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^ KLEURIGER VOLKSUNIE 
VUJO, vragende partij. Biz. 3 

-< DE WETSTRAAT WERKT 
Uitgebreide verslaggeving. Biz. 4, 5 en 6 

-< HERMAN VAN DEN REECK 
Op zoek naar wie hij echt was. Biz. 7 

-> NATIONALISME 
Volgens Kruithof. Blz.8 

^ EEN KERST-KATERN 
Vraaggesprekken bij de vleet. 
Biz. 9 tot biz. 16 

^ DE VOETBAL-BONZEN 
Gepakt in de zaak-Bosman. Biz. 21 

^ DE lAATSTE AFLEVERING 
Van 40 jaar herinneringen. Biz. 24 

ZES MAANDEN 
DEHAENE II 

D
oor wilde treinstakingen, een 
massale ambtenarenbeto-
ging, aanhoudende sociale 
onrust bi) Sabena en een stij

gend aantal bedrijfssluitingen 
groeit in dit land een sfeer van 
onbehagen. Wat draait hier nog 
zoals het hoort? De goegemeente 
vraagt het zich af. En alsof dit nog 
niet genoeg was schromen koa-
litiepartners zich niet mekaar ver
wijten naar het hoofd te slingeren 
en moet de eerste minister tussen 
zijn frakties pendelen, om de 
brandjes te blussen. Ondertussen 
blijft het grote werk hggen. 

Eerder deze week riep de Volks
unie de pers samen om aan de hand 
van het dossier „6 maanden De-
haene" het gebrek aan beleid aan te 
tonen. 

Haarfijn wordt daarin uitgelegd 
hoe de twee regeringsfamilies heel 
mooie verkiezingsbeloften hebben 
gedaan waarvan na een half jaar 
Dehaene II nog niet veel van in 
huis is gekomen. 

De hervorming van de Sociale Ze
kerheid, de werkgelegenheid als 

eerste prioriteit, het saneren van de 
overheidsfinanciën, de milieuzorg, 
het aanpakken van korruptie, het 
gezondraaken van overheidsbedrij
ven. 

Zes onderwerpen die de verkie
zingsprogramma's stoffeerden en 
die later in het regeerakkoord wer
den genoteerd. 

Tot daar de beloften. Nu de wer
kelijkheid. 

Wat de hervorming van de Sociale 
Zekerheid betreft zit Dehaene met 
een Waals-socialistisch front aan 
z'n broek, zo danig dat hij de eigen 
CVP-studiegroep en de Vlaamse 
minister-president voor het hoofd 
moet stoten. CVP-voorzitter Van 
Hecke heeft wel mooi praten over 
de Walen als onverbeterlijke pro
fiteurs van het Belgische systeem. 
Maar wie laat ze profiteren? Toch 
wel de CVP zeker! 

Op het vlak van de werkgelegen
heid staat deze rooms-rode rege
ring nergens. In de plaats van pri
oriteit is er wat gesleutel in de 
marge gekomen. Nu heeft niemand 

INZAMELINGSAKTIE ANZ 
GAAT VERDER 

59STE ZANGFEEST: 
AFSPRAAK OP 28 APRIL 
In 1996 zal toch een Vlaanu-natbnaaL Zangfeest plaats
vinden. Dat bcdiute dinsdagavond de organuator, het 
Algemeen Nederlands Zangverbond. De 59ste editie van het 
Zangfeest zal plaatsvinden op 28 april, onder het nwtto 
"Vlaanderen Dag en Nacht". Er zal nut het Sportpaleis 
onderhandeld worden om de huurprijs te drukken. 

H
et heeft er even naa r uit
gezien da t het V laams -Na
t ionaal Zangfees t aan een 
z w a n e z a n g toe w a s . O r 

ganisa tor A N Z k a m p t e me t een 
s t ruk turee l t ekor t van anderha l f 
miljoen. Vooral de loodzware 
huurpr i j s van he t A n t w e r p s 
Spor tpale is , w a a r v o o r he t A N Z 
echte r niet onmiddell i jk een al
ternat ief zag, deed he t Z a n g 
feest bi jna de das om. 

D a a r o m h a d m e n enkele maan
den ge leden beslist een red-
dingsakt ie op het g e t o u w te zet
t en . H e t A N Z zocht 500 over-

het wondermiddel tegen de werk
loosheid in huis, ook de Volksunie 
niet, maar iets doen zou nog altijd 
beter zijn dan afwachten en de boel 
laten draaien. 

De poespas van de overheidsbe
drijven begint behoorlijk te stin
ken. RMT, NMBS, Sabena, Belg
acom. Nog steeds unitaire bedrij
ven die slecht beheerd werden en 
worden en geldverspillend zijn. 
Dat ze zowel voor overheid als 
vakbonden steeds de kazen ge
weest zijn om de vriendjes van voer 
te voorzien maakte van deze be
drijven logge, dure en ondoorzich
tige instrumenten. 

Sinds in de Wetstraat het spook 
van Maastricht ronddoolt is het 
halen van de 3%-norm een eigen 
leven gaan leiden. Een doelstelling 
die ten koste gaat van een ernstig 
tewerkstellingsbeleid. 

Als het klopt dat volgens een in 
opdracht van het Europees Par
lement gemaakte studie Europa te
gen het jaar 2000 afstevent op een 
verlies van 1,5 miljoen banen, dan 
moet het behalen van de Maas
tricht-norm toch wel eens anders 
bekeken worden. De Volksunie 
wijst de Europese muntunie niet af, 
zij vraagt enkel dat de sociale ef-
fekten ervan beter zouden worden 
ingeschat. De Vlaams-nationalis
ten waarschuwen ervoor de boog 
van de verwachtingen te hard te 

tu igde en k u l t u u r b e w u s t e Vla
mingen die vanaf '95 en ge
d u r e n d e vijf j aa r jaarlijks 5.000 
fr. wi lden s tor ten ter onder 
s teun ing van de Zangfees t - t ra
ditie. D e z e 500 Vlamingen zou
den in ruil de eer genie ten op
g e n o m e n te zijn in he t "Be-
sche rmkomi tee v o o r he t Vlaams 
Na t ionaa l Zangfeest" . H u n na
m e n zouden jaarlijks in het p ro 
g r a m m a b o e k a fgedrukt w o r 
den. 

D e inzamel ingsakt ie heeft 
klciarblijkelijk sukses opgele
verd . A N Z - s e k r e t a r i s Koenraad 

spannen. Het opengooien van de 
EG-grenzen in '93 heeft ook niet 
die weerslag gehad die ons werd 
voorgespiegeld. 

Op hun perskonferentie hebben de 
VU-woordvoerders naast deze 
pijnpunten ook alternatieven ge
plaatst, de regeringspartijen kun
nen er hun voordeel mee doen. 
Besluitend hebben zij ook een 
lijstje van de zgn. Verloren De
batten samengesteld. De strijd te
gen de korruptie, de sanering van 
Abos, de milieuheffing, het uit de 
weg gaan van maatschappelijke 
vraagstukken als eutanasie en ge
notsmiddelen. 

Zes maanden Dehaene, het is verre 
van een zegebulletin. Bovendien~ 
moet men zich de vraag stellen 
waarom Jean-Luc Dehaene zes 
maanden eerder dan voorzien ver
kiezingen diende uit te schrijven. 
Het heette toen dat dit nodig was 
om de dringende problemen nog 
voor eind '95 te kunnen aanpak
ken. Maar op geen enkel vlak heeft 
deze regering beslissingen geno
men en strukturele ingrepen uit
gevoerd. Op geen enkel terrein 
heeft zij een antwoord gegeven op 
de problemen die zogezegd aan de 
basis lagen van de vervroeging van 
de verkiezingen. 

Wie van de lezers zon politiek nog 
begrijpt raag het ons laten weten! 

IVIaurits Van Liedekerke 

De Meutder beves t igde ons da t er 
al 2,25 miljoen frank ingeza
meld is, bijna het beoogde doel 
(2,5 miljoen) voor dit jaar. , ,We 
w a r e n zelf een beetje ve r ras t 
d o o r he t sukses . M a a r de in
zamel ingsakt ie gaa t n o g s teeds 
verder" , zegt D e Meu lde r . 

H e t A N Z gaa t ook op zoek n a a r 
m e e r sponsors , en zal n i euwe 
onde rhande l ingen a a n k n o p e n 
me t het Spor tpale is , om de 
huurpr i j s te d r u k k e n . D e 59ste 
editie v a n het Zangfees t w o r d t 
om financiële r e d e n e n wei een 
sober m a a r stijlvol gebeuren . 
, , O p lange termijn moe ten we er 
n a a r s t reven om het Zangfeest , 
zoals da t voor aUe a n d e r e A N Z -
aktivi tei ten geldt, zelfbedrui-
p e n d te maken" , v ind t D e M e u l 
der. 

Wie a lsnog zijn steentje kan 
bi jdragen, w o r d t ve rde rgeho l -
pen op het A N Z - s e k r e t a r i a a t , 
Baron Dhan i s l aan 20/2, 2000 
A n t w e r p e n (tel. 03/237.93.92) 
Bi jdragen k u n n e n rech t s t reeks 
ges tor t \vorden op het r eke
n i n g n u m m e r 409-6518251-89 
van he t A N Z met ve rmeld ing 
"Beschermkomitee" . Giften 
vanaf 1.000 fi-ank zijn fiskaal 
af t rekbaar . 

(pdi) 
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• Tienduizenden ambtena
ren van ministeries, lokale 
besturen, overheidsbedrij
ven en onderwijs betoogden 
woensdag in Brussel. Ze 
protesteerden tegen het af
bouwen van het ambtena
renstatuut. 

• Vrijdag keurde de raad 
van bestuur van de NMBS 
het herstruktureringsplan 
voor de spoorwegen goed. 
De vakbonden reageerden 
woest. Maandag werd het 
spoor in een wilde staking 
gedeeltelijk lam gelegd. 
Dinsdag breide Wallonië 
daar nog een vervolg aan. 
De al zo getergde treinrei
ziger w^as nog eens de 
dupe. 

• Ook bij Sabena werd het 
werk neergelegd. Een so
ciaal bemiddelaar poogt er 
nog steeds vakbonden en di-
rektie rond de tafel te krij
gen. Voor federaal minister 
van Ambtenarenzaken Fla-
baut, een PS-er, is het de 
baas die de schuld draagt 
voor het sociaal konflikt. 
Fiahaut deelde mee dat men 
Pierre Godfroid voorgoed bui
tenspel zou moeten zetten. 
De minister vindt dat men 
beter zonder Godfroid kan 
voort onderhandelen. 

• De adjunkt van de goe-
verneur van Vlaams-Bra
bant, PS-er Dejolrc, heeft een 
reeks klachten van Frans-
taligen in de faciliteitenge
meenten over een kennis
makingsbrochure over de 
nieu%ve provincie overge
maakt aan de Vaste Kom
missie voor Taaltoezicht. Bij 
rechtstreekse kontakten met 
de bevolking gebruikt de 
provincie terecht alleen het 
Nederlands. Slechts wan
neer de boodschap via de 
faciliteitengemeenten ver-
stuvu-d wordt, kan er volgens 
VU-deputé Van Autgaerden 
van Frans sprake zijn. 

• O p de Europese top van 
Madrid werd beslist de Eu
ropese eenheidsmunt euro 
te dopen. Weinig origineel, 
maar iedereen kon er zich 
min of meer achter zetten. 
De Europese Muntunie gaat 
op 1 januari '99 van start. 
Begin '98 pas wordt uitge-
maiakt wie mag deelnemen 
aan de EMU. En begin 2002 
komen de bankbiljetten en 
muntstukken in euro op de 
markt. Half 2002 verliezen 
de nationale bankbiljetten 
en munten van de EMU-
landen hun status van wettig 
betaalmiddel. 

• De Vlaamse regering en 
de sociale partners hebben 
een banenplan uitgedokterd 
waarvoor op twee jaar tijd 6 
miljard wordt uitgetrokken. 
Het geld wordt gebruikt 
voor premies bij arbeidsher
verdeling, stageplaatsen 
voor jongeren, investerings-
waarborgen voor kmo's, 
(eventuele) Vlaamse fiskale 
stimuli, meer wetenschappe
lijk onderzoek, extra vor
ming en opleiding van laag
geschoolden en langdurig 
werklozen. 

NET-WERK? 
Beste lezer, 

zoals U gemerkt heeft, viel 
de laatste W I J van het jaar 
te laat in uw bus. De ge
boorte van dit extra dikke 
51ste nummer was een wer-
kehjke martelgang. 

Wat lil i l l iep er allemaal mis.' 

De redaktie is aangesloten 
op een komputer-netwerk 
dat heel het VU-sekreta-
riciat op het Barrikaden-
plein bedient. Net-werk? 
Inderdaad, als het werkt. 
En dat was vanaf vorige 
vrijdagnamiddag tot goed 
maandagmiddag niet het 
geval, omdat komputerspe-
cialisten het netwerk net 
even te fijn wilden bijstel
len. 

Tot overmaat van ramp viel 
dinsdagochtend ook het 
netwerk bij Decom in 
Groot-Bijgaarden uit, waar 
de pre-press van W I J ge
beurt. De panne werd in de 
loop van de late namiddag 
gedeeltelijk opgelost. Niet
temin slaagden we er niet 
meer in om W I J nog bijtijds 
gedrukt en op de post te 
krijgen. 

De redaktie verontschul
digt zich voor de ergernis 
die zij buiten haar wil om 
berokkend heeft. Toch een 
zalig kerstfeest en de beste 
jaarwensen. W I J is er terug 
de tweede week van janu
ari, en hopelijk zonder tech
nische mankementen, in 
een nieuw kleedje. 

Vic Anciaux gaat niet akkoord met de wijze waarop hij moeat vernemen dat hij de deontologidche regeb 
met betrekking tot zijn brochure over migranten zou overtreden hebben. 

VIC EN DE... 
Vorige week stond in de kranten 
te lezen dat Vie Anciaux voor de 
kontrolekommissie op de ver
kiezingsuitgaven gedaagd 
wordt omwille van de brochure 
Migranten over Belgen/Belgen over 
migranten die hij als Collegelid 
van de Vlaamse Gemeenschaps
kommissie in Brussel, o.m. be
voegd voor migranten, heeft 
verspreid. 

Anciaux zou een dubbel misdrijf 
gepleegd hebben. Hij zou de 
kommissie te laat laten weten 
hebben dat hij van plan was een 
brochure te maken, en boven
dien liet hij zijn foto in de bro
chure afdrukken. 

De VU-staatssekretaris rea
geerde boos. Om te beginnen 
moest hij in de krant lezen dat 
hij zichzelf "in het zonnetje" 
gezet heeft, en "op het matje" 
van de kommissie zal geroepen 
worden. De brochure zelf werd 
in de pers een "pubHcitaire 
stunt" genoemd. 

Dciarom verstrekte Anciaux sr. 
aan de kommissie en de pers 
volgende korrekties op de kran
tenberichtgeving: I) de kontro
lekommissie werd bij brief van 
29 maart '95 verwittigd van de 
herdruk van de bewuste bro
chure. 

...KONTROLE
KOMMISSIE 
2) Volgens Vic Anciaux kennen 
de groepen waarvoor de Voor-
,oordelenbrochure bestemd is, 
graag de politikus of overheids-
persoon die voor de uitgave 
verantwoordelijk tekent, met 

naam en voorkomen. ,,Dit is 
natuurlijk maar de mening van 
iemand die reeds jaren zijn nek 
uitsteekt om een moeUijk sa
menlevingsproces in goede ba
nen te leiden", voegt Anciaux 
daar aan toe. 

3) De Vooroordelenbrochure 
wordt dagelijks aangevraagd en 
gaat als zoete broodjes van de 
plank. „Hoofdzakelijk naar 
mensen uit gans Vlaanderen, die 
helaas niet voor mij kunnen 
kiezen", luidt hier de cynische 
kommentaar van de gewezen 
VU-voorzitter. 

En hij gaat op dezelfde toon 
verder. Anciaux v r a a ^ op de 
hoogte gesteld te worden van de 
procedure volgens dewelke de 
kommissie haar werkzaamhe
den regelt. „Komt ze in open
bare zitting bijeen? Blijkbaar 
wel, gezien ik het verslag in de 
pers kan vernemen zonder enige 
kennisgeving van de vergade
ring zelf, laat staan van de be
raadslaging, het oordeel of een 
uitnodiging om mij te komen 
verantwoorden. Is u van me
ning dat deze "publicitaire 
stunt" van de kommissie of één 
van hciar leden wel degelijk met 
de deontologische spelregels 
overeenstemt ? ", vraagt Anciaux 
tenslotte aan de sekretaris van 
de kommissie. En besluit: ,,Mis
schien zal ik uw antwoord langs 
de pers vernemen. 

VANDENBROUCKE 
Willy-gate luidt de titel van het 
jongste boek over de Agusta-
affaire. De nieuwehng werd uit 
de tekstverwerker geschud van 
Het Laatdte A'i!^M«'t/-joernaliste 
Ann Batd. Zoals dat na de pu-
blikatie van Aliert, koning na 
Boudewijn van VUM-joernalis-
ten Neuckermand en Vandendried-
dche blijkbaar hoort om de ver
koop aan te zwengelen, ging aan 
Willy-gate ook een primeur 
vooraf. 

Oud-minister van Buitenlandse 
Zaken Frank Vandenbroucke zou 
aan een flink ciantal bekende 
Vlamingen schriftelijk gevraagd 
hebben "of ze bij een volgend 
interview eens hun medeleven 

met hem konden betuigen of en 
passant konden opmerken dat 
die Vandenbroucke in feite on
schuldig is." 

De primeur van Bats berustte, 
in tegenstelling tot de primeur 
die de verkoop van het Albert-
boekje stimuleerde, op weinig 
meer dan geruchten, los zand 
dus. Joemaliste noch uitgever 
konden hun forse beweringen 
immers staven met bewijsma
teriaal, de brief in kwestie. Het 
het Vandenbroucke toe om "met 
mdde verwondering kennis te 
nemen van het bericht dat me
vrouw Bats verspreidt", en de 
"fantasierijke" joernaliste uit te 
dagen één enkele van die brie
ven op te duikelen. 

Vandenbroucke geeft slechts 
toe brieven rondgestuurd te 
hebben met de vraag de petitie 
te tekenen "De SP is nodig". En 
later schreef Vandenbroucke 
aan die ondertekensiars een 
brief om de "politieke" redenen 
voor zijn ontslag (hij had zwart 

f eld verbrand) te verduidelij-
en. 

Moest Ann Bats in de SP aktief 
zijn, zou het voorval een mooie 
tedt ccue vormen voor de de-
ontologische kommissie. Spijtig. 
Het verhaal van "de brief van 
Vandenbroucke" hoort thuis in 
de kategorie berichtgeving die 
tot het senaatskoUoquium geleid 
heeft waar de pers zich op het 
beklaagdenbankje voelde zitten, 
en waarop Vandenbroucke 
voortaan niet meer wü reage
ren. 

zelf een imago toe te meten dat 
evenveel met de realiteit over
eenstemt als Dehaene die voor 
Anderlecht supportert, werd op 
onnavolgbare wijze geïllu
streerd door de tekst van de 
Vlaamse Leeuw op een scherm 
achter het podium te projekt-
eren. Maar de windwoorden 
van Van Hecke weekten aan 
Franstalige kant hevige reakties 
los. In een nieuwsanalyse in De 
Standaard kon de politiek ge-
interesseerde intussen wel meer 
vernemen over de jo-jo-taktiek 
van Van Hecke. 

