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M inister van Justitie Stefaan De 
Clerck (CVP) besliste het 
Baskische echtpaar Luis Moreno 

en Rakel Garcia toch uit te leveren aan 
Spanje. Ze worden ervan beschuldigd 
onderdak verleend te hebben aan Eta-
militanten die een politieman vermoord 
hebben. Vermits Rakel Garcia nog op vrije 
voeten was, viel de rijkswacht snel de 
kantoren van de Baskische Europese 
parlementsleden in Brussel binnen waar 
Garcia ondergedoken was. 

De federale minister had 
mogelijkheden te over om de uitlevering 
van de hand te kunnen wijzen. De Kamer 
van Inbeschuldigingstelling (KI) had 
geadviseerd om het koppel niet uit te 
leveren, omdat het Spaans verzoek slechts 
op politieke motieven steunt. Ook 
kommissaris-generaal voor de vluchtelingen 
Bossuyt gaf de raad Moreno en Garcia om 
die reden niet uit te leveren. 

Een Spaanse uitzonderingsrechtbank 
oordeelde dat de kruciale verklaringen van 
het gearresteerde Eta-lid over het tweetal, 
waarop het uitleveringsverzoek gebaseerd 
is, rechtsongeldig zijn omdat ze afgelegd 
werden onder druk van folteringen. 

In 1993 had Stefaan De Clerck als 
parlementslid zijn voorganger Wathelet 
schriftelijk aangemaand om Moreno en. 
Garcia niet uit te leveren. Sedertdien 
kwamen er geen nieuwe feiten aan het licht 
die voor de uitlevering pleiten. Wel 
integendeel. 

Hoe verantwoordt De Clerck zijn 
besluit? Naast de onder dwang afgelegde 
getuigenis tegen het Baskisch echtpaar 
zouden nog andere gegevens de uitlevering 
verantwoorden; nergens lazen we welke. 
Bescherming tegen uitlevering geldt niet 

voor terroristen; volgens de KI zijn Moreno 
en Garcia geen terroristen. Als EU-lid moet 
men ervan uitgaan dat de rechtspleging in 
Spanje korrekt verloopt; een Spaanse 
rechtbank gaf zelf toe dat de getuigenis 
tegen het echtpaar onder dwang werd 
afgelegd. Tenslotte zegt De Clerck dat de 
"zwaarwichtigheid van de feiten" de 
doorslag gaf om de Basken uit te leveren; 
het enige feit dat momenteel op tafel ligt, is 
de verklaring verkregen na foltering, dat 
het Baskisch duo onderdak heeft gegeven 
aan Eta-militanten die beschuldigd werden 
van de moord op een politieman. 

Over de werkelijke motieven die aan 
de grondslag liggen van de onbegrijpelijke 
beslissing van De Clerck kan alleen gegist 
worden. Er wordt gefluisterd over sterke 
Spaanse druk, omdat de Spaanse premier 
vlak voor de verkiezingen z'n imago van 
terroristen-vreter wil oppoetsen. Er wordt 
gefluisterd over sterke druk van Dehaene, 
die nog Europese ambities koestert, en 
daarom de solidariteit tussen Europese 
regeringsleiders absolute voorrang geeft. 

Er is misschien nog een uitweg voor 
de Basken: de Raad van State. Het hoogste 
rechtskollege van het land bezit hopelijk 
wel de onafhankelijkheid en de moed om 
objektief te oordelen die een weinig ervaren 
federale CVP-minister mist. Want in de 
zaak Moreno-Garcia is het klaar als 
pompwater dat de Justitieminister zijn eer 
verliest. Deze zaak toont aan dat rauwe 
staats- en regeringsbelangen óok in de 
Westeuropese demokratieën zwaarder 
blijven wegen dan de hooggestemde 
politieke rechten en vrijheden die er sedert 
de Franse revolutie de fundamenten van 
vormen. Die hypokrisie draagt in België het 
gezicht van Stefaan De Clerck. 

(Pdj) 
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Barbarijen van Turkije 

Zaterdag kiezen de leden van de VU-
partijraad een nieuwe partijtop. De 

voorzitter, de sei<retaris, twee onder
voorzitters, en actit ieden voor het par
tijbestuur. Voor de eerste twee funl<ties 
zijn geen verrassingen te verwacinten. 
Bert Anciaux zal zichzelf opvolgen, ge
wezen senator Laurens Appeltans is de 
enige l<andidaat-sekretaris. 

Voor de bestuursmandaten werden zes
tien kandidaturen ingediend, waarvan 
twaalf nieuwkomers. Na de verkiezingen 
van de plaatselijke en arrondissementele 
besturen zal ook in dit hoge bestuur 
vernieuwing intreden. Generaties volgen 
mekaar op, de neofieten zullen omringd 
worden door leden die reeds eerder hun 
sporen hebben verdiend. 

Een evenwichtige vertegenwoordiging 
van alle generaties, ideeën en klem
tonen is niet alleen wenselijk maar ook 
nuttig. 

Bij de parlementsverkiezingen van mei 
'95 werden de politieke VU-frakties gro
tendeels vernieuwd en verjongd, De 
mandatarissen in de verschillende par
lementen presteren behoorlijk, zij zijn bij 
de pinken en durven. De weerslag van 
hun werk Is niet altijd afleesbaar in de 
media, een leemte die vaak frustrerend 

moet werken op het gemoed van bezige 
Wetstraat-bijen. 

De nieuwe bestuursploeg zal met tal van 
dringende taken gekonfronteerd wor
den. Binnenskamers is er de organisatie 
van de plaatselijke besturen. Vandaag is 
het verenigingsleven niet meer zo sterk 

Top en 
basis 

uitgebouwd als pakweg twintig jaar ge
leden. Dat ondervinden ook de socio-
kulturele verenigingen, waarom zou het 
de politieke partijen anders vergaan? 

De verstedelijking van dorpen en ge
meenten, de afstandelijkheid in de ste
den, de grote invloed van de televisie 
hebben gezorgd dat leven-in-gemeen-
schap totaal gewijzigd is. Andere vormen 
van kommunikatie hebben zich opge
drongen. Het profiel van politici krijgt 
scherpte in de mate dat de dame of heer 
op het TV-scherm, de krant en bij voor
keur in de populaire magazines komt. 
Waar de aanwezigheid van een politicus 

op een manifestatie vroeger een ,,eer" 
was wordt hij/zij vandaag doorgaans op 
veelzeggend gegniffel onthaald. 

Dit is maar een van de vele problemen 
waar politieke partijen mee gekonfron
teerd worden. 

Kommunikatie met het publiek blijft 
nochtans een van de belangrijkste ver
eisten. Een voor Iedereen bevattelijk 
taalgebruik bij het verspreiden van 
standpunten en ideeën blijft een nood
zaak. 

•Het Wetstratees, het jargon van vele 
politici, doet mensen het laatste greintje 
geloof In „de politiek" verliezen. 

Vandaag zus zeggen en morgen zo, zijn 
schering en inslag. 

Jongste voorbeeld is de woorden wa
terval rond de hervorming van de Sociale 
Zekerheid. Een moeilijke klus, voor po
litici. Maar beseffen zij hoe moeilijk het 
voor niet-geschoolden in de materie 
moet zijn? Wanneer mensen gisteren de 
CVP-voorzitter hoorden verklaren dat 
Vlaanderen afwil van zijn melkkoe-sta
tuut, wat later vernamen ze dat de 
hervorming niet kommunautair mag 
zijn, tenwijl de Vlaamse premier, ook al 
een CVP'er, uitroept dat de federale 
overheid met haar hervorming niet in 

kan gaan tegen de wensen van de Vla
mingen... 
Geen mens kan zo'n janus-achtige ver
klaringen nog ernstig nemen, het is maar 
één voorbeeld. 
De vernieuwde VU-top komt maandag
morgen voor het eerst samen, hij wordt 
in deze politiek-beweeglijke tijd onmid
dellijk met tal van vraagstukken gekon
fronteerd. Organisatorisch en op het 
politieke terrein. 
Van partijen-herschikking is nog weinig 
sprake, maar ze leeft wel onderhuids. 
Programmatorisch groeien partijen naar 
mekaar toe of drijven van mekaar weg, 
het blijft zoeken naar gelijkgestemde 
zielen. Sommigen hollen de staatsher
vorming voorbij, anderen remmen af of 
willen terug. Dit is een drukke tijd voor de 
stille nota-schrijvers, voor de strategen 
in koffiekamer... 
Na zaterdag begint voor de Volksunie 
een nieuwe periode. Wie met het de-
mokratische Vlaams-nationalisme be
gaan is wenst de nieuw-verkozenen: veel 
wijsheid en visie; een bestendig overleg 
met de basis; en een blijvend geloof in 
een gezond volks-nationalisme; en van
uit voldoende kennis van het verleden 
een klare kijk op de toekomst. 

MaurKs van Liedekerke 



Vlaamse Toy story 
Vanaf 2 7 maart speelt een nieuwe 
film van Walt Disney in de Vlaamse 
bioskopen. Toy Story is de eerste 
animatiefilm, die volledig door 
komputers werd gemaakt. Hij wordt 
aangekondigd als "briljant", 
"origineel" en "intelligent". 
Maar de nieuwste Disney is nog op 

een ander vlak een primeur: in de 
versie die in Vlaanderen in omloop 
gebracht wordt, zullen alleen 
Vlaamse stemmen te horen zijn. 
Voor het eerst verschijnen er namelijk 
twee Nederlandstalige dubs: een voor 
Vlaanderen en een voor Nederland. 

Deontologische 
kommissie 

„Als bepaalde dingen in het boek van Chris De Stoop kloppen en 
als Vande Lanotte en Tobback daaraan hebben meegewerkt, 
dan gaan zij daarmee in tegen elementaire socialistische 
principes". Dat vindt ere-senator voor de SP Paul Pataer 
voldoende om Tobback en Vande Lanotte naar de deon
tologische kommissie van de SP te verwijzen. De eerste had 
Somalische Illegalen met een C 130 naar Somalië terug
gestuurd toen dat land in oorlog was, de tweede praatte deze 
onduldbare praktijk goed. Maar in Gent gingen stemmen op om 
Pataer uit de SP te sluiten, want zijn verklaringen "brengen de 
SP schade toe". 
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De getuigen brachten op liet 
nieuwe proces Laplasse weinig of 
geen nieuwe gegevens aan het licht. Er 
blijven tegenstrijdigheden bestaan. 
Die brachten de auditeur-generaal er 
op een vroegere zitting al toe te be
sluiten dat Irma Laplasse in '45 ten 
onrechte geëxekuteerd werd. Uit
spraak volgt op 14 februari. 

Een brand in een pension voor 
asielzoekers In het Duitse Lübeck 
kostte het leven aan tien mensen. De 
brand zou zijn aangestoken door een of 
meer bewoners. 

Ekonomleminister Eric Van 
Rompuy (CVP) en Kultuurminister Luc 
Martens willen geen produktlepremie 
meer toekennen voor Camping Cos-
mos, een fllmprojekt van Jan Bucquoy. 
Eerder hadden ze wel hun akkoord 
gegeven. Maar de "beschamende" film 
zou de Vlamingen de haren ten berge 
doen rijzen bij het besef "dat de 
Vlaamse regering daar geld aan zou 
gegeven hebben.' 

In opdracht van burgemeester 
Monset Man Blankenberge krijgen be
kende Vlamingen hun verkeersboetes 
uit de badplaats terugbetaald. De li
berale burgervader zegt te handelen in 
het belang van het Imago van Blan
kenberge, waar de gemeenteraadsle
den desgewenst vrijgesteld zijn van 
het gebruik van parkeermeters. 

De eerste Palestijnse verkiezin
gen vormden een triomf voor PLO-
\e\öer Jasser Arafat en zijn Fatah-partij. 
Arafat werd met 85% van de stemmen 
president van de gebieden die de Pa-
lestijnen zelf mogen besturen. De PLO-
leider is bij lange niet de eerste ter
rorist die het tot president schopt. 

In de Kamer kwam gisteren een 
wetsontwerp op de agenda waardoor 
de federale regering de asielproce
dures wil verkorten en de beroeps-
mogeijkheden voor de uitgeproce-
deerden wil beperken. Het Vlaams Blok 
kondigde aan SP-minister Vande La
notte voluit te zullen steunen. '"Dit 
voorstel is ons uit het hart gegrepen", 
zei Annemans. SP en Vlaams Blok, één 
strijd. 

De onderhandelingen tussen 
Onde"rwijsminister Van den Bossche 
(SP) en de vakbonden over de be-
noemings- en de programmatiestop 
die de minister afgekondigd heeft voor 
het sekundair onderwijs, zijn afge
sprongen. De bonden kondigen allerlei 
akties aan. 

In een peiling bij eerstejaars
studenten aan de VUB maakt de VU een 
opmerkelijke sprong: van 3,1% in '93 
naar 12,3% in '95. Veel zou te maken 
hebben met de populariteit van Bert 
Anciaux, met 24% de populairste po-
litikus onder de studenten, vooral bij 
de vrouwen. 

, Voortaan moet U geen btw-
bonrfètje meer kunnen tonen bij het 
verlaten van een restaurant. De Raad 
van State heeft de regeling nietig ver
klaard. 

OPNIEUW VOEREN... 

Het heeft precies een jaar geduurd, maar 
de zonderling die dacht dat na de Voeren-
crisette de plooien in de Vlaamse ge
meente met faciliteiten voor Franstaligen 
platgestreken waren, is weer een illusie 
armer. Het heeft de Waalse minister
president Robert Collignon behaagd de h. 
NICO Droeven, ex-burgemeester en van
daag schepen van Voeren, aan te stellen 
tot ombudsman voor de in mensonwaar
dige want Vlaamse toestanden verke
rende Franstalige Voerenaars. Officieel 
wordt Droeven tewerkgesteld op het ka
binet van Collignon. 

Het Waalse gewest brengt zo de Frans
talige interpretatie van een bepaling uit 
het Voeren-akkoord van vorig jaar in 
uitvoering, die aan Vlaamse zijde steeds 
ontkend werd: het recht voor de Franse 
gemeenschap en het Waalse gewest om 
voor Voeren een "antenne" op te richten. 
De Vlaamse interpretatie gewaagde 
slechts van een "federale antenne". 

De Waalse regering zou Droeven op
dracht gegeven hebben te onderzoeken 
welke maatregelen het Waals gewest kan 
treffen ten voordele van de Franstaligen 
in Voeren. Daarbij werd al gedacht aan 
rentesubsidies op hypoteekleningen voor 

Voerenaars met een bankrekening in Wal
lonië. Droeven zou zijn winkel overigens 
niet in Voeren zelf openen, maar in een 
Waalse buurgemeente. 

De Vlaamse regering liet weten dit ini
tiatief met alle middelen te zullen be
strijden. Het is immers nogal wiedes dat 
het Waalse gewest hiermee het terri
torialiteitsbeginsel schendt. De verenigde 
frakties van de Volksunie nodigden de 
Vlaamse partijen uit om een eensgezinde 
strategie af te spreken temende dit be
ginsel op alle niveaus af te dwingen. 
Volgens de VU-fraktieleiders werd Droe
ven niet voor mets op het kabinet van 
Collignon benoemd: „Het kabinetssta
tuut betekent dat Wallonië veilig is voor 
Vlaamse klachten voor de Raad van State 
op het territorialiteitsbeginsel." 

...EN DE RAND 

Ook de Franse gemeenschapskommissie 
in Brussel, de Cocof, toont zich door het 
territorialiteitsbeginsel niet verontrust. 
De Cocof besliste een adviesraad op te 
richten voor Franstaligen uit de Vlaams
brabantse gemeenten rond Brussel. 

