevraagd is. Oudstrijders en ge
wezen weerstanders ontvouw
den spandoeken tegen amnestie. 
Jeugdige militanten van de 
Anti-fadcidtidche Eenheid riepen 
Amnedtie nooit. 

Studenten van het bij het 
Vlaams Blok aanleunende Na-
tivnaUdtuch Studentenverbond eis
ten na de herziening van het 
proces Laplasse ook de her
ziening van andere repressie-
processen en algemene amnes
tie, lïén NSV-er was niet te 
beroerd om, in de lijn van de 
boven geschetste goedkeuring 
van de kollaboratie, voor de tv-
kamera de herziening van alle 

repressie-processen te eisen. Hij 
praatte Filip De Winter na: "Wij 
zijn voorstander van volledige 
amnestie voor iedereen die na de 
oorlog gestraft is" (Humo). Met 
het zingen van de Vlaamde Leeuw 
tot besluit van hun heldhaftige 
aktie, onderstreepten de NSV-
ers dat ze het principe van de 
bestraffing van de koUaboratie 
zelf, het grootste onrecht vinden 
dat Vlaanderen door de Bel
gische staat is aangedaan. 

Het w^algelijke spektakel (en het 
adjektief hebben we van een 
gewezen kollaborateur) op de 
trappen van het Justitiepaleis 

smoort elke poging tot verzoe
ning tussen het oude "witte" en 
het oude "zwarte" kamp in de 
kiem. 

ONVERZOENLIJK BLOK 
De standpunten pro en contra 
amnestie zijn nochtans vrij re
cent pas opnieu-w zo onwrik
baar geworden als in de jaren 
vijftig. Daarvoor is een simpele 
verklaring, die door VU-senator 
Jan Loaned in Humo zo werd 
samengevat: "De sfeer is op
nieuw grimmiger geworden om 
dat het Vlaams Blok politieke 
munt wil slaan uit het amnes
tiedossier." Het is geen toeval 
dat zich bij het publiek in de 
gerechtszaal waar de herziening 
van het proces Laplasse van 
start ging, haast tussen de na
bestaanden van de omgebrachte 
Oostduinkerkse verzetsjon-
gens, twee parlementsleden ge
nesteld hadden: de Vlaams 
Blokkers Wun Verreycken en Jo-
rid Vanhauthem. 

Volgens Loones zorgt de on
verzoenlijke houding van het 
Blok, gekoppeld aan de andere 
onverdraagzame ideeën van 
deze partij, ervoor dat men aan 
de andere zijde de kollaboratie 
verbindt met hedendaags 
rechts-extremisme en neofas-
cisme. Waardoor de oude won
den opnieu'w bloeden. 

Slechts een argeloze flamingant 
VTciagt zich nog af waarom het 
Vlaams Blok op zon domme 
wijze elke vooruitgang in een 
decennia-oud agendapunt van 
de ganse Vlaamse beweging 
verknalt. Politiek-taktische 
overwegingen hebben de 
Vlaams Blok-leiding doen be
sluiten dat een verdere verrot
ting van het amnestie- en ver
zoeningsdossier de haat tegen 
de verderfelijke Belgische staat 
brandend houdt. En dit levert 
slechts elektorale vruchten op 
voor één partij, het Vlaams Blok 
zelf. Want het Vlaams Blok is de 
enige partij die openlijk voor het 
Belgua delenda edt, de vernie
tiging van de Belgische staat, 
durft uitkomen. Het laatste wat 
het Vlaams Blok wil, is dat er 
stappen gezet worden die tot 
verzoening of amnestie kunnen 
leiden. 

Daarom zaten Verreycken en 
Vanhauthem in de gerechtszaal, 
daarom eisen Vlaams Blok-jon-
geren de herziening van al de 
repressie-processen, daarom 
legt Filip De Winter de lat voor 

amnestie zo hoog dat slechts 
neo-fascisten er nog achter kun
nen staan. Om hun interpretatie 
van de amnestie-eis te doen aan
vaarden staan de Vlaams Blok-
mandatarissen bovendien voor
aan bij amnestie-akties georga
niseerd door de radikale 
Vlaamse beweging. Wie in de 
Vlaamse beweging wél verder 
voor verzoening wil pleiten, zal 
niet anders meer kunnen dan 
ook afstand te nemen van het 
amnedtie-staLTiApunt van het 
Vléiams Blok. Wat let Vlaamse 
vooraanstaanden of Vlaamse 
verenigingen om zulks te 
doen? 

Waarom verketteren niet meer 
oud-koUaborateurs deze verrot-
tingsstrategie van het Vlaams 
Blok? In de rijping van de gees
ten naar verzoening zouden de 
oud-kollaborateurs volgens ons 
een grotere rol kunnen spelen. 
In het jongste nummer van Ber-
kenkruid, het maandblad van de 
oud-Oostfrontgemeenschap, le
zen \ve verschillende verslagen 
van verbroederingen van 
Vlaamse Oostfronters met ve
teranen uit het Rode Leger en 
gewezen Russische partizanen. 

RUSSISCHE 
GEDENKSTEEN 

Op zondcig 10 september '95 
werd op de grens van Wesky, 
Nekochovo en Podboresje, op 
de rand van het vroegere sol-
datenkerkhof te Nekochovo, de 
eerste gedenksteen in Rusland 
onthuld die herinnert aan de 
vele Vlamingen die in het Wol-
cho^vgebied gesneuveld zijn. 
Deze gedenksteen tussen twee 
linden, met de tekst "Gedenk de 
onbekende soldaten uit Vlaan
deren die hier hun laatste rust 
vonden" in het Russisch, het 
Nederlands en het Duits, kwam 
er met de instemming van de 
Russische veteranen en auto
riteiten. Verzoening tussen ge
wezen Vlaamse SS-soldaten en 
veteranen van het Rode Leger 
en ex-partizanen. Waarom kan 
diep achter de resten van het 
IJzeren Gordijn wat in Vlaan
deren onmogelijk lijkt? 

Het belang van de herziening 
van het proces Laplasse hgt 
intussen reeds achter ons. Be
langrijk in dit proces is immers 
niet de uitspraak, maar de be-
shssing van de herziening zelf 
door ex-PSC-vice-premier Wa-
thelet. Deze gewezen minister 
van Justitie ging daarbij immers 
niet over één nacht ijs. Dat het 
dossier Laplasse opnieuw ge
opend werd, betekent dat het 
Belgische gerecht impliciet toe
geeft dat Irma Laplasse op wan
kele gronden ter dood veroor
deeld werd. Waarmee overigens 
niets gezegd •wordt over schuld 
of onschuld van de Oostduin
kerkse boerin. 

Uit het bovenstaande valt af te 
leiden dat het nieuwe vonnis, 
wat het ook weze, ook na vijftig 
jaar niet op de instemming van 
iedereen zal kunnen rekenen. 

Jan Loaned: "De dfeer id opnieuw grimmiger geworden omdat het 
Vlaamd Blok politieke munt wil dlaan uit het amnejtiedoddier." 

(pdi) 
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MET 33.880 TOEHOORDERS 

GROOT DEBAT OVER 
NATIONALISME EN POLITIEKE VERNIEUWING 
In Antwerpen vond onlange een belangwekkend debat 
plaats in het SportpaleL) over „nationaLióme en politieke 
vernieuwing", georganiseerd door de VU. Deelnemer,) 
waren prof. Mark Elchardiió (docivbog, VUB), Yved 
Dedmet (hoofdredakteur, De Morgen), Paul Van Steen-
voort (Algemeen dekretarió NCOS), Manu Ruyd (ere
hoofd redakteur, DS), prof. Erik Defoort (hidtoricLui, 
KUB) en Jod Bouveroux (Wetdtraat-joernalidt BRTN). 

E
r w a r e n ongeveer 33.880 
toehoorders , w a a r o n d e r op
val lend veel jongeren vol
gens de o rgan isa toren . D e 

Ri jkswacht schat te het aan ta l op 
1500. M o d e r a t o r w a s H e r m a n 
Lauwer s , VU-l id van he t 
Vlaamse Par lement . La te r op de 
avond bleek da t ook G e e r t Van 
Is tendael en B r u n o Tobback in 
he t Spor tpa le i s aan'wezig wa 
ren . D a t zo rgde even voor g ro te 
her r ie . 

D e v raag die aan de pane l leden 
w^erd voorge legd w a s hoe po-
ht iek Vlaande ren er m o r g e n zou 
moe ten uitzien en w a t volgens 
hen de rol was van he t Vlaams-
nat ional i sme in het a lgemeen en 
de V U in het bi jzonder. 

M o d e r a t o r Lau^vers d a c h t er 
goed a*in te doen eers t een aca
demicus aan het w o o r d te la ten. 
Hij v roeg professor E l c h a r d u s 
n a a r zijn men ing over de he
dendaagse breukl i jnen in de po
litiek. D e hoogle raa r gaf een 
in te ressan te u i teenze t t ing over 
zijn tesis da t he t onderwi js een 
n ieuwe middenk lasse heeft ge-
k reëe rd van hogergeschoo lden 
die zich in kul turee l en sociaal 
opzicht van de minder -ge
schoolden d is tanciëren inzake 
levensstijl, z ende rkeuze , mee r 
persoonl i jke etiek, mee r flexi
biliteit, enz . 

NIEUWE 
ONGELIJKHEID 

D a a r u i t groei t volgens de emi
nen t e V U B - h o o g l e r a a r een 
n i euwe ongeli jkheid, niet enke l 
tussen hoge en lage inkomens , 
maAr ook — los d a a r v a n ! — tus 
sen zelfzekere, zelfbewuste 
m e n s e n en m e n s e n die ver lan
gen n a a r stabiliteit, g roepsve i -
ligheid, duidehjkheid , n o r m e n . 
<1) 

„Partijen zullen, .item moeten geven 
aan de nieuwe vormen van on
gelijkheid", be toogde E l c h a r d u s . 
„Zij zullen de verzuchtingen, fruj-
tratied en verwachtingen die erdoor 
worden opgeworpen, moeten inter
preteren, verwoorden en combineren 
tot projecten. Radicale keuzen zijn 
mogelijk, bijvoorbeeld voor de nieuwe 
lage .kLuM of voor de nieuwe mS-
denklodde. Het iö echter waarschijn
lijk dat de belangrijktite positieó in 
het electorale veld zullen worden 
ingenomen door degenen die er in 
.blagen een nieuwe synthede te ma
ken. Aan neo-con^ervatieve zijde kan 
worden gepoogd het pleidooi voor 
ongelijkheid (en dud een deel van de 
middenklodde en nieuwe midden-
klad<)e) en een gedereguleerde markt
economie te verbinden met de po-
puliótuche opvatting dat het toch 
altijd ieder-voor-zJch u met de ver
zuchting naar traditionele waarden 
en rigide vormen van gezag en hi
ërarchie. " (2) 

J o s Bouveroux , die al een tijd 
zenuwach t ig op z 'n stoel zat te 
schuiven, v o n d dit al lemaal w a t 
te theore t i sch . 

„ Wat wil die Vlaming dan ", riep hij 
ui t! , voor hij he t w^oord h a d 
gevraagd . „Eigenlijk i) dat dood-
.timpel: een goed botuur. Niets meer 
en niets minden Wie de pretentie en 
ambitie heeft om zich verkiesbaar te 
stellen, moet de bewijzen leveren dat 
hij of zij bekwaam u om onze 
gemeenschap op een ordentelijke ma
nier te leiden. Niet het eigenbelang of 
dat van de eigen partij mag daarbij 
centraal staan, maar het zo ge
roemde algemeen belang, het belang 
van alle Vlamingen. AL de inwoners 
van onze deelstaat het gevoel hebben 
dat ze bestuurd worden door eerlijke, 
hardwerkende mensen, zijn ze bo
vendien bereid om ook onpopulaire 
maatregelen te slikken. Tegelijk 
nweten de politici ook bereid zijn om 
een koers uit te zetten, een richting te 
bepalen. Géén revolutwruiire voor
stellen, want we zijn al een braaf en 
burgerlijk volkje, maar wél een visie 
op de samenleving en de toekomst." 
(3) 

EIGEN ONTWIKKELINGS
SAMENWERKING? 
„ A h nee, hé!" , o n d e r b r a k de 
N C O S - s e k r e t a r i s hem. Lau-
•wers begon he t w a r m te krijgen. 
Hij h a d het deba t al niet mee r in 
h a n d e n . D e professor ^vas ver
ongelijkt, w^ant hij h a d z 'n be
toog niet k u n n e n afmaken, en 
n u n a m Pau l Van S teenvoor t 
ongevraagd he t woord . 

„Voor een volk dat zelf heeft ge
streden voor meer onafhankelijkheid, 
voor eigen zelfbeschikkingsrecht kan 
het niet anders dan onaanvaardbaar 
zijn dat de overgrote meerderheid van 
de wereldbevolking verstoken blijft 
van het meest elementaire zelfbe
schikkingsrecht: het recht om in 
leven te blijven, om behoorlijk ge
kleed en gehuisvest te zijn, om be
hoorlijk onderwijs te krijgen, om 
elementaire mensenrechten geëerbie
digd te krijgen. 

Vlaande ren moe t d u s eigen ini
t ia t ieven n e m e n inzake on twik
ke l ings samenwerk ing? Vol
m o n d i g ja. Maar . . . 

1) b innen de eigen bevoegd
h e d e n en die zijn d aa rv o o r al 
zeer ru im: onderwijs , sensibi
l iseren van de bevolking, cul
ture le a k k o o r d e n , bu i ten landse 
handel , economisch beleid 
enz.; 

2) in volledige coördinat ie met 
de a n d e r e p a r t n e r s in he t ont-
•wikkehngswerk: de federale 
overheid , de N G O ' s , de inter
nat ionale instell ingen. 

E r is hier dus nog veel w e r k 
weggelegd voor de bas i sbewe
ging, voor de N G O ' s en het 
N C O S , voor het Vlaams par
lement en.. . de V U . " (4) 

Herman Lauwers noemt zijn repliek, naar Hugo De Ridder, een 
biografiktie. 

• • • • • • e • 

Lauw^ers zat pe rp leks . Hij 
k e n d e Van S teenvoor t al van 
toen ze samen „professionele 
t op - scou t s " w a r e n . Hij h a d een 
veel m i n d e r „Vlaamse" reflex 
van hem verw^acht. A a n g e n a a m 
verras t , dus , m a a r tegelijkertijd 
de kluts kwijt. W a n t 't d eba t 
moes t g a a n over he t poli t ieke 
l andschap . D a a r w^aren de m e n 
sen voor gekomen . 

Hij hoop te da t M a n u R u y s als 
gepens ioneerde eminence grise 
me t een scherpe pen de ka t de 
bel zou a a n b i n d e n d o o r een al
liantie tussen de k r i s t endemo-
kra t ie en he t Vlaams-na t iona-
hsme te beplei ten. W a n t da t h a d 
hij toch z 'n hele leven g e d a a n ? 
E n d u s stelde de m o d e r a t o r hem 
de zeer k o n k re t e v r aag hoe hij 
de posit ie van de V U zag. 

„De Volksunie is niet gedoemd te 
verdwijnen", zei Ruys , zich goed 
b e w u s t van he t gezag w a a r m e e 
hij moch t sp reken . „Binnen de 
Vlaams-nationalistuche familie is 
er ruimte voor een sociaal-progres
sieve vleugel, rumst een rechts-ra-
dicale. Maar wil de VU blijven 
meespelen en een gedeelte van haar 
programma doen uitvoeren, dan zal 
zij naar een partner nweten uit
kijken. " (5) 

EEN PARTNER? 
„Januiar, mijnheer Ruys, wat be
doelt u nu eigenlijk", repl iceerde 
de modera tor . W a n t hij zag in 
die u i t sp raak een tegenstel l ing. 
D e V U zal niet verdwi jnen . 
Alaar ze moet een p a r t n e r zoe
ken . W a t bedoelde R u y s ? 
S t u u r d e hij aan o p een C V P - V U 
alliantie? 

„Is eventueel een opening naar de 
kristendemokratic denkbaar?", zei 
de S t a n d a a r d - k o m m e n t a t o r sto
ïcijns. „De VU koestert van oudsher 
een taaie allergie voor de CVP. Deze 
laatste brengt van haar kant weinig 
achting op voor de VU en haar 
voorzitter" (5) 

„En welke konklusie trekt u daar
uit?", v roeg de V U - g e s p r e k s -
leider. 
„De meeste nationalisten die cen
trum-rechts denken, hebben de VU 
verlaten; sommigen zijn gebleven 
maar zwijgen. "Ruys zweeg even, om 
deze uitspraak door het sportpaleis te 
laten zinderen. „De toonaangevende 
figuren in de leiding staan een niet-
conservatief maatschappijproject 

voor Hun zienswijze werd bekrach
tigd door partijcongressen. Logi
scherwijze moet de VU aansturen op 
een toenadering tot de denwcraten 
van de SP, althans de fractie die 
geïnspireerd wordt door Norbert De 
Batselier. Maurits Coppieters wijst 
zijn oude vrienden die weg aan. 
Maar hier rijst wel de vraag: haalt 
de strekking-De Batselier het, of 
blijft de SP gedomineerd door haar 
conservatieve top?" (5) 

BELGIË WEG? 
D e Zcial k w a m in be'weging. 
App laus hier en door. G e m o m 
pel en g e m u r m e l alom. O p de 
bovens te t r ibunes w e e r k l o n k 
boegeroep en w e r d een span
doek ontvouvird: „Copp ie t e r s 
ve r r ade r " s tond e rop . E n 
„Vlaande ren onafhankeli jk!" . 
D e m o d e r a t o r v reesde da t he t 
deba t zou o n t a a r d e n in een 
scande rende , rivaliserende me
nigte. W a n t de men ingen in de 
spor t tempel w a r e n duidehjk 
verdeeld . 

E é n van de toehoorde res w^as 
Geer t Van Is tendael die bij het 
zien van de spandoek recht -
vee rde en ui t r iep: 

„ Welke imbeciel wil België weg? (...) 
De flamingant bestaat, je kunt het 
niet ontkennen, slechts dankzij Bel
gië. (...) Dat het Vlaams goever-
nement tot nu toe tegenviel hoeft geen 
betoog. Muiisters-presSenten die 
Walen pesten, das toch infantiel" 
(6) 

Lauw^ers w e r d bleek. D i e gaa t 
hier gel jmcht w o r d e n , dach t hij. 
Mciar ge lukkig deed E r ik D e 
foort da t verbaa l , al viel hij 
daarbi j w^el uit z 'n hooglera-
renro l . 

„Ik ken dat", s n a u w d e hij naa r 
Van Is tendael en naa r B r u n o 
Tobback , die driftig in z 'n h a n d 
jes h a d geklopt v o o r diens ant i -
Vlaamse u i t roep . 

„ H e t Vlaams-nat ional i sme er
ger t me. In iedere nationalist zit 
een kleine generaa l Mladic . . . Zi t 
er dan in elke socialist een kleine 
Stalin, een kleine Bet t ino 
Crax i? Zi t er in elke islamiet een 
fundamenta l i s t? K o m nou, die 
griezel b lokle t ter t men al vol
doende op a n d e r e plaatsen. 

D e vulgaire ve rk leu te r ing bij 
heel w a t Vlaamse progress ieve 
intellectuelen als ze kreetjes 
over natie en nationcJisme sla

ken , w^ordt in o m v a n g alleen 
geëvenaa rd d o o r de dwaashe id 
e rvan ." (7) 

„Jamaar", o n d e r b r a k Yves D e s 
met hem, „De Vlaamse autonomie 
binnen een Belgisch federaal kader is 
een verworven feit, dat niet door een 
burgemeester in een klein dorp, noch 
door een Franstalig tijdschrift in de 
Brusselse rand teniet kan worden 
gedaan. Dat deze kleine achter
hoedegevechten, die de Vlaamse regio 
op geen enkele manier fundamenteel 
bedreigen, toch nog voor dergelijke 
hysterie kunnen zorgen, bewijst 
hooguit dat een deel van de Vlaamse 
Beweging niet in staat is af te 
stappen van de martelaarsrol 
waarin ze zichzelf jarenlang op
gesloten heeft." (8) 

„Daar ligt allicht de grootste uit
daging voor de Vlaamse politici", 
r ipos teerde J o s Bouveroux . 
„Kunnen zij de bevolking ervan 
overtuigen dat zij het goed voor
hebben met Vlaanderen? En zo ja, 
kan het intussen vrij autonome 
Vlaanderen zelf zijn toekomst be
palen? Ik vrees dat het antwoord 
hierop negatief u. Want Vlaanderen 
ligt met handen en voeten gebonden 
aan het economische beleid dat 
vooral op Europees vlak wordt uit
gestippeld. 

(...) 
E e n kleine part i j als de Volks
unie m a g d u s niet a a n zelf
overscha t t ing doen, ook niet 
over de behaa lde Vlaamse au
tonomie . In tegendeel : die au
tonomie moet ha rd ve rded igd 
w o r d e n tegen de E u r o p e s e mo
loch. E n laat de V U er vooral 
voor zorgen da t wij een E u r o p a 
bouwen , w a a r i n alle mensen 
zich k u n n e n thuisvoelen. Laa t 
E u r o p a niet v e r w o r d e n to t een 
economische Unie , waa r in al
leen begro t ings tekor ten en con-
current ievoorschr i f ten zaligma
k e n d zijn. l ï en E u r o p a op men
senmaa t u i t bouwen is ook in he t 
be lang van Vlaande ren . " (9) 

VLAAMS-EUROPESE 
PARTIJ? 

• Lau-wers, die blij ivas da t de 
diskussie t e rug serener verl iep, 
v roeg aan E l c h a r d u s of hij he t 
me t B o u v e r o u x eens w a s en of 
er volgens de professoren p laa ts 
w a s v o o r zo 'n V laams-Europese 
part i j ? 

„Ook aL partijen hun electoraat op 
een andere basis aanspreken en zich, 
bijvoorbeeld, beroepen op een chris
telijke of een nationale identiteit, 
ontsnappen zij niet aan de druk 
partij te kiezen in dit conflict dat 
betrekking heeft op fundamentele 
kwesties als gelijkheid, de aard van 
de solidariteit, de zin van de politiek, 
de betekenis van culturele identiteit, 
de rol van waarden, ethiek, gezag en 
verantwoordelijkheid", an t 
w o o r d d e prof. E l c h a r d u s aka-
demisch degelijk. M a n u Ruys 
zat i n s t emmend te kn ikken . 

, ,Zoals een elektr ici tei tscentrale 
haa r overtoll ige energie laat 
w^egvloeien in de bodem, laten 
wij onze spectacula i re p r o d u k -
t ivi tei tswinst ver loren gaan in 
werk looshe id en groe iende on
gelijkheid. G e e n polit iek project 
k a n nog echt au sér ieux w o r d e n 
g e n o m e n als he t niet me t die 
onredel i jkheid wee t te b re 
ken. . ." besloot de professor fijn
tjes. (10) 
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ERE-SENATOR OSWALD VAN OOTEGHEM: 

HERSENKRONKELS OP ZIJN VLAAMS 
Sommige poKtici wil len he t 
d iens tbe toon afschaffen, mee r 
nog ze willen het verb ieden . 
D iens tbaa rhe id aan de mede
m e n s s t rafbaar stellen. G e k k e r 
k a n m e n he t niet b e d e n k e n . 

Vanze l fsprekend moe t m e n po
litieke inmenging bij benoemin
gen en bij het g u n n e n van over
he idsopdrach ten ve rb ieden en 
bestraffen. M a a r ve rb reek in 
G o d s nsiam he t k o n t a k t niet van 
de ve r t egenwoord ige r s van het 
volk me t da t volk. D e afs tand 
tussen he t volk en de polit iek is 
al mee r d a n groot genoeg . 

W i e is da t vo lk? H e t zijn de 
v r o u w e n en de m a n n e n , de jon
geren en de ouderen , de au
toch tonen (kl inkt mooier d a n 
in landers) en de a l lochtonen 
(n ieuw N e d e r l a n d s voor bu i 
t en landers ) , de kwezels en de 
hoeren , d e g e n d a r m e n en de 
dieven, de gelovigen en de vri j
zinnigen, de a r m e n en de rijken 
en ga zo m a a r door. 

D e F r a n s e schrijver F l aube r t 
heeft gezegd: , ,La vie a p lus de 
phanta is ie qu i les h o m m e s ! " E n 
of hij gelijk heeft. M e n k a n zich 
niet i ndenken met we lke p r o 
b lemen de mensen te m a k e n 
krijgen, hoe a r rogan t en har 
teloos de adminis t ra t ie soms 
handel t , hoe men d o o r een een
voud ig gesprek , een brief of een 
telefoontje v a a k de bezoeke r 
kan helpen, hoe un iek elke m e n s 
is en hoeveel men d o o r elk be
zoek k a n bijleren. 

