
Beit Anciaux 
werpt steen 

in • • • • • 

-pvaags voor de feestdag van de Onnozele 
Kinderen wierp VU-voorzitter Bert An

ciaux op een perskonferentie een licht over 
laakbare praktijken in de wereld van de adop
tie. De beschuldigingen aan het adres van 
buitenlandse kanalen van bepaalde adoptie
diensten, medewerkers van één adoptiedienst 
in het bijzonder, en ambtenaren van Kind & 

Gezin, dat de adoptiediensten moet kontro-
leren, waren niet mals: schuldige nalatigheid, 
misbruiken, afperserij, belangenvermenging, 
zwijgplicht, maffiapraktijken... 
Dit laatste grote woord blijft bitter nasmaken in 
een wereld waarvan gedacht werd dat hij op 
idealisme dreef, op edelmoedigheid, engage
ment en belangeloze inzet ten bate van het kind. 
De kritiek op de VU-senator was hevig. Maar 
minister Luc Martens (CVP) liet prompt weten 
aan een wetswijziging te werken. En op een 
nieuwe perskonferentie vorige week bevestigde 
Anciaux met nieuwe feiten hetzelfde verhaal. 
Terwijl een verantwoordelijke van de adop
tiedienst Inter-Adoptie klacht neerlegde tegen 
de VU-voorzitter wegens laster en eerroof, 
kondigde Anciaux aan naar het Hoog Comité 
van Toezicht te stappen : „Ik verwachi Jdi het 
HCT dit dossier tot op het bot zal onder
zoeken." 

Het gaat te ver om over een Vlaamse adop
tiemaffia te gewagen. Maar dat er wantoe
standen bestaan binnen bepaalde segmenten 
van de adoptiewereld ontkent intussen nie
mand nog. Verschillende getuigen werden be
reid gevonden om op uitnodiging van de VU-
voorzitter hun eigen triest verhaal te doen. Bert 
Anciaux schopte het tot kop van Jut van de 
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adoptie-dien
sten. 
Kind & Gezin\ 

dat gesloten 

was tijdens de nieuwsarme kerstperiode, re
ageerde pas vorige week uitvoerig. De kon-
troledienst weigert volgens Anciaux haar ver
antwoordelijkheid op te nemen, wat ze ont
kende. Van Buitenlandse Zaken werd nau
welijks wat gehoord. De Vlaamse minister Luc 
Martens verweet Anciaux met een juridisch 
zwak dossier voor de pinnen te komen. Toch 
kondigde hij een versnelde wijziging van het 
wettelijk kader aan. 

Waar loopt het volgens Anciaux mis? „De 
problemen situeren zich uitdrukkelijk bij de 
keuze van de adoptiekanalen en bij de keuze 
van de kontaktpersonen ter plaatse. Dit is de 
verantwoordelijkheid van de adoptiebureaus. 
Ze dienen echter goedgekeurd te worden door 
Kind & Gezin." 

Bert Anciaux benadrukte dat het zijn enige 
bekommernis is om de bestaande wantoe
standen te bestrijden : „Mijn taak is het om de 
onrechtvaardigheden aan te klagen, om hiaten 
in uc wetgeviiig aan te duiden en om de 
gebrekkige werking van sommige overheids
diensten aan de kaak te stellen. Hiervoor is de 
steun van de publieke opinie noodzakelijk. De 
aandacht die het dossier krijgt in de media, zal 
een noodzakelijke wijziging van de wetgeving 
versnellen." 

Lees verder op blz. 7 "Voor een betere adop

tieregeling", en "K&G ontkracht beschuldi

gingen", (pdj) 

Cordon sanitaire 

Landmijnen 

Weversmisdag, 
maar geen feest 

GafVUteveeiuit? 

"Hoe süp il< 'm op syn Frysl<". 

Stamboom 
van een toneelfamiiie 

J an Caudron heeft in De Standaard 
(8 jan. j.l.) een degelijk aitii<el ge-

pubiiceerd. Het gewezen VU-kamerlid 
put daarbij uit zijn jarenlange ervaring ais 
verstokt vragensteiier in Inet parlement, 
meer bepaald inzake de Sociale Zeker
heid. Caudron stelt de vragen opnieuw 
en citeert wat kenners van de 
problematiek vertellen. Het zijn 
krasse uitspraken waarvan deze 
van prof. Heremans het meest 
doet nadenken. ,,Vlaanderen 
draagt nu 10,4% af aan Wal
lonië. Dat is méér dan de bij
drage die West-Duitsland levert 
voor de wederopbouw van het 
vroegere Oost-Duitsland." 
Toch is Caudron niet bitter te
genover Wallonië, hij vindt dat 
Vlaanderen alle belang heeft bij een 
welvarende buur, maar de steller is wel 
zo vrij te vragen of Vlaanderen nog 
langer het OCMW van Wallonië moet 
spelen. 

Er bestaat in de Wetstraat geen meer
derheid deze vraag in overweging te 
nemen, de regeringspartijen zijn aller
gisch voor alles wat kommunautair 
klinkt. Een probleem ontkennen is ech
ter, dat leert het verleden, de beste 
manier om het binnen de kortste keren 
op te lossen. Vlamingen hebben veel 

geduld, maar wanneer onrechtvaardig
heden te tastbaar worden breken ze op 
een dag toch uit hun kooi. Dat zal met de 
federalisering van de Sociale Zekerheid 
niet anders zijn! 
Een probleem dat niet van de agenda zal 
verdwijnen is dat van de tewerkstelling. 

Het 
verlanglUstje 

van 1996 
de werkloosheid heeft haar hoogste peil 
gehaald sinds 1984. Het ziet er niet naar 
uit dat daar onmiddellijk verandering in 
komt. De regeringen zullen toch iets 
moeten ondernemen, want iets doen is 
nog steeds beter dan afwachten zoals 
nu gebeurt. Alvast kan men beginnen de 
regionale regeringen meer bevoegdhe
den te geven, beter dan wie ook kunnen 
zij kort op de bal spelen. Vooral in de 
verzorgingssektor kunnen nieuwe ba
nen gevonden worden, maar daar Is veel 
geld voor nodig, geld dat dan weer 

ergens moet uitgespaard worden. Om
dat zuinig zijn geen overheidsdeugd is 
bestaat de vrees dat de overheid zich 
biijft verbergen achter het gebrek aan 
middelen. 
In onze naïviteit durven wij ons wel eens 
boos maken op de legerleiding die 
steeds meer miljarden vraagt. Kan zij het 
niet met hetzelfde bedrag doen? En 
waarom niet met minder? 
Wij hebben het lijstje niet bijgehouden 
maar ergens moet er wel iemand zijn die 
de smeergeld-bedragen van de Jongste 
jaren heeft genoteerd, het moet een 
enorme berg poen zijn. Wat had de 
overheid niet al kunnen beginnen met 
deze hoop verloren geld? Om niet te 
spreken van de nooit geïnde belastings-
gelden die slimme bedrijfsleiders, grote 
fortuinen of handige banken middels 
fiskale spitstechnologie de schatkist 
hebben onthouden. Dit zijn maar enkele 
bedenkingen bij het begin van een 
nieuwjaar. 

Eenjaar waarin ook de Volksunie op haar 
waarde zal gewogen worden. Met aardig 
presterende parlementsfrakties en een 
eind deze maand vernieuwd hoofdbe
stuur staan de Vlaams-nationalisten 
vooreen belangrijk jaar. Kommunikatie 
met de brede bevolking, een voor
waarde tot vertrouwen, blijft een teer 

punt. Standpunten duidelijk overbren
gen is een kunst, de onderwerpen liggen 
binnen handbereik Een van de knel
punten is het moeilijk te omschrijven 
begrip van de Vlaamse identiteit. Door 
een samenspel van omstandigheden 
staat nationalisme in een kwaad dag
licht. Welbegrepen nationalisme heeft 
nochtans een menselijk gelaat en geeft 
meer waarde aan het mens- en volk-zijn. 
De mode-trend om van de Vlamingen 
opnieuw ,,Nederlandstalige Belgen" te 
maken moet de partij weten om te 
buigen naar een kompleksloos Vlaams 
burgerschap. Dit is geen detailkwestie 
maar een noodzaak om onze autonomie 
naar inhoud en vorm gestalte te geven. 
Zelfbeschikking is een zware verant
woordelijkheid, zij eist bestendige aan
dacht voor het welzijn van de hele ge
meenschap en van elk individu afzon
derlijk. Omdat zelfbeschikking eerbied 
voor en verbondenheid met andere vol
keren en kuituren vraagt moet zij uit
gediept en waarachtig beleefd worden, 
dat geldt ook tussen Vlaanderen en 
Wallonië. Zelfbeschikking is de meest 
ideale samenlevingsvorm en de enige 
waarborg voor vrede en welvaart. 
Daarom staat zij bovenaan ons verlang
lijstje van 1996. 

Maurits Van Liedekerke 
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KAREL SEVERS 

In gezamenlijke overeenstemming 
besloten Karel Severs, de reklamechef van 
WIJ, en de uitgever van dit weekblad hun 
samenwerking stop te zetten. Met Karel 
Severs verdween zo een zeer gewaardeerde 
zelfstandige medewerker. Jarenlang, Karel 
deed zijn intrede op de redaktie in 1977, 
presteerde hij het onmogelijke: reklame 

werven voor een weekblad met een 
uitgesproken politieke opinie. 
Wie adverteert in WIJ, zeker in het 
verleden, bekent immers kleur. 
En dat is voor veel zelfstandigen, kmo's 
en zelfs voor grote bedrijven nog steeds 
een risiko. Bedankt voor de jarenlange 
inzet, Karel! 

Onwaardig 
Dehaene heeft: geen eerbied voor de Europese instellingen en de 
scheiding der machten. Hij ondermijnt het geloof in de rechtsstaat, 
wat demokratisch bedenkelijk is. „Misplaatst, onbetamelijk en een 
regeringshoofd onwaardig." 
Zo omschreef professor Arbeidsrecht en gewezen VXJ-senator 
Roger Blanpain de tussenkomst van premier Dehaene over het 
arrest van het Europees Hof van Justitie in de zaak-Bosman. Door 
dit arrest wordt het transfersysteem in het profvoetbal op de 
helling gezet. Dehaene had aangekondigd een wijziging van de 
Europese verdragen voor te stellen om "de leefbaarheid van de 
voetbalsport" te vrijwaren. 

• DOORDEWEEKS • 

Op 91-jarige leeftijd overleed 
te Strombeek-Bever de gewezen bur
gemeester Ernest Soens. Afkomstig 
uit een daensistisch nest, verzette hij 
zich reeds in '47 tegen de talentelling. 
In '71 weigerde hij de eed af te nemen 
van twee FDF-verkozenen in zijn ge
meente. Hij stelde de Franstaligen een 
verhuispremie voor indien ze zich niet 
konden of wilden aanpassen. 

De vader van een vijftienjarig 
meisje diende klacht in tegen Xavier 
Bulsseret (Vlaams Blok) wegens on
gewenste seksuele Intimiteiten op 
het partijsekretariaat in Antwerpen. 
Buisseret ontkent de feiten. Hij zal zijn 
pariementalre 'onschendbaarheid" 
niet inroepen. 

Het aantal politieke bevor
deringen in de federale ministeries is 
gedaald van 50% in de regering Mar
tens VIII tot 14% in de regering De
haene I. De jongste jaren nemen de 
federale ministeries echter bijna alleen 
nog tijdelijk personeel in dienst. Dat 
personeel wordt niet geselekteerd 
door het Vast Wervingssekretariaat, 
maar door de kabinetten... 

in Nederiand komt kortelings 
een pil op de markt die alkoholver-
slaafden helpt van de drank af te 
blijven. Het geneesmiddel zal daarna 
ook snel op de Belgische markt ver
krijgbaar zijn. 

Het is bij wet verboden honden 
en katten te verkopen op dierenmark
ten. Maar in Antwerpen mochten de 
dierenhandelaars met toestemming 
van burgemeester Detiège de honden 
en katten wel tentoonstellen op de 
Vogelenmarkt. Op verkopen werden 
ze niet betrapt. 

De gewezen Franse president 
MItterand overieed aan de gevolgen 
van prostaatkanker. Tonton heeft tot 
mei '95 en dat gedurende veertien jaar 
het hoogste ambt in Frankrijk be
kleed. 

•î  Cérard Deprez, de voorzitter 
van de PSC, treedt eind maart terug als 
partijleider een funktie die hij vijftien 
jaar uitoefende. Politiek sekretaris Jo-
elle Mllquet en de burgemeester van 
Dinant Richard Fournauxzijn kandidaat 
om Deprez op te volgen. 

Op een drukke markt in Kins
hasa is een Russisch vrachtvliegtuig 
neergestort, of liever, het slaagde er 
niet in om van de grond te komen. Er 
kwamen waarschijnlijk meer dan 250 
mensen om het leven. De Russische 
bemanning overteefde het ongeluk. 

fe; De zittingszaal en de assis-
enzaal van het Gentse justitiepaleis zijn 
voor twee weken verhuurd voor op
namen van de VTM-zeepserie Familie. 
Enkele magistraten toonden zich mis
noegd omdat de opnamen hun werk
zaamheden verstoren. De zitting van 
de raadkamer in Cent moest maandag 
naar het krappe bureau van een on
derzoeksrechter uitwijken. 
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NIEUWE FAX! 
De WIJ-redaktie heeft voortaan een eigen 
fax-nummer: 02/219.97.25. Zo krijgt U 
snel uw reairtie (bvb. op de nieuwe vorm
geving van uw blad) op de redaktie ! 

RVA 
Volgens het Boek van Opmerkingen van 
het Rekenhof neemt de Rijksdienst voor 
Arbeidsvoorzieningen (RVA) het niet zo 
nauw met examens voor het personeel 
dat zij wenst aan te werven. Bij de aan
werving van 132 begeleiders-koordina-
toren voor de Plaatselijke Werkgelegen
heidsagentschappen (PWA's) tusen au
gustus en december '94 werden er 60 
vrijgesteld van de examenvereisten be
treffende de scholingsgraad. 

Bij 87% van de 72 overige dossiers waren 
de examenvereisten ook al niet nageleefd. 
„Dit betekent dat slechts 10 dossiers van 
de 132 voldeden aan de examenver
eisten!", klaagt VU-kamerlid Fons Bor-

ginon aan. 

De VU-er neemt er ook aanstoot aan dat 
de bevoegde ministers het vertikten of de 
vele vragen van het Rekenhof dienaan
gaande te antwoorden. Wordt vervolgd. 

TEXTIEL 
Tijdens de begrotmgsbesprekingen in het 
Vlaams Parlement kloeg de VU-fraktie 
het onvoorwaardelijk hanteren van de 
Meestemorm aan, die zowat het Vlaamse 
equivalent werd van de federale Maas-
trichtnorm. 

VU-er Chris Vandenbroeke pleit voor wat 
meer souplesse, bvb. voor de tekstiel-
sektor. Het aantal bedrijfssluitingen en 
afdankingen in deze sektor stijgt sinds 
'94-'95 in versneld tempo, \cindenbroeke 
vreest dat indien de overheid niet op
treedt, de hele sektor met z'n 50.000 
direkte arbeidsplaatsen in een krisissi-
tuatie zal belanden. 

In die zin kan de VU zich best terugvinden 
in het tekstielplan zoals het door de 

sociale partners aan de Vlaamse regering 
werd voorgelegd. Vandenbroeke pleit 
voor bijzondere fiskale maatregelen die 
de rendabiliteit ten goede komen en het 
behoud van de tewerkstelling verzekeren. 
Hij vindt dat het inzetten van financiële 
middelen voor onderwijs en onderzoek 
losgekoppeld moet worden van de 
VDAB-opleidingen. 

Bovendien hangt de tekstielsektor een 
zwaard van Damocles boven het hoofd na 
het jaar 2000, wanneer de laatste be
schermingsmaatregelen tegen goedkope 
import door de Uruguay-akkoorden ver
vallen. Dit Vlaams Tekstielplan is de 
laatste reddingsboei. De Volksunie steunt 
de sociale partners hierin. 

VERZOENING? 
Volgens de Gazet van Antwerpen ligt een 
verzoening tussen het IJzerbedevaartko-
mitee en het dissidente IJzerbedevaar-
dersforum binnen handbereik. Onder
handelaars van beide verenigingen zou
den een kompromis bereikt hebben. Dat 
moet nu nog aan hun respektievelijke 
bestuursorganen voorgelegd worden. 
Het kompromis-voorstel voorziet vol
gens de Gazet een geleidelijke demo-
kratisering van het IJzerbedevaartkomi-
tee. Momenteel kan men van dat komitee 
slechts lid worden na een voordracht 
door de Raad van Bestuur van het ko
mitee. Volgens het kompromis zouden de 
huidige komitee-leden blijven zetelen, 
maar zouden zij op termijn aangevuld 
worden door verkozen leden. 

Om zich verkiesbaar te stellen of aan de 
verkiezingen deel te kunnen nemen, moet 
men, nog steeds volgens de Antwerpse 
krant, aan een aantal voorwaarden vol
doen. Zo zou men aktief moeten zijn in 
een provinciale of lokale afdeling van het 
Uzerbedevaartkomitee, zoals die in het 
huishoudelijk reglement voorzien zijn. 

We kregen voor het verhaal van GVA geen 

bevestiging. Eén gesprekspartner toonde 

zich bepaald ontevreden over het "lek", 
en vreest dat het een gunstige evolutie zal 
bemoeilijken. Er was ünmers afgesproken 
niets aan de pers mee te delen. Het vage 
nieuws over het "kompromis" zou slechts 
gedeeltelijk kloppen, en nogal wat halve 
waarheden bevatten. 

OCMW 
Onder de titel Vlaanderen, het OCMW 

van Wallonië schreef gewezen VU-ka-
meriid ]an Caudron een vrije tribune (De 
Standaard) waarin hij voor de federa
lisering van de Sociale Zekerheid pleit. 
Caudron verklaart de jaarlijkse miljar-
denstroom m de SZ van Vlaanderen naar 
Wallonië als het gevolg „van allerhande 
verdachte manipulaties of kultureel be
paalde mterpretaties." 

Caudron denkt aan de verschillende be
oordeling van de artsen in het voor
schrijven van geneesmiddelen, ziektever
zuim, het erkennen van beroepsziekten, 
het bepalen van de mvaUditeitsgraad, de 
schorsing van langdurig werklozen, enz. 

Het ex-kameriid gaf tal van andere voor
beelden van nog steeds bestaande scheef
trekkingen m de SZ tussen Vlaanderen en 
Wallonië: het aantal onderzoeken voor 
dezelfde ziekte, de hoogte van kmder-
bijslag, pensioen, werkloosheidsvergoe
dingen, de kostprijs van bevallingen, het 
aantal niet betaalde RSZ-bijdragen, ...) en 
besloot: „Kortom, de verschillende toe-
passmg van de sociale wetgeving boven 
en onder de taalgrens ligt aan de basis van 
een niet objektief verklaarbare aderlatmg 
waaraan ons land doodbloedt." 

Zonder de transfers zou het aantal armen 
in Wallonië meer dan verdriedubbelen tot 
17% van de bevolking, weet Caudron. 
Hij steh zich hierbij twee grote vragen: 
hoelang moet Vlaanderen nog mee
draaien in de hem opgedrongen rol van 
OCMW voor Wallonië ? En hoe zit dat nu 
met de meerwaarde van België voor 
Vlaanderen ? 

MITTERAND 
OVERLEDEN 
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Se non è vero... 

... è ben trovato, is een uitdrukking in het Italiaans en 
wil zeggen:„als het niet waar is, is het toch goed 
gevonden". Vandaar de titel van deze rubriek. 

L ) e echte reden- waarom Guy Verhofstadt als VLD-
voorzitter is opgestapt was tot nu toe alleen door intimi 
bekend, maar nu heeft hij het publiekelijk toegegeven. 
Zijn ontslag heeft niks met politiek te maken. Mevrouw 
Verhofstadt is sopraan bij het Collegium Vocale van Philip 
Herreweghe en moet regelmatig in het buitenland op

treden. Verhofstadt ziet zijn echtgenote niet graag alleen 
vertrekken en dus moet hij vaak afwezig zijn, ook in het 
parlement. 
Ofwel om haar te vergezellen, ofwel om de klein gasten 
in 't oog te houden. Of is het omgekeerd ? 