Hiertegen werd onmiddellijk geprotes
teerd door de VU-vertegenwoordigers in 
de Brusselse hoofdstedelijke raad, Sven 

Gatz en Vic Anciaux, en het arrondis
sementeel bestuur van de VU Halle-Vil-
voorde. Eerstgenoemden wijzen erop dat 
zij in de Brusselse organen waarin ze 
zitting hebben niet tegen deze Franstalige 
provokatie kunnen optreden. Ze vragen 
de Vlaamse regering uitdrukkelijk „de 
Brusselse en Brabantse Vlamingen niet in 
de steek te laten." 

De Vlaamse regering besliste diezelfde 
dag nog een beroep tot nietigverklaring 
bij de Raad van State in te stellen tegen 
deze adviesraad. 

GRAVENSTEEN 

Dat Vlaanderen een rijke geschiedenis 
achter zich heeft liggen, hoeven we U niet 
diets te maken. Het Vlaamse land ligt 
bezaaid met katedralen, kastelen, heren
huizen, belforten en andere monumenten 
die daar aan herinneren. Eén van de 
sprekendste herinneringen aan de 
Vlaamse geschiedenis vormt ongetwijfeld 
het Gravensteen in Gent. 

De middeleeuwse burcht van de graven 
van Vlaanderen, die in een tijdsvak 
waarin het Vlaanderen niet zo voor de 
wind ging dienst deed als tekstielfabriek, 
bevindt zich vandaag in een staat van 
verval. Alleen al het onderhoud kost 

Franz 

MarIJnen 
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beloofd. 
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Se non è vero... 
I n 1988 organiseerde de Volksunie een kongres over 
Een nieuwe politieke kuituur, toen een nagelnieuw 
begrip. Waarnemers zagen de VU in Oostende de 
vinger op de wonde leggen van politieke benoe
mingen in ambtenarij en magistratuur, de wildgroei 
van de kabinetten, het politiek dienstbetoon, het 
gebrek aan openbaarheid van bestuur, de zwarte 
kanten aan de partijfinanciering. Het lijkt wel een 
eeuwigheid geleden, drie jaar voor "zwarte zon-
dag". 

Ex-VU-voorzitter/fli2/^ Gabriels had toen een scherp 
oog voor de misgroeiingen van de politiek. 

Bijna acht jaar later vinden we Gabriels terug als 
Vlaamsgezinde backbencher bij de liberale VLD. In 
Het Belang van 'Limburg stootten we op een ad
vertentie voor de Ombudsdienst van ]aak Gabriels, 
burgemeester-Vlaams volksvertegenwoordiger. 

De burgers kunnen vrijblijvend bij Jaak thuis of in 
herbergen in de omgeving terecht voor problemen 

met of vragen over kinderbijslag, pensioenen, huis-
vestigingspremies, studietoelagen enz. 
In de kongresteksten van '88 lezen we voorstellen 
om dit politiek dienstbetoon aan banden te leggen: 
het inrichten van lokale informatiediensten, ge
meenschappelijke en provinciale ombudsdiensten; 
een verbod op politieke interventies bij de be
handeling van dossiers; een verbod op pubhciteit 
voor politiek dienstbetoon. 
Gaat er een belletje rinkelen, Jaak? 
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zeven miljoen per jaar. Vorige week 
raakte bekend dat het stadsbestuur van 
het ooit wereldvermaarde Gent de erfenis 
uit dat rijke verleden liever kwijt dan rijk 
is. 

De stad is eigenaar van de helft van het 
gebouw. De hoge onderhouds- en res
tauratiekosten, het grafelijke optrekje 
heeft een restauratiebeurt van 250 mil
joen frank nodig, zouden het bestuur 
ertoe verleiden de kantelige bouwval over 
te dragen aan de Vlaamse gemeenschap. 
In een tijd waarin de stedelijke macht niet 
meer is wat ze was, kunnen we daar nog 
wat begrip voor opbrengen. Maar we 
kunnen het van het Gentse kollege niet 
edel noemen om zich nog wél bereid te 
tonen het Gravensteen te exploiteren. De 
prachtige burcht is immers het drukst 
bezochte Gentse monument. 

Maar de Vlaamse regering, waarvan een 
minister niet lang geleden het woord 
afcentiemen uitvond, heet vandaag niet 
meer happig te zijn op zo'n vergiftigd 
geschenk. Ook al omwille van de hoge 
kosten toont de Vlaamse regering zich al 
enige tijd weinig entoesiast om de andere 
helft, die nog eigendom is van de Bel
gische staat, over te nemen. Die diskussie 
sleept al aan sedert de staatshervorming 
die Vlaanderen bevoegd maakte voor de 
monumentenzorg. De federale staat wei
gert overigens sedertdien haar bijdrage 
voor onderhoud en restauratie op te 
hoesten, en staat bij de stad al voor een 
slordige vijftig miljoen in het krijt. 

HORMONEN 

In het Europees parlement werd op aan
sturen van VU-er Jaak Vandemeule-

broucke met algemeenheid van stemmen 
een resolutie goedgekeurd over groei
bevorderaars in de vleesproduktie. De 
basistekst werd door vertegenwoordigers 
van alle groepen ingediend. Het Europees 
parlement stemde ook in met enkele 
amendementen die door Vandemeule-
broucke ingediend waren. 

Het EP liet weten zich te blijven verzetten 
tegen de invoer van met hormonen be
handeld (Amerikaans) vlees in de EU. Een 
wetenschappelijke konferentie over 
groeibevorderaars was tot het besluit ge
komen dat er geen bewijzen zijn dat de 
Amerikaanse hormenen schadelijk zijn 
voor de volksgezondheid. 

De resolutie in het EP vraagt de Kom
missie ook na te gaan welke de sociaal-
ekonomische invloed van de invoer van 
dit vlees zal zijn, de invloed op het 
leefmilieu, en welke gevolgen een en 
ander zal hebben voor de vleeskwaliteit, 
het welzijn van de dieren, en de land-
bouwstrukturen en -markten. 

NOTHOMB - MILQÜÊf 
In de PSC wordt een hevige strijd gevoerd 
om het voorzitterschap. Zoiets hadden 
we van de Franstalige kristendemokraten 
helemaal niet verwacht. De PSC is een 
kleine maar machtige partij, vermits ze 
dankzij de Vlaamse broeders zowat steeds 
deel uitmaakt van de federale regering, en 
als afgeleide ook van de gemeenschaps-
en gewestregeringen. Omdat de macht 
van de partij niet in verhouding staat met 
haar elektorale sterkte, geldt de PSC zo'n 
beetje als de kanapee-partij bij uitstek. 
Uittredend voorzitter Deprez had z'n op
volging schijnbaar degelijk voorbereid. 
PSC-senator/oé7/e Milquet, nu al politiek 
sekretaris van de partij, was de gedood
verfde kandidaat van het apparaat. De 
vrouw wil een "elektroshock" toedienen 
aan de PSC. Wie de kortgerokte ver
tegenwoordigster van de progressieve 
PSC-vleugel bezig ziet, beseft wat ze 
bedoelt. 

Toen de kaas op tafel was, werd ter 
rechterzijde klaarblijkelijk besloten dat 
men van die vooruitstrevende boerin 
geen eieren lust, laat staan een shock-

De Stoop 
onthult dat 
SP-ministers 
Vlaams Blok-
programma 
uitvoeren. 

terapie. Omdzt J.P. Poncelet van Dehaene 
Defensieminister moet blijven, werd er 
een ploeg opgesteld rond oude rat Char

les-Ferdinand Nothotnb, de allerbemin-
nelijkste baron van Habbay-la-Neuve. De 
zestigjarige omringde zich met al wie 
buiten Milquet al genoemd was om De-
'prez op te volgen: gewezen Brussels mi
nister Dominique Harmei, burgemeester 
van Dinant Richard Fournaux, en jon-
gerenvoorzitter Mare Bertrand. 

De steunbetuigingen van de ministers 
Maystadt en Lebrun (voor Milquet) en 
Poncelet (voor provinciegenoot No-
thomb) wijzen erop dat de strijd bitsig 
wordt. 

Tenzij, zoals La Libre suggereerde, het 
PSC-partijbestuur de kibbelaars in ware 
PSC-stijl een verzoeningskandidaat in de 
maag sphtst: Maystadt. In ieder geval, op 
29 maart weten we wie wint. 

J 
ozef Deieu blijft ten strij(je trekken voor het Nederlands. 

Hij zet zich aftegen de onverschillige moedeloosheid 
waarvan top-auteur Harn/ Mulisch recent blijk gaf. 

Jozef Deleu, de afgevaardigd bestuurder 
van de Stichting Ons Erfdeei, werd enkeie 
weken geleden in dit blad nog in de 
bloemetjes gezet door R.Asmus voor een 
kwarteeuw Inzet het Nederlands en de 
Nederlanden ten bate. Vorige week 
mocht hij de Taalunie-penning in ont
vangst nemen. Van die gelegenheid 
maakte hij gebruik om een hartverster
kend pleidooi te houden voor een blij
vende taalstrijd. 
En daar zat het publiek na de ontnuch
terende woorden van Harry Mulisch over 
de toekomst van onze moedertaal op te 
wachten. De winnaar van de Prijs der 
Nederlandse Letteren, Mulisch is een van 
de weinig echte vuurtorens die de Ne
derlandse literatuur momenteel kent, was 
op het koninklijk paleis in Brussel komen 
vertellen dat zijn kleinkinderen waar
schijnlijk de verdwijning van het Neder
lands zouden beleven. Dat kwam er zo 
achteloos uit, zo onverschillig als de we
tenschap dat eik mens nu eenmaal ster-

n nuttig 
felljk is. Biezonder pijnlijk was bovendien 
dat Mulisch zijn droeve voorspellingen 
uitte nadat Albert II een voor een Belgisch 
koning opmerkelijk warm pleidooi voor 
het behoud van het Nederlands voor
gelezen had. 
Mulisch leek meteen school te maken, in 
een interview met dit weekblad klonk het 
antwoord van Willem Vermandere op de 
vraag of hij de dreigende teloorgang van 
het Nederlands betreurt, zo- „Luister, er 
valt niets te betreuren De toekomst zal 
niet worden watje ervan droomt. Je zal je 
moeten aanpassen, vrede moeten nemen 
met de veranderingen die op ons af
komen." 
Volgens Deleu maken Mulisch en zijn epi
gonen een ontzettend domme fout. De 
Vlaming vindt het in tegenstelling tot de 
Nederlander ,,wél wenselijk dat af en toe, 
in ieder geval ook uit de mond van voor
aanstaande schrijvers uit ons taalgebied, 
wordt vernomen dat zij gehecht zijn aan 
hun taal als instrument bij uitstek van hun 

kunst, maar ook als taal van de gemeen
schap die hun teksten wakkerleest en 
alleen daardoor hun literaire existentie 
garandeert" 
Deleu wees op het belang van het behoud 
van het Nederlands in de Europese veel
talige kontext. Wie daar niet laat zien dat 
hij z'n eigen taal respekteert, verliest ook 
het respekt voor de sprekers van die taal, 
onze medeburgers, en onze kultuur in 
haar geheel. Kortom, die schaadt onze 
belangen. 
En er is nog een reden om zich kon-
sekwent en gemotiveerd te engageren 
voor een rechtvaardige behandeling van 
onze en alle talen: ,,Indien wij verzuimen 
dat te doen, dan zullen zich in toene
mende mate rechtsradikale nationalisten 
in onze kontreien opwerpen als de ware 
verdedigers -van onze taal- en kuituur-
belangen. De ervaring heeft ons geleerd 
dat van dat soort kultuurdragers weinig 
goeds mag worden verwacht." 
Deleu vindt het tijd worden dat we hen 
„die zich bij iedere gelegenheid laatdun
kend en schamper uitlaten over onze taal 
en die zich schamen voor elementaire 
gehechtheid eraan, daarop aanspreken. 
Het getuigt van politieke kortzichtigheid 
de gemeenschapszin en de bronnen van 
de eigen taal - waaruit mede een spe
cifieke kijk op de wereld en de dingen 
voortvloeit - te ndiküliseren." 
Dat de Mulischen, Vermandere's en an
dere taalritsers het in hun oren knopen' 

(POJ) 
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stof tot spreken 
'Laat ik eens een wollige vraag stellen, 

moet Agaleu-kamerlid Van Dienderen 

gedacht hebben toen hij volgend 

probleem aan de regering voorlegde. Hij 

had in een plaatselijk blad gelezen over 

een diskussie tussen een veearts en een 

inspektrice van Yeeweyde. Eerste 

verklaarde dat een schaap niet jaarlijks 

geschoren moest worden, tweede vond 

dat dierenverwaarlozing omdat niet 

tegemoet gekomen was aan o.a. de 

'fysiologische en etiologische behoeften 

van het dier'. Het kamerlid wilde weten 

welke interpretatie de korrekte was en 

waarom. Pinxtens Salomonsoordeel 

luidde: „Het is aanbevolen volwassen 

schapen jaarlijks te scheren. Dat niet doen 

is echter geen dierenverwaarlozing omdat 

er faktoren meespelen zoals huisvesting en 

ouderdom van het dier." Goed voor een 

parlementaire onderzoekskommissie ? 

A WETSTRAAT ^ 

Nelly Maes: 
"Adoptie niet 

overlaten aan 
de markt" 

Kinderen 
groeien bij 

voorkeur op 

In het eigen 
milieu 

Zoals VU-voorzitter Bert Anciaux enkele weken 
geleden reeds aankondigde, heeft Vlaams 
volksvertegenwoordigster Nelly Maes het 

adoptiedossier in het Vlaanns parlement ter sprake 
gebracht. 

Men doet zijn best, 
maar vaak te laat 

Nelly Maes opende haar interpellatie met 
te verwijzen naar de totstandkoming van 
het Verdrag van Den Haag (1993) dat de 
adoptieproblematiek behandelde. Eén 
van de experten die daaraan meewerkte, 
de Nederlander Van Loon, het toen reeds 
zijn ongenoegen blijken over de manier 
waarop veel adoptieprocedures verlopen. 
In zijn konklusies vermeldt hij dat het 
adoptieproces een 'struktureel karakter 
heeft gekregen in ekonomische termen', 
dat 'er sprake is van een markt' en dat 'het 
doel van de adoptie het vinden van een 
kind voor de ouders wordt, in plaats van 
het vinden van een gezin voor een kmd'. 
België keurde het verdrag inmiddels 
goed, maar heeft het nog altijd met ge
ratificeerd. 

Nelly Maes: „Interlandelijke adoptie kan 

niet worden overgelaten aan de markt, 

waarmee ik met beweer dat organisaties 

die zich met adoptiebemiddeling inlaten, 

het op dezelfde manier zien. Ik pleit alleen 

voor een betere regelgeving die rekening 

houdt met de huidige toestand." Maes 
sprak over vorige initiatieven die reeds 
genomen werden, maar benadrukte te
gelijk dat die met volledig beantwoord
den aan de kritiek van VU-voorzitter Bert 
Anciaux. 

TE LAAT GEREAGEERD 

Die kritiek had, zoals geweren, te maken 
met de onzekerheid van de ., ^sduur, de 
kosten en de gebruikte kanalen bij in
ternationale adopties. De VU-voorzitter 
werd voor die uitspraken zwaar onder 
vuur genomen, maar tegen de kern van 
zijn betoog had memand een verweer. 
Vlaams minister van Welzijn, Luc Mar' 

tens, haastte zich wetswijzigingen aan te 
kondigen en het gewraakte Inter-adoptie, 

dat met veel poeha aankondigde naar de 
rechter te zullen stappen, lijkt van dat 
voornemen afgestapt te zijn. Anciaux, van 
zijn kant, ging wel zoals beloofd richting 
Hoog Comité van Toezicht, alwaar hij zijn 
dossier iets omstandiger uiteenzette. 