D e Vlaamse politici die het 
d iens tbe toon willen afschaffen 
h e b b e n v r e e m d e „ h e r s e n k r o n -
kels op zijn Vlaams" . 

HERSENSCHIMMEN 
O p een zekere d a g k reeg ik he t 
bezoek van een ve ron t rus t e 
m o e d e r me t h a a r onrus t ige 
achtt ienjar ige dochter , een vu
rige dee rne me t grote , d o n k e r e 
ogen en ravenz 'warte h a r e n . Tij
dens h a a r nachteli jke zwerf
toch ten evolueerde zij in louche 

Van Ooteghem: „AL oudere óchaain ik mij dood wegerw het dlechte 

voorbeeld dat mijn generatie aan de jongeren geeft". 

nacht loka len en ik k r eeg de op
d rach t om h a a r t e rug o p he t 
goede p a d te b rengen . Ik gaf 
h a a r met aand rang , m a a r vr ien
delijk, de goede rjiad om voor t 
aan ui t die spe lonken w e g te 
blijven en heiar overtoll ige ener
gie te verspil len tn een wel
bepaa lde , deftige danc ing . 

Z e k e e k me me t h a a r g lanzende 
k n i k k e r s verbi js terd aan en zei 
ve ron twaa rd igd : „ M a a r O s -
vi'ald toch, daa r k o m e n alleen 
m a a r oude mensen van 25 

jaar I " 

Ik dach t aan haa r toen Lk in 
„ H e r s e n s oop z'n V l a a m s " de 
bi jdrage v a n Lieven Ral en An
dre Wi t t e r s lais o n d e r de titel: 
„ J o n g e r e n w o r d e n ouder, ou
de ren blijven het ." W a t ver -
moedehjk als diskussie w a s be
doeld, w^erd een gezellige b a b 
bel, vi'aarin ze e lkaar bemoe
d igende schouderk lopjes geven. 

GROOT DEBAT 
(vervolg blz. 6) 

H e t w a s 2 2 u . l 5 g e w o r d e n . 
L a u w e r s v o n d he t he t ge 
schikte m o m e n t o m te ein
digen. N o g w a t v roeg w^el-
iswaar, m a a r hij ach t t e he t te 
r i skan t om de zaal aan he t 
w o o r d te laten, „ ' t Z o u ons 
over loos te ve r leiden, me t 
zoveel mensen" , zei hij . E n de 
zaak zou t e rug uit de h a n d 
k u n n e n lopen, dach t hij in 
zichzelf. D e professor h a d bo
vend ien wijze w o o r d e n ge
sp roken . M e t app laus . Al be
twijfelde hij of de zaal de 
draagwi jd te e rvan beg reep . 

Bedank ing . Fles wijn. Beleefd 
app laus . 

E n zoals gebruikel i jk keuvel
den de m o d e r a t o r en de panel 
leden n o g even na . 

Terwijl hij met z'n o u d e strijd
m a k k e r en koUega Pau l Van 
S teenvoor t s tond te babbe len , 
zag L a u w e r s da t prof. El-
cha rdus , prof. Defoor t , M a n u 
Ruys , Yves D e s m e t en J o s 
B o u v e r o u x intensief met el
k a a r s tonden te p ra t en . 

E v e n nad ien n a m hij vr ien
delijk afscheid v a n de nage-
blevenen, en hij zjig n o g nét 
hoe die vijf s amen een t ave rne 
b innens t ap t en t egenover he t 
Spor tpa le is . 

H e r m a n L a u w e r s 

D i t is een biografictie, zou 
H u g o D e R i d d e r zeggen. 

E r is één verschi l : he t ve rhaa l 
is fictie, d e ci taten zijn echt . 

E^n ratatouil le v a n „ H e r s e n s 
op z 'n Vlaams", me t een door -
denker t je . 

(1 ) H e r s e n s o p z 'n V l a a m s , 
b l z . 38 -41 

(2 ) id . b l z . 4 2 

(3 ) id . b l z . 64 

(4 ) id . b l z . 58 -59 

(5 ) id . b l z . 19 

(6 ) id . b l z . 115 

(7 ) id . b l z . 109 

(8 ) id . b l z . 67 

(9 ) id . b l z . 54 -55 

10) id . b l z . 4 2 - 4 3 

M a a r ook zij k u n n e n de g rens 
tussen jong en oud niet bepalen, 
o m d a t ze niet bes taa t . M e n is 
immers altijd jonger en altijd 
o u d e r d a n i emand ande r s . Z o 
zijn de vijfentwintigjarigen voor 
mijn zwar te schoonheid „ o u d e 
mensen" . H e t zal je m a a r over
komen . 

Mi jn v r iend Wi t t e r s zegt da t 
jongeren en oude ren overeen
k o m e n als he t over integrat ie en 
racisme (hij bedoel t eigelijk 
ant i - racisme) gaat . Ik vrees da t 
A n d r é hier „he r sensch immen 
op zijn Vleiams" ziet. Hij wee t 
toch ook da t er, j ammer genoeg, 
een parti j bes taat w a a r jongeren 
en o u d e r e n ove reenkomen als 
he t over segregat ie en rac isme 
gaat . 

Ove r igens heeft hij n a a r aan
leiding van de bevrijdingsfees
ten enkele p ro jek ten ges teund 
waarb i j o u d e r e n o p school k^va-
m e n vertel len over de oorlog. 
H e b b e n die o u d e r e n bij die ge
legenheid ook gesp roken over 
de noodzaak v a n ve rzoen ing en 
amnes t ie? Ik ken een geval ^vaar 
een oude re van de gelegenheid 
misbru ik maak te om in voUe 
klas de vade r van een aanwez ige 
leerling „zw^art" te maken . D a t 
w a s pedagogisch niet e rg ver
an twoord , d u n k t me. 

HERSENSPOELING 
In zijn b o e k „ H e t Ul t ieme 
Transfer", h a n g t H u g o de Rid
de r een somber toekomstbee ld 
op. Ten gevolge van de ont
g roen ing en de vergri jzing ver
w a c h t hij een sche rp genera -
tiekonflikt. D e oma- en opa
b o o m zou een klassestri jd tus 
sen jong en oud tot gevolg k u n 
nen hebben . Tijdens he t wel-
z i jnskongres h o o r d e ik inder
d a a d enkele k rasse u i t sp raken 
over die ,,rijke senioren, die op 
kos ten van de jongeren leven". 

E r bes taan natuurl i jk s t inkend 
rijke renteniers , m a a r ook schat
rijke bore l ingen. E n w e moeten 
eindelijk leren inzien da t al da t 
geleuter over „ d e v e r w o r v e n 
r ech t en" een „hersenspoe l ing 
op zijn V laams" is. Alleen een 
solidaire matschappi j k a n de 
u i tdag ing van de k o m e n d e eeu^v 
aian. S imonne de Beauvoi r 
schrijft in haa r boek , ,La Veil-
lesse" da t men een samenleving 

ken t aan he t lot da t zij toe
bedeel t aan h a a r niet akt ieve 
leden. D e niet akt ieven, da t zijn 
niet alleen de ouderen , m a a r ook 
de k inderen , de s tuden ten , de 
werk lozen , de gehand ikap ten , 
de zieken; dus zowel jongeren 
als oude ren . 

Die samenleving moet alle mis
b ru i ken en o n v e r a n t w o o r d e 
t ransfers b a n n e n , zodat de ak
t ieven e rva ren da t w e r k e n , spa
ren en o n d e r n e m e n nog een zin 
hebben . Laa t er ons d u s samen 
voor zorgen da t V laande ren de 
geschiedenis ingaat als een be
schaafde natie, met w a a r d e r i n g 
voor zijn akt ieve en zorg voor 
zijn niet akt ieve mensen . Van
daa r ook da t he t j aa r t ema van 
het Vlaams O u d e r e n O v e r l e g 
Komitee ( O O K ) zo belangri jk 
is: „ J o n g of oud, geen a r m o e d e 
in Vlcianderen!". 

HERSENSCHUDDING 
Als oude re schaam ik mij dood 
w e g e n s he t s lechte voorbee ld 
da t mijn genera t ie aan de jon
geren geeft. D e ABOS-maf f ia 
die met kristelijke en h u m a 
ni taire mot ieven op schande 
lijke manie r de ede lmoedigheid 
v a n de jonge 1 1 . I I . I I - i j v e r a a r s 
exploi teer t om zichzelf mate loos 
te verr i jken. D e malafide vee-
cutsen, apo teke r s en ve tmes te rs 
die schat ten ve rd ienen op kos
ten van de volksgezondheid . D e 
gewetenloze vervui lers die he t 
mUieu verpes ten en he t welzijn 
van de k o m e n d e genera t ies in 
gevaar b r engen . 

D e parti j van he t g e b r o k e n ge
w e e r die smeergeld a a n v a a r d t 
van de wapenfab r ikan ten , tot de 
jonge par t i jvoorzi t ter „een her
senschudd ing op zijn V l a a m s " 
krijgt en de miljoenen wil ver
b r a n d e n . 

Lieven Ral wee t niet of een 
beweg ing w a a r i n leeftijd geen 
rol speelt, w^aarin jongeren en 
o u d e r e n samen par t ic iperen , 
wel zou k u n n e n bes taan . Als hij 
h ie rmee de j eugdbeweg ing be
doelt , d a n heeft hij natuur l i jk 
overschot van gelijk. E r is niets 
zo zielig als de jeugdle ider voor 
he t leven, die getooid me t een 
grijze b a a r d en met een ko r t e 
b r o e k o n d e r zijn bourgeo i s -
buikje tussen he t jonge volkje 
loopt. 

Alaar anderzi jds wee t Lieven 
zeer goed da t er wèl bewe
gingen zijn w a a n n jongeren en 
o u d e r e n samen par t i c iperen . Ik 
d e n k hierbij aan de mil ieube
weging , aan de v r edesbewe
ging, aan de amnes t i ebeweging 
en w a a r o m niet: aan de Vlaamse 
beweging . 

Vanze l fsprekend d e n k ik ook 
aan een parti j me t een jonge 
voorzit ter , met jonge en o u d e 
kade r l eden en mil i tanten, die 
samen par t ic iperen aan da t 
g ro te pro jekt van ,,Vla^inderen 
in Eu ropa" . D a t projekt k a n 
slechts s lagen als het ru imte 
biedt aan j ong en oud, als het 
zorgvuld ig be \vaar t w a t w a a r 
devol is en rad ikaa l v e r n i e u w t 
w a t voorbijgestreefd is. H e t is 
de moeite w a a r d om he t met 
e lkaar te w a g e n . 

E n d a n is er nog de beweg ing 
van de jonge oude ren en de 
oude jongeren . Is de b rugge
pens ionee rde van Un ion M i 
niere met zijn vijftig jaar een 
o u d e r e ? Natuur l i jk niet, hij is 

gewoon één jaar o u d e r dan zijn 
negenenveer t ig jar ige kol lega 
die nog een job heeft. H e t 
slechtste w a t die jong-gepen-
s ioneerde kan doen is in zijn luie 
leunstoel gaan zitten TV-zap-
pen . Voor hem is er een plaats 
bij het Vlaams Verbond voor 
Gepens ionee rden , het V W G , 
da t alle Vlaamsvoelende gepen
s ioneerden groepeer t , h u n so
ciale en kul ture le be langen ver
dedig t en hen gelegenheid biedt 
tot gezonde on t spann ing en k re -
atieve vri jet i jdsbesteing. Boven
dien is voor de oude re Vlaams
nationalis t het hdmciatschap bij 
he t V W G , het beste genees
middel tegen. . . he r senverka l -
k ing op zijn Vlaams. 

O s w a l d v a n O o t e g h e m , 
e r e s e n a t o r , 

a l g e m e e n o n d e r v o o r z i t t e r v a n 
h e t V W G 

Deze week m 
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De politiek van de paus 
Wat drijft paus Johannes-Paulus n? 
Wat zijn zijn werkelijke motieven? 

In een opmerkelijke biografie 
verduidelijkt de Poolse Amerikaan 

Tad Szulc de figuur van Karol 
Woityla vanuit politiek-etnisch-

historische kontekst. Een 
dokument, deze week in Knack. 

De nieuwe James Bond 
Een interview met Pierce Brosnan, de 
nieuwe James Bond. Een portret van 

de kersverse Bondgiris. En een 
overzichtje van wat er met hun 

voorgangsters gebeurde. Is er leven na 
Bond? Deze week in Weekend Knack 
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- Pers en justitie - Geneeskunde: 

de verzekering van dokters -
Een nieuw proces voor Irma 

Laplasse - Ekonomie: de 
teloorgang van Begemann -
Kuituur: Jos Van Immerseel 
onthult de geheimen van de 

klankenwereld - Jacht: de vos is 
vogelvrij - Sport: Patrick Sercu 

over zijn ontslag - Wereld: 
Oostenrijk en Rusland moeten 

kiezen. 
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TÜIIOUW 
HET TOMATENSAP AAN DE LIPPEN: 

1996 IS HET JAAR VAN DE LAATSTE KANS 
Sind,) geruime tijd Jtaan in de media biezonder alar- „VORIG JAAR WAS HET 
merende berichten oi>er de toestand van de Vlaanue NOG TE DOEN. DAT GAF 
tuinbouw. Be Vlaanue markt wordt overspoeld met MOED." 
goedkope tomaten van rondde MiddeLlandöe Zee. Binnende Op de vraag wat de teelt of 
EU zijn Spanje en Portugal de grote boo<idoener<>, daar- produktie van 1 kilo tomaten 
buiten u dat Marokko en binnenkort mogelijk ook Egypte. ^?-'},^^^ "̂ «̂ t- komt geen een-
-.-. I fy, • / 1 /• duid ig a n t w o o r d . Voor elke 

Het water staat veel VLaanue tumbouwerö aan oe Lippen, tuinbouwer is de produktiekost 
regelmatig verdrinken er enkele. Wij spraken met drie afhankelijk van een aantal fak-
jonge tuinbouwers uit het Waasland en met hun ver- toren zoals de leeftijd van de 
tegenwoordiger van de plaatselijke gilde. 

D
e vier wil len liever niet met 
hun volledige n a a m in het 
blad. Omdat ze geen 'politieke 
ötempei' opgeplakt willen krij

gen, niet in een 'hokje'ondergebracht 
willen worden. Van h u n k a n t ui t is 
zoiets mogelijk te begri jpen. An
derzi jds: zelfs delegaties van 
Boerenbond gaan de jongs te tijd 
met h u n k lach ten letterlijk de 
boe r op. Alle poli t ieke part i jen, 
me t u i t zonder ing v a n Agalev en 
Vlaanu Blok, w e r d e n aangezoch t 
om par l ementa i re init iat ieven te 
n e m e n ter be sche rming v a n de 
Vlaamse tu inbouw. D a t is vrij 
nieuw, me t n a m e voor Boeren
b o n d da t toch altijd een vrij 
s te rke associatie me t de CVP, en 
enke l de CVP, genoot . H e t zegt 
ook iets over de o m v a n g v a n de 
malaise. 

Vanui t de V U h e b b e n o.a. de 
Vlaamse vo lksve r t egenwoord i 
gers Nelly Moed, Kri) Van Dijck en 
Jean-Marie Bogaert z ich o p he t 
doss ier geworpen . Midde l s pa r 
lementa i re init iat ieven — moties, 
v ragen , interpel lat ies — of, zoals 
Van Dijck in St .Kate l i jne-Wa
ver, middels een pamfle t ten-ak-
tie. D a a r i n w e r d de reger ingen , 
zowel op Vlaams, federeial als 
E u r o p e e s nivo, gevraagd dr in 
g e n d e maa t rege len te n e m e n ten 
behoeve v a n de Vlaamse tu in
bouw, l ïen motie van Bogaer t 
d a a r o v e r w e r d over igens niet 
g o e d g e k e u r d d o o r de meerde r 
heidspar t i jen (52 s t emmen voor, 
58 t egen) . Vanui t V U - b a n k e n 
w o r d e n v e r d e r init iat ieven 
voorbereid. ^ • > 

„WIJ HOUDEN AAN HÉT 
EIND VAN DE MAAND 
NIETS OVER. WAARVOOR 
WERKJE DAN?" 
D e drie tomaten te le rs w a a r m e e 
w e s p r a k e n zijn het er n o c h t a n s 
over eens : als er niet snel s t ruk-
turele , d u u r z a m e maa t rege len 
w o r d e n g e n o m e n d a n is er tegen 
de e e u w w e n d e geen Vlaamse 
t u i n b o u w meer. G a a t he t d a n 
werkel i jk zo s lecht? 

M a m i x (28) , s t ampte 3 jaar 
ge leden — als zoon van een tu in-
bouvi^er — een volledig n ieuw 
bedrijf ui t de g r o n d : „De tuin-
bouwerd hebben, vrijwel zonder uit
zondering, moeite om hun afbe
talingen te doen. Ze komen amper 
uit hun kodten. Een 'gewone'burger 
weet wat hij aan het einde van de 
maand op zijn bankrekening heeft 
dtaan. Wij houden aan het einde van 
de maand nietd over. Waarvoor werk 
je dan? Ab je dat weet, dan weet je 
ook waarom het iilecht gaat." 

Freddy, t u i n b o u w e r en voor
zit ter van het plaatselijke tuLn-
bouwersg i lde . Hij is niet van 
B o e r e n b o n d : „Het aanbod Lf te 
groot, de prijzen daardoor erg laag. 
Daarenboven zijn de produktiekod-
ten in Vlaanderen, t.o.v. het Zuiden, 
erg hoog. De omzet van serretomaten 
op de grootdte veilingen daatde van 
6,6 miljard in '9''l tot een dikke 4 

miljard in '95 (telkeru tot eind 
oktober). Dat L) haUucinant. Reken 
daarbij nog de devaluatie van de 
Spaande pedeta en de Portugese ed-
cudo en je krijgt een Idee van de 
problemen die zich dtellen. 

Ik veronderdtel dat de meedte tuin-
bouwerd dit jaar hun afloddingen nog 
wel konden doen. Maar de rederve die 
zij elk najaar dienen op te bouwen, id 
er in 1995 niet. Al het geld ging naar 
het aflodden van de afbetalingen. Het 
ontbreken van die rederve ij het 
verlied van de tuinbouwerd: dat kan 
één jaar goed gaan, geen twee. 
Daarom zijn de bedrijven dit jaar 
nog niet in groten getale de fled op 
gegaan. 

onderneming , het aan ta l afbe
tal ingen, het al dan niet be roep 
k u n n e n doen op a rbe idskrach
ten ui t de familiekring, ... 

Marnix: „ We zitten hier met vier 
telerd, maar onze bedrijven verdchil-
len dterk van elkaar. Ik heb een 
volledig nieuw bedrijf Peter werkt in 
een bedtaande, maar vernieuwde, on
derneming en Stefan nam het be
drijf van zijn ouderd over. Voor elk 
van ond bedtaan dud verdchillende 
produktiekodten. Tuinbouwerd die al 
langer bezig zijn, zullen lagere pro
duktiekodten hebben dan jongere 
kollega 'd." 

• Zel fs voor i emand die van 
e k o n o m i e g e e n kaas gege ten 
heeft , m o g e het duidelijk zijn 
dat w a n n e e r de ui tgaven gro
ter zijn dan de inkomsten , de 

• H e t w o o r d export is ge
val len. W o r d e n er dan o o k 
Vlaamse tomaten geëxpor
teerd? H e t lijkt toch al t e gek 
dat Vlaanderen Spaanse , Por
tugese o f Marokkaanse toma
t e n invoert e n dat het pro-
dukten van e igen b o d e m op 
zijn beurt bui ten de grenzen 
brengt . 

Freddy: „De tuinbouw in Vlaan
deren id voor bijna 60% aangewezen 
op export. Dit jaar zijn veel Vlaanue 
tomaten naar Riu land gegaan. In de 
voorgaande jaren werd veel naar 
Frankrijk Duitdland uitgevoerd. 
Maar die dtroom id dtilgevallen: 
Frankrijk produceert nu zelf veel 
meer en heeft ook de goedkopere 
Spaande tomaten ontdekt." 

• Alt i jd w e e r die Spaanse to 
maten. . . M o e t e n de Spaanse 
tuinbouvt^ers dan niet leven? 

M a m i x : „De gemiddelde kodtprijd 
van Spaande tomaten ligt rond of 
beneden 18 f r/kg. Hij ligt zo laag 
door de miljardenduhdidied van de 
EU, door het inzetten van goedkope 
Marokkaanse arbeiddkrachten, ... 

Europa moet weten wat het wil: wil 
het de Vlaamde tuinbouw kapot 

Spaarue tomaten: op kleur gesorteerd en netjes verpakt dankzij EU-suhdidied. De vlaanue telerd zijn 

verplicht te volgen, maar krijgen geen miljarden... 

Die rederve id nochtand noodzakelijk 
om een nieuwe teelt te dtarten. Meer 
dan de helft van de onkodten van de 
gehele teeltperiode worden gemaakt 
voor de eerdte tomaat de derred ver
laat. Dat gaat niet over enkele 
honderduizenden fr., maar over mil
joenen fr. per hektare. 

Indien de prijzen volgend jaar even 
laag zijn aid nu dan gaan er veel en 
zware failliddementen vallen. De 
banken gaan dan tuinbouwerd ook 
geen overbruggingdkrediet meer ge
ven. De put wordt dan alleen maar 
groter. Want: het overgrote deel van 
de tuinbouwerd gaat 1996 in met 
verlied. De bank komt nu nog tudden, 
maar aU de firuinciële opbrengdt niet 
groter wordt, wordt de kraan dicht
gedraaid. " 

Peter (28), s tapte enkele j a ren 
geleden mee in het bedrijf van 
zijn vader : „Degemiddeldeprijd die 
op de veilingen gegeven wordt voor 
één kilo tomaten id dit jaar met 30% 
gedaald t.o.v. vorig jaar. In 1994 
werd gemiddeld 26,9 fr. betaald voor 
1 kilo, dit jaar id dat nog ietd minder 
dan 20fr. (telkend oktober)." 

afrekening m e t rode inkt 
w o r d t gemaakt . H o e l a n g kan 
het z o n o g verder? 

Peter: „Vorig jaar wad het nog te 
doen. Dat geeft moed en je begint er 
weer met plezier aan. Je doet de 
nodige invedteringen, die middchien 
al enkele jaren niet gedaan werden. 
Zo zijn er telerd die de vernieuwing 
van de dteenwol, waarin de tomaten 
groeien, eenjaar uitd tellen. Dat kan 
goed gaan, maar het ridiko dat zo ietd 
falikant afloopt id niet gering. On-
zuiverheden in de wol en de oogdt 
gaat verloren. Dan ben je nog verder 
van huid. 

De prijd id gezakt, het aanbod id 
groter en het buitenland levert de 
tomaten gedorteerd per kleur. Onder 
die omdtandigheden wordt ook de 
binnenlandde markt veeleidender. 
Het id niet de kondument die zijn 
eiden onredelijk hoog dtelt, het id de 
groothandel" 

„ALS HET SPEL HIER OM 
ZEEP IS, BESCHIKT 
SPANJE OVER HET 
TOMATEN-MONOPOLIE" 

maken en naar Spanje overbrengen 
of wil het ook onze ondernemingen 
leefbaar houden. In Vlaanderen u> 
het aanbod van bwlogidch (enkel 
gebru ik van natuur l i jke mid
delen/red. ) geteelde tomaten vol
doende groot om de markt te be
voorraden. In Spanje worden wel 
chemidche middelen gebruikt bij de 
teelt. 

De dtrategie die Spanje nu voert — en 
die erop gericht ui de andere Europede 
markten kapot te konkurreren - id 
ook voor het land zelf niet veel langer 
houdbaar. Ook zij verkopen onder de 
kodtprijd. Spaande telerd kunnen 
zonder ridiko'd een nieuw bedrijf uit 
de grond dtampen. Daar hoeven ze 
niet eend voor te lenen, ze krijgen 
gewoon het geld. Zo kunnen wij het 
hier ook." 

Peter: „Aid 'het dpel hier helemaal 
om zeep ld' zal Spanje min of meer 
over het tomatenmonopoHe bedchik-
ken. Vanaf dan kan het zijn prijzen 
opdrijven." 

• M o e t de Vlaamse tuinbou
w e r o o k niet t oegeven dat de 
tee l tvoorwaarden in het zon

nige en w a r m e Spanje g e w o o n 
beter zijn dan hier in Vlaan
deren? 