1 oen in de loop van '92 verschillende VU-ers over
stapten naar de nog op te richten Partij van de Burger die 
vandaag door Herman De Croo geleid wordt, was ex-VU-
voorzitter Hugo Schdtz wellicht de door Gabriels en tutti 

quanti meestgevraagde, maar nooitgekregen kandidaat
overloper . In een interview met het KVHV-blad Ons 
Leven, recent in Schiltz' Vlaanderen Morgen scherp op de 
korrel genomen om zijn ideologisch bedenkelijke inhoud, 
beweert Gabriels dat het hoofdstuk "Denkend aan Vlaan
deren" uit het tweede Burgermanifest van Guy Ver
hofstadt, door Hugo Schiltz geschreven is. Daar zien we 
Schiltz zeer goed voor in staat. Temeer omdat denken aan 
Vlaanderen in het liberale brein een welhaast Coper
nicaanse wending vergt. Schiltz ontkende met kleur. 

> DOORDEWEEKS • 

Lichte sigaretten roken, schaadt even veel 
de gezondheid als zware. Zo zou men 
kunnen besluiten uit een schandaal over 
het aangegeven nikotinegehalte op de 
pakjes "hchte" sigaretten. De cijfers zijn 
volgens het Duitse Instituut voor Wa
renonderzoek en de Amerikaanse Federal 
Trade Commission onthutsend. In siga
retten met het label light, ultra-light of 
mtld zit immers even veel nikotine als in 
gewone sigaretten. 

De gewone Marlboro bevat 12 milligram 
nikotine. In de Marlboro light, waarvan 
het pakje zegt dat ze slechts 0,6 milligram 
nikotine bevat, zit volgens de onder
zoekers 11,8 milligram. In de lichte versie 
zit wel minder tabak. Maar zo bevat een 
lichte Marlboro verhoudingsgewijze 
méér nikotine dan de gewone: 2,15 pro
cent in de lichte, en 1,77% in de ge
wone. 

ELEKTRONISCH 
Het eerste elektronische voorbehoeds
middel komt er nog dit jaar aan Het 
toestelletje geeft de gebruikster letterlijk 
groen licht voor seksuele betrekkingen 
zonder kans op bevruchting. Als de 
vrouw zich in een vruchtbare periode 
bevindt, geeft het daarentegen rood licht. 
Dan weet de vrouw dat ze beter niet vnjt 
als ze niet zwanger wil geraken. Het 
toestelletje is dus meteen ook een handig 
hulpmiddeltje voor vrouwen die juist wel 
zwanger willen worden. 

Het toestel werkt op basis van urinetests 
en heeft een betrouwbaar heid tussen die 
van de pil (98%) en het kondoom (88%). 
Interessant voor Rome-getrouwe kato-
lieken is verder dat het Vatikaan ook 
groen licht zou geven voor dit elek
tronisch apparaatje. Strikt genomen is het 
immers geen voorbehoedsmiddel, omdat 
het "de loop van de natuur" niet te
genhoudt. 

VRAAGSTAART 
De onbetwiste kampioen in het vragen
stellen in de Senaat is VU-voorzitter Bert 

Anaaux. Hij stelde in de huidige zit
tingsperiode al 133 schriftelijke vragen, 
en laat daarmee zijn 70 kollega's ver 
achter zich. Gefeliciteerd, Bert! Tweede is 
Sabme de Bethune (CVP) met 70 vragen, 
waaronder 17 vragen (één per federale 
excellentie) naar het aantal vrouwelijke 
kabinetsleden van de ministers. 

Naast Anciaux en De Bethune toonden 
nog vier andere senatoren zich ijverige 
vragenstellers: Eddy Boutmans (Agalev, 
47), Willem Verreycken (Vlaams Blok, 
29), Frederik Erdman (SIJ 21) en VU-
fraktieleider Jan Loones (18). Geen an
dere senator stelde meer dan 15 vragen. 

33 senatoren presteerden het nog geen 
enkele schriftelijke vraag te stellen. On
der hen bekende namen als Paul Staes, 
Bea Cantillon en André Bourgeois van de 
CVP, Guy Verhofstadt (VLD), Charies-
Ferdinand Nothomb (PSC), en Roeland 
Raes (VB). 

Van twee bekende politici verbaast het 
ons niet dat ze nog niet de moeite namen 
om een vraag op papier te zetten: de 
socialistische partijvoorzitters Busquin en 
Tobback hebben immers een recht
streekse lijn met federaal premier De-
haene. En de premier moet waarschijnlijk 
meer vragen aan de socialistische keizers 
dan omgekeerd... 

TE ZWAAR 
Meer dan zeven op tien vrachtwagens die 
vorig jaar in Oost-Vlaanderen door de 
rijkswacht werden gewogen, waren te 
zwaar geladen. Dat is een zeer hoog cijfer. 
Al moet worden opgemerkt dat de rijks
wacht slechts die vrachtwagens op de 
weegbrug zet waarvan men vermoedt dat 
ze overladen zijn. 

Het overiaden van vrachtwagens is een 
oud zeer. Volgens de rijkswacht vormt het 
de voornaamste oorzaak van spoorvor
ming. Dat zorgt voor snellere slijtage van 
de wegen. In het asfalt worden soms 
sporen getrokken van meer dan 15 cen
timeter diep. Op de E40 werden drie jaar 

geleden op een jaar tijd 365.000 vier
kante meter asfalt weggevreten. De her
stelwerken voor de meest beschadigde 
stroken kostten 600 miljoen frank 

Die sporen veroorzaken op hun beurt 
meer verkeersongevallen. Het zware 
vrachtverkeer vormt 6% van het verkeer, 
maar 9% van de ongevallen, en 18% van 
de dodelijke ongevallen 

De rijkswacht stelt strengere kontroles in 
het verschiet. Naast de aswegers van 
Wetteren (E40) en Gentbrugge (E17) 
komt er nog in het voorjaar een nieuwe 
asweger bij in Wetteren en een in Laame 
(E17) Er worden soortgelijke installaties 
gepland m Kruishoutem, Zelzate, Aalter 
en Oudenaarde. 

WEGREUZEN ZIJN 
DIKWIJLS TE ZWAAR 
CELADEN. SLECHT 
VOOR HET WECDEK, 
MEER KANS OP 
ONGEVALLEN 

I n zijn huidige vorm is het "cordon sanitaire" tegen het 

» Viaams Blol< l<ontraprodul<tief. Dat schreef Vlaams 

parlementslid Herman Lauwers in een mededeling aan de pers. 

Herman Lauwers vindt dat het te vaak ge
beurt dat parlementariërs verklaren voor 
iets te zijn, maar tegenstemmen of zich 
onthouden omdat ook het Vlaams Blok voor 
IS Een staaltje van deze verwerpelijke prak
tijk werd onlangs ten beste gegeven n a v 
een VU-resolutie over verzoening in het 
Vlaams parlement Eén Agalev-lld en diverse 
SP-leden onthielden zich, alhoewel ze pu
bliekelijk toegaven het met de inhoud eens 
te zijn „Maar het Vlaams Blok steunt uw 
resolutie, dus wil ik ze met goedkeuren", 
verklaarde één van hen op de tnbune 
Het VU-parlementslld vroeg zich af, ,,wat 
gaat er gebeuren wanneer het Vlaams Blok 
de slimmigheld opbrengt voor te stellen om 
inVjaanderen of Bejgje de ontkenning van 

de holocaust te verbieden'7" 
Door die houding laten sommige parle
mentsleden het VB de agenda bepalen, en 
zelfs het stemgedrag van andere parle
mentsleden „Een grotere eer kan men het 
VB niet bezorgen", zegt Lauwers ,,Het Cor
don Sanitaire heeft een omgekeerd effekt 
zoals het nu door nochtans verstandige 
parlementsleden begrepen wordt, geeft het 
het VB een grotere politieke impakt, in plaats 
van een kleinere Dit resulteert in méér 
macht voor het VB, in plaats van minder" 
Lauwers ontkende dat hij ooit samen met 
het VB een initiatief zal nemen, of erover 
denkt om met die partij een koalitie aan te 
gaan ,,Samenwerking blijft voor mij uit
gesloten" Waarom' De VB-frakties werden 

toch, net als de SP-frakties bvb demokra-
tisch verkozen? „Juist", zegt Lauwers „Als 
demokraat duld ik ze, maar het programma 
van het VB is voor mij te racistisch en te 
poujadistisch om die partij als een gewone 
partij te beschouwen " 
Het VB had de "opening" van Lauwers in het 
cordon sanitaire duidelijk verkeerd begre
pen De VB stelde de vu voor om samen aan 
tafel te gaan zitten met het tienpunten
programma voor de staatshervorming van 
het ANZ als uitgangspunt Over dit tien-
puntenprogramma bestaat in de niet-par-
tijpolitieke Vlaamse beweging vrij grote 
eensgezindheid 
Dit programma wil o m het Vlaamse na-
tiebewustzijn versterken en de ekonomi-
sche belangen van de Vlaamse gemeen
schap verankeren Het vraagt aandacht voor 
amnestie, Brussel, Vlaams-Brabant, Voeren 
en de heelnederlandse samenwerking En 
het pleit voor de overheveling van alle be
voegdheden van de Belgische staat aan 
Vlaanderen, dat als volwaardige lidstaat bij 
de beslissingen van de Europese Unie be
trokken dient te worden 
Ofschoon de VU zich voor het leeuwendeel 
achter dit tienpuntenprogramma kan scha
ren, en het in haar parlementaire werk in het 
verleden en in de toekomst trouwens tot 
uitvoering tracht(te) te brengen, zal de partij 
van Bert Anciaux met ingaan op de vraag van 
het VB Omwille van hogervermelde rede
nen 

(pdj) 



stof tot spreken 

Dankzij Jan Loones weet nu iedereen 
waarom prins Filip alle stukken van de 
Senaat in het Frans op zijn tafeltje krijgt. 
Senaatsvoorzitter Swaelen liet de VU-
senator weten dat de taalkeuze voor de prins 
het gevolg is van een interne regeling van de 
Senaat.. Swaelen voegde daaraan toe dat op 

het koperen naamplaatje van de prins 
voortaan beide landstalen zullen staan. 

Hetzelfde geldt voor zijn korrespondentie. 
Loones dankte Swaelen voor zijn 
verduidelijking: „Dit lijkt mij overeen te 
stemmen met zijn inderdaad uniek statuut. 
Ik hoop dat daarbij wel de voorrang zal 
worden gegeven aan het Nederlands, toch de 
taal van de grote meerderheid in België." 

' WETSTRAAT 

IIM DE GOLFOORLOG 

TUSSEN KOEWEIT 

EN IRAK WERDEN 

NOG HEUSE 

MIJNENVELDEN 

AANGELEGD 

L andmijnen maken jaarlijks duizenden 
slacintoffers. De VU wil gebruik 
én produktie ervan verbieden. 

Een landmijn 
te ver? 

Elk jaar worden er tussen 5 en 10 miljoen 
landmijnen geproduceerd. In de wereld 
liggen er meer dan 100 miljoen verspreid. 
Ellc van hen is een potentiële doder. 
Mijnenvelden maken maandelijks 800 
dodelijke slachtoffers en duizenden ge
kwetsten. Per 5000 gededekteerde mij
nen komt één ontmijner om. Hun ano
nimiteit en verraderlijkheid maakt mijnen 
tot het wapen van de lafaards. 
In Afghanistan liggen 8 miljoen anti-
persoonsmijnen. Sinds 1990 werden er 
90.000 geneutraliseerd, goed voor slechts 
50 km2 veilige landbouwgrond. In voor
malig Joegoslavië liggen meer dan 1 mil

joen mijnen. In Cambodja ondergaat 1 
persoon op 236 een amputatie, in Angola 
1 op 1400, in Somalië 1 op 1600. De 
internationale gemeenschap spendeerde 
ongeveer 70 miljoen dollar voor het 
verwijderen van lOO.C". "fijnen. Tijdens 
dezelfde periode werden evenwel 2,5 
miljoen nieuwe mijnen ge' cd. De ont
mijning van één exempla" '.vOSt 1.000$, 
de gemiddelde produktiekost van een 
mijn ongeveer 10$. 

Het mogelijk militair nut van anti-per-
soonsmijnen staat niet in verhouding tot 
het menselijk leed, de kosten voor ont
mijning en de gelegde hypoteek op de 
sociale en ekonomische ontwikkeling van 
een regio. Eens mijnen geplaatst zijn kan 
niemand nog beslissen of ze gericht zijn 
tegen burgers dan wel militairen. Mijnen 
kennen geen verschil tussen kinderen en 
soldaten. Hun destruktieve kracht blijft 
behouden, ook na de oorlogssituatie. 
In landen als Cambodja, Afghanistan, 
Koerdistan, Angola, El Salvador, Mo
zambique blijven grote delen vruchtbare 
landbouwgrond ongebruikt liggen, om
dat ze bezaaid zijn met mijnen. Plaat
selijke gemeenschappen vallen zo ten 
prooi aan hongersnood en ziekte. De 
terugkeer van ontheemden is onmogelijk. 
De jeugd kan haar toekomst niet meer 
uitbouwen. 

EEN VOORRAAD 
VOOR DE NAVO 
De mijnenprobleraatiek moet daarom, 
meer dan ooit, aangepakt worden bij haar 
wortels. 

België keurde in februari 1995 een wet 
goed betreffende het verbod op het ge
bruik, de verwerving en het verstrekken 
van anti-persoonsmijnen, valstrikmijnen 
of soortgelijke mechanismen en is daar
mee internationaal voorloper. Huidige 
minister van Defensie, de PSC'er Ponce/ef 
liet niettemin verstaan dat na de ver
nietiging van 213.000 Belgische mijnen 
Belgiè nog altijd 120.000 mijnen zal 
behouden. Tijd voor aktie dus. 
Het argument dat gebruikt wordt om een 
dergelijke voorraad te behouden is dat 
Belgiè het hoofd moet kunnen bieden aan 
een 'noodtoestand', als dit vereist zou zijn 
in NAVO-verband. Terecht kan men ech
ter de vraag stellen wat het nut is van een 

voorraad als men deze, volgens de wet
geving, toch niet mag gebruiken. De 
Belgische wetgeving landmijnen wordt in 
dit dossier ondergeschikt gemaakt aan 
NAVO-normen. Het achterpoortje blijft 
dan ook open om alsnog Belgische mijnen 
te gebruiken. Het feit dat de Belgische 
militaire overheid principieel vasthoudt 
aan het gebruik van mijnen in NAVO-
verband zorgt er bovendien voor dat het 
politieke signaal van België naar andere 
NAVO- en WEU-partners een maat voor 
niets is. 

Daarom diende VU-senator BertAnaaux 

een wetsvoorstel in om het opslaan van 
anti-persoonsmijnen te verbieden en om 
over te gaan tot de vernietiging van de 
huidige bestaande voorraad. In de Kamer 
schaarde VU'er Karel Van Hoorebeke zich 
achter het wetsvoorstel van SP-Kamerlid 
Van der Maelen, maar diende tegelijk ook 
araendementen in. De VU wil verder gaan 
dan de SE Niet enkel het opslaan van 
landmijnen moet verboden worden, ook 
de voorraden dienen vernietigd te wor
den, zonder een beperking in tijd, zoals 
het huidige wetsvoorstel voorziet. Mis
schien gaat het VU-voorstel net een land
mijn te ver en ontbreekt het de tra
ditionele partijen aan politieke moed om 
het op internationale forum dit eko-
nomisch zeer rendabel mijnenveld let
terlijk te ontmijnen. In deze materie is het 
niet wenselijk dat België zich in de grijze 
middenmoot schuilhoudt. De Vlaamse 
Vredesbeweging wenst dat het proces 
verder wordt aangezwengeld. De ideeën 
van de Vlaamse Vredesbeweging moeten 
door België officieel tot internationaal 
referentiepunt gemaakt worden. 

INSTITUUT VOOR 
VREDE EN VEILIGHEID 

De VU IS dan ook van mening dat een 
strukturele ondersteuning ter verbetering 
van de efficiëntie van ontmijningsme-
thodes meer dan noodzakelijk is. Kon-
kreet bepleit de partij daarom de op
richting van een onafhankelijk, weten
schappelijk, pluralistisch en Instituut 

LANDMIJNEN 

MAKEN GEEN 

ONDERSCHEID 

TUSSEN KINDEREN 

OF SOLDATEN. 

voor Vrede en Veiligheid. Binnen der
gelijk instituut zou er ruimte kunnen zijn 
om toegepast onderzoek te doen, zowel 
naar de strikt militaire benadering van 
een algemeen veiligheidskoncept als naar 
een meer integrale benadering van de 
vredesproblematiek. 

Een Instituut voor Vrede en Veiligheid 
moet een breed onderzoeksveld toever
trouwd krijgen. Omwille van de veel
zijdigheid van het veiligheidsvraagstuk 
moeten verschillende instanties betrok
ken worden in het overleg om zo met 
gespecialiseerde kennis projekten te kun
nen uitwerken. Internationale aanwezig
heid van buitenlandse deskundigen is een 
noodzakelijk om de uitstraling en de 
onafhankelijkheid van de instelling te 
vergroten. Een duidelijke institutionele 
band met de vredesbeweging, via bvb. 
IPIS, zou daarenboven de rijkdom van 
denkbeelden vergroten en een ernstig 
tegenwicht vormen voor de aanwezig
heid van de defensie-instituten. 
De politiek verantwoordelijken mogen 
hun geweten niet sussen door de schuld 
van de maatschappelijke ellende van o.a. 
de mijnenooriogen af te schuiven op de 
wapenhandelaars. Etisch zowel als eko-
nomisch is de produktie van mijnen en 
het hoogtechnologisch wetenschappelijk 
onderzoek ernaar niet gewenst. Alleen al 
omdat dit een schending is van men
senrechten. En dat is een politieke aan
gelegenheid. 

Koen T'Sijen 



auwelijks is het nieuwe jaar goed op gang of al 

wie van ver of bij zijn boterham verdient met 

spinnen of weven is aan feesten toe met 

Weversmisdag. Het gaat om een aloud gebruik, 

opklimmend tot ver in de Middeleeuwen. Of we 

het straks in de 21ste eeuw nog zullen kennen is 

een andere vraag. Veel valt er immers niet meer te 

vieren. Al te veel kommer en kwel overschaduwen 

„den textiel". 

S O C I A A L 

Toekomst textiel 
tekent zich 
somber af 

Dat de textielsektor al een tijd lang onder 
heel zware druk staat is een bekend 
gegeven. De voorbije maanden spanden 
daarbij - voorlopig - de kroon, geken
merkt als ze waren door enkele spek-
takulaire bedrijfssluitingen. Absoslute 
blikvangers vormden de sluiting van Van 

Braekel Carpets en Van Braekel Weverijen 

te Anzegem evenals van Van Neder Car

pets te Waregem. Verder van huis, maar 
daarom niet minder bekend, waren er de 
falingen en herstruktureringen van jeans
fabrikant Lee Europe uit leper, van Domo 

uit Sint-Niklaas en Wibra in Laarne. 
Dat daarbij telkens honderden arbeiders 
en bedienden op straat kwamen ver
sterkte het besef van wat velen al langer 
wisten. Ekonomisch gaat het moeilijk; 
vooral textiel en konfektie, de parade
paarden uit het Texas van Vlaanderen, 
krijgen het om een veelheid van redenen 
extra hard te verduren. Nochtans werden 
de voorbije jaren enorme inspanningen 
en investeringen gedaan om het technisch 
kunnen te optimalizeren en zich kon-
kurrentieel te blijven opstellen. 
Nauwelijks kwam dit alles de bedrijfs
resultaten ten goede, zoals zonder meer 
blijkt uit een ontleding van de renda
biliteit. 

PIJNPUNTEN 

Het laatste suksesjaar in de textielbranche 
gaat intussen terug tot 1989. Toen be
droeg de winst op eigen vermogen na 
aftrek van belastingen nog zo'n 8 a 10%. 
De jaren voordien was dit eerder van een 
niveau van 5 a 6%. Over de jaren tachtig 
heen was wel duidelijk geworden dat de 
winstmarges achterop bleven tegenover 
andere industriële sektoren. De grote 
kentering volgde met ingang van de jaren 
negentig. Weliswaar geldt dit voor alle 
segmenten. Bepaald negatief verliep 
evenwel de evolutie in de textiel, in die 
mate zelfs dat de winst- en verliesre
keningen jaar na jaar rond het nulpunt 
gingen schommelen. Stel daar tegenover 
het besef dat de rente al die tijd 6 tot 7% 
opleverde en het is meteen duidelijk hoe
zeer verdere risikobeleggingen in de tex
tiel voortaan als ireëel overkomen terwijl 
meer en meer bedrijven, grote maar even
zeer een aantal minder gerenommeerde 
kleintjes, het versneld lieten afweten. De 
pijnpunten in de streek liggen dan ook 
voor het grijpen, zeker wanneer men weet 
dat alleen al het arrondissement Kortrijk 
voor on£eveer_35% van detextielomzet _ 
in Vlaanderen instaat. 