N. Maes: „We moeten ons afvragen 

waarom deze kritieken met eerder be

antwoord werden. Omdat de instelling 

nog met zolang verantwoordelijk was 

voor het toezicht, gun ik Kind en Gezin 
(K&G) enige leertijd, maar ik vraag me af 

of het zijn rol van toezichthoudende in

stelling wel voor het volle pond heeft 

gespeeld en of de instelling voldoende is 

uitgerust. In bv. Nederland krijgen kan

didaat adoptanten een dossier van 117 

blz. mét uitgebreide literatuurlijst ter 
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voorbereiding op de adoptie." K&G gaf 

tijdens één van haar jongste perskon-

ferenties overigens toe dat een 'effektieve 

kontrole vooralsnog niet mogelijk is'. 

Maes haalde daarbij het voorbeeld aan 

van twee adoptie-ouders die zelf in een 

beschutte werkplaats werken maar toch 

de toestemming kregen om twee adop

tiekinderen groot te brengen. Haar vraag 

'Is dit geen zware opgave voor mensen die 

zichzelf met kunnen behelpen? klinkt dan 

ook terecht. 

De Wase pohtika had duidelijk meer 
verwacht dan dat K&G de dossiers enkel 
vanop een afstand zou volgen. „ Ik heb de 

indruk dat men wel ztjn best doet, maar 

vaak te laat. Zo tonen schriftelijke be

wijzen aan dat een adoptiebemiddelende 

organisatie al aan het werken was in Zaïre 

nog voordat men daartoe over de goed

keuring beschikte van K&G. Hoe is het 

trouwens mogelijk dat deze instelling een 

gunstig advies geeft voor adopties vanuit 

Zaïre, een land waarmee België zowat alle 

betrekkingen heeft verbroken?" 

HET NEDERLANDSE 
VOORBEELD 

Kinderen dienen, volgens het Verdrag van 

Den Haag, bij voorkeur te worden groot

gebracht in hun eigen milieu. Adoptie is, 

volgens Maes, dan ook maar een geldig 

ahernatief voor kinderen die dreigen le

venslang in een instelling te komen. 

N. Maes: „Daarenboven moet er veel 

meer aandacht besteed worden aan een 

goede vorming van de ouders. In Vlaan

deren IS een voorafgaande vorming on

bestaande, in Nederland verplicht. Bij 

onze Noorderburen haken meerdere kan

didaat-ouderparen af wanneer zij zien 

welke zware opdracht de adoptie met zich 

mee kan brengen." 

Niet alleen kwa voorbereiding van de 
adoptanten kan moet de vergelijking met 
Nederland gemaakt worden. Ook het 
aantal adopties dat daar door erkende 
organisaties wordt bemiddeld ligt op
merkelijk hoger dan in Vlaanderen. Hier 
IS het aantal individuele of vrije adopties, 
waarbij de aspirant-ouders alles zelf re

gelen, dubbel zo hoog als deze die door 
erkende instellingen worden gedaan. 
Maes wil de vrije adopties met bannen, 
maar eist wel dat alle adoptanten gelijk 
worden voor de wet. De VU denkt daarbij 
aan het verlenen van een 'beginseltoe-
stemmmingsakte' - door een centrale 
autoriteit - voor kandidaat-adoptanten. 

AFWACHTEN (1) 

Het feit dat Martens de huidige regel
geving rond adoptie wil aanpassen, be
wijst alleszins dat de VU geen onterechte 
kritiek leverde. De manier waarop Mar
tens de wijzingen wil doorvoeren kan dan 
weer met altijd bogen op de steun van 
Vlaams-nationale partij. Geen twee 
aparte bemiddelingscentra die gebonden 
zijn aan de zuilen, wel bemiddelings
instanties die zich specialiseren in enkele 
landen of één kontinent. Niet alleen een 
goede voorbereiding van de kandidaat-
adoptanten, ook een doorgedreven na
zorg, ... 

Martens was het in grote lijnen eens met 
de uiteenzettingen van de VU-pohtika en 
enkele van haar kollega's en nam zich 
voor werk te blijven maken van een 
aangepaste adoptieregehng. Afwachten 
maar. 

AFWACHTEN (2) 

Senator Anciaux van zijn kant richtte zich 
tot het ministerie van Buitenlandse Za
ken. Op de beschuldigingen dat aan 
meerdere adopties vanuit Zaïre een kwa
lijk reukje hangt werd door B.Z. nog met 
gereageerd. Anciaux was nochtans met de 
enige met kritiek. Ook Inter-adoptie 
stelde zich reeds openlijk vragen over de 
(mede'')werking van het ambassadeper
soneel. De VU-senator zoekt vooral een 
grondige uitleg over de handel en wandel 
van de advokaten die zich met adoptie 
bezig houden. In hun werkwijze schijnt 
willekeur en winstbejag immers te over
heersen. Anciaux wacht het antwoord 
van het kabinet van Derycke af. 

(gv) 



e VU is voorstander van één Vlaamse kieskring 

voor de Vlaamse parlementsverkiezingen. 

Student Kristof Agache stelt een gemengd systeem 

voor, met "nationale" en "provinciale" Vlaamse 

parlementsleden. 

4 OPINIE 4 

GEMENGD KIESSYSTEEM 
BESTE ALTERNATIEF 

Bij de jongste staatshervorming kwam de 
VU, bijgestaan door de groenen, met het 
voorstel voor één grote Vlaamse kieskring 
aandraven. De drie „traditionele" partijen 
- CVP, VLD en SP - stonden daar toen 
weigerachtig tegenover. Onlangs ging deze 
laatste partij bij monde van voorzitter 
Louis Tobback zelf pleiten voor één 
Vlaamse kieskring, terwijl CVP en VLD 
daar in tegenstelling tot enkele jaren terug 
toch ook al eens beginnen over na te 
denken. 

Daar de meeste Franstalige partijen nog 
steeds dwars liggen, kunnen we voorlopig 
enkel voor de verkiezingen van de 
Vlaamse Raad in 1999 op de Vlaamse 
kieskring hopen. Voor de Kamer van 
Volksvertegenwoordigers is het jaar 1999 
wellicht niet meer haalbaar. 
Een Vlaamse kieskring zal zeker het de-
mokratisch gehalte van de verkiezings
uitslag opkrikken. Het zetelaantal zal beter 
het stemmenpercentage van de verschil
lende partijen weerspiegelen, wat eerHjker 
is tegenover de kleinere partijen. 
Bovendien zullen de grote politieke kop
stukken zich dan voor de verkiezing van 
het Vlaams Parlement met eikaar kunnen 
meten. Bij de jongste verkiezingen ge
beurde dit voor de Senaat. Daardoor trok 
deze politieke kamer, met minder. be
voegdheden dan de Kamer of de Vlaamse 
Raad, kopstukken zoals Dehaene, Tob
back, Verhofstadt en Anciaux naar zich 
toe. Indien het Vlaams Parlement eveneens 
dergelijke ronkende namen zou kunnen 
aantrekken, zou haar politiek gewicht ze
ker toenemen. 

Politici die voor heel Vlaanderen verkozen 
zijn, kunnen zich dan echt Vlaams volks
vertegenwoordiger noemen, die ijveren 
voor het algemeen Vlaams belang. 
Er zijn ook nadelen verbonden aan één 
Vlaamse kiesomschrijving. Het gevaar be
staat dat de centrale leiding van de po
litieke partijen nog meer macht naar zich 
toe zal trekken, ten nadele van de lokale 
besturen. 

Waarschijnlijk zullen verder enkel grote en 
gevestigde namen een kans maken op een 
verkiezing. Het gevaar bestaat dat jon
geren ontmoetigd worden zich politiek te 
engageren. Dat kan de realisatie van die 
zogenaamde "vernieuwende" en "ver
jongde" politieke kuituur die alle partijen 
zeggen na te streven, bemoeilijken. 
Tenslotte: welk overicht heeft de kiezer op 
een stembiljet waar 118 namen per partij 
op voorkomen, plus dan nog eens de 
opvolgers? 

Om de nadelen van één Vlaamse kieskring 

te elimineren en de voordelen ervan te 

behouden pleit ik voor een gemengd kies

systeem met deels landelijke en deels pro

vinciale figuren (daar de huidige kies

arrondissementen te klein zijn). 

Dit gemengd verkiezingssysteem kan er uit 

bestaan 18 van de 118 zetels te verkiezen 

over heel Vlaanderen, en de overige 100 

zetels per provincie te verdelen a rato van 

het huidig aantal zetels per provincie: 

West-Vlaanderen 19 zetels, Oost-Vlaan-

deren 24, Antwerpen 27, Limburg 13 en 

Vlaams-Brabant 17. Met de 6 eerst ver

kozen Vlamingen uit de Brusselse Hoofd

stedelijke Raad erbij is het Vlaams Par

lement voltallig. 

In dit voorstel kunnen maximum 45 (= 
18-1-27) namen (in Antwerpen) per partij 
op een stembiljet voorkomen, wat het 
probleem van de ononverzichtelijkheid 
oplost. Er kunnen zelfs per partij 2 ko

lommen voorzien worden: een nationale 

(de 18 namen voor Vlaanderen) en een 

provinciale (minimum 13 namen in Lim

burg en maximum 27 in Antwerpen). Als 

de partijen dan nog eens door een dikke 

lijn van elkaar worden gescheiden zal er 

weinig kans zijn dat de kiezer zich "ver

gist" bij het stemmen door bijvoorbeeld 

bovenaan voor kandidaat A van partij X te 

stemmen en onderaan op zijn stembiljet 

voor kandidaat B van partij Y. 

Aangezien er zo wel genoeg namen op een 

stembiljet zullen voorkomen, zal het niet 

meer nodig zijn om opvolgers op de lijst te 

zetten. Zoals bij de gemeenteraadsver

kiezingen kan men als eerste opvolger 

gewoon de volgende „verkozene" op de 

lijst nemen. 

Om een totale versnippering van het po
litieke landschap tegen te gaan en te kleine 
partijen zoals UF en destijds Rossem uit het 
Parlement te houden, zou men een kies

drempel van 4% van de stemmen (de 
nationale -I- de provinciale) in heel Vlaan
deren kunnen invoeren. Daar UF over heel 
Vlaanderen slechts 1,2% behaalde zou een 
kleinere drempel zelfs volstaan om het 
Vlaams Parlement „Vlaams" te houden. 

Dit gemengd systeem zou zeker kunnen 
bijdragen tot het demokratisch gehalte van 
ons Vlaams Parlement, en ook van onze 
Vlaamse Regering. Want het zou niet meer 
mogelijk zijn dat CVP en SP (die in heel 
Vlaanderen samen slechts 46,2% van de 
stemmen behaalden) een reële minder
heidsregering vormen die nominaal in het 
Parlement toch nog nipt 1 zetel over heeft. 
Echt demokratisch kunnen we dit niet 
noemen. 

Het is nu aan de Vlaamse Raad om haar 

eigen demokratisch gehalte te verhogen! 

Kristof Agache 

Ellenlange 
stembrieven 

kunnen In een 

gemengd 
systeem 

voorkomen 

worden. 

4 ACH ZO • 

Van de pas overleden Ivonne Lex kan met 
gezegd worden dat zij geen rol heeft 
gespeeld. Ze moeten ontelbaar zijn de 
rollen die Ivonne Doullez in haar leven 
heeft vertolkt, van haar zevende tot haar 
bijna zeventigste jaar stond ze op de 
planken Haar moeder, Mynam Van Herck, 
had het haar voorgedaan als steraktnce 
van de Antwerpse KNS Vader Douliez 
dirigeerde een kamermuziekensemble en 
uit dit artistiek samenspel sproot een 
grote artieste. En een bIj wijlen moeilijk 

stond voor de deur en Ivonne Lex stapte 
mee In de hulskamers als omroepster-
presentatrlce Toch werd teater haar le
ven, levenslang. Ze kon met zonder 
In de Brusselse KVS stond haar naam 
onder de grootste produktles: Het he
melbed, De getemde feeks, Moeder Cou
rage, De getatoeëerde roos, Marat-Sade, 
Antigone Verplichte stukken voor ge
vestigde schouwburgen 
Bijna zestig werd ze de eerste vrouwelijke 
teaterdirektrice van Vlaanderen, bij de 

Dl iî ^ UI a 
mens. Maar naar het schijnt gaan deze 
eigenschappen vaak samen. 
Je kunt het Vlaamse teater niet zien zon
der Ivonne Lex, In de flauwste rollen maar 
ook In de moeilijkste partijen. 
Eventjes heeft ze ook ondervonden wat 
het betekent,,foute ouders" te hebben 
gehad. Ze was dertien - en een blaag, zei 
ze zelf-toen de oorlog begon. Dat heeft 
haar later parten gespeeld, maar sterke 
karakters hou je met geen paarden te
gen. 
Ivonne Lex begon In het Cyrano-kabaret 
van Anton Peeters, waaide over naar de 
Brusselse Anclenne Belgique en begon 
een loopbaan In de music-hall In binnen-
en buitenland. Het was de tijd toen er van 
televisie nog geen sprake was en het 
publiek zich nog opmaakte voor een 
avondje variété in de stad. Maar de teevee 

KNS. Ze was daar nooit echt gelukkig, 
alleen het gigantische gebouw reeds 
Toen ze werd weggepensioneerd gaf ze 
haar mislukkingen toe. Het teaterbeest in 
haar hield meer van de vestzak-zaaltjes, 
ergens In het hart van de stad, zonder het 
fluweel van de Koninklijke Teaters. Een 
beetje bohémienne zijn, zinde haar meer 
Met een bent naar een dorp trekken en 
daar - doorgaans In een tot teater om
gebouwde turnzaal-Tsjechov spelen Hoe 
vaak heeft ze ,,Appeltjes voor Eva" op
gevoerd? 

De brieven van haar TIL, Theater Ivonne 
Lex, droegen met trots de uitroep „25 
jaar!" en kondigden steeds nieuwe, on
bekende produktles aan. In het Antwerpse 
Appeltje, 68 zitplaatsen welgeteld, kon ze 
zich uitleven. Met sukses. De grotere op
voeringen gingen naar Het Klokhuis, 120 

zetels Meer moest dat niet zijn. 
Ivonne Lex was geen simpele, dat zullen ze 
zich op de redaktie van De Morgen nog 
best herinneren Eens had de Antwerpse 
editie van die krant de direktnce van de 
KNS onheus behandeld en dus spoedde 
mevrouw Lex zich naar Brussel waar ze 
tussen de tekstverwerkers de pennerid-
ders hun vet gaf. Ze sprak zelf de pe
nitentie uit- een rechtzetting én een 
vraaggesprek' 
Toen de veriichte Kultuurmimster Dewael 
eind '90 de 8 miljoen subsidies aan haar 
teatertje wegsnoeide ontketende ze een 
waterval van verwensingen en handte
keningen. En de minister bond in 
Op haar zestigste moest ze verplicht met 
pensioen, iets waar ook teatermensen het 
moeilijk mee hebben Lex wist dat ze nooit 
zonder teater zou kunnen en haar ge
zelschap werd het reddende vangnet. Het 
appeltje voor haar onblusbare teater-
dorst, het klokhuis voor haar nadagen 
In dat klokhuis zou ze ook haar laatste rol 
spelen, want ziekte meldde zich 
Eind vorig jaar kondigde het TIL een 
nieuwe produktie aan- Mama Carlota met 
Ivonne Lex in de hoofdrol van Charlotte, 
pnnses van België en keizerin van Mexico 
De première was voorzien op 27 januari In 
Het Klokhuis. Maar een haastige fax 
meldde dat ,,vanwege ziekte van de 
hoofdrolspeelster " de voorstelling met 
een maand werd opgeschoven, met een 
andere aktrice in de hoofdrol 
Dura lex, sed lex. De wet is hard, maar Is nu 
eenmaal de wet. Voor Iedereen. 