Peter: „Je kweekt tomaten niet 
alleen op zon en warmte: je hebt er 
ook water voor nodig. Het oppompen 
van dat water dtelt problemen in het 
zuiden. In Spanje u dat een mu-
lieukwedtie. Het zuiderde klimaat 
bevordert daarenboven de ontwik
keling van dchimmeld en aanver
wanten. Die moeten bedtreden wor
den met chemidche middelen. Wij 
kunnen dat doort zaken beter be
heerden. " 

Freddy: „Indien wij met dezelfde 
middelen mochten werken aid de 
zuiderde telerd dan zouden wij de 
konkurrentiedtrijd met een geritdt 
hart tegemoet zien. Hun produkten 
zouden waardchijnlijk nog ietd goed
koper zijn, maar dat id te over
bruggen. Ond voordeel zou dan bv. in 
de verminderde trandportkodten lig
gen. Nu echter id de toed tand on
houdbaar. 

De landbouw id in de EU altijd een 
doort van padmunt geweedt. De re
denering wad: het zuiden ui minder 
geïndudtrialideerd, maakt minder 
hoogtechnologidche produkten, ... De 
andere liddtaten kunnen die pro
dukten uitvoeren naar het zuiden en 
in ruil daarvoor krijgen die landen 
f orde dteun in de landbouw. Hetzelfde 
getdt nu voor de Marokkaatue to
maten. " 

• Zijn er pos i t ieve akt ies te 
ver^vachten van de konsiunent . 
E^n soort van officieus pro-
tekt ion i sme? 

M a m i x : „De groothandel koopt de 
goédkoopdte tomaten en momenteel 
zijn dat die van Spanje. Ik verwacht 
niet dat de gewone kondument meer 
gaat betalen voor zijn tomaten, enkel 
en alleen omdat die uit Vlaanderen 
komen." 

• Als d e t o m a t e n uit he t bui
tenland zo e e n grote bedrei
g ing vormen, dan kunnen jull ie 
toch ook overstappen op e e n 
andere tee l t? 

Freddy: „Deze ondernemingen zijn 
gedpecialideerd in één bepaald pro-
dukt. Van tomaten kan je hooguit 
overdtappen naar komkommerd, 
maar du markt ut ook ingeno
men." 

„OM MEE TE KUNNEN 
ZIJN INVESTERINGEN 
NOODZAKELIJK" 
• N u kan u er toch o o k niet 
o m h e e n dat de invester ingen 
die jull ie m o e t e n doen o m het 
bedrijf gaande te h o u d e n 
e n o r m groot zijn. Is al dat ge ld 
n o g w e l verantwoord? W i e be
gint daar nu n o g aan? Is er dan 
n i e m a n d die waarschuw^:, de 
bank o f Boerenbond? 

Stefan, n a m 2 jciar geleden he t 
bedrijf van zijn oude r s over: „Ik 
ben geen zwartkijker. Toen ik begon 
kon ik niet weten dat de Spaande 
invadiezo maddaalzouzijn. Voordat 
ik eraan begon id iemand van de 
bank bij mij langd gekomen en met 
hem heb ik één namiddag (sic) 
gepraat over wat mijn plannen en 
mogelijkheden waren. Na dat ge
sprek heeft de bank geen problemen 
meer gemaakt. De bank heeft daar 
natuurlijk ook veel informatie over. 
C E R A zit met erwrm veel geld in 
land- en tuinbouw, id daar dterk mee 
vertrouwd en zal dud wel weten 
waarover het dpreekt. Komt daarbij 
dat ik toch opgegroeid ben in de 
dektor en dat ik de bedlidding tot 
overname niet van de ene dag op de 
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TUINBOUW 
andere genomen heb. Er zijn trou
wene dit jaar nog nieuwe tuin
bouwers begonnen. In 1994 woj de 
toestand natuurlijk ook nog niet zo 
slecht. 

Toen wij begonnen, wad ingekal-
kuleerd dat de prijj niet nwer ging 
stijgen, eerder het omgekeerde. Door 
te modernióeren steeg evenwel de 
produktiviteit en zijn de tuinbouw
bedrijven mm of meer rendabel ge
bleven. " 

M a m i x : „Om mee te kunnen zijn 
die investeringen noodzakelijk. Je 
moet een modern bedrijf hebben om 
voldoende leefbaar te zijn." 

Peter: „De oudere ondernemingen, 
die niet meer willen investeren, zijn 
gestopt of zijn allesziru van plan dat 
te doen. Daar wordt in de media niet 
over gesproken omdat dat geen 'ram
pen ' zijn. Die tuinbouwers zijn ge
woon toe aan hun penswen. Maar 
ook zij hebben er genoeg van: de 
jongste tijd bracht hun teelt ook niets 
meer op. Zij die niet investeren en 
toch willen doordoen komen in moei
lijkheden. " 

„DE 'GROTE POUTIEKERS' 
MOETEN HET GEWETEN 
HEBBEN" 
• B o e r e n b o n d e n banken 
m o e t e n toch m i n o f m e e r o p de 
h o o g t e zijn ge'weest van de 
toestand, m o e t e n toch voor
z ien hebben dat er -w êl eens e e n 
'mindere tijd z o u gaan ko 
men'? 

M a m i x : „Ik denk niet dat iemand 
verwacht had dat het zo slecht zou 
gaan..." 

Freddy: „Dat die subsidies voor 
Zuid-Europa toegekend zouden wor
den, dat moeten men hier toch wel 
geweten hebben. Met men bedoel ik 
de 'grote politiekers'. Eén keer toe
gekend staat het de landen vrij met 
die subsidies te doen en te laten wat 
ze willen. Nu is gebleken dat Spanje 
massaal geïnvesteerd heeft in snel
wegen en in de tuinbouw." 

H e t is i nde rdaad zo da t de E U 
subsidies k a n ver lenen, en da t 
ook doet . H e t is niet zo da t de 
s t eun t r ekkende l anden zomaa r 
met da t geld doen w a t ze willen. 
In di t geval ver leende de E U 
s teun aan de Spaanse tuinbou^v. 
H o e Spanje da t geld in zijn 
t u i n b o u w a a n w e n d t is d a n wel 
•weer een zaak van het land zelf. 
B innen de E U bes taan overi
gens kon t ro le -o rganen die toe
zien op de a a n w e n d i n g van de 
subsidies . D a t misbru iken even-
•wel niet ui tgesloten zijn, bleek 
uit recente pe rsber ich ten . 

H D e banken k o m e n , h o e g o e d 
ge ïnformeerd ook, •wel bij d e 
tuinbou^ver aankloppen als d ie 
zijn afbetal ingen niet meer kan 
doen. . . 

Freddy: „Elk kontrakt dat gegeven 
wordt, ie gewaarborgd. Hetzij doorde 
betrokkene zelf, hetzij door de staat 
(de zgn. 'staats^waarborg/red.). 
Als er tuinbouwers op de fles gaan, 
worden zij achtervolgd door de staat 
om zijn schuld af te lossen. De 
banken zijn veilig, de staat betaalt 
hen immers uit in geval van fail
lissement." , ,,, ,._ 

„BOERENBOND ZAL WEL 
ACHTER DE SCHERMEN 
WERKEN, NIET?" 
• Wat gebeurt m e t fail l iete 
ondernemingen , •worden die 
opgekocht? 

Peter: „In het verleden werden die 
opgekocht door tuinbouwers die nog 
geid genoeg hadden. Nu is de durf er 
niet meer om bedrijven over te nemen. 
Ondernemingen die vooreen appelen 

De tuinbouwers zijn boos. Europa moet weten wat het wil: de Vlaamse tuinbouw kapot of strijd nut gelijke 
middelen. 

een ei worden overgenomen betekenen 
op termijn ook een konkurrentie-
vervalsingen. Daar is de hele sektor 
niet mee gebaat." 

• W e l k e rol spee l t B o e r e n 
b o n d ? H a a r •wordt t o c h ' dik-
•wijls v e r w e t e n dat zij in het 
ver leden tuinders heeft gest i 
muleerd o m te investeren e n 
nu haar handen van de tuin
ders aftrekt onder he t m o m 
'niet verantwoordel i jk t e zijn'. 
Iets w a t ons over igens beves 
t igd •wordt door o.a. N e l l y 
Maes . . . 

Freddy: „Een schuidige zoeken in 
slechte tijden ij vrij eenvoudig. Dé 
oorzaak is evenwel het Europees 
bewind. De ondernemingen hébben 
zich inderdaad gemoderniseerd, 
maar wat nu gebeurt nwet men niet 
op de rekening van Boerenbond 
schrijven." 

• Maar de tuinbou'wers onder 
jull ie •vinden •wel dat B o e r e n 
b o n d v o l d o e n d e "werkt? 

M a m i x : „Zij zal veel achter de 
schermen werken, niet! Wij zien nut 
alles wat de organisatie doet. Zij doet 
misschien meer dan dat in Boe r en 
Tu inde r geschreven staat." 

Stefan: „Iemand die zijn job dreigt 
te verliezen, zal altijd zoeken naar 
een schuldige." 

• E^n ontradingsbele id zal nu 
w e l niet meer nod ig zijn? 

Freddy: „Dit jaar zijn nog enkele 
jonge tuinbouwers 'op hun eigen' 
begonnen. Tuinder ben je niet alleen 
met een rekenmachine, je bent het 
met hart en zieL " 

• D e Vlaanise reger ing heeft 
onlangs bes l i s t o m ge lden ^vrij 
t e m a k e n t e n b e h o e v e van de 
tuinbou^w. Volstaat d e toege
zegde s teun dan niet? 

Freddy: „Er is inderdaad 160 mil
joen vrijgemaakt voor de tuinbouw. 
Die zal waarschijnlijk gebruikt wor
den als rentetussenkomst voor de 
overbruggingskredieten." 

M a m i x : „Het zou al levenswaardig 
zijn indien de Vlaanue regering de 
verliezen door de muntschommelin-
gen zou bijpassen. De devaluatie van 
de Spaanse peseta zorgt voor een 
Vlaams verlies van om en bij de 540 
miljoen. Daartegenover zet die 160 
miljoen niet veel zoden aan de 
dijk." 

„voolMsffilffi^^'^"" 
LIGGEN DE WAALSE 
PARLEMENTAIREN 
DWARS" 
• Ik heb begrepen dat er ook 
een kommunauta ir tintje 
hangt aan de al dan niet ver

leende s teun v a n d e ( federale) 
regering. 

Freddy: „ Voor de sierteelt liggen de 
WaaLe parlementairen dwars. Zij 
zijn niet gehaast om maatregelen te 
nemen omdat ze er geen baat bij 
hebben. De sierteeltprodukten vallen 
onder een BTW-tarief van 21%, de 
sierteelt is hoofdzakelijk in Vlaamse 
handen. Maar de kerstbomen bv., 
een vrijwel uitsluitend Waalse aan
gelegenheid, vallen onder het land-
bouwtarief van 6%. 

De regering zegt een verlies van bijna 
4 miljard te zullen boeken als het 
BTW-tarief voor de sierteelt — bloe
men en planten — zou zakken. Maar 
dat is een misrekening omdat ook de 
kerst- en fruitbomen meegerekend 
zijn aan een tarief van 21% daar 
waar het slechts 6% bedraagt." 

• H o e ongepas t de vraag o o k 
m o g e zijn, maar blijft het t e 
verantwoorden dat d e over
he id zovee l ge ld stopt — e n 
m o e t bl i jven s toppen — in een 
sektor •waarin s lechts e e n 
handvol m e n s e n •werken? Bij 
p a k w e g de N A I B S val len toch 
o o k e e n k le ine 10 .000 jobs 
w e g . 

Peter: „Maar daar voeren ze toch 
ook akties! In de tuinbouw zelf 
werken een 4.000 meruen en daar 

moet je de toeleveringsbedrijven nog 
eens bijrekenen." 

Freddy: „Land- en tuinbouw zijn 
in België goed voor ongeveer 2% van 
de werkgelegenheid. Dat is met zo
veel, maar indien je ook de toe
leveringsbedrijven en de onrecht
streeks betrokken ondernemingen 
(veilingen, groothandel) daarbij telt 
kom je op 7%." 

M a m i x : „Een oudere tuinbouwer 
vertelde me: 'De huidige bewind
voerders hebben geen oorlog meer 
meegemaakt. Zonder land- of tum-
bouw word je volledig afhankelijk 
van het buitenland. 'Ik heb gelukkig 
ook nog geen oorlog meegemaakt, 
maar ik kan de man wel volgen. Men 
moet toch voor een eigen produktie 
blijven instaan " 

„OVER SMAAK VALT NIET 
TE TWISTEN, MAAR 
TOAAATEN VAN ONS ZIJN 
BETER" 

• M a g ik voorz icht ig bes lui 
t e n dat d e tuinbou^wsektor in 
n o o d verkeert , maar dat mits 
kundig ingrijpen erger kan 
v o o r k o m e n •worden? Bl i jkens 
de ber ichten in d e pers (o.a. 
e e n art ike lenreeks in H u m o , 
e e n pane lgesprek in Scher
m e n ) , de akt ies in het Vlaamse 
land , . . . l eek het o f d e tuinbouv^' 
op s terven na d o o d w a s . 

Freddy: „ Wat had je verwacht? 
Dat je vier op sterven liggende men
sen had ontmoet? Het is wel zo dat 
het water ons aan de lippen staat. 
Zander te veralgemenen: er zijn nu 
eenmaal mensen die meer gevoelig 
zijn voor een minder goede afloop. 
Wie niet uit de tuinhouwsektor 
komt, heeft het bij voorbaat moei
lijker. Die 'randgevallen 'gaan er het 
eerste tussenuit. Ook in goede tijden 
vallen er faillissementen. Maar, ge
garandeerd — en dat is de waarheid: 
de reserve van de tuinders is op. Zij 
kunnen in 1996 opnieuw starten met 
een goedkoper overbruggingskrediet. 
Maar ook dat moet terugbetaald 
worden, mét interest weltever
staan. " 

Peter: „Wie alleen het artikel in 
Humo gelezen heeft, had misschien 
verwacht dat wij Boerenbond gingen 
doodknijpen. Je kan het heel een
voudig voorstellen, maar zo een
voudig ligt het niet. Wie in tuin-
bouwmiddens ie opgegroeid heeft bv. 
meer kansen dan iemand die, zonder 
voldoende ervaring, van nul begint. 
Maar ook wat dat betreft mogen 
geen veralgemeningen gemaakt wor
den: je hebt ook tuinders die gewoon 
pech hebben." 

Stefan: „Veel artikels gaan over 
tuinders die failliet gingen, of over 
mensen die met de rug tegen de muur 
staan. Voor ons ligt dat nog anders. 
Wij kunnen volgend jaar met een 
nieuwe teelt beginnen. Dat geeft 
hoop. AL je ons volgend jaar spreekt, 
kan het zijn dat we opnieuw meer 
pessimistisch zijn." 

M a m i x : „ Wij vragen enkelom met 
gelijke wapens te mogen strijden. 
Elke Europeaan gelijk voor de wet. 
Vlaamse tomaten biologuch geteeld, 
ook de Spaanse. Vlaamse tomaten 
zonder subsidie, ook de Spaanse. 
Dan winnen we het van hen. Over 
smaak valt niet te twuiten, maar die 
van ons zijn beter. Dat vind ik 
toch." 

De prijs van de tomaten op de veiling is op één jaar tijd met 30% gedaald. 

Geert Vranken 
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MD-IJIT 
FATHER OF THE DAIL EIRANN 

NEIL T. BLANEY OVERLEDEN 
Hij wcu geen kandidaat meer bij de vorige Eurover
kiezingen, want hij moejt een zware heelkundige ingreep 
ondergaan. In mei, net op het heet<ite van de kampagne. Net 
hij, de koning van de verkiezing,)kampagno, de öublleme 
organisator, de ultieme ler^e natlonalLit die voor nlet^i en 
niemand heeft gebogen. Hij étlerf op 8 november, 73 jaar 
oud. 

N
eil T. Blaney was lid van 
de Daii, de Ierse Kamer, 
sinds 1948. Bij de dood 
van zijn vader, die sinds 

1922 kamerlid was, stond de 
jonge Neil T. voor Fianna Fail in 
de by-election in Donegal E^st, 
en die zetel zou hij tot zijn dood 
nooit meer verliezen. In de vijf
tiger jaren werd hij minister, en 
bekleedde achtereenvolgens de 
departementen van PTT, Land-
bou^v en Lokale Besturen. Bla
ney \verd één van de topfiguren 
Van Fianna FaU, de partij van de 
legendarische Banton De Valera. 
Hij was op weg om het lei
derschap van die partij waar te 
nemen in opvolging van de 
toenmalige premier Jack Lynch. 
Maar de evenementen beslisten 
er anders over. Of tenminste, hij 
zélf besliste er anders over. 

1970 
Het begin van de ellende in 
Ulster. De opstand van de pro
testanten, de rellen, de katolieke 
gemeenschap van Ulster onder 
geweld. De opstand in Derry, 
de tijd van Bernadette Devlin, het 
zenden van Britse troepen, de 
bezetting. Neil Blaney werd, sa
men met zijn minister-kollega, 
de latere premier CharUd Haug
hty beschuldigd van wapent-
rafïek. Het kwam niet eens tot 
een proces. Zijn houding was 
echter hard. Hij stak niet onder 
stoelen of banken dat het beter 
ware vanuit het zuiden de ka-
tolieken in het noorden met het 
leger bij te stcian. Er zou snel een 
UNO-ingreep komen, met een 
neutrale bezettingsmacht die zo 
niet de vrede dan toch een wa
penstilstand zou brengen, van 
waaruit men over vrede kon 
onderhandelen. Dat was voor 
Jack Lynch te veel, en Neil 
Blaney werd uit de regering 
gezet. Een paar maanden later 
werd hij uit de partij gezet. 
Steeds zal hij blijven herhalen 
dat niet hij Fianna Fail verliet, 
mjiar dat Fianna FaU hem ver
laten had. Hij was zijn pro
gramma, zijn ideaal trouw ge
bleven. Van toen ging hij alléén 
en bouwde in Donegal een eigen 
organisatie uit, de Independent 
Fianna Fail, en zou van daar uit 
de Ierse politiek blijven beïn
vloeden. 

1979 
Niemand gaf hem enige kans 
om voor het Europees Parle
ment verkozen te worden. Het 
werd een kletterende overwin
ning. De naam Blaney bleef 
Fianna Fail achtervolgen. Hij 
werd teruggevraagd, hem wer
den grote verantwoordelijkhe
den in het ministerieel kabinet 
beloofd — tot en met de funktie 
van EG-kommissaris. Zijn ant
woord bleef hetzelfde: ik hoef 
niet terug naar Fianna Fail, 
,,they will have to join me". In 
1979 maakten we met Blaney 
kennis, want hij werd samen 
met MauriU Coppieterd lid van de 
Technische Koördinatiefraktie. 
Het werd het begin van een 
blijvende vriendschap. Hij werd 

medestichter van de EVA. 
Landbou'w was zijn terrein. Als 
Iers minister had hij al te maken 
gehad met het probleem van de 
overproduktie bij gegaran
deerde prijzen, en bracht hij het 
gedifferentieerde prijzensys-
teem in voege. Ter bescherming 
van de kleine landbouwer, van 
de gezinsbedrijven. Het Euro
pees landsbouwbeleid ging pre
cies de andere kant op. Voor 
hem was en is dit het einde van 
de Europese landbouw^, van het 
milieu, van een gezond land-
beheer, van een gezonde pro-
duktie. Vandaag krijgt hij op 
alle fronten gehjk. 

1984 
Zijn eerste en enige verkiezings
nederlaag. Het vertrouwen bij 
zijn achterban was te groot. NeU 
vsdst dat. Net voor de verkie
zingen zei hij ons nog dat hij er 
deze keer helemaal niet zeker 
w^as. Zijn mensen waren in
derdaad zo zeker, dat ze niet 
eens de moeite namen te gaan 
stemmen. Hij verloor met een 
paar honderd stemmen zijn ze
tel. Aan Ray Mac^harry, de latere 
EG-kommissaris voor Land
bouw. Maar hij bleef kontakt 
houden met de EVA, en zou 
terugkeren. Iets wat niemand 
geloofde. De Ieren, John Hium 
uit Ulster incluis, hielden ons 
voor dat NeU Blaney een ,,have 
been" was, een „is geweest". 
Maar Neil kwam terug in 1989, 

Ned T. Blaney, Father of the 
Dad Eirann, u) niet meer. 

en hoe! Fianna Fail verwijderde 
zich meer en meer van hem. Zijn 
vroegere vriend Charles Haug-
hey werd zijn grootste politieke 
tegenstander. Van terugkomen 
was er geen sprake meer. Hij 
zou alleen blijven. Zo zou hij 
ook alleen de kampagne voeren 
tegen het Verdrag van Maas
tricht. Hoewel de DaU praktisch 
unaniem voor was, stemde ruim 
één derde van de Ieren tegen. 
De bureaukratie van Brussel, 
de uniformisering, de macht van 
de Kommissie, de groeiende 
overheersing van de grote lid
staten; voor NeU Blaney w^erd 
de Europese Unie het begin van 
de einde van de Europese ge
dachte. De decentralisatie, ons 
begrip voor federalisme, waar 
de macht zo dicht mogelijk bij 
het volk w^ordt gelegd, de aan
dacht voor het mUieu en het 
pacifisme, de sociale rechtvaar
digheid en de spontane ver
ontwaardiging over zoveel ar-

MEER VRAAG GRAAG! 

ZIJN WIJ TE ZUINIG? 
Onze ekonomie draait slecht, 
zoveel is zeker. We zien een 
ongekende golf van faillisse
menten, we horen dagelijks 
over ontslagen, de binnen
landse vraag gaat niet vooruit, 
het vertrouw^en van de ver
bruiker is zoek. 
Eén van de grootste motoren 
van ekonomische groei, name-
hjk de vraag naar produktien 
door binnenlandse actoren, 
sputtert op dit ogenblik en 
houdt een ernstige ekonomi
sche groei tegen. 

ZUINIGHEID, EEN 
GOEDE ZAAK? 
Hoe komt dat? Het is een feit 
dat de „gemiddelde Belg" zui
nig is, te zuinig om goed te zijn 
voor onze ekonomie. Deze ge
middelde Belg spaart met 
name ongeveer één vijfde van 
zijn beschikbaar inkomen. 
Daarmee zit België aan één der 
hoogste spaarquotes van de 
hele wereld. Vanuit partikulier 
standpunt is dit ergens wel 
verstandig te noemen. Men is 
voorzienig en denkt aan later; 
men spaart voor slechte tijden. 
Maar makro-ekonomlsch ge
zien is deze hoge spaarquote 
een belangrijke rem. Natuur
lijk is dit steeds zo geweest, 
maar in de huidige precaire 

ekonomische toestand, komt 
de spaardraag van de Belg des 
te zwaarder aan. De regering 
moet dringend iets doen aan 
het konsumentenvertrouwen. 
Door bijvoorbeeld een ernstig 
tewerkstellingsbeleid te voe
ren, kan de regering de mensen 
misschien terug meer doen ge
loven in de toekomst. Daar
door gaan ze ook een gedeelte 
van v/at ze nu 
sparen, ver
bruiken en er 
dus de ekono
mie langs de 
vraagzijde 
mee steunen. 
En toch moeten we relativeren; 
een hoge spaarquote is nog niet 
noodzakelijk negatief op ma-
kro-niveau. Mochten de spaar
gelden geïnvesteerd worden in 
risiko-kapitaal, meer bepaald 
op de beurs in aandelen of 
aandelenfondsen zou de eko
nomie indirekt terug een input 
krijgen. Maar zelfs in het 
spaargedrag is de Belg eerder 
konservatief en risiko-schu-
wend. Onze voorkeur gaat uit 
naar kasbons en staatsleningen 
en ook naar obligaties. Met 
beleggingen in kasbons onder
steunt men eigenUjk vooral de 
banken, die goedkope werk-
middelen verkrijgen en met 

rogantie van het technokraten. 
Het bracht ons nau'wer bij me
kaar. 

NeU bleef ook rebel, in hart en 
nieren. Om van Dublin naar 
zijn Donegal te rijden moest hij 
door twee Britse grenskontro-
les. Het is net of je de strengst 
beveiligde gevangenis binnen
rijdt; door twee sassen met dub
bele kontrole. De Britse soldaat 
die hem telkens vroeg waar hij 
zoal heenreed antwoordde hij 
steeds in het Keltisch: „Kus 
mijn gat!". En toen men hem 
vroeg of hij intertijd toch geen 
wapens had gesmokkeld, ant
woordde hij: „Neen, maar ik 
weet \vat ik weet en Uc heb er 
spijt van." 