In de CVP-cenakels was een 
week geleden door de 
"Vlaamse" lobby aangedrongen 
op een sterkere profilering, om
dat Dehaene de opdeling van de 
SZ in twee pijlers en de over
heveling van de ziekteverzeke
ring en de kinderbijslagen naar 
Vlaanderen een beetje te vlotjes 
in de koelkast had gestopt. 

Met de struikelzin op het CVP-
kongres voor gevolg. Waarop 
maandag de "federale" lobby in 
de CVP zich weer liet horen. Er 
zal nu weer even olie op de 
golven gegooid worden. Men 
moet immers goed begrijpen dat 
de CVP de partij van het "even
wicht" is: als de perfekte jojo 
zegt ze nu eens dit, dan weer 
dat, maar meent het een noch 
het ander. Waar is het de CVP 
dan om te doen? De partij-
woordvoerder gaf het in een 
onbewaakt moment zelf toe: 
,,A'iag de CVP zich ook eens 
profileren, ja?" (J)e Morgen). 
Meer niet. 

CVP KLAUWT? 
E^n msiandagse krantekop in 
Het Nieuwéhlad trok onze aan
dacht: CVP klauwt. Het heet dat 
de CVP haar "Vlaams profiel 
verscherpt", omdat CVP-voor-
zitter Van Hecke op een kongres 
•wat hardere kommunautaire 
taal sprak dan de waarnemers 
verwacht hadden. Wel, het is 
niet met kongreswoorden dat de 
CVP haar Vlaams profiel kan en 
moet versterken, maar wel door 
haar beleidsdaden {zie ook "Het 
partijbestuur deelt mee). 

Die wens van de CVP om zich-

MAGISTRATUUR 
De CVP heeft nog een ont
dekking gedaan: dat de ma
gistratuur met pohtieke benoe
mingen niet gebaat is. In alle 
ernst riep Van Hecke op om de 
magistratuur te depolitiseren. 
In 1988 vormde de depoliti
sering van de magistratuur al 
één van de tema's op het kon
gres over een Nieuw^e Politieke 
Kuituur dat de VU onder lei
ding van toenmalig voorzitter 
Jaak Gabriëlt) in Oostende or
ganiseerde. 
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VU-kamerlid Geert BourgeoLi 
nam met vreugde en verbazing 
kennis van de late knstende-
mokratische bekering. Want in 
de regeerverklaring werd daar
over met geen woord gerept. 
Dit werd toen door Bourgeois 
scherp aangeklaagd. 

In de beleidsnota Justitie van 
CVP-minister De Clerck werd al 
evenmin een letter aan de de
politisering van de magistratuur 
besteed. Toen Bourgeois hierop 
de politisering van het gerech
telijk apparaat één van de grote 
kwalen van de justitie noemde, 
^vachtte hij vergeefs op een re-
aktie van de minister. 

De VU zet zich krachtig af 
tegen het voorstel van Van 
Hecke om tot een depolitise-
ringspakt tussen de politieke 
partijen te komen. „Politieke 
pakten tussen partijen", zo 
schrijft Bourgeois, „bieden geen 
garanties. De wet moet ver
anderen. Zo eenvoudig is dat." 
En de VU zal wettelijke ini
tiatieven om het probleem van 
de politisering van het gerech
telijk apparaat aan te pakken 
zeker steunen (zie ook "Het par
tijbestuur deelt mee"). 

BEPERKTE FUSIE? 
Volgens Het Laat<ite Nieuwd wil 
de Brusselse minister-president 
Pic^ueeen fusie van de Brusselse 
gemeenten, in beperkte zin wel-

De wlndwoorden van Van Hecke weekten aan Frandtalige kant hevige 
reaktieö lod. 
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iswaar. Picqué ziet het aantal 
Brusselse gemeenten op langere 
termijn evolueren van negentien 
naar twaalf of dertien. 

Het is het gat in de hoofd
stedelijke portemonnee dat Pic
qué tot denkwerk heeft aan
gezet. Sommige gemeenten in 

het hoofdstedelijk gewest ste
venen op een regelrechte ka-
tastrofe af. Dciarom bereidt de 
PS-minister-president initiatie
ven voor om de solidariteit tus
sen arme en rijke gemeenten te 
versterken. 

Hij vidl de fusies niet opleggen. 

Alles moet op vrijwillige basis 
gebeuren. De minister-presi
dent vidl behaleve een mogelijke 
fusie tussen Vorst en Sint-Gülis 
ook geen namen noemen voor 
andere mogelijke fusies. 

LAPLASSE 
Het proces Laplasse werd ver
daagd tot half januari. Daarmee 
wol de voorzitter van het militair 
gerechtshof de burgerlijke par
tijen (die de belangen van de 
nabestaanden van de omge
brachte verzetslieden verdedi
gen) de gelegenheid geven een 
tiental getuigen te dagvaarden. 
Het gaat om een gewezen rijks
wachter, een vijftal Oostduin-
kerkenaars en drie Duitsers. 

De openbare aanklager kon
digde daarop aan dat hij nog een 
extra getuige wil oproepen. Die 
zou een heel nieuw hcht op de 
zaak werpen. Volgens De Morgen 
baseert de auditeur zich op een 
gerucht dat niet Irma Laplasse, 
maar een andere vrouw en hsiar 
dochter, eveneens familie van 
gearresteerde koUaborateurs, 
de Duitsers ingelicht hebben 
over de aktie van het verzet. 
Voor dit gerucht kon de krant 
nergens bevestiging krijgen. 

Daags voordien had het open-
bciar ministerie de vrijsprjiak 
gevraagd voor Irma Laplasse. 

REDAKTIE 
EN 
SEKRETARIAAT 
GESLOTEN 
Tijdens de eindejaarsperi
ode sluiten de redaktie van 
W I J en het VU-sekreta-
riaat op het Barrikaden-
plein 12 de deuren. Vanaf 
23 december 1995 tot en 
met 1 januari 1996 kunt U 
op het Barrikadenplein niet 
terecht. Er is ook geen te-
lefoonpermanentie voor
zien. 

Fajcen kan natuurlijk wel. 
Het fax-nummer voor het 
VU-sekretariaat blijft 
02/217.35.10. De redaktie 
heeft intussen een eigen 
fax-nummer: 02/219.97.25 
Is 't genoteerd? 

DE WIJ-REDAKTIE 
BIEDT HAAR LEZERS 
GRAAG DE BESTE 

NIEUWJAARSWENSEN 
AAN! 

HET ONGENOEGEN VAN DE JONGEREN 
Wanneer start de Volksunie de 
tweede faze van de partij her
vorming? Dat is de vraag die 
de Volksunie jongeren zich in 
het licht van de verkiezingen 
van een nieuw VU-partijbe-
stuur en een nieuwe VU-voor-
zitter stellen. De V U J O ver
wijst daarmee naar het uit
blijven van de beleving van het 
partijprogramma dat in no
vember '93 in Leuven bijge
spijkerd werd. Dit nieuwe 
partijprogramma vindt de 
V U J O erg geslaagd. Maar 
wat is er bijna vier jaar later 
met die mooie kongresreso-
luties gebeurd? 

,, Nagenoeg niets", treurt 
VUJO-voorzitter Sigiird Van-
germeerdch. Hij wijst erop dat 
de jongeren (-36-jarigen) bij 
de verkiezingen van 21 mei jl. 
de grootste groep vormden 
van het Volksunie-elektoraat. 
Volgens Vangermeersch heb
ben deze jongeren voor de 
Volksunie gestemd omwiUe 
van dit vernieuwd pro
gramma. „We mogen hen nu 
niet in de steek laten", vindt de 
VU J O-voorzitter. 

Daarom moet het volgens de 
V U J O gedaan zijn met de 
kool en de geit te sparen: de 
eerste opdracht voor de Volks
unie luidt: het doorduwen van 
de vernieuwing. De jongeren
organisatie van de Volksunie 
doet een oproep naar de kan
didaat-partijbestuursleden, de 
kandidaat-ondervoorzitters, 
de kandidaat-penningmees
ters, de kandidaat-sekretaris-
sen, de kandidaat-voorzitters. 
Dat ze zich uitspreken over 
wat ze met het vernieuwde 
VU-programma willen. De 
V U J O zal in de loop van 

januari beslissen welke kan
didaten ze zal steunen. 
De jongeren gaven op een 
perskonferentie in het Brus
sels kafee "De Kafka" enkele 
voorbeelden van waar de par
tij te kort schiet in de beleving 
van haar eigen kongresreso-
luties en in de interne -werking 
van de partij. De V U J O 
spreekt van "pijnpunten". 

VUJO-voorzitter Vanger
meersch: „Neem nu het voor
beeld van de numerus clausus. 
O p haar jongste kongres nam 
de Volksunie hierover een dui
delijk standpunt in: de VU lust 
geen numerus clausus. Maar 
waarom pakt de partij nu dit 
tema zo in het brandpunt van 
de belangstelling staat met 
haar standpunt niet uit?" 
Er worden andere pijnpunten 
bovengespit: de jongeren vin
den dat de VU niet voldoende 
nadenkt over het zwaarder be
lasten van vermogensinkom
sten om de put in de schatkist 
te delgen; dat de kongrestek-
sten zeer precies de plichten 
van migranten omschrijven, 
maar erg vaag blijven over de 
rechten; dat de partij niet on
dubbelzinnig protesteert tegen 
"het perverse sluitingsuur", 
dat er niet nagedacht wordt 
over een "beleid naar uit
gaande jongeren toe", dat de 
VU zelfs nog geen standpunt 
innam over dit tema. 

Een biezonder pijnpunt voor 
de jongeren vormt verder het 
drugdebat in de Volksunie, 
nog steeds een taboe. De VU 
mag volgens de jongeren ook 
hier de kontroversiële stand
punten niet uit de weg gaan. 
Zelf is de V U J O voorstander 
van de legalisering van can

nabis. Vangermeersch: „Wij 
eisen niet dat de partij in
houdelijk volledig op de 
VUJO-lijn zit. We verwach
ten wel dat onze partij haar 
kongresstandpunten volgt 
door het drugdebat in alle 
openheid te voeren en de 
vraag rond de legalisering van 
cannabis op de politieke 
agenda te brengen. We be
treuren dat de VU hier kansen 
liet liggen: de PS was ons 
voor." 

Ook de interne partijwerking 
laat volgens de jongeren van 
de Volksunie te wensen over. 
Vangermeersch: „Op het jong
ste VU-kongres stemde de 
partij een absoluut kumul-ver-
bod. Met weinig omhaal werd 
deze resolutie na de verkie
zingen "vergeten". Zelfs een 
intern debat over enkele op
vallende "kumulards " of over 
de opportuniteit van te veel 
mandaten in te weinig handen, 
werd niet overwogen. Agalev 
heeft geen gelijk als ze stelt 
geen klassieke partij te zijn 
omdat ze als enige partij een 
kumul-verbod in haar statuten 
inschrijft. Toch hebben -we om 
evidente redenen niet kunnen 
reageren toen de ekologisten 
deze "halve waarheid" lan
ceerden." 

De jongeren vinden niet dat de 
Volksunie zich teveel op het 
kommunautaire veld profi
leert: „De VU moet het kom
munautaire deel van haar pro
gramma niet laten varen. Ze 
moet wel nadenken over het 
diskours waarmee ze haar 
kommunautaire tema's naar 
voren schuift." 

Het ongenoegen van de jon
geren zit diep. En het is be-

grijpehjk. Er wordt vandaag 
niet zo veel meer gehoord over 
de kongresresoluties van en
kele jaren gelden. Nochtans 
staat met Bert Anciaux een 
voorzitter aan het roer met een 
uitgesproken "progressief" 
imago, in wie de jongeren zich 
trouwens volledig terugvin
den. Nochtans werden met de 
verkiezingen van 21 mei de 
VU-fr£ikties in de verschil
lende parlementaire vergade
ringen gevoelig vernieuwd en 
verjongd. 

In hun analyse van het verschil 
tussen teorie (het programma, 
de kongresresoluties) en prak
tijk (de beleving van dat pro
gramma en die resoluties in het 
politieke werk) laten de jon
geren na de vinger onomwon
den op de wonde te leggen. De 
waarom-vraag w^ordt beant
woord met algemeenheden als 
"de VU wil teveel de kool en de 
geit sparen", of "de voorzitter 
maakt niet het gehele partij
bestuur uit", zelfs "misschien 
moeten we zelf harder ons best 
doen". 

Maar ligt de verklaring voor 
het verschil tussen teorie en 
praktijk niet voor een belang
rijk deel in een interne ver
deeldheid bij VU-basis én -top 
over net deze kontroversiële 
standpunten die op het kon
gres van Leuven werden in
genomen? Worden die stand
punten wel voldoende "gedra
gen" door de ganse partij om 
ze in het politieke werk aan 
bod te laten komen? En 
schrikken zelfs de "progres
sieve" VU-ers, die zich wel 
voor het volle pond achter de 
Leuvens kongresresoluties 
scharen, tot vandaag niet terug 

voor de kracht van de tegen
stand en de gevolgen daarvan 
voor de partij, om met -wer
kelijk kontroversiële stand
punten hun nek uit te steken? 
Anders gezegd: ligt de ver
klaring niet ge-woon in het feit 
dat de partijleiding en de par
lementaire mandatarissen het 
bestaansrecht van de Volks
unie nog steeds niet voor het 
volle pond gekonsolideerd 
achten, en daarom een mo
gelijk opflakkeren van de in
terne kontroverse (voorlopig) 
liefst vermijden? 
Men krijgt de indruk dat ook 
de V U J O met het antwoord 
op deze -vraag worstelt. Want 
als het hen zo hoog zit, 
-waarom komen de jongeren 
dan zélf niet met een tegen
kandidaat voor VU-voorzitter 
Bert Anciaux voor de pinnen? 
Die kan zich dan nog terug
trekken, indien Bert Anciaux 
belooft meer rekening te hou
den met het ongenoegen van 
de jongeren. 

VUJO-voorzitter Vanger
meersch zegt dat de V U J O 
geen kandidaat-voorzitter de 
ring instuurt om precies Bert 
te wiUen vooruitduwen. We 
zullen zien of het lukt. Even 
verder in dit blad, toont Bert 
Anciaux zich "niet onte-vre-
den" over het resultaat, zowel 
inhoudelijk als wat betreft de 
uitstraling van de partij, van 
"een aantal fundamentele wij
zigingen " die de VU onder zijn 
leiding heeft ondergaan. Hij 
kondigt aan dat "het vernieu-
-wend beleid alleszins verder 
gezet zal worden." Hadden de 
jongeren niet wat meer ver
wacht? 
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SAUWENS ZWENGELT SZ-DEBAT AAN 

KOMMISSIE STAATSHERVORMING INFORMEERT ZICH 
De afgebpen week draaide het Vlaanu parlement op volle 
toeren, het werkte aan enkele belangrijke dekreten, terwijl 
het zich eveneenó opmaakte voor het begrotingödebat. Wij 
volgden de kommLi^ie Staat<)hervorming, die zich onder het 
voorzitterMhap van Johan Saawend informeerde over de 
Studie Sociale Zekerheid. 

T
er herinnering: Johan Sau-
wens gaf in de vorige 
Vlaa.mse regering opdracht 
tot een studie naar de fi

nanciële transfers in de Sociale 
Zekerheid en vroeg om beleids-
konklusies. De studie kampte 
met heel wat problemen: moei
lijke, zo niet onmogelijk toegang 
tot gegevens en interne ver
deeldheid waren de meest in het 
oog springende. Dit had on
dermeer tot gevolg dat op de 
studie twee konklusies volgden. 
Enerzijds van professor Pleterd, 
de voorzitter van de onder
zoeksgroep, anderzijds van le
den van het koördinatie-komi-
tee. De val van de vorige 
Vlaamse regering over het MAP 
verhinderde enige beleidsuit
spraak over het onderzoek. In 
zijn hoedanigheid van voorzit
ter van de Kommissie Staats
hervorming agendeerde Johan 
Sauwens dan ook de studie bij 
het Vlaamse parlement. De de

batten startten met een hoor
zitting met professor Pieters als 
centrale gast. 

NAAR 
GEMEENSCHAPPEN 
In zijn toelichting schetste pro
fessor Pieters de prealabelen bij 
het onderzoek. De zoektocht 
naar een optimale bevoegd
heidsverdeling verliep binnen 
het kader van het behoud van de 
federale staat, gebaseerd op het 
principe van exclusieve be
voegdheden. Er werd gezocht 
na^u- regelingen, waarbij zowel 
de normering (het vastleggen 
van de regels), uitvoering en 
financiering bij één en hetzelfde 
niveau zitten. 

Professor Pieters stapt af van 
het klassieke „persoons- of ar
beidsgebonden aangelegenhe
den" en onderscheidt „inkom
sten- en kosten-kompenserende 
maatregelen". De kosten-kom
penserende maatregelen behel-

Johaii ^1^,1 
parUment. 

agendeerde de jtudi£ over de SZ bij het Vlaanue 

zen vooral de gezondheidszor
gen en de gezinsbijslagen en 
zouden tot de bevoegdheden 
van de gemeenschappen moeten 
behoren. Vanuit de zorg om de 
universaliteit (iedereen moet in 
aanmerking kunnen komen), 
zouden de gemeenschappen be
voegd zijn inzake de kosten-
kompenserende maatregelen en 
deze kunnen toekennen aan 
éénieder die zijn/haar w^oon-
plaats heeft in de betrokken 
gemeenschap. De inkomsten-
kompenserende maatregelen, 

dit zijn vandaag de arbeidson
gevallen en de beroepsziekten, 
zouden federaal blijven. 
Vervolgens weidde de professor 
uit over een aantal argumenten 
dat pleit voor zijn voorstel (zo
als de transfers, het subsidi-
ariteitsprincipe, de samenhang 
van het sociaal beleid), maar 
tegelijkertijd liet hij ook niet na 
op enkele determinanten te wij
zen. Hij besprak ook de ge
volgen van zijn voorstellen (de 
nood aan fiskale neutraliteit, de 
overgangsmodaliteiten, maar 

/ / UNE OEUVRE BELGE / f 

De lezer weet dat R.Asmus graag ten 
strijde trekt tegen heden die het verschil 
niet kennen of niet willen kennen tussen 
Belgisch, Vlciams en Waals, 't Is niet de 
eerste keer dat hij zijn duivels ontbindt als 
te kwader trouw^ of gemakkelijkshalve 
,,Belgisch" staat daar waar beter de re
gionale herkomst geafficheerd wordt. 
R.Asmus noemt mensen die dat spel mee
spelen vervalsers. En hij zit daarmee in 
goed gezelschap. 