R.Asmus 



u w talmen is moordend voor onze sociaal-

ekonomische situatie. Uw niets-doen 

heeft een verlammend effekt op de ganse bevolking: 

op werklozen en werkenden, op ondernemers en 

ambtenaren, op de gepensioneerden en zij die vrezen 

voor hun later pensioen. De bevolking wil weten 

waar ze aan toe is. 

• WETSTRAAT • 

VU opent debat 
sociale zekerheid 

Het initiatief om de regering aan de tand 
tevoelen over het steeds maar uitstellen 
van konkrete maatregelen voor de her
vorming van de Sociale Zekerheid kwam 
van Annemie Van de Casteele, VU-frak-
tievoorzitter. 

De rest van de oppositie voelde er dui
delijk wel iets voor om het VU-initiatief te 
volgen en gezamenlijk de meerderheid 
onder vuur te nemen. In parlementaire 
termen kan je het belang van een in
terpellatie vaak meten aan de hand van 
het aantal andere sprekers dat zich bij een 
interpellatie „aansluit". In dit opzicht 
scoorde de VU hoge punten: VLD, Aga-
lev, Ecolo, PRL en het VB schreven zich 
voor het debat in. Opvallend was de 
totale socialistische afwezigheid en de 
onnoemelijke zwakte waarmee de CVP 
pover weerwerk bood. 
Een jaar geleden kondigde Dehaene ver
kiezingen aan om de begrotingssanering 
en een grote hervormingsoperatie van de 
Sociale Zekerheid mogelijk te maken. 
Sindsdien is er bitter weing gebeurd. 
Steeds maar opnieuw wordt het debat 
uitgesteld. Nu eens heet het dat eerst de 
begroting moet aangepakt worden, dan 
weer dat het financieel evenwicht van het 
stelsel prioritair is of dat eerst de be-
grotingskontröle op de agenda staat. Van 
de voor eind '95 beloofde nota over de 
krachtlijnen van een hervorming is nog 
steeds geen sprake. 

En ondertussen slaagden de rneerder-
heidspartijen er de voorbije weken en 
maanden in om de meest tegenstrijdige en 
verwarrende signalen de wereld in te 
sturen. De ene CVP-er wil dat er werk 
wordt gemaakt van de federalisering van 
de gezondheidszorgen en kinderbijslag, 
de andere houdt warme pleidooien voor 
het invoeren van een twee-pijlerstelsel. 
De CVP-voorzitter roept nu eens uit dat 
Vlaanderen niet wil dat het nog langer als 
een koe door de Walen wordt uitge
molken om korte tijd later te verklaren 
dat kommunautaire problemen nu niet 
aan de orde zijn. En ondertussen tikt de 
klok maar verder! 

Annemie Van de Casteele richtte zich tot 
de meerderheidsfrakties: „Vandaag zien 
we dat de werkloosheid op een onaan
vaardbaar hoog peil blijft hangen; dat de 
konsument zijn portemonnee dichthoudt 
ondanks de lage rentetarieven; dat ex
portbedrijven machteloos toezien hoe ze 
marktaandelen blijven verliezen; dat voor 
de meubel- en textielsektor in Vlaanderen 
het water tot aan de lippen staat. Maar 

ook gezonde bedrijven stellen aanwer
vingen uit omdat de loonkosten te hoog 
zijn. 

De hervorming van de Sociale Zekerheid 

is een van de cruciale elementen om uit 

deze spiraal van onzekerheid te geraken. 

Maar u verspeelt kostbare tijd." 

HYPOTEEK 

Het VU-standpunt is duidelijk. De partij 

wil de splitsing van de Sociale Zekerheid, 

in de eerste plaats van de gezondheids

zorg en de kinderbijslagen. „Niet omdat 

wij niet solidair zouden zijn met de zwak

sten in onze maatschappij. Wel omdat wij 

ervan overtuigd zijn dat solidariteit het 

best wordt georganiseerd binnen een ge

meenschap waar kommunikatie en ver

trouwen mogelijk zijn. 

De Sociale Zekerheid hervormen zonder 

daarbij de kommunautarisering van be

langrijke paketten in overweging te wil

len nemen legt voor ons een zware hy-

poteek op Vlaanderen dat wel bereid is 

om een aantal noodzakelijke ingrepen te 

doen. 

Wij hoorden u reeds vaak stellen dat de 
Sociale Zekerheid moet worden aange
past aan de 'nieuwe evoluties in de sa
menleving'. 

Welnu, als de samenleving één diep
gaande evolutie heeft meegemaakt is het 
precies de federalisering. Het zou dan 
ook niet meer dan logisch zijn de Sociale 
Zekerheid aan deze politieke en maat
schappelijke evolutie aan te passen." 

TWEE PIJLERS 

Méér nog dan over de kommunautaire 
aspekten van het SZ-dossier - waarbij we 
ons geen enkele illusie hoeven te maken 
over de bereidheid van de meerderheid 
om hierin ook maar enigszins aan de 
Vlaamse eisen tegemoet te komen - be
handelde de VU-woordvoerster de rich
ting waarin een hervorming moet uit
gaan. Uitgebreid ging zij daarbij in op de 
splitsing van het stelsel in een arbeids
gebonden en een algemeen luik, het zo
genaamde twee-pijlerstelsel. Het eerste 
bestaat uit de sektoren werkloosheid, 
pensioenen en arbeidsongeschiktheid en 
kan best gefinancierd worden door bij
dragen op het loon. 

Het tweede bestaat uit die risiko's die met 
de faktor arbeid niets te zien hebben: 
gezondheidszorgen en gezinsbijslagen. 
Door deze pijler met algemene belas
tingsmiddelen te financieren zouden de 
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loonkosten gevoelig kunnen verlaagd 
worden met positieve gevolgen op de 
werkgelegenheid. 

„Waarom is dit zo belangrijk? Omdat het, 
willen we de Sociale Zekerheid hervor
men met behoud van een hoge mate van 
zekerheid, dit een uitgelezen piste is om 
de wurggreep van de hoge loonkosten te 
verlichten. Omdat dat volgens verschil
lende studies het middel is om de werk
gelegenheid opnieuw aan te zwenge
len." 

Het lijstje van verdedigers van dergelijke 
opsplitsing is indrukwekkend: prof. Dil-
lemans, CVP-fraktieleider Tant, premier 
Dehaene in zijn „sleutelplan", minister
president Van den Brande, CVP-volks-
vertegenwoordiger Luc Goutry,... Nogal 
wat CVP-ers hebben echter recent hun 
woorden hieromtrent ingeslikt, zoge
naamd omdat ACV-topman Peirens dit 
systeem als „kommunautair breekijzer" 
wil gebruiken. 

„Wie zich wegsteekt achter mogelijke 
kommunautaire spoken om het gesprek 
over de nieuwe struktuur van de Sociale 
Zekerheid uit de weg te gaan vergist zich. 
Hij bewijst er de gemeenschap in het 
algemeen, en de werkzoekenden en de 
ondernemers in het bijzonder een slechte 
dienst mee. Hij is mee verantwoordelijk 
voor de stijgende werkloosheid en de 
sputterende ekonomie. Is de meerderheid 
bereid deze bangelijke verantwoordelijk
heid te dragen? Dat is de vraag die hier 
vandaag aan bod is!", oordeelde Van de 
Casteele over dergelijke halfslachtige 
houding. 

Verder stelde zij een reeks vragen aan 
Dehaene en aan minister De Galan (So
ciale Zaken) over de timing die de re
gering denkt aan te houden, over de 
bespreekbaarheid van het twee-pijlersys
teem, en over de betrokkenheid van het 
Parlement. 

GEMOR 

In zijn antwoord verwees de premier naar 
het regeerakkoord. Daarin is geen sprake 
van een opdeling van de Sociale Ze
kerheid in twee pijlers, laat staan van een 

mogelijke federahsering. En dat regeer
akkoord is zijn bijbel. Wel klopte het dat 
hij als formateur de indeling in een ar
beidsgebonden en algemeen stelsel aan de 
mogelijke koalitiepartners had voorge
steld maar dat dit niet weerhouden werd. 
Of ik wilde wel, maar de anderen niet. 
Een uitspraak waaruit we mogen afleiden 
dat de premier niet met zijn hele hart en 
onvoorwaardelijk bij het werk van deze 
regering betrokken is. 
Tijdens het debat ging dit vrijwel on
opgemerkt voorbij. Toch moeten we ons 
afvragen wat de diepere betekenis is. 
Eigenlijk geeft Dehaene hiermee toe dat 
hij, en samen met hem de CVP, bij de 
regeringsvorming het onderspit heeft 
moeten delven voor de (Waalse) soci
alistische druk die elke grondige ingreep 
in de Sociale Zekerheid wil verhinderen. 
De CVP veroordeelde zichzelf tot het 
voeren van enig verbaal geweld - geleid 
door de aan handen en voeten gebonden 
Vlaamse minister-president Van den 
Brande - en het voortdurend moeten 
inslikken van de eigen woorden. Een 
weinig komfortabele situatie die tot stevig 
gemor in eigen rangen heeft geleid. De 
federalisten binnen de CVP mogen hun 
dromen gerust koesteren, maar hun kon
krete wensen kunnen ze opbergen voor 
een volgende legislatuur. 
Verder bleek uit de woorden van de 
premier dat van de hervorming van de 
Sociale Zekerheid geen grootse zaken 
moeten verwacht worden. „We willen het 
stelsel niet ondersteboven halen. We wil
len de dossiers behandelen zonder sociale 
breuken. Daarvoor is grote soepelheid 
nodig ten aanzien van de timing." Hij 
stelde de sociale partners gerust dat de 
hervorming in grondig overleg met hen 
zal gebeuren. Alles wordt weer op de 
lange baan geschoven. Tegen 1 januari 
1997 moeten de nodige wetten en be
sluiten goedgekeurd zijn. Het Parlement 
wordt tot een stemmachine herleid die 
mag goedkeuren wat binnen de machts-
cenakels beslist wordt. CVP-fraktieleider 
Tant legde zich hier zonder morren bij 

neer. 
Koen Van Caimere 



p het eerste zicht lijkt de breuk tussen het 

IJzerbedevaartkomitee en het 

IJzerbedevaardersforum na het "ultimatum" van het 

Forum niet meer te lijmen. 

• V L A A M S E HEIR ^ 

In een brief vol gewikte zinnen aan Lionel 

Vandenberghe, de voorzitter van liet IJ
zerbedevaartkomitee, stelde de Raad van 
Bestuur van het IJzerbedevaardersforum 
begin vorige week een ultimatum. Het 
Forum eist van het Komitee een on
dubbelzinnig antwoord (ja of neen) op 
twee vragen, met 24 januari als schreef-
datum. 

Het Forum vroeg ten eerste of de Raad 
van Beheer van het Komitee akkoord gaat 
om de Algemene Vergadering van de vzw 
Bedevaart naar de Graven aan de IJzer, de 
officiële naam van het IJzerbedevaart
komitee, in grote meerderheid te laten 
verkiezen, en de resterende mandaten 
eventueel in te vullen via koöptatie door 
de verkozenen. 

Ten tweede vroeg het Forum of de Raad 
van Beheer akkoord gaat om ofwel de 
personen die zich aandienen om aktief 
deel te nemen aan de werking van het 
Komitee als kiesgerechtigd te aanvaarden 
(een Komitee-voorstel), ofwel de per
sonen die de lidmaatschapsbijdrage be
talen en deelnemen aan de IJzerbedevaart 
(een Forum-voorstel). 

het eerst de diskussie onomwonden op 
het publieke forum voerde, werd het 
antwoord van het Komitee eveneens via 
de pers bekend gemaakt. 
Vorige vrijdag, daags na de vergadering 
van de Raad van Bestuur van het Ko
mitee, replikeerde het Komitee met de 
vaststelling dat het Forum „blijkbaar de 
besprekingen wil doen afspringen op een 
ogenblik dat er een begin van toenadering 
was." 

In het al even gewikte antwoord van het 
Komitee luidde het „dat door de ge
rechtvaardigde zorg" van het Komitee 
voor de kontinuïteit, zowel betreffende 
het patrimonium als betreft de IJzer
bedevaarten, „wij er niet kunnen aan 
denken zomaar het tot nu toe gevolgde 
stelsel, dat niet perfekt is maar gedurende 
tientallen jaren bewezen heeft behoorlijk 
te werken, gewoon weg te gooien om de 
meerderheid van de Algemene Verga
dering van het IJzerbedevaartkomitee te 
laten verkiezen." 

INTERPRETATIE 

Namens de Raad van Beheer verwijzen 

Lionel Vandenberghe en sekretaris Dirk 

"*« i ° ' * ' zou 

vereniging van ontevreden bedevaarders 
met haar brief in de eerste plaats de 
onderhandelingen wilde vooruithelpen: 
„We vonden dat de twee fundamentele 
vragen na al die tijd beslissingsrijp waren. 
Wanneer men vertrekt van de bestaande 
situatie a, moet men eerst weten naar 
welke nieuwe situatie b men wil gaan, 
vooraleer men kan onderhandelen over 
de weg om tot b te komen. Het werd tijd 
dat het Komitee in een intentieverklaring 
bevestigde dat het mee wil gaan naar b, 
een Algemene Vergadering van het IJ
zerbedevaartkomitee die bestaat uit een 
grote meerderheid van verkozen leden. 

Hoe we tot b moeten komen, via welke 
weg en gespreid over welke tijdsspanne, 
daar spreek Lk me niet over uit. Ik kan er 
wel begrip voor opbrengen dat het Ko
mitee geen definitief akkoord sluit wan
neer er niet over alles, dus ook over de 
overgangsmaatregelen een akkoord be
staat." 

Klopt de "optimistische" versie van Jam-

Want wanneer men de b van het Forum 
omschrijft als een IJzerbedevaartkomitee 
dat bestaat uit een grote meerderheid van 
verkozen leden, strookt de interpretatie 
van Jambon niet met hetgeen in de tekst 
van het Komitee staat. Daar gewaagt men 
slechts van „een geleidelijke verkiezing 
van een zeker aantal leden" van het 
Komitee, geen "grote meerderheid" dus. 

In die zin kan men argumenteren dat het 
Komitee "neen" zegt op de eerste vraag 
van het Forum. Deze interpretatie werd 
ook door leden van de Raad van Beheer 
van het Komitee bevestigd: neen op de 
eerste vraag, en de tweede vraag wordt 
meteen zonder voorwerp. 

Maar laat ons nog niet te snel de on
derhandelingen tussen Forum en Komitee 
mislukt noemen. Het eigenlijke antwoord 
op het Forum-ultimatum zal gegeven 
worden door de Algemene Vergadering 
van het Komitee op 27 januari. 

Vanuit het IJzerbedevaartkomitee wordt 
intussen beklemtoond dat men los van de 

A, h en de overgangsmaatregelen 
ULTIMATUM 

Woordvoerder Veter De Roover en se
kretaris Jan Jambon, die de Forum-brief 
ondertekenden, verantwoordden het ul
timatum op volgende wijze: „Wij hebben 
uit de gesprekken kunnen opmaken dat 
we op een punt zijn gekomen waarop het 
geen zin meer heeft de wazigheid langer 
te laten aanslepen en dringen daarom, in 
het belang van iedereen, aan op de groot
ste duidelijkheid." 