1994 
Niet herverkozen. Ik vergeet 
nooit meer de dag, 20 juli 1994, 
toen hij met zijn assistente Ge-
raldine, voor de laatste keer de 
stationsgang van Straatsburg 
mging. Wij zouden hem in 
Straatsburg nooit meer terug
zien. Wel in Dublin, twee 
maand later, op w^andel in de 
heuvels van Wicklow^ bij het 
plukken van wUde katoen. Hij 
kon uren vertellen over het le
ven van de arme turfstekers. Op 
de 25ste verjaardag van de op
stand in Derry reden ŵ e samen 
naar Belfast, de bezette stad. Hij 
•werd er gehuldigd voor zijn 
blijvende inzet voor de katolieke 
gemeenschap in Ulster, „'t Is 
gek", zei hij, in Ierland worden 
de mensen gewoonlijk gehul
digd wanneer ze al dood zijn. 
Jullie zijn nog net op tijd". 
Ontzettend, hoe populair die 
man -was. De sympatiebetuiging 
die hij kreeg in de strjiat, in 
restaurants en bars, •waar hij 
ook k^wam, overal •was hij ge
liefd. De man van het Noorden 

plaatsingen in staatsleningen 
financiert men mee de im
mense staatsschuld van België. 
De ekonomie is er eigenlijk niet 
mee gediend. 

RISIKO-KAPITAAL 
Daarom zou de federale over
heid veel meer aandacht moe
ten schenken aan risiko-kapi
taal. De regering kan dat doen 

door aande
lenbeleggin
gen fiskaal in
teressanter te 
maken dan 
vastrentende 

beleggingen, bijvoorbeeld door 
een lager RV-tarief op divi
denden. Ook kan ze dit doen 
door de toegang tot de beurs 
eenvoudiger te maken voor 
KMO's in kaptiaalsnood. Of 
nog, kan ze, in navolging van 
de Vlaamse regering, zelf be
leggingsfondsen oprichten die 
in een bepaalde sektor aktief 
zijn (de Vlaamse regering 
richtte onlangs nog een BE^ 
VAK op die investeert in ser
vice-flats) . 
Waarmee de regering wel be
zig is, is met de oprichting van 
een soort „tweede beurs". Op 
een dergelijke beurs kunnen 
jonge KMO's met „groeikram-
pen" terecht. Het is immers zo 

van Ierland, •weigerde Noord-
lerland te zeggen. Hij sprak 
steeds van ,,the North of Ire
land". HIJ k^wam op de kon-
gressen van zijn Volksunie-
vrienden van de Bask Karloé 
Garaikoetxea. Hij was zeer graag 
in Europa, zei Pat the Cope Gal
lagher van Fianna Fail ons on
langs. Was hij in 1979 niet ver
kozen, dan •was hij in het begin 
van de tachtiger jaren terug Iers 
minister geweest, en wie •weet 
de leider van Fianna Fail. 

1995 
Het ging goed tot in juni. Toen 
w^aren wij nog in Dublin met 
Jimmy Gotd^mith om samen met 
Blaney voor het Europees In
stituut een konferentie te geven 
over de Europese Unie en het 
debacle van de GATT-akkoor
den. Diezelfde avond kreeg hij 
de resultaten van zijn laatste 
medisch onderzoek. Ze waren 
slecht. De kanker had zich 
overal verspreid, hij had nog 
een paar maanden te leven. In 
september gingen •we deze 
vriend bezoeken in Sutton. Le
vendig als steeds, vol humor. 
Zijn vrienden uit Donegal wa
ren er ook. We zouden hem voor 
de laatste keer zien. O p 17 
november stonden •we voor zijn 
graf in Massmount, Tamney, het 
opperste noorden van Ierland, 
aan de rand van een meer. Een 
mooiere plaats is niet denkbaar. 
Een tapijt bloemen gelegd door 
de 5.000 mensen die hem en 
laatste groet k^wamen brengen. 
De kranten blokletterden dat 
met het heengaan van NeU Bla
ney een bladzijde van de Ierse 
geschiedenis was omgedreiaid. 
Wij verloren een bijzonder 
goede, onvervangbare vriend. 

Herman Verheirstraeten 

dat veel startende kleine on
dernemingen door hun grote 
groei kapitaal nodig hebben, 
maar dit niet altijd krijgen van 
de banken. Dergelijke bedrij
ven gaan dik^wijls failliet van
wege likwiditeitsproblemen. 
Een bedrijf gaat immers nooit 
failliet omwille van de winst
gevendheid of omwille van het 
orderboekje; de rechtstreeks 
aanleiding is steeds de geld
nood, de likwiditeit. En het is 
spijtig dat jonge groeiers, met 
veel potentieel, onderuit gaat 
doordat hun vermogen tekort 
schiet. Als de banken niet meer 
willen lenen, moeten ze vers 
kapitaal kunnen krijgen. Daar
voor zou een „tweede beurs " in 
Brussel kansen kunnen bie
den. 

PHILIPPE XVII 
Eén zaak is echter zeker. Deze 
regering doet te weinig voor 
het risiko-kapitaal. Door bij
voorbeeld de jongste staats
lening al te komfortabel te ma
ken qua voorwaarden, haalt 
deze regering in één klap 388 
miljard frank binnen, die voor 
negen jaar vast zitten en al
leszins niet in risiko-kapitaal 
zullen geïnvesteerd •worden. 

2 ^ e r Collier 
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HET PARTIJBESTUUR 
DEELT MEE 
Na afloop van het VU-par-
tijbestuur verspreidde Bert 
Anciaux volgende mededeling 
naar de pers: 

De stellingen die de laatste 
dagen ^verden ingenomen, zo
wel door de socialistische par
tijen langs beide kanten van 
de taalgrens als door de pre
mier, zijn nefast voor de 
sociale zekerheid" van de ko
mende generaties en voor 
Vlaanderen. De socialistische 
partijen gaan op de rem staan 
voor een grondige en nood
zakelijke hervorming van de 
sociale zekerheid. Van de in
voering van een tweepijler-
systeem en de overheveling 
van kinderbijslagen en ge
zondheidszorgen naar de Ge
meenschappen kan voor hen 
geen sprake zijn. Het is dui
delijk welke overwegingen 
hier spelen. De franstaligen 
willen een unitaire sociale ze
kerheid behouden zolang zij 
er voordeel uit kunnen halen. 
Het gaat hen niet om het 
heilige solidariteitsprincipe 
maar om het eigen voordeel. 
PSC-voorzitter Deprez heeft 
dit zelfs openlijk toegegeven. 
Bovendien zou een 

grondige hervorming van het 
sociale zekerheidsstelsel de 
huidige privileges van de so
ciale partners wel eens in het 
gedrang kunnen brengen. 
Het verzet van de vakbonden 
•was succesvol. Premier De-
haene is gezwicht. Het spook
beeld van Franse toestanden 
waart rond in de Wetstraat. 

Vlaanderen mag deze Waalse 
chantage niet langer aanvaar
den. De Vlaamse regerings
partijen moeten hun verant
woordelijkheid nemen. De 

^ Ui fi * 'S •% 

VU eist de bevoegdheden en 
de middelen om tot een 
Vlaams gezins- en gezond
heidsbeleid te komen. De 
CVP moet nu maar eens een 
duidelijke keuze maken. Volgt 
zij Vlaams Minister-President 
Van den Brande of federaal 
premier Dehaene ? Het is 
echter al vaak gebleken dat 
Van den Brande en gelijk
gezinden in de CVP steeds 
aan het kortste eind trekken. 
Het zal ook nu niet anders 
zijn. Vlaanderen komt als 
grote verliezer uit de strijd. 
Ook de SP heeft dit w^eekend 
op haar kongres twee gezich
ten laten zien. Er is de SP van 
De Batselier, die een voor
uitstrevende en vernieu
wende aanpak van de maat
schappelijke problemen voor
opstelt en die wil komen tot 
een nieuwe politieke kuituur. 
En er is de SP van de "zon
nekoning" Louis Tobback, die 
een conservatief socialisme 
met ijzeren hand de 21ste 
eeuw^ wil binnenleiden. Het is 
echter duidelijk dat de laatste 
de touwtjes in handen heeft. 
Deze SP staat niet open voor 
een echt maatschappelijk ver
nieuwend projekt. Tobback is 
echter niet blind voor de mo-
gehjkheden die een elektorale 
verruimingsstrategie kan bie
den. 

Het feit dat de eerste inhou
delijke voorstelling van het 
projekt Coppieters gebeurde 
op het partijkongres van de 
SP, bevestigt het vermoeden 
dat het hele projekt uitein
delijk zal uitdraaien op een 
verruiming en opsmuk van de 
Socialistisch Partij. Het moet 
duidelijk zijn dat de VU in 
zo'n scenario niet meespeelt. 

VU-HALLE-VILVOORDE WIL 

FEDERALE GELDKRAAN DICHT 
Het arrondissementeel bestuur 
van de Volksunie Halle-Vil-
voorde stelt vast: 

— dat de Franstaligen sinds jaar 
en dag de taalrechten van de 
Brusselse Vlamingen in Brussel 
met de voeten treden o.a. in de 
Brusselse ziekenhuizen en 
brandweer; 

— dat Franstalig Brussel voort
durend vraagt dat de Federatie 
België haar meer geld zou geven 
gezien de status van Brussel cJs 
hoofdstad van het koninkrijk; 

— dat ook de Cocof, de Franse 
Gemeenschapskommissie van 
Brussel, sinds jaar en dag kampt 
met geldgebrek o.a. voor het 
betalen van het noodlijdend 
Franstalig onderwijs in Brus
sel; 

— dat de Cocof desondanks toch 
miljoenen franken kan en wil 
spenderen om de Brusselse 
Franstalige Regionale zender 
Télé Bruxelles ui een straal van 
15 km rond Brussel uit te zen
den; 

— dat deze houding het vervolg 
is op de initiatieven van de 
Cocof overlegstrukturen op te 
zetten tussen Franstalig Brussel 
en de Franstaligen in Vlaams-
Brabant; 

— dat het samenlevingsmodel 
van België moedwillig en pro-
vokatief door de Brusselse 
Franstaligen verloochend 
wordt. 

Daarom vraagt de VU van het 
arrondissement Halle-Vil-
voorde: 

— de eerbiediging van de ter
ritoriale integriteit van Vlaams-
Brabant; 

— de onmiddellijke splitsing van 
het gerechtelijk arrondissement 
Brussel en het kiesarrondisse
ment Brussel-Halle-Vilvoorde 
voor de Kamer, Senaat en Eu
ropese verkiezingen; 

— de federatie België de geld
kraan naar Franstalig Brussel 
definitief dicht te draaien. 

Secretariaat- en 
typw^erkzaamheden, 
vertalingen, lay-out, 

mailing, 
telefoonantwoordservice, 

interim 

Veerle WIJFFELS 
Beekveldstraat A 

1980 ZEMST 
Tel. 0032.15.61.21.21 
Fax. 0032.15.61.01.52 

NIEUW PROVINCIAAL BESTUUR 
LIMBURG 

MEER JONGEREN, 
MEER VROUWEN 

LIMBURG 

J,'Ti':r^r 

Op 19 november j.l. werd in het 
Kultureel Centrum van Heus-
den-Zolder een nieu\v provin-
cicial bestuur voor Limburg ge
kozen. De nieuwe voorzitter en 
sekretaris werden met de over
grote meerderheid van de stem
men verkozen. Voor de overige 
7 stemgerechtigde leden wjiren 
een 11-tal stemrondes nodig. 
Vrouwen en jongeren zijn goed 
vertegen^voordigd in de nieuwe 
ploeg. 

Oud-senator Laureru Appeltaru 
(Herk-de-stad) zal cJs nieu\v 
provinciaal voorzitter zijn ploeg 
naar de volgende eeuw leiden. 
Appeltans wordt daarin bijge
staan door Chrutiane Bruninx 
(Riemst) die tijdens de stem
ming tot sekretaris gebombar
deerd werd. 

Stijn DanieL, jong geweld uit 
Tongeren, werd als eerste recht
streeks verkozen tot stemge
rechtigd lid. De overige zes he
ten al sinds hun geboorte Danny 
Cleuren (Bilzen), Dirk Houirechtd 
(Genk), Frieda Neyenj (Neeroe-
teren), Luk Robijn/) (Borgloon), 
Anette Stuierut (Hoeselt) en Linda 
Vidéer,) (Overpelt). 

De overige bestuursleden zijn 
de nationale mandatarissen Jo-
han Sauwend en Hugo Olaert), de 
provinciale mandatarissen 
Frieda BrepoeL, Jan Peummui, 
Anita Welleru-PurruiL en Vie Put-
zeyj. Erik Noternuirut, uittredend 
voorzitter, ^vordt de nieuwe on
dervoorzitter, Jo Heeren is belast 
met het beheer van de financiën, 
Sirrwnne Jaruöenö- Vanoppen 
neemt aan de vergaderingen 
deel als lid van het partijbestuur 
en Eric Aecou mag de ervaring 
opgedaan in VNS-Limburg nu 
ook benutten in het nieuwe pro
vinciaal bestuur. 

In de loop van januari zullen 
nog enkele bestuursleden wor
den gekoöpteerd om tegemoet 
te komen aan een betere re
gionale spreiding. 

De eerste vergadering (Bokrijk 
- 4 december j.l.), zo laat de 
voorzitter weten, getuigde van 
veel entoesiasme, werklust en 
aktiebereidheid. Het nieuwe be
stuur verwacht veel heU van de 
dynamiek in en de wissel'wer-
king met de groeiende groep 
van Limburgse VU-jongeren. 

Alvast veel sukses toegewenst! 

WEST-VLAANDEREN 

DECEMBER 

WOENSDAG 13 SINT-AN-
DRIES-BRUGGE: E.h. De Jaeg-
her over ,,Gaat Vlaams zijn samen 
met Kristelijk zijn?'. Om 15u. in de 
Magdalenazaal, Violierstraat 7 te 
Brugge. Org.: VWG-Sint-An-
dries. 

Wo. 13 IZEGEM: V-club voor 
kinderen: kerstversiering. Om 
13u.30 in de Ommegangstraat 5. 
Inkom 50 fr. Meebrengen: linten, 
schaar, lijm, stiften en kleurpot
loden. Org.: Vlanajo. 

Do. 14 IZEGEM: De kunstbe
weging COBRA, dia-voordracht 
door Simone Van Pamel-Alarcelis. 
Om 2Ou. in de bar van de Sted. 
Muziekakademie, Kruisstraat 16. 
Org.: VSVK. 

Do. 14 lEPER: Met Vlaamse 
Vrouwenvereniging leper naar 
Vanmarcke Bladerdeeg NV. Met 
koffie en proeven van taarten. Kij
ken naar het bereiden en bakken 
van allerlei degen en koeken. Ver
zamelen om 13u.30 aan Hotel An-
ane, Slachthuisstraat. Deelname: 
50 fr. Info en inschrijven: Jano 
(20.24.68), Kristien (20.25.37) of 
Simonne (061/77.74.49). Plaatsen 
zijn beperkt! 

Za. 16 IZEGEM: Hutsepotteling. 

Start aan het vlaamse Huis, om 
17u.30. Vooraf inschrijven bij Pol 
van het Vlaams Huis, WUfried 
Lagae (30.48.78) of Herman Van-
damme (30.19.44). Org.: Wandel-
klub Vlaams Huis. 

Ma. 18 BLANKENBERGE: 
Koud buffet in het Casino. Een 
organisatie van de Seniorenraad en 
het Stadsbestuur. 400 fr. p.p. Vooraf 
inschrijven! Info: 050/41.36.54. 

Di. 19 BLANKENBERGE: Ein-
dejaarsamusementsnamiddag, met 
illusionist Mario Fernandez. Om 
15u. in De Reisduif, Kerkstraat 
218. Nadien Kerstgebak en koffie 
(100 fr.p.p.). Org.: VWG-Blan-
kenberge. 

Do. 21 BRUGGE: Anne Himpe 
(historica) over ,,De Beweging in 
huis. De Vlaamse huizen tijdens het 
interbellum". Om 15u. in De Gul
den Spoor, 't Zand 22. Org.: In-
formativa vzw. 

Wo. 27 SINT-ANDRIES-
BRUGGE: Kerstfeest van VWG-
St. Andries. Met diavoorstelling van 
Rom Durpez: Kerstverhalen en po
ëzie in Vlcianderen.Om 15u. in de 
A^agdalenazaal, Violierstraat 7 te 
Brugge. 

DECEMBER 

Za. 16 DORNE: 18de Uilenspie
gelavond. Om 19u. eucharistievie
ring. Daarna in de Oase (tegenover 
kerk) fijne en uitgebreide koffie
tafel. Feestrede door Jan Jambon 
(WB). Deelname: 300 fr.p.p. Info: 
W. Rosiers (86.35.38). Org.: IJ-
zerbedevaartkomitee Gewest 
Maaseik. 

NIEUW BESTUUR 
TE HEUSDEN-
ZOLDER 
De Volksunie van Heusden-
Zolder verkoos een nieuw af
delingsbestuur. Het bestaat 
thans uit acht uiterst gemoti
veerde mensen die zich de vol
gende jaren willen inzetten om 
het VU-gedachtengoed in 
Heusden-Zolder uit te dragen. 
Voor het eerst telt de afdeling 
evenveel vrouwen als mannen! 

Het nieuw^e bestuur ziet er als 
volgt uit: Willy Janssens (voor
zitter), Anita Haesevoets (se-^ 
kretaris), Patrick Rutten (pen
ningmeester), Simonne Jans
sens-Vanoppen (schepen), Rosa 
Beerten (vrouwenwerking). 
Erica Quintens-Haesevoets (le
denadministratie), Stefan Lee-
ten (propaganda en technische 
ploegen) en Johan Melotte 
(vorming en afdelingsblad). 

Veel sukses! 

EEN 

ADVERTENTIE 

IN WIJ EN DE 

TOEKOMST 

RENDEERT 

02/219.49.30 

ZAKENKJmOOR 
MARTENS-DE KEGEL N.V. 

BRUSSELSTRAAT 61 
9400 NINOVE 
054/33.43.47 

GELDPLAATSINGEN 
LENINGEN 

VERZEKERINGEN 
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BELEIDSNOTA VU-ESSEN 1996: 

EEN GROEN EN SOCIAAL ESSEN 
E^n jaar geleden stapte de Es-
sense VU in de bestuursmeer-
derheid. Niet om het CVP-be-
leid mee verder te zetten, maar 
om vernieu'wing te brengen en 
een stuk van haar programma te 
reahseren. 

De beleidsnota voor 1996 toont 
voor de VU aian dat de Essense 
koalitie op het goede spoor zit. 
De Vlaams-nationalisten vin
den er in elk geval genoeg van 
hun eigen aksenten in terug om 
dit beleidsplan mee te onder
steunen en mee uit te voeren. 

ZWART-GEEL-GROEN 
De VU is, naast uiteraard een 
Vlcicunse, een groene, sociale en 
ongebonden partij. Dat het leef
milieu voor de Essense VU één 
van de belangrijkste prioriteiten 
is, werd het voorbije jaar al 
aangetoond door schepen Tob
back. Wat 1996 betreft vindt de 
VU-Essen het vooral belangrijk 
.dat er meer aandacht zal gaan 
naar behoud, onderhoud én uit
breiding van het Essense groen. 
Ook de verplichte zuiverings-
intallatie in de weekendzone is 
volgens VU-Essen een belang
rijke verwezenlijking. 

Daarnaast wordt met het ver
groten van het kontainerpark en 
de verdere uitbreiding en ver
betering van de afvalrecyklage, 
o.a. door het pljiatsen van af-
valkontainers en het verdelen 
van GFT-bakken, aangetoond 
dat het de meerderheid menens 
is met de invoering van een 
echte kringloop-ekonomie. 

VU-Essen vindt het ook erg 
belangrijk dat verder aan het 
mUieubewustzijn van de bevol
king wordt gewerkt. Initiatie
ven zoals de mini-kontainerpar-
ken en allerlei brochures en 
kampanjes krijgen dan ook de 
volledige steun. 

LEEFBAAR ESSEN 

Ook op sociaal vlak kondigt 
1996 zich veelbelovend aan. 

NIEUW 
ARR. BESTUUR 
IN BRUSSEL 
Op 17 november -werd ook 
in Brussel een nieuw ar
rondissementeel bestuur 
verkozen. 

Hier de nieuw aangetreden 
bestu ursploeg. 

Voorzitter: Marie-Paule 
Quix; arr. sekretaris: Ste-
faan Delannoo. Bestuurs
leden: Ludo Smeekens; 
Alex Geraerdts; Mark De 
Doncker; Miei de Filette; 
Luc Weyers; Jean-Pol Van 
Steenberghe en Michel 
Beerlandt. 

Het arr. Brussel stuurt vol
gende mensen naar de na
tionale partijraad: Mark 
Verhasselt; Bert Aerts; Ma-
rie-Lou Bracke en Mie 
Matthé. 

Aan allen veel werkijver en 
moed toegewenst! 

De Khien.ie VU zal erop blijven 
toezien dat de zwakke wegge
bruiker een veilige plaatd in het 
verkeer zal behouden. 

Naast de realisatie van service
flats en het onderzoek naar een 
nieuw^e lokatie voor de poh-
kliniek vindt VU-Essen vooral 
de uitwerking van een sociaal-
pedagogische toelage voor de 
thuisblijvende ouder, die vanaf 
1997 ook werkelijk zal worden 
uitgekeerd, belangrijk. De VU 
heeft hier immers, in het ver
leden vooral bij monde van ge
meenteraadslid Fret, jarenlang 
voor gepleit. 

Daarnaast hechten de demo-
kratische nationalisten veel be
lang aan de aanwerving van een 
vormings\verker om het pro
bleem van de 'z^vembadjeugd' (-
16jarigen) a^n te pakken. Dit 
betekent een voorzetting van 
een verstevigd Essens jeugd
beleid. Ook voor de zaalspor
ters houdt 1996 goed nieuws in: 
de reaUsatie van een polyvalente 
sportzaal op Heikant betekent 
voor hen immers dat nieuwe 
ruimte beschikbaar wordt. 

Binnen het hoofdstuk Verkeer 

vindt de VU vooral de aandacht 
voor de zwakke weggebruiker 
belangrijk. Zowel de aanleg van 
bijkomende fietspaden als de 
verdere uitwerking van het ver-
keers-leefbaarheids-plan zijn op 
dit vlak belangrijke stappen. 

BAKSTEEN 

'Essen; een open huis'. Wat de 
VU zegt meent ze ook. De info-
ambtenaar, die ook een ombuds-
funktie zal hebben, wordt in 
1996 aangeworven. Hij zal met
een aan de slag kunnen met het 
opstellen van een aantal nieuwe 
informatie-brochures. Daar
naast krijgt ook de Essense bur
ger zelf het woord: het vra
genuurtje voor de gemeente
raad wordt immers een feit. 

'E^sen: niet te koop'. Uiteraard 
^vordt de grondpolitiek niet ver
geten. Het probleem van de 
weekendzone wordt volgend 
jaar grondig aangepakt. Daar
naast zal een inventaris van de 
beschikbare ^voonruimte in Es
sen worden opgemaakt om te 
vermijden dat onnodig veel 
groen moet sneuvelen voor 
bouwplaatsen. 

En in de verkavelingen waar
voor in 1996 de knopen moeten 
worden doorgehakt, zal het sys
teem van de voorrang aan men
sen met een binding aan Essen 
onverkort gelden. De provincie 
Vlaams-Brabant volgt hierin 
ondertussen het (o.a.) Essense 
voorbeeld... 

VU-Essen vindt het nog te 
vroeg om viktorie te kraaien. 
Uiteraard kan er nog heel wat 
verbeteren aan het beleid, maar 
heel wat zaken vragen nu een
maal tijd en grondig onderzoek. 
En in een koalitie bepaalt nooit 
één partner het gehele pakket. 
Maar de beleidsnota voor 1996 
is voor de VU alvast een stevige 
stap in de goede richting. 

ROUW TE KORTENBERG 

FONS NOPPEN 
IS NIET MEER 
Alhoewel hij vijf weken ziek 
was en in Gasthuisberg opge
nomen, k^vam Fons' overlijden 
op zondag 3 december '95 zeer 
onverwacht. Nooit misten we 
hem in Kortenberg en ook el
ders niet. ledere bijeenkomst, 
iedere aktie ,,was hij er". At
tentievol, met wat humor en met 
veel aandacht. Ik heb weinig 
kaderleden gekend die met der
gelijke inzet hun Vlaams-nati-
onalisme ,,waar maakten" en 
telkens aktueel uitdiepten. 