Het heeft veel weg van een onomkeerbaar 
proces. Begin negentig telde de textiel
industrie in Vlaanderen, met als domi
nante vestingsplaats Zuid-West-Vlaande-
ren, zo'n 50.000 direkte arbeidsplaatsen 
naast een veelheid aan afgeleide akti-
viteiten. Ondertussen gingen er daarvan 
ruim 5% verloren. Het meest omvattend 
waren de verliezen in de konfektie waar 
zowaar een derde van de jobs afgebouwd 
werden, van ruim 30.000 in 1993 tot 
minder dan 20.000 einde 1995. 

DREIGING 

Opvallend is het feit dat het tempo en de 
omvang van het aantal afdankingen en 
bedrijfssluitingen sinds de zomer gevoelig 
is toegenomen. Het doet het ergste vrezen 
voor de eerst volgende maanden en jaren, 
vooral dan vanuit het besef dat zich 
voorlopig weinig signalen van een eko
nomisch réveil aftekenen. Dringend moet 

m.a.w. van overheidswege ingegrepen 
worden, wat bijvoorbeeld kan door bij
zondere fiskale maatregelen aan te reiken 
voor de textielsektor. Gebeurt dit niet 
tijdig en op een efficiënte wijze terwijl de 
konkurrentiehandicaps onder de vorm 
van hoge lonen en een sterke Belgische 
frank de uitvoer hypotekeren en de im
port (uit lage loonlanden of uit Westerse 
landen zoals Spanje, Portugal of Italië die 
hun munt devalueerden) gemakkelijker 
maken, dan dreigt meteen een zware 
krisissfeer. 

Over langere termijn bekeken moet trou
wens nu al voor een rampenscenario 
gewaarschuwd worden, dit als een af
geleide van de internationale handels
akkoorden in het veriengde van de zo
genaamde Gatt-onder handelingen. Op 
de Uruguay-ronde werd besloten om de 
handelsrelaties wereldwijd open te 
gooien zodat ten laatste in 2008 alle 

mogelijke invoerheffingen uit den boze 
zijn. Voor basissektoren als textiel en 
konfektie zou dit alles wel eens heel hard 
kunnen aankomen. Nu al werd immers in 
Europese middens berekend dat de weer
slag van het Gatt-akkoord tot zowat de 
volledige afbouw van de textiel- en kle-
dingnijver heid zal leiden. Hoe het Texas 
van Vlaanderen zich hierop gaat voor
bereiden is een vraag die men beter 
vroeger dan later onder ogen ziet. Pas op 
die manier doet men aan reaalpolitiek. 
Hopelijk heeft de streek voldoende span
kracht in zich om, na het debacle met de 
vlasboeren en de aktuele moeilijkheden 
in de textiel, eens te meer voor een 
dynamische en passende heroriëntering 
en diversifikatie te opteren. Pas dan kan 
men zich Texas blijven noemen. 

Chris Vandenbroeke 
Vlaams Volksvertegenwoordiger 

5 
Net voor de Jaarwisseling is de Italiaanse 
prelaat Corrado Balducci zo goed geweest 
de derde voorspelling van Fatima te ver
klappen. 
Wie nog opgegroeid is in de vreze Gods - en 
wie Is dat niet In Vlaanderen? - heeft van 
Fatima geweten. De Kerk heeft altijd graag 
een beetje stok achter de deur gehad: een 
mengeling van vrees, een scheut hoop, een 
dosis geheim. 
Fatima was begin deze eeuw niet meer dan 
een uit de kluiten gewassen dorp. Vandaag 

nu. Een vreselijke katastrofe waarbij „van 
het ene op het andere uur miljoenen en 
miljoenen mensen zulten omkomen en 
waarbij de overlevenden de doden zullen 
benijden". 
Deze voorspelling, die aan de apocalyps doet 
denken, was niets meer of niets minder dan 
een atoomoorlog en bekend aan de pre
sidenten van de VSA en de USSR. Vernemen 
we nu. Slechts door berouw, boete en on
ophoudelijk gebed zou het gevaar kunnen 
afgewenteld worden. Aangevuurd door een 

• ACH ZO • 

wonen er nauwelijks 7000 mensen, een 
negorij die biJ ons reeds lang zou zijn weg-
gefusioneerd Maar sinds dat de Maagd Ma
ria er aan drie herdertjes verscheen is Fatima 
wereldberoemd geworden. Elke 13de van 
de maanden mei tot oktober van het oor
logsjaar 1917 zagen de drie kinderen een 
mooie dame die met ze sprak. Ze droeg een 
lang wit kleed en hield de handen ge
vouwen, de beschrijving deed later dienst 
om er ontelbare kopieën van te gieten 
De Maagd vertrouwde de kinderen drie 
voorspellingen toe: het einde van WO I én 
een nieuwe wereldoorlog, de derde voor
spelling was zo vreselijk dat enkel de paus ze 
mocht vernemen. 

• Wat <i\e -derde- profetie inhoudt weten we 

gemotiveerde klerus trokken miljoenen op 
bedevaart naar het plateau in Estramadura, 
baden, offerden of gingen minstens naar de 
Fatima-film kijken die tot in de kleinste dor
pen werd gedraaid 
Wie heeft zich geen bedenkingen gemaakt 
toen de media de bekentenis van de Ita
liaanse geestelijke berichtten'' 
Nu heeft Rome van Fatima nooit een dogma 
gemaakt, toch hebben pausen zich her
haaldelijk zwaar geëngageerd. Vooral Plus 
XII, hij koppelde Fatima aan de ondergang 
van het wreedaardige kommunisme. Het is 
niet aan ons om daar een oordeel over te 
hebben, iedereen denkt over de zaak naar 
eigen godsvrucht en vermogen. Maar er is 
een maar. 

Heeft Iemand die weet heeft van een na
derende katastrofe, waarbij het leven van 
miljoenen mensen gemoeid is, niet de plicht 
om voluit te spreken? Als men geloof hecht 
aan een profetie spreekt men, gelooft men 
deze niet dan blijft de vraag waarom zolang, 
zovele generaties goedgelovigen met Fa
tima werden opgezadeld. 
R.Asmus heeft er met enkele deskundigen 
over gesproken en ook zij weten het niet. 
Alles moet in zijn historische samenhang 
gezien worden, zegt de ene, Fatima paste in 
de Koude Oorlog-strategie Terwijl de andere 
dan weer verklaart dat Rome altijd graag 
misterieus heeft gedaan. Een derde trekt de 
vergelijking met de kerkelijke oproep om het 
kommunisme gewapenderhand te gaan be
strijden en dan later te doen alsof de neus 
bloedde. Een vierde weet dat de Kerk mid
dels ,,vreselijke geheimen" orde en tucht in 
de eigen schaapsstal nastreefde 
Op de vraag of het enige betekenis heeft dat 
mgr Balducci gelooft dat „er mets zal ge
beuren voor het einde van de eeuw", ant
woordt een vijfde dat deze gerustheid te 
danken is aan de huidige paus die mee aan 
de basis ligt dat het kommunisme door de 
knieën is gegaan. Het feit dat de door Stalin 
in 1930 afgebroken basiliek van Moskou 
vandaag weer opgebouwd wordt, moet dat 
bewijzen. De vraag waarom een eerder on
bekende prelaat het grootste geheim van 
deze eeuw heeft bekendgemaakt en met de 
paus zelf, werd telkens met een lange stilte 
beantwoord. 

Misschien ook een strategische zet van een 
paus die de geschiedenis zal ingaan als de 
meest politieke allei; pausen? 

R.Asmus 



De Vlaamse partijen gaven bijna 600 
miljoen uit voor hun verkiezings

kampanjes. De VU nam daar iets meer 
dan 10% van voor haar rekening. 

Uit het navlooien van het verslag van de 
parlementaire kontrolekommissie op de 
verkiezingsuitgaven blijkt dat de nati
onale kampanje van de VU 44,8 miljoen 
fr. heeft gekost, meer dan alle andere 
Vlaamse partijen. En toch zijn VU'ers 
geen dure vogels. Voor het overige legde 
het verslag de hiaten in de wetgeving op 
een wel zeer pijnlijke manier bloot. Het is 
een draak! 

De cijfers voor de nationale kampanjes 
geven aan dat Agalev het minst aan re-
klame besteedde, de VU het meest. Zoals 
we reeds in juli '95 schreven zitten in die 
44,8 miljoen echter ook een aantal kosten 
die gemaakt zijn door lijsttrekkers en 
arrondissementen, maar die op het saldo 
van de partij geschreven werden. De VU 
heeft die mogelijkheid optimaal benut, 
zoals een vergelijking, waarin de uitgaven 
van de individuele kandidaten wél zijn 
opgenomen, ons leert. 

NET GEEN 600 MIUOEN 
Dan blijkt dat niet de VU maar de li
beralen het meeste geld uit hun kassa 
hebben gehaald om van de VLD de groot
ste partij in Vlaanderen te maken. Zij 
gaven een dikke 7 miljoen meer uit dan de 
CVP die uiteindelijk de grootste partij 
bleef. De socialisten gaven bijna 61(!) 
miljoen minder uit dan de twee andere 
traditionele partijen. De VU bekleedt met 
iets meer dan 62 miljoen de vierde plaats, 
het Vlaams Blok was na de afrekening 
meer dan 57 miljoen lichter en Agalev 
spendeerde 14,1 miljoen. In het totaal 
gaven de 6 officieel net geen 600 miljoen 
uit (kolom 1, 2 en 3). 
Een meer eenvoudige vergelijking tussen 
de verkiezingsuitgaven van de VU en die 
van de andere partijen wordt verkregen 
door de VU als index-100 te gebruiken. 
Uit kolom 4 kunnen we dan afleiden dat 
voor elke 100 fr. die de partij uitgaf, de 
VLD 285 fr. ophoestte, Agalev slechts 
23 fr. 

WAT KOST EEN STEM? 
Een ander veelgebruikt cijfer bij de ana
lyse van de verkiezingsuitgaven is de 
kostprijs per stem (kolom 6). M.a.w.: 
hoeveel heeft een partij uitgegeven voor 
elk van haar kiezers? Daaruit blijkt dat de 
VU na de VLD voor elke behaalde stem 
het meest heeft uitgegeven en ver boven 
de gemiddelde kostprijs uitsteekt. 
Het is evenwel een omstreden bedrag. Bij 
deze deling tussen het totaal van de 
uitgaven en het aantal kiezers (kolom 5 -
cijfers Senaat) wordt er immers van uit
gegaan dat een stem te koop is. TVij-
felachtig, omdat niet bewezen kan wor
den dat alleen propaganda de keuze van 
de stemgerechtigde bepaalt. En zelfs als 
dat zo zou zijn, dan is het niet zo dat elke 
kiezer evenveel kost om hem of haar te 
overtuigen. 

Een tweede argument tegen deze 'kost
prijsbepaling' is de ondoorzichtigheid 
van de verkiezingsuitgaven. Van de uit
gaven van de individuele kandidaten op 
de verschillende lijsten bestaan aparte, 
officiële cijfers, maar wat met hen die 
middelen kregen uit de nationale uit
gaven? En wat met de lijststem? En 
kunnen de verkiezingen voor Kamer en 
Senaat wel vergeleken worden ? Men 
neme dus het cijfer voor wat het waard 
is. 

MINIMALE DEKKING 
Een gelijkaardig kwotient, maar toch 
ietsje reeier, is de prijs per stem bij een 
zgn. 'minimale dekking'. Dat laatste be
grip wordt in marketingmiddens gebruikt 
om aan te geven hoeveel geld nood
zakelijk geïnvesteerd moet worden in een 
kampanje opdat iedereen er minstens één 
keer mee in aanraking zou komen. Deze 
strategie bepaalt bv in welke media 
ruimte wordt gekocht, hoe vaak de bood
schappen geplaatst worden enz. 
Het bereiken van deze minimale dekking 

wordt algemeen beschouwd als nood
zakelijk voor elke kampanje, zowel een 
kommerciéle als een politieke. Mmimum 
30 miljoen moet er voor-uitgetrokken 
worden (ter informatie : via De Post in 
elke Vlaamse bus één pamflet laten be
landen kost zowat 7,5 miljoen fr.). Agalev 
deed niet mee aan deze strategie, maar 
wist dan ook - terecht of niet - na haar 
jongste verkiezingsnederlaag slechts één 
hoofdverdachte aan te wijzen: de kam
panjeleiders. 

Uitgaande van die noodzakelijke inves
tering kan dan ook een andere kostprijs 
per stem, deze bij een minimale dekking, 
berekend worden (kolom 8). Dat kan 
door de noodzakelijke 30 miljoen af te 
trekken van het totaal (kolom 3) en dat 
verschil (kolom 7) vervolgens te delen 
door het aantal kiezers per partij (kolom 
5). Dan blijkt dat de VU geen overdreven 
extra kosten heeft gemaakt. Bij deze 
berekening gaf de partij meer uit dan het 
Vlaams Blok en Agalev, maar bleef ze toch 
ruim onder het gemiddelde. Opnieuw 
neme men het cijfer voor wat het waard 
is. 

JUISTE GEGEVENS? 
Er mocht reeds blijken dat de officiële 
cijfers, daarom niet ook 'juist' zijn. Zowel 
de vindingrijkheid van de kandidaten als 
de wet op de verkiezingsuitgaven zelf 
laten meerdere achterpoortjes open. 
Neem nu de nationale uitgaven van de 
partijen, een maximumbedrag van 45 
miljoen per verkiezingsronde. De wet 
steh letterlijk: „Het toegelaten transfert 

van het totaalbedrag van de partij naar de 

kandidaten bedraagt 25 pet. Een partij 

mag echter maximaal 10 pet. van het 

bedrag aan een kandidaat toewijzen. (...) 

Met het resterende bedrag (ten minste 

75% van het totaalbedrag kunnen de 

politieke partijen hun algemene cam

pagne (...) voeren met één (of meer) boeg-

beeld(en). (...) Het toegelaten transfert 

beloopt per kandidaat maximaal: - bij de 

verkiezingen van de federale Kamers: 

1 125 000 frank; (...)." 

Wat dan te zeggen van volgende ver
klaring in De Standaard van 29 december 
jl.? „CVP-kandidate voor de Kamer, St-

mone Creyf gaf van de aangegeven 2,1 

miljoen op haar naam slechts 900.000 

frank voor haar persoonlijke campagne 

uit." In werkelijkheid gaf Creyf 
2.180.318 fr. uit, waarmee ze onder haar 
persoonlijk toegestaan maximum bleef. 
Het is echter niet de afronding die de 
aandacht wekt, wel de 900.000 die Creyf 
verklaart zelf te hebben uitgegeven. Dat 
bedrag samen met het maximum toe
gestane aandeel van de partij komt neer 
op 2.025.000 fr., een verschil van 
155.318 fr. Ofwel is Creyf vergeetachtig 
en gaf ze meer dan 1 miljoen uit in eigen 
naam ofwel hevelde de CVP meer dan het 
wettelijke over naar zijn kamerlid. 

VOLGENDE KEER 
NOODZAKELIJK BETER! 

Dit is slechts één voorbeeld van de vele. 
Bij deze ondoorzichtige en vrijwel on-
kontroleerbare wetgeving blijven vragen 
legio. Zoals over het moeilijke onder
scheid tussen een nationale 'boegbeel-
den'-kampanje en deze van de individuele 
kandidaten. Moet kandidaat X de kosten 
individueel inbrengen als hij samen met 
een 'boegbeeld' geafficheerd wordt in de 
eigen kieskring? Moet kandidaat X de 
kosten voor eigen rekening inbrengen 
wanneer hij aangekondigd wordt op het 
bal van een boegbeeld ? ... Kortom: wil 
men voor 1999 de kosten beperken en 
toch de kontrole behouden dan dringen 
zich strengere wetten op dan het huidige 
onding. 

(gv) 
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Partij 

CVP 

VLD 

SP 

VB 

VU 

Agalev 

Totaal 

1 

Nationale 
Uitgaven 
(X 1 000) 

44 485 

43 493 

37 167 

42 651 

44.845 

14 079 

2 

Individuele 
Uitgaven 
(X1 000) 

125 988 

134 212 

72 843 

4 865 

17.424 

24 

3 

Totaal 
Uitgaven 
(X1 000) 

170 473 

177 705 

110010 

57.496 

62.269 

14 103 

592 056 

4 

VU = 100 

274 

285 

177 

92 

100 

23 

. . . •, 

5 

Aantal kiezers 
(X 1 000) 

(Senaat) 

1010 

796 

793 

464 

318 

223 

, 3.604 , 
i_M—iw-j a — u — 1 , 

6 

Fr/Stem 

169 

225 

139 

124 

196 

65 

— a — * ifl * * — k 

7 

Uitgaven bij 
minimale 
dekking 
(X1 000) 

140 475 

147 705 

80 010 

27 496 

32.269 

-

. 427 953 

8 

Fr/Stem 
minimale 
dekking 

159 

186 

101 

59 

101 

-

127 



voor 
een betere 

adoptieregellng 

• SAMENLEVING • 

Nauwelijks had Bert Anctaux de wan
praktijken in de adoptiewereld aange
klaagd, of Vlaams minister Luc Martens 

(CVP) kwam de senator steunen met de 
aankondiging van een \vetgevend ini
tiatief voor de zomermaanden. Martens 
wil (zoals Anciaux) een kwaliteitsvollere 
opvang en een betere selektie. Over hoe 
dit moet georganiseerd worden, lopen de 
ideeën van de CVP-er en van de VU-
senator uiteen. 

Want Anciaux is het niet eens met Mar
tens' plan om het aantal bestaande adop
tiediensten terug te brengen tot twee, 
gesubsidieerd weliswaar. Anciaux vreest, 
de "reorganisatie" van de konsultatie-
bureaus van Kind & Gezin (K&G) op 
ideologische leest ligt vers in het ge
heugen, een nieuwe versterking van de 
verzuiling. 

VU-voorzitter Anciaux kondigde eigen 
wetsvoorstellen aan. Wat Anciaux voor
stelt vertoont gelijkenissen met voor
stellen die binnen de K&G -administratie 
opgesteld waren in '92. De krijtlijnen van 
het voorstel van Anciaux werden vorige 
week uit de doeken gedaan. 
Qf..yU.wil de adoptiediensten alle ver
en de nazorg van de adopties ontnemen" 
Die worden uitgevoerd door K&G zelf of 
door een op te richten onafhankelijke 
instelling die in nauw kontakt met K&G 
opereert. Op deze manier zou de over
heid beter op de hoogte zijn van zaken die 
fout lopen. Vele ouders vinden het im
mers geen goede zaak dat de adoptie-
dienst zelf de voorbereiding verzorgt. 
Dan is zij immers rechter en partij. 

K&G moet volgens het voorstel van 
Anciaux verder instaan voor het afleveren 
van een zgn. begmseltoestemmingsakte 

aan de kandidaat-adoptanten (degenen 
die een kind wensen te adopteren). Ook 
minister Martens toonde zich voorstan
der van deze beginseltoestemming. Die 
akte geeft de kandidaat-adoptanten in 
beginsel de toelating om te adopteren. Zij 
is nodig om een adoptie-akte te ver
krijgen, een visum, een inschrijving in het 
bevolkingsregister van de gemeente, een 
adoptiepremie etc. Zij wordt pas ver
leend als de kandidaat-adoptanten de
gelijk zijn ingelicht en geschikt werden 
bevonden om te adopteren. 
Geloofsovertuiging mag geen adoptie-
kriterium meer zijn. Hier stelt zich echter 
een probleem met kriteria die de adop-
tielanden zelf stellen. Zo eist Indië voor 
alle adopties voor het buitenland dat de 
kandidaat-adoptanten kerkelijk gehuwd 
zijn. Er moet een beroepsprocedure voor
den worden voor wie ongeschikt werd 
bevonden. 