Het duo voegt daar aan toe dat over 
eventuele overgangsmaatregelen, die in 
de tijd "kort" moeten zijn, onderhandeld 
kan worden, „maar slechts nadat over de 
wijze en de aard van samenstelling van de 
Algemene Vergadering een definitief ak
koord wordt bereikt". 

Door het ultimatum te laten uitlekken in 
Gazet van Antwerpen, liet het Forum het 
Komitee niet de kans om een antwoord 
uit te stellen. Bovendien liet het Forum zo 
aan z'n achterban weten dat het niet met 
zich laat sollen. Na een demagogisch 
artikeltje in het rechtsradikale 't Pal-

lieterke was immers die indruk gewekt 
(zie ook WIJ van vorige week). Dat blad 
had de onderhandelingen definitief af
geschreven. 

Het opzet van het Forum lukte. Er kwam 
een snel antwoord uit Diksmuide. Zij het 
een voorlopig. En omdat het Forum voor 

Demeurie naar de toenadering die er naar 
eigen zeggen tijdens het jongste onder-
handehngsgesprek ontstaan was: „Wij 
dachten dat een geleidelijke verkiezing 
van een zeker aantal leden van de Al
gemene Vergadering (bvb. vijf per jaar) in 
de eerste plaats door deze mensen die zich 
plaatselijk inzetten voor de IJzerbede
vaart, samen met een eventuele terugkeer 
van diegenen die ontslag hebben ge
nomen, in de lijn lag van de wensen van 
het Forum. En anderzijds hadden we 
begrepen dat aanvaarding door U van 
ruime overgangsmaatregelen en beper
king van de kiesgerechtigden tot die
genen die zich werkelijk inzetten voor de 
Bedevaart, ook een stap van uw kant was 
voor een verdere toenadering." 

De Raad van Beheer van het Komitee 
besluit dat het ultimatum van het Forum 
zal voorgelegd worden aan de Algemene 
Vergadering van het Komitee van 27 
januari, of drie dagen na de uiterste 
antwoorddatum die het Forum geëist 
had. 

Jan Jambon van het Forum toonde zich in 
eerste reaktie voorzichtig („als mijn in
terpretatie tenminste klopt") maar ge
matigd positief over het antwoord van 
het Komitee. Hij las in de brief van 
Demeurie en Vandenberghe een impliciet 
"ja" op de vragen van het Forum. 

De Forum-sekretaris herhaalde dat de 

bon? Is het Komitee m.a.w. bereid om 
mee te gaan naar de b van het Forum, 
maar wil het dit nog niet met zoveel 
woorden zeggen zolang er geen akkoord 
bestaat over de overgangsmaatregelen die 
de kontinuïteit van het Bedevaart- en 
IJzertorengebeuren moeten garanderen? 
Het lijkt erop alsof Jambon zijn wens 
voor werkelijkheid neemt. 

onderhandelingen met het Forum, de 
inspanningen om de inspraak in het Ko
mitee te vergroten, verderzet. Binnen het 
Komitee werkt men aan een voorstel om 
via de provinciale werkgroepen verte
genwoordigers in de Algemene Verga
dering te laten verkiezen. 

(pdi) 

Het Komitee 
wil niet weten 
van een 
algemene 
vergadering 
met een 
"grote 

meerderheid" 
van verkozen 
leden. 

Het Forum 
wilde z'n 
radikale 
achterban 
duidelijk 
maken dat 
het niet met 
zich laat 
sollen. 
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De regionale vu-krant 

Dialoog in het 
clonl<er 

Binnen de Volksunie bestaat een werlcgroep Mensen 
met een handicap, ieden van deze groep bezocinten 
oniangs de tentoonstelling 'Dialoog in het donker'. 
Een van de deelnenners was Robert Ben/oets, het 
bezoek maakte zo'n indruk op hem dat hij hoopt dat 
veel beleidsmensen ooit eens zo'n tentoonstelling 
aandoen. 
R. BervoetS: „Het was een echte konfrontatie met 
jezelf. Je leerde kennis maken met de problemen die 
verbonden zijn met een visuele handicap. Zo brengt 
elke handicap zijn eigen specifieke problemen met 
zich mee, wil men dagelijks door het leven gaan en 
begrepen worden door de maatschappij." 
De gids die de tentoonstelling begeleidt is een 'nor
maal' iemand, legt het projekt uit en loodst de 
aanwezigen in een ruimte ,,om onze ogen aan te 
passen aan het volledige donker." 
BervoetS: „wi j waren in een groepje van 15 mensen. 
Toen onze gids allen een witte stok had uitgedeeld 
was hij meteen de tel kwijt en vroeg of iedereen reeds 
een witte wandelstok had gekregen. Op dat ogenblik 
begrepen wij dat ook hij het gezicht kwijt was. Hij 
leerde ons de geleide stok te gebruiken." 
Op de tentoonstelling is een ruimte van een bin-
nenlander (schip) omgevormd en volledig verduis
terd. Alle hindernissen die een visueel gehandicapte in 
het dagelijks leven ontmoet zijn nagebootst. Zowel in 
het park, het oversteken van een straat in een 
dorpskern en zelfs op café. 
BervoetS: „Wij kwamen in het park, volledig in het 
donker, de witte stok in onze rechterhand, de planten 
links. Op een gegeven moment kwamen we een bank 
tegen waarop we gingen zitten. Daarna moesten we 
een brugje over. Wat verder kwamen we een stand
beeld tegen dat we betastten en waarvan we ons op 
die manier een beeld van het beeld probeerden te 
vormen, het bleek de beeltenis van de heer Brailles te 
zijn. Onder vogeltjesgefluit verlieten wij het park, dan 
moesten we een baan oversteken en hoorden het 
lawaai van het straatverkeer. Voetje voor voetje kwa
men wij over de baan het dorp binnen," 
Deze boeiende tocht met hindernissen werd besloten 
door een uiteenzetting over het brailleschrift. 

m- Info: Werkgroep Mensen met een handicap, Bar-
rikadenplein 12, 1000 Brussel. 02/219.49.30. Vragen 
naar Hilde Degezelle. 

Denderstreek op zoek 
naar werk 

• UIT DE R E G I O N 

Het arrondissement Aalst zit met een 
werkloosheidspercentage van 15,3%. 
Het Vlaamse gemiddelde bedraagt 13,4. 
Alleen Hasselt-Tongeren doet het nog 
slechter met 18 procent werklozen. In 
absolute cijfers bedraagt het aantal werk
lozen in het arrondissement Aalst 11.659. 
Daarvan wonen er 3.635 in de stad Aalst 
zelf. 

De hoge werkloosheidsgraad is uiteraard 
geen Aalsters gegeven, maar situeert zich 
op nationaal en Europees vlak. Toch heeft 
Aalst enkele zwakke plekken die de streek 
nog gevoeliger maken voor het probleem. 
Niet alleen zijn de zwaar getroffen sek
toren textiel en konfektie sterk verte
genwoordigd in de Dendervallei. Tevens 
heeft Aalst, in vergelijking met andere 
centrumsteden, meer laaggeschoolde 
werklozen. Die groep staat bijzonder 
zwak op de arbeidsmarkt. Ook het aantal 
vrouwelijke werklozen ligt gevoelig ho
ger. Zij komen hoofdzakelijk uit de tex-
tielsektor. Oplossingen liggen niet direkt 
voor de hand, waardoor sommigen zich 
pessimistisch uitlaten over de toekomst 
van de streek. 

KRIMPEN 

De jongste maanden zijn bovendien in 
enkele bedrijven pijnlijke maatregelen' ge
nomen, die het werkloosheidscijfer nog 
zullen aandikken. Zo was Bonneterie 
Bosteels - beter gekend als de kousen van 
Du Pare - genoodzaakt om 109 arbeiders 
af te danken. Door de gedeeltelijke ver
huis van het zetmeelbedrijf Amylum naar 
Noord-Frankrijk, moeten driehonderd 
werknemers afvloeien. Ook Tupperware-
Benelux doet het met 70 man/vrouw 
minder. Voorts werd een deel van het 
farmaceutische bedrijf Wellcome over
geheveld naar Brussel en krimpte Becton-
Dickinson in. Honda en bouwbedrijf De 
Nul reorganiseren met de nodige ge
volgen vandien. Het zijn enkele opval
lende feiten uit de Aalsterse bedrijfs
wereld, maar lang niet de enige. 
Een kentering in de negatieve trend lijkt 
niet voot morgen. Toch hoopt men bij de 
Kamer van Koophandel dat bepaalde 
maatregelen snel rezultaat zullen ople
veren. Zo moeten ekstra inspanningen op 
het vlak van opleidingen van werkzoe
kenden een deel van het probleem kun
nen oplossen. De Kamer hoopt dat de 
VDAB speciale opleidingsprogramma's 
gaat samenstellen die sneller en beter 
aansluiten op de behoeften van de be
drijven die aanwerven. 

NIEUWE TERREINEN. 

Maar er zijn zeker andere maatregelen 
nodig om de werkloosheid in de streek 
terug te dringen. Maar die liggen niet 
voor de hand: meer bedrijven aantrekken 

is onmogelijk, omdat er nauwelijks nog 
ruimte is voor industrie in Aalst. Ook de 
vakbonden klagen daarover. Ze vinden 
dat er weinig politieke wil aanwezig is om 
het probleem ten gronde aan te pakken. 
De vakbonden vinden dat er nochtans 
mogelijkheden zijn om nieuwe bedrij
venterreinen te kreëren langs de Sie-

segemlaan en langs de N45 richting Ni-
nove. Maar hier hebben de natuurbe
schermers dan weer problemen mee wat 
niet belet dat het tijd wordt dat alle 
verantwoordelijken (politici, sociale part
ners en milieubewegers) rond de tafel 
gaan zitten. 

(mas) 

OOST-VLAANDEREN 
vr. 26 Jan. GAVERE: Nieuwjaars

receptie van VU-Croot-Cavere, met als 
gastspreker Karel Van Hoorebeke. Om 19u. 
in 't Oud Asper, Kapellestraat 21 te Asper. 
Om 20U.50 gevarieerd kaas- en vleesbuffet 
(deelname 300 fr, kind 150 fr.) Inschrijven 
en info: Denise Coethyn {384.21.61). 

Zo. 28 Jan. CENTBRUCCE: Van 11 
tot 12U.30 In Dienstencentrum, Braemkas-
teelstraat: Gratis nieuwjaarsdrink voor alle 
leden en simpatisanten van VU-Gent-
brugge-Ledeberg. Om 13u. tegen betaling 
(360 fr.) traditioneel ledenfeest met Gentse 
Waterzooi van kip. Tafelrede: Karel Van 
Hoorebeke. Inschrijven: 09/231.19.41. 

Zo. 8 Jan. OUDENAARDE: Nieuw
jaarsreceptie voor alle leden en sympa-
tisanten van VU-Oudenaarde. Om 11u. in 
Taverne D'Abdijhoeve, Wallestraat 161 
(achterkant kerk Ename). 

vr. 2 feb. CERAARDSBERGEN: Jan 
Brouwers geeft diamontage over ,,Indo
nesië, eilanden van goden en demonen". 
Om 20u. in het Koetsenhuis, Abdij, Cer-
aardsbergen. Org.: Vlaams Socio Kultureel 
Centrum Ceraardsbergen. Iedereen wel
kom. 

Za. 3 feb. SINT-DENIJS-WESTREM: 
Jaarlijks vriendenmaal van VU-St.Denijs-
Westrem/Afsnee. Om 19u.30 in het Gil-
denhuis. Gastspreker is Karel Van Hoor
ebeke. Menu: aperitief, warme beenhesp 
met groenten- en fruitassortiment, koffie 
en gebak. Deelname: 550 fr Inschrijven bij 
Anne De Keuckeleire (09/222.91.83). 

Za. 10 feb. MELLE: Valentijntjesbal 
van VU-Melle in de Parochiezaal, Klooster
straat, Melle-centrum. Aanvang om 21 u. 
Muziek: La Squadra. Inkom 150 fr, wk., 100 
fr Happy hour: 1 gratis consumptie vóór 
22u. 

WO. 28 feb. ZULTE: Denise Van Dam 
over Waalse Beweging & Culturele Iden
titeit. Om 20u. in Vergaderzaal Eiblioteek, 
Gaston Martensplein. Org.: FW. 

vr. 1 maart SINT-GILLIS/DENDER-
MONDE: Hutsepotavond van VU-Sint-Gillis-
Dendermonde. Aperitief om 19u.30. Om 
20U:: Hutsepot. In De Schuur, Torrestraat, 
St.-Gillis. Spreker: Bert Anciaux. Deelname: 
300 f r 

WEST-VLAANDEREN 
DO. 25 Jan. KORTRIJK: Turnies voor 

dames, zoals elke donderdag in het Croe-
ningeheem. Org.: FW. Info: Julia Bogaerts 
(056/22.20.30). 

vr 26 Jan. IZEGEM: zaai Mandel-
daele, Emelgemseplein, 20u.: nieuwjaars
receptie vu-lzegem. Met toespraken door 
Geert Bourgeois en Bert Anciaux. ledereen 
welkom. 

Ma. 29 Jan. lEPER: Bezoek aan een 
artisanaal praline- en truffelbedrijf Vertrek 
om 13U.30 aan hotel Ariane, Slachthuis
straat. Mogelijk tot meereizen naar de Boe-
zingestraat 133 te Langemark. info en in
schrijving: VVI, 057/20.24.68. 

WO. 31 Jan. IZEGEM: Grafische kun
sten (3de deel). Door Willy Le Loup (adj. 
conservator Brugse musea). Om I9u.30 in 
de Plantijnzaal, Stadsbiblioteek, Grote 
Markt 20. Org.: VSVK. 

Do. 1 feb. IZEGEM: Mensenrechten 
in de Kerk. Causerie door prof. Rik Torfs. Bar 
Muziekakademie, Kruisstraat 15. Toegang: 
50 fr. Abo's gratis. Org.: VSVK. 

Zo. a feb. BRUGGE: 6 jaar Vlaams 
Ontmoetingscentrum. 25 jaar Informativa 
vzw. Feestmaaltijd in De Gulden Spoor Om 
12u. receptie/apero; 13u. feestmaaltijd; 
17u. feestrede. Deelname: 925 fr. inschrij
ven bij Rony & Daise (344.30.82). 

zo. 4 FEB. IZEGEM: Vlaams Huis, 
13U.30: verzamelen voor wandeling te Rol-
legem-Kapelle. Org.: wandelklub Vlaams 
Huis. 

WO. 7 feb. IZEGEM: Grafische kun
sten. Atelierbezoek voor de kursisten bij 
kusntschilder en grafikus Geert Devos. Om 
19U.30. org.: VSVK. 

DO. 7 feb. OOSTENDE: Voordracht 
over ,,Cevoelensverwerking" door Frans Al-
laert. Om 20u. in het provinciaal sekre-
tariaat. Aartshertogstraat 4. Toegang lOOfr. 
Vooraf inschrijven. Info en org.: Roden-
bachfonds West-Vlaanderen. 

vr 9 feb. IZEGEM: Vlaams huis, 
vanaf 20u.: twaalde kaarting. Ook op 11/2 
vanaf lOu. Org.: Kaartersklub De Vlaamse 
Vrienden. 

Dl. 13 feb. IZEGEM: De rol van het 
OCMW, door Frits Herreman. Om 20u. in De 
Drie Gezellen, Mentenhoekstraat. Org.: 
FW. 

WO. 14 feb. IZEGEM: Grafische kun
sten (4de deel). Door Willy Le Loup (adj. 
conservator Brugse musea). Om I9u.30 in 
de Plantijnzaal, stadsbiblioteek, Grote 
Markt 20. Org.: VSVK. 