Fons werd — voor de Ie W O — in 
het buurtdorp Nossegem ge
boren op 19 februari 1913. Van
uit zijn Vlaamsgezind huis „aan 
de spoorweg', waar ook de 
kleine familiale landbouw 
voortduurde, trok hij naar 
Brussel om er in het Institut St.-
Joseph zijn MO-diploma te ha
len. In het Frans natuurlijk. 
Fons, die erg begaafd was, werd 
reserve-offlcier en voltrok zijn 
dienstbaar ambtenarenleven bij 
ASLK. 

Hij klom er op tot diensthoofd. 
In 1938 huwde hij met Fanny 
van Erps uit Kortenberg. Bijna 
10 jaar later zouden zij samen op 
dezelfde dag vrijgelaten worden 
uit de gevangenis. Wie zal ooit 
het repressieleed verrekenen 
dat beide families jarenlang be
lastte? Bij de Van Erps'en wa
ren immers 5 van de 9 kinderen 
geïnterneerd. De ouders vorm
den jarenlang de gastvrije op
vang voor al hun noden. De 
jongste dochters pendelden met 
de kleinkinderen tussen Be-
verlo. Vilvoorde en de andere 
Belgische staatsgevangenis
sen... 

VU-SINT-NIKLAAS 
HULDIGDE OUD-BESTUURSLEDEN 

Nooit heb ik Fons bitter ge
weten omwille van het leed dat 
zijn familiaal leven zo zwaar 
belastte. 

Toen groeide er nieuw Vlaams 
leven in Brabant. Van bij de 
oprichting van de VU stond het 
huis van Fons en Fanny aan de 
Parkstraat in Kortenberg open 
voor al onze akties: plakken, 
papierslag, eetfeesten en het 
Vlciams Ziekenfondswezen. 
Geen enkel echtpaar heeft in 
ons arrondissement meer ge
daan voor dit deel van onze 
ontvoogdingsbeweging dan zij. 
Met minzaamheid en grote 
dienstvaardigheid gebeurde dit. 
Ook Fons' OCMW-mandaat 
droeg hij op die manier. Met 
blijheid zag hij hoe later Toon 
David, Paul Vanden Dorpe, 
Herman Verheirstraeten en zo
vele anderen de VU-ploeg ver
jongden. 

Op zaterdag 9 december droe
gen wij in aanwezigheid van 
zeer velen Fons ten grave, de 
O.L.- Vrouwkerk van Korten
berg was werkehjk te klein. Ere-
schepen Paul Vanden Dorpe 
sprak de lijkrede uit waarin hij 
het 15-jarig OCMW-mandaat 
en het aktieve aandeel van Fons 
in het VU- en Davidsfondsleven 
in herinnering bracht. 

Aan Fanny, Wilfried, Eric en de 
ganse familie — uitgezwermd tot 
in Quebec — betuigen -wij met de 
Leuvense VU-ploeg onze op
rechte deelneming. Moge de 
hoop, de minzaamheid van Fons 
ons blijvend bezielen. 

Willy Kuijpers, 
Vlaams 

volksvertegenwoordiger 

ROUW IN AALST 

HIPPOLIET SEDEYN 
OVERLEDEN 

Te Sint-Niklaas organiseerden 
de VU-afdeling en de Amedee 
Verbruggenkring hun jaarlijkse 
kaas- en wijnavond. De kers
verse afdelingsvoorzitter Leo 
Van Hoeylandt mocht een 60-tal 
aanwezigen verwelkomen. De 
uittredende bestuursleden 
Frans Hilgert en Jos D'Hol-
lander werden uitgebreid ge
huldigd. Beiden ontvingen voor 
hun jarenlange inzet een beeldje 
van Reinaert de Vos als waar

dering. Vlaams volksvertegen
woordiger Nelly Alaes en sche
pen Lieven Dehandschutter 
lichtten de Vlaamse en Sint-
NLklase politiek toe. Op de foto 
v.l.n.r. schepen Lieven Dehand
schutter, sekretaris Romain 
Roelant, volksvertegenwoordi
ger Nelly Maes, voorzitter Leo 
Van Hoeylandt, WiUy Toté, 
Frans Hilgert, Christian Blanc-
quaert, Jos D'HoUander en 
Jan-Pieter Maes. 

Zaterdag werd in Aalst Hip-
poliet Sedeyn, enkele weken 
nadat hij zijn negentigste ver
jaardag had gevierd, begra
ven. 

Sedeyn was een overtuigd 
Vlaming en ,,nen echten ", zo
als ze in Aalst plegen te zeg
gen. Karnavalist in hart en 
nieren én een groot humo
rist. 

Hij richtte mee het Verdinaso 
van Joris Van Severen op, 
waarvan hij tot 1942 lid 
bleef 
„Vader is altijd een overtuigd 
Vlaming geweest, maar nooit 
Duitsgezind. Hij heeft trou
wens vele mensenlevens kun
nen redden", getuigt Hippo-
liets zoon Dolf Sedeyn. Dit 
wordt in het boek „In Te
genstroom" van Bert Van 
Hoorick trouwens bevestigd. 
De socialist - tijdens de oor
log kommunist - Van Hoorick 
beschrijft hoe Sedejm zijn le
ven redde door hem tijdig te 
verwittigen. 

Na de oorlog was Sedeyn lid 
van de Vlaamse Concentratie 
en heeft later mee de Volks
unie in het Aalsterse helpen 
oprichten. 

Als Vlaamse Pallieter was hij 
nauw^ verbonden met het Aal-
sters kultuurleven. In het 
Vlaams huis, waar nu de kul-
tuurtempel De Werf staat, 
speelde hij ooit operette. Hij 
heeft menig toneelstuk gere
gisseerd en was één van de 
stichters van de Draeckenie-
ren, een Aalsters humorge
zelschap. 

Voor een grap, of beter, voor 
wat ,,michellen" zoals ze in 
het Aalsters zeggen, was Se
deyn nooit verlegen. Zijn 
droge humor zullen we nu 
moeten missen. Zijn levens
vreugde zullen •we nooit ver
geten. 

De redaktie biedt aan de fa
milie Sedeyn oprecht mede
leven aan. 
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NIEUW ARR.-BESTUUR 
TE MECHELEN OPVRAAG KANDIDATUREN VOOR 

KOOPTATIE IN DE PARTIJRAAD 

In het arrondissement JMeche-
len was er de afgelopen weken 
sprake van een ware verkie
zingskoorts. Niet minder dan 17 
mensen voelden zich geroepen 
om te kandideren voor de di
verse funkties binnen het ar
rondissementeel bestuur. Danny 
De Cuyper (Heist-op-den-Berg) 
volgt zichzelf op als voorzitter. 
Naast hem werd EL Van Weert 
(Nijlen) verkozen tot sekretaris. 
In deze funktie volgt zij de 
onvolprezen Mia BilÜet op. Voor 
de partijraad duidden de Me-
chelse kaderleden nog vier af
gevaardigden aan. 

Koen Anciaux (Mechelen), Lie^i-
beth Van Bouwet (Nijlen), JHarc 
Hendrickx (Mechelen) en Jef Van 
Weert (Nijlen) zullen maande
lijks plichtsgetrouw^ met hun 
voorzitter en sekretaris naar 
Brussel afzakken. Als plaats
vervanger zal André Meyó (Me
chelen) optreden. 

E2dy Andriu (Katelijne-Waver) 
blijft op post als penningmeester 
van het arrondissement. Het on
dervoorzitterschap v*?ordt door 

Koen Anciaux overgenomen 
van Els Van Weert. Fraru) De 
Leeuw (Sint-Amands) zal in
staan voor vorming en W M . 
De vrouwenwerking is in han
den gegeven van ReinhiDe Van 
Moer (Willebroek) en voor leden 
en het weekblad W I J kan men 
in Mechelen terecht bij Louua 
Vermeulen (Mechelen). 

Na een suksesvolle verkiezings-
kampagne onder zijn leiding 
wordt Wun Hautem (Lier), die 
ad interim de propaganda onder 
zijn hoede had opgenomen, ver
antwoordelijk voor propaganda 
en organisatie. 

Aan jongeren in het bestuur 
geen gebrek en dus worden 
Koen Hellemand (Katelijne Wa
ver) en Inge Faed (Puurs) de 
eindverantwoordelijken voor de 
jongerenwerking. Mechelen is 
na deze bestuursverkiezingen 
ook niet minder dan drie kan
tonale afgevaardigden rijk. Ro
ger Van Dijck (Heist-op-den-
Berg), Gert Cauwenbergh (Me
chelen) en Geert Van Den Wijn-
gaert (Katelijne Waver) vervol

ledigen de uitgebreide bestuurs-
ploeg. Natuurlijk vergeten we 
niet te vermelden dat Walter 
Luyten (Berlciar) in het AB zit
ting heeft als uittredend lid van 
het Partijbestuur. 

Als we de hele ploeg even onder 
de loupe nemen dan valt het op 
dat er niet minder dan negen 
nieuwehngen aangetrokken 
werden ^vaaronder drie vrou
wen. Eveneens verheugend is 
het feit dat na het totaal afwezig 
blijven van de regio Klem-Bra
bant in het vorige bestuur, het 
nieuwe bestuur twee vertegen
woordigers uit deze drie ge
meenten wist te strikken. 

Wat echter het meest opvalt is 
de duidelijke verjonging van het 
arrondissement Mechelen. Het 
overgrote deel van de „oudere 
garde" bleef onverdroten op 
post en vi'erd zoals het hoort 
aangevuld met een extra lich
ting van acht jongelingen. In het 
arrondissement Mechelen kan 
een groep aan het werk met heel 
wat mogelijkheden, een duide
lijke -wissel op de toekomst. 

VLAAMS-
BRABANT 

DECEMBER 

Zo. 17 TIELT-WINGE: Panne-
koeken en Smoutebollen. Vanaf 
14u. in 't Jongensschool. Org.: VU-
Tielt-Winge. 

Wo. 20 LEUVEN: Mare Reyne-
beau over ,,Het klauwen van de 
leeuw. 

Met nadien debat met Mon Detrez 
en Chris Vandenbroeke. Om 
20u.30 in STUC, Van Evenstraat 
2D. 

Gratis inkom en parking, ingang via 
Parkstraat, fak. Soc. Wet. 

HEEMBEEK-MUTSAARD-HAREN 
IN ROUW 
Op nog geen half jaar tijd heb
ben wij vier trouwe leden naar 
hun laatste rustplaats moeten 
begeleiden. Het gaat om Do-
miniek De Vulder, overleden op 
19 juni '95 en zijn echtgenote 
Alice De Wit op 9 september 
'95; André Verhoogen, echtge
noot van Ekkie Lynes, over
leden op 7 november '95. André 
was één van de eerste VU-leden 
in het Brusselse. 

Op 4 december j.1. moesten wij 
tot ons spijt afscheid nemen van 
een zeer gewaardeerd en fijn 
man: André Serruys, echtge

noot van Sirene Van Steenkiste. 
André kwam er voor uit Vlaan
deren lief te hebben, hij was ook 
een trouwe briefschrijver naar 
ons weekblad W I J , waar hij 
kordsiat zijn standpunt verde
digde. 

Namens de VU-afdehng van 
Heembeek-Mutsaard-Haren 
delen wij mede in het leed dat 
deze families treft en wensen 
hun veel sterkte. 

Bert Anciaux, 
Mark De Doncker, 

Afd. H.M.H. 

WM-STARTDAG 

SMAAKT NAAR NOG 
Op zaterdag 25 november '95 
reden onze Volksuniemandata
rissen en bestuursleden richting 
Vlaamse kust, meer bepaald 
Oostduinkerke, en werden er 
ontvangen door een groep en-
toesiaste bestuursleden. 

Het arrondissement Oostende-
Veurne-Diksmuide en de afde
ling Oostduinkerke hadden al
les perfekt georganiseerd. 

Na het welkomstwoord door 
eerste schepen en senator J a n 
Loones werd er, tijdens de voor
middag, het statuut van de lo
kale mandatarissen besproken. 
Gezien de vele tussenkomsten 
duidelijk een gevoelig onder
werp. 

Tijdens de middagpauze wer
den de aan-wezigen aangenaam 
verrast door het aangeboden 
visbuffet, het daarbij cianslui-
tend bezoek aan het Visserij
museum gaf een klare kijk op 
ons rijk vissersverleden. 

Na deze ontspanning ^vas het 
^vel even wennen voor het na
middaggedeelte -waarin W M -
voorzitter, Etienne Van Vaeren-
berg een tafelgesprek over de 
nieuw vorm van centralisme in 
Vlaanderen modereerde. 

Het slotwoord van burgemees
ter Willy Knijpers stak allen een 
ste-vig hart onder riem. 

Al bij al een goed georgani
seerden en leerrijke studiedag. 
W M - l e d e n noteren nu reeds in 
hun nieuwe agenda: 28 sep
tember '95 voor een W M - d a g 
te Zele. 

(^vj) 

OOST-
VLAANDEREN 

DECEMBER 

Za. 16 NDVOVE: Jaarlijks Kerst
feest van VWG-Ninove. In Zaal 
Ter Kloppers, Aardeweg 96 te Ou
ter. Aanvang om 12u.30 met ape
ritief. Aan tafel om 13u.l5. Goed
gevuld en lekker menu an 800 fr. 
p.p. Inschrijven door storten op 
rek. nr. 979-1300520-48 vóór 8/12. 
Info en inschrijvingen: René Mar
tens, 054/33.43.47. 
Wo. 27 DEENZE: Om 15u. kerst
viering met kleinkunstenaar Johan 
Van den Berghe. Zaal Gaston Alar-
tens, Staatsbcian 148 te Zulte. Wel
kom met de kinderen. Org.: F W -
Deinze en FW-Zulte. 
Wo. 27 ZULTE: Zie Deinze. 

VU-BIERBEEK 
IN HET NIEUW 
Even de nieu-we Bierbeekse be-
stuursploeg voorstellen: Jjin 
Bex volgt zichzelf op als af
delingsvoorzitter terwijl Pol 
Vanden Bempt de taak van af-
delingssekretaris op zich zal ne
men. Karen Dourree werd be
last met het beheer van de geld
middelen, Raf Suttels blijft ver
antwoordelijk voor de propa
ganda. Pons Detaille zal zijn 
talent inbrengen voor de or
ganisatie, de jongeren-werking is 
in goede handen bij Tom Peet-
ers, terwijl de vrou-wenwerkmg 
behartigd -wordt door Berthe 
Daenen. 

Samen met hen -vuUen Herman 
Van Autgaerden, Hugette Van
den Bosch, Roger Laurent, An
dré Van Melkebeek, Pieter Van
den Bempt, Bart Seldeslachts 
en Luk Vanhorenbeek de be-
stuursploeg verder aan. 

De nieuw samengestelde ploeg 
dankt zeer uitdrukkelijk Marcel 
Volkaerts, Constant Nackaerts, 
Luk Vande Broeck en J o Me-
rens voor hun jarenlange hulp 
en inzet in het bestuur voor de 
uitbou-w van de Volksunie in 
Bierbeek. Het doet ons veel 
plezier dat de VU ook in de 
toekomst van hun diensten zal 
mogen gebruik maken. 

De nieu-w samengestelde par
tijraad zal op zaterdag 13 ja
nuari 1997 overgaan tot de 
koöptatie van 20 bijkomende 
stemgerechtigde panjraadsle-
den (art. 6.1.2). 

VU-leden of kaderleden kun
nen hiervoor hun kandida

tuur schriftelijk stellen bij Pol 
Vanden Bempt, Voorzitter 
van de Partijraad, Barrika-
denplein 12 te 1000 Brussel, 
fax. 02/217.35.10. 

De lijst van kandidaten wordt 
afgesloten op maandag 8 ja
nuari 1996 om 12u. 

WEST-VLAANDEREN 

DECEMBER 

Za. 16 EDEGEM: Kaartavond 
vanaf 20u. in Drie Eiken. Inschrij
ven op voorhand. Org.: VNSE. 

Za. 16 NIJLEN: Inzamelaktie 
voor Bosnische kinderen (speel
goed en schoolmateriaal) op de 
Kerstmarkt te Nijlen (Statieplein) 
van 15 tot 23u. Org.: VUJO- Ne-
teland. 

Zo. 17 LIER: Inzamelaktie voor 
Bosnische kinderen (speelgoed en 
schoolmateriaal) op de Kerstshop-
ping in de Berlarij te Lier. Giften 
kunnen afgegeven -worden in lokaal 
VNC, Beriarij 80. Org.: VUJO-
Neteland. 

Di. 19 BERCHEM: Beroemde 
Antwerpse figuren door dhr.Her-
mans, om 20u. in het Cultureel 
Centrum. Org.: FW-Berchem. 

Di. 19 BERLAAR: Om 20u. pu
blieke zitting v.d. gemeenteraad aan 
de markt. Bespreking en stemming 
van de begroting. Verdere info: 
Walter Luyten, 03/482.11.93, fax 
03/482.44.58. 

Wo. 20 MORTSEL: Zelf een 

kerststuk maken met FW-Mortsel. 
OM 20u.l5 in zaal Atrium (Hof 
van Rieth). Niet-leden betalen 100 
fr. Info: 455.17.76. 

Vr. 22 WOMMELGEM: Kerst
zangavond. Grasduinen in de schat 
van oude kerstliederen. Begeleid 
door Pol van de Voorde, het kin
derkoor Candonclaar en met de 
Kerstman. Na pauze: bloemlezing 
uit Vlaamse Volksliederen. Home 
St.Jozef, Kallement 1, Wommel-
gem, om 20u. Inkom gratis. Info: 
Ward Herbosch (353.68.94). Org.: 
KK Jan Puimège-Rodenbach-
fonds. 

Za. 23 ANTWERPEN: Het arr. 
VU-sekretariaat is gesloten van 
23/12 tot en met 7/1/96. Dringende 
boodschappen per fax of antwoord
apparaat: 03/238.82.08. 

JANUARI 

Wo. 17 BERLAAR: In de Hei-
kantse biblioteek om 18u. dienst
betoon VU-schepen Geysemans. 
Voortaan iedere woensdag van 18 
tot 18u.45. Ook in het gemeen
tehuis aan de Markt: 10-1 lu. en 19-
19u.30. 

Fijne midweek superweekend 
3 Nachten 

Luxe kamer, stilte gratis, 
3x gastronomisch 

half pensioen, bierdegustatie, 
Normandische pannekoek 

met koffie, 
tevens fietsen ter beschikking etc... 

6.500 fr. per persoon 
de laatste dag uw kamer 

tot IS.OOu. 

Misschien het mooiste 
hotel in Vlaanderen 

HETSEN 

G 

R 

A 

T 

I 

S 

10 Km van 
Brugge & 
Oostende 

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

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. 

Knip me uit -
fles champagne 

Hotel De Stokerij Oudenburg 
Tel. 059/26.83.80 Fax 059/26.89.35 
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SINT NIKOLAAS EN SINT MAARTEN 

VOOR KINDEREN HERVERTELD 

KÜLT-ÜURTJE 

Wie meer wil weten over de grote kindervriend, Uedt „Nicolaaa van 
My ra", „Martinué van Tourd" of koopt de video van Bart Peeterd en 
Hugo Matthyden. 

Wie meer wil weten over de grote kindervriend, Uedt „Nicolaod van 
My ra", „Martinud van Tourd" of koopt de video van Bart Peeterd en 
Hugo Matthyden. 

• f e » ^ » « ê a » a s # 9 @ c s # 

Nicolaas van Myra en Mar-
tinus van Tours zijn ideale ge
schenken voor kinderen die 
meer willen vernemen over de 
echte geschiedenis van hun wel
doeners. Beide werkjes -werden 

'yZ vanuit een duidelijk kristelijke 
m inspiratie geschreven, maar ook 
o los van hun gebruik in de ge-
2 loofsopvoeding zijn ze verhel

derend voor jonge lezertjes. Een 
praktisch minpuntje is dat de 
bladzijden van beide boekjes 
niet genummerd zijn. 

Lieven Dehandschutter 

I
n Vlaanderen en Nederland 
behoort Sinterklaas tot de 
vaste -waarden in de kinder
tijd. Vol verwachting wordt 

uitgekeken naar de schimmel-
ruiter die speelgoed en snoep 
langs de schoorsteen brengt. 
Ook de veelvuldige afbeeldin
gen van legende van de drie 
kinderen die uit een pekelvat 
weer tot leven werden gewekt, 
worden moeiteloos met de goed-
heiligman geassocieerd. Maar 
veel meer dan dat en een hand
vol Sinterklaasliedjes Aveten 
jong en oud niet over de grote 
kindervriend. Met Sint-
Maarten, die op 11 november 
wordt gevierd, is het nog erger 
gesteld. Dat hij zijn mantel 
deelde met een bedelciar is on
geveer het enige beeld dat in ons 
koUektief bewustzijn werd in
geprent. 

OUDE LEGENDEN 
Recente wetenschappehjke en 
kultuurhistorische werken over 
Sint-Nikolaas van o.m. Rita 
Ghesquiere, Exl van E^den, 
Henk van Benthem en Louis 
Janssen laten volwassenen toe 
de oudste legenden en volks
gebruiken rond de heilige te 
achterhalen. Kinderen bleven 
tot nu toe op hun honger. Dank 
zij de boeken Nicolaas van 
Myra en Mart inus van Tours, 
geschreven door Josef Quad-
flieg en prachtig geïUustreerd 
door Renate Fuhrmann, kun
nen ook zij voortaan inge-wijd 
worden in de geheimen van de 
echte kindervrienden. 

Joodt BaLLeyeer vult met zijn Ri-
prcódie en interneringdkampen in 
Kortrijk een leemte op in de 
Westvlaamse geschiedenis. De 
studie die de VU-afdeling Kort
rijk in eigen beheer publiceerde, 
komt op z'n tijd: nu is het nog 
mogelijk tal van betrokkenen te 
interviewen. Ballegeer maakte 
hiervan goed gebruik: hij sprak 
met een 25-tal oud-gevangenen 
van de kampen De Wikingd en De 
Kring. In het Woord Vooraf 
schrijft hij dat er tevens "kon-
takt" opgenomen werd met een 
aantal gewezen Kortrijkse ver-
zetsheden. Spijtig genoeg ver-
duidehjkt Ballegeer niet waaruit 
dit kontakt juist bestond en 
welke resultaten het opleverde 
voor zijn boek. 

Behalve interviews, brieven en 
dagboeken gebruikte Ballegeer 
bronnen als pubKkaties over de 
lokale oorlogsgeschiedenis, een 
recente licentiaatstesis en de ar
chieven van De Wikings en De 
Kring. Het resultaat is de kleine 
studie met bovenstaande titel. 
Het-werkje is door de Kortrijkse 
VU-afdeling biezonder ver
zorgd uitgegeven. 

In het eerste hoofdstuk vat de 
auteur de gebeurtenissen in 
Kortrijk tussen september '44 
en mei '45 samen. Vervolgens 
komen enkele "typische Kort
rijkse situaties" aan bod. Hier 
kan men bvb. het opmerkelijke 
verhaal lezen van Tony Herbert. 
Hij was een van de medestich
ters van het kollaborerende 

Josef Quadflieg is goed ge
slaagd in zijn opzet de oude 
legenden voor kinderen te her
talen. In beide -werkjes wordt de 
politieke, maatschappelijke en 
religieuze kontekst -waarin Ni-
kolaas en Martinus leefden (Ro
meinse Rijk, vierde eeu-w) be
knopt en begrijpelijk geschetst. 
Een test bij mijn eigen kroost (7 
en 5 jaar) be-wees dat de oor
spronkelijke Nikolaasverhalen 
ook voor hen boeiend zijn én dat 
de boodschap — de Sint als 
goede gever en helper van arme 
en z-wakke mensen — begrepen 
werd. In Nicolaas van Myra 
komen o.m. de volgende legen
den £ian bod: de drie maagden, 
de graanschepen, de bisschops
keuze, de redding van de zee
lieden, het Concilie van Nicea, 
de dood van de heilige, Nikolaas 
en de duivel, het verdronken 
knaapje, de bekerlegende en de 
overbrenging van Nikolaas' 
stoffehjk overschot van M3a-a 
naar Bari in 1087. 

MANTEL 
Met nieu-wsgierigheid keken -wij 
uit hoe Quadflieg de drie meiag-
denlegende zou vertellen. De 
legende gaat over een aan lager 
wal geraakte edelman die zijn 
drie dochters in de prostitutie 
\vil sturen omdat hij hen geen 
bruidschat kan meegeven. Ni-
kolcias redt de eer van de meisjes 
door hen anoniem een beurs met 
gouden munten te bezorgen. 
Quadflieg lost het probleem 
fijntjes op en laat de vader van 
het drietal zeggen: „Misschien 

VNV, maar draaide later (wan
neer?) kazak. In het uniform 
van Belgisch legerofficier 
bracht Herbert het tot lid van de 
Krijgsraad die de kollabo's uit 
zijn streek moest beoordelen. 