Met de begimehoestemmingsakte op zak 
knnnen kandidaat-adoptanten naat een 

adoptiediett$t stappen, of op eigen houtje 
(privé-adoptie) een kmd tradMen te 
siéepme». Op te nertsen ^ét M K&Ö 

zich tegen de privé-adoptie kant. Die 
moet op termijn wettelijk onmogelijk 
gemaakt worden. Adoptiediensten kun
nen in het VU-voorstel enkel nog be
middelen. Zij kunnen geen beslissingen 
meer nemen over de selektie van kan
didaten. 

Bert Anciaux meent dat het beter zou zijn 
indien de adoptiediensten zich zouden 
specialiseren in één of twee landen, in 
plaats van te werken op vier of meer 
landen. Dan zouden ze meer tijd, geld en 
energie kunnen steken in de plaatselijke 
kontakten. 

De werkings- en bemiddelingskosten van 
de adoptiediensten worden volledig ver
haald op de kandidaat-adoptanten. Dit 
mag volgens Anciaux niet verhinderen 
dat adoptie slechts nog voor rijke kan
didaten haalbaar is. Een subsidiering van 
de diensten kan dit verhelpen. 
De VU-senator vindt het nuttig een leef
tijdsgrens in te stellen voor de adoptie van 
een buitenlands kind, naar Nederlands 
voorbeeld. De Nederlandse grens van zes 
jaar lijkt Anciaux redelijk. 
Anciaux staat verder een uitbreiding van 
het adoptieverlof voor tot acht weken, 

7nnHer onderscheid tussen de overheids-
01 de pnve-seKtor, en zonaer onderscneio 
naar de leeftijd van het kind. Dit verlof 
kan door de vader of de moeder op
genomen worden, of verdeeld over bei
den. 

K&G antwoordt 

Vorige vrijdag was het de beurt aan K&G 
om te reageren op het adoptie-dossier 
Anciaux. K&G-voorzitter Paula 
D'HondtC'ik was van de CVP") vond het 
triest over zo'n belangrijk en gevoelig 
tema de pers bijeen te moeten roepen. 
Gedurende twee uur weerlegden zij en de 
betrokken ambtenaren van K&G de aan
tijgingen van Bert Anciaux, die dezelfde 
dag op zijn beurt reageerde. 
Paula D'Hondt en de K&G -ambtenaren 
waren in de eerste plaats verbolgen omdat 
zij een medewerker van Anciaux te goe
der trouw alle gewenste informatie be
zorgd hadden, en waar mogelijk van 
dienst waren geweest in een sfeer van 
openheid die momenteel zeldzaam is in 
de overheidssektor. „We voelen ons meer 
dan in de tang genomen, we voelen ons in 
de rug geschoten", zei een ambtenaar die 
„zoiets van Bert niet had verwacht." 
D'hondt: „Het komt me als oud-politika 
allemaal zo negatief bekend voor. Deze 
aanval strookt helemaal niet met de 
nieuwe stijl die de betrokken politikus 
aan het begin van zijn karrière ten toon 
spreidde." 
Inhoudelijk kwam K&G tot de vast

stelling dat het dossier van Bert Anciaux 
in hoofdzaak is terug te leiden tot de 
kwestie van de betrouwbaar heid van de 
buitenlandse adoptiekanalen, met name 
in Zaire. Dit werd prompt door Anciaux 
ontkend. Hij verzamelde ook getuige
nissen over andere landen dan Zaïre. 
K&G gaf toe dat er met de buitenlandse 
adoptiekanalen heel wat mis kan lopen. 
Dit fenomeen is echter helemaal niet 
nieuw. Het kanaal-probleem stelt zich 
vandaag de dag slechts m.b.t. één enkel 
land, namelijk Zaïre. Administrateur -ge
neraal Vandenberghe beklemtoonde dat 
het Zaïre-kanaal afgesloten werd. Er wor
den geen nieuwe dossiers voor adoptie uit 
de voormalige kolonie meer geopend. 
Vandenberghe: „Het probleem van de 
buitenlandse kanalen blijft zeer delikaat, 
en zal zo blijven welke nieuwe wettelijke 
regeling men in België of Vlaanderen ook 
uitwerkt. Niettemin zullen wij uit de 
voorbije weken de les trekken om nog 
strenger toe te zien op de kontrole van die 
buitenlandse kanalen. Daarvoor moeten 
we meer steun krijgen van Buitenlandse 
Zaken en de ambassades." 

(Pdj) 

GELOOFSOVERTUIGING 

MAG GEEN 

ADOPTIEKRITERIUM 

MEER ZIJN 

1 
In 1993 viel het Schwerpunktyan de „Frank-
futter Buchmesse" op Nederland en Vlaan
deren f I ^ -
Niet op een staat dus, wel op een grens
overschrijdend taalgebied, voor een tx)e-
kenbeurs met ongewoon, zou men kunnen 
zeggen een Europese houding in de goede 
kuitureie zin van het woord 
Het schijnt bij één keer te bfijven Dat was 
trouwens een toevaiskeer. Eigenlijk had Ne
derland weinig beiangsteiling voor de in
ternationale uitstraling van het Nederlandse 
boekin Europa, Vlaanderen welen bovendien 
de bereidheid om de helft van de kosten te 
t̂ etaien * J p A 
Voordien zag die iilemaTOnale boekentoeul' 
m de wereld - ook in die van het boek - alleen 
maar staten Ook nadien 
In 1995 viel het zwaartepunt zowaar op 
Oostenrijk, een praktisch eentalig Duitse 
staat. De Buchmesse haalt taal en letterkunde 
dus tos uit hun natuurlijk verband 

ONLOGISCHE KEUZE 
De verklaring van deze onlogische keuze zit 
ook hier bij het staatsdenken, dat aile andere 
referentiekaders dreigt te versmachten En 
vanzelfsprekend bij het opportunistiscTte ge
drag van de huidige generatte De Duitse 
omdat ZIJ ten allen prtjze wil vermijden dat 
iemand haar zou verdenken van of her
inneren am „CrosséeutsctHand"; de Oos-
tenrtjföe omctöt z9, nr»^ ftö; oog op dezöWê 

MoeveÉS geestdrift haar oujers en groct-
mcm$ de Anschluss begtom, t\d&óm. 

die van Vlaanderen met <Noord-)Nederiand 
Oostenrijk is, in tegenstetitng tot Vlaanderen, 
% veie eeuwen een staat, zelfs lange tijd een 
sterkere dan Duitsland. Daar is geen sprake 
geweest (zoals bij ons) van vreemde over
heersing met als gevolg kultuurverval en 
vervreemding Het versciiii in godsdienst is 
ook niet bepalend geweest (zoals in Ne
derland) bij de vorming van de staat en van de 
mentaliteit. Het staatsdenken maakte er 
reeds van in de 19de eeuw steeds meer plaats 
voor voiksverbondenheid, die eilaas op twee 
gemeenschappelijk gevoerde en verloren 
ooriogen spaak liep. 
Oe meeste in Oostenrijk gesproken dialekten 
behoren tot de Bajuwarische groep, zoals het 

Oostenrijkse 
boeken? 

grootste deel van Beieren dus De andere zijn 
Alemannische, zoals in het Zwarte Woud 

POLITIEK TEGEN KULTUUR 
wg hebben het Wi&r wel degelijk over teal, 
over boeken en kuituur Het is echter de 
poBtiek die roet In het eten gooit, en mensen 
dfe in afkomst en wezen bijeen horen, ge-
schekJen houdt. Door tear Is het <töt veten 
tm. kmmn of wierv «n^n dat ock maisen 
dte geen burgers van m BorKfen ĵubiielc n^^ 
^ volwaardige tWters ktflweir optredsm m 

zakelijk poiltleke gevolgtrekkingen uit ge
haaldworden Die zullen vooral dan ter sprake 
komen wanneer vriend en/of vijand wei
geren, de bestaande kuitureie band te er
kennen 
Oostenrijkers kunnen weliswaar ongehinderd 
zichzelf zijn tn hun staat Van Duitsland hoe
ven zlj geen bevoogding meer te vrezen, wei 
van de Europese Unie, maar daar hebben zj 
zelf voor gekozen, samen met Duitsland ove
rigens. Waarom dan de ogen sluiten voor de 
in het oog springende kuitureie eenheid met 
dit buurland' 
In het geding is het volksbewustzijn en de 
blijktjaar moeilijke verhouding tussen volk en 
staat. Het ziet er naar uit dat de staten binnen 
de Europese Unie geleidelijk zullen afbrok
kelen. De hele vraag is of daarom ook de 
volkeren moeten verdwijnen of versmelten 
ZIJ die de natie altijd gelijkgesteld hebben met 
de staat(-sbevolking) zien dit zonderai te veel 
leedwezen als een voor de hand liggende 
ontwikkeling geteuren Zij die volk en staat 
uiteen houden (op twee na zijn aile Europese 
staten „bezwaard" met nationale minder
heden) Ijveren voor een Europa van volkeren 
die voortaan met nrieer gehinderd worden 
door grenzen die in anctere opzichten zo 
geredelijk op de helling gezet worden. 
Is het dan werkelijk te vroeg om politieke 
tndeiingen te laten vallen waar t\&. om kultuur 
gaat? 

Mo«en er panga-manistische <*|ver8en ge
zocht worden «STter hi« nom^tó samen-
^cxé\»n en -schrgven van Duttsers er» Oos-
taiflkeri einoen «en Europese ünf© wBmvan 
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VAN AUTGAERDEN: 

"DE HAAST 

AUTOMATISCH 

TEGEMOETKOMENDE 

HOUDING VAN VEEL 

VLAMINGEN IS 

NEFAST" 

E ind december vond in Wezembeek-Oppem 
een studiedag plaats over het Europese 

getto in Brussel en Brabant, over de positie 
van de Nederlandse taal en kuituur, en over 
de rol van het sociaal-kulturele werk hierbij. 

• I N T E G R A T I E • 

Het gemeentelijk kultureel centrum Den 

Blank van Overijse nodigde de 220 kur-
sisten die de Nederlandse taallessen vol
gen uit op de Opendeurdagen van de 
Beeldende Kunstschool in de Vlaams
brabantse gemeente. Dit initiatief nam 
men met de bedoeling de Europese bui
tenlanders van Overijse nauwer te be
trekken bij het lokale kulturele leven. Er 
kwam niemand opdagen. 
Een Engelstalig toneelstuk in Den Blank 
daarentegen werd opgevoerd voor een 
uitverkochte schouwburg, en elke woens
dagvoormiddag overspoelen Ameri
kaanse vrouwen het centrum voor de 
Bijbelstudie-sessies. Het Europese getto 
in Vlaams-Brabant kent een eigen bloei
end sociaal-kultureel leven, met vereni
gingen als de "Cercle des femmes d'Eu-
rope", de "American Woman's Club of 
Brussels", aktiviteiten georganiseerd 
door het "Goethe-Instituut" of in de rand 
van de Duitse School te Tervuren. 

GURE ETXEA 
De Vlaams-Baskische club Gure Etxea 

onderhoudt min of meer permanente 
kontakten met Basken van Herri Ba
tasuna en Ieren van Sinn Féin die zich 
omwille van de EU in Brussel gevestigd 
hebben. De clubleden lichten de bui
tenlanders voortdurend in over het na
tionaliteitenvraagstuk in België. Voor 
Basken en Ieren zijn de taalsociologische 
mechanismen herkenbaar. Ideologisch 
staan Herri Batasuna en Sinn Féin bo
vendien op dezelfde lijn als de Vlaams-
gezinde Gure Etxea-leden. Ondanks de 
verwantschap kwam totnogtoe geen van 
de Basken in en om Gure Etxea op het 

idee om Nederlands te leren. Brussel is 
slechts hun standplaats, waar zij zich niet 
integreren. De EU-vertegenwoordiger 
van Sin Féin, die Fransonkundig is, heeft 
wel het voornemen geuit om Nederlands 
te leren. 

De KVS in Brussel, één van de weinige 
grote uithangborden van de Nederlandse 
kuituur in Brussel, heeft al enkele ge
slaagde evenementen op z'n aktief van 
samenwerking met andere gemeenschap
pen. De Turkse, Berberse, Arabische ge
meenschappen worden betrokken bij de 
programmalle en promotie van deze eve
nementen, de kosten worden gedragen 
door de KVS. Want, aldus Erwinjansvan 

de KVS, „de allochtone organisaties heb
ben nauwelijks de middelen om de kunst 
en de kuituur uit het moederland hier te 
promoten." 

Sommige biblioteken in de rand trachten 
via een onthaalbeleid de anderstaligen 
over de drempel te halen. Hoe moet dit 
gebeuren? Door een regelrecht facili-
teitenbeleid, waarbij de anderstaligen 
geen enkele noodzaak voelen om zich aan 
te passen ? Of door de taalwet zo strikt toe 
te passen dat er van een onthaalbeleid 
geen sprake meer is? Overigens, wat 
hopen anderstaligen in de Vlaamse bi-
blioteek te vinden, indien ze al geen 
Nederlands geleerd hebben? Een prak
tijkvoorbeeld uit Tervuren toonde aan dat 
zelfs indien anderstaligen het Nederlands 
machtig zijn, en de weg naar de biblioteek 
kennen, ze er eigenlijk geen gebruik van 
maken. 

Deze en andere voorbeelden vormden het 
uitgangspunt voor de VCK-studiedag. Er 
blijkt uit hoe verschillend integratie ge-

VNOS OP TV1 

Net na de feestdrukte van de eindejaarsdagen, 
voegt ook de VU haar 'beste wensen' aan het 
rijtje nieuwjaars-intenties toe De partij wenst 
Vlaanderen een 'open 1996' Wat hier precies 
mee wordt bedoeld, krijgt u te zien in de 
nieuwjaars-uitzending van de Vlaams-Natio-
nale Omroepstichting (VNOS) Afspraak op 
dinsdag I6januan om22u.55opTV1. 
VU-voorzitter Bert Anciaux brengt, samen met 
Herman Lauwers, Willy Kuijpers, Geert Bour-
geots, Sven Cat2 en Johan Sauwens, een recht-

toe-rechtaan benadering van het VU-projekt 
voor '96 
Geen holle slogans of loze beloften, maar een 
eerlijke poging om als open en ongebonden 
partij een daadwerkelijk antwoord te bieden op 
de uitdagingen waarmee Vlaanderen - op de 
drempel van een nieuwe eeuw - wordt ge-
konfronteerd 

I Dinsdag 
opTV1. 

16 januari 1996, om 22u.55 

definieerd wordt, hoe ze in de praktijk 
verloopt, op welke moeilijkheden ze 
stuit. Soms schieten goedbedoelde ini
tiatieven het doel voorbij. Omdat er bij de 
anderstaligen geen behoefte voor der
gelijke initiatieven bestaat, omdat an-
dcrstdligcu iiciciiiddi geen Zin nebben om 
er aan mee te werken. Omdat ze eigenlijk 
geen zin hebben om zich te integreren. 
Uit bovenstaande voorbeelden kan men 
daarvoor een aantal zeer begrijpelijke 
redenen aanhalen : de verblijfsduur is te 
beperkt om een relatief zware integratie
inspanning (bvb. Nederlands leren) te 
leveren; er zijn voldoende alternatieven 
voorhanden voor het lokale gemeen-
schapscirkuit; de autochtone bevolking 
zelf past zich aan de gasten aan en ont
neemt bij hen de laatste zin om ook 
moeite te doen. 

WEDERZUDS RESPEia 
Wat verwachten de Vlaamse beleidsmen
sen en veldwerkers van de anderstaligen ? 
In een inleiding pleitte Lode De Wttte, de 
goevemeur van Vlaams-Brabant ervoor 
om ondubbelzinnig en voluit ja te zeggen 
tegen Europa. „De Europese samenwer
king lijkt mij de enige weg te zijn om voor 
onze bevolking in de toekomst welvaart, 
welzijn en vrede te waarborgen." 
Maar Vlaanderen moet de komst van 
Europa niet passief ondergaan : „We wil
len geen samenleven waarin Brussel of 
Vlaanderen de huissloof is van partner 
Europa." Hoe dit volgens hem moet 
vermeden worden, vertelde De Witte 
niet. Hij wist slechts te melden dat „er 
reden is om zich te bezinnen over het te 
voeren beleid. En dat gebeurt ook." 
Door VU-deputé Van Autgaerden bie-
voorbeeld. Integratie impliceert volgens 
de VU-er „respekt voor de eigenheid van 
allochtonen, maar ook voor de eigen 
gemeenschap. Het houdt voor iedereen 
de erkenning in van de daaraan ver
bonden rechten en plichten. Onze hou
ding moet dus niet halfzacht en over-

LODE DE WITTE: 

„VLAANDEREN 

MOET DE KOMST 

VAN EUROPA NIET 

PASSIEF 

ONDERGAAN, HET 

MAG EUROPAS 

HUISSLOOF NIET 

WORDEN." 

dreven tegemoetkomend zijn, maar in
tegendeel vastberaden en konsekwent." 
Van Autgaerden waarschuwt daarom ex
pliciet voor „vormen van naïviteit zoals 
het formeel of informeel toekennen van 
viertalige faciliteiten die dan moeten ge
ïnterpreteerd worden als een blijk van 
kulturele openheid en ruimdenkendheid 
van de Vlaamse bevolking ten aanzien van 
anderstaligen." Deze haast automatisch 
tegemoetkomende houding van vele Vla
mingen is inderdaad nefast. Van Aut
gaerden verwijst naar het faciliteiten
stelsel, dat de sociale en kulturele ver
dringing van de Vlamingen in facilitei
tengemeenten heeft bespoedigd. 
Volgens Francts Stroobants, de sekretaris 
van het Vlaams Komitee Druivenstreek-
Spoorslag, rijst bij deze visie op integratie 
die van wederzijds respekt vertrekt, vol
gend probleem : „Bij gebrek aan kennis 
van het Nederlands, kan deze weg alleen 
kan bewandeld worden door een te kleine 
minderheid van nieuwe Europese inwo
ners. En dan brengt de vestiging van 
Europese instellingen in Brussel geen heil, 
geen meerwaarde voor de Nederlandse 
taal en kuituur." Stroobants pleitte er
voor de EU te vragen financiële middelen 
vrij te maken om, samen met alle al 
bestaande initiatieven, „alle vervreem
dingsverschijnselen uit de wereld te hel
pen." 

(Pdj) 



veilig is anders! 

Op zaterdag 25 november hield het VU-bestuur van Groot- Oostkamp een prikaktie in de Sint-Elooistraat tegen 

de drukke verkeerssituatie. Enkele keren werd de straat afgezet terwijl pamfletten uitgedeeld werden waarin de 

aktievoerderes de problemen aan de kaak stelden. De slogans "Vfeilig is anders' en 'Sinterklaas, een veihge straat 

a.u.b.' werd kracht bijgezet door een spandoek en een 'echte' Sinterklaas (foto). In de kortste keren vormde zich 

een enorme file, ondanks het relatief geringe weekendverkeer. 

5 dagen later werd de heraanleg van de Sint-Elooistraat in de gemeentebegroting bijgeschreven door de CVP-

meerder heid als... topprioriteit. (wv) 

• UIT DE REGIO • 

Bestuursverkiezingen 
Maandagmiddag sloot het VU-sekre-
tariaat de kandidaatstelling af voor de 
mandaten van algemeen voorzitter, 
algemeen sekretaris en voorzitter van 
de Partijraad 

Hiermee wordt een eerste stap gezet 
in de nationale afronding van de be
stuursverkiezingen binnen de VU 

Uittredend VU-voorzitter Bert Anci-
aux IS de enige kandidaat voor het 
voorzitterschap Laurens Appeltans is 
kandidaat voor het mandaat van al
gemeen sekretaris, dit in opvolging 
van uittredend sekretaris en Vlaams 
Parlementslid Chns Vandenbroeke 
Laurens Appeltans is momenteel ar
rondissementeel voorzitter van VU-
Limburg Tot mei '95 was hij senator, 
een mandaat dat hij sinds 1987 be
kleedde 

Belden leggen komende zaterdag 13 
januan hun intentieverklanng voor 

aan de leden van de VU-Partijraad, het 
parlement (220 leden) van de VU 
Eveneens op 15 januan duiden de 
leden van de Partijraad een nieuwe 
voorzitter van de Partijraad aan Dit in 
opvolging van Paul Vanden Bempt 
Voor dit voorzitterschap liepen twee 
kandidaturen binnen Joris Ciebens, 
arrondissementeel voorzitter van VU-
Antwerpen en Greet Claes, arrondis
sementeel sekretaris van VU-Halle-Vil-
voorde 

De eigenlijke verkiezing van de na
tionale VU-partijtop vindt plaats op 
zaterdag 27 januari e k met de ver
kiezing van de algemeen voorzitter, 
de beide ondervoorzitters, de alge
meen sekretaris en 8 partijbestuurs-
leden Hun mandaat loopt voor dne 
jaar G.p 10 februan volgt dan nog de 
verkiezing van de algemeen penning
meester en de leden van het be-
heerskomitee 

Weigert provincie VERKOZEN 
West-Vlaanderen Merksem 
recyclagepapier? 