Riet was eerder! 

In onze berichtgeving over de ver-
l<iezing van de partijraadsvoorzitter 
(WIJ, 18 januari) is een spijtige fout 
geslopen die wij bij deze rechtzetten. 

Greet Claes is, hoe hadden wij het 
kunnen vergeten!, niet de eerste vrou
welijke voorzitter van de VU-partijraad. 

Reeds eerder werd deze geleid door 
Riet De Clercq (Kortrijk), zij zat de raad 
tussen maart 1984 en september 1986 
voor. 

Met onze verontschuldigingen aan Riet 
en dank aan de vele lezers die ons 
opmerkzaam maakten. 

Vr. 16 feb. ROESELARE: Thema-
avond door Mevr Borremans over Eutha
nasie. Om 20u. in 't Leeuwke, Hugo Ver-
rieststraat 5. Deelname: 50 fr Org.: VUJO-
Zuidwest m.m.v. VLCD. 

Za. 17 feb. KOEKELARE: Leden-
feest VU-Koekelare. In zaal Amfora, Ring-
laan. OM 20u. etentje (koude schoten met 
brood, 320 fr); om 20u.50: Chris Vanden-
broeke over „Vlaanderen: gisteren, van
daag en morgen". Inschrijven voor 10/2 bij 
Norbert Vandecasteele (051/58.90.05). 

Dl. 20 feb. IZEGEM: De relatie 
Grootouders-kleinkinderen. Om 15u. in De 
Drie Gezellen, Mentenhoekstraat. Org.: 
WVC. 

vr. 23 feb. WEVELCEM: vu-leden-
feest van Croot-Wevelgem, in de Gouden 
Fazant, Grote Markt 18. Aperitief om 20u. 
Deelname: 600 fr, kind. 500 fr Inschrijven 
vóór 17/2 bij Lieve Vanoverbeke-Declercq 
(056/41/30.58), G. Daem (056/42.53.60) Of 
C. Debels-Vervenne (056/41.17.19). 

Ma. 26 feb. IZEGEM: Uiteenzetting 
over Waalse beweging en kulturele iden
titeit. Org. en info: FVV-lzegem. 

Ma. 26 feb. KORTRIJK: Denise Van 
Dam over De Waalse Beweging met focus 
op de Vrouw. Om 20u. in Trefcentrum West-
Flandria, Graaf Cwijde van Namenstraat 7. 
Org.: FW. 

vr. 1 maart BISSECEM: varken aan 
het spit-festijn. Tussen 20 en 22u. in Ta
verne Bijenhof, Moravlestraat 52. Deel
name: 500 fr (aperitief en 1 cons, gratis). 
Nadien gezellig samenzijn met muziek en 
dans. Org.: VU-Bissegem. Kaarten bij André 
Vlieghe (056/35.08.75). 

VLAAMS-BRABANT 
vr. 26 Jan. LENNIK: Van 17 tot 26 

jan. organiseert Pajottenlands Jongeren
centrum tentoonstelling: De feiten zwart 
op wit. Over alkohol en weekendongeval
len. Open: weekdagen van 9 tot I6u. za. en 
zo.: van 14 tot 16u. 

vr. 26 jan. SCHERPENHEUVEL-ZI-
CHEM: Openbare gemeenteraadszitting om 
20U.30 in het stadhuis te Scherpenheuvel. 
1ste. verdieping. Info en dagorde bij R. 
Janssens (013/78.19.21) of R Thuys 
(013/77.53.85). 

WO. 31 Jan. VILVOORDE: Nieuw
jaarsreceptie van VU-Vilvoorde-Peutie. Om 
20u. in de foyer van het CC, Bergstraat 1 
(Grote Markt). Gastspreker: Bert Anciaux. 

za. 3 feb. HERENT: Om 20u. in de 
Gemeentelijke Sport- en Feestzaal Warot, 
aan de kerk van Winksele-centrum. Het 
groot orkest Minten speelt ten dan. Prach
tige tombola. Toegang in wk. 100 fn Kaar
ten: 016/22.96.42. Org.: VU-Herent-Vel-
tem-Winksele. 

WO. 7 feb. VILVOORDE: Denise Van 
Dam over Waalse Beweging & Culturele 
Identiteit. Om 20u. in Taverne De Met, Grote 
Markt 7. Org.: FW. 

ZO. 11 feb. ROOSDAAL: 25ste eet
festijn van VU-Roosdaal. Van 11u.50 tot 
21u. in Belleheide-Centrum, O. De Vidtslaan. 
Ook op 12/2 van 18 tot 21u. 

ZO. 18 LAKEN: Pannekoekennamid-
dag in Cemeenschapscentrum Nekkerdal. 
Infang G. Schildknechtstraat 26. Van 14 tot 
18u. Org.: vu-Brussel. 

LIMBURG 
Dl. 30 Jan. OVERPELT: VU-Noord-

Limburg ontvangt Bert Anciaux. In Palethe 
gaat een gespreksavond door vanaf 20u. 
Palethe ligt in de Jeugdlaan, naast 't Pel-
terke in Overpelt-Centrum. 

za. 10 feb. HOESELT: vu-feest in 
Cultureel Centrum van 18u.50 tot 20u.50. 
Keuze uit varkensfilet/perzit (250 fr), videe 
(250 fr), kindermenu: 2 hamburgers (100 
fr). Daarna ontspanningsavond met DJ. In
schrijven en info: Hellinx (089/41.31.38) of 
Thijs (089/41.13.23), voor 4/2. 

ANTWERPEN 
zo. 28 Jan. WIJNECEM: Aperitief-

concert in aanwezigheid van Bert Anciaux. 
Om lOu.30 in zaal De Leeuw, Kasteellei 69. 
Na koncert: Brunch aan 450 fr p.p. (voor-
inschrijven bij M. Mees, 05/553.94.64). Org.: 
VU-Wijnegem/Schilde/Schoten. 

Ma. 29 Jan. ANTWERPEN: Samen 
met VU-Antwerpen: bijwonen van distrikts-
raad. Afspraak om 19U.45 aan Café Den 
Engel (hoek Grote Markt/Braderijstraat). 

vr. 2 feb. BORCERHOUT: Een ge
zellige winteravond met worstenbroden en 
appelbollen voor de hele familie. Om 19u. in 
zaal De Vesper Te boelaarlei 9 (naast de 
kerk). Deelname: 150fnOrg.vu-Borgerhout 
i.s.m. VU-Groot-Antwerpen. Inschrijven: M. 
De Coninck (03/522.08.06). 

za. 3feb. EDECEM: Kwisavond, om 
20u. in Drie Eiken. Nog enkele plaatsen 
beschikbaar Info en inschrijven: José Pop-
pelaars (449.79.01) of Hilde Dewit 
(449.17.66). Org.: FVV-Edegem. 

DO. 8 feb. BERCHEM: Bart De Wever 
over ,,De voorgeschiedenis t/m de door
braak van de VU te Antwerpen ". Om 20u. in 
Alpheusdal, F. Williotstraat. Org.: Coremans-
kring en Vlaamse Kring Berchem. 

zo. 11 feb. EDECEM:Boswandeling. 
Bijeenkomst Kerkplein, Elzenhof om 
15U.15. Info: Karel Degryse (03/449.82.12). 
Inr: VNSE. 

Ma. 12 feb. MERKSEM: Bart De 
Wever over de geschiedenis van de VU in 
het arr Antwerpen. Om 20u.30 in café 
Sportman, Akkerbouwstraat 2. Org.: VU-
Merksem. 

Vr. 16 feb. TONCERLO-WESTERLO: 
Om 15u. in Kapellekeshoef: videovoorstel
ling van film uit 1942 „De begrafenis van 
Staf De Clercq". Nog nooit vertoond voor
heen. Opname van 45 min. org.: SMF-Kem-
pen. 

In ons hart 
leven ze voort... 

LUC Celeyns 
Te Leuven geboren op 25 juni '54 leefde hij 
doorheen zijn familie en het sportief leven 
totaal verweven met zijn streek, met zijn dorp 
Winksele-Herent. Van meetaf leefde hij mee 
met onze VU-ploeg. ledere taak die hij op zich 
nam vervulde hij stipt zonder veel woorden. 
Als sekretaris van de ,,Gym eiï Dans"-groep 
werd hij om zijn wijsheid én inzet gewaar
deerd door de hele dorpsgemeenschap. 
Annemie Huybrechts, zijn echtgenote, en zijn 
kinderen hebben hem met grote moedige 
verbondenheid en liefde omringd totdat hij op 
15 januari '96 - moe gestreden - zijn overtocht 
begon. Tijdens ons laatste telefoontje naar 
Gasthuisberg praatten we nog over zoveel: 
het eerste Vlaamse Parlement; het wel en wee 
van de wijk, van Herent... De overvolle kerk die 
op 18 januari '96 innig meeleefde met de 
grote droefheid van ons allen weze Annemie, 
de kinderen en de familie een troost dat Lues 
beeld ons bij-blijft. 

Gust Salien 
Groeide op in de Zuiderkempen, in Booischot 
waar hij op 11 mei 1924 geboren werd in een 
gezin met 6 kinderen. Zijn vader werkzaam bij 
Gevaert, stierf te vlug... Na zijn basisonderwijs 
trok hij naar de Picpussen in Aarschot en werd 
er Vlaamsgezind. Vanuit de Vlaamse Wacht 
meldde hij zich voor het Oostfront - één van 
de jongste die optrok over Estland... Gewond 
belandde hij in een veldhospitaal. De pijnen in 
benen en longen zouden hem nooit meer 
verlaten. 35 jaar gevangenis in Merksplas en 
Beverio werden zijn doel. Op 10 mei 1950 kon 
hij pas zijn gezinsleven aanvatten en huwde 
met Flora Becquet, ook getekend door de 
repressie. Ze belandden in Leuven. Eerst ar
beidde Gust 15 jaar lang in het slachthuis, dan 
zette hij samen met zijn schoonouders een rij 
frituurzaken op: aan de Tiensesteenweg, aan 
de Lei, aan de Janmolen... Honderden leerden 
hem en Flora kennen. En steeds - na de 
afmattende uren - kwamen Flora en Gust ons 
een steuntje geven in de Cristal, het VU-
vergaderlokaal. Intussen groeide zijn gezin uit 
met 4 flinke kinderen die allen hun weg maak
ten. Graag was hij na veel ziek-zijn naar Herent 
komen wonen. Dat heeft niet meer mogen 
zijn. Maar de innige uitvaart in Herent-Cen

trum op 24 januari '96 bewees hoe hij er zou 
,,thuis" geweest zijn. 

Edwarta Opdebeeck 

Op 10 januari j . l . is in Dublin Edward Op
debeeck overleden, de afgestorvene werd op 
20 mei 1916 in Elisabethstad in het toenmalige 
Belgisch Kongo geboren. Zijn vader van 
Brugse afkomst, was er gerechtsbeamte. 
Veroordeeld omdat hij tijdens de oorlogsjaren 
aktief was in Winterhulp week Ward Opde
beeck in 1944 uit naar Ierland waar hij met 
dezelfde Vlaamse overtuiging en hardnek
kigheid een nieuw leven heeft opgebouwd. 
Als zakenman, hij leidde een belangrijke steen
bakkerij in Kilkenny, was hij een geëerd ie
mand geworden die voor politici van hier tal 
van deuren wist te openen. Zijn huis in Dublins 
Herbert Park was voor de vele honderden 
Vlamingen die Ierland bezochten steeds even 
gastvrij. 

In de aktieve Vlaamse Club van Dublin was 
Ward een sleutelfiguur en de vertegenwoor
diging van Vlamingen in de Wereld nam hij 
met veel overtuiging en grote inzet ter 
harte. 
Frans Van Ransbeeck (Asse) die een vriend aan 
huis was bij de Opdebeecks bevestigt dat 
Ward, zoals op zijn overlijdensbericht staat 
geschreven, ,,de goede en harde strijd heeft 
gestreden." 
R Van Ransbeeck: ,,Edward heeft inderdaad 
de goede maar harde Vlaamse strijd gestreden 
met zijn volk en voor zijn volk, maar de wapens 
waren ongelijk. 
Alhoewel het te verwachten was heeft Ward 
nog heel snel zijn Vlaamse vrienden moeten 
verlaten. Daags voor zijn overlijden vroeg hij 
me nog aan de telefoon naar de evolutie in het 
proces Irma Laplasse. 
Namens de VU, waarin hij veel vrienden had, 
hebben wij de familie in Vlaanderen en in 
Ierland innige deelneming in de rouw aan
geboden. Wij zullen Ward blijven gedenken en 
hopen dat hij zacht rust in de Ierse grond die 
de zijne was geworden." 
Edward Opdebeeck werd op 15 januari in 
Glencree begraven. 
Rouwadres: Herbert Park 28, Dublin 4, Ier
land. 

Vlaamse vrouwen 
leper vieren 

25 jaar werking 
Op zondag 10 december vierde de 
afdeling leper voor de 25ste maal haar 
jaarlijks Kerstfeest, m de gezellige zaal 
van De Meersen was er een gemoe
delijke sfeer met versierde tafels, aan
gepaste muziek en vooral de blijde 
kindergezichten hoopvol uitkijkend 
naar het optreden van klowns, het 
poppenspel en de visput. De apoteose 
was natuurlijk het bezoek van de kerst
man met z'n volgeladen slee. 

De kleintjes konden een lotje kiezen 
om in volgorde de visput leeg te halen, 
leder had een kleinigheid maar zoals 
men zegt: ,,Een kinderhand is vlug 
gevuld". 

Bij het suksesvolle optreden van de 
clowns kon elk kind z'n beste beentje 
voorzetten. 

Toen kwam de langverwachte koffie
tafel, bereidwillige dames brachten 
geurige koffie, lekkere chocolademelk 
en rozijenbrood aan. 

Na het poppenspel kwam geschen
kenvriend de Kerstman aan en stuurde 
jong en oud naar de zevende hemel. 
De dames van het eerste uur mevr 
Braem, Carpentier en Kimpe, werden 
als dank voor hun inzet beloond met 
een bosje bloemen. 
Na 25 jaar kerstfeest slechts één hoop: 
Wieper doe zo voort en oprechte 
danki 

Berta Kimpe Messelis 9 



vu-kritiek op begroting Asse DEZE WEEK IN 

Assenaar en VU'er Etienne Keymolen trekt fel van 
leer tegen de manier waarop de meerderheid de 
begrotingen van gemeente en OCIVIW in Asse wil 
laten goedkeuren. De oppositie kreeg welgeteld 3 
dagen om deze in te kijken. Een begrotings
voorstel dat, door de schikking, bovendien niet 
leesbaar is. 

E. Keymolen: ,,Er wordt van de oppositie verwacht 
dat de begroting op 3 avonden wordt bestudeerd, 
samen besproken en dat al de bedenkingen en 
alternatieven of suggesties worden geformuleerd. 
Dit kan toch niet!" 

Belangrijkste voorwerp van kritiek op het voorstel 

is de tienjaarlijkse vrijstelling van onroerende voor
heffing die gegeven is aan ondernemingen zoals 
Roularta, Hoste, Bally en anderen. ,,Bedrijven die 
op het eerste zicht toch niet moeten vrijgesteld 
worden om ekonomische redenen." Meent Key
molen. 

De VU herhaalt haar eis voor een belasting op 
leegstand, een extra belasting voor mensen die 
meer dan 2 honden bezitten en een belasting op 
reklamebladen. Keymolen: ,,Niet zozeer voor de 
opbrengst, maar vooral om de schadelijke ne-
veneffekten ervan te voorkomen." 