VIERGEFUSILLEERDEN 
Het t%veede hoofdstuk bevat tal 
van cijfergegevens over de kol-
laboratie in het Kortrijkse. Tij
dens de naoorlogse repressie 
werden in Kortrijk vier inci-
vieken terechtgesteld. We -van
den het een beetje spijtig dat 
hoewel deze gefusilleerden met 
naam vermeld -worden, de au
teur niet dieper inging op hun 
processen en de hen ten laste 
gelegde beschuldigingen. Bal-
legeer meldt slechts dat één van 
de vier Zivilfahnder -was in Roe-
selare. 

Over een tweede gefusilleerde 
vernemen ŵ e dat hij hd -was van 
de Algemene Waffen SS-Vlaan-
deren, later dienstweigeraars op
spoorde bij de Fahndungsdienst 
en in juli '44 zijn vrouw en 
dochter verloor, die door de 
partizanen neergekogeld wer
den. De "Algemene Waffen SS-
Vlaanderen' heeft nooit be
staan. Er -was enerzijds de Waf
fen SS, in grijs uniform, waarbij 
uiteindelijk de Vlaamse Oost-
frontvrij-wiUigers belandden. 
Anderzijds -was er de Algemene 
SS Vlaanderen, in zwart uni
form, die in september '41 om
gevormd -werd tot Ie SS-Stan-
daard Vlaanderen, wat inhield 
dat deze "Vlaamse SS" officieel 

kunnen jullie in een herberg 
-werken. Of je kunt meegaan 
met de matrozen aan de haven, 
en de hele nacht met hen drin
ken en dansen. Dan geven ze je 
geld omdat je jong en mooi 
bent." 

een afdeling werd van de Ger
maanse SS. 

Over de derde van de vier in het 
Kortrijkse gefusilleerden weet 
Ballegeer dat hij niet over al zijn 
geestesvermogens beschikte. 
Velen menen volgens de auteur 
nu nog dat de z-waarste straf 
voor hem niet gerechtvaardigd 
was. ,,Maar in mei '45 vroeg de 

Het boek Martinus van Tours 
getuigt van evenveel liefde en 
talent van auteur en illustrator. 
Alartinus werd in Hongarije ge
boren als zoon van een Romeins 
legioensoldaat. Later verhuis
den ze naar Italië. Martinus 

straat bloed...", voegt Ballegeer 
daar-aan toe. 

t In het beknopte -vderde hoofd-
t stuk geeft de auteur -wat inzicht 
1 in de organisatie van het krijgs-
;. gerecht en de konsul tatieve 
r kommissie in Kortrijk. Het 
f vijfde hoofdstuk verschaft in-
i lichtingen over de voorlopige 
e interneringsplaatsen voor de in-

-werd zelf soldaat en belandde in 
Gallië. Aan de poorten van 
Amiens schonk hij de helft van 
zijn mantel aan een bedelaar. 
Martinus verliet het leger en 
•werd priester. Het volk wou 
hem bisschop van Tours maken 
maar Alartinus wou liever bij de 
ge-wone mensen blijven en ver
stopte zich in het ganzenhok. 
Hij -werd echter door de sna
terende dieren verraden. Zo 
-werd hij dan toch bisschop. Hij 
stichtte een klooster in Mar-
moutier en kloeg bij de keizer de 
onrechtvaardige behandeling 
van de boeren door de rent
meesters van de keizer aan. 
Martinus overleed in 397, vol-

gend jaar wordt hij uitgebreid 
erdacht in Tours. 

c& NicoLuu) van Mira en Mar
tinud van Tourd. Jod^ Quadflieg 
(tekdt), Lutgart Debroey (ver
taling) en Renate Fuhrmann (il-
Luttratied). UI tg. Altiora, Aver-
bode I Gooi en Sticht, Baarn, 
1995. 495 fr. per dtuk. 

civieken, gevangenis De Kring, 
de vrije vrijzinnige school in de 
Lekkerbeetstraat, en de Stede
lijke Akademie aan de Hout-
markt. In hoofdstuk -vijf komt 
de -vTou-wengevangenis Het 
Fort aan bod. 

WIKINGS 
De Wikings vormt het onder-
-werp van hoofdstuk 6. Inte
ressant zijn de vele gegevens die 
Ballegeer verzamelde over het 
dagelijks leven (voeding, tijds
besteding, hygiëne, geneeskun
dige zorgen, het kontakt met de 
familie, auditeur en advokaten) 
in dit interneringskamp, een 
vroegere sportklub. 

In bijlage werden enkele per
soonlijke dokumenten opgeno
men: een koUaboratie- en re
pressie-relaas, briefuittreksels 
en een dagboek. E^n glossarium 
en afdrukken van affiches, brie
ven, foto's, plannen en teke
ningen vervolledigen het ge
heel. 

(Pdj) 

c» Repreddie en interneringd-
kanxpen in Kortrijk. Joodt Bal
legeer. 120 blz. (waarvan een 
veertigtal blz. bijlagen), geïUu-
dtreerd. Uitgegeven door VU-
Kortrijk, 1995. Dit boek kan 
bedteld worden door dtorting van 
490 fr. (430 fr. + 60 fr. ver-
zendingdkodten) op rekening nr. 
460-0463861-47 van Volksunie 
Kortri/k. Na ontvangdt van deze 
dom wordt het boek verzonden. 

REPRESSIE- EN INTERNERINGSKAMPEN IN KORTRIJK 

Een geïnterneerde uit de Wikingd tekende zijn medegevangenen uit 
Barak J (1946). 
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HUBERT VAN HERREWEGHEN: 

IK BEN DE DIENAAR VAN DE MUSSEN" / / 

Toen in 1993 de dichtbundel 
Korf en Trog van Hubert Van 
Herre\veghen verscheen 
schreef Hugo Brems in DUtdche 
Warande e3 Belfort: ,,De natuur 
speelt daarin een allesbepalende 
rol, niet de natuur van de ro
mantische clichés, maar die van 
de aandachtige wandelaar, die 
vertrouwd is met het boeren
bedrijf, die de namen kent van 
de ge^vassen en de kruiden, van 
het gereedschap, de roep van de 
vogels, maar ook de geschie
denis van het land en van de 
ondergang ervan. Een die dat 
alles niet enkel kent maar die het 
voelt op zijn huid en in zijn 
gewrichten, die het proeft en die 
het hoort zingen. En die mee
zingt." 

Deze omschrijving verwoordt 
biezonder juist de poëzie van 
Van Herreweghen. 
Ook na het lezen van zijn jong
ste gedichtenbundel De Gemdbok 
komt men tot deze vaststelling. 
Want opnieuw brengt Van Her-
re-weghen verslag uit van zijn 
w^andelingen. 

HET LAND, DE LUCHT 
E N IK 
Begiftigd met de gave van grote 
opmerkzaamheid heeft de dich
ter de dingen haarfijn geregi
streerd, in zich opgenomen om 
ze later te verwoorden, Jian-
gevuld met eigen emoties. De 
dichter put daarbij uit een haast 
grenzeloze ervaring, zowel w ât 
zijn kennis van de gang der 
seizoenen betreft als van het 
(vroegere) leven op het plat
teland. Daarenboven weet hij 
zijn w^aarneming middels een 
schitterende woordenschat uit 
te drukken. Waar woorden te
kort schieten springt Van Her
reweghen bij met nieuwe, dis-
kreet en niet zoals vaak gebeurt 
door vergezochte maaksels die 
eerder storend dan verhelde
rend werken. 

De Gemsbok opent met de cy
clus Zeven beesten, wij halen er 
het gedicht Woningnood In het 
Blote uit. Volgens een bijna be
paald stramien levert Van Her-
rew^eghen een tafereel af, daann 
schetst hij het onmetelijke land
schap van de Vlaamse Polders. 
De dichter wordt even graflkus 
die, na zijn bladspiegel even
wichtig te hebben verdeeld, de 
prent inkleurt. 
„Hemel te veel, wolken, azuur,/ 
maar geen el om dat te meten./ 
E^n lage bodem graan en kro
ten,/ geen schaduw^ voor het 
zomervuur,/ geen onderdak dan 
een kavete./ Geen boom is hoog 
genoeg geschoten/ in deze 
vlakte.// 
In dit uitgetekende kader vertelt 
Van Herreweghen zijn verhaal, 
dit keer dat van de ekster. Zoals 
vaak hanteert hij djiarbij graag 
ietw^at archaïsche woorden 
waardoor de lezer verplicht 
wordt diep in zijn geheugen te 
tasten of zelfs naar het woor
denboek te grijpen. (Kroot= 
biet, kavete=oud huis, kroeg of 
bedstee). 
Van Herreweghen is een ver
stokt wandelaar, vaak kan men 
hem zien lopen, bij voorkeur in 
zijn streek van herkomst, het 
Pajottenland. Maar een wan-
delciar kent geen grenzen, ruim
telijke noch innerlijke. Een 
wandelaar is eenzaam maar niet 
alleen, vandciar dat de dichter in 
Middag in april (uit de cyclus 
Dolingen) kan schrijven: „...het 

Hubert Van Herreweghen. 

in het dorp rook alles goed.// 
De lezer zal opmerken dat Van 
Herreweghen hier de verleden 
tijd gebruikt. Sublimeren, maar 
met mate. 
De dichtbundel wordt afgeslo
ten met het belegen gedicht Ron
deel. Hier is de ervaren dichter 
aan het woord die zich recht
streeks tot de dood richt: 
„Dood, ik stoot u weg/ met uw 
slijm en holten, scherpe rib en 
scheg./ (...) Bod noch overleg,/ 
zeuren nog gezeg,/ 'k zcd u niet 
verbidden,/ dood, het is te 
vroeg,/ ik kreeg niet genoeg,/ 
dood./ Stoot me niet weg.// 
Met De Genubok heeft Van Her-
re\veghen opnieuw een typische 
bundel afgeleverd, met beelden 
en woorden die zijn handte
kening dragen. In het volle be

sef van zijn nietige plaats be
zingt hij de grootsheid van de 
landschappen in relatie tot het 
kleine dat er leeft. Vandaar dat 
de dichter het niet te min vindt 
„de dienaar van de mussen " te 
zijn. 
De Genubok werd bibliofiel uit
gegeven door nv Cultura Fonds, 
het is een duur boek maar een 
hoogstandje van hoogst per
soonlijke lyriek en van boek
drukkunst. De bundel ver
schijnt later in de poëziereeks 
van Lannoo. 

(mvl) 
c& De Genutbok. Hubert Van 
Herreweghen. Uitg. Cultura 
Fond^, Eikelenberg 20,1700 DU-
beek (021 466.27.11). 5.000 fr. 
84 hb^ 

land, de lucht en ik." 

GROTER WONDER 
Het waarnemen, begin en einde 
van Van Herreweghes poëzie, is 
bij de dichter sterk ontwikkeld, 
maar deze kennis heeft hem 
méér geleerd. Dat beschrijft hij 
in het kwatrijn Zintuigen (uit de 
cyclus Spiegelschrift). „Niet 
wat gij ziet, niet wat gij hoort,/ 
het zintuig van de mens is won
der,/ w^ant ver geheim en groter 
wonder/ is wat gij niet ziet en 
niet hoort.// 
In alle gedichten zijn de natuur 

met haar bewoners aanwezig, 
een keer zet Van Herreweghen 
het dorp tegenover de stad. In 
het gedicht Geuren (uit de cyclus 
Wintervertellingen) laat hij nog 
maar eens zijn liefde voor het 
platteland de vrije loop. Alaar 
„Anders stonken ze in de stad/ 
van Kapellekerk tot Zuid/ uit 
portiek en keldergat./ Ook de 
bakker is te zoet./ 
En om de afkeer voor de stads-
geuren te bekemtonen eindigt 
het gedicht krachtig: „Dam
pend paard en dampende aarde/ 

Slakken 
Van laag naar hoog rijst heerlijkheid, 
bedenk de bloemen en de zon, 
de wetenschap, filosofie, 
de merel op de mijt, 
de bugel en 't accordeon. 
De dag is aan de kunst gewijd, 
aan roetsjen en planologie. 
Het wandelend hoofd raakt takken, 
mijn teen tast poèzie, 
die uit de grond, met slijm en slakken, 
van lang voor Pleistoceen en Knjt, 
de tuin bezingt die ik bezie. 

Hubert Van Herreweghen 

1.400 TREFWOORDEN 

OM KUNST BETER TE BEGRIJPEN 
Zoveel als er artiesten zijn be
staan er kunstrichtingen, soms 
gewild vaak ook ongewild. 
Kunstenaars kunnen in een 
vooraf opgezette bent samen-
klitten omdat zij zich om ar
tistieke redenen verwant voe
len, of omdat ze ergens voor of 
tegen zijn. Vaak worden ze pas 
achteraf tot een groep gere
kend. Voor het grote publiek 
zullen de vele stromingen, stij
len, tendensen, scholen, groe
pen en bewegingen onover
zichtelijke koek blijven. Wie 
een katalogus inkijkt wordt 
vaak met begrippen gekon-
fronteerd die niet onmiddellijk 
in de tijd te situeren zijn. Niet 
iedereen is (voldoende) ge
schoold om w^egwijs te raken in 
de venvarrende wereld van de 
kunsten. Dat is zo voor de 
verschuilende artistieke disci
plines, wellicht het meest in 
deze van de beeldende kunst. 

IMAGO 
In deze wirw^ar begeleid wor
den is een opdracht. Die taak 
heeft Albert Van Wiemeersch 
op zich genomen. Ten gerieve 
van het grote publiek heeft hij 
een Internationaal Lexicon Beel
dende Kurutt van de 20dte Eeuw 
samengesteld. Het is een kan
jer van een boek geworden, 
maar tevens een onontbeerlijk 
w^erk voor wie uitleg wil weten 
van w^at er in deze eeuw aan 
kunstuitingen ten beste is ge
geven. 

Van Wiemeersch is beroeps
halve galerijhouder (Kunstfo
rum in Schelderode, reeds 40 
jaar, maar bovendien is hij 

„Kloppen a.u.b." L> de titel i>an 
dit Firu pop-art-meedterwerk 
uit 1970. TutiMn de vele iómen 
in de 20dte eeuw onto taan z'n 
weg vinden id geen kleintje. Het 
Interrmtionaat Lexicon dteekt 
daarbij een helpende hand toe. 

steeds bezig (gew^eest) met het 
informeren over beeldende 
kunst. Van Wiemeersch vindt 
dit een noodzaak, jarenlang 
waren zijn Kun^techo'd en 
Kundtforum NleuwdbuUetln de 
kanalen waarljings hij kollega's 
en geïnteresseerden op de 
hoogte hield van wat er in de 
wereld van de beeldende kun
sten leefde en leeft. 

Vanuit deze volgehouden in
formatiestroom kon hij reeds in 
1988 een eerste lexicon pu
bliceren, deze heeft hij nu bij
gewerkt en verruimd. Het re

sultaat is een indruk-wekkend 
naslagwerk geworden met 
1.400 onderwerpen 

A. Van Wiemeersch: „DuQelijk 
moet gedteld worden dat het geend-
zuid mijn bedoeling wad om een 
gedchledkundlg overzicht van de 
moderne beeldende kundt te geven, 
noch een uitgebreide wetendchap-
pelljke of technldche uitleg te ver-
dtrekken. Het wad wel de bedoeling 
die zaken aan te brengen en te 
verduidelijken die hun dtempel op 
het plodtldch unago van onze eeuw 
hebben gedrukt." 

Gelukkig maar, zouden wij 
zeggen. De materie is reeds 
moeUijk genoeg om nog maar 
eens een onverteerbaar boek te 
krijgen. Het lexicon helpt de 
lezer begrippen die hij in ge
specialiseerde werken leest of 
in moeilijke TV-programma's 
hoort te begrijpen. 

KOMKOMMERISME 
Er zijn natuurlijk de gangbare 
stromingen als fauvldnu (blz. 
155) maar wat moet men be
ginnen met fenomenologldche 
kundt (blz. 157) of komkom-
merldme (blz. 232) ? Plezierig is 
dat de auteur de naslagw^erker 
met -wat meer uitleg tegemoet 
treedt dan op het eerste zicht 
nodig. lïen voorbeeld \% fax-art 
(blz. 156). De auteur begint 
zijn uitleg met te stellen dat de 
fax niet van vandaag is maar 
van eergisteren w^ant reeds een 
uitvinding uit 1843 en dat de 
ouderwetse telegram-art over 
de art-fax tot de huidige fax-art 
evolueerde en vandaag wereld
wijd verspreid is. 

Van Wiemeersch loopt wel 
eens historisch uit, zo leren wij 
dat achter het Amerikaanse Fe
deral Art Project (blz. 15?^ een 
werkgelegenheidsplan zat dat 
tijdens de krisis van de jaren 30 
aan werkloze kunstenaars de 
kans gaf zich op hun artistieke 
arbeid te koncentreren, met 
een maandloon van 95 $ kon
den zij overheind blijven en 
kwam er geen breuk in hun 
artistieke evolutie. 

Ook internationale prijzen 
werden opgenomen, stromin
gen, namen van technieken, 
instituten, tentoonstelingen, 
enz. Biografieën van kunste
naars niet, hun namen worden 
slechts vermeld i.v.m. met prij
zen, schenkingen en/of stich
tingen. 

Dit internationaal lexicon is 
een goed overzichteUjk en nut
tig naslagwerk dat wij onze 
lezers die de beeldende kun
sten van deze eeuw beter -wil-
len leren kennen en begrijpen 
ten zeerste aanbevelen. Ook 
studenten in de kunstrichting 
kan het zeer grote diensten 
be-wijzen. Het boek is stevig 
ingebonden en zit in een kaft 
die tegen een stootje kan. E^n 
puike uitgave! 

(mvl) 

c& Nieuw Internationaal Lexi
con Beeldende Kundt van 3e 
20dU Eeuw. Albert Van WU-
meerdcb. Uitg. Kuntttforum te 
9820 ScbeOerode. 480 bL. 
1.272 fr. op rek. 000-0089921-
02. Info: 091362.59.58. 
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OF HOE LINKS RECHTS KAN ZIJN: 

POLITIEK (IN)KORREKT? 
Op de achterflap van 'In naam van de vrouw, de homo en 
de aLLochtoon. Het geloof der Intellectuelen' lezen we: „In 
een van de meeat politiek Incorrecte boeken van de laatéte 
decennia houdt Bart Croughj het geaccepteerde politieke 
geloof van de linkje intellectuelen tegen het licht. (...) Met 
öardoniöch genoegen legt deze treiteraar pur öang de 
paradoxen van het linkje denken bloot. " Zeker dat laatéte 
Li niet gelogen. De uiteenzettingen van de auteur roepen nu 
eetu weerzin, dan weer laehUuft op. Dat meerdere toe
standen die de Nederlander beschrijft, ook in Vlaanderen 
aan de orde van de dag zijn, bewijzen onderstaande 
voorbeelden. Het i) maar een greep uit het ruime aanbod. 
Niet iedereen zal het met Croughs eens zijn, het oordeel 
blijft aan de lezer! 

B
art Croughs (blz. 

\üB,):„Niet alleen in het be-
drijfjleveii, maar zelp hij de 
overheid blijven de vrouwen 

maar weigeren aan de feminiétitche 
euen te voldoen, alle positieve dis
criminatie ten dpijt." 
RIta MuHer, o p d r a c h t h o u d s t e r 
voor emancipar iezaken bij de 
Vlaamse g e m e e n s c h a p {De Mor
gen, 10-11-95): „Een jonge vrouw 
houdt niet van klagen. Zij dteit zich 
onafhankelijk op en houdt van aan
pakken. Zij heeft talenten en 'u 
zelfverzekerd, kan het allemaal al
leen met haar eigen goede doMier. 
(...) Het idee alleen al dat ze door 

potiitieve-aktienuiatregelen zou moe
ten worden geholpen, Li haar een 
gruwel h dat de weg die vrouwen nu 
nemen om hun plaatd in de maat-
<>chappijte veroveren? (...) Ik heb het 
er moeilijk mee. (...) België ui op het 
vlak van po<)ilieve aktie voor vrouwen 
en minderheiddgroepen een koruer-
vatief land. Enkel pleiten voor vrou
wen kan hier én het geven van 
uiformatie én het opzetten van kur-
óudtien, verder nietd." 
B. Croughs (blz. 108): „Ten 
einde raad vroeg het (Nede r 
landse / red . ) minidterie van Bin
nenlandde Zaken een groep dociale 
weteruchapperd om. de oorzaken van 
deze hemeltergende dektiidtidche toe-
dtand te achterhalen. Didcrimineerde 
men middchien nog niet poditief ge
noeg? Werd er nog dteedd teveel in 
weerloze vrouwenbillen geknepen 
door het onderdrukkende volkddeel? 
Maar nee, nietd van dit alUd. Vrou
wen blijken majdaal ontdlag te ne
men omdat ze vinden dat het werk 
'daai' id en 'weinig ruimte voor 
ontplooiing biedt'." 

STRIJKEN 
B. Croughs (blz. \m-\7>\):„Een 
van de zaken die de moderne fe-
minidtcn het meedt dwardzitten ii 
wel dat de mannen het nog dteedd 
vertikken om de helft van de huui-
houding en de opvoeding op zich te 
nemen. Vijfentwintig jaar feminit-
tuich gezeur en gemekker heeft wat 
dit betreft nduwelijkd ietd opgeleverd; 
(...) Om eindelijk verandering te 
brengen in deze wanhopige dduatie 
werd korte tijd overwogen om een 
(Nede r l andse / r ed . ) overheidd-
campagiu te richten op mannen; 
(...) 'Een dlimme vent dtrijkt zijn 
eigen overhemd', (...) Dit werd toch 
maar afgeblazen, omdat gevreciid 
werd dat een dergelijke campagne 
averechtd zou werken." 
Plan M i e t Smet , federaal mi
nis ter van Arbe id en Gelijke-
Kansenbe le id (De Morgen, 26-
10-95): „Federaal minister van Ge-
lijke-Karuenbeleid Miet Smet 
(CVP) lanceert in november een 

grootdcheepde podtkaarten- en af
fichecampagne om de menden aan te 

zetten om de taken in het huidhouden 
evenwichtiger te verdelen. Boegbeel
den van de campagne zijn een treurig 
kijkende deerne die een kraan wil 
herdtellen en een motorboy die achter 
de dtrijkplank kruipt." 

B . Croughs (blz. 131-132): „Ik 
denk dat er nog wel andere wegen 
openstaan. Zo zouden vrouwen hun 
zogenaamde verlangen naar hul
mannen eend in daden kunnen om
zetten: geef voortaan de voorkeur 
aan de werkloze, de arbeiddonge-
dchikte, de part-timer boven de ac
countant, de zakenman en de artd. 
Zodra de duccedvolle carriireman-
nen ontdekken dat hun vrouw bij ze 
wegloopt en andere vrouwen geen 
interedde meer to run, zullen ze on-
ge twijfetd een dtuk meer gaan hech
ten aan het huidhouden en de kin-
dertjed." 

OVER ALLOCHTONEN (I) 
B . Croughs (blz 160-161): „De 
poditie van de PVDA ( N e d e r 
landse socialisten/red.) u weinig 
benijdendwaardig: enerzijdd moet de 
achterban van progreddieve intel
lectuelen worden gepaaid, anderzifdd 
moet ook de dteun van de reactionaire 
arbeiderd worden behouden. (...) 
Hierbij worden ze geholpen door het 
feit dat het beleid niet alleen uit 
maatregelen bcdtaat, maar dat voor 
die maatregelen ook motieven moe
ten worden gegeven. Dit opent de weg 

voor een tweetal dtrategieën. Je kan 
ten behoeve van de arbeiderd re
actionaire maatregelen voordtellen, 
en die vervolgend ten behoeve van de 
intellectuelen met een daudje van 
progreddieve motieven overgieten; 
(...) Het voord tel van Thijd Wölt-

gend om illegalen te verwijderen 
(reactionair) ten behoeve van legale 
allochtonen (progreddief) id een mooi 
voorbeeld van de eerdte dtrategie." 

Louis Tobback, SP-voorzi t ter , -
senator, -bu rgemees te r {Humo, 
4-10-95) : „ Voor de 30.000 erkende 
politieke vluchtelingen in ond land 
moeten we al het mogelijke doen. 
Deze groep veroorzaakt geen over
laat. Maar diegenen die midbrulk 
maken van de asielprocedure en hier 
aU meeuwen op een dtort komen 
zitten omdat dat makkelijker ld dan 
thu'u te vuden of de grond te ver
bouwen, dienen dydtematidch te wor
den uitgewezen." 