VU-provincieraadslid Wtlfned Vandaele 

wil dat de provincie West-Vlaanderen 
voortaan steeds gerecycleerd papier ge
bruikt. Slechts in uitzonderlijke gevallen 
(voor kaarten of kunstboeken) kan vol
gens Vandaele afgeweken worden van die 
regel Ook de enveloppes moeten volgens 
hem uit gerecycleerd papier gemaakt zijn 
en mogen geen plastic vensters hebben. 
Tot op heden weigerde de provinciale 
overheid steeds op grote schaal recy
clagepapier te gebruiken. In zijn pleidooi 
weerlegt Vandaele de argumenten die in 
het verleden door de Bestendige De
putatie werden gebruikt. 
Dat het hergebruiken van papier op zich 
milieuvervuilend zou zijn (gebruik van 
energie, water, vrijkomen van inkt,...) 
relativeert Vandaele door te verwijzen 
naar cijfers van Cobelpa, de vereniging 
van Belgische papierfabrikanten. Co
belpa zegt dat het energieverbruik voor 
het recycleren van papier laag is, dat het 
water zoveel mogelijk in een gesloten 
kringloop blijft en gezuiverd wordt, en 
dat steeds meer inkten zonder zware 
metalen worden gebruikt. 

nig in vergelijking met het Europese ge
middelde van 50%. 

Vandaele vindt dat het niet opgaat dat de 
provincie miljoenen stopt in projekten 
die o.a. recyclage van papier beogen (b.v. 
„Milieustraatje") en zelf geen recycla
gepapier gebruiken. 

W. Vandaele: „Ah provtncieraadslid krij

gen wij per jaar een paar honderd kdogratn 

papier toegestopt. Er zijn de brieven, 

dokumenten, brochures en boeken van de 

provincieraad, van de provimcale instel

lingen, de kommissies, de raden van ad

vies, de-beheerraden... 

Zelden of nooit wordt daarvoor recy

clagepapier gebruikt. Bovendien krijgen 

we mappen met plastic tussenbladen en 

enveloppes met plastic vensters. 

Dat IS een gemiste kans. Een grote ver

bruiker van papier, en een overheidsdienst 

IS een grote verbruiker, moet mijns inziens 

een voorbeeldfunktie vervullen op dat 

gebied." 

Vandaele stoffeerde zijn tussenkomst met 
een bondig dossier. Daarin zette hij de 
vooroordelen tegen gerecycleerd en niet-
gerecycleerd papier naast mekaar. Hij 

Vandaele ontkent ook dat de mogelijk
heden van recyclagepapier beperkt zou
den zijn. Voor de meeste toepassingen is 
er tegenwoordig degelijke kwaliteit voor
handen, aldus het provincieraadslid. 

In 1994 werd in België meer dan 800.000 

ton oud papier ingezameld. Toch wordt 

maar 29% van het papier dat in ons land 

wordt gebruikt, gerecycleerd. Dat is wei-

HERCEBRUIK VERVUILT 

NIET MEER DAN NIEUW 

rondde af met een voorstel dat toepasbaar 

is in andere provinciale en/of gemeen

telijke diensten. 

^ Info: W. Vandaele, Warvinge 17 te 

8421 De Haan, 059123.30.55. 

Op woensdag 11 oktober kozen de leden 
van Merksem een nieuw afdelingsbe
stuur. De opkomst was bevredigend en 
opent perspektieven voor de toekomst. 
Dat was al te merken aan de eerste keer 
dat het nieuw verkozen team samen
kwam. Naast enkele nieuwe aktiviteiten 
zal eerdaags ook een afdelingskrantje van 
de persen rollen. 

Pas verkozen voorzitter is Bart Van Camp. 
Hij wordt bijgestaan door sekretaris Fred 
Van Dyck en penningmeester Mare Kev-

smaekers. Andere bestuursleden zijn: Jo
anna Delrue, Clara Govaert, Ronnie Her-
bosch, Erik Kalmgart, Maria Van Aert, 
Bob van Vynckt en Veerle WuUaert. 
Op 6 januari klonk het nieuw bestuur in 
café Sportman op het nieuwe jaar en op 
een hernieuwde werking van Volksume-
Merksem. 

Een voorspoedig en vruchtbaar jaar ge
wenst ! 

Sint-
Amandsberg 
Bij de nieuwe VU-bestuursverkiezingen 
voor de afdeling St.-Amandsberg (14 ok
tober '95) slaagde het vorige bestuur in 
haar opzet om te verjongen en te ver
nieuwen. In een gezellige sfeer en tussen 
de pannekoeken door stemden de aan
wezigen voor een bestuursploeg van 11 
personen, waaronder 4 nieuwelingen. 
Tijdens de eerste vergadering werden de 
bestuursfunkties als volgt verdeeld: 
Voorzitter • Koen Van Gelder; ondervoor
zitter: Xavier Allard (volgt Koen Van 
Gelder op als voorzitter); sekretaris: Er-
win Herman ; penningmeester . Lucie Le-
jeune; organisatie' Jan Ritzen; propa
ganda. Daniel Pynaert; persverantwoor-
delijke. Dirk Ruebens; jongerenwerking : 
Peter Notte; seniorenwerking : Hugo 
Waeterloos; bestuursleden : Carine Ro
han en Oskar De Corte. 
Dit jaar gaat de Nieuwjaarsreceptie van 
de afdeling Sint-Amandsberg door op 
vrijdag 19 januari 1996 om 20u. in de 
raadszaal van het oud gemeentehuis aan 
de Antwerpse steenweg te St.-Amands
berg. De gastspreker van deze avond is 
provincieraadslid Jaak Taghon. Iedereen 
IS welkom. 

T T " 
ANTWERPEN 

Do. 11 Jan. MORTSEL: Info-
avond over HST-projekt. Om 20u. in 
't Centrum, zaal Yasmine, Osylei. 
Sprekers: Herman Lauwers (VU) en 
Dhr. Lammertijn (NMBS). Org.: VU-
Mortsel. 

Vr. 12 Jan. ANTWERPEN: 
Arrondissementsraad VU-Antwer-
pen, om 20u.30 in Alpheusdal te 
Berchem. 

zo. 14 Jan. WOMMELGEM: 
Nieuwjaarsaperitief. Van 11 tot 
I3u. In feestzaal Keizershof, Das-
straat 24. In het gezelschap van 
Bert Anciaux. Org.: VU-Wommel-
gem. 

Zo. 14 jan. KONTICH-
WAARLOOS: Nieuwjaarsreceptie 
van VU-Kontich-Waarloos. Om l l u . 
In zaal d'Ekster, Ooststatiestraat i . 
Gastspreker: Annemie Van de Cas-
teele. ledereen welkom. 

WO. 17 jan. BERCHEM: 
Nieuwjaarsreceptie van FW-Ber-
chem. Om 20u. in CC te Berchem. 
Deelname: 100 fr Inschrijven bij 
bestuursleden. 

WO. 17 Jan. BERLAAR: In 
de Heikantse biblloteek om I8u. 
dienstbetoon VU-schepen Geyse-
mans. Voortaan iedere woensdag 
van 18 tot 1BU.45. Ook in het ge
meentehuis aan de Markt: 10-11u. 
en 19-19U.30. 

vr. 19 jan. TONCERLO-
WESTERLO: Om I5u. in Kapelle-
keshoef: jaarvergadering van het 
SMF-Kempen. Gratis etentje voor 
alle aanwezigen. 

Za. 20 Jan. LINT: Nieuw
jaarsreceptie van VUJO-arr Anter-
pen. Om I9u.30 in zaal De Witte 
Merel, Uersestwg. 25. Toespraak 
door Johan Sauwens. Iedereen is 
welkom. Info: Mark Andries 
(03/366.20.76). 

ZO. 21 Jan. MORTSEL: 
Nieuwjaarsreceptie van VU-Mort-
sel, om l l u . in Hoeve Dieseghem, 
W. Volcaertstraat te Mortsel. 

vr. 16 fébr. TONGERLO-
WESTERLO: Om 15u. in Kapelle-
keshoef: videovoorstelling van 
film uit 1942 „De begrafenis van 
Staf De Clercq". Nog nooit ver
toond voorheen. Opname van 45 
min. Org.: SMF-Kempen. 
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OOST-VLAANDEREN 
Vr. 12 Jan. WONDELCEM: Nieuw 
jaarsreceptie van VU-Wondeigem, 
in het gezelschap van Paul Van 
Crembergen. Om 20u. in zaal De 
Nachtegaal, Westergemstraat 96. 
ledereen welkom. 

vr. 19 Jan. SINT-AMANDS-
BERC: Nieuwjaarsreceptie van VU-
Sint-Amandsberg. Om 20u. in de 
raadszaal van het oud gemeen
tehuls, Antwerpse steenweg. 
Gastspreker: Jaak Taghon. leder
een welkom. 

vr. 19 Jan. DENDER-
MONDE: Nieuwjaarsfeest van VU-
Dendermonde met als eregast 
Paul Van Crembergen. Om I9u.30 
in zaal 't Klokske, wijk 't Keur, Pijn-
dersiaan. Met aperitief; toast met 
gerookte zalm; kalkoengebraad, 
peren, bosbessen, witloof, kroket-
ten; dessertbuffet. Deelname: 500 
fr.p.p. Inschrijven en info: L. De 
Beul (052/21.52.67). 

Vr. 26 Jan. CAVERE: Nieuw
jaarsreceptie van vu-Groot-Ca-
vere. Om I9u. in 't Oud Asper, 
Kapellestraat 21 te Asper. Om 
20U.30 gevarieerd kaas- en vlees-
buffet (deelname 300 fr, kind 150 
fr.) Inschrijven en info: Denise Coe-
thyn (384.21.61). 

VLAAMS-BRABANT 
vr. 12 Jan. OVERUSE: Bert 

Anciaux en Stijn Meuris in gesprek 
met jongeren. Om 20u. in CC Den 
Slankte Overijse. Org.: VUJO-Halle-
Vilvoorde en Druivenstreek. Info: 
Robin Jordan (02/657.97.83). 

vr. Jan. 12 MACHELEN: 

Nieuwjaarseceptie van VU-Mache-
len. Gastspreker: Jaak Vandemeu-
lebroucke. Om 29u. in Café De 
Windsor, Neufforgepiein te Ma-
chelen. 

.. Vr. 12 Jan. VILVOORDE: Al
gemene Ledenvergadering van 
FW-Vilvoorde. In Chinees restau
rant Peking City, Brusselsesteen
weg 471, Eppegem-Zemst. Om 
20u. dia-projektie en videomon
tage over de Peking-konferentie 
en het NCO-forum door Nora Tom-
melein en Anita Purnal. Tussen
door speciaal Chinees buffet. (700 
fr p.p., FVV-leden die lidgeld her
nieuwen: 300 fr) Info en inschrij
ven voor 10/1 bij Nora 
(02/252.17.00). 

t- Za. 15 jan. WOLVERTEM: 
Nieuwjaarsreceptie met tentoon
stelling van de plaatselijke VU. Om 
19U.30 in zaal Lindeboom, Bar
bierstraat, Inde (Wolvertem). Org.: 
VU-Meise-Wolvertem-Oppem. 

@ zo. i a Jan. LENNIK: Nieuw
jaarsreceptie en Driekoningen
feest voor leden en simpatisanten 
van VU-Lennik. In Cemeenschaps-
lokalen van Gaasbeek (dorpsplein), 
vanaf I4u. l.s.m. Vlanajo. Info: 
02/532.42.51 Of 02/532.16.23. 

LIMBURG 
Za. 15 Jan. HASSELT: vu-onmoe-

ting met nieuwjaarswensen en Elzasser-
menu. Gastspreker: Herman Van Aut-
gaerden. Om I9u. in Ontmoetingscen
trum Catharina, N. Cleynaertslaan. Menu: 
lichte ajuinsoep; Elzasser zuurkool, var-
kensribbetjes, spekreepjes, frankfurter 
worstjes; koffie met warme appeltaart. 
Moezelwijn. Deelname: 450frp.p., -I3j.: 
200 fr.p.p. Inschrijven: Frieda Brepoels 
(011/23.30.59). 

WEST-VLAANDEREN 
WO. 10 Jan. IZECEM: v-Club voor 

kinderen: Wafelbak en knutselen (meftje 
op slee en sneeuwman). Om I3u.30 in de 
Ommegangstraat 5. inkom 70 fr. Mee
brengen: mes, vork, bord, beker, kurken, 
luciferdoosjes, lijm, stiften. Org.: Vla
najo. 

DO. 18 Jan. BRUGGE: Evrard Ras
kin houdt lezing over Gerard Romsee, 
een ongewoon man. Een ongewoon le

ven. Om 15u. in De Gulden Spoor, 't Zand 
te Brugge. Org.: Informativa. 

Vr. 25 febr. WEVELGEM: VU-le-
denfeest van Groot-wevelgem, in de 
Gouden Fazant, Grote Markt 18. Aperitief 
om 20u. Deelname: 600 fr., kind. 300 fr. 
Inschrijven vóór 17/2 bij Lieve Vanover-
beke-Declercq (056/41/30.38), C. Daem 
(056/42.53.60) of G. Debels-Vervenne 
(056/41.17.19). 

• UIT DE REGIO • 

In 
memoriam 
Andreas 
Noppe 
Op maandag 18 december 1995 is An
dreas Noppe na en lange en pijnlijke 
ziekte van ons heengegaan. Hij is thuis, 
omringd door de beste zorgen van zijn 
zoon Willy, gestorven. Andreas Noppe 
werd op 9 januari 1911 te Watou ge
boren. 

De uitvaart heeft plaatsgehad op woens
dag 20 december in de parochiekerk van 
de Heilie Brigida te Oostnieuwkerke, 
gevolgd door de bijzetting in de graf
kelder van de nieuwe stedelijke begraaf
plaats te Roeselare. 

Andreas was jarenlang lid van de Volks
unie. Vroeger was hij uitbater van een 
landbouwbedrijf te Gits. Reeds geruime 
tijd woonde zijn zoon Willy te Oost
nieuwkerke bij hem en dit voordat hij ook 

ZOEKERTJES 
TE HUUR GEVRAAGD 
Eengezinswoning (mm. 2 slpk.) gelegen In rustige 
omgeving; regio Herk-De-Stad, Halen, Diest. Vrij 1 
april, 1 mei of 1 juni l 996 Voor aanbod zich wenden 
tot de redaktle (tel. 02/219 49 30, fax 02/219.97.25) 
die bemiddelt. 

TE KOOP 
App. te St -Agatha-Berchem. Gelijkvloers. Living - hall 
- keuken - badkamer - wc - 3 slaapkamers + bureau 
-terras. Kelder Indlv verwarmimng 2.800000 fr 
InfO: 014/51 59.40 

' '"^^S' 

nog geruime tijd aan de Brugsesteenweg 
te Roeselare gewoond had. 

Met dit heengaan verliest de Volksunie 
een trouw lid en lezer van WU. Aan zijn 
zoon Willy biedcu wij onze Dlijken van 
innige deelneming aan. 

VU-Temse in 
het nieuw 

De VU-afdeling van Temse ziet er na de beshiursverkiezingen als 
volgt uit: voorzitter: Werner Maerevoet, ondervoorzitter : Jean-
Pierre Temmerman, sekretaris: Rosa Cbmelis, penningmeester : 
Johan Wauman, ledenwerving: Johan Wauman, oronao»"^ • 

SrDetretógèn''"meTd'e"büitenwereld (public relations) werden 

toevertrouwd aan het ganse bestuur. 

Füne midweek superweekend 
3 Nachten 

Luxe kamer, stilte gratis, 
3x gastronomisch 

half pensioen, bierdegustatie, 
Normandische pannekoek 

met koffie, 
tevens fietsen ter beschikking etc... 

6.500 fr. per persoon 
de laatste dag uw kamer 

tot IS.OOu. 

Misschien het mooiste 
hotel in Vlaanderen 

HETSEN 

G 

R 

A 

T 

I 

S 

10 Km van 
Brugge & 
Oostende 

Bel voor 
folder maar, 
wees er vlug 
büü! 

A 
DiSmmt 

Knip me uit -
fles champagne 

Love Arrangement 1 Nacht 

Luxe kamer met dubbele 
whirlpool. 

Aperitief, Gastro-menu, 
champagne op 

de kamer, lekker lang slapen, 
kamer tot 15.00u. 

4.950 fr. per persoon. 

Secretariaat- en 
typwerkzaamheden, 
vertalingen, lay-out, 

mailing, 
telefoonantwoordservice, 

interim 
Veerle WIJFFELS 
Beekveldstraat 4 

1980 ZEMST 
Tel. 0032.15.61.21.21 
Fax. 0032.15.61.01.52 

Hotel De Stokerij Oudenburg 
Tel. 059/26.83.80 Fax 059/26.89.35 

ZAKENKAffTOOR 
MARIENS-DE KEGEL N.V. 

BRUSSELSTRAAT 61 
9400 NINOVE 
054/3343.47 

GELDPLAATSINGEN 

LENINGEN 
VERZEKERINGEN 

• • 
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Verhalen 
over de 

middeleeuwen 

In het Groot Begijnhof van Leuven stel
den jeugdauteur Karel Verleyen, klassikus 
Frank Leys en tekenaar Junius een schit
terend verhalenboek over de middeleeu
wen voor, Kruis of zwaard. Namens uit
gever Davidsfonds/Infodok vertelde Nor-
bert D'Hulst wat fier dat er nergens in 
Europa een dergelijk boekwerk bestaat. 
Kruis of zwaard is inderdaad om ver
schillende redenen origineel te noemen. 
Vooreerst bevat het veertig historische 
verhalen van de hand van de veelge-
lauwerde Karel Verleyen. Literatuur his-
torikus pioi. Jozef Janssens, evenzeer vol 
lof over het boek, noemde verschillende 
verhalen literaire pareltjes. 

Boeiend in deze verhalen zijn de ge
nuanceerde invalshoeken. Dat we zouden 
kennismaken met ridders, jonkvrouwen 
en paters, kon elke scholier voorspellen. 
Maar Verleyen laat ook de figuranten aan 
het woord: een naaister aan het tapijt van 
Bayeux, een steenkapper m de schaduw 
van de katedraal, een sukkelaar op kruis
tocht. 
Naast de verhalen bevat Kruts of zwaard 

informatieve teksten over de middeleeu
wen, geschreven door Frank Leys. Kaar
ten, tijdsbanden en kadertjes maken het 
geheel overzichtelijk. We vinden het al
leen spijtig dat de inhoudstafel zo weinig 
zegt: slechts de titels van de verhalen 
worden aangekondigd, maar die laten in 
de meeste gevallen geen licht schijnen op 
de behandelde geschiedenis. Enkele 
woordjes uitleg hadden hier nochtans 
kunnen volstaan. 

In de inhoudstafel missen we ook een 
overzicht van de historische verduide
lijkingen van Leys. Een uitgebreide index 
per verhaal op het einde van dit boek, met 
nuttige bibliografische verwijzingen, en 
een alfabetisch register kunnen dit kleine 
euvel niet helemaal verhelpen. Niettemin 
is Kruts of zwaard bruikbaar op school, 
bvb. in de geschiedenislessen in het derde 
jaar van het sekundair onderwijs. 
Ook volwassenen kunnen hun kennis 
over de middeleeuwen met Kruts of 

zwaard aardig bijspijkeren of op peil 
houden. Prof. Janssens toonde zich op
getogen over de grote historische be

trouwbaar heid van het werk, waarin de 
recentste ontwikkelingen van het we
tenschappelijk onderzoek over de be
handelde periode verwerkt werden. Jans
sens beval Kruis of zwaard aan als lektuur 
voor zijn studenten eerste kandidatuur. 
Bovendien betekenen de vierkleuren il
lustraties van kartoenist Juntus méér dan 
een louter toegevoegde waarde; deze lust 
voor het oog maakt het gebonden boek 
op groot formaat (21X29 cm) op zich al 
meer dan waardevol. 