AANBEVOLEN HUIZEN • 

Knack 
DE STUKJES VAN DE PUZZEL 

Straks begint voor Guy Coëme en 7 anderen het Uniop-proces. 
De zaak lijkt een kruispunt van vele andere affaires. 

DE STEMMING BIJ DE PALESTIJNEN 
Guy Verhofstadt als internationaal waarnemer bij de Palestijnse 

verkiezingen. Frans Verleyen volgde hem. 

KNACK MET WEEKEND KNACK, TELE KNACK 
EN TALENT, NU TE KOOP! 

Brugge bezoeken is ook 
kennis maken met het 

Vlaams 
Ontmoetingscentniin 

^ D e G u l d e n Spoor 

rechtover ui^ng parking 

't Zand 22 Brugge 
tel. 050-34.30.82 

* dranken * restaurant 
* snacks * zaal voor 50 pers 

DEVRIESE ^ 
woonveriichting 

baron ruzettelaan 78 
8310 brugge 4 

^baan brugge-oostkamp^ 
V 050 35 74 04 . 

WOONIDEE 
Cecile Moonen 

Interieur Decoratrice 

Wi] hebben hart en tijd voor U 

Gordijnen en Overgordijen 

De beste merken, maken en piaatsen 

20 jaar ervaring 

Advies voor uw( interieur 

Woonidee, Stationstraat 16, 
9280 LEBBEKE 

Tel. 052/41.15.73 

TAVERNE-RESTAURANT 

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

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

Brugge 
Specialiteiten: Visfondue 10 soorten •"* ' 

Visassortiment 7 soorten 
Senegalees Stoofpotje 

1 0 k m Oostende 
De Haan 

Hoevekip Valentine Thonart -•- kreeft. 

Brood- en 
banketbakkerij 

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

SPECIALITEIT 
VAN ALLE 

GELEGENHEIDSGEBAK 

TV 

Kostuums 
naar maat 

TeL: 03/231.35.83 

U bent van harte welkom bij 

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

— Steeds ruime kortingen 
- Kwaliteitsprodukten 
— Uitstekende service 
- Keuze uit meer dan 600 soorten 

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

liet ^aling^utó 
Sedert 191 o 

JAN PAUWELS-DE BRAUWER 
Oude Brugstraat 16,9200 Schoonaarde 

Tel. 052-42.32.46 

Wekelijkse rustdag vrijdag tot zaterdag 18 uur 
Jaarlijks verlof december De fanniliezaak met traditie 
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RETSEN 
Fijne midweek superweekend 

3 Nacliten G 
Luxe kamer, stilte gratis, R 

3x gastronomisch A 
half pensioen, bierdegustatie, T 

Normandische pannekoek I 
met koffie, s 

tevens fietsen ter beschikking etc... 
6.500 fr. per persoon 10 Km van 

de laatste dag uw kamer Brugge & 
tot IS.OOu. Oostende 

Misschien het mooiste hotel in Vlaanderen 

Knip me uit -
fles champape 

Love Arrangement 1 Nacht 

Luxe kamer met dubbele 
whirlpool, 

Aperitief, Gastro-menu, 
champagne op 

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

4.950 fr. per persoon. 

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

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

ZAKENKANTOOR 

MARTENS-DE KEGEL 

N.V. 

BRUSSELSTRAAT 61 
9400 NINOVE 
054/33.43.47 

^Bl^ uw qpp»">e "OOI ge aoai 

GELDPLAATSINGEN 

LENINGEN 

VERZEKERINGEN 



D e oorlog tussen Tsjetjenië en Rusland woedde 

de jongste dagen als nooit tevoren. Vlaams 

volksvertegenwoordiger Willy Kuijpers, die zelf ooit 

met twee Tsjetsjenen opgesloten werd in een 

Armeense gevangenis, gaat dieper in op de feiten. 

Trapt Russische beer 
in Kaulcasische vai? 

Tijdens mijn verblijf in een Armeense 
gevangenis leerde ik twee baardige Tsjet-
jenen kennen. Ooit fungeerde het duo als 
verbindingsmensen aan het Oostfront in 
de gelederen van de Vlassov-troepen. In 
de gevangenis deden ze hetzelfde. Buigen 
naar de (Sovjet-Russische) direktie om 
tegelijkertijd beter hun handeltje te kun
nen drijven. In soldatenduits vertelden ze, 
hoe ze in Armenië verplichte arbeid bui
ten „hun Heimat" moesten verrichten. 
Ze keken naar die rare Vlaming op die het 
- ook door hen - gehate Sovjetrijk met 
pamfletten te lijf was gegaan. Hun sym
patic uitten ze door mij een soort roes-
produkt aan te bieden. (Nee, ik heb er 
geen gebruik van gemaakt!) Zij leerden 
mij wel veel over de Tsjetsjenen, dit 
verstrooid volkje tussen Turkije en Mos
kou. 

TAIP 

Een vierde van dit (bijna verplet) oud-
kristelijk bergvolk leeft nog steeds buiten 
zijn grenzen. Net zoals de Albanezen 
werden ze geïslamiseerd. Zo worden ze 
door beide „religieuze kampen" gewan
trouwd. De meeste Russen beschouwen 
hen als „Untermenschen". En dat doen ze 
met alle Kaukasische volkeren... 
De oorlog die nu in Tsjetsjenië woedt, is 
een echte koloniale oorlog. Gedoemd om 
te verliezen! Net zoals Frankrijk verloor 
in Algerië en in Indo-China, net zoals de 
Britten het onderspit delfden in hun tien
tallen kolonies, zit Rusland geteisterd met 
zijn kolonies uit de Tsaristische- en Sov-
jettijd. Hoelang nog? 
Want zoals in Afghanistan liggen in dit 
dunbevolkte berggebied nog vele ge
roofde en gesmokkelde (ex-Sovjet-)wa-
pens in bergholen te wachten... ledere 
Tsjetsjeense 'taip' heeft haar legertje. En 
zo zijn er 130! De taip (Tsjetsjeens) is 
heilig! Wie aan de 'taip' raakt, wacht de 
bloedwraak. De 'taip' is de familie, de 
klan. Zij overleefden de Mongolen, de 
Perzen, de Sovjetkolonisatie. Met de 
handoplegging van de mullah's blijven zij 
bovennatuurlijk sterk, de taip omringt 
begraafplaatsen met een mytische kracht. 
Men blijft er beter uit de buurt. 

BELANGEN 

De Amerikaanse president Bush pleitte 
een kleine 5 jaar geleden in het Oe
kraïense Kiev voor een verderzetting van 
een nieuwe soort Sovjetfederatie o.l.v. 
Rusland! Daarbij ging Bush voorbij aan 
de onvervreemdbare bestaansrechten van 
ieder volk. De zoveelste staats-nationa-

listische fout, dat bewijst de huidige -oor
log. Volken- en mensenrechten worden 
steeds door staten weggewuifd als „tri
bale binnenlandse problemen". 
De nieuwe (Europese) Russische Fede
ratie, ondertekend op 31 maart 1992 te 
Moskou, is vrij onbekend in de EU. Ze 
tek 20 republieken, met daarnaast 12 
grotere zelfstandige regio's, 6 krai's, 49 
oblast'en met tenslotte een speciaal stads
statuut voor Moskou en St.-Petersburg. 
Zeker op de zuiderrand is die federatie 
alles behalve Russisch. Ekonomisch zijn 
de deelstaten van mekaar afhankelijk. 
Zoals Koeweit in grote mate belangrijk is 
voor de Westerse petroleumvoortbrengst 
en -doorgang, blijft Tsjetsjenië met de 
oliepijplijn naar Bakoe het voor Rus
land. 

Geopolitiek bekeken zouden zowel Tur
kije als Iran er graag voet aan wal krijgen. 
Daarnaast leveren de vruchtbare Tsjets
jeense dalen tonnen goede en goedkope 
landbouwprodukten voor de Russische 
markt. Ook de mijn- en bosbouw wordt 
door de Russen gekontroleerd. Meer dan 
een eeuw koloniseren de Russen de Kau
kasische volkeren. De 4 steden van Tsjets
jenië - Grozni op kop - zijn voor een goed 
deel verrussischt. De Russen vormen er 
de grootste bevolkingsgroep na de Tsjets
jenen. Na de ineenstorting van het Sov
jetrijk zakten de bezettingstroepen in an
archie en smokkel weg. 
In Moskou staat de Russische politieke en 
militaire eer op het spel. Het grote Rode 
Leger dreef de kleine, verdeelde Tsjets
jeense klanlegertjes bij mekaar. Deze zijn 
opgejut en aangevuld door Turkse Grijze 

Wolven, door Afgaanse en Jordaanse 
kommando's en natuurlijk ook door de 
Abkazen en Dagestani. De soldaten-van-
Allah vechten gemotiveerd, zoals destijds 
de Japanse kamikazepiloten of de Viet-
cong. Het aantal oorlogsdoden (voor de 
Russen) ligt in Tsjetsjenië nu al hoger dan 
in Afghanistan... De ex-sovjet-generaals 
voeren deze oorlog tegen hun zin, op 
bevel van Jeltsin. 

Bovendien ontwrichten de meer dan 
150.000 vluchtelingen bovendien Dage
stan (met op zijn beurt 7 roerige vol
keren), Ossetië en Ingoesjië! De Tsjets
jeense ekonomie is verwoest. De Rus
sische beer heeft dus vele dorens in zijn 
klauwen. En internationaal draaide de 
wind... Op 5 januari 1995 liet Warren 
Christopher duidelijk horen dat Rusland 
Tsjetsjenië - als volk! - moest eerbie
digen. En sedertdien blijft Washington, 
een olie-oog pinkend naar de Islamwe-

reld, maar hameren op de mensenrech

ten. De nieuwe Russische Federatie alleen 

al telt 18 miljoen islamieten... 

Europa volgde dat protest. Bosnië was 
een les. De EU-hulpgeldenkraan werd 
een slag dichtgedraaid. En Jeltsins her
verkiezing staat op het spel. De extreem
rechtse adem is zo voelbaar in zijn nek, 
dat hij z'n eigen (vredelievende) generaals 
met militair geweld voorbijloopt... Zal 
David Tsjetsjeen, op 1.600 km van Mos
kou, het pleit winnen? Moreel gesproken 
is dat reeds het geval. 

HET KAUKASUSGEBERGTE 

Deze bergketting verbindt de Zwarte 
Zee, de Zee van Azov en het Westen met 
de Kaspische Zee in het Oosten. Hij 
wordt door ± 12 miljoen mensen be
woond. Die behoren tot 9 grotere en 70 
kleinere volkeren, ingedeeld in 9 au
tonome en regionale republieken. Een 
40-tal talen worden er geschreven en 

onderwezen. Mongolen, Perzen en Tur
ken hebben dit sleutelgebergte willen 
overoveren, vooraleer het ingelijfd werd 
bij het Ottomaanse Rijk en daarna door 
het Tsaristisch-Russische koloniaal rijk, 
later de Sovjetunie. Duitsland bezette het 
in 1943-1944 en liet gedurende die oor
logsjaren een kollaboratie ontstaan die 
Stalin vanaf 1944 de reden gaf om mil
joenen Tsjetsjenen, Ingoesjen, Balkaren, 
Kalmukken, enz... te laten deporteren. 
Vanaf 1956 werden de gedeporteerde 
volkeren „in eer hersteld" en mochten ze 
terugkeren naar hun wild gebergte. In
tussen was er zoveel verrusssischt. De 
Tsjetsjenen waren tot de bedelstaf ge
bracht. Verstoken van eigentijds onder
wijs, bleef de Islam en hun grote familie 
(de taip) met haar stevige gewoonten, hun 
enige sociaal-kulturele houvast. Russen 
waren voor hen uitbuitende kolonisten 
met een totaal-vreemde taal, religie en 
ekonomie. 

Willy Kuijpers 
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Tsjetsjenië vormde tijdens de Sov
jetunie-tijd een van de 15 zelf
standige republieken met 3 
hoofdvolkeren: ± 750.000 Tsjets
jenen; ± 165.000 Ingoesjen en 
zowat 300.000 (Ingevoerde) Rus
sen. Daarnaast leefden en leven er 
kleinere minderheden zoals Arme
niërs, Oekraïeners, Koemyken, 
enz... Zowat 25% van de Tsjets
jenen leven elders In de Sovjet
unie: vooral in de buurrepubllek 
Dagestan, In andere delen van de 
Kaukasus, In Moskou-Rusland 
enz... 

Het Sovjetsysteem Het enkele per
sonen uit die volkeren opklimmen 
In de Sovjetpiramide. Het zijn de 
allbifiguren van de gecentrali
seerde macht in Moskou. Zo zijn 
twee Tsjetsjenen erg Invloedrijk 
(geweest). Dzjokar Doedajev en 
Roeslan Chasboelatov groeiden 
als gedeporteerden op In Kazak-
staanse hoofdstad Alma-Ata. 
Dzjokar Doedajev (°1944) bracht 
het tot Sovjetgeneraal bij de 
luchtmacht. Hij huwde een Rus
sische. Toen Ik In Estland verbleef 
schouwde hij er als luchtmacht-
baslskommandant de vertrek
kende Sovjettroepen! Roeslan 
Chasboelatov (°1942), een briljant 

Leninistische ekonomist, ooit In 
Moskou parlementsvoorzitter. Is 
een Tsjetsjeen. Hij moet het af
leggen In zijn behoudsgezind ver
zet tegen Boris Jeltsin. 

Hoewel belden In het verzet zitten 
zijn het mekaars vrienden niet. Ze 
behoren Immers tot een verschil
lende taip. En: de familie Is heilig 
en levert de onberekenbare stra
tegie voor haar veldheren; 'n 130-
tal voor een lap gebergte, zo 
groot als Vlaanderen. 

Rusland leverde er de jongste ja
ren voor 150 miljard roebel aan de 
oppositie. En de veldheren roof
den die van mekaar! Alleen de 
Georgiërs met Zvrlad Gamsak-
hourdla erkenden Dzjokar Doe-
dajev's presidentsverkiezing en de 
Tsjetsjeense onafhankelijkheid. 
Maar bulten wat mondwerk, laat 
Stalins geboorteland de Tsjetsje
nen alleen op de barrlkade. 

Naar verluidt vertrekt er uit de 
Turkse wapen-'Sllecon Valley' 
rond Ankara, heel wat munitie 
naar het Turkse broedervolk... Nu 
het geweld afneemt in het Zui
derse Midden-Oosten, vult het 
centrale Midden-Oosten de TV-
programma's... 

Doed^ev en 

Chasboelatov: 

mekaars 

vrienden niet. 
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atrick Mortier, uitgever van ComidEvents 

(Koksijde), zorgde onlangs voor een 

aangename verrassing in stripland. Zo verschenen de 

eerste vier delen van „De grote Vlaamse tekenaars". 

Vier uiterst verzorgde en stevig gedokumenteerde 

boeken die terecht een leemte opvullen. 

De grote Vlaamse tekenaars 

Dirk stailaert 
won met 

recht en 
reden de 
Bronzen 

Adhemar 

IS ) 

12 

De vier Vlaamse,̂  striptekenaars die be

handeld worden zijn achtereenvolgens 

Merho, Hec Leemans, Rik Clement en 

Dirk Stailaert. Elk van hen met een eigen 

verhaal. 

MERHO 

In een voorwoord vertelt Hec Leemans 

hoe hij Merho zowat een kwarteeuw 

geleden leerde kennen in de kazerne van 

Lüdenscheid, waar hij Jager Jansens te

kende. Niemand kon weten dat de twee 

soldatenvrienden mekaar broederlijk 

zouden terugvinden in Het Laatste 

Nieuws. Na heel wat omzwervingen 

startte Robert Merhottein (°24 okt. 1948) 

niet zijn suksesreeks „Kiekeboe" (1975). 