B . Croughs (blz. 161): „Bij de 
eerdte dtrategie doet men zich beter 
(progreddiever) voor dan men IJ; deze 
dtrategie kan worden betitetd aid 
hypocriet." 

OVER ALLOCHTONEN (II) 
B . Croughs (blz. 161): „Om
gekeerd kan je ook progreddieve 

maatregelen voordtellen, en die ver
volgend met een daudje van reac
tionaire motieven overgieten. Ook 
Felix Rottenberg (voorzi t ter N e 
der landse PVDA/red.)heeft het 
principe begrepen. Zijn voordtel om 
meer geld uit te geven aan ont-
wikkelingdhulp (progreddief) om op 
die manier de immigratie naar Ne
derland af te remmen (reactionair) 
id een ultdtekend voorbeeld van de 
tweede dtrategie." 

Reginald Moree l s , CVP-s t aa t s -
sekre tar is voor On twikke l ings 
s a m e n w e r k i n g {Humo, 6-7-95): 
„ H U M O : O n d e r D e h a e n e I is 
het budget voor O n t w i k k e -
lingssamenw^erking we l terug
ge lopen tot een schamele 0 ,32 
procent van het B N P (...)Ik heb 
het memorandum van het NCOS 
gelezen. Het id evident dat we naar 
een verhoging van het budget zullen 
dtreven. (...) Het id logidch dat we 
vooral bekommerd zijn om de pro
blemen in eigen dtraat en dtreek: de 
modernider'mg van de dociale ze
kerheid, de beveiliging van onze pen-
dioenen. Maar we zijn eveneend we-
reldburgerd die in een relatieve wel
vaar tddtaat leven en dud ook de plicht 
hebben om te invedteren in het bui
tenland. Anderd zal de migratie-
dtroom blijven groeien, (...)." 

B. Croughs (blz. 161-162): 
„ Voor de tweede dtrategie bedtaat nog 
geen goed Nederlandd woord. Het id 
een doort omgekeerde hypocridie: 
men doet zich dlechter (reactionair
der) voor dan men in werkelijkheid 
ld. De progreddief brengt zichzelf met 
deze tweede dtrategie overigend niet 
in didkrediet: iedereen begrijpt dat 
alleen het progreddieve dtandpunt 
erndtig gemeend ld, en dat de re
actionaire rechtvaardiging dlechtd 
een tactidche zet id om het gepeupel 
om de tuin te leiden." 

KONINGIN 
B. Croughs (blz. 151): „Een 
ander voorbeeld id koningin Beatrix. 
Deze vooruitdtrevende vordtln, die 
zich al jarenlang in haar toedpraken 
zorgen maakt over (...) het gebrek 
aan 'mededogen met de zwakken en 
mufdeelden' (...), het gebrek aan 
'dociale bewogenheid' (...)." 

Toespraak Fabiola {De Stan
daard, 5-9-95): „De Belgidche ko
ningin Fabiola plekte vanochtend 
(...) voor een radikale dtrijd tegen de 

Miet Smet prejenteert haar kampanje om mannen aan het dtrijken en vrouwen aan het dleutelen te 
krijgen. Bij onze noorderburen werd een éoortgelijke kampanje afgeblazen omdat gevreesd werd voor een 
averechtd effekt. 

^ 

internationale vrouwenhandel (...) 
Onderontwikkeling treft vooral 
vrouwen, beklemtoonde de koningin
weduwe. Een van haar oploddingen: 
de rijke landen moeten de dchulden 
kwljtdchelden van de arme landen 
(...)." 

B. Croughs (blz. 151-152): „De 
jaarlijkde dubdidiejtroom in de rich
ting van Beatrix en haar familie 
bedraagt 75 miljoen gulden; een 
opmerkelijke vorm van herverde-
lingdpolitiek, (...). Waar zouden die 
koninklijke zorgen over het toene
mende gebrek aan opofferingdge-
zindheid toch vandaan komen? (...) 
verklaring lijkt mij dat de koningin 
zich populair wil maken bij de 
progreddieve intellectuelen. (...) Im-
merd, de monarchie dtaat loodrecht 
op alle progreddieve idealen. Dat een 
(zeer kleine) kladde van menden 
louter op grond van hun geboorte het 
excludleve recht heeft op een jaar
lijkde miljoenenuitkering plud een 
zeer hoge maatdchappelljke poditie, 
id volledig in dtrijd met ieder ideaal 
van gelijkheid en democratie (...)•" 

POLITIEK 

B. Croughs (blz. 'SZ-ZA):„Chre
tien Brinkgreve, modern feminidte 
heeft een boekje gcdchreven getiteld 
D e v r o u w en he t badwate r . (...) 
Wel opmerkelijk waren de interviewd 
(...) die volgden op de verdchijning 
van het boekje. Hierin widt ze in één 
klap alle feminidtidche propaganda 
uit haar boekje ongedaan te maken. 
Z^ werd aid hoogleraar 'vrouwen-
dtudied' (...) zwanger (...) onder
brak haar werk en bracht daarmee 
de continuïteit van de hele dtu-
dierich ting in gevaar. (...) Aldof dit 
nog niet mooi genoeg wad nam 
Chruitien in haar nieuwe baan (...) 
binnen de kortdte keren ziekteverlof 
omdat ze het zo moeilijk vond om 
haar kinderen en haar werk te 
combineren (...)." 

A n n y D e Maght , V laams V L D -
volksver tegenwoordigs te r , bur 
gemees teres Aalst {Humo, 26-9-
95) : „ H U M O : Is het makkel i jk 
v o o r e e n v r o u w o m z ich in he t 
voetbal te integreren? 't Is m e t 
d e pol i t iek een van d e laatste 
mannenbast ions . Middchien heb 
Ik in de dport de lijn doorgetrokken? 
In de politiek moetje ook je mannetje 
dtaan. (...) Mannen zijn er niet in 
gcdlaagd me minderwaardig te laten 
voelen. Hun gedrag heeft met ge-
dtimuleerd om, ja, müdchien beter 
dan hen te zijn. (...) Ik ben tegen het 
indtellen van quota. (...) Aid ze onze 
aanwezigheid laten afhangen van 
bet doort voordchriften dat bepaalt 
hoeveel melk een koe mag geven, id 
het voor mij over. (...) Neen, je moet 
het verdorie zelf afdwingen. Je moet 
er, zoald in het voetbal voor knok
ken. Pred teren." 

Redakt ionee l ber ich t {Het Volk, 
18-10-95): „De Aaldterde burge-
meedter A n n y D e M a g h t (VLD) 
kreeg gisteravond op de tribune van 
he olympidch dtadion in Rome, (...) 
extra belangdtell'mg. De Maght rid-
keert een danctie van haar partij 
omdat door haar afwezigheid git-
termiddag bij de verkiezing van de 
voorzitter van de Vlaamde Raad de 
oppoditie zwaar gezLchtdverlied leed. 
Maar De Maght reageerde dood
gemoedereerd. "Blijkbaar kan de 
VLD me niet muden. (...) Trou
wend, ik ben hier op privé-bezoek. Ik 
volg gewoon mijn echtgenoot"." 

(gv) 

o In de naam van de vrouw, de 
homo en de allochtoon. Het geloof 
der intellectuelen, Bart Croughd, 
Uitg. De Arbeiderdperd Anuter-
dam -Antwerpen, 1995,213blz., 
699fr. 
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DE GROEIPIJNEN VAN EENDRACHT AALST 

GROOT WORDEN 
Eendracht Aabt moet op de tanden bijten. De kluh van 
voorziter GoethaU en manager Oriaru) had het zich anderd 
voorge<)te[d. Het kompetitiebegin wad overrompelend. In de 
Uefacup kreeg Sofia een draai om de oren. Het woj in Aabt 
twee maanden lang alle dagen carnaval. Maar het 
verkeerde. Acht punten op negenendertig. Veel kUihd zouden 
voor minder een trauierswudel ab ultiem redmiddel 
uitproberen. In het Pierre Cornelbétadwn b men gelukkig 
zo ver nog niet gegaan. 

I
n het voetbal blijft niets over
eind, ook niet de stevigste 
reputatie. J a n Ceulemans 
had de bestuurders nochtans 

verwittigd. Na de onmogelijke 
suksessen van vorig seizoen 
moest dit jaar vooral nsiar con
solidatie worden gestreefd. 
Overtrokken verwachtingen 
noemde hij misplaatst. J a n ging 
nooit met de voeten van de 
grond. Zijn omgeving wel en dat 
vormde een probleem. Even 
waande Aalst zich oppermach
tig. De landing wa^ onzacht. 
Alaar er hoeft niet gewanhoopt 
te ^vo^den. Na de beschamende 
nederlaag — niet in de cijfers, wel 
in de manier waarop — in het 
Vanden Stockstadion gooit 
Ceulemans de knuppel in het 
hoenderhok. Hij verweet een 
aantal spelers gebrek aan inzet. 

Hij beloofde maatregelen. Men 
moet nochtans ver gaan om 
Ceulemans kwaad te krijgen... 
De ergernis van de trainer 
wierp inmiddels vruchten af. 
Tegen Harelbeke werd opnieuw 
aangeknoopt met de overwin
ning. Aalst bekert verder. Mo
gelijk het begin van een betere 
periode. 

VERADEMING 
De onrust ten spijt staat Een
dracht er inderdaad niet slecht 
voor. De basis is gezond. Voor
zitter Goethals voert een ge
disciplineerd budgettair beleid 
en de vele kritikasters ten spijt 
beschikt Eendracht over een 
hondstrouw supporterslegioen 
dat bij de geringste suksessen in 
euforie verkeert. Aalst blijft een 
verademing in ons noodlijdend 

Fi Van Hoof f aart met Lokenen volgend zijn eigen kompod. Zijn pbeg 
wordt daardoor zeker niet uit koerd gebracht. 

voetbalvv^ereldje. Het komt er 
nu op aan geduld te hebben en 
ijverig verder te bouw^en. Groot 
worden vraagt nu eenmaal tijd 
en volharding. We geloven dat 
de voorzitter dat beseft. De man 
heeft in korte tijd te veel ge
realiseerd om nu alles verloren 
te laten gaan. Toen Eric Goet
hals de klub in 1989 overnam 
was Eendracht één grote puin-

NA HET AFSCHEID VAN PATRICK SERCU 

GAPENDE LEEGTE 
's Lands wielrennerij heeft be
tere dagen gekend. Eind no
vember deelde Patrick Sercu 
mee dat hij het voor gezien 
hield als nationale baancoach. 
Dat -was slecht nieuws. Zeer 
slecht nieuw^s. De man laat een 
gapende leegte na. 

Patrick Sercu was nooit de 
eerste de beste. Hij was ver
moedelijk de beste baanrenner 
die ons land ooit voortbracht. 
Op de piste werd hij Olym
pisch-, \vereld-, Europees- en 
Belgisch kampioen. Samenge
teld leverde hem dat negen
envijftig veelkleurige truien 
op. Hij is ook nog altijd de 
absolute rekordhouder w^at 
betreft het aantal zesdaagse
overwinningen. 

Sercu was een tijdgenoot van 
Eddy Merckx. De kanibaal 
regeerde op de weg. Patrick 
stofzuide triomfen op de piste. 
De spurt, het omnium, de ki
lometer tijdrijden, de ploeg-
koers. Wanneer Sercu startte 
wist de tegenstander hoe laat 
het was. België 'was het op
permachtige wielerland. We 
kwamen, we zagen en we won
nen. Sukses was in die dagen 
doodgevvfoon. Maar het bleef 
niet duren. Vandaag zitten we, 
een uitschieter als Johan Mu
seeuw ten spijt, in het diepste 
dal. 

Tot die konklusie kwam ook de 
ex-baancoach. Hij ziet geen 
toekomst meer voor onze 
baansport. De jeugd is vol
komen gedesinteresseerd. Na-
tionide kampioenschappen 
met... vijf deelnemers zijn geen 
uitzondering. De kombinatie 
van baan- en wegwielrennerij 
is hoge uitzondering gewor
den. Sercu, gebrandmerkt als 
pistier, won veertien ritten in 

Merckx en Sercu. De ene regeerde de weg, de andere de pitte. Over 
de huidige generatie wieirenmró hebben belden zo hun bedenkingen. 
En zij niet alleen... 

de Giro en zes etappes in de 
Tour. Hij reed op karakter 
over de Alpen en de Pyreneeën 
en stond in Parijs op het po
dium als puntenwinnaar. 
Sercu groene tnii. Het is van
daag ondenkbaar geworden. 
De fietsende goden zijn in deze 
tijden rapper kontent. Ze ge
ven geen duw meer dan ab
soluut nodig en worden des
ondanks op vaak lachwek
kende manier in de watten 
gelegd. 

EN MERCKX? 
Sercu geraakte daardoor ont
moedigd. We kunnen het hem 
niet kw^alijk nemen. Deson-
dcuiks trapte hiuj niet na. Geen 
verwijten aan het adres van de 
Wielerbond al w^eet hij beter 
dan wie ook dat niet iedereen 
hem in het hart droeg. Mensen 
met het hart op de tong w^or-
den vaker scheef bekeken. Pa
trick klaagde op berustende 
toon over de gebrekkige ak-
komodaties. „E^n land als 
Australië telt driehonderd wie
lerbanen, België één. Limbur

gers moeten neiar Gent komen 
om op een houten band te 
kunnen trjiinen. Dat zegt ge
noeg en w^erkt natuurHjk niet 
bemoedigend." 

Sercu verdwijnt niet helemaal 
uit de bew^eging. Hij blijft -wed
strijdleider in veel zesdaagsen. 
Hij is nu eenmaal een begrip 
tot ver over de landsgrenzen. 

Het is de vraag hoe Sercu's 
kompaan Eddy Merckx, de 
nationale vi'egcoach, op half 
lange termijn zal reageren. Het 
vertrek van zijn vriend kan 
hem niet onberoerd laten. 
Merckx maakte al zijn beden
kingen naar aanleiding van de 
w^ereldkampioenschappen in 
Colombia. Hij verscheen daar 
aan de start met een ploeg die 
beter had deelgenomen aan de 
wereldkampioenschappen 
voor pompiers of vogelpikve-
teranen. Het resultaat was be
schamend. 

De reuzen van toen moeten 
echt lijden wanneer zij ver
ondersteld worden de huidige 
generatie de leiden... 

hoop. Niets stond nog overeind. 
Niet letterlijk en niet figuurlijk. 
De schuldenberg was groot. De 
akkomodaties totaal verouderd. 
De spelersgroep inhoudehjk 
arm. Miserie troef op alle fron
ten. Goethals begon de her-
opbou-w. Met onverhoopt snel 
sukses. Er bestaan vandaag dan 
ook geen redenen om aan de 
toekomst te twijfelen. De meu
belen zullen we weer op hun 
plaats worden gezet (spelers die 
terugkomen uit kw^etsuur en an
deren die weer voeling krijgen 
met de realiteit) en de rest zal 
dan vanzelf volgen. Het mag 
gewoon niet anders. 
Dat er in ons voetbal nog kon-
stanten bestaan blijkt ook uit de 
rangschikking in de tweede 
klasse. Lokeren, Genk en Kort
rijk voeren de lijst aan. Stuk 
voor stuk klubs met een eerste 
klasse-verleden. Verenigingen 
ook met een soliedere basis dan 
de meeste van hun konkurren-
ten. Beerschot wellicht niet te 
na gesproken. Maar de Man
nekens bUjven een hoofdstuk 
apart. 
De wederopstanding van het 
vorig jaar nog met degradatie 
bedreigde Lokeren is het werk 
van Fi Van Hoof. E^n nuchter 
man die veel heeft meegemaakt 
en op een eigen kompas vaart. 
Hij weet dat zijn ploeg nog moet 
groeien en dat de w êg lang is. 
Hij herhaalt dat voortdurend. 
Lokeren voelt de hete adem van 
Genk in de nek. Kan ook niet 
anders. Wat in Lonunel en Sint-
Truiden mogelijk is moet ook in 
Genk kunnen. Deiar is de basis 
misschien wel het breedst. Ook 
Kortrijk is na een moeilijke tijd 
met vooral financiële beslom
meringen -weer opgestaan. De 
gewezen eerste klassers vrillen 
zo gau^v mogelijk weg uit het 
vagevuur van tweede. Enkel 
Beerschot schijnt zich voorlopig 
niet echt te kunnen herstellen. 
Op het Kiel roert nu eenmaal 
altijd wat. Trainers gaan en ko
men. De voortdurende geruch
ten over financiële problemen. 
Het blijft een raadsel hoe een 
potentiële topklub zo diep is 
kunnen zakken. Hoe decennia 
lang beleidsblunders werden 
opgestapeld. Antwerpen is fi-
nancieel-ekonomisch één der 
machtigste groeipolen van het 
land. Sportief blijft het een ru-
ine. Men zal wel Sinjoor moeten 
zijn om het te begrijpen... 

Flandrien 

LOGISCH EN 
VOORSPELBAAR 

D
e Uefa zal natuurhjk blij
ven verkondigen dat de 
Champions League op alle 
gebieden een sukses is. 

Men kan ons niet verbieden 
daarom te lachen. De Cham
pions League is één grote geld-
klopperij ten behoeve van... de 
rijksten. 

Nu de eerste fase van de huidige 
jaargang achter de rug ligt kan 
men gerust stellen dat het pu
bliek met minstens even grote 
interesse en vermoedelijk met 
veel meer entoesiasme reageert 
op de aloude knock-out formule 
die in de Uefacup en de Eu
ropacup II gelukkig nog altijd 
van toepassing zijn. Om zich 
daarvan te vergewissen vol
stond het de televisiebeelden 
van dinsdag- en donderdag
avond te vergelijken met die van 
de heilige woensdagen. 

Verrassingen, in de sport toch 
het zout op de patatten, zijn in 
de Champions League nog nau
welijks mogelijk. Ajax, Real 
Madrid, Moskou, Warschau, 
Panathinaikos, Nantes, Juven-
tus en Borussia Dortmund spe
len in maart de kwartfinales. 
Het kon moeUijk anders. 

Van de uitgeschakelden hadden 
misschien Porto en de Black-
bum Rovers op meer gehoopt. 
Alisschien. Want Portugezen 
voetballen altijd onvoorspel
baar en de zwakte vóin het Britse 
voetbal in internationale kom
petities levert stof voor sport-
psychologen. Dat men Alarga-
ret Thatcher nog niet om raad 
heeft gevraagd mag ons ver
bazen. 

Welgeteld één Belg kan Eu
ropees overwinteren. Ons aller 
Luc Nüis, momenteel aan de 
slcig bij PSV Eindhoven. Luc 
voetbalt beter dan ooit en zijn 
bijdrsige tot de jongste sukses
sen van zijn ploeg was niet 
gering. In de dubbele konfron-
tatie met Werder Bremen 
scoorde Luc het beslissende 
doelpunt en was doorlopend be
drijvig en goed geïnspireerd in 
moeilijke omstandigheden. 
Want Werder Bremen en Aad 
de Mos speelden dubbel of 
kwijt. 

Het werd dus kwijt. De Mos 
vindt duideUjk zijn draai niet 
meer sinds hij door Anderlecht 
w^erd doorgestuurd. Zijn ,,sys
teem" — waar hij aankomt wor
den onveranderlijk een paar ge
vestigde Wciarden gelikwideerd 
en vervolgens wordt binnen de 
groep de onderlinge konkur-
rentie op alle mogelijke manie
ren op scherp gezet — werkt niet 
meer. De man -wordt door zijn 
reputatie voorafgegaan. De 
Mos bepeelt mensen en toe
standen. Zonder schaamte. Bij 
Werder Bremen probeerde hij 
na de uitschakeling zijn ontslag 
uit te lokken. Hij zou dan an
dermaal veel geld op zak heb
ben gestoken. 

Wat hem eerder in Anderlecht 
en Eindhoven lukte kon hij in 
Bremen (nog) niet opnieuw op
voeren. De Duitsers weten 
blijkbaar welk vlees ze in de 
kuip hebben. Ma^r het machts
spel is nog niet ten einde. De 
Mos wordt niet gauw rood. Hij 
durft alles en denkt in alle om
standigheden, zijn mooie woor
den ten spijt, maar aan één 
prioriteit: die van zijn porte
monnee. 
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M E N G E L W E l 

EEN EIGENZINNIGE 
SELEKTIE 
ZATERDAG 16 D E C E M B E R 

ONE FLEW OVER THE CUCKOO'S 
NEST 
Realistische verfilming door Milos Forman van het prachtige 
boek van Ken Kensey. Jack Nicholson verbeeldt als patiënt 
McMurphy het zinvolle van om het even \velke kontestatie, 
ma^r gaat uiteindelijk als individualist ten onder. Deze schit
terende film uit 1975 was goed voor 5 Oscars. (Ka2, om 
20u.45) 

Anjelica Hiuton in de makabere komedie The Addanu Family. 
Zaterdag 16 decemjrer op Nederland I, om 20u.31. 

Z O N D A G 17 D E C E M B E R 

GO 2! 
Toeristische reportage over Hanoi dat sinds de opheffing van 
het Amerikaanse handelsembargo niets onverlet laat om 
massaal Westerse toeristen aan te trekken. (VTM, om 18u.) 

K-9 
Amerikaanse komische politiefilm (1989) waarin de her
dershond Jerry Lee de slimste agent blijkt te zijn. De titel 
verwijst naar zijn hok in het politiekantoor. (TV 1, om 
20u.20) 

MAANDAG 18 D E C E M B E R 

WEEKEND AT BERNIE'S 
Amerik. komedie (1989) met Andrew Mc Carthy, Jonathan 
Silverman en Catherine Mary Stew^art. Twee bedienden van 
een verzekeringsmaatschappij ontdekken het lijk van hun 
grote baas in diens buitenverblijf en om niet van moord 
beschuldigd te worden bedenken zij de gekste streken om de 
indruk te wekken dat de kerel nog leeft. Heerhjke onzin! (Ka2, 
om 2 0 u J 0 ) 

D I N S D A G 19 D E C E M B E R 

TELL ME A RIDDLE 
Lee Grant maakte in 1980 zijn regiedebuut met de verfilming 
van een novelle van Tillie Olsen. Daarin wordt de relatie 
beschreven tussen een vrouw die weet dat ze met lang meer te 
leven heeft en de man met ^vle ze al veertig jaar getrouwd is. 
Met sterke vertolkingen vnaMelvyn Douglas en Lila Kedrova. 
(Ka2, om 20u.05) 

W O E N S D A G 20 D E C E M B E R 

ANOTHER 48 HOURS 
Nick Nolte en Eddie Murphy, het duo uit „48 HRS", gaan 
opnieuw jacht maken op gangsters, dit keer leeman, een 
gemene drugsdealer die dood en vernieling zaait. Amerik. 
politieklucht van Walter Hill uit 1990. (Ka2, om 20u.05) 

V R I J D A G 22 D E C E M B E R 

WIM KAN: HOOG BOVEN DE 
BOMEN KIJK IK TERUG 
Dokumentaire over de kabaretier Wim Kan. Naast archief
beelden en gesprekken met mensen die met hem werkten 
worden ook beelden getoond van zijn - zoals Kan ze zelf 
noemde — geluksplekken. (Ned. 1, om 20u.31) 

KAFKA 
Amerik. film (1991) met Jeremy Irons, Theresa Russell en Ian 
Holm. I2en z-wart-w?it film, gedraaid op lokatie in Praag, over 
een bizarre schrijver die verzeild raakt in een poliriek komplot. 
E^n sfeervolle film, met Jeroen Krabbé in een klein rolletje als 
literatuurminnende grafdelver. (TV 1, om 23u.) 

HERSENBREKER 

OPGAVE 54 
H O R I Z O N T A A L 

1. Dit plan is nog niet aan z'n 
voltooiing toe (7) 

4. Bestuurd door een man van 
stand! (7) 

7. Deze lichaamsontspanning 
is voor een andere tijd van 
het jaar (10) 

11. Z o n verslag wordt niet op 
de gebruikelijke tijd uitge
bracht (13) 

14. Zo te horen zijn het mensen 
van bij ons al ^vonen ze over 
de grens (6-9) 

15. Is dit een Vlaamse autobus 
die als een racewagen over 
de weg vliegt? (16) 

VERTIKAAL 

1. Het openbaar gezag zal wel 
'ns vertellen hoe 't móet en 
zal (14) 

2.Zeeplant (4) 

3.Op ^vie je hoopt in geval van 
nood (6) 

5.Dit zou je „nabestaan" kun
nen noemen (10) 

ö.Overblijfsel waar nogal wat 
omheen draait (2) 

8.Moeite doen om iemand van 
mening te laten veranderen 
(9) 

9.Een mens heeft er 26 en 
samen vormen die een kolom 
(7) 

10. Sluis (4) 

12. Zijn zowel in de kerk als op 
de kermis te horen (6) 

13. Waar je op moet staan om 
iets te bereiken wat feitelijk 
buiten je vermogen ligt (5) 

14. Geplooide en daarna vast
gezette rand (4) 

16. Als op dit lichaamsdeel 
wordt geslagen, is het van 
plezier! (2) 

OPLOSSING 
OPGAVE 53 
Horizontaal: 1. lol; 6. neven-
funktie; 8. jarretel; 9. eisen; 11. 
aflopen; 13. naar; 14. of; 15. 
meer; 16. gebit; 17. dw^ars; 19. 
kneuzing; 20. echt; 21. en; 22. 
ba; 23. sigaar; 24. ets. 