UIL OF ADELAAR 

Met Kruts of zwaard zijn de auteurs niet 
aan hun proefstuk toe. De voorganger 
van het middeleeuwenboek, ütl of ade-

laaf, werd al in '92 uitgegeven. Dit ver
halenboek vertelt de geschiedenis van de 
klassieke oudheid. Volgens Frank Leys, 
net als Karel Verleyen leraar aan het Don 
Bosco College van Zwijnaarde, is dit 
evenzeer schitterende werk al ingebur-

Onderwijs 
vergat lichaam 
In de inleiding van het boek over de 
geschiedenis van de lichamelijke opvoe
ding (LO) in België en Nederland stellen 
D'hokeren Tolleneer lerechl dat de school 
van de 19de en 20ste eeuw het lichaam 
grotendeels vergeten heeft. 
De jaren '90 brachten hoopgevende ont
wikkelingen aangezien LO nu eindelijk de 
aandacht krijgt als een volwaardig ele
ment van het onderwijsgebeuren. De 
lange lijdensweg blijkt uit deze voor
treffelijke uitgave. Hierin worden de bij
dragen weergegeven van een aantal Ne
derlandse en Vlaamse deskundigen die 
elk op hun manier de problemen in hun 
land schetsen. Kramer, Van Reeth en Stok

vis doen dat voor Nederland. Zij be
sluiten dat ondanks de hoopvolle ont
wikkeling der jongste jaren grote waak
zaamheid vereist blijft. Geldgebrek en 

bezuinigingen, gekoppeld aan de groei
ende aandacht voor de informatika, zou
den een nieuwe bedreiging kunnen vor
men. 

EEN VAK APART 

Wtlly Laporte, prof aan het HILO te 
Gent, beschrijft de LO in het onderwijs in 
ons land van 1842 tot 1990: een vak 
apart. De overwegend intellektuele in
gesteldheid van de school en de utilitair-
technologische opleiding werken het te
kort aan erkenning van het vak LO in de 
hand. De bijdrage van prof Renson van 
het Leuvens sportinstituut toont een le
zenswaardig voorspel tot de geschiedenis 
van de sport in het onderwijs. 
Het onderwijs - zeker het katoliek on
derwijs - heeft de LO nooit ernstig ge
nomen, en waar dit in het rijksonderwijs 

wel ooit het geval was, werd dit recent 
terug afgebouwd. De auteur stelt dat de 
schoolsport zich vaak als tegenspeler 
i.p.v. als medespeler van de LO heeft 
opgesteld. Renson pleit voor een ko-
ordinator voor de LO binnen en buiten 
het lessenplan. 

GEZOND LICHAAM 

Doctor Veile beweert dat de geschiedenis 
van de LO en van het hygienisme in 
belangrijke mate de historie is van de 
manier waarop de macht over het lichaam 
werd uitgeoefend. De gymnastiek en de 
gezondheidsleer waren ook positief be
doeld : fysieke gebreken en ziekten voor
komen, de lichaamskrachten vormen en 
opdrijven tot maatschappelijk nuttige li
chamen. 

Het lezen van dit boek heeft verre her
inneringen naar boven gehaald aan onze 
studententijd aan het sportinstituut van 
Leuven ('56-'60) waarop proffen als De 

Nayer, Bottu en Ostyn hun stempel heb
ben gedrukt. 

Als beginnend sportleraar moest ik te
vreden zijn met de speelplaats van de 
school als enig werkterrein dus zonder 
turnzaal of toestellen ! Als ere-kamerlid 
mag ik er prat op gaan achttien jaar lang 
mee aan de kar te hebben geduwd via 
mijn herhaaldelijk interpellaties en voor
stellen om de LO en de sport op school 
voldoende kwaliteit, tijd en ruimte te 
geven. 

Jan Caudron 

<=» Het vergeten lichaam. Geschiedenis 

van de lichamelijke opvoeding in Bel

gië en Nederland. M. lyhoker en } . 

Tolleneer. Uitg. Garant, Leuven/Apel

doorn, 1995,132 blz., 690 fr. 

gerd als handboek voor de oude ge

schiedenis in het tweede jaar van het 

sekundair onderwijs, of als illustratie

materiaal bij de lessen oude talen. 

Het is niet van het grootste belang dat de 
verhalen in Uil of adelaar, of Kruis of 

zwaard echt gebeurd zijn. Van belang is 
dat de lezer leert inzien hoe Grieken, 
Romeinen of middeleeuwers dachten, 
wat ze deden met hun ideeën, hoe ze 
leefden. 

Leys vertelde dat er in leraarskringen met 
interesse werd uitgekeken naar de mid
deleeuwse opvolger van Uil of adelaar. 

Met dit werk zal de samenwerking tussen 
leraars Verleyen en Leys en tekenaar 
Junius trouwens niet ophouden : er wordt 
nu al gewerkt aan volgend deel over de 
renaissance, en er bestaan plannen om 
tegen het jaar 2002 de historische reeks 
tot 2000 te vervolledigen. 

(pdi) 

<» Kruis of zwaard. Verhalen over de 

middeleeuwen. Karel Verleyen, Frank 

Leys en Junius. Uitg. Davidsfonds/In

fodok, Leuven, 1995,207 blz, 980 fr. 

'» Uil of adelaar. Verhalen van Grie

ken en Romeinen. Karel Verleyen, 

Frank Leys en Junius. Uitg. Davids

fonds/Infodok, Leuven, 1992,192 blz, 

980 fr. 

DE 

MIDDELEEUWEN: 

MEER DAN RIDDERS 

IN HET 

CRAVENSTEEN. 
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Fascinerend 
Vlaanderen en 

Wallonië 
Wie nog gauw tweeëneenhalf duizend frank wil spenderen 
aan een geschenk kunnen we "Fascinerende landschappen 
van Vlaanderen en Wallonië" aanbevelen Dit luxueuze Da-
vidsfonds-boek is een prachtig kijk-leesboek met adem-
benemehde foto's van Jan Decreton. 
In dertig hoofdstukken maakt de lezer-kijker kennis met 
evenveel landschappen in Vlaanderen en Wallonië Van de 
Westhoek naar de Scheldepolders, van het Waasland naar de 
Mechelse groentestreek, van het Zonienwoud naar de Noor
derkempen, van het Maasland naar het Land van Herve En 
Van het plateau van Waals-Brabant naarde Bonnage, van Luik 
naar de Condroz, van de Lesse naar de Ourthes, van de Hoge 
Venen naar de Vallei van de Attert 
De Vlaamse en Waalse landschappen worden door kenners 
historisch benaderd "Fascinerende landschappen van Vlaan
deren en Wallonië" kwam tot stand onder de redaktie van de 
professoren Luc Daels, Frans Depuydt, Eüwarü van Ermen. 
Modest Coossens en Etienne Paulissen Oude kaarten, 
gravures en de modernste technieken van de kartografie en 
de luchtfotografie geven een beeld van hoe het was en hoe 
het IS 

=s> Fascinerende landschappen van Vlaanderen en Wallonië. F. 
Depuydt e.a. Uitg. Davidsfonds, Leuven. 1995, 240 blz, 
stofwikkel, vollinnen band, groot geschenkformaat, meer dan 
100 foto's in kleur, stafkaarten en historische kaarten. 2.495 
fr-



^mdat het geheugen kort is, heeft Knack-joernalist 
Van Cauwelaert het hele Agusta-verhaal nog eens 

overgedaan. Het is geen stichtende geschiedenis, maar ze 

is wel leerrijk. 

KULT-UURTJE 

12 

Het uiteindelijke ontslag van Willy Claes 
als sekretaris-generaal van de NAVO op 
19 oktober 1995 is het voorlopige hoog
tepunt van wat men gemeenzaam de 
Agusta-affaire is gaan noemen. Sindsdien 
is de media-storm geluwd. 
De Italiaanse helikopterkonstrukteur , in 
het moederland nauw verbonden met de 
lokale PSI, stopte de socialistische pen
ningmeester Etienne Mangé 51 miljoen 
frank toe. Dit via bemiddeling van de 
Brusselse zakenadvokaat Alfons Pue-
linckx en ex-adjunkt nationaal sekretaris 
van de SP Luc Wallyn die hiervoor spe
ciale rekeningen - Kater en Kattin ge
noemd - openden bij de ABN-AMRO 
bank in Zwitserland. 

DE MOORD OP COOLS 

De betrokkenen blijven unisono beweren 
dat het een „gift" betreft, partijfinan
ciering dus. Misschien niet decent, maar 
legaal, althans toen. Bovendien zouden ze 
gehandeld hebben zonder medeweten 
van de SP-partijtop, zelfs tegen hun richt
lijnen die duidelijk waren: geen wapen-
geld voor de SP Waar het geld dan wél 
vandaan kwam om de krant „De Mor
gen" te redden, om voor Freddy Willockx 
een lening aan te gaan om aandelen te 

verkrijgen in „Het Vrije Waasland" en 
om lokale federaties, ondermeer de Leu
vense federatie van huidig SP-voorzitter 
Louis Tobback, van middelen te voorzien, 
dat kon diezelfde SP-top blijkbaar worst 
wezen. In elk geval werd er door die 
verantwoordelijken blijkbaar niet naar 
gevraagd. 

De Luikse onderzoeksrechter Véronique 
Ancia en haar cel vinden dit laatste ver
dacht en vermoeden korruptie. Maar 
ondanks talrijke verhoren, konfrontaties, 
het opheffen van de parlementaire on
schendbaar heid van socialistische politici 
en het gedurende diverse weken op
sluiten van sommige betrokkenen is nog 
geen oorzakelijk verband gewezen tussen 
deze „gift" en de bestelling op 9 de
cember 1989 van 46 Agusta gevechts
helikopters. Guy Coëme en Willy Claes 
waren toen ministers van respektievelijk 
Landsverdediging en Ekonomische Za
ken. Meer, het dossier dat het Luikse 
gerecht bij het parlement indiende om 
Willy Claes naar kassatie te verwijzen, en 
dus in beschuldiging te stellen, is flauw
tjes. 

Het Agusta-dossier en de SP-partijfinan-
ciering is echter een afgeleide van - we 
zouden het welhaast vergeten - het on

derzoek naar de voorlopig onopgehel
derde moord, op 18 juli 1991, op de 
Luikse PS-voorman André Cools. Uit de 
huidige stand van het gerechtelijk on
derzoek blijkt overigens geenszins dat de 
Agusta-affaire verband houdt met de 
moord. Andere pistes blijven open, zoals 
een verhaal met gestolen waardepapieren 
waar kabinetsleden van ex-minister Alain 
Van Der Biest bij betrokken zijn. 

PERCENTJES 

Omdat het geheugen kort is heeft Knack-
joernalist Rik Van Cauwelaert het gehele 
verhaal, althans wat tot op heden bekend 
is, nog eens uit de doeken gedaan. Het is 
een sec, koelbloedig geschreven verhaal. 
Een hallucinant verhaal vooral. „Het is 
geen stichtende geschiedenis, maar ze is 
wel leerrijk", stelt Van Cauwelaert zelf. 
Wie de aktualiteit de afgelopen jaren links 
heeft laten liggen zal zich in een politie-
feuilleton wanen en zou een kronologie 
of een personen-register op het einde van 
het boek wellicht kunnen gebruiken. 
Maar ook de gemiddelde krantelezer kan 
moeilijk anders dan omzien in verbijs
tering, los van de strafrechterlijke schuld 
of onschuld van de betrokkenen. 
Het verhaal begint met een schets van het 

Orion is een van de opvallendste sterren
beelden. Celegen op de hemelequator kan 
de nevel van zowel het noordelijk als het 
zuidelijk halfrond worden gezien. Ruim twin
tig eeuwen geleden gaven de Griekse as
tronomen twee van de sterren errond een 
naam terwijl de andere een Griekse letter 

an. In de mytologie was Orion de Jager 
-n zoon van de zeegod Posseidon Hij was 
/erllefd op de zeven zusters, de Plejaden, die 
hij achterna liep. Aan de hemel volgt hij hen 
nog steeds... 

'\^) 

Maar Orion is bij ons een Vlaams-Bretoense 
groep die In het afgelopen Jaar vooral In het 
buitenland aktlef was. Muzikale rondreizen 
brachten haar van Groot-Brlttannie over Ne
derland en onze zuiderburen naar Israël en 
Palestina. En samen met de grote Bretoense 
namen als DanAr Braz, Gaper Calllle, Déanta, 
Altan en de lieftallige Poozies stonden ze op 
de prestigieuze kompllaties „Kindred Spirit" 
(uit bIJ Keltia MUSIC In mei '95) en „Celtic 
Legacy", dat op Narada Records In februari 
van vorig Jaar werd uitgebracht In de VSA. 

Vlaams-
Bretoens 

Orion 

ORION: EEN 

MENGELING VAN 

TALENT EN GEVOEL, 

VAN VLAAMS EN 

BRETOENS. 

Deze plaat stond dan ook op nummer twee 
van de Billboard, afdeling wereldmuziek, na 
het onovertroffen ,,The Long black Veil" van 
de Chieftains dat we eerder op deze blad

zijden bespraken. Deze maand start Orion 
met de voorbereiding van een nieuwe plaat
opname die In het najaar van '96 verschijnt. 
Inmiddels zijn ze evenwel aan een her
uitgave toe: het grote platenmerk PIAS. 
ontfermde zich over hen. En brengt in de 
Benelux een hermixte uitgave uit van tien 
nummers uit hun plaat die vijfjaar geleden 
verscheen. Deze kreeg dan ook terecht de 
naam CD 1990' mee. U hoort er het Brussels 
akkordeontalent van Spaanse originell Ra-
quel Gigot naast de Bretoense klavierspeler 
Cwenael MIcault, en de Bretoense gitarist, 
fluitspeler en zanger Nicolas Quemener, die 
In Ierland lange tijd lid was van de groep 
Arcady. Ze omlijsten de Vlaamse violist Rudy 
Velghe die de groep Orion mee oprichtte, 
heelwat oude Vlaamse liederen optekende, 
en zich achteraf toelegde op Ierse volks
muziek. Naast viool bespeelt Velghe ook de 
Zweedse Nyckelharpa, een oud strijkinstru
ment met klavier en twaalf snaren. Recent 
werkte hIJ voorplatenreus EMI samen met Th 
Yann, Denez Prlgent en Manu Lann Huell aan 
de plaat „Dao Dezl", komponeerde en be
werkte muziek voor France 3-televlsle en 
nam deel aan de kortf Hm voor het Festival of 
Arts te Galway. 

Met deze tien Keltische Instrumentale num
mers bewijst de Vlaams-Bretoense groep 
Orion dat zIJ met gevoel en vakmanschap de 
mystiek van deze muziek kan doen her
opleven WIJ kunnen de Iers-Amerikaanse 
recensent Earie HItchner slechts beamen: 
„Orion is een van de meest talentvolle kwar
tetten op het Europese kontinent!" 

Sergius 

Waalse, en vooral Luikse, socialistische 
milieu waar André Cools als een niets
ontziende potentaat heerste en zijn per
soonlijke macht stelselmatig vergrootte. 
De politieke zeden en maffieuze prak
tijken zijn schokkend. Haast achteloos 
schrijft Van Cauwelaert bijvoorbeeld: 
„Zx) vertelde hij (Van der Biest) dat André 

Cools hem, na de overname van dienst 

departement van Openbare Besturen en 

Gesubsidieerde Werken, had uitgelegd hoe 

hij via het kabinet de nodige partijfondsen 

diende te ronselen. Daaruit bleek dat 

Cools uit elke openbare aanbesteding en 

bestelling een percentje inde voor de par

tijkas. Van der Biest had, naar eigen zeg

gen, geweigerd dit systeem voort te zetten. 

Hij zou zich daardoor niet alleen de woede 

van Cools maar ook de onvrede van 

Spitaels op de hals hebben gehaald. Want 

op een dag liet Spitaels bij Van der Biest 

informeren waarom hij 'niks meer uit 

Namen - de zetel van de Waalse regering -

zag komen'." 

UNIOP 

Het boek brengt geen nieuwe feiten aan 
het licht. Van Cauwelaert reserveert die -
terecht - voor zijn weekblad, zoals hij 
deed met het verhaal over de door Frank 
Vandenbroucke voorgestelde geldver
branding, of over het wel zeer lukratieve 
consultancy-contract bij BATC dat op 
Etienne Mangé lag te wachten wanneer' 
hij Lantin zou verlaten. Een kontrakt 
opgesteld met medeweten van premier 
Jean-Luc Dehaene, zoals deze laatste 
schoorvoetend moest toegeven. Maar een 
stelselmatige opsomming van de gekende 
gegevens bezorgt de lezer nog steeds een 
bonte veelheid van gevoelens: ongeloof, 
sensatiezucht, kwaadheid, cynisme. 
Angst ook, over de legitimiteit van de 
demokratische instellingen en hun ver
tegenwoordigers. En puike journalisten 
als Van Cauwelaert spelen in dit de-
mokratisch proces een eersterangsrol. 
De Agusta-saga is voor de Belgische en 
Vlaamse politiek nog niet ten einde. Be
gin 1996 zal alvast Guy Coëme zich voor 
het Hof van Kassatie moeten verant
woorden in de Uniop-affaire, een zaak 
van illegale PS-partijfinanciering via een 
opinie-instituut verbonden aan de frans-
talige Brusselse universiteit ULB. Welke 
de invloed van deze affaire op langere 
termijn zal zijn is nog koffiedik kijken. 
Maar dat Agusta een einde zou betekenen 
van een ganse politieke generatie, zoals 
Louis Tobback zijn kongresgangers ooit 
voorhield, is niet meer dan een zo'n 
typische, onjuiste „one-liner " .De ver
trouwde gidsen Jean-Luc Dehaene, Louis 
Tobback en Herman De Croo blijven, 
meer dan ooit, de lakens uitdelen. Het 
jaar nul in de Wetstraat ? 

(fd) 

°* De Agusta-crash. Het jaar nul in de 

Westraat. Rik Van Cauwelaert. Uitg. 

Globe, 150 blz., 650 fr. -



Friese taaistrijders noemen het „een his
torisch besluit". Op de laatste zitting van 
1995 besloten provinsjale Steaten met 
een grote meerder heid om de naam Fries
land officieel te veranderen in Frysldn. 

Op initiatief van de Frysk Nasjonale Partij 
en de Ried fan de Fryske Beweging maak
ten de Friese staten als eersten van Ne
derland gebruik van het recht om zelf de 
naam van het eigen gewest vast te stellen. 
Tegenstanders van deze stap zeggen een 
meerderheid van de bevolking te ver
tegenwoordigen, maar kregen uiteinde
lijk de 'massale' steun van slechts 11 van 
de 55 Friese statenleden. 

Met het gebruik van het Fries in Fryslan 
én in Nederland is veel meer aan de hand 
dan het symbolisch en psychologisch be
langrijk besluit om enkel een naam te 
vervangen. De befaamde Beerenburgsto-
ker Sonnema adverteert momenteel op de 
Hilversumse radio in het Fries onder het 
motto „Hoe sup ik 'm op syn Frysk", 
kompleet met vertaling in het Neder
lands. Reklamemakers van vooral de voe
dingsmiddelenindustrie hebben het Fries 
namelijk ontdekt als 'unique selling 
point'. Ze maken voor reklamespotjes en 
krante-advertenties in heel Nederland 
dan ook dankbaar gebruik van het idi
omatisch zo rijke Frysk met als filosofie 
'Genietsje derfan, mar tuike tuike' (Ge-

D e Friese bevolking heeft geen schaamte meer over 

de eigen kuituur. Integendeel: ze loopt ermee te 

koop. 