Over de kunstmatige „Belgische iden
titeit" heeft de prorector van de KU van 
Brussel en geschiedenisdocent Femand 
Vanhemelryck een lezens^vaardig boekje 
opengedaan. „Geschiedenis als verborgen 
verleidster" is de titel en daarin vertelt de 

Erof aan de hand van vele krasse voor-
eelden hoe regimes, zowel van links als 

van rechts, godsdiensten en zelfs bedrijven 
de Zeiken anders voorstellen dan ze in 
werkelijkheid zijn. Tussen die vele mis
bruiken staat te lezen wat de staat België 
allemaal heeft bedacht om Vlamingen en 
Walen een „ame beige" in te blazen. 

Men wist nochtans beter. Leopold I ver
klaarde in 1859 aan een vertrouweling: 
„La Belgique n'a pas de nationalité et vu Ie 
caractère de ses habitants ne pourra ja
mais en avoir." 

Dit citaat, om u maar te zeggen hoe 
interessant het essay van prof Vanhe
melryck w êl is. De prof pakt — en dat is niet 
te verwonderen - zijn koUega Henri Pi-
renne gretig aan, de duivelskunstenaar die 
koste wat kost wou bewijzen dat de vor
ming van België reeds in de middeleeuwen 
was begonnen. 

Dies werd van Peter de Kluizenaar die in 
Amiens geboren is een Belg uit Hoei 
gemaakt en stond de wieg van Godfried 
van Bouillon niet in Boulogne-Bonen 
maar in... Baisy-Thy in Waals-Brabant. 
Tot in 1922 werden de kruistochten af
gedaan als „une oeuvre beige". 

Het boek van prof Vanhemelryck is niet 
alleen een boeidende les in geschiedenis 

maar vooral een bewijs van wat er met 
geschiedenis kan uit- en aangericht wor
den. Wij raden het onze lezers aan, het 
werd bij het Davidsfonds uitgegeven, telt 
100 bladzijden en kost maar 245 fr. 

Veel van de feiten in het boek is gekend, 
maar het is goed ze allemaal eens op een 
rijtje te zien. Want de leugens worden in 
ere gehouden. 

Vandaag staat er nog zo een, wit op blauw, 
te lezen in de buurt van het Brusselse 
Zuidstation. Déiar heet een straat naar de 
schilder Rogier van der Weyden, die zou 
bij leven een ,,Belgisch schilder" geweest 
zijn. De man werd rond 1400 in Doornik 
geboren en verdietste zijn naam, de la 
Pasture, toen hij in Brussel kwam wonen 
en werken. 

Dat de voorraad onnozelaars nog lang niet 
uitgeput is wordt nog elke dag bew^ezen, 
ook al gaat het om geletterde mensen. 
Reeds in de titel van hun boek schrijven 
Dirk De Prins en Nest Mertens een kanjer 

van een leugen. Beide heren-gastronomen 
hebben het namelijk over „de Belgische 
keuken', deze zou reeds uit de middel
eeuwen stammen. Weten zij veel! De twee 
zijn nochtans mensen met een diploma en 
be'wijzen nog maar eens dat zo'n ezelsvel 
geen waarborg voor ernst is. De eerste is 
een kunsthistorikus, de tweede een jurist. 
Maar dat mag ze niet weerhouden om van 
Van Eyck, Rubens, Breugel en Jordaens 
„Belgen " te maken, 't Is maar een topje 
van hun ijsberg nonsens die ze ons aan
bieden. Zo situeren de twee alweters op 
bladzijde 32 van hun magistraal boek de 
Brabantse Omwenteling in ...1830. Nou 
moe! Geschiedenisvervalsing of dom
heid? 
Hoe vaak zal R.Asmus zijn strijdros nog 

van stal moeten halen om tegen deze 
waanzin uit te rijden? 

Soms wordt op de ^vonde van zijn on
genoegen een beetje bcJsem gelegd. On
langs sijpelde volgend verhaal uit zijn fax
toestel. E^n bericht, te mooi om te laten 
liggen, hem doorgestuurd door een trouwe 
makker. 

Het gebeurt maar zelden dat een uitgever 
„zotte" kosten doet voor een dichter. Maar 
de Engelse uitgever Faber wou bij het 
vernemen dat de Nobelprijs voor lite
ratuur aan zijn auteur Seamus Heaney 
toegekend was een voorpagina-adverten
tie in de Irish Times plaatsen. De dichter 
zelf beschreef de prijs meer als een eer 
voor Ierland en zijn dichters, dan voor 
hemzelf. Iedereen weet dat Heaney erg 
trots is op zijn Ierse nationaliteit en dat hij 
deze, zeker tegenover Engelsen, ook graag 
manifesteert. 

Toen boekengigant Penguin aan Heaney 
vroeg om gedichten van hem te mogen 
opnemen in een bloemlezing van heden
daagse Britse poëzie, antwoordde de Ier 
met volgend vers: 

You'll understand I draw the line/ 

At being robbed of what is mine/ 

Be advised my passport's green/ 

No glass of ours •was ever raised to toast 
the Queen.// 

Vrij vertaald: 

J e begrijpt dat ik een lijn trek/ in wat ik 
van me laat afnemen/ Wees zeker dat mijn 
paspoort groen is (Ierland, het groene 
eiland)/ en dat bij ons nooit een glas werd 
geheven op de koningin.// 

Nu moeten ze voor mij niet allemaal zo'n 
doortastende jongens als Seamus Heaney 
zijn maar een klein beetje van zijn fierheid 
zou velen bij ons niet misstaan. 

R.Asnius 

ook het terug overhevelen naar 
het federaal niveau van de ar
beidsbemiddeling) en antici
peerde op een aantal argumen
ten tegen de overhevehng (zoals 
de handhaving van de EMU, 
het solidariteitsgegeven). De 
professor ^vees er herhaaldelijk 
op dat „het formuleren van be
leidsopties" een wankel balan
ceren is op de slappe koord 
tussen w^etenschap en poHtiek. 

VOORHAMME HAMERT 
ER OP LOS 
Zoals hoger gesteld, kaderde de 
uiteenzetting van Pieters in een 
hoorzitting. De opzet van een 
hoorzitting is dat de parlements
leden vragen stellen aan de per
soon die gehoord w^ordt. Over 
de vragen van VLD en Vlaams 
Blok kunnen we kort zijn: zij 
blonken uit door afwezigheid. 

Eerst werden informatieve vra
gen gesteld. Dan echter haalde 
Robert Voorhamme (SP), hierin 
dunnetjes bijgetreden door Jo,i 
Geydeb (Agalev), plots het 
zw^are geschut boven. Af en toe 
glurend in een dokument, he
kelde hij het onderzoek en 
stelde hij het nut van de voor
stellen van de professor in 
vraag. Hij pleitte voor een goed 
beheerd federaal systeem en 
stelde dat de voorstellen van 
professor Pieters de reeds in 
overvloed bestaande sociale ze
kerheidsproblemen enkel maar 
zouden aandikken. 

Voorts haalde hij een hele resem 
argumenten aan (medisch aan
bod dat verloopt volgens de 
principes van de vrije markt, 
fiskale verwikkelingen, gevol
gen voor Brussel, tot zelfs de 
kulturele homogeniteit toe) en 
eindigde met zich luidop de 
vraag te stellen of de proressor 
zijn onderzoek vanuit een ide
ologische vooringenomenheid 
gevoerd had. 

Het zware geschut van Robert 
Voorhamme en zijn pleidooi 
voor een goede federale ver
ankering van de Sociale Ze
kerheid verplichtte de ge
schrokken CVP om het één en 
ander te verzachten. Het re
geerakkoord indachtig, wezen 
de heren De Roo en Taylor op 
bestciande verschillen en John 
Taylor moest zelfs zover gaan 
eraan te herinneren dat de Ge
westen nu éénmaal bestaan... 

DEBAT IN JANUARI 
De tussenkomst van Voor
hamme bracht meteen de po
litieke diskussie op gang. De 
verschillende leden beslisten 
echter dat het hiervoor veel te 
vroeg was (zo is er nood aan 
preciseringen over de transfers 
of nog over de moeilijkheden 
waarmee de onderzoekers ge-
konfronteerd werden). Beslo
ten werd dan ook om in januari 
intensief verder hoorzittingen te 
houden. Zo kunnen de verschil
lende protagonisten gehoord 
worden en kan daarna het po
litieke debat beginnen. 

Tot zolang — om de woorden van 
voorzitter Sauwens te parafra
seren — blijft het voor de 
Vlaamse volksvertegenwoordi
gers nog even „popelen om los 
te barsten". 

Bart Weekers 
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vu KEURT MAP NIET GOED: 

MILIEUDOELSTELLINGEN MAP VOLLEDIG UITGEHOLD 
„Dit MAP ii ge<ineden koek van door de CVP overgenomen 
Boerenbondbelangen. Het dekreet treedt een aantal be
langrijke en zelp dekretaal vastgelegde mdleuprinclpeé 
met de voeten. "Met die beschuldigingen aan het adres van 
de kristen-demokraten opende de VU-fraktie in de Vlaamse 
Raad haar argumentatie om het nieuwe AiAP niet goed te 
keuren. 

W; 
las het oorspronkelijk de 
bedoeling de verdere 
groei van de veestapel 
tegen te houden dan is 

daar in het jongste akkoord 
geen sprake meer van. Inte
gendeel: door de veestapel te 
willen bevriezen op basis van 
nitraten en fosfaten, kan hij nog 
vergroot worden. Minstens 7 
landbouwbedrijven op 10 mo
gen jaarlijks tot 100 kg fosgaten 
per ha storten in de reeds fos
faatverzadigde gebieden, iets 
•wat in strijd is met het zgn. 
'voorzorgsprincipe'. Dat moet 
namelijk strukturele en onom
keerbare milieuvervuiling ver
minderen. 

„De krachtlijnen van het MAP,", zo 
stelt de fraktie bij monde van 
Johan Sauwenj, „puilen uit van de 
uitzonderingen die de miUeudoel-
dtellingen helemaal uithollen." 

Enkele voorbeelden. In de eer
ste plaats de w êl zeer ruime 
definitie van 'gezinsveeteeltbe
drijf'. Minstens 7 0 % , mogelijk 
zelfs 90%, van de bestaande 
bedrijven zullen onder deze 
noemer kunnen vallen, wat het 
hen mogelijk maakt te kunnen 
genieten van versoepelde nor
men en vergoedingen. De uit
zondering wordt daardoor de 
regel. Een cuider zw^ak punt in 
het huidige plan zijn de 'eind-
bemestingsnormen'. Deze zijn 
richtinggevend, niet vastgelegd. 
Een regeling die in de toekomst 
opnieuvsr kan zorgen voor wat 
loodgieters'werk. 

Johan Sauw^ens: „Algemeen ken
merkt het dekreet zich door hopelooé 
ingewikkelde regelingen. Het aantal 
normen, gebieden en uitzonderingen 
L) zo groot dat zowel het 'naleven' aU 
het 'kontroleren' zo goed aL on
mogelijk gemaakt wordt. Al kan dat 
ook een bewuste keuze geweest zijn. 

Sedert het Medtdekreet (1991) werd 
het drinkwater almaar verder ver
ontreinigd. Aan de boóiö van dat 
dekreet lag een CVP-minidter. Die 
partij moet de anderen dud niet 
verwijten een te .itreng mestbeleid 
voor te étaan. Net zoaL bij de 
woordbreuk inzake de ekotakóen, 
gaat de CVP ook hier weer op de 
knieën voor de standen. Zo haalden 
niet de boerenbelangen, maar wel de 
Boerenbond-^«/<2«^en hun slag 
thuL). 

Volgens Tobback en Timmer
mans zou de inbreng van De Bat-
selier nog steeds de ruggegraat van 
het nieuwe MAP zijn. Dan vragen 
wij ons af waar het vet en het vlees 
gebleven zijn. De VU heeft haar 
konstruktieve medewerking laten 
blijken in de kommiisie Leefmilieu, 
maar zij kan dit MAP niet goed
keuren. " 

GEEN AMERIKAANS 
HORMONENVLEES 
Ook het hormonendossier is in 
eerste instantie een landbou'w-
aangelegenheid. Kamerlid Karel 
Van Hoorebeeke vroeg Land
bouwminister Karel Pinxten 
w^elke maatregelen hij denkt te 

moeten nemen tegen de import 
van Amerikaans, met hormonen 
behandeld, rundsvlees. Zoals 
geweten is het gebruik van hor
monen in België volledig ver
boden, maar zijn in de VSA een 
5-tal hormonen toegelaten. Op 
een konferentie, onlangs gehou
den in Brussel, kwamen we
tenschappers tot het besluit dat 
die 5 niet schadelijk zijn voor de 
volksgezondheid. Of beter: dat 
de mogelijke schadelijkheid niet 
bewezen is. 

Pinxten vond dat Europa de 
belangen van de Europese kon-
sument diende te verdedigen en 
niet het Amerikaans produk-
tiebeleid. In dat kader is hij 
gekant tegen 'elke toelating om 
hormonen te gebruiken of met 
hormonen behandeld vlees in te 
voeren'. 

De federale minister van Land-
bou^w ging in zijn antwoord ook 
in op de omstreden labels die 
gebruikt worden om — al dan 
niet vermeend — hormonenvrij 
vlees aan te prijzen bij de ver
bruiker. Over dit onderwerp 
had ook Etienne Van Vaerenbergh 
al een vraag gesteld. De mi
nister kant zich tegen het ge
bruik van dit soort etiketten 
omdat zij niets meer doen dan 
erop wijzen dat de geldende 
wettehjke normen werden na
geleefd, een argumentatie die 
ook reeds door Test-Aankoop op
gevoerd was. De labels geven 
immers mogelijk de indruk dat 
ander, niet-gelabeld, vlees w é̂l 
met hormonen is behandeld. 
Pinxten besloot met het voor
nemen om het beleid in België 
als kwaliteitsnorm voor het bui
tenland naar voor te schuiven. 

In zijn wedenvoord wees Van 
Hoorebeke erop dat België in 
dat geval zal moeten uitkijken 
naar bondgenoten in Europa. 
Hij vv̂ ees de minister ook op de 
recente bedreigingen aan het 
adres van enkele keurders van 
het IVK. Deze tonen volgens 
het VU-kamerlid aan dat de 
huidige veiligheidsmjiatregelen 
hun doel missen. Hij drong er 
dan ook op aan om de ma
gistraat van de bevoegde on
derzoekscel naar de kommissie 
uit te nodigen om hem verslag 
laten uit te brengen van het 
gevoerde onderzoek. „AL dit niet 
mogelijk it,", besloot Van Hoor
ebeke, „zal ik de nodige parle
mentaire stappen nemen om een 
tussentijds verslag van deze ma
gistraat te verkrijgen." 

KERNENERGIE TOT 
MINIMUM BEPERKEN 
De VU-fi^aktie van de Vlaamse 
Raad reageerde vorige week 
ook op de hoorzitting die ge
houden werd in de Kommissie 
voor Werkgelegenheid en Ex;o-
nomische Aangelegenheden 
over de energievoorziening van 
het volgende decennium. De 
fraktie vindt dat het tijd wordt 
voor verder onderzoek naar en 
een snellere aanwending van 

De VU-fraktie in het Vlaams parlement zal tegen het nieuwe MAP 
stemmen, o.a. omdat de veestapel verder zal blijven groeien. In de 
Kamer voerde Karel Van Hoorebeke het woord over de mogelijke 
import van met hormonen behandeld vlees uit de VSA. 

ekologisch verantwoorde 
brandstoffen. 

„Fossiele brandstoffen zijn inder
daad nog steeds goedkoper," laat de 
VU-fraktie weten, „maar ook de 
prijzen van de hernieuwbare ener
giebronnen zijn aan het dalen." Die 
'hernieuwbare bronnen' slaan in 
eerste instantie op wind- en 
zonne-energie, niet op olie, niet 
op atoomenergie. De fossiele 
brandstoffen veroorzaken een 
broeikaseffekt en kernergie is 
niet alleen niet aan te bevelen ter 
bescherming van het milieu, 
maar ook op basis van louter 
ekonomische argumenten. 

Vlciams volksvertegen\voordi-
ger J.M. Bogaert: „Kernenergie 
is bijna overalonrendaheL Hoeweide 
kost van nukUalre energie varieert 
van land tot land, tonen de meest 
recente studies aan dat haar elek
triciteit duurder is dan deze van de 
fossiele brandstoffen. Ekonomuten 
van de Wereldbank stellen dat de 
kernenergie niet kan meedingen met 
de kostprijs van fossiele brandstoffen 
eens men de kosten van de oude 
kerncentrales en de verwerking van 
de nukleaire afval in rekening 
neemt. 

Wind- en zonneënergie zijn heel wat 
milieuvriendelijker dan hun rivalen. 
De prijs van bepaalde hernieuwbare 

energiebronnen daalt bovendien 
sterk. De meest belovende technologie 
wat ons betreft is windkracht, van
daag bijna even goedkoop als fossiele 
brandstoffen. Verwacht wordt dat die 
prijs nog zal dalen." 

Bogaert wees ook nog op het feit 
dat het onderzoek naar het op
slaan van energie verkregen 
door windkracht of zonneschijn 
grote vorderingen maakt. Tot 
slot pleit ook de mogelijkheid 
tot kleinschaligheid in de pro-
jekten voor de aanwending van 
alternatieve energiebronnen. 

J.M. Bogaert: „Ondanks alles 
gaat nog steeds de helft van het 
onderzoeksbudget naar kernenergie
programma 's. De VU dringt er dan 
ook op aan dat deze toestand dras
tisch verandert teneinde te komen tot 
een geleidelijke implementatie van 
deze ekonomisch voordelige en nu-
lieuvriendelijke hiernieuwbare ener
giebronnen. " 

OPSLAG NUKLEAIR 
AFVAL 
Eén van de minder fraaie as-
pekten van het gebruik van 
kernenergie is de afval die er
mee gepaard gaat. Nukleaire 
resten moeten ergens opgebor
gen worden en de gemeenten 
staan niet te springen om het 

De Vlaamse volksvertegenwoordigers protesteerden afgelopen week 
tegen een uitbreiding van het gebruik van kerncentrales: te grote 
budgetten, te gevaarlijk, waardige alternatieven. 

gevaarlijk goedje binnen hun 
grenzen te halen. Mol, Dessel 
en Geel hebben de bedenkelijke 
eer het gros van het Belgisch 
kernafval te mogen bezitten. 

VU-senator Bert Anciaux stelde 
daiarover een parlementaire 
vraag. In zijn argumentatie 
voert hij aan dat de regering er 
klaarblijkelijk in geslaagd is van 
de diskussie binnen de bevol
king te verleggen van de ham
vraag naar de veiligheid en de 
toekomst van het opslaan en 
bergen van radio-akrief afval 
naar de vraag •waar het •wel en 
waar het niet zal terecht ko
men. 

Elio Di Rupo, minister van Eko
nomische Zaken, stelde in zijn 
antwoord dat België voor zijn 
energievoorziening voor 55% 
afhankelijk is van kernenergie 
en dat die net als iedere men
selijke akti^viteit 'een zekere 
hoeveelheid afval' voortbrengt. 
Een gedeelte daarvan zal tij
delijk worden opgeslagen in 
Dessel, 'in gebouwen speciaal 
opgericht voor hun afkoeling 
gedurende een periode van on
geveer 50 jeiar en in afwachting 
van hun definitieve berging in 
geologische lagen'. De verwer
king van het radio-aktief afval is 
volgens de PS'er een 'routine
operatie'. 