Vertikaal: 2. optelsom; 3. on
derpand; 4. oncle; 5. bezinnen; 
6. najaarsbeurs; 7. verplaatsing; 
10. aangenaam; 12. nomaden; 
18. schots; 21. erf. 

Tussen de vele juiste oplos
singen w^erd deze van Staf Gy-
sel getrokken. 

Staf woont aan de Singelweg 19 
te 9200 Mespelare, en krijgt nog 
voor nieuwjaar zijn pakje toe
gestuurd. 

De gele briefkaart met de 
juiste oplossing van opgave 54 
dient in ons bezit te zijn ten 
laatste op maandag 8 januari 
1996, op ons adres: Barrika-
denplein 12 te 1000 Brussel. 

SATERDAG 

AHASVERUS 

,,Mercedeti-gebouw te koop", 
las Ahasverus 

In ster-aanbieding? 

© 
Zetduivel 
Lady ambassaDi. 

© 
KMI: kans op sneeuw 
Zwarte? 

© 
Nieuw^e betogingen: 
nu ambetantenaren 

© 
Nigeriaans elftal 
tussen hangen en wiu-gen 

© 
VTM: Vlaamse Televisie 
Miss-en 

© 
Gerecht wil censuurplan 
Pers-knipsel 

© 
De Lijn zoekt geld 
„Busje" komt zo! 

© 
Zetduivel 
Nood-Zuidverbinding. 

© 
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WEDERWOORD 

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. 

D e 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. 

KIM( l ) 
Ik ben verontwaardigd en diep 
geschokt door het overlijden 
van Kim, de 16-jarige canna
bisgebruiker die stierf in de 
jeugdinstelling in Mol. 

Ik vind het erg dat iemand voor 
enkele plantjes en wat mari
huana vervolgd wordt. Hier
door komt hij eerst in de ge
vangenis van Merksplas terecht 
alvorens er plaats is in een 
jeugdinsteUing. Die gevangenis 
is het Mekka van de drugs. 

Doet het gerecht dit om de 
stepping-stone h3^otese te kun
nen toepassen? Om nadien te 
beweren dat -wanneer je eens 
een joint gerookt hebt, gedoemd 
bent om harddruggebruiker te 
-worden. 

Ik wil dit niet toespitsen op het 
geval Kim, maar als we dit in het 
algemeen bekijken, kunnen -we 
besluiten dat sofdruggebruikers 
zeker niet in een gevangenis 
noch een jeugdinstelling thuis
horen. 

In plaats van jacht te maken op 
de kleine gebruiker zouden de 
bevoegde instanties zich beter 

ontfermen over de dealers van 
harddrugs. Dit is natuurlijk 
moeilijker en gevaarhjker dan 
een kleine gebruiker op zijn 
„fouten", zijn ,,kriminele" feiten 
te -wijzen. 

Ook de behandeling van de jon
gen in de gevangenis roept vra
gen bij mij op. Is het normaal dat 
wanneer een jeugdinstelling vol 
zit, een 16-jarige zomaar in een 
isoleercel terecht komt? De be
voegde instanties doen juist of 
zo iemand te gevaarlijk is om los 
te lopen. In welk apenland leven 
-we? 

Tenslotte wil ik minister Vande 
Lanotte nog bedanken voor zijn 
repressiebeleid. Ik hoop dat hij 
nu zelf eens inziet wat er van 
komt en dat hij eindelijk be
grijpt dat het niets oplost. Dit 
beleid jaagt mensen naar de 
harddrugs en naar talloze an
dere problemen (met ouders, 
gerecht, school- en werksitu
aties,...). 

Kim is dood, daar kunnen -we 
spijtig genoeg niets meer aan 
veranderen. Maar waarom 
moeten er altijd doden vallen 
voor er iets gedaan wordt! 

T.D., Hasselt 

KIM (2) 
Met deze brief zou ik graag onze 
VU-kamerleden in het parle
ment willen oproepen om ein
delijk zelf met een wetsvoorstel 
naar buiten te komen inzake 
legalisering van softdrugs. Ge
beurt dit niet, maar wordt er een 
debat gevoerd in de Kamer, 
wees dan pro legalisering. Ik 
zou de VXJ-parlementairen wil
len cianraden rekening te hou
den met hun jongerenbeweging 
die voorstander is van legali
sering. We zijn dit niet omwille 
van het plezier (wat verboden 
is, is toch plezanter), maar om
dat het een stapje dichterbij is in 
de overwinning tegen het kon-
servatisme en de schijnheilig
heid van onze maatschappij. 
Wanneer de VU-top hiertegen 
is, moeten ze eens goed re
kening houden met het feit dat 

een partij die dit debat ontwijkt 
de naam ,,vooruitstrevend" hoe
genaamd niet verdient en ik 
dacht dat dat op mijn hdkaart 
stond, -waarvoor ik nu weer 500 
fr. moet betalen. 

Jaarlijks sterven duizenden 
mensen cian alkoholmisbruik, 
toch zijn die allen met een on
schuldig pintje begonnen. In de 
al meer dan duizend jaar be
staande kuituur van het can-
nabis-roken is nog nooit iemand 

f estorven. En ja, er zijn er en-
elen die naar harddrugs over

stappen, maar dit ligt niet aan de 
cannabis, maar aan hun per
soonlijke omgeving. Wat Kim 
betreft... wel die jongen is niet 
gestorven aan de gevolgen van 
cannabisgebruik maar door de 
schijnheilige enggeestigheid van 
onze staat. 

Diederik Demujoick, Gent 

ONGEWENST 
Bij het stapeltje „streekbladen", 
dat zoals elke -week in de brie
venbus gedropt wordt, vond ik 
onlangs een eentalige folder (in 
't Frans wel te verstaan) van de 
„Tax Free Company" uit An-
derlecht. Rue de Birmingham 
112. 

En dan te weten dat ik hartje 
Pajottenland -woon, Lennik, dat 
toch eentalig Nederlands is. 

Ik -wil dergehjke folders niet 
meer in mijn Vlaamse brieven
bus! 

Is daar echt niets aan te doen 
van „hogerhand"? Bij viae kan 
ik te rade gaan? Ik kan na
tuurlijk de folder terugsturen 
naar afzender, maar ik -vrees dat 
dit -weinig zal uithalen. 

En dit was geen eenmahg feit. 
Regelmatig vind ik tweetalige 
folders in mijn bus, -wat ik al 
ergerlijk genoeg vind, maar een
talig Franse publikaties vind ik 
ronduit schandalig. 

Misschien een idee: zelfklevers 
ontwerpen met de tekst: „Geen 
Franstalig druk-werk in mijn 
Vlaamse brievenbus", of „Hier 
spreekt men Nederlands, 

Franstalige drukwerk onge
wenst". 

Zoiets -wordt in bepaalde ge
meenten al toegepast voor die
genen die geen ongeadresseerde 
post -willen ontvangen, voorna
melijk bedoeld om de -wekelijke 
bundel streek- en andere kran
ten te weren. 

Paul Sclunits, 
Lennik 

PROGRESSIEVE 
FRONTVORMING 
Samengaan met belgicistische 
partijen zoals SP en Agalev be
tekent dat de VU het Vlaams 
tema — haar bindmiddel bij uit
stek — zou moeten laten schie
ten. Bovendien is de SP een 
partij die met handen en voeten 
aan belangengroepen is gebon
den. Deze band zal zij nooit 
verbreken. 

De vraag stelt zich ook of het 
merendeel van de VU-leden 
zich op maatschappelijk vlak 
niet eerder tot CVP of tot VLD 
aangetrokken voelt i.p.v. tot SP 
of Agalev. Een progressieve 
frontvorming met de VU zou 
niet alleen de VU doen barsten 
maar ook het Vlaams Blok vrij 
spel geven op het terrein van het 
Vlaams-nationahsme. 

Agalev is een partij -waar de 
laatste kommunisten zijn in op
gegaan. We moeten extreem 
unks en extreem rechts over 
dezelfde kam scheren: beide zijn 
immers verwerpeüjk! Zelfs vele 
SP'ers neigen in hun hart im
mers nog naar het kommu-
nisme. 

Sociaal zijn heeft niets te maken 
met links of rechts. Laat ons 
karikaturen als zouden SP en 
Agalev sociale partijen zijn 
doorprikken. Als de SP ver
hindert dat de SZ hervormd 
-wordt Wciardoor deze in de toe
komst op de helling zal komen te 
staan, is deze partij dan zo so
ciaal? Als de SP openUjk de 
macht van de belangengroepen 
verdedigt, politieke benoemin
gen en smeergeld goedpraat, is 

zij dan \vel nog demokratisch ? 
Vele VU'ers kunnen zich -wel 
sociaal-demokraat noemen 
maar zijn daarom nog geen so-
ciahsten. Deze twee begrippen 
hebben niets met elkaiar te ma
ken. 

Als Agalev ervoor pleit om de 
rentelasten van de staat — die 
meer bedragen dan het tienvoud 
van de gezamenhjke winst in de 
hele banksektor — niet meer uit 
te betalen, is Agalev dan een 
sociale partij? Bij zon politiek 
zou de hele banksektor onmid-
deUijk haar boeken moeten 
neerleggen en op haar beurt de 
hele industrie het failhssement 
injagen met een massale werk
loosheid tot gevolg. 

De VU mag zich een progres
sieve partij noemen mjiar dan in 
de betekenis van vooruitstre
vend. De dag dat binnen de VU 
het woord „progressief" ge
bruikt \vordt als een synoniem 
voor „links" zal de partij haar 
plurcJistisch karakter k-wijt zijn. 
Zo ver mogen -we het niet laten 
komen. 

Kristof Agache, 
De Pinte 

IRMA LAPLASSE 
Ik schrijf u omwille van uw 
artikel over Irma Laplasse 
(WIJ , 6 dec. j.1.) -waarvan de 
inhoud mij bezighoudt. Ik geef 
toe het is een perfekt neutraal 
opgesteld artikel m£iar mijn 
vraag is: moest het zo neutraal? 
U weet toch, of bent u nog zo 
jong, dat er in de repressietijd 
verschrikkeüjke dingen zijn ge
beurd, in de eerste plaats om de 
Vlaamse be-weging te treffen. 
Als zovelen de zaak Laplasse uit 
de vergeetboek halen en haar 
proces doen herzien, als een 
onschuldig veroordeelde, 
waarom kan u dan als Vlaams-
nationahstisch weekblad, geen 
stelling nemen en aan de kant 
gaan staan van de onschuldig 
veroordeelde vrouw? 

L. Van Campenhout, 
De Pinte 

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 pets. 

^ DEVRIESE ^ 
woonverlichting 

baron ruzettelaan 78 
8310 brugge 4 

^baan brugge-oostkamp^ 
^ 050 35 74 04 , 

WOONIDEE 
Cecile Moonen 

Interieur Decoratrice 

WIJ hebben hart en tijd voor U 

Gordijnen en Overgordijen 

De beste merken, maken en plaatsen 

20 jaar ervaring 

Advies voor uw interieur 

Woonidee, Stationstraat 16, 
9280 LEBBEKE 

Tel. 052/41.15.73 

TAVERNE-RES^AURA^JT 
NV JAN BREYDEL 
Brugsesteenweg 108 - 8460 OUDENBURG 
Telefoon 059/26.82.97 
Telefax 059/26.89.35 dinsdag gesloten 

Het enige restaurant uit de streek dat durft zijn verse vis 
te tonen (zie toonbanl< ingang) , 

I Brugge 
Specialiteiten: Visfondue 10 soorten J A • -

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 

^ f ilfermees 
\ J L / ' 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 
- Kwaliteitsprodukten 
- Uitstekende service 
— Keuze uit meer dan 600 soorten 

GEMTSESTEENWEG 377 
9300 AALST 
(200 m voor de VIjftiuizen) 
Tel. 053/70.06.64 

liet ^alittö^utó 
Sedert 1910 

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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UMJTER 
DE ZAAK VOEREN/2 

ZE MOGEN DAAR BLIJVEN WONEN, HOOR! 
De modale Voerenaar Ligt In 1978, 15 jaar na de 
overheveling van Voeren naar Limburg, niet meer echt 
wakker van de — ondertiuf^en tot de plaatselijke folklore 
behorende — tw'uten tuöéen Vlaanu- en WaaUgezinden. 
Diezelfde modale Voerenaar wordt echter bruuök uit zijn 
slaap gerukt om daar tot 1982 niet meer in te geraken. Tot 
dan u het landelijke Voeren immers het toneel van een, in 
hoofdzaak WaaLe, terreur o.Lv. één man, die zich altijd 
wonderwel op de achtergrond van de feiten wist te houden: 
José Happart. 

B
I) de parlementsverkiezin
gen van 1978 — de periode 
van het Egmontpakt — lijdt 
de VU in vrijwel heel 

Vlaanderen zware verliezen. 
Toch is er één plaatsje op de 
Vlaamse kaart -waar de partij 
een plusteken voor de uitslagen 
mag plaatsen. In het kanton 
Voeren boeken de Vlaams-na
tionalisten een winst van 11,4% 
voor de Kamer en 4% voor de 
Senaat. Ondanks — of is het juist 
dankzij — de oprichting van Ac
tion FouronnaLie(hF), dat pleitte 
voor een nationaal statuut voor 
Voeren en een volledige twee
taligheid. E^n figuur kw^am bin
nen de AF kwam al snel op de 
voorgrond: José Happart, een 
ingeweken fiiTiitboer van Sint-
Pieters-Voeren. En ook al raakt 
hij er niet echt 'ingeburgerd', de 
man heeft beslist dat Voeren 
vanaf dan 'zijn' domein wordt. 
In die periode raakt het Voe-
rense hek helemaal van de toch 
al broze dam. 

ONAFGEBROKEN 
PESTERIJEN 
In zijn boek Voeren, een heel Hap
part verhaal, geeft Standaard-
joernalist Guido Fonteyn een kort 
overzicht van het geweld tussen 
september 1977 en oktober 
1982. Maar liefst 122 feiten wer
den zwaar genoeg bevonden om 

meer van welk hout pijlen ma
ken. Na de zoveelste betoging, 
deze keer een ^vaarbiJ een hond 
van de rijkswacht een Frans
talige betoger heeft gebeten, 
licht hij toe: „Het dier handelde uit 
wettelijke zelfverdediging". 

VRIEND BOUDEWIJN 
Happart ontpopt zich meer en 
meer van een straatvechter tot 
iemand waarmee ook daadwer
kelijk rekening moet gehouden 
worden. In mei 1979 moet zelfs 
koning Boudewijn dat onder
vinden. Happart dreigt ermee 
een koninklijk bezoek aan Ver-
viers te verstoren als hij de 
monarch niet in eigen persoon 
te spreken krijgt. Het onder
houd wordt, geheel naai Bel
gische traditie, gearrangeerd en 
wel langs de autoweg naar Ver-
viers. Daags nadien komen 5 
van Happarts herrieschop-
pende kompanen vrij. 

Het is niet de bedoeling van het 
Hof dat het onderhoud uitlekt, 
maar Happart ziet dat anders: 
aan wie het maar wil horen, 
vertelt hij dat Boudewijn toe
gezegd heeft te pleiten voor toe
gevingen naar de Franstahgen. 
Vlaanderen reageert furieus. 
Toon Van Over<itraeten schrijft in 
WIJ: „Hoe ernstig de Happart-

provokatie ook ut, men kan ze niet 
Ljdmaken uit de bredere politieke 

doet de waarheid geweld aan. 
Ook Vlaómisgezinden passen de 
techniek van de intimidatie toe. 
Dat blijkt althans uit berichten 
in W I J . „Het 'Troiöième fête du 
peuple fouronnaiti' woö eigenlijk al 
in de nacht van donderdag op vrijdag 
begonnen. De vrachtwagens die de 
feesttenten vanuit Mdlen naar de 
Voer dienden te rijden werden door 
onbekenden onklaar gemaakt. De 
verhuurder, die ook een zwembad 
uitbaat, werd anoniem aangemaand 
Happart geen hand toe te dteken; 
indien wel dreigde men het zwem
badwater te vergiftigen... Weinig 
itmakelijke praktijken die echter het 
onvermijdelijke gevolg zijn van de 
vergiftigde sfeer die reedt) maanden 
rond de Voerstreek cirkelt." 

De sfeer wordt nog grimmiger 
als de losgeslagen café-uitbater 
Grodjean op 23 september 1979 
zijn .22 long rifle leegschiet op 
een groepje Vlaamse betogers. 
Er vallen zwaargewonden. De 
aanhoudende TAK-wandelin-
gen hebben bij de w^allingant de 
stoppen doen doorslaan. Eén 
dag later loopt hij, tot grote 
frustratie van iedereen die 
Vlaams spreekt, weer vrij 
rond... 

lïen kleine maand later, op 21 
oktober, loopt een betoging van 
Vlamingen opnieuw ernstig uit 
de hand: er vallen weer ge-
w^onden, rijks-wachters te paard 
grijpen niet bepaald zachtjes in, 
... Diezelfde dag bezetten ook 
een aantal VMO-militanten het 
Voerense gemeentehuis. Zij die 
worden aangehouden, worden 
later veroordeeld op basis van 
het overtreden van de vî et op 
privé-milities. Tijd voor V M O 
om te ontbinden. 

SNOECK 
OP VOERENSE WIJZE 
In maart 1980 doet zich een 

We laten de fysieke incidenten 
voor wat ze zijn en maken de 
sprong naar de gemeenteraads
verkiezingen van 1982. De VU 
is tevreden met het behaalde 
resultaat, maar haar weekblad 
schrijft toch al: „Eén wanklank in 
Limburg is de uitslag in Voeren... en 
het gevaar dat bendeleider José Hap
part er burgemeedter wordt." Pre
cies één week later kopt W I J : 
„Happart burgemeester? Uitkijken 
naar Voerstreek." 

DE KLUCHT 
En ja hoor, in W I J s eerste ja
nuarinummer van 1983 lezen 
we op de voorpagina: „In een 
onverstaanbaar taaltje, dat van zeer 
ver leek op het Nederlands, legde 
bendeleider en blaaskaak José Hap
part vorige week zaterdag de eed af 
ai) eerste schepen van Voeren." 
Vanaf nu wordt de Nederlands-
onkundige — of is het -onwil-
lende — Happart ook een po-
Htiek probleem. Een burge
meester moet de taal spreken 
van de meerderheid van de be
volking. En voor Voeren is dat 
tot nader order Nederlands... 

Wat volgt IS een staaltje straat-
teater van en op het hoogste 
niveau: Happart wordt niet be
noemd door de koning, maar 
blijft wel de feitelijke eerste bur
ger van Voeren. Een kleine 
maand later horen verbijsterde 
joernalisten premier Martens 
een mopje maken: „Maar ze mo
gen daar blijven wonen hoor!" De 
gladde Martens heeft een zo
veelste regeling voor Voeren 
uitgewerkt: de gemeenten zul
len naar Brabant versast wor
den en aan de Limburgse in
vloedssfeer onttrokken. Voor
waar een kompleet verfrissende 
kijk op de kommunautaire pro
blematiek. 

Om Martens erop de wijzen dat 
er mogelijk ook nog andere op-

Martens van hun kant doen er 
alles aan om de gewezen fruit-
boer links te laten liggen. De 
man in kwestie ligt in die jaren 
vooral d-wars. Tientallen klach
ten over zijn beleid kunnen hem 
niet uit zijn zetel krijgen. 

VRIEND NOTHOMB 
Dat gebeurt wel als de Raad van 
State op 30 september 1986 
beslist dat de benoeming van de 
Nederlandsonkundige Voeren-
aar ongeldig is. Nog voordat 
Vlaanderen de kans ziet om te 
juichen verrast PSC-kopstuk 
Nothomb vriend en vijand even
wel door tegen de beslissing van 
de RvS in beroep te gaan bij het 
Hof van Kassatie. De regering 
zit in een krisis en biedt haar 
ontslag aan bij de koning, die 
dat •weigert. Het kost Nothomb 
wél zijn portefeuille. 

De zeep-serie gaat onvermin
derd voort in de jaren die vol
gen. Onze Franstalige vriend 
^vordt opnieuw^ verkozen tot 
burgemeester en eind '87 heeft 
hij al 7 (zeven) keer de eed 
afgelegd. In '88 doet het 'on
weerlegbaar vermoeden' zijn in
trede: een w êt waarvan officieel 
niet gezegd mjig worden dat ze 
uitsluitend voor Happart is 
goedgekeurd. Van burgemees
ters, hun plaatsvervangers en de 
schepenen \vordt voortaan 'ver
moed' dat ze de taal van hun 
taalgebied beheersen. Pas in de
cember 1994 beslist de RvS dat 
het vermoeden t.a.v. Happart 
wel degelijk weerlegd is. De 
man kan — totdat bewezen is dat 
hij Nederlands spreekt als Mar-
tine Tanghe — geen burgemeester 
worden van Voeren. 

EINDE IN ZICHT? 
Daarmee is voorlopig één Voe-
rens probleem van de baan. En 
ook al is 'de flosj van de Voer-

een Vlaamse gemeente: geen goed geregisseerd massaspel, maar een werkelijke konfrontatie. 

in het overzicht opgenomen te 
worden: gaande van het afknip
pen van geraniums, over het 
vernielen van wagens tot het 
bedreigen van Vlaamse (niet: 
Vlaamsgezinde!) kinderen en 
het schieten naar betogers. 

Voor Happart en zijn AF is het 
menens van bij het begin: als 
Voeren niet bij het formatie
beraad van 1979 wordt betrok
ken, dan zal men voor iedere 
Vlaamse deur een rijkswachter moe
ten zetten. Rik Boel, toenmalig 
minister van Binnenlandse Za
ken, \veet bij momenten niet 

kontekst. De recente geschiedenis 
van België bestaat uit een steeds 
snellere opeenvolging van commu
nautaire spasmen, die ieder zinnig 
en toekomstgericht werk onmogelijk 
maken. (...) Het wordt meer dan tijd 
dat wij ons definitief losmaken uit de 
Waals-Brusselse chantage (...) 
want terwijl wij gebiologeerd naar de 
ogen van de slang in Voeren kijken, 
maakt ze zich klaar om ons een 
wurgende kronkel in de nek te leg
gen. " 

ZyfEtABAD 
Stellen dat de agressie in Voeren 
alleen van Waalse kant komt. 

tweede, meer tot de verbeelding 
sprekend, incident met vuur
wapens voor: de Luiksgezinde 
Snoeck heeft in zijn slaapkamer
raam postgevat en vuurt, voor 
het oog van de kamera's, op alles 
wat Vlaams is en wat be^veegt. 

De internationale media ver
slaan het incident op een zo 
spektakulaire wijze dat menig 
Amerikaan denkt dat in België 
de burgeroorlog is uitgebroken. 
Dat dat niet gebeurt, is mede te 
danken aan het feit dat de dolle 
schutter niemand dodelijk 
treft. 

lossingen zijn, roept de VU een 
spoedbetoging samen. „En dat 
alles voor een Luikje lummel die 
toevallig in Voeren is komen wo
nen. ", schrijft een verbolgen Van 
Overstraeten. Het protest mag 
niet baten: een nieu^v plan laat 
Voeren weliswaar bij Limburg, 
maar eind '83 is de benoeming 
van Happart een feit. 3 weken 
later al laa.t hij een Vlaams kleu-
terschooltje ontruimen ten 
voordele van de Franstalige 
kleuters. Kortom: een 'vader 
voor alle burgers'... 

De opeenvolgende regeringen 

karroesel' dan nu wel geplukt, 
het molentje is nog niet stil-
gevaUen. ILen klein jaar geleden 
was er nog een rel rond de 
financiering van Franstalige in
stellingen in Voeren en rond de 
uitholling van de bevoegdheden 
van de Limburgse goeverneur. 
De kritiek die de VU daarop 
had, w^erd door huidig Vlaams 
minister-president Vandenbrande 
aangegrepen als argument om 
de demokratische Vlaams-nati
onalisten uit de huidige Vlaamse 
regering te houden. 

Geert Vranken 
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