Friesland heet 
nu Fryslan 

^ LANDUIT 

niet ervan, maar doe het rustig aan). 
Tegen die achtergrond klinkt de klacht 
van enkele Friese Hollandskiljons dat het 
bedrijfsleven last zou hebben van de naam 
„Fryslan" nogal ongeloofwaardig. Inte
gendeel, het buro „Kultuertoerisme" 
trekt kultureel geïnteresseerde toeristen 
tegenwoordig aan met folders waarin de 
Friese taal en kuituur prominent vermeld 
staan. Met dat doel voor ogen zijn his
torische 'stadslogementen' ingericht zo
als in Ljouwert, Hams of Boalsert. Het 
'Spitepunt foar it Frysk', de Taalpro-
motie-organisatie, stimuleert daarnaast 
een aantal betere restaurants om een 
Friestalige menukaart te maken. Met suk-
ses! In tientallen winkels in hoofdstad 
Ljouwert hangen tegenwoordig - op ini-

In de intimistische film „Milou en 
mai" van Louis Malle wordt de 
draad van herinnering en melan
cholie doorbroken door flarden 
van radioberichten over de Parijse 
meirevolte In '68. Het is een beeld 
dat me is bijgebleven en weer 
intenser werd bij het lezen van 
Mark De Bie's Cinema Jarofka. 
Mark De Bie (Baardegem, °1939) is 
bekend als toneelauteur en als 
schrijver van scenario's zoals De 
Paradijsvogelsen Alfa Papa Tango. 
Met dit boek keert hij terug naar 
het Hef en het leed dat zijn eigen 
verleden had kunnen kleuren. 
Een Ingedommeld dorp in de 
buurt van Aalst. Vier jongens dro
men ervan hun slapende dorps
genoten wakker te schudden met 
een wonder Dat moet dan 'Ci
nema Jarofka' worden, uit hun 
dromen getoverd met primitieve 
middelen, maar dank zij het ver
nuft van één van hen de tech
nische evolutie bijna op de voet 
volgend. Zo gaat het viertal via 
film en joernaal van Belgavox de 
blik en de honzon van de kleine 
wereld rondom hen verruimen. 
We volgen hen van de opening 
van de Expo '58 tot de moord op 
president Kennedy in '63 In hun 
ontwakend liefdesleven, hun 
kleine en grote ambities, hun 
groeipijnen met droomkastelen 
en ontgoochelingen, maar vooral 
in hun hechte vriendschap met als 
spil 'Cinema Jarofka'. De Holly-
wood-legendes James Dean, Mar
ton Brando en Romy Schneider, en 
de stemmen van Bill Haley, Harry 
Belafonte en The Platters vormen 
het dekor 

Belangrijker zijn evenwel de po
litieke tema's die Mark De Bie han
dig aanbrengt via het filmjoernaal 
en dlskussies over de Eénheidswet 
van vader Eyskens, de Kongolese 
onafhankelijkheid, de nasleep van 
de koningskwestie, de marsen op 
Brussel, de amnestie, de Cu
baanse krisis, en de splitsing van 
de Leuvense universiteit. Die po
litieke tema's zorgen voor de no

dige spanning. Van de vier vrien
den staat Jan immers voor pro
gressief, Frangois voor de begin-
selvaste flamingant, Karel voor de 
kompromispolitiek van het cen
trum En tussen hen in beweegt 
zich Roger, de verteller, schijnbaar 

Mark De Bie 

Cinema 
Jarofka 

wat wazig en kleurloos, In feite 
dromend van en strevend naar 
een vorm van verstild geluk bin
nen de nestwarmte van het ge
zin. 
Soms zijn de personages iets te 
schematisch getekend en ver
smelten ze met een ideaal of een 
verafgode figuur op het witte 
doek. Meestal echter raken ze ons, 
omdat ze ons konfronteren met 
onze eigen jeugd, en omdat hun 
gevoelens en ervaringen de onze 
weerkaatsen. 
Het viertal ziet jaar na jaar de 
toeschouwers afhaken De kon-
kurrentie van de TV wordt op de 
duur fataal „ Vijfjaar heeft de pret 
geduurd Ons dorp slaapt niet 
meer", biz. 317) 'Cinema Jarofka' 
speelt als laatste film, ,\ioor ̂ \e öe 
öoocisWo\̂ \u\öt", en sterft met de 
aanbeden president Kennedy. 
Ik doe het boek dicht en denk 
onwillekeurig aan Philippe Noiret 
in de ontroerende film ,,Cinema 
Paradiso". Is alles dan toch heim
wee? 

(wdb) 

«i> Cinema Jarofka. Mark. De Bie. 
Uitg. Davlüsfonds-Clauwaert, 
Leuven, 1995, 317 biz., 850 fr. 

tiatief van de jubilerende Ried fan de 
Fryske Beweging - opvallende blauwe 
kaarten met de tekst „Frysk/Neder-
lands", waardoor ze klanten te kennen 
geven dat ze in beide talen geholpen 
kunnen worden. (Wellicht een idee voor 
Brussel?) 

Het Frysk is met andere woorden steeds 
nadrukkelijker aanwezig in het Friese 
openbare leven, onder meer in de vorm 
van de aan autobestuurders gerichte op
roep 'Kin iet wat minder'. Volgens de 
Amsterdamse Volkskrant wordt „Fries

land niet langer geplaagd door een ne

gatief zelfbeeld van zijn taal en cultuur. 

Culturele nederigheid heeft plaatsge

maakt voor een ongekende, bijna ex

hibitionistische zelfverzekerdheid in de re

clame, in de politiek, in de poëzie, in het 

theater en in de kunst." Volkskrant-kor-
respondent Wio Joustra komt tot deze 
stoutmoedige vaststelling door uiteen
lopende gebeurtenissen als de baanbre
kende benoeming van de eerste FNP-
burgemeester en het deze zomer gehou
den 'Frysk Festival'. 

CHIESA DEL FRISONI 
Niet alle media benaderen de naams
verandering zo serieus als de Volkskrant. 
Het doorgaans toch ernstig NOS-radi-
oprogramma 'Met -het oog op morgen' 
deed het historische besluit af als 'folk
lore' en vroeg zich grinnikend af of de 
provincienaam Groningen nu wellicht 

Grónnmgen wordt. Hoezeer de NOS de 
bal missloeg, bleek uit de boze en te
leurgestelde reaktie van het Groninger 
provinciebestuur op de naam Fryslan. 
„Friesland keert zich van ons af", klaagde 
de Groninger bestuurder Beukema. „De 

fusie van de noordelijke provincies tot één 

landsdeel wordt zo moeilijker". Dit be
sluit van Beukema wordt ongetwijfeld 
toegejuicht door de Frysk Nasjonale Par
tij en de Ried fan de Fryske Beweging, 
want zij hebben zich met veel andere 
Friezen juist altijd verzet tegen één noor
delijke provincie met Groningen als 
hoofdstad. 

Psychologisch belangrijk was in 1995 ook 
de presentatie van het rapport „Taal yn 
Fryslan". Daaruit bleek dat het aantal 
Friessprekenden geen dalende maar een 
stijgende tendens vertoont en dat het 
Friese taalbewustzijn toeneemt. Dat be
wustzijn is zelfs aanwezig op Internet in 
de vorm van een drietalige digitale regio 
Fryslan. Blijkens het gastenboek wordt 
die vooral door Friezen uit Canada en de 
Verenigde Staten geraadpleegd. Zelfs de 
paus is bekend met de Friese taal en 
identiteit door het wijden van de his
torische bij het Vatikaan gelegen Frie
zenkerk (Chiesa dei Frisoni) in november. 
1995 was zeker geen slecht jaar voor 
Friesland. 

Onno P. Falkena 

De vroeg 
ingevallen vorst 
verhoogde de 
feestvreugde nog 
en maakt het 
verlangen naar de 
Elfstedentocht 
opnieuw in de 
geesten wakker. 
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Fotografe Freya Maes ("Schaarbeek, 1969) kreeg in het kader van het projekt 
Dokumentaire foto-opdrachten, een gemeenschappelijk initiatief van het Antwerpse 
Provinciebestuur, de vzw. Vrienden van de Provinciale Musea Antwerpen en het 
Provinciale Museum voor Fotografie te Antwerpen, de opdracht om de 
vrijetijdsbesteding van de Vlamignen fotografisch in beeld te brengen. Het resultaat 
hiervan valt nu ook te bewonderen in het fotografiemuseum. Het is een eeriijke 
fotoreeks geworden, getuigend van de vertederende belangstelling en de iromsche 
ingesteldheid van deze jonge fotografe. 

Uw bezoek aan het Antwerpse fotografiemuseum kan afgerond worden met twee 
andere tentoonstellingen. Een eerste gewijd aan Filmaffiches vanjulien T'Felt 

(1874-1933), een tweede aan de portretten van Paul Huf 

«> Freya Maes, Paul Huf, Julie T'Felt in het Provinciaal Museum voor Fotografie, 

Waalse Kaai 47 te Antwerpen. Tot 21 januari '96. Van dinsdag tot zaterdag, 

vanlOtotlSu. 

Vrije tijd. Vakantie 
aan het 
Zilverstrand te 
Mol. (1994). 



SEVEN 

David Fincher is nog maar aan zijn tweede film toe, maar zijn klasse 

blijkt. Seven is een zwarte en grimmige triller die je vastnagelt in je 

bioskoopzitje en heeft een zo'n prachtig in elkaar geweven plot, datje 

vergeefs naar een haakje zoekt. Het verhaal toont twee speurders op 

zoek naar een seriemoordenaar. De ene is William Somerset (Morgan 

Freeman), de ouwe rat die alles al heeft gezien, de andere is David 

Mills (Brad Pitt), een verwaande nieuwkomer die binnen korte tijd de 

plaats van William zal moeten innemen. Een schitterend gemaakte 

film, met beelden van Darius Khondji waarin de soms erg ver

schrikkelijke resultaten van de moorden voor gevoelige kijkers 

misschien iets te realistisch zijn weergegeven. 

Nieuw in de bios 

VIRTUOSITY 
Deze film wordt hier uitgebracht als De Cyberkiller. Het gaat 

gewoon om een aktiefilm, spelend in een toekomst waarin door 

computer gegenereerde moordenaars tot leven kunnen komen. Een 

erg snelle film met sterke speciale effekten, zonder sterke personages 

en veel emotie is er ook al niet te rapen. Het doet allemaal een beetje 

denken aan een videospelletje. Alleen het feit dat Denzel Washington 

de hoofdrol speelt is vermeldenswaard, want het plot is ook al erg 

doorzichtig. 

BABE 
Dick King-Smith schreef „Buitengewone big", een jeugdboek, dat de 

hele wereld veroverde. Nu is er de Australische film Babe naar 

gemaakt. Het verhaal van een zwijntje dat uiteindelijk de taak van 

een herdershond zal aankunnen en ieder schaap terug in het rijtje zal 

brengen. Een sage die me moeilijk verfilmbaar leek, maar regisseur 

Chris Nooman is erin geslaagd een heerlijke film af te leveren. De 

stemmen die de dieren meekregen zijn uitzonderlijk goed gekozen 

maar je moet wel even de problemen met de sprekende dieren 

overwinnen én het feit dat de mensen in deze film maar een bijrol 

spelen. Als je dat is gelukt geniet je, geniet je, geniet je... 

Willem Sneer 

> M E D I A L A N D S C H A P > 

%s=J? The Return of a Man Called Horse Prima vervolg 
op A Man Called Horse, met Richard Harris die uit Engeland 
terugkeert naar Amerika om er het onrecht te herstellen 
dat de blanken de Yellos H^«£?-indianen hadden aangedaan. 
VTM. zat. I3jan., 23u. 

MICHELLE PFEIFFER 

EN AL PACING 

IN DE ROMANTISCHE 

KOMEDIE 

'FRANKJE & JOHNNY'. 

zati3janom20u.30 

op NED. 1. 

t ^ ' Mississippi Masala Gevoelige film (1991) over een 
Indisch-Afrikaanse familie die uit Oeganda wordt ver
dreven door Idi Aman en naar Mississippi emigreert. Jaren 
later wordt de dochter er verliefd op een jonge zwarte. De 
romance dreigt verstikt te worden door de racistische 
vooroordelen van de twee families. Ned. 3, zon. 14 Jan., 
lau. 

C J YOU Taikln' To Me? Debuutfilm van Charles Winkler 
over een gefrustreerde akteur uit New York, die zijn geluk 
beproeft in Hollywood. Leuke satire op „het gekunstelde" 
van Californië, met tema's als racisme, religieuze tv-
programma's en de verwarrende mengeling van fiktie en 
realiteit. BBC 1, maan. 15 Jan., Ou.10 

t = # The China Syndrome Uitstekende politieke triller 
(1979) over een ongeluk in een kerncentrale. Het is zowel 
een studie over hoe het nieuws op TV komt als over de 
gevaren van kernenergie. Een beklemmende film (zonder 
muziek) met schitterende vertolkingen van Jane Fonda, 
Michael Douglas en Jack Lemmon. Ned. 3, dins. 16 Jan., 
20U. 

t = l ' H Sole Anche Dl Notte Paolo en Vittorio Taviani 
verfilmden (1990) op erg sobere wijze de novelle „Vader 
Sergius" van Tolstoj. Julian Sands speelt de rol van de 
landedelman Sergio, die zich vernederd voelt aan het hof 
van koning Karel III en uiteindelijk voor een kluizenaars
bestaan kiest. Ned. 1, woens. 17 Jan., 2lu.54. 

i i ^ : # Agressie Het verkeer wordt steeds drukker en vele 
chauffeurs ondervinden er steeds meer last van. Niet 
alleen in België, ook in Engeland leidt de verkeersdrukte 
tot ernstige problemen. Panorama brengt een BBC-re-
portage over agressie in het verkeer waar net zoals bij ons 
reeds ,,slachtoffers" zijn gevallen. TV 1. don. 18 Jan., 
22U.15. 

^ I J ' The Secret Rapture Na de dood van hun vader, een 
suksesvol grafisch ontwerper, blijven de zussen Isobel en 
Marion alleen achter met het bedrijfje en met hun jonge, 
aan de drank verslaafde stiefmoeder Gebaseerd op een 
toneelstuk van David Hare. TV 1, vrU. 19 Jan., 23u. 

mm Cinema 
in Kinepolis 

Hasselt 
Het Hagelnieuwe bioskoopkompleks Ki

nepolis van de Groep Claeys in Hasselt 
opende zaterdagmiddag z'n deuren. Voor 
even. 's Avonds zag een dertigkoppige 
politiemaciit erop toe dat het kompleks 
weer ontruimd en gesloten werd. In kort 
geding had de Raad van State zaterdag de 
bouwvergunning voor Kinepolis ge
schorst. Het was al voor de tweede keer 
dat de Raad tot deze schorsing overging. 
Het stadsbestuur van Hasselt had de 

nieuwe bouwvergunning vorige week af
geleverd. Een bouwvergunning voor een 
gebouw dat er al staat, maar volgens de 
nieuwe vergunning wat kleiner geworden 
is. VU-schepen Jan Yperman: „Volgens 
het schepenkollege was alles in orde. Er is 
helemaal niets onwettigs gebeurd. 
Daarom werd de bouwaanvraag voor tien 
zalen in plaats van 14 goedgekeurd. 
Dankzij die verlaging van het aantal zalen 
was er geen Milieu-effekten-rapport 

meer nodig, en vervallen alle redenen om 
te klagen." 

De klachten bij de Raad van State zijn 
afkomstig van een buurtkomitee. Dat 
verzet zich tegen de vestiging van het 
bioskoopkompleks in de wijk. Volgens 
het gewestplan is het terrein ingekleurd 
voor gemeenschapsvoorzieningen. Het 
schepenkollege zag in de vestiging van de 
cinema's op die plaats geen graten, de 
Raad van State blijkbaar wel. 
De Raad van State legde een dwangsom 
op van één miljoen per dag dat Kinepolis 
open blijft. Het arrest in kort geding werd 
door één magistraat geveld. Deze week 
nog behandelt de voltallige kamer van de 
Raad van State het arrest opnieuw. In
tussen blijft de oude Trioscoop in Hasselt 
geopend. 

(Pdj) 

•W 

„stuk voorstui< eigenzinnige men
sen, die een eigen leven leiden." 
zei Skene Mariene bij haar aan
kondiging. De eerste Jambers van 
het nieuwe jaar werd ingeleid met 
een doordenkertje. 
VTM's sterreporter nam ons mee 
naar een aantal 'hedendaagse klui
zenaars', mensen die niet van 
mensen houden, een in deze tij
den niet geheel onbegrijpelijke 
keuze. Bij Frans was het al direkt 
raak De man voldeed aan ieder 
stereotiep van de ietwat wereld
vreemde, maar bemiddelde dorps
idioot: rommel en lompen, een 
zichtbare afkeer van schoonheids-
produkten, een dialekt dat zelfs 
voor de gemiddelde VTlM-kijker 
een uitdaging moet zijn. „Een 
man, een hond, een woonwa
gen.", legde Paul aan de blinde 

delaar was geweest in tegenstel
ling tot andere mannen van zijn 
leeftijd wilde hij koste wat kost een 
winkel open houden, ook al had hij 
in tijden geen klant meer over de 
vloer gehad. Het kasboek stond vol 
met nullen, behalve in augustus, 
want toen was hij naar Diksmuide 
geweest. Aan ï Pallieterke In zijn 
kamer af te leiden, stond hij op één 
van beide oevers. Het had hem 770 
fr gekost, een flink deel van zijn 
klein pensioentje. Het 'Alles Voor 
Vlaanderen' kreeg daardoor voor 
één keer een erg wrange bijsmaak. 
Het is Edgard dan ook ten volle 
vergeven dat hij La solitude estune 
nchesse niet in het Nederlands 
vertaalde 
Jefwildezelf liever geen kluizenaar 
genoemd worden en daarmee zat 
de oorlogsburgemeester in een 

ontnomen, en wat de zaak er met 
beter op maakte was dat Simone 
tussen opname en uitzending ge
trouwd was met een jonge Egyp
tenaar Paul kon niet anders dan 
besluiten.,, In Egypte zijn ze alleen 
met twee." 
De voorlaatste kluizenaar was Re-
naat, een zingende druïde. De 
baardige man, die in de tijd dat hij 
geen visioenen had vogellijkjes aan 
zijn muren hing, verdacht zijn bu
ren ervan hem te isoleren. Er werd 
zelfs over hem geroddeld! Van een 
echte druïde hadden we minder 
kleinburgerlijkheid en meer aan
passingsvermogen verwacht. 
Frangois tenslotte liet Jambers niet 
binnen, misschien omdat Paul hem 
had aangesproken met Franciscus, 
misschien ook omdat de man. He
dendaags Kluizenaar zijnde, niet 

Een onderwerp, 
een kamera, 
een Jambers 

Donderdag 4 Januari 1996, VTM 

kijker uit Frans' nagelnieuwe Lam-
borghini-traktor had hem meer 
dan 2 miljoen gekost en wanneer 
Frans op pensioen zou gaan - in
derdaad een hoopvolle verwach
ting voor kluizenaars - zou hij er 
een grotere woonbak aan laten 
monteren. Frans werd ons ont
nomen met een beeld waarin hij 
het gevaarte door de weiden 
stuurde. ,,Een eenzame zoektocht 
naar wat Frans nooit zal vinden", 
sprak Paul geheimzinnig. Wat, oh 
wat?!? 
Edgard (83) kon met vergeten dat 
hij ooit een gewaardeerd verfhan-

fout programma. Wie die typering 
helemaal niet scheen te storen was 
Simone, een 72-jarige ex-klooster
zuster die zichzelf een 'echte klui-
zenares' noemde. Ze was zo klui-
zenares dat ze alleen nog maar via 
de massamedia met de mensen 
wilde kommuniceren. Een klein uur 
voor ze haar zelfgemaakte potten in 
het bijzijn van Jambers' kamera zat 
te verven, was ze Immers ook al in 
Schermen op BRTN te gast. De op
merking die ze daar maakte - 'dat 
verhaal heb ik al zo dikwijls verteld' -
kreeg nu dan ook haar volle draag
kracht. Jambers.w£rd de.primeur 

gestoord wilde worden. Hij was wel 
bereid even naar zijn gevel te laten 
kijken De schreeuwerige Efteling-
beelden en -schilderijen die erop 
voorkwamen hadden allemaal een 
biezondere betekenis De biezon-
derste betekenis die wij eraan zou
den willen geven is dat ze een 
onmiskenbaar signaal inhielden 
voor een degelijk stedebouwkun
dig beleid. 'Hedendaagse ontsie
rende gevels' het zou een afle
vering van Jambers kunnen wor
den 

Krik 



- * 

Kritisch forum 
Verscheidene weken na elkaar verschenen 
in het weekbiad WiJ lezersbrieven die op 
één of andere wijze betrekking hebben op 
de probiemen van koiiaboratie, repressie 
en amnestie. Niet zeiden worden daarin de 
redaktie, en soms de Voiksunie zeif, hard 
aangepakt. Sommigen steiien zich vragen 
bij de standpunten van de WIJ-redaktie en 
de VU omtrent deze problemen. Is dit 
terecht? 
Ten eerste kan er geen twijfel over bestaan 
dat de VU - zeker in de jongste decennia -
kritisch staat tegenover de rol van het 
Vlaams-nationalisme tijdens de Tweede 
Wereldoorlog. Maar reeds van bij de aan
vang opteerden de stichters voor een 

partij die zich loyaal inschakelde in het 
demokratische en parlementaire spel. 
Daarmee wees de partij impliciet - en vaak 
ook expliciet - de autoritaire experimen
ten en tendensen van de jaren dertig en 
veertig af. 
Dit betekent echter niet dat de VU blind is 
voor de motieven van nogal wat Vlaams
nationalisten uit deze periode. De partij 
heeft steeds geoordeeld dat de repressie 
na de Tweede Wereldoorlog, ook en vooral 
tegenover personen die het Vlaams-na
tionalisme en de Vlaamse beweging ge
negen waren, buiten alle proporties was. 
En dat het noodzakelijk was en is dat er 
maatregelen genomen worden om aan de 
repressie in al zijn aspekten een einde te 
stellen. De akties die hieromtrent onder

nomen werden gebeurden vaak onder de 
slogan ,,Amnestie". Hierbij kan men twee 
vragen stellen: Heeft het zin om de wet
telijke betekenis van amnestie op deze 
materie toe te passen? En: heeft het 
vanuit taktisch oogpunt zin om de eis om 
amnestie te handhaven? Wellicht is het 
beter om andere maatregelen na te stre
ven die dan zo dicht mogelijk het ideaal 
benaderen. Ondermeer Luc Huyse draagt 
konstruktieve ideeën terzake aan. 
Ten tweede is het één van de opdrachten 
van een blad als WIJ om verleden en heden 
kritisch te benaderen. Al te lang heeft het 
Vlaams-nationalisme geteerd op een aan
tal myten (de onbaatzuchtigheid van som
mige van zijn leiders, de underdog- en 
slachtoffermyte, de myte van de ver

vlogen eenheid in de Vlaamse beweging, 
enz.). De afbraak van dergelijke myten 
doet soms veel pijn, vooral voor diegenen 
die hun leven in het teken van deze myten 
geplaatst hebben. Een volwassen bewe
ging en dito partij moeten echter ook het 
falen onder ogen durven zien, naast de 
vele realisaties die ons gebracht hebben 
to twaa rwe nu staan. In het tegengestelde 
geval kiest men voor holle slogantaai, voor 
huizen die op zand gebouwd zijn. I^at WIJ 
een kritisch fo rum blijven voor allen die 
het goed menen met het Vlaams-nati
onalisme. 