BROCHURE 
De diskussie over de brochure 
"Vlaanderen Vandaag' is nog al
tijd niet helemaal uitgedoofd. 
E^n en ander begon met de 
•weigering van sommige Belgi
sche diplomaten in het buiten
land om haar te verspreiden. Er 
zouden 'onnau^wkeurigheden' in 
staan. Gemeenschapssenator 
Chris Vandenbroeke •vroeg in de 
Senaat aan minister Derycke, 
Buitenlandse Zaken, welke die 
onnau^wkeurigheden dan wel 
mochten zijn. Hij hchtte zijn 
vraag toe: „Op het federale vlak 
zouden er in de sektor buitenlandse 
zaken krachten aan het werk zijn die 
een unitaire rekuperatie beogen en 
het proces van de federalisering niet 
genegen zouden zijn. (...) Ik denk 
dat op die wijze de promotie van 
Vlaanderen in het buitenland on
mogelijk wordt." 

De federale excellentie sprak in 
zijn antwoord over enkele on
juistheden en wees op het feit 
dat de brochure 'twijfel zou 
zaaien over het voortbestaan 
vaji België'. Met Vandenbrande is 
even'wel een kompromis bereikt 
dat de huidige brochure ver
spreid zal •worden, maar dat de 
herdruk gewijzigd zal zijn. De
rycke gaf overigens toe dat 
'sommige miheus en oudere am
bassadeurs het moeilijk hebben 
met de dynamiek in de staats
hervorming'. Maar, zo ging hij 
verder, 'zij moeten zich gedra
gen als trou^we ambtenaren'. 

Om Deryckes gelijk enige luis
ter bij te zetten k^wam van PSC-
banken volgende opmerking: 
'Het verbaast mij dat men tegen 
alle logika in een brochure blijft 
verspreiden die klciarblijkelijke 
vergissingen bevat en twijfels 
zaait over het Koninkrijk Bel
gië, ook al bestond over die 
verspreiding een kompromis'. 
Nee, het zal geen gezeUige kerst 
\vorden voor Me^vr. Willame-
Boonen... 

(gv) 
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VAN H0D NAAR HAAR 

IN HET HAGEIAND STAAT EEN HUIS 
In de 7O'er jaren rommelde het in de psychiatrie. Vele 
patiënten waren er niet „op hun plaatö": dementen, 
afwijkende bejaarden enz... Intiuéen werd de bevolking in 
Vlaanderen grijzen Zo oud waj ze zelp nog nooit geweeót! 
Leegstaande kloosters en later opgeheven ziekenhuizen 
werden van het ene seizoen-naar-het-andere omgebouwd 
met fraai klinkende namen tot rustoorden. De RIZIV-
betoelaging vloeide. Beleidsmatige aanpak was er weinig. 
En achter vele dikke muren gingen vaak groot leed en erge 
eenzaamheid schuil. 

O
P 1 januar i 1995 telde 
V laande ren 769 bejaar
denhu izen en w a r e n er 
127 gepland . D u i z e n d e n 

be jaa rden leven op ^vachtlijsten 
tussen z iekenhuizen , thu iszorg 
en j agende k inderen. . . V laams 
vo lksve r t egenwoord ige r Wdiy 
Kuijperd onde rzoch t g e d u r e n d e 
15 m a a n d e n aan de h a n d van 
een 40-tal v r a a g g e s p r e k k e n de 
leefomstandigheden in en rond 
de N V die he t „Huid van H0d' te 
Bu t se l -Bou te r sem bezit . Z o w e l 
W^^-„Schermen" als he t K a 2 
( V T M ) - p r a a t p r o g r a m m a 

,,Zakl" b r a c h t e n h ie rover een 
boeiend debat . D e Regionale 
O o s t - B r a b a n t s e TV-ROB en de 
k r a n t e n volgden een w e e k lang 
de o n t k n o p m g v a n dit aansle
p e n d e d r ama . Vandciar ons 
v raaggesprek . 

IN EEN WOORD 
• W a t b e t e k e n t H 0 d e igen
l i jk? 

W i l l y K u i j p e r s ; „H0d(er) u voL-
getw de Skandinaape godenleer de 
blinde broer van Balver, symbool van 
de goedheid. Balder verwijdt hier 
naar Boutderetn = Balderdem. Het 

„Hui) van H0d' id een dedert 1 
februari '78 in fazen ('84-'87-'90) 
opgebouwd open rustoord, werkend in 
4 afzonderlijke, dicht bij mekaar 
gelegen huizen voor 57 (meedtal) 
demente- of pdychiatridch-gedtoorde 
bejaarden." 

• O n t w i k k e l t V l a a n d e r e n o p 
d i t o g e n b l i k v o l d o e n d e b e 
le idsvis ie t .a .v. h e t o u d e r e 
m e n s z i j n ? D e n k e n w^e m a a r 
a a n d e e u t h a n a s i e v r a a g . 

W. Kuijpers: „Beleid hangt in de 
eerdte plaatd van perdonen en hun 
nwraliteit af. Om te beginnen ont
breken voor het leidinggevend per-
doneel der rusthuizen in Vlaanderen 
goede funktie-otnachrijvingen. Ook 
de relatie tudden de bezitterd ervan en 
de uitbaterd id niet geregeld zoaU het 
zou moeten. ledere bejaarde verdchilt 
meedtal van de andere. Een demente 
bejaarde verkleint immerd zijn/haar 
wereld en voelt zich daarbuiten niet 
veilig. Het normenverdchil todden 
„gewone" en demente of pdychia-
tridche bejaarden id dud groot. 

Er bed taan onvoldoende dpecifieke 
onderriehtingen ten gerieve van de 
rudthuizen. Bovendien kennen vele 

NELLY MAES: 

VOORRANG AAN 
WERKGELEGENHEID 

I
n haar t oesp raak n.a.v. de 
Vlaamse begro t ingsbesp re 
k ingen ve rded igde Nel ly 
M a e s har ts tochtel i jk een so

cialere begro t ing tene inde de 
e n o r m e k-welling van he t 
werk looshe idsp rob leem on
middellijk a a n te p a k k e n . D i t 
zou d ienen te g e b e u r e n mid
dels een expans iever over
heidsbeleid ger ich t op het k re -
e ren v a n m e e r ekonomische 
s t imulansen. Hierbi j w o r d t ge
d a c h t aan rech t s t r eeks ar-
be ids scheppende invester in
gen, m e e r middelen voor op
leiding en wetenschappel i jk 
onde rzoek en meer aanze t ten 
in d e r ich t ing van r is ikodra-
gende inves ter ingen (bvb . ser
viceflats). 

SERV-NORM 
D e W a s e V U - v e r k o z e n e be 
k l emtoonde da t in deze pe
r iode van deflatie 3 miljard 
ex t ra voor he t vsrerkgelegen-
heidsbeleid wel w a t mager t jes 
uitviel. Ze o n t k e n d e ech te r 
niet da t de Vlaamse reger ing 
inspann ingen deed o p da t vlak 
(VcUi den B r a n d e stelde da t 
ongevee r 7 0 % van de begro 
t ing rech t s t reeks of onrech t 
s t reeks v e r b a n d h o u d t met 
werkge legenhe id en de ver 
s te rk ing van ons ekonomisch 
d raagv l ak ) . M e e r in het bij
zonde r plei t te Nel ly M a e s 
voor een opheffing van de 
„ M e e s t e m o r m " en een gedeel
telijke t e r u g k e e r n a a r de v roe 
gere mildere S E R V - n o r m . Di t 
zou onmiddell i jk leiden to t 
mee r budge t t a i r e ru imte . 

O p de o p m e r k i n g v a n w e g e 
J o h n Taylor ( C V P ) da t hier
d o o r de s chu ldp rob lemen en
kel zouden w o r d e n uitgesteld, 
repl iceerde Chrij Vandenbroeke 
( V U ) da t de demograf ische 

on twikke l ingen n a 2000 van 
die aa rd zijn da t op da t ogen
blik vo ldoende \verkgelegen-
heid zal on t s taan . D a n zullen 
immers heel vt^at mensen op 
pens ioen gaan w a a r d o o r jon
geren vanzelf kansen kri jgen 
op de a rbe idsmark t . D e ja ren 
die ons sche iden van di t ogen
blik d ienen volgens deze de
mografische visie w o r d e n o p 
gevuld d o o r een aangepas t 
overheidsbeleid . N a 2000 k u n 
nen w e d a n w e r k m a k e n v a n 
he t a fbouwen van de over
heidsschuld . D i t zal d a n se
rieuze inspann ingen kosten , 
m a a r zal g e b e u r e n vanu i t een 
a c h t e r g r o n d wsiarbij he t w e r k 
loosheidsprobleem, de gro te 
u i tdag ing voor de V U in 
w o o r d en daad , niet zo ma
nifest zal zijn. 

CVP-TWEEDRACHT 
In een ve rde re passus van h a a r 
t u s senkoms t konf ron tee rde 
Nel ly M a e s de minis ter -pre
s ident met zijn u i t sp raken be
treffende de overhevel ing van 
meer bevoegdheden n a a r de 
deels ta ten. M e e r in het bij
zonde r pleit te deze de jongste 
m a a n d e n o n d e r a n d e r e voor 
een overhevel ing van het totale 
Wetenschapsbe le id , O n t w i k 
ke l ingssamenwerk ing en een 
federalisering van de niet-ar-
be id sgebonden t a k k e n van de 
Sociale Z e k e r h e i d zoals ge
zondhe idszorgen en de kin
derbijslag. Verschi l lende ke
ren w e r d Van den Brande in 
deze s te rk afgeremd d o o r eer
ste minis ter J e a n - L u c D e -
haene . Gekonf ron tee rd met 
deze t w e e d r a c h t in het C V P -
k a m p bagatel l izeerde Van den 
B r a n d e één en a n d e r z o n d e r 
echt over tu igend over te k o 
men . Hij gaf wel mee da t zijn 

voorbe re idende no ta betref
fende ve rde re s t appen in de 
s t aa t she rvorming me t één 
m a a n d ui tgesteld w e r d tot de 
tweede helft van j anuar i . 

D e Volksunie is korda te r . 

Nel ly M a e s pleit te nogmaals 
o n o m w o n d e n voor een ver
de re federalisering van de niet-
a rbe idsgebonden t a k k e n van 
de Sociale Zeke rhe id . 

ABOS-SCHANDE 
Z e stelde tevens da t de 
Vlaamse budge t t a i r e s t ra tegie 
socialer d ient te zijn en zich 
duideli jker moet afzetten te
gen he t immobil isme van de 
Belgische staat . 

Z e b r a k tevens een lans voor 
nauw^ere be t r ekk ingen van ge
wes ten en g e m e e n s c h a p p e n in 
E u r o p a . Beslissingen over kul -
ture le aange legenheden k u n 
nen enkel bij unanimi te i t ge
n o m e n w o r d e n . Voor de rest 
d ient zoveel mogelijk het s u b -
sidiar i tei tsprincipe in ach t ge
n o m e n te w o r d e n : w a t he t l o 
kale niveau (de gewes ten en de 
f e m e e n s c h a p p e n ) efficiënt 

u n n e n doen moe ten ze ook 
wferkelijk k u n n e n doen . 

Tenslot te stelde Nel ly M a e s de 
schande a a n de kaak die zich 
reeds decenn ia lang afspeelt 
b innen het A B O S . D e V U 
stelt da t een ve rmeng ing tus 
sen bu i ten landse hande l en 
on twikke l ingssamenwerk ing 
volledig uit den boze d ien t te 
zijn. Zij eist nogmaals een on
middellijke depol i t iser ing van 
déze adminis t ra t ie in het bij
zonder . E^n k o m m u n a u t a r i z e -
r ing k a n ons he lpen deze doel
stellingen te real iseren. 

(kc) 

Willy Kuijperd: „Er bestaan onvoldoende dpecifieke onderrichtingen 

ten gerieve van de rusthuizen. " 

rusthuizen geen palliatieve zorgen-
dknst zoals dat zou moeten." 

• W a t v e r t e l d e d e i n s p e k t i e 
o v e r d a t H a g e l a n d s r u s t o o r d ? 

W. Kuijpers: „In september 1994 
dtetde de indpektie — na vele ver-
wittingen, herhalingen en over-
gangdmaatregelen — opnieuw vast 
dat nog dteedd de 23 genoteerde 
tekortkomingen (van juli 1987!) 
niet waren ingevuld. Niettegen-
dtaande het feit dat er geen echte 
erkenning bestond, werden de bedden 
reedd jaren „bezet" en ontvingen de 
eigenaard aldus de RlZIV-for-
faitdi" 

PERSONEELSBELEID 
• L a g d e fou te u i t b a t i n g d a n 
bij d e e i g e n a a r s ? 

W. Kuijpers; „In 1987 zijn de 
aandeelhouderd-initiatiefnemerd on
tegensprekelijk met idealidme ver
trokken vanuit een geziruvervan-
gende verzorgingdleer. Kleinschalige 
opvang voor de moeilijkste groep van 
bejaarden, nL de demente, was hun 
doel en blijft alleszins de juidte. Dit 
gezinsvervangend tehuut groeide ech
ter zonder erkenning uit tot een 
middelgroot rusthuis. Blijkbaar wad 
het de direkteur onmogelijk om de 
konsekwenties daarvan op te vangen. 
Vooral dan — zo getuigden velen bij 
mij - door het abdolute gezagddpei 
van de direkteur-e'igenaar. 

Vele perdoneeldltden geven en hebben 
ongetwijfeld het beste van zichzelf 
gegeven om 'm dit groot geworden 
initiatief deze uiterdt zwakke be-
jaardengroep te verzorgen. De per-
doneeldleden maken en maakten de 
waarde van dit huid. De ontmoe
diging groeide bij vele perdoneelsleden 
zo hoog, dat zij afhaakten door 
depressied, ziekten, enz... Nog an
deren zochten een nieuwe betrekking 
of werden dikwijLd zonder vooropzeg 
ontdlagen door de eigenaar-direk-
teur 

Ook binnen de leiding haakten ver-
dchillenden af. De meerderheid der 
aandeelhouders liet op vele wijzen 
haar ongenoegen blijken, maar zij 
bezat de minderheid der aandelen!" 

• E n t o e n k w a m e n k l a c h t e n i n 
d e o p e n b a a r h e i d ? 

W. Kuijpers: „Een hoog aantal 
bezwarende uitbatingdfeiten deed ge
durende dejongdte tijd de normaal te 
achten „zwijgkring" zoals die leeft 
rond ieder bedrijf doorbreken. Dat 
wad niet meer tegen te houden. Op 19 
april '95 dtelde de onderzoeksrechter 
ter plaatse een onderzoek in. Uit
keringen werden gestaakt. Het RI
ZIV vorderde ± 50 miljoen frank 
terug. Zo kwam het onvermijdelijke 
en werden door de NV op 28 no
vember '95 de boeken neergelegd." 

TEN GRONDE INGELICHT 

• H o e g e r a a k t e u bij d i t d o s 
s i e r b e t r o k k e n ? 

W. Kuijpers : „Dit gebeurde aid 
volgt. Toen me een reeks zeer er
gerlijke feiten werden overgemaakt 
besloot ik een reeks mensen ruimer te 
bevragen alvorens de beide verant
woordelijke ministers De Meester — 
later Martens en Smet hierover te 
schrijven. Zo beluisterde ik per
soonlijk: het grootdte deel der 9 
aandeelhouderd; 5 (oud-) leidingge
venden; 32 (oud-)perdoneeldleden en 
verdchillende familieleden van be

jaarden. Ook kon ik op 28 juni 1995 
de onlangd ogerichte bewonerdraad 
bijwonen. Vanuit deze bevragen 
groeiden 10 parlementaire vragen, 
die ik op 2 augustus ter onderzoek 
aan beide ministerd overmaakte." 

• E n w a t a n t w o o r d d e n zij? 

W. Kuijpers: „Minuter Smet 
meldde me in haar antwoord dat de 
Dienst Gelijke Kansen van haar 
departement, een bijkomend onder
zoek liet instellen m.b.t. de on
gewenste (seksuele) intimiteiten 
t.a.v. perdoneelsleden. Dit nadat er 
dienaangaande voor enkele maanden 
reedd voldoende klachten door enkele 
betrokkenen werden ingediend bij de 
gerechtelijke overheid! Op het me
rendeel van mijn vragen werd niet 
geantwoord. De inspektieverslagen 
over het „Huid van Hod" waren reedd 
jaren diudelijk-negatUf. Zouden de 
ministers op „de brand" blijven kij
ken? 

Maar op 5 december '95 ging mi
nister Martens zeer uitvoerig poditief 
in op al mijn vragen tijdens de 
Vlaamse parlementdzitting van die 
dag. Zowel de SP ab de VLD en 
Agalev dloten zich bij mijn inter
pellatie aan. De volgende dag start
ten de onderhandelingen voor een 
voorlopige bewmddvoering. Die wordt 
nu uitgeoefend door „De Wingerd" 
uit Leuven. Dit tehuis voor demente 
bejaarden heeft heel wat ervaring." 

H e t spreek t vanzelf da t in vele 
rus thu izen w o n d e r e n - v a n - o p -
pas gebeuren , m a a r he t moe t 
Willy Kuijpers toch van het ha r t 
da t de regelgeving van 1985 
aan herz ien ing toe is, zeker 
m.b.t . de leiding en de be toe-
lagingsinspekt ie . Vandaa r da t 
hij dit dossier niet loslaat. Alle 
informatie is we lkom op zijn 
ad res : Swer tmolens t r aa t 23 , 
3020 Heren t , tel. 016/22.96.42, 
fax 016/22.66.93. 

( m v l ) 
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M DE REGIO 
AALSTERS KARNAVAL TE BOEK 

ZINGEND RAADSLID SCHRIJFT 
KARNAVALSGESCHIEDENIS 
VU-gemeenteraadslid Antoine 
Van der Heyden schreef samen 
met Stefaan Vinck de Aalsterse 
karnavalsgeschiedenis van de 
jaren negentig. Het derde "Aal-
sters karnavalboek" oogt ver
zorgd met prachtige kleuren
foto's in een voortreffelijke blad-
opsmuk. Wie karnaval viert of 
het volksfeest bestudeert, weet 
dat dit niet vanzelfsprekend is. 
Niet voor niets zeggen de Aal-
stenaars in de volksmond "t zal 
weir op zèn Oiljsters zèn . Dit 
karnavalboek is niet op zèn 
OUjsters "geschreven. Het over
stijgt duidelijk de heersende 
stadsmentaliteit, zoals de stads
spreuk het weergeeft "Nee Spe, 
Nee Metu". 

Het boek bewijst dat karnaval 
in Aalst onverwoestbaar blijkt. 
"Zelfs de Golfoorlog, die in 
1991 een aantal buitenlandse 
stoetenbouwers schaakmat 
zette, kreeg onze vasteloaved 
niet klein" grapt Antoine Van 
der Heyden. "Voor niet-karna-
vahsten lijkt het ene karnaval 
het spiegelbeeld van de andere 
vastenavondviering, maar niets 
is minder waar, ook al hebben 
de Europese karnavalfeesten in 
wezen dezelfde roots. Professor 
Stefaan Top van het seminarie 
voor volkskunde cian de 
K.U.Leuven, hield ooit een ste
vig pleidooi voor het behoud 
van een karnaval op mensen
maat, liefst met een eigen re
gionale stempel en stijl." 

Uit het karnavalboek blijkt 
overduidelijk dat Aalst een kar-
navalviering heeft dat uniek en 
tipisch is. Naast de officiële 
groepen, w^aar maanden voor
bereiding in voorafgaat, komt 
het "zout en peper", het inspelen 
op de aktualiteit, volop aan bod. 
Wie een jaar geen kranten las of 
teeveejoernaals bekeek, •weet na 
de Aalsterse karnavalstoet per-
fekt wat er het afgelopen jaar 

aan aktueels gebeurde. Dit boek 
herinnert ons op speelse wijze 
wat er bij het begin van dit 
decenium zowel in Vlaanderen, 
Europa of de wereld de revue 
passeerde. 

TOEN EN NU 
"De geschiedenis van Aalst kar
naval is er waarschijnlijk alleen 
voor Aalstenaars?" zullen velen 
zich afvragen. Tendele is dit 
waar. Maar toch merken we dat 
de massa die zich jaarlijks pas
sief achter de nadarafsluitingen 
vergaapt, zoals Antoine Van der 
Heyden het beschrijft, omvang
rijker wordt. Heel wat mensen 
voelen zich blijkbaar door 
Aalst-karnaval aangetrokken. 
Dit boek leert heelwat van het 
karnaval-achter-de-schermen, 
of hoe een stadsgemeenschap 
een jaar lang in de ban kan zijn 
van vier dagen en vier nachten 
feestvieren zonder oponthoudt. 

Romeinse Bacchanalia, Satur
nalia en andere heidense feesten 
zijn wellicht de verste roots van 
deze viering. Het projekt en de 

WALTER LUYTEN TE AARSCHOT 

AMNESTIE OF 
VERZOENING? 
Walter Luyten vvdst urenlang 
een 40-tal toehoorders te 
boeien. Onder de titel „Am
nestie een utopie?" gaf de ge
wezen VU-senator een zeer 
leerrijk beeld over het amnestie
probleem. J e kon een muis ho
ren lopen tijdens zijn uiteen
zetting, ledere leraar mag hem 
benijden om de aandacht die hij 
bij de jongeren wist te \vekken. 
We weten dat Walter al van in 
z'n jeugd ijvert voor amnestie en 
het siert hem dat hij zich zo 
onbaatzuchtig blijft inzetten 
voor gerechtigheid en verzoe
ning. Zou hij toch beginnen 
twijfelen aan de haalbciarheid 
van amnestie, dan moge het hem 
een hart onder de riem zijn dat 
zoveel jongeren van Aarschot 
en Scherpenheuvel-Zichem 
hem steunden met hun aan
wezigheid en dat ze klaar staan 
om de fakkel voor amnestie/ver
zoening over te nemen. 
Na meer dan 50 jaar begrijpen 
wij niet dat er minstens geen 

vergeven en verzoenen kan ko
men. Wie nu nog niet kan ver
geven en verzoenen... dat zijn 
dan volgens ons zelf de on
verzoenlijke en „foute" indivi
duen! 

GELE LINTEN VOOR 
VERZOENING 
In deze Kerst- en nieuwjaars
periode roepen we alle VU-sim-
patisanten op om de 
,,gele"linten-aktie van vorig jaar 
nog eens te voeren. Alle bomen 
van (hoofd-) straten en pleinen 
gaan we nog eens versieren met 
gele linten. 

Misschien dringt zo de oproep 
tot verzoening in deze Kerst- en 
nieuwjaarsperiode toch door. 

Alvast aan al onze leden en 
simpatisanten, famUie en vrien
den een zalige Kerst en een 
gelukkig nieuwjaar. Moge het 
een ,,schoon" jaar worden voor 
het Vlaamse land. 

Robert Janssens 

rauwheid van karnaval reiken 
ver in de geschiedenis van de 
mensheid. De katolieke kerk, in 
tegenstelling met het protestan
tisme, duldde deze uitlaatklep. 
Met de daaropvolgende bezin-
ningstijd en Pasen, het feest van 
de wederopstanding, aksentu-
eerde de kerk vrij^vel alle vas
tenavondvieringen. 

Het boek leert dat heelwat sim-
boliek van de karnavalvieringen 
terug te brengen is tot deze 
overgang van oud naar nieuw: 
de popverbranding of het zui
veringsritueel en de offergave 
aan de goden, de karnavalprins 
of de gek die het kortstondig 

VLAAMS-
BRABANT 

DECEMBER 
Wo. 20 LEUVEN: Mare Reyne-
beau over ,,Het klauwen van de 
leeuw. Met nadien debat met Mon 
Detrez en Chris Vandenbroeke. 
Om 20u.30 m STUC, Van Even-
straat 2D. Gratis inkom en parkmg, 
ingang via Parkstraat, fak. Soc. 
Wet. 
Vr. 29 SCHERPENHEUVEL-
ZICHEM: Openbare gemeente
raadszitting in het stadhuis om 
20u.30. Dagorde en inlichtingen: R 
Janssens, 013/78.19.2L 

JANUARI 
Za. 13 WOLVERTEM: Nieuw
jaarsreceptie met tentoonstelling 
van de plaatselijke VU. Om 19u.30 
in zaal Lindeboom, Barbierstraat, 
Inde (Wolvertem). Org.: VU-
Meise-Wolvertem-Oppem. 

voor het zeggen heeft, en de 
stadssleutels krijgt. Karnaval in 
Aalst leefde al heel sterk in de 
middeleeuwen, de renaissance 
en de barok. 

DE VIJANDEN 
Vandaag heeft karnaval twee 
grote publieke vijanden. Met 
name de pohtisering - niet voor 
niets houdt de VLD-korifee An
nie De Maght alle karnaval-
touwtjes diktatoriaal in handen 
- en de kommercialisering. De 
niet in te tomen prestatiedrang 
heeft geleid tot grootschaligheid 
en het vervreemdingseffekt te
genover de lokale gemeenschap. 
Nevenverschijnselen als lawaai
hinder of vandalisme pikt de 
moderne mens niet meer en ve
len verkiezen aldus een skiva
kantie boven karnaval in hun 

| - j eigen stad. Wanneer karnaval 
I op televisie verschijnt of in 

^J beeld gebracht wordt als een 
^ voetbalwedstrijd, dan loopt het 
iS natuurlijk allemeial fout. De 
I voorbereidinigen voor de vas

tenavondvieringen, de inzet, de 
kreativiteit en de spiritualiteit 
tot in de details, worden via 
televisiebeelden nauwelijks ge
vat. 

Karel De Nayer in het boek. 

Kamiel Sergant is de gekroonde 
keizer van Aalst. Antoine wordt 
stilaan de ongekroonde, in af
wachting van de kroon. En dat 
kamavahsten ook van politiek 
verstand kunnen hebben, be
wijst hij ruimschoots in de ge
meenteraad. De VU heeft in 
Aalst op dat vlak haar eer hoog 
te houden. Maar het zijn de 
goeden die blijven. 

Aalst karnaval, het doet je 
wat! 

Mik Stas 

c» Aaüter^ Karnavalboek 1991-
1995. Antoine Van der Heyden en 
Stefaan Vinck. Uitg. Dokunun-
tatiecentrum AaLft Karnaval, 
Hageveld 39 9320 AaU 
(053170.21.49). 1995, 220 bU., 
1.300fr. 

Antoine Van der Heyden: 
"Wanneer in de toekomst Aalst 
zijn in-woners kan warm houden 
voor het veistenavondvieren en 
daar bovenop de grootste en 
meest vindingrijke stoet van 
Vlaanderen kan bhjven presen
teren, dan zal de vastenavond
viering te Aalst onverwoestbciar 
blijven." 

Die unieke vastenavondbele
ving wordt door het Dokumen-
tatiecentrum voor Aalst Kan-
raval(DAK), wciarvan Antoine 
Van der Heyden samen met 
Stefaan Vinck de stuwende 
krachten zijn, op de voet ge
volgd en in vijfjaarlijkse kar-
navalboeken opgetekend. De 
auteurs wiUen verhinderen dat 
ontelbare mooie momenten uit 
een recent en vooral uit een 
verder verleden te snel worden 
vergeten. Het Aalsters Karna
valboek zet de klok van de tijd 
even stil om te mijmeren over 
vroeger en nu, om de dingen te 
relativeren en te ridikuliseren, 
om gewoon even op adem te 
komen en na te genieten van de 
geleverde esbattementen. Om 
voor niet-Aalstenaars een tipje 
van de sluier op te lichten wat 
vastenavond in de ajuinstad is. 
"Karnaval is een openspattend 
mensenvuurwerk, een aktievol 
hoogtepunt na-maanden dis-
kussies, plannen maken, nieuwe 
ideeën ontwikkelen en misluk
kingen. K^naval is werkelijk 
alles geven, er alles voor over 
hebben, de ongekroonde keizer 
van de vereniging zijn" schrijft 
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GELDPLAATSINGEN 
LENINGEN 

VERZEKERINGEN 

WORDT U 'RIDDER VAN DE WEG'? 
Dit jaar zal Frank Dehoodere ge
kroond worden tot 'Ridder van 
de weg'. Die prijs is voorbe
houden voor mensen die zich in 
het bijzonder inzetten om de 
veiligheid in het verkeer te ver
hogen. Deboosere mag de prijs 
in ontvangst nemen omdat hij, 
als BRTN-weerman, het niet 
nalaat de kijkers en luisteraars 
te wijzen op weersgebonden ge
varen in het verkeer. 
Veilig Verkeer Vlaanderen, van wie 
het initiatief uit gaat, laat weten 
dat samen met Deboosere nog 
10 anderen tijdens de maand 
februari '96 zullen voorgedra
gen worden om zich door ko

ning Albert II tot ridder van de 
weg te laten slaan. Enige voor-
^vaa^de: het vertonen van ver
dienstelijk gedrag in het ver
keer. V W hoopt met haar aktie, 
inmiddels toe aan de derde jaar
gang, de toenemende verkeers
agressie een halt te kunnen toe
roepen. Hoffelijk en defensief 
rijden mag geen uitzondering 
zijn, maar regel. 

WIE, OH WIE? 
Verkeersgebruikers, sterk en 
zwak die: 
- jaarhjks veel kilometers af
leggen; 
- het verkeersreglement nauw-

4 ^ 

gezet volgen; 
- een onberispehjke staat van 
dienst hebben; 
- nog nooit een ongeval hebben 
veroorzaakt; 
- door een heldendaad mensen 
hebben kunnen helpen na een 
ongeval; 
- door uitzonderlijk gedrag een 
ongeval hebben voorkomen; 
- zich gewoonweg hoffelijk ge-
drjigen in het verkeer. 

c» Kandidaturen voor 'Ridders 
van de weg' worden ingewacht bij 
V.V.V. vzw, Kloo^Urétraat 20, 
3740 Bilzen. 
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KlILT-ülTJE 
KLASSIEK BLIJFT: 

EEN KERSTBOOM VOL CD'S 
De tijd L) weer rijp voor Haendeb „Me<)éiah ", een concerto 
van Mozart of een gril van Satie. Het aanbod L) groot en 
verleidelijk. Wij hebben de weg verkend, onze keuze heeft te 
maken met autenticiteit, prijé (niet boven de 500 fr. per 
CD) en tijdsduur. 

D
e naam Bach alleen al 
schrikt af. We kennen hem 
niet, maar pakken uit met 
dooddoeners als saai en 

eentonig. Tot we een paar delen 
uit zijn Brandenburgse koncer-
ten horen. Dan gaat een wereld 
van herderslied, idylle en wee
moed voor ons open. Bovendien 
strooit de meester er -wat parels 
van fuga's en kleurrijke orkes
tratie in rond. Musica Ajntiqua 
uit Keulen blaast het spinrsig 
van de partituur weg (2 CD's — 
Archiev Masters 447 287-2 en 
447 288-2). 

Rond Haendels ,,Water Music" 
hangt de mooie myte van de 
grote verzoening tussen koning 
en komponist. Om het hof mild 
te stemmen zou Haendel achter 
het koninklijke jacht een boot 
hebben laten roeien met een 
vijftigtal musici. Die speelden 
drie suites van oude dansen die 
door hun zoete klank de vorst zo 
verrasten dat alles weer koek en 
ei was. Harnoncourt is de grote 
roerganger op de weg naar een 
nieuwe aanpak van de barok
muziek (Teldec Das alte Werk 
4509 93668-2). 

MEESTER MELODIE 
Geen kerstfeest zonder Haen
dels „Messiah", een oratorium 
dat je na één keer luisteren 
integraal meeneuriet. Want 
Haendel is een meester van de 
melodie die hij schijnbaar ach
teloos uit zijn veer laat vloeien. 
Hij zou het -werk (dat twee en 
een half uur duurt) in een paar 
•weken hebben geschreven. E^n 
vonk van het genie dus, waar
van de auteur zegt: „Of ik tij
dens het componeren lichame-
hjk heb bestaan of buiten het 
hchaam heb geleefd, weet ik 
niet. Alleen God weet het." (2 
CD's, The Scolars Baroque En
semble Naxos 8550 667/668). 

Driehonderd jaar geleden over
leed, amper zesendertig jaar 
oud, Henry Purcell, de grootste 
Engelse komponist, voorbeeld 
voor Haendel, en schepper van 
een monumentaal oeuvre van 
opera's, religieuze muziek, in
strumentale muziek en (soms 
stoute) Uederen. Westminster 
Abbey was zijn werkterrein, ko
ningen waren zijn opdrachtge
vers. Hun kroningsmuziek 
klinkt feestelijk, hun uitvaart 
sober en aangrijpend. Purcells 
muziek voor Queen Mary is een 
mooie bloemlezing. (English 
Baroque Soloists o.l.v. John 
Eliott Gardiner Erato Purcell 
Collection 4509 - 96553 - 2). 

DUIZENDPOOT 
Geen barok zonder Vivaldi, 
vaak veelschrijver of duizend
poot genoemd, in feite een man 
van verfijnd kantwerk: zeshon
derd concerti met een eigen 
kleur en leven, rimpelloos maar 
troostvol. E^n mooie mozaïek 
bij Andrew Parrott en zijn Ta-
vemer Players (Virgin Veritas 
Ver - 5 61275 - 2). 

Ook om Mozart kan je niet 
heen. En geen domein waarin 
niet het meesterschap bhjkt van 

de man die — zoals Sigiswald 
Kuijken zei — van de hemel en de 
hel heeft geproefd. Jos Van Im
mersed speelt zes pianocon-
certi, verdeeld over 3 CD's, voor 
net geen 1.000 fr. Hij doet dat 
d3Anamisch, parelend en verras
send eigenzinnig (Channel CC 
SEL 194). 

De Hongaarse dirigent Perenc 
Friscsay is een man van de 
vorige generatie, maar de ma
nier \vaarop hi) Mozarts sym-
fonieën als het ware ciseleert is 
van alle tijden. Hij brengt er vier 
(op twee CD4s) nl. 29, een 
meesterproefstuk, 39 met een 
charmant menuet, 40 en 41, de 
laatste, om haar volmaaktheid 
Jupiter genoemd, alsof de op
pergod zelf ze had geschreven 
(DGG double 437 386-2). 

De profane muziek van Bach 
lijkt devoot, de religieuze mu
ziek van Mozart — uitzondering 
gemaakt voor het ,,Requiem" — 
een feest. J e vindt dat „Re
quiem", de grote mis (K.V. 427) 
en de kroningsmis, — rococo met 
warme, menselijke gevoelens — 
op 2 CD's (Philips duo 438800-
2). Nivelle Marriner en zijn 
,.Academy of St.-Martin-ln-the-
Fields" kiezen voor een Mozart 
van harmonie en evenwicht. 

VIJF EN ZEVEN 
De patetische, de Monschein, 
de appasionata en de Waldstein 

Henry PurcelL 

• • • • # * • » • • • 

zijn zowat de vier bekendste 
klaviersonates van de rebelse 
Beethoven. De parelende Mo
zart heeft plaats gemaakt voor 
een man bij wie het ik en de 
emotie primeren. Wilhelm 
Kempff is een van die pianisten 
wiens vertolking als norm kan 
gelden (DGG The Originals 
447 40402). 

Beethovens eerste simfonieën 
zijn nog hchtvoetig en speels 
zoals die van Haydn. Maar de 
vijfde met haar noodlotsmotief 

en de zevende die door hciar 
bruisende finale zou herinneren 
aan Beethovens Vlaamse wor
tels zitten vol passie en vuur. 
Wij kennen geen pakkender op
name dan die van Carlos Klei-
ber, een bijzonder kritisch man 
die liever w^eggooit wat hij niet 
goed genoeg acht. E^n dienaar 
dus, geen man van de schijn
werpers. (DGG The Originals 
447 40002). 

Onlangs was Alfred Brendel in 
Brussel. De man is pianist maar 

vooral poëet. Luister maar eens 
naar zijn CD met impromptus 
van Schubert, stuk voor stuk 
kleine meesterwerken waar de 
melodie en de zangerigheid 
voorop staan (Philips solo 442 
543-2). 

PROMS 

Iedereen kent de Engelsman El-
gar. Zijn marsen worden ;aarlijk 
gespeeld tijdens „The last night 
of the proms ". Enkele jaren ge
leden zagen wij op TV een boei
end Engels feuilleton met op de 
achtergrond een melancholi
sche cello. Bi) napluizen bleek 
het een concerto van Elgar te 
zijn. Het staat op CD samen met 
zijn Enigmavariaties, portretten 
van familie en vrienden in raad
seltaal (Philips Solo 442 652-
2). 

De Fransman Eric Satie is een 
rare vogel. Hij zond brieven 
naar zichzelf om een gemaakte 
afspraak niet te vergeten, was 
enig lid van een door hemzelf 
gestiche esoterische beweging, 
en schreef hoofdzakelijk pia
nomuziek met bizarre titels als 
gymnopédies, gnosiennes, sona-
tine bureacratique, en embry-
ons désséchés. Zelf beschouw^de 
hij zijn stukjes als „musique 
d'ameublement", achtergrond
muziek. 

Paradoks: voor ons betekent 
Satie stilte, terwijl de komponist 
zelf in woede ontstak als hij 
tijdens de uitvoering ervan geen 
gebabbel hoorde. Daniel Var-
sano speelt een bloemlezing 
(Sony maestro SBK (64001). 

(wdb) 

VERKLEEDGRAAG AALST 

IN DE BAN VAN DE ROCOCO 

A
alst heeft iets met zich ver
kleden. Na het traditionele 
karnaval en Eendracht 
Aalst heeft nu ook het kul-

tureel centrum het kostuum ont
dekt. Tientallen poppen in weel
derige Rococo-kleding brengen 
de bezoeker in een buitenge
woon sfeertje. Aladame de Pom
padour, Aïaria-Theresia van 
Oostenrijk, Louis XV, Voltaire 
en Rousseau e.a. grootheden la
chen u toe op een prachtige 
tentoonstelling van een uitbun
dige stijlperiode. 