Frank Seberechts, 
Beerzel 

strafport 
Weer lees ik in Wederwoord een klacht 
over Franstalig of tweetalig drukwerk in 
eentalig-nederlandstalige gemeenten. 
Mag ik briefschrijver Schmits ('Onge
wenst', WU 13 dec. '95) en wellicht ook 
andere WlJ-lezers een probaat middeltje 
aan de hand doen om sommige arrogante 
en onbeschofte Frantaligen en sommige 
FransdoUe Brusselaars van antwoord te 
dienen op hun Franstalig en tweetalig 
schrijfsel? 

Het middeltje heeft zijn deugdelijkheid 
bewezen te Halle. 
In de jaren 60 waren te Halle nagenoeg 
alle reklames en aankondigingen die we 
in de bus kregen ofwel ééntalig-Frans 
ofwel tweetalig. Ikzelf en een (VU-)vriend 
begonnen toen alles terug te sturen aan de 
verantwoordelijke afzenders, met de ver
melding „Onze streek is en blijft eentalig 
Nederlands", maar dan wel op een 'spe
ciale' en betaalbare manier verstuurd. 

1. In een briefomslag die zeker groter is 
dan de toegelaten norm; 

2. De 'vracht' moet té zwaar zijn (anders 
gaat er maar wat krantenpapier bij om 
zeker boven de 50 gram te geraken); 

3. Op de omslag wordt 'spoedbesteling -

express' gekleefd (in alle postkantoren of 
spoorwegloketten (gratis) te verkrijgen; 

4. Deze 'brief' wordt met een één frank 

postzegel gdrankceid (gefrankeerde post 
weigeren zou nl. herrie kunnen geven met 
de postmensen). 

In korte tijd waren wij in Halle met een 
tiental VU-mensen die wekelijks alle ge-

Brugge bezoeken is ook 
kennis maken met het 

Vlaams 
Ontmoetingscentrum 

^ De Gulden Spoor 

rechtover uitgang parking 

't Zand 22 Brugge 
tel. 050-34.30.82 

* dranken *reslauranl 
* snacks * zaal voor 50 pers. 

Brood- en 
banketbakkerij 

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

SPECiAUTEIT 
VAN ALLE 

GELEGENHEIDSGEBAK 

wraakte druksels terugstuurden naar af
zender. De bedenking „Als het hen geld 
kost leren ze wel snel..." had vlug een 
onverhoopt sukses. Na een paar maand 
waren ± 80% van die notoire tweetalige 
handelaars, dank zij de wekelijkse straf
port (x 10), ineens, al even notoir en 
fervent, eentalig Nederlands geworden. 
Anderen volgden één na één. De al
lerlaatste (Delhaize) hield het meer dan 
drie jaar vol voor haar drukwerk de
finitief eentalig werd. 

Naam en adres op de redaktie bekend 

MAP 

Na jarenlang palaveren hebben de 
Vlaamse politici het MAP goedgekeurd. 
Beide betrokken partijen, milieu en land
bouw, hebben over en weer geëist en dan 
weer toegegeven tot er een onding ter 
tafel lag dat niemand kon bevredigen. 
Maar omdat men zich dus van weers
kanten gerold voelde, zou de buiten
staander wel zo vriendelijk willen zijn om 
te denken dat het een goed plan is... 
Geen kat schijnt zich echter te inte
resseren voor de belangen en de ge
zondheid van die gemeenschap die de 
stank moet verwerken en het organisch 
vervuilde en dan weer met chloor ont
smette leidingwater moet drinken. 
Normale oplossingen, als het drastisch 
beperken van de vee-, lees varkensstapel, 
worden niet eens overwogen. Een ern
stige verwerking van die blubber, langs 
strobed en dito filter om, met als doel te 

• WEDERWOORD • 

komen tot een hoogwaardiger mest, die 
reeds iets voorgekomposteerd is, krijgt 
niet de aandacht die het verdient. 
Intussen is een knappe Limburgse boerin 
zgz. uit de echt gescheiden om toch samen 
meer dan 3.000 varkens te mogen hou
den door ze te spreiden over twee „be
vriende" partijen. Een goede tijd voor 
notarissen. Een zeer slechte tijd voor 
gezondheid en milieu. 
Een gouden tijd voor de chemische mest
stoffen-groep, want die zien hun giftige, 
industrieel aangemaakte 'hulpmiddelen' 
gepromoveerd tot „beter dan échte 
mest"... 
Kan het nog gekker ? 

Rik Dedapper, 
voorzitter Covobit, 

Geraardsbergen 

Eigen produktie 
Omdat ikzelf amateur -tuinier ben, en in 
de familie nogal wat mensen uit de „boe-
renstiel" heb, las ik met aandacht het 
artikel over de tuinbouw (WIJ, 13 dec. 
'95). Eén zinnetje is mij opgevallen: „Ik 
heb gelukkig ook nog geen ooriog mee
gemaakt (...). Men moet toch voor een 
eigen produktie blijven instaan." 
Welnu: in de „eigen produktie" zit op de 
meest gebalde manier onze hele Vlaams-
nationale problematiek samengevat. De 
hele kwestie is: wat valt er onder „eigen". 

AANBEVOLEN HUIZEN 

^ DEVRIESE 
woonverlichtinp 

baron ruzettelaan 78 
8310 brugge 4 

^aan brugge-oostkamp^ 
V 050 35 74 04 ^ 

WOONIDEE 
Cecile Moonen 

Interieur Oecoratrice 

Wij hebben hart en tijd voor U 

Gordijnen en Overgordijen 

De beste merken, nnaken en plaatsen 

20 jaar ervaring 

Advies voor uw/ interieur 

Woonidee, Stationstraat 16, 
9280 LEBBEKE 

Tel. 052/41.15.73 

Voor België is dat: het Belgische; voor 
Europa is dat alles wat binnen de „gren
zen" van Europa valt. Laten we er vooral 
maar niet aan twijfelen dat het de Eu
ropese bazen te doen is om de schepping 
van een Europees wij-gevoel, een Eu
ropese nationaliteit of identiteit, die, 
noodzakelijkerwijze, de Vlaams-Neder
landse identiteit zal bedreigen of mo
gelijks uitvegen. Ook op dit punt moet de 
VU klare wijn schenken: Europa moet 
onze belangen als volk en als Nederlandse 
kultuurgemeenschap ten dienste staan. 
Indien aan deze voorwaarde niet voldaan 
is, moet de EU verdwijnen. Net zomin als 
onze voorouders weigerden onherken
baar op te gaan in een Belgische identiteit, 
maar Vlaming en Nederiander wilden 
blijven, hoeven wij vandaag op te lossen 
in een Europese smeltkroes, al zou dat 
sommige belangen goed uitkomen. De 
VU moet op dat punt krachtiger op
treden. 

Jaak Peeters, 
Olen. 

RS. De redaktie ontvangt graag brieven van lezers. Naam
loze, scheld- en smaadbrieven gaan de scheurmand in. De 
redaktie behoudt zich het recht voor brieven in te korten 
en persklaar te maken. Brieven worden voluit ondertekend, 
tenzij de schrijver verzoekt initialen te gebruiken. 

'Si-

1 
TAVERNE-RESTAURANT 
NV JAN BREYDEL 
Brugsesteenweg 108 - 8460 OUDENBURG 
Telefoon 059/26.82.97 
Telefax 059/26.89.35 dinsdag gesloten 

Het enige restaurant uit de streek dat durft zijn verse vis te 
tonen (zie toonbank ingang) 
Specialiteiten: Visfondue 10 soorten 

Visassortiment 7 soorten 
Senegalees Stoofpotje 
Hoevekip Valentine Tfionart + kreeft. 

^n , Brugge 
1 0 k m Oostende 

OeHaan 

Kostuums 
naar maat 

— \ HERENKLEDING 

f yermees 
, / Steenhouwersvest. 52 

ANTWERPEN 

Tel.: 03/231.35.83 

U bent van harte welkom bij 

Karel Van Den Berghe 
B.V.BA 
VLOER en MUURTEGELS 

— Steeds ruime l<ortingen 
— Kwaliteitsprodukten 
— Uitstel<ende service 
— Keuze uit meer dan 600 soorten 

GENTSESTEENWEG 377 
9300 AALST 
(200 m voor de Vijfhuizen) 
TeL 053/70.06.64 

Sedert 1910 
JAN PAUWELS-DE BRAUWER 

Oude Brugstraat 16,9200 Schoonaarde 
Tel. 052-42.32.46 

Wekeli jkse rustdag vri jdag tot zaterdag 18 uur 
Jaarli jks verlof december De famil iezaak met traditie 



N ^t vóór de Tweede Wereldoorlog werd in Vlaanderen een periode 
afgesloten waarin de kulturele opvoeding van ons volk ook voor 

een deel te danken was aan de rondreizende toneelfamilie Van den 
Berghe. Bovendien sterkt de familie reeds een halve eeuw tevoren het 

besef dat ook de nederlandsspre kende gemeenschap in ons land 
beschikte over een eigen „Vlaamsch Tooneel", zoals de 

wagenkaravaan het in reuzenletters dorp na dorp uitbazuinde. 

• U I T S M I J T E R • 

Historicus Jos Lauwers, die als knaap een 
opvoering van Genoveva van Brabant 

bijwoonde, was er zo erg door geboeid 
dat hij er thans een studie aan wijdde. 
Bij de toneelfamilie Van den Berghe gold 
het principe dat wat het Vlaamse volk 
aangeboden werd, degelijk teater moest 
zijn. Toch mocht niet vervallen worden in 
intellektualistische hoogdraverij. De ge
wone volksmens in kontakt brengen met 
bekende toneelwerken, al dan niet hoog
vliegers uit de wereldliteratuur , was de 
opdracht. 

De Vlaamse 
toneelfamilie 

van den Berghe 
EEN TOCHT 
VAN 50 JAAR 

Jos Lauwers moest bij zijn opzoekingen 
haast twee eeuwen teruggaan, want de 
stamvader van het toneelgeslacht, Adolf 
Petrus Van den Berghe, was een Gen
tenaar , geboren te Sint-Pieters-Brugge, op 
12 december 1827. Als 16-jarige knaap, 
liep hij van huis weg en slooi zich aan bij 
een groep Duitse reizende toneelspelers 
en huwde in 1857 met één van hen, Maria 
Kronenberg. In 1861 startte hij een eigen 
gezelschap op, dat vanaf 1862 de Eifel 
bereisde, vandaar naar de Rijn, Moezel en 
Saar, feitelijk op de terugweg naar Vlaan
deren. 

Zo heeft Adolf Petrus zijn geboorteland 
nooit teruggezien, want hij overleed in 
1880 bij Monschau Maar zijn vijf kin
deren, aan wie hij zoveel over zijn va
derland verteld had, namen zijn ambitie 
over. 's Gravenvoeren was het eerste 
Vlaams dorp dat ze aandeden ; dan door

kruisten ze Zuid-Nederland en vanaf 
1884 toerden ze onverpoosd doorheen 
Vlaanderen, een tocht die een halve eeuw 
lang zou duren. 

De oudste zoon Willem, die op 22-jarige 
leeftijd zijn vader opvolgde, ontpopte 
zich als een duivel-doet-al, voor wie geen 
enkel vak schijnbaar geheimen bezat, 
wanneer de toepassing ervan het toneel 
ten goede kwam. Er brandde reeds elek
trisch licht in de tent en op het podium 
toen de Vlaamse Schouwburg te Brussel 
nog met gasluchters werd verlicht! 
De familie verplaatste zich met een wa
genkaravaan van 59 m lengte, waarbij 24 
paarden dienden ingezet. In 1911 mon
teerde Willem de Reis rond de Wereld m 

80 dagen (Jules Veme), waartoe een 
groep van 27 personen uit eigen volk 
werd opgeleid. In 1912 veranderde hij de 
naam van Variété-theater Van den Berghe 

in Vlaamsch Tooneel, omdat hij toch 
enkel voor Vlaams publiek optrad. Bij 
Adolf werd er vanaf 1917 opgetreden als 
Vlaamsch Tooneelgezelschap. 

Opvallend is wel dat men steeds de groot-

C tudie van Jos Lauwers 
^ haalde toneelfamilie 

Van den Berghe uit de vergetelheid. 

Geen archief, 
geen museum... 

In tegenstelhng tot zijn vroegere 
hjvige boekwerken heeft Jos Lau
wers zich voor zijn studie over de 
reizende toneelfamilie Van den 
Berghe tot een eerder beknopte 
uitgave moeten beperken Niet al
leen door gebrek aan archief-ma-
tenaal maar ook omdat, op enkele 
vroegere spelers na, de familie 
haast volledig uitgestorven is Geen 
museum of tentoonstelling werd 
aan haar gewijd 

De auteur diende noodgedwongen 
uit zijn hennnenng te putten 
Jos Laiiwers:„Adolf Hubert Van 
den Berghe, die al vroeg de groep 
verlaten had, liet in 1929 een 
nieuwe tent bouwen in buurge
meente Machelen Rond 1950 
woonde ik in mijn geboortedorp 
Meisbroek een opvoering van Gen
oveva van Brabant bij en in 1947 

van het poppenspel „Hoe Pietje de 
duivel fopte" Persoonlijk kwam ik 
naderhand nog vaak in kontakt met 
enkele Van den Berghe's Adolf Hu-
bert (1899-1973) en echtgenote 
Mana Van den Broeck woonden hier 
aan de Haachtsesteenweg 19 
(1947-1953), waar ik heel wat do-
kumentatie en anekdoten ver
gaarde 
Vervolgens vertrok Maria (1912-92) 
naar Zaventem, waar zij een res
taurant in kasteel Manadal uit
baatte Ik werkte na 1977 in Za
ventem en had toen mijn kantoor in 
hetzelfde gebouw Nog te St -Ste-
vens-Woluwe, nu deelgemeente 
van Zaventem, bekwam ik van Flo-
rent Van den Berghe (1907-92) en 
echtgenote Bertha De Wachter in
zage van dokumenten uit einde 
vorige eeuw, alsmede van foto's. 

ste bijval oogstte langs de taalgrens, om
dat de mensen daar blijkbaar het meest 
werden overstelpt met Franstalige hum
bug en dan ook happig waren naar vertier 
in hun eigen taal. Daarna was de beste 
streek de driehoek Mechelen-Leuven-
Brussel. De laatste gemeente die men 
aandeed was Schaarbeek! Het dankbaar
ste publiek woonde wel te Walem bij 
Mechelen; nog was de tent niet op
gebouwd, of alle plaatsen waren reeds 
uitverkocht. 

Tijdens de krisisjaren 1930-40 werd 
Scherpenheuvel het middelpunt van het 
toneelgebeuren. Richard en Florent 
huurden er het hotel „In den Engel", van 
waaruit men voortging met toneelspelen 
in zalen, niet langer onder de tent. Er 
werden kostuums en dekors verhuurd aan 
verenigingen en toneelkringen tot ver in 
de ronde, men beschikte immers over een 
volledig arsenaal voor 33 toneelwerken. 
Na de TWeede Wereldooriog werd nog 
opgetreden voor de Welfare, maar het 
was louter liefhebberijtoneel geworden, 
waaraan de naam Van den Berghe niet 

meer verbonden was. Wat een eeuw te
voren werd ingezet als een fantastisch 
avontuur, doofde nu uit als een kaars-
vlam. Maar het bloed kruipt waar het niet 
gaan kan! Jan Van den Broeck, zoon van 
Hendrik en van Maria Van den Berghe, 
werd in 1975 direkteur van een eigen 
Cirkus Ronaldo, waar ook zijn beide 
zonen David en Danny hun vaste draai 
hebben gevonden. 

Dit cirkus is eigenlijk een verre uitloper 
van de toneelfamilie Van den Berghe. Het 
is nog altijd trots op van zijn Vlaams 
kultureel imago, want als enig cirkus ter 
wereld voert Ronaldo de leeuwevlag in 
top. Ook al rept geen enkele encyclo
pedie over het voormalig reizend Vlaams 
Theater Van den Berghe, toch staat zijn 
naam diep gegrift in het hart van alle 
Vlaamse mensen, die hen ooit aan het 
werk zagen. 

RICHARD 

VAN DEN BERGHE 

IN DE KLUCHT 

'EEN JALOERSE MAN' 

(1920). 
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toneelkostuums, dekors en vele re
kwisieten Het werden vertelavon-
den zonder einde 
Aan de Groenstraat 96 voerde ik 
meermaals gesprekken met Jean 
Meeus en echtgenote Henriette 
Van der Stukken (dochter van Ka-
rolina Van den Berghe, 1899-1969), 
die beiden ook hebben meege
speeld Bertha De Wachter vertelde 
me eens dat ze, met andere Van 
den Berghe's samen, te Brussel een 
tentoonstelling over de geschiede

nis van het Vlaams Toneel had be
zocht, maar er geen woord over het 
teater Van den Berghe had ge
vonden " Jos Lauwers hoopt met 
zijn studiewerk deze leemte te heb
ben opgevuld 
^ Pionierstijd van de reizende To-

neelfamiHe Van den Berghe. Jos 
Lauwers. 48 biz. 54 foto's. 255 fr. 
(port inbegrepen). Storten op rek. 
000-0449522-24 van de auteur, Ter-
vuursestwg 1/G, 1820 Steenokeer-
zeel (Perk), tel. 02/751.89.62. 

TONEELFAMILIE 

VAN DEN BERGHE 

VOND TIJDENS WO I 

VIER JAAR LANG 

EEN PLAATS TE 

MALDEGEM. 