Rococo wordt vaak gedefi
nieerd als de woekering van het 
ornament. Voor velen vol
doende om deze periode over te 
slaan, er de neus voor op te 
trekken. Nochtans biedt Ro
coco veel boeiende aspekten. 
Francine De BoUe, die de ten
toonstelling samenstelde, koos 
voor het inrichten van een kos-
tuumtentoonstelling bewxist 
voor deze stijlperiode. Bewxist, 
omdat deze periode een uit
daging inhoudt, enerzijds zijn er 
de zeer uiteenlopende visies van 
historici en kunstkntici op deze 
periode, anderzijds bleef kwa 
kostuums heel weinig be'waard 
en wordt de reproduktie om
wille van de kostprijs in de 
teaterwereld eerder vermeden. 

De Rococo-tentoonstelling 
richt zich op de eerste plaats 
naar een teaterpubÜek en scho

len, maar is voor de gewone 
bezoeker zeker meer dan de 
moeite w^aard. Daarom worden 
z,owe\ autentieke kostuums als 
teaterversies getoond. Deze 
versies zijn trouwens vaak niet 
te onderscheiden van de ori
ginele. De prachtige kleurpla
ten in de katalogus bewijzen 
dat. Velen zullen denken dat het 
hier autentieke afbeeldingen be
treft, alhoewel ze in scène ge
zette taferelen zijn w^aarbij te-
aterkostuums werden gebruikt. 
Positief is dat de 18de en 20ste 
eeu'w verenigd worden. Kre-
ativiteit van toen en nu in beeld 
gebracht. \ 

Rococo was in de eerste plaats 
een versieringsstijl. In het kas
teel van Versailles zien we om
streeks 1730 in alle interieurs 
een wandindeling zonder pilas
ters, slanke vertikale wanden 
met lichte siermotieven en daar
tussen panelen waarvan de vul
ling ^vas toevertrouwd aan een 
schilder of tapissier. Het meest 
tipische zijn de gekrulde ro-
caille-strukturen naast sierlijke 
rondgestrooide bloemenranken, 
boeketten en hangers, kleine 
mens- en dierfiguurtjes. 

Het is door met de woorden 
rocaille en coquille te spelen in 
de Parijse ateliers dat het woord 
rococo geboren werd. 

De kostuums worden op de 
tentoonstelling fijn geordend en 

* f m m 9 » 9 

haast levendig geëtaleerd met de 
steun van het Provincicial Tex
tiel- en kunstmuseum Vrieselhof 
uit Ranst, het museum van het 
Kostuum en Kant en het mu
seum voor Kunst en Geschie
denis uit Brussel. De teaters 
hebben met de KNS uit Ant
werpen, het Mechels Stadspop-
penteater, de Opera Munt
schouwburg uit Brussel, het NT 
Gent en de Vlaamse Opera 
Gent en Atnwerpen een ruime 
inbreng in de tentoonstelling. 
Daarnaast treffen we kreaties 
aan van jonge ontwerpers van 
bij ons. 
We ontmoeten op de tentoon
stelling Jonathan Fransaert, die 

- ^ ^ ^ 

in het gemeenschapsonderwijs 
binnenhuisarchitektuur volgt. 
Vanaf september zijn ze volop 
aan de voorbereiding van het 
projekt bezig. „Het geeft je een 
kick om hedendaagse ontwer
pen te maken gebaseerd op de 
mode van de achttiende eeuw. 
Het was een buitengewone tijd. 
Het spreekt me echt aan. Op
vallend was dat de mannen toen 
veel eleganter w^aren dan de 
dames. Toch zou ik me liever in 
vrouw gekleed hebben dan in 
man. Alaóir ja." Het zou geen 
Aalstenaar zijn, nietwaar! 

In een prachtige, rijkelijk ge-
illustreerde katalogus treft men 
naast de kostuumgeschiedenis 
uit die tijd, ook de adem van de 
Rococotijd. Zelfs stripverhalen 
over Rococofiguren zijn niet 
vergeten. 

Deze tentoonstelling bewijst dat 
Aalst meer is dan karnaval! Met 
zijn vele galerijen en kultureel 
Centrum De Werf is het stilaan 
aan het uitgroeien tot een echt 
kunstcentrum. De afslag op de 
autosneWeg waard. 

Mik Stas 

c» Rococo - 1730-1770. CC De 
Werf, MoUiutraat, AaL)t. Open 
alls dagen van 10 tot 12u. en van 
14 tot 17u. Tot 14 jan. '96. 
Maandag gefloten. Info: 
053176.13.14. 
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SPORT 
VOETBAL-BOBO'S UITGETELD 

HET VENIJN ZIT IN DE STAART TROFEE VOOR FRED 
Het wordt een ongemakkelijke Keröt voor de bonzen van het 
voetbal Jean-Marc Bod man, de kUine felle Waal, heeft nu 
ook van de rechter gelijk gekregen. Het voetbaltraru-
ferdyöteem u) jurtdidch opgeblazen. Het Li geen verhaal 
meer van bulgen of barsten. Het voetbaleötablidhment u 
gehard ten. De bobo'é zitten midden het puin van hun 
jarenoude arrogantie en onaantastbaarheid. 

D
e staat-in-de-staat is in
gestort. Het recht geldt 
voortaan voor iedereen. 
Voor Jean-Alarc Bosman 

en voor Denis Bergkamp. Voor 
professor Blanpain en voor 
Constant Vanden Stock. Het 
wordt wennen maar de wereld 
zal daarom niet vergaan. Zo 
onoverkomelijk is het nu ook 
allemeial weer niet. Er zal ook 
overmorgen nog gevoetbald 
worden. Op Olympia en op het 
veld achter het café. 

UITGETELD 

Het moest er van komen na
tuurlijk. De appel was nu één
maal doorrot geworden. Het ad
vies van msigistraat Carl-Otto 
Lenz van 20 september liet er al 
geen twijfel over bestaan. Maar 
de voetbalbazen zouden zichzelf 
ontrouw zijn geworden indien 
ze niet hadden geloofd dat hun 
lobbievaardigheid alsnog het tij 
zou kunnen keren. Minimaal 
zou er een overgangsperiode 
van vijfjaar worden ingebouw^d 
om „de veranderingen" gelei
delijk aan te laten verlopen. In 
die tijd zou nog veel mogelijk 
zijn. Mciar het Europese Hof 

van Justitie vond het welletjes 
wezen. Vorige vrijdag liet het 
geen spaander heel van een 
overjarig en achaisch systeem. 
Voetballers zuUen binnen de 
EU op het einde van hun kon-
trakt zonder enige transferver
goeding van klub kunnen wis

selen. De beperkingen op het 
aantal (Europese) buitenlan
ders moeten worden opgehe
ven. Het is •wettellijk denkbaar 
dat Anderlecht over afzienbare 
tijd geen enkele Belg meer op
stelt. Het zal zo'n vaart wel niet 
nemen natuurhjk maar juridisch 
kan het allemaal. 

De bobo's zitten voorlopig uit
geteld in de hoek van de ring. 
Maar ze maken zich op voor een 
laatste wanhoopsoffensief. In 
Aladrid vî erd gesproken over 
aanpassingen aan het Verdrag 
van Alaastricht ten bate van het 
voetbal... Dat lijkt nauwelijks 
denkbaar en het zou een on
aards precedent scheppen maar 

David, of noem hem Jean-Marc BiMman, heeft opnieuw de rew> 
verflagen. 

MOEILIJK MAAR NIET ONMOGELIJK 
In Parijs werd België in de 
voorronde van het w^ereld-
kampioenschap 1998 inge
deeld met Nederland, Turkije, 
Wales en San Marino. Enkel 
de groepswinnaar is zeker van 
deelneming aan het WK. De 
tweede moet beslissingsmat
chen spelen tegen de tweede 
van een andere reeks om als
nog toegang te verkrijgen tot 
het financiële aards paradijs 
dat een Mundial voor een 
voetbalbond nu eenmaal heet 
te zijn. Een overtuiging die 
nog aan bewijskracht wint 
wanneer men weet dat Frank
rijk 1998 goed zal zijn voor 
méér dan elf miljard televisie-
en sponsorinkomsten. 

De Rode Duivels sprongen 
geen gat in de lucht w^anneer 
ze de uitkomst vernamen. Het 
Nederland van deze tijden is 
een afkooksel van Ajax en nie
mand twijfelt er aan dat Am
sterdam momenteel het sterk
ste klubelftal ter wereld bezit. 
Turkije en Wales zijn voet
ballanden waartegen België 
nooit „vanzelfsprekend" wist 
te winnen. Integendeel. Maar 
ze liggen wel binnen de mo
gelijkheden. San Marino is 
niet meer dan een grap. Daar 
mogen geen woorden worden 
aan vuil gemaakt. 

Het oogt niet opwekkend 
maar desondanks hoeft nie
mand te wanhopen. België kan 
zeker tweede eindigen en zelfs 
Nederland schijnt ons geen 

Iedereen kent zijn naam! 

onhaalbare kaart. Niet in één 
rechtstreeks duel - alhoewel 
de Hollanders nooit op hun 
gemak zijn wanneer ze tegen
over de Belgen staan — maar 
wel in een breder kompeti-
tieverband. Oranje grossiert 
nogal eens met de punten in 
kwalifikatiereeksen. Het is 
nog maar één week geleden 
dat Kluivert & Co zich in 
extremis via een testwedstrijd 
tegen (het verzwakte) Ierland 
wisten te plaatsen voor deel
neming aan Euro 1996. Ne
derland werd meteen tot fa
voriet gebombardeerd. Zo 
werkt dat dan. 

LULLEN 

Om alsnog mee te tellen moet 

er binnenlands Avel snel werk 
worden gemaakt van een 
nieuw en doortastend beleid. 
De problemen werden tot nu 
systematisch stukgepraat. Lul
len in het kwadraat om zelf 
toch maar belangrijk over te 
komen. De bond wil de pro
blematiek aanpakken in ge
spreksgroepen met meerdere 
betrokken partijen. Een schit
terend initiatief dat gegaran
deerd niets zal opleveren dan 
enkele mooie slotverklaringen 
waar geen mens wat mee kan 
aanvangen. De schoen wringt 
inderdaad rond de voet van het 
beleid. Men weet niet waar 
naar toe. Men stelt geen pri
oriteiten en maakt geen keuzes 
om toch maar niemand voor 
het hoofd te stoten. Men wil de 
kool en de geit sparen. In een 
recent interview^ ging niemand 
minder dan Jean-Marie Pfaff 
hard tekeer tegen de huidige 
bestuurders. Hij pakte de ach-
terpoortenpolitiek aan en 
stelde onomwonden dat teveel 
betrokkenen alleen maar hun 
mooi ingekleed eigenbelang 
nastreefden. Daarbij ongewild 
aansluitend zegde assistent-
coach Wilfried Van Moer dat 
Paul Van Himst spoedig on
populaire maatregelen zou 
moeten afkondigen. Omdat er 
nu eenmaal resultaten moeten 
worden gehaald. Het beleid 
moet krachtiger en doelgerich
ter worden. De dagjespohtiek 
zal worden opgeheven. Af
wachten. 

Frederik Deburghgraeven 
werd vorige donderdcig de na
tionale Trofee voor Sportver-
dienste 1995 toegewezen. Dat 
kon ook moeilijk anders. De 
22-jarige zwemmer werd Eu
ropees kampioen over de 100 
meter met de op één na beste 
krono aller tijden. Hij volgt 
dus niet voor niets de... zwem
ster Brigitte Becue op. De 
zwemsport zit bij ons inder
daad in de lift en niemand 
maakt er nog een geheim van 
dat onze waterratten cd onze 
hoop meedragen naar de Spe
len van Atlanta. 

Deburghgraeven kreeg wel 
het mooiste eresaluut van 
Vincent Rousseau. De Waalse 
topatleet die maar niet kan 
verteren dat hij naast de Gou
den Spike (de hoogste na
tionale atletiekonderschei-
ding) greep zegde dat „Fred 
de moeilijkste aller sporten 
beoefent. Hij zwemt dagelijks 
küometers. Alleen. Tegen de 
krono. Week in week uit. 
Maand in méiand uit. Jaren 
aan een stuk door. De mensen 

in deze wereld weet men maar 
nooit. Zegde Jean-Luc De-
haene van Club Brugge niet dat 
voor het voetbal andere wetten 
moeten gelden dan voor de vnje 
markt ekonomie? Hebben we 
de rechter in Luxemburg dan 
verkeerd verstaan toen die 
zegde dat professioneel voetbal 
geen sport meer was maar kom-
mercie? Een standpunt dat we 
hier op deze bladzijde al jaren 
verdedigen? 

VRAAG EN AANBOD 
We geloven dat de voetballei
ders vooral schrik hebben van 
het onbekende en van zichzelf. 
Want wat kan er nu gebeuren? 
Niet al de gevolgen van de ver
anderingen zijn onmiddellijk 
voorspelbaar maar \ve kunnen 
rustig stellen dat wijze bestuur-
dres gemakkelijker orde in de 
tent zullen kunnen houden. Het 
zal er vooral op aankomen de 
eigen mogelijkheden juist in te 
schatten en een realistische po
litiek te voeren. Het schimmen
spel met de zogezegde markt
waarde van voetballers zal van
zelf verd'wijnen. Daarnaast ziJ-
len de betere voetballers méér 
dan w^aarschijnlijk nog rijker 
w^orden. Dat zou niet hoeven 
indien de klubs onderling af
spraken maken en zichzelf niet 
zouden uitputten in onderhng 
opbod. Maar daarop hopen lijkt 
ons niet verstandig. De mindere 
spelers, de zogeheten waterdra
gers, zullen er niet beter van 
worden. Zoveel staat vast. De 
•wetten van vraag en aanbod 
zullen genadeloos spelen. Maar 
ook voor hen zitten er een pjiar 
voordelen aan vast. De spe
lerskernen zullen zeker niet nog 
breder worden en wie het ge
voel heeft voor eeuwig naar het 
tweede elftal te worden ver
wezen zal gemcikkelijker kun
nen opstappen. Vermoedehjk 
zal, zeker in België, het aantal 
beroepsvoetballers verminde
ren. Daarnaast is het ^vaar-
schijnlijk, alhoewel niet zeker, 
dat onze echte toppers gemak
kelijker naar het buitenland z i j 
len verhuizen. Al mag men niet 

kunnen dat niet op zijn 
wjiarde inschatten. Ik blijf er 
mij over verbazen." 

Rousseau was anders onge
woon spraakzaam. Hij ke
gelde nogal wat huisjes omver 
toen hij er aan toevoegde „dag 
motorcross geen sport was en 
in geen geval vergehjkbaar 
met zwemmen of adetiek". 
We geven het voor wat het 
waard is. 

vergeten dat onze topklubs nu 
méér geld in een paar spelers 
zullen kunnen steken. Het ge
lijkheidsbeginsel dat nu nog on
der verschillende vormen in een 
spelerskem aanwezig is zou wel 
eens kunnen worden opgehe
ven. Het is niet ondenkbaar dat 
binnen de klubs totaal nieuwe 
verhoudingen ontstaan. Er zal 
zeker klaardere wijn virorden 
geschonken. De rol van de ma
nagers, de tussenpersonen, zal 
worden herzien. Ze zullen niet 
verdwijnen. Dat zeker niet. 
Alaar er worden door de nieuwe 
regehngen vermoedehjk veel 
achterpoorten gesloten. Het 
doorschuiven van enorme be
dragen van klub naar klub 
diende in het verleden meerdere 
doelen. Dat heeft begin jaren 
tachtig ene onderzoeksrechter 
Bellemans duidehjk gemaakt. 

ACHTERPOORTJES 

Neen, de voetbalwereld zal niet 
vergaan. Integendeel. Hij zal 
doorzichtiger worden. De rijke 
klubs zullen misschien nog rij
ker worden maar ze verkijken 
zich beter nog minder dan in het 
verleden op het talent en de 
kwaliteit van spelers. Wie een 
onweerstaanbaar geachte klas-
bak een vijfjaarskontrakt van 
honderd of meer miljoen aan
biedt moet zeker zijn van het 
rendement want van enige re-
kuperatiemogehjkheid op ter
mijn is nu geen sprake meer. 
Voetballers zullen ervaren dat 
hun marktwaarde in de gegeven 
omstandigheden nog oneindig 
sneller zal dalen dan klimmen. 
Het \vordt dus een tijdje zoeken 
en tasten maar dat er nieu\ve 
evenwichten worden gevonden 
staat vast. Ook wat betreft het 
binnenlandse spelersverkeer. 
Want het is natuurlijk ondenk
baar dat de nieuw^e regelingen 
geen verlengstuk krijgen in na
tionaal verband. Dat zou pas 
echt absurd zijn. Trouwens, de 
achterpoortjes w^erden al open
geduwd. We zouden unmers 
geen ,,Belgen" zijn. 

Flandrien 
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H I E I E L W E R K 

EEN EIGENZINNIGE 
SELEKTIE 
ZATERDAG 16 DECEMBER 

ZATERDAG 23 DECEMBER 
THAT'S ENTERTAINMENT! 

Amerikaanse montagefilm (1974) met een selektie schitterende 
fragmenten uit musicals van 1929 tot 1958 aan mekaar gepraat 
door Frank Sinatra. (TV 2, om 20u.35) 

THUIS 
Thuis, het nieuwe BRTN-feuilleton, is een familiereeks rond 
drie gezinnen in een fiktief, landelijk dorp. Deze ptht wordt 
maandag herhaald om ISu.lO en vanaf dinsdag beginnen de 
dagelijkse afleveringen. (TV 1, om 21u.20) 

Z O N D A G 24 DECEMBER 

ANNIE 
Amerik. muzikale film van John Huston (1982), gebaseerd op 
de sinds 1925 in Amerika erg populaire stripfiguur. Met Aileen 
Quinn, Albert Finney en Ann Reiking. (Ka2, om 23u.30) 

MAANDAG 25 DECEMBER 

THE PINK PANTHER 
In deze dolle Amerikaanse komedie (196-4) trad Peter Sellers 
voor het eerst op als de stuntelende inspekteur Clouseau. (Ka2, 
om 20u.) 

LOST IN NEW YORK 
Na het enorme sukses van Home Alone zorgde hetzelfde team in 
1992 voor dit vervolg waarin het nu 11-jarig kindsterretje 
Macauley Culkin per ongeluk Ln New York belandt. (Ned. 1, 
om 21u.08) 

D I N S D A G 26 DECEMBER 

ONLY THE LONELY 
Danny Muldoon is politieagent in Chicago en woont nog 
steeds bij zijn moeder. De ontmoeting met de knappe Theresa, 
zal zijn leven grondig veranderen. Amerikaanse komedie van 
Chris Columbus uit 1991 met John Candy, Alaureen O'Hara 
en Ally Sheedy. (Ned. l, om 18u.29) 

LAWRENCE OF ARABIA 
Britse biografische film van David Lean (1962) over de 
geheimzinnige avonturier Thomas Lawrence. Met Omar Sha-
riff en Peter O'Toole. (TV 1, om 13u.) 

WOENSDAG 27 DECEMBER 

SUDDEN IMPACT 
In de vierde Dirty Harry-film wreekt Sondra Locke zich met 
geweld op de mannen die haar en haar zus voordien op brutale 
wijze verkrachtten. Amerik. fihn van en met Clint Eastwood 
(1983). (Ka2, om20u.) 

D O N D E R D A G 28 DECEMBER 

MUCH ADO ABOUT NOTHING 
Liefde en verraad zijn de hoofdtema's van dit blijspel van 
Shakespeare, in 1993 op schitterende wijze verfilmd door 
akteur-regisseur Kenneth Branagh. Hij durfde het aan om de 
makabere grappen en grove beledigingen, die de schrijver in 
het stuk opnam, aan een nieu\v publiek voor te schotelen. Met 
overweldigend sukses! (BBC 2, om 22u.) 

VRIJDAG 29 DECEMBER 

A FEW GOOD MEN 
Amerik. gerechtsdrama van Rob Reiner (1992) naar het 

f ehjknamige toneelstuk van Aaron Sorkin. Twee mariniers 
ebben op de basis van Guantanamo op Cuba een kollega 

gedood. Met Tom Cruise, Jack Nicholson en Demi Moore. 
(TV 1, om 21u.45) 

Van oud naar nieuw met NLcoLu Cage en Lara Flynn BoyU ln de 
dtevlge triller 'Red Rack Wedt'. Zondag 31 december op TV2 om 
23u.l5. 

VERTELLINGEN VAN OVERAL 
•A'̂ A '̂A'~Uit Iran dringen er niet 
zo veel füms door naar het Wes
ten. Af en toe heb je er echter 
eentje die er bovenuit steekt, en 
dat is het geval met Badkonake 
sefid (De witte ballon). 

De zevenjarige Razieh (het na
tuurtalent Aida Moham-
madkhani) zanikt op de markt 
om een mooie goudvis, maar die 
wordt haar geweigerd, omdat er 
thuis in het vijvertje genoeg 
vissen zitten, en ook omdat er 
geen geld voor is. Maar Razieh, 
geholpen door haar broer, weet 
moeder uiteindelijk te overha
len, ook al omdat het Nieuwjaar 
is, dag die samenvalt met de 
eerste dag van de lente. Ze krijgt 
een bankbriefje, maar moet de 
overschot terugbrengen, omdat 
er anders de volgende dagen 
geen eten op tafel komt. En wat 
gebeurt er? Razieh speelt het 
geld kvrijt. De rest van de film 
bestaat in haar pogingen om dat 
geld te rekupereren, en dit met 
de hulp van zo w ât alleman en 
iedereen. 

De vaderfiguur in de Iraanse 
films van de jongste jaren is 
dikwijls afwezig, en hiermee 
wordt onrechtstreeks verwezen 
naar de Iraanse oorlogen. Ook 
in deze film zou je kunnen stel
len dat pa er niet is, want de hele 
tijd staat hij vanonder de 
douche zi;n gezin te komman-
deren, terwijl ma zich uitslooft. 
Alhoe^vel bekroond met de 
Gouden Camera Cannes 1996 
toch eerder voor cinefielen en 
zullen kinderen er niet zo veel 
van meedragen, omdat het een 
beetje een trage en futloze film 
is. 

^-ArSomething to talk about 
van Lasse Hallstrom is een film 
die v^ou^ven iets geeft om over 
te praten. De mooie vrouw en 
moeder Grace (Julia Roberts) 
is een beetje neurotisch en ver
geet het een na het ander. Op 
een dag ziet ze haar echtgenoot, 
Eddie (Dennis Quciid) met een 
andere vrouw, en dat vergeet ze 
niet. Ze zet hem te kakken in 
een overvolle bar, en weet dat 
hij (en zij) de volgende dag het 
onderwerp van gesprek zullen 
zijn in het stadje. Dat is niet 
naar de zin van haar autoritaire 
vader, Wyly (Robert Duvall), 
die despotisch heerst over zijn 
vrouw Georgia (Gena Row
lands) en andere dochter Emma 
Rae (Kyra Sedgwick). Grace 
gaat verder met aan het licht te 
brengen dat ook anderen niet zo 
trouw zijn, en dat doet ze maar 
liefst op de Vrouwen Liefda-
digheids Vereniging. Daarna 
vergiftigt ze haar lïddie bijna en 
tussenin vertelt ze haar moeder 
dat haar pa ook al niet zo trouAV 
is. En dan, als zo'wat iedereen 
met iedereen ruzie heeft, gaat ze 
het goedmaken met Eddie. 

Een beetje langdradig, met 
heerlijke momenten als de twee 
zusters elkaar ondersteunen in 
hun aanval op de mannen. Maar 
je kunt je niet van het gevoel 
ontdoen het allemaal al eens 
gezien te hebben. 

Tfc''A^Schrijver en regisseur Ken
neth Branagh bracht een stel
letje onbekende akteurs en ak-
trices bij elkaar om In the bleak 
midwinter te draaien. Het is 
een film geworden die alle ge-
hjkenis vertoont met een bleek 
winterzonnetje. De Britse \von-
derboy heeft het over teater en 
teatermensen, maar vertelt er 

Julia Robertd jpeelt in 'Something to talk about' een neurotuche 
vrouw. Nieuw u het allenuuiL niet. 

helemaal niets nieuw over, en 
alhoewel het waarschijnlijk al
lemaal humoristisch is bedoeld, 
slaagt hij er nauwelijks in je een 
glimlachje te ontstelen. 

Het verhaal heeft de werkloze 
Joe als hoofdpersonage. Hij zet 
zonder centen en hulp een te-
aterproduktie op van Hamlet, 
en zal zelf de Deen spelen. De 
spelers zijn een zootje halve 
mislukkelingen, een dronkaard 
die tegehjk Rosencrantz en Gul
denstern speelt, een halfgekke 
die Ophelia neer moet zetten, en 
een mislukte vamp die koningin 
Gertrude zal spelen. Ze krijgen 
drie weken om het stuk in elkaar 
te steken. Ik had veel beter 
verwacht van Branagh, een man 
om te bewonderen, maar dit is 
beneden zijn -waardigheid. 
Maar misschien wilde hij be
wijzen dat je met weinig mid
delen ook een film kunt maken. 
En dat is aan de film te zien. 

•A"Â The crossing guard van 
schrijver/regisseur Sean Penn 
(ex-man van Madonna en ma
ker van „The Indian Runner") 
is niet helemaal geworden w ât 
iedereen had gehoopt, en zeker 
niet voor Jack Nicholson, An-
jelica Huston en Piper Laurie, 
die beter verdienden, hoewel op 
hun prestaties geen opmerkin
gen te maken zijn. 

Juwelier Freddy Gale heeft een 
mislukt huwelijk, en tot over
maat van ramp zal een dronken 

chauffeur zijn dochtertje van 
zeven doodrijden. Zes jaar later, 
de chauffeur Booth komt vrij en 
Freddy brengt zijn ex-vrou-w, 
Mary, op de hoogte dat hij 
Booth gaat vermoorden. Even 
later, na een doordeweekse 
avond in een toplessbar, ont
moeten de twee mannen elkaar. 
Freddy bedreigt de man die 
blijkbaar de dood van het meisje 
ook nog niet heeft vererkt, en 
geeft hem nog drie delgen. De 
volgende drie dagen is Freddy 
erg agressief, ook tegen zijn 
klanten, terwijl Booth hulp 
zoekt voor zijn schuldgevoelens 
bij Jojo. Dan komt Freddy te
rug, mciar onderweg wordt hij 
opgepakt voor dronken rijden, 
en hij zal hulp vragen aan 
Booth. 

Dit doorspekt met een aantal 
echtehjke ruzies tussen Freddy 
en Mary en een groepsterapie, 
maken het verhaal van de fOm. 
Er w âs genoeg drama aanwezig, 
en de scènes tussen Nicholson 
en Huston zijn ver boven de 
middelmaat, maar regisseur 
Penn had net als in zijn vorige 
films, niet genoeg meesterschap 
om alles in de juiste banen te 
leiden. Weer een gemiste kans, 
en als je bedenkt dat men in 
Vlaanderen diverse goeie films 
zou kunnen maken, met wat 
•werd uitgegeven, is het toch om 
wanhopig te worden. 

Willem Sneer 

VAN OUD NAAR NIEUW 
Op zaterdag 30 december verwent TV 1 de filmliefhebbers met 
„Back to School", een komedie van Alan Metter uit 1986 
(2hi.l3) en later volgt nog ,,Bram Stokers Dracula", de eerste 
horrorfilm van Francis Ford Coppola sinds zijn regiedebuut 
{23u.l5). Op zondag 31 december programmeert Kanaal 2 de 
heerlijke komedie „The Party" met Peter Sellers (22tu), terwijl 
JVi" van oud naar nieuw stapt met de stevige triller ,,Red Rock 
West" {23u.l3). Nieuwjaarsdag biedt gewoontegetrouw heel 
vî at: TV 1 koos voor ,,La grande vadrouille ' met Louis de 
Funès en Bourvil (13u.) en op de BBC, waar het filmaanbod 
dezer dagen weer enorm is, wordt o.m. ,,Grand Canyon" 
getoond, een film van Lawrence Kasdan w^aarin de „canyon" 
een metafoor is voor de kloof tussen arm en rijk {BBC 2, om 
23u.). 

Op dinsdag 2 januari wordt in Tekens duidelijk gemaakt w^at 
paters en nonnen vroeger achter de kiezen staken in ,,De 
kloosterkeuken" (22u.30). Richard Gere toont zich van zijn 
beste kant in „An American Gigoio", woensdag 3Januari op 
Kanaal 2 {21u.30). Op donderdag ^ januari laat TV 1 de 
„Wido\vs" op de kijkers los, een Britse trillerserie over drie 
vrouwen die in de voetstappen treden van him bij een overval 
omgekomen mannen {21u.20). Op vrijdag 5 januari heeft de 
ruzie tussen enkele brandweermannen heel wat nare gevolgen 
in „Backdraft" {BBC2, 22u.30). 
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De redaktie ontvangt 
graag brieven van lezers. 
Naamloze, scheld- en 
smaadbrieven gaan de 
scheurmand in. De an
dere publiceert zij, naar
gelang er plaats is. 

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

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

IRMA LAPLASSE 
Over de inhoud van het TV-
programma „Zaki" op 7 de
cember op Ka2, in casu het 
gedeelte over Irma Laplasse, 
waar een oud-weerstander van 
Oostduinkerke zijn boek met 
bezwarende getuigenissen (na 
bijna 51 jaar...) kwam voor
stellen, \vil ik het niet hebben. 

Wel over de verbijsterende kon-
klusie van presentator Zaki op 
het einde van de uitzending. 
Bovengenoemde „heer" presen
teerde het boek als „aan te be
velen lektuur", tot daar aan toe, 
maar zijn allerlaatste zin en slot-
konklusie w^as: „Irma Laplasse 
is schuldig". 
Is dat de deontologie van een 
TV-zender? 
Wie denkt die heer wel dat hij 
is? De openbare aanklager? 
Misschien w êl de rechter? Zulk 
een uitspraak is de moderator 
van een programma onwciardig, 
het is niet zijn bevoegdheid. Dat 
moet hij overlaten aan het ge
recht, dat het proces heropend 
heeft in opdracht van een mi
nister die w êl ZcJ weten 
waarom. 
Of speelt Zaki het vuile spelletje 
mee, dat zoals in de zuiverse 
repressiestijl, zulke processen 
dienen uitgevochten te woren in 
de media? Of misschien nog 
beter op straat door de „spon
tane volkswoede"? 
Vragensteller Zaki is hier schro
melijk zijn bevoegdheid te bui
ten gegaan, en het zou méér dan 
noodzakelijk zijn dat hij zich 
daarvoor in zijn volgend pro
gramma, publiekelijk veront
schuldigt. 

Klara Hertogs, 
Turnhout 

AMNESTIE (1) 
Wij, zwarten, zijn niet te trots 
om te zeggen dat ŵ e verkeerd 
•waren en respekt hebben voor 
de echte weerstanders. 

Men vergeet graag dat we toen 
ook een hekel hadden aan ges-
tapo's, jodenjagers, en verklik
kers. 

Wij waren eigenlijk patriotten 
die Vlaanderen wilden verde
digen tegen die andere waanzin: 
het kommunisme, alsook tegen 
de diskriminatie door het Bel
gische establishment. De \voe-
keraars en diegenen die vrij
willig naar Duitsland gingen 
werken tegen een veel groter 
loon — meestcJ in de oorlog
industrie — werden helemaal 
niet verontrust. Van de rijke 

ekonomische koUaborateurs 
slechts enkelen. 

Er -werden heel veel woonhui
zen vernield en bestolen met de 
zwijgende toestemming van po
litie, geestelijke en pohtieke 
overheid. De Joodse leiders in 
Antwerpen zijn vlaamsgezind 
en hebben zich reeds lang uit
gesproken voor amnestie, waar
voor onze dank. 

Er werd in het buitenland veel 
minder gestraft omdat het uit
sluitend nazi-vriendjes en op
portunisten waren en geen fla
minganten. 

C.L., Mortsel 

SOCIALE 
ZEKERHEID 
De jongste dagen en weken 
gaan de hoofdartikels van de 
kranten veelal over de fede
ralisering of modernisering en 
sanering van de Sociale Ze
kerheid. In „Het Laatste 
Nieuws" schrijf Luc Van der 
Kelen (9 dec. j.l.): ,,Het Zuiden 
zegt „non", dus geen sphtsing 
van de sociale zekerheid.". In 
„Het Nieuwsblad" van vorig 
w^eekeinde meent Guy Tegen-
bos dat Gids Dehaene wel vlug 
achteruit krabbelt als de Walen 
hun veto stellen en dat hij zijn te 
boek gestelde voornemens op
bergt... tot later. Wanneer? 

Nooit echter, buiten „De 
Bond", het weekblad van de 
Bond voor Grote en Jonge Ge
zinnen, w^ordt de aandacht ge
vestigd op het feit dat deze 
opsplitsing in arbeidsgebonden 
materies (werkloosheidssteun 
en pensioenen) en persoonsge
bonden materies (gezondheids
zorgen en kinderbijslag) reeds 
principieel w^erd vastgelegd in 
de bijzondere ^vet van 8 au
gustus 1980. Deze wet, die 
overeenstemt met een grond
wetsherziening, voorzag ook de 
overheveling naar de gemeen
schappen van de persoonsge
bonden materies. Ook het on
derwijs w^erd principieel gefe
deraliseerd in 1970, maar daad-
werkehjk greep dit slechts in 
1988 plaats. Zullen \ve dan ook 
moeten wachten tot 1998 om het 
financiële luik van de gezond
heidszorg en de kinderbijslag te 
zien toewijzen aan Vlaanderen, 
respektievelijk de Franse ge
meenschap? 

De Vlaamse politiekers verde
digen enkel Belgische belangen. 
Als de Walen iets toegewezen 
willen krijgen gebeurt dit zo 
vlug mogelijk. Voor de Vlaamse 
rechten die tegen de Waalse 
(lees Belgisch unitaire) belan
gen ingaan moet veelal twee
maal worden betaald. De eerste 
maal gebeurt dit bij de prin
cipiële beslissing, de tweede 
maal volgt als de financiële mid
delen moeten ter beschikking 
worden gesteld om de princi
piële splitsing daadwerkelijk 
waar te maken. 

Toch is het goed om weten dat 
enkel de Vlaamse gemeenschap 
financieel zelfbedruipend is. 
Brussel en Wallonië hebben een 
jaarlijks financieel tekort dat 
met Vlaams geld wordt w^eg-
gewerkt. Uit de houding van de 
Vlaamse meerderheidspartijen 
valt dit echter niet af te leiden. 
De Franstahgen hoeven maar 
even een grote bek op te zetten 
en de Vlaamse goede intenties 
worden meteen opgeborgen... 
tot later, als gans België failliet 

zal zijn gegaan aan de Frans
talige verspilzucht. 

Hoelang nog zal het Vlaamse 
volk meehelpen om zijn eigen 
put te delven? 

Herman de Zeigeure, 
Bertem 

AMNESTIE (2) 
Tijdens mijn meer dan 25 jaar 
onafgebroken lidmaatschap van 
de VU heb ik meerdere am
nestiebetogingen en bijeenkom
sten georganiseerd door de VU, 
meegemaakt. Daar was steeds 
én aUeen sprake van amnestie; 
niet meer of niet minder! 

Samen met de vele VU-man-
datarissen (parlementairen en 
ex-voorzitters inbegrepen) heb 
ik uit voUe borst — én gemeend — 
„België barst" geschreeu^wd. 

Waar haalt u het te beweren dat 
alle Vlaamse Oostfronters SS-
soldaten waren? 

Waarom Vlaanse — door de pas
toors geronselde naïeve kom-
munistenbevechters — met ve
teranen uit het Rode Leger en 
ex-partizanen kunnen verbroe
deren en waarom iets dergelijks 
in Vlaanderen onmogelijk lijkt? 
Vraag dat niet aan Vlaams-na-
tionahsten maar aan de Bel-
gicisten. 

De heldendaad (ik dacht dat het 
de opdracht van een justitie
minister is onrecht te helpen 
bestraffen) van Wathelet is voor 
u het belangrijkste? Als Irma 
Laplasse wordt vrijgesproken 
én eerherstel krijgt, is dat voor 
mij veel belangrijker. 

De stijl van Het Laatste Nieuw^s 
was de dag na de heropening 
van het proces positiever dan 
deze van u-w weekblad. 

Tot slot moet ik van u afscheid 
nemen als neo-fascist, een titel 
die u mij toekent omdat ik ach
ter de aloude VU-eis bhjf 
staan... 

Dirk Hiers, 
Overijse 

Red. — In het aangehaalde ar
tikel Avordt nergens be^veerd 
dat alle Vlaamse Oostfronters 
SS-soldaten waren. De vraag 
werd wel opgeworpen waarom 
een verbroedering tussen ge
wezen Vlaamse SS-soldaten en 
Rode Leger-veteranen moge
lijk is, en verzoening in België 
niet. Wat „amnestie" betreft, 
raden we de lektuur van het 
programma van 21 mei j.l. 
aan. 

AMNESTIE (3) 
In mijn studententijd sloot ik 
aan bij de NSV, waar ik nog 
steeds aktief ben. 

Volgens W I J zou ik dus geen 
Volksuniër zijn, maar gekweekt 
door de NSV, een rasechte, pik
zwarte, walgelijke Vlaams 
Blokker. 

Wel, na dit artikel (Irma Lap
lasse, W I J , 13 dec. j.l.) gelezen 
te hebben, zal ik inderdaad ge
noodzaakt zijn, mij aan te slui
ten bij het Vlaams Blok, want bij 
de VU is er blijkbaar geen plaats 
voor mij. 

Lies Hiers, 
Bertem 

AMNESTIE (4) 
Verzoening is een na te streven 
doel. Toch betreur ik dat W I J 

zeer minimalistische kriteria 
aan de dag legt -wanneer het gaat 
over het amnestievfciagstuk. In 
een zeer afstandelijk en neutraal 
artikel over de zaak Laplasse 
betreurt u de akties van enkele 
radikale Vlaamse groepen ten 
gunste van amnestie. Zelf ben ik 
ook niet gelukkig met de recente 
totaal ongepaste aktie van het 
NSV, en de dubbelzinnige hou
ding van het Vlaams Blok met 
betrekking tot kollaboratie, re
pressie en verzoening. Het am
nestievraagstuk zal inderdaad 
niet door deze partij worden 
opgelost, integendeel. Maar het 
Vlaams Blok als alibi gebruiken 
om afstand te nemen van de 
amnestie-idee vind ik goed
koop. Vergeet WIJ dat de 
Volksunie gestart is als anti-
repressiepartij en de amnestie
eis jarenlang als topprioriteit in 
het programma heeft ingeschre
ven? Vandaag nog zie je dat dit 
probleem tal van VU-afdelini-
gen beroert (Kortrijk, Turn
hout, Brugge enz.). De partijtop 
heeft de jongste jaren minder 
hardnekkig de amnestie-eis 
vooropgesteld of dacht ze dat de 
redding nabij ŵ cis door te ge
loven in de slsiagkansen van de 
verdienstelijke voorstellen van 
professor Luc Huyse? Tever
geefs, zelfs Vlaamse socialisten 
en hberalen blijven in meer
derheid onverzoenhjk het meest 
gematigde amnestievoorstel af
wijzen, zoals de VU-senaats-
fraktie onlangs ondervond. 
Vanwaar dan deze terughou
dendheid rond de nasleep van 
W O II en de onzalige repressie 
die er op volgde? 

Het is niet prettig een deel van 
de Vlaamse be-weging in ex
treem-rechts vaarwater te zien 
terechtkomen, maar dat hier
voor de eigen beginselen moe
ten wijken of beschaamd vroe
gere eisen worden ingeslikt, is 
echt niet het middel. Zoals het 
ook naïef is te geloven dat na 
Wereldoorlog II het Belgische 
regime niet met alle mogehjke 
middelen heeft getracht eens en 
voorgoed af te rekenen met de 
Vlaamsgezinde opinie. Waarom 
zou trou-wens het Blok bij som
mige nationalisten goed skoren? 
Omdat ze fascist zijn geworden 
(of altijd al ge^veest zijn...)? 
Ernstig blijven a.u.b. Amnestie, 
onafhankelijkheid, Vlaams-
Brabant... zijn typische VU-
tema's. Waarom laten sommige 
VU-mandatarissen het toe dat 
het Vlaams Blok deze program
mapunten „steelt" en ze koppelt 
aan een extreem-rechtse ide
ologie? Terecht klaagt Guido 
Moons dat de Blok-mandata-
rissen massaal Vlaamse mani
festaties afschuimen en overal 
present zijn, terwijl VU-parle-
mentsleden in geen velden te 
bespeuren zijn. 

Een radikale Vlaams-nationale 
overtuiging gekoppeld aan een 
demokratische, pluralistische en 
sociale opstelling blijft de op
dracht van de Volksunie, wil ze 
terugslaan. Steeds meer man
datarissen schijnen dit opnieuw 
te beseffen. W I J blijkbaar nog 
altijd niet... 

Kris Verguit, 
Sint-Niklaas 

TOMATEN 
Met belangstelling de twee volle 
bladzijden grote reportage ,,Het 
tomatensap aan de lippen" ge
lezen. (WIJ , 13 dec. j.l.) 

Een en ander w^ordt daar nogal 

simplistisch voorgesteld, hoe
wel ik het erg blijf vinden dat die 
tuinders hun lichtgelovigheid zo 
duur moeten betalen. 

Vooraf: de tomatenteelt onder 
glas is niet dé ganse Vlaamse 
tuinbouw. 

Ik lees verder: „In Vlaanderen 
is het aanbod van biologisch 
geteelde tomaten voldoende 
groot om de markt te bevoor
raden. In Spanje worden wél 
chemische middelen gebruikt 
bij de teelt". En verder: „Het 
zuiderse khmaat bevordert 
daarenboven de ontwikkeling 
van schimmels en aanverwan
ten. Die moeten bestreden wor
den met chemische middelen. 
Wij kunnen dat soort zaken 
beter beheersen." 

Sedert wanneer -worden alle 
glastomaten in ons land geteeld 
mits enkel gebruik te maken van 
natuurhjke middelen? Dat is 
dan toch wel een kaakslag voor 
de enkele k-wekers die ^verkelijk 
hun tomaten volbiologisch te
len! 

Zou men ons niet ^villen ver
tellen wat er in de teelt van 
tomaten hier te lande werkehjk 
ingezet wordt aan pesticiden? 
Maar ook wat die Spjianse te
lers allemaal spuiten en stui
ven? 

En wij die dachten dat een 
droog klimaat als in Spanje op 
zich reeds een bescherming te
gen ziekten -waarborgt? 

Het is niet met dat soort be-
^veringen dat men de malaise in 
de glastuinbou-w moet -willen 
oplossen. 

Rik Dedapper, 
(Covobit) 

Geraardsbergen 

OPGRIMBIE 
Open en bloot spreidt men het 
zonder enige schroom en toon: 
in dit land zijn, spijts 's lands 
wetten, kerk en staat (konings
huis) één, meer nog, staan kerk 
en staat (koningshuis) boven de 
alledaagse wetgeving en de 
grondwet, die wij allen, als ne
derige en brave burgers, geacht 
-worden te respekteren. 

Niettegenstaande een ongunstig 
advies van de bevoegde dien
sten, niettegenstaande een al
gemene leegloop van kloosters 
en kloostergemeenschappen, 
niettegenstaande het bestaan 
van allerhande leegstaande re
ligieuze oorden die snakken 
naar nieuwe be-woners, niette
genstaande de beschermings
procedure, destijds gestart on
der en door (nu ex-) Vlaams 
minister Johan Sauwens (VU), 
ter klassering van dit waardevol 
en in onze regio tot verdwijnen 
gedoemd resterend milieu (bos-
)gebied als beschermd land
schap, achten kerk én konings
huis, hierin gesteund door de 
aan de macht zijnde pohtieke 
kleisse, het toch noodzakehjk 
tegen alle mogelijke regels en 
deontologie in en uit puur ei
genbelang om de (o.a. politiek) 
reeds zwaar beproefde inwo
ners Vein dit land en deze regio 
nogmaals ernstig te tarten. 

Dit getuigt enkel van een „hau
tain misprijzen jegens de ,,on
derdanen", een grenzeloze god
deloosheid en een schandehjke 
straffeloosheid. 

Peter Putseys, 
Kalmthout 
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DE VOLKSUNIE, WIJ, DE TOEKOMST: 

MET DANK AAN ALLE LEZERS! 
„Men heeft me altijd voorgehouden dat elke politieke partij, 
op de VU. na, haar eigen perö had. Dit lijkt me <)lecht<) 
betrekkelijk juidt te zijn. "Het citaat 'u weggeplukt uit 'De 
vergeten vernieuwing een boek waarin huidig VU-voor
zitter Bert Anciaux zijn ideeën over het demokrat'uche 
nationalLime uiteen zet. En of hij gelijk heeft! Van bij het 
orutaan van de VU heeft een eigen blad, eeröt 'De 
Volksunie', later 'WIJ' een kruciale rol gespeeld bij de 
verspreiding van het ideeëngoed van de partij. Nu, veertig 

jaar later, wordt het blad ontkoppeld van het ledenblad De 
Toekomst' en krijgt WIJ een nieuw kleedje. 

1°JAARBANG AUGUSTUS iSSS II' 8 LOSSE NUMMSRS : S FÜ. 

N
a W O II heeft de Vlaams-
gezindheid te lijden onder 
een algemene verdacht
making en dat heeft ook 

gevolgen voor de Vlaams-na-
tionale week- en dagbladpers. 
Met Voik en Staat verdwijnt na 
september 1944 het laatste 
Vlaams-nationale dagblad en 
enkele andere periodieken zoals 
Vlaanderen en Opdtandmg \veten 
niet te overleven. Het enige blad 
dat de leegte enigszins weet op 
te vullen is 't PalUeterke, dat ook 
nu nog uitgegeven wordt. 

TEGENWIND GEVEN 
De oprichters van de VXJ had
den al snel door dat de be
kendmaking van hun standpun
ten met zou kunnen gebeuren 
door de andere dagbladen, die 
toen nog veel dichter tegen hun 
zuil aanleunden. Een eigen blad 
zou tegenw^ind geven aan de 
negatieve berichtgeving in de 
overige pers en zou daaren
boven in belangrijke mate bij
dragen tot kadervorming. 

In januari 1955 is het dan zover: 
het eerste eksemplaar van De 
Volk^unu rolt van de persen. Al 
kost dat bloed, zweet en tranen: 
het vinden van een drukker is 
geen sinekure, het inzamelen 
van geld is dat nog veel minder. 
Wim JorijMn, Fran^ Van der ELt 
(ook de eerste hoofdredakteur) 
en Walter Couvreur gaan met 
wisselend sukses op bedeltocht. 

ruimer dan enkel dat van de 
VU-militant te bereiken, het 
blad moet een soort Knack 
avant-la-lettre worden, met 
meer bijdragen over alle facet
ten van het maatschappelijk le
ven. Vanaf dat moment trekt de 
redaktie daartoe ook joernalis-
ten aan die niet uit direkte VU-
middens komen. Gangmaker 
van deze 'omwenteling' was 
Toon Van Overatraeten, de latere 
hoofdredakteur van het blad. 

W I J slaagt slechts gedeeltehjk 
in zijn opzet. Het weekblad telt 
in zijn hoogdagen weliswaar 
meer dan 16.000 abonnees (ter 
vergelijking: De Morgen had er 
tot voor kort een dikke 20.000), 
maar weet het grote leespubUek 
toch niet te bereiken. Deels om
dat de middelen er niet zijn, 
deels omdat de politieke bij
dragen uitgesproken VU-stand-
punten bevatten. Tot op heden 
tracht het blad zich met be
scheiden middelen in evenwicht 
te houden op de dunne schei
dingslijn tussen Vlaams opinie
blad en eksklusieve partij-uit
gave. 

In 1989 rolt de eerste W I J in 
magazineformaat van de per
sen. Het volledig vernieuw^de 
blad blijft wekelijks verschij
nen, op meer bladzijden waar
van enkele in vierkleurendruk. 
Bij een lezersenquête drukt de 
lezer zijn goedkeuring volmon-

v^mi 
BL>iD VAN DE«yL*A>AS N>^7;^5>iNALE;iP:^S^ 
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maar weten het voortbestaan 
van het blad ^vel te verzekeren. 

Na verloop van tijd kent De 
Volkjunie een aantal vaste geld
schieters en dat, samen met het 
groeiend sukses van de partij, 
maakt dat het blad al na 1 jaar 
een tweewekelijkse uitgave 
wordt. Nog later, in 1961, zal 
het wekehjks op minimaal 16 
bladzijden verschijnen. Het feit 
dat de parlementaire verslag
geving steeds meer plaats gaat 
innemen, is niet vreemd aan die 
verhoogde periodiciteit. 

DE VLAAMSE WIJ-ZER 
Vanaf het moment dat de VU 
een middelgrote partij wordt, 
verdwijnt ook de noodzaak om 
de direkte verwijzing van het 
blad naar de partij te behouden. 
In 1965 wordt 'De Volksunie' 
dan ook omgedoopt in WIJ-
Vlaamd Nationaal. De bedoeling 
is om met het blad een publiek 

dig uit. Het afkalvend abon
neebestand, de duurdere grond
stoffen en een dalende rekla-
mewerving zorgen er evenwel 
voor dat het blad in 1993 op
nieuw - zij het met een aan
gepaste lay-out — op tabloïd-
formaat moet verschijnen. 
Van dan af verschijnt ook De 
Toekomst, een tweewekelijkse 
overdruk van W I J , die toe
gestuurd wordt aan alle VU-
leden. Die dubbelformule is de 
meest goedkope oplossing, 
maar daarom niet de meest 
goede. Honderden WlJ-abon-
nees haken af ten voordele van 
een tweewekelijkse en voor het 
lid bovendien kosteloze De Toe
komst waardoor W I J zelf in een 
onhoudbare situtatie verzeild 
dreigt te raken. Het is daarom 
dat er vanaf begin '96 opnieuw 
een volledige ontkoppeling van 
beide bladen komt, waarbij De 
Toekomst hoofdzakelijk VU-

DE VOLKSU NIE 
MAANDBLAD - O R G A A N V A N «DÈ VOLKS UNIE » V^Z. W. 

nieuws zal brengen en W I J de 
draad van breder, maar blijvend 
Vlaams, opinieblad opnieu\v 
volledig zal kunnen opnemen. 

DEMOBILISERENDE 
FAKTOR 
In hoeverre het blad de voorbije 
40 jaar heeft bijgedragen aan de 
groei en de bevestiging van de 
VU is onmogelijk precies te me
ten. De impakt is ongetwijfeld 
groot ge-weest, niet in het minst 
bij de kadervorming. Het re
gionale nieuws heeft van bij het 
begin altijd veel ruimte voor zijn 
rekening genomen en het week
blad werd en wordt nog steeds 
door alle VU-afdelingen ge
bruikt om aankondigingen te 
doen van eetavonden, bals, stu
die- en vormingsdagen, beto
gingen en lokaal nieuws. 

Ook voor de inzamehng van 
fondsen is het blad altijd een 
mobiliserende konstante ge
weest. Niet alleen bij verkie
zingen, maar ook bij bv. de 
'Zaak Zwartberg' of de strijd 
tegen het monsterplan van Theo 
Lefevre werd week na week de 
stand van de ingezamelde gel
den bijgehouden. 

De uitgave slaagde er ook ge
regeld in om 'heet' nieuws te 
brengen. Het 'Witboek over 
Zwartberg', dat 's nachts na de 
rellen gedrukt werd, is in VU-
kringen een begrip geworden. 
Ook bij het Egmont-akkoord, 
de VU niet door iedereen in 
dank afgenomen, w^erd een ver
klarend nummer geschreven en 
verspreid. 

HET BUITENBEENTJE 

De speciale relatie tussen de 
lezers en het blad blijkt ook uit 
de vreemde mengeling van le-
zersbrieven die in het blad wer
den en worden opgenomen. De 
onderwerpen waren zeer uit
eenlopend: van afdelings-
nieuwsjes die niet of te laat 
verschenen vs^aren, over protest 
tegen de partijlijn en tegen de 
frankofonen naar aanbevelin
gen voor een beter Vlaanderen. 
Geheel in de traditie van W I J 
werden zowel de positieve als de 
negatieve geluiden geplaatst. 
Als het blad niet onder censuur 
hoeft de lijden, dan zeker de 
lezer niet. 

In meerdere opzichten is WIJ 
een buitenbeentje in de Vlaamse 
geschreven pers. Zo is het het 
enige weekblad waaruit — elke 
donderdag — een citaat te horen 
is in het persoverzicht op Radio 
1, een verworvenheid waar de 
redaktie lang voor heeft moeten 
vechten. Want, ook al werd 
W I J volgeschreven door er
kende beroepsjoernalisten, de 
uitgave nam geen blad voor de 
VU-mond. De gevestigde po
litieke partijen wilden niet we
ten van W I J in het persover
zicht van de (gepolitiseerde) 
openbare omroep, maar met het 
groeien van de partij werd na 
verloop van tijd toch een ak
koord bereikt. 

Al even uitzonderlijk zijn de 
(financiële) middelen waarmee 
W I J zich staande tracht te hou
den. Opnieu'w omdat de grens 
tussen partij en opinie niet altijd 
even duidelijk is, heeft het blad 
het altijd moeilijk gehad om 
adverteerders aan te trekken. 
Om andersgezinde konsumen-
ten niet af te schrikken hoeden 
privé-ondernemingen zich er
voor hun produkten te laten 
associëren met een politieke ide
ologie. Het is slechts dankzij de 
abonnee dat de uitgave niet ver-
dw^ijnt. Alleen met abonne
mentsgelden zou W I J niet kun
nen overleven (ter vergelijking: 
't PcJlieterke kost jaarlijks 1.400 
fr. méér) en zo komt een groot 
deel van de kosten toch weer 
neer op de VU. 

DE MILKA-VEDEHES 
Wie de uitgave wekelijks door
neemt zal het ook opgevallen 
zijn dat het fotomateriaal niet 
altijd van dezelfde kw^aliteit is. 
En al worden foto's uit de jaren 
'50 en '60 zoveel mogelijk ge-
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meden, het gebeurt nog regel
matig dat een aandachtige kij
ker mode of auto's ontdekt die 
hij voorts alleen nog in een 
museum kan bezichtigen. De 
koeien (zie ook elders in dit 
blad) die bij artikels over o.a. de 
hormonen-maffia geplaatst 
worden, krijgen in Vlaanderen 
stilaan de allures van een echte 
Milka-vedette. 

Dat het blad iedere week -weer 
bij de lezer in de bus lag — in het 
prille begin werd De Volksunie 
nog onder bcind verspreid — was 
niet alleen te danken aan het 

werk van de voltijdse redak-
tieleden. Door de jaren heen 
hebben tientallen vrijwilligers 
belangeloos de pen ter hand 
genomen om hun bijdrage te 
leveren. Sommigen deden dat 
onder hun eigen naam, anderen 
deden dat om diverse redenen 
niet. Willem Sneer, Flandrien, 
R.Afmuj en Serguui figureren ook 
nu nog onder schuilnciam, al is 
dat eerder uit gewoonte dan uit 
angst om ontslagen of 'vies be
zien' te worden. 
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Met deze korte beschouwing 
over W I J wordt ook de reeks 
'Herinneringen aan 40 jaar 
Volksunie' afgesloten. E^n vol
gende, soortgelijke, reeks komt 
er pas in 2005. W I J steekt dan 
zeker in een ander kleedje, wie 
weet leest u hem gewoon op 
Internet of steekt u hem in de 
CD-ROM-speler, ... als ook die 
technologie dan al niet voor
bijgestreefd is. 

De redaktie maakt bij deze ook 
van de gelegenheid gebruik om 
u allen te danken voor de ja
renlange 'merkentrouw', voor 
de belangeloze inzet en voor de 
niet aflatende wil om van Vlaan
deren iets mooiers te maken. 
Voor 1996 w^enst zij u alvast al 
het goede. Een vrolijk kerstfeest 
en een gelukkig nieuwjaar! 

De redaktie 

DE VU ALS 
STUDIEOBJEKT 
Gelieve aan het lijstje (2 
nov. j.l.) toe te voegen 

— Herrijzenis van de 
Vlaams-nationale partij
politiek (19-49-1965). Het 
arrondissement Antwer-

Wever. KUL, 
pen. 
Bart De 
1995. 

— Evolutie van de VU on
der het partijvoorzitter
schap van Jaak Gabriels 
en Bert Anciaux. 

Ivan Janssens. U Gent, 
1995. 
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