In het boek leren we verder dat Merho 

lange tijd medewerker was van Studio 

Vandersteen, waar hij o.m. „Pats" te

kende. Zijn Kiekeboe kwam overigens 

niet zo heel vlot in de krant terecht, de 

redaktie vond het ietsje te veel voor 

kinderen, maar reeds na een paar ver

halen zat het goed. Vlaanderen had er een 

nieuwe stripheld bij, die het in 1984 te 

Antwerpen zelfs tot „Snor van het jaar" 

bracht... Merho is duidelijk een produkt 

van de Vlaamse School (Vandersteen-

Sleen en Bob De Moor die hem op 15-

jarige leeftijd reeds een gesigneerde te

kening toezond). Hij won intussen ook 

reeds de Stripgids, mag zich verheugen op 

een heuse fanclub die af en toe eens afzakt 

naar het restaurant „Kiekeboe" in het 

Oostvlaamse Zulte, zag zijn „Witte 

Bloed" verfilmd en werd vertaald in het 

Engels en het Frans. Sofie Messeman 

schreef deze paperback die 295 fr. kost 

(er is ook een hardback, genummerd en 

gesigneerd op 750 ex., met extra ze

gelblad, kostprijs 795 fr.). 

HEC LEEMANS 

Mare Sleen leidt Hec Leemans in. De 

grootmeester prijst de inzet van Leemans 

voor de Vlaamse tekenaars (o.a. via de 

Vlaamse Stripgilde) en bekent dat hij 

verliefd is op Rooie Zita. Ook Hec Lee

mans (° 28 januanri 1950) was al vrij 

vroeg gebeten door de tekenmikrobe. 

Stripliefhebbers weten dat Hec zowat alle 

tekenstijlen beheerst, met een lichte voor

keur voor een realistische pen (Bake-

landt). Zo is er zijn grappig „Circus 

Maximus" in onvervalste klare lijn-stijl, 

maar het meest bekend is ongetwijfeld de 

Bakelandt-reeks, gebaseerd op de legen

darische rovershoofdman uit het West-

vlaamse Lendelede. Uit het boek ver

nemen we dat niemand minder dan Sal

vador Dali, halverwege de tachtiger jaren, 

op een Frans stripfestival zijn bewon

dering uitsprak voor onze Vlaamse Ba-

kelandt. Of viel Dali voor de charmes van 

Rooie Zita, net zoals Mare Sleen? Laatst

genoemde laat overigens in het boek een 

halfnaakte Madam Pheip wedijveren met 

Rooie Zita. 

Hec Leemans publiceerde ook reeds een 

paar prachtige „Kowalski"-verhalen en 

schrijft scenario's voor de Nino-reeks van 

Dirk Stailaert. 

van Dees Dubbel" (later aangevuld met 

diens spitsbroeder César). De verhalen 

verschenen in Ons Zondagsblad en Het 

Volk. Of wie herinnert zich niet „Rein-

hart, de eenzame ridder" (verschenen in 

't Kapoentje)} Of de tekenverhalen ge

baseerd op teksten van John Flanders 

(Jean Ray); Rik brengt overigens uit

voerig relaas over John Flanders. En ook 

dat is een unicum: Rik had het nooit 

uitvoerig over zijn strips. En zo vernemen 

we thans dat niemand minder dan ACW-

topman Gust Cool, toen „Nero"' van 

Mare Sleen in 1965 uit Het Volk ver

dween, aan Rik opdracht gaf om Dees 

Dubbel van een metgezel te voorzien, 

„Cesar", want het moest ook een Ro

meinse keizer zijn! 

Stailaert (° 18 december 1955) post vat

ten tussen de groten uit het Vlaamse 

beeldverhaal. Het is zijn vriend, Jean-Pol 

(bij wie Stailaert jaren geleden werkte), 

die de inleiding voor zich heeft genomen. 

Van Stailaert is geweten dat hij op mees

terlijke wijze alle stijlen beheerst. Zijn 

„Nino" kon zo van de hand van Hergé of 

Bob De Moor zijn. „Kramikske" kon hij 

feilloos narekenen en sedert 1992 is hij 

ook de gedroomde medewerker van 

Mare Sleen. 

Anekdotisch vernemen we dat een deel 

van het Nero-verhaal „De Barbarijse Vij

gen" geïnspireerd is op de inzending die 

Stailaert net niet tijdig naar de Oost-

rozebeekse Mare Sleen-happening 

bracht. 

KIEKEBOE ZAND EROVER Tekst &tek.: MERHO 
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Het is eveneens Sofie Messeman die dit 

tweede boek uit de reeks schreef. De 

paperback kost 349 fr. en er zijn 500 

hardbacks, genummerd en gesigneerd en 

voorzien van een extra onuitgegeven ver

haal (995 fr.). 

RIK CLEMENT 

Rik Clément (° 24 dec. 1920) is on

getwijfeld één der miskende grootmees

ters van het Vlaamse beeldverhaal. Ou

deren zullen weliswaar met veel nostalgie 

terugdenken aan „De daverende daden 

Deze en nog andere prachtige anekdoten 

maken dit boek tot een pareltje. Auteur 

Jan Durf heeft beslist een belangrijke 

bijdrage tot de Vlaamse stripgeschiedenis 

geleverd. De paperback kost 395 fr., de 

hardback, genummerd en gesigneerd op 

350 ex., kost 1.295 fr. Men krijgt er wel 

„De geest van de ruïne", een onuit

gegeven album van Ridder Reinhart, bij. 

DIRK STAILAERT 

Zopas won hij nog de Bronzen Adhemar 

en ja, met recht en reden mag Dirk 

Van Dirk Stailaert hebben we het beste 

nog niet gezien. Sofie Messeman leverde 

ook hier puik werk af. Deze paperback 

kost 349 fr., de hard-back is genmmerd en 

gesigneerd (500 ex.) en kost 995 fr. 

Tevens krijgt men er een extra-onuit

gegeven Kitty-album bij. 

Lieven Demedts 

t r De boeken zijn te koop in de strip-

handel of via cheque/overschrijving 

(port gratis) op rek. 380-0057440-87 

van ComidEvents, Capucijnenlaan 

34, 8670 Koksijde. 



W ie niet geleefd heeft, sterft ook. Om deze 

vrijblijvendheid toch nog enige kracht bij 

te zetten durven wij u, zo vlak na de kulinaire 

uitspatting die ook uw eindejaarsfeesten 

ongetwijfeld waren, nog enkele kookboeken van 

harte aanbevelen. Eten doe je trouwens het ganse 

jaar door en dan kan dat maar beter lekker zijn! 

Fijne leeswaren 
Het nieuwe NRC-handelsblad kookboek, 

in de boekhandel onder die titel te krij
gen, moet het de aspirant-chefs mogelijk 
maken een volledige menu uit te dok
teren, van voor- tot nagerecht, met alle 
mogelijke tussenstappen. De uitgave bun
delt een selektie van recepten die da
gelijks m deze Nederlandse krant ver 
schijnen. Het kon dan ook met anders of 
het 'NRC-handelsblad kookboek' moest 
een internationaal allegaartje worden, 
waarin niet dadelijk een lijn te trekken 
valt. 

Zoals van een goed kookboek verwacht 
mag worden, worden alle recepten zon
der franjes, maar overduidelijk weerge
geven. De uitgave bevat geen foto's, maar 
sobere pentekeningen zodat de kok van 
dienst al zijn kreativiteit nodig zal hebben 
om zijn 'Muzikaal scharrelvarken' of zijn 
'Feestelijk opgetutte kip' mooi te pre
senteren aan zijn disgenoten. En om voor 
eens en voor altijd met een stereotiep af te 
rekenen: met alle Nederlandse kook-
boekeji beginnen met de zin 'Leen een 

FIJNE VLEESWAREN 

In tijden dat de beenhouwer ons om de 
oren slaat met Samson- en aanverwante 
worsten, is een boek als Ftjne Vleeswaren 

een herademing Deze wel bijzonder 
luxueuze uitgave gaat in het eerste deel 
dieper in op de bereidingswijzen van 
diverse soorten charkutene en bevat in 
een volgend deel een aantal recepten met 
kleine vleeswaren, zowel warm als koud 
en allemaal rijkelijk geïllustreerd. 

Enigszins misleidend is de ondertitel van 
het boek: 'Bereiding en recepten met de 
heerlijkste charcutene'. In werkelijkheid 
komt het erop neer dat slechts een derde 
van de totale ruimte m beslag wordt 
genomen door recepten om zelf klaar te 
maken. Het overgrote deel wordt immers 
gebruikt om de bereidingswijze van de 
charkutene uit de doeken te doen, iets 
wat voor de geïnteresseerde lezer dan wel 
boeiend moge zijn, de kok zelf heeft er 
minder baat bij. Dat, samen met de hoge 
prijs, IS evenwel de enige opmerking die 
WIJ in negatieve zin durven geven. 

ITALIAANS & 
NAGERECHTEN 

Na het doorbladeren van De Italiaanse 

keuken uitgegeven in de reeks 'De nieuwe 

grote kookschool' bij Lannoo konden wij 

opnieuw een stereotiep ten grave dragen-

Italianen eten gevarieerder dan spaghetti 
en pizza. Al wordt er bij deze twee 
gerechten stilgestaan, de uitgave bewijst 
overduidelijk dat de Italiaanse keuken 
veel meer in petto heeft. 
Elk gerecht is voorzien van een kleu
renfoto en een korte beschrijving van de 
bereidingswijze. Wat dit kookboek in
teressant maakt is dat de samenstellers 
ervan eraan gedacht hebben een korte 
beschrijving van de basisingrediënten van 
de Italiaanse keuken te geven. Wie deze in 
huis heeft, kan aan de meeste recepten 
beginnen zonder voor verrassingen te 
komen staan. Achteraan in het boek is een 
keukenlexicon opgenomen die kort en 

overzichtelijk de belangrijkste bereidmgs 

wijzen en ingrediënten beschrijft. De

gelijke uitgave aan een kok-vriendehjke 

prijs 

In de reeks 'De nieuwe grote kookschool' 
verscheen ook Nagerechten Het boek is 
van dezelfde kwaliteit als zijn Italiaanse 
broer en bevat een 200-tal recepten om 
handen en vingers bij af te likken. 

Gebak, ijs, vruchtendesserts, maar ook de 
minder koerante gepocheerde nagerech
ten; alles kreeg ruime aandacht. Voor wie 
wil weten hoe hij zijn gasten wil ver
wennen met 'Kwetsenknoedels' een boek 
om in huis te hebben. 

o»Het meuwe NRC-handelsblad kook

boek, Uttg. Nijgh & Van Dtttnar -

Amsterdam, 1995, 287 blz., 699 fr. 

o»Ft)ne Vleeswaren. Bereiding en re

cepten met de heerlijkste charcutene, 

Dantel Boerjan, Uttg. Lannoo - Tielt, 

1995,143 blz., 1.295 fr. 

o»De Italiaanse keuken. De beste re

cepten, Cornelia Schinharl, in de reeks 

'De nieuwe grote kookschool', Uitg. 

Lannoo - Tielt, 1995, 144 blz., 650 

fr. 

^Nagerechten. De beste recepten, Mo-

nika Kellermann, Uttg. Lannoo - Tielt, 

1995,142 blz., 650 fr. 

W ie tijdens de lange winteravonden de TV 
eens een l<eertje uit wil laten om te 

lezen, maar niet direkt aan een dikke turf wil 
beginnen, vindt mogelijk zijn gading bij de 

kortverhaien of kursiefjes. 

Niet te geloven 
HIJ kan dan misschien De man die 
niet van deurwaarders hield ter 
hand nemen Een verhalenbundel 
van de hand van Jos Vandeloo en 
uitgeven by Manteau Vandeloo 
weet nu eens te verrassen, dan 
weer te ontroeren en die afwis
seling, samen met zijn trefzeker
heid kwa woordkeuze maken dat 
WIJ deze uitgave als 'aan te be
velen' durven aanprijzen 
Van een heel andere soort zijn de 
kursiefjes van Louis Verbeeck, die 
eigenlijk geen kommentaar meer 
behoeven Wie van zijn hersen
spinsels houdt, heeft zich Een 
zonnebloem In de veranda im 
mers al lang aangeschaft In een 
vijftigtal korte stukjes bekijkt de 
auteur het leven nogmaals vanuit 
een andere hoek zijn hoek Vak
werk' 

UIT NEDERLAND 

Van Frans PointI, een tot voor en
kele jaren nog nobele onbekende 
Nederlander, die met 'De kip die 
over de soep vloog' plots een best 
seller auteur werd verscheen on
langs Ongeluk is ook een soort 
geluk met daann (byna) alle ver
halen van PointI gebundeld Ge

schreven in een heldere styl, met 
veel liefde voor de gewone mens 
Michel Boll öoet met Kus me, kus 
me, kus me zyn debuut als schry-
ver van kortverhaien Een geslaagd 
debuut In alle vyf humoristische 
verhalen van de bundel loopt iets 
spaak in het streven van de hoofd
rolspelers de aandacht te trekken 
van hun direkte omgeving Dat 
falen kan, zo blykt, even fatale 
gevolgen hebben 
Van Peter van Straaten bekend 
tekenaar en schryver, verscheen 
by Rainbow Pockets, Die Agnes 
taferelen uit het leven van eén van 
Nederlands meest bekende vrou
wen De wegen van Agnes zyn ook 
nu, net zoals in de voorgaande 
bundels, weer ondoorgrondelyk 
en daar lykt de dame in kwestie 
nog het meest onder te lyden 
Licht verteerbaar en goedgeschre
ven amusement Voor de lezer dan 
toch 

— • « * ; • ^ * ' 

ROMAN 

Ik ook van jou, het debuut van 
Neerlands nieuwe literaire ster Ro
nald Giphart, verscheen nu ook in 
pocket-uitgave De roman werd 
bekroond met het Gouden Ezels

oor voor het bestverkochte de 
buut van 1992 en daarmee had 
lezend Nederland met helemaal 
ongelyk Vooral jongere ouderen 
zullen met dit boek enkele uren 
prettig kunnen doorbrengen 
Wie dat nog altyd met schynt te 
kunnen is Boudewijn Buch, van wie 
onlangs Geestgrond het vervolg 
van het gelauwerde 'De kleine 
blonde dood', verscheen Op
nieuw doet Buch het (autobio
grafische) verhaal van de moei
zame relatie tussen vader en zoon 
met aan het eind wel een zeer 
verrassende ontdekking We kyken 
uit naar een nieuw vervolg en wel 
om twee redenen Buch boeit en 
Buch zal zichzelf waarschynlyk nog 
wel met gevonden hebben 

c&Ongeluk IS ook een soort geluk, 
Frans Potntl, Uttg. Ntjgh & Van 
Dttmar - Amsterdam, 1995, 382 
blz., 799 fr. 
c»Kus me, kus me, kus me, Mtchel 
Boll, Uttg. Arbeiderspers - Ant
werpen, 1995, 234 blz., 699 fr. 
c»De man die ntet van deurwaar
ders hteld, Jos Vandeloo, Uttg. 
Manteau - Antwerpen, 1995, 233 
blz., 650 fr. 

o»Een zonnebloem in de veranda, 
Louis Verbeeck, Uttg. Davtds-
fonds/Clauwaert - Leuven, 1995, 
134 blz., 395 fr. 
c^Dte Agnes, Peter van Straaten, 
Uttg. Rainbow Pocketboeken - Am-

'^"sterdam, 1995, 207 blz., 260 fr. 
c»Ik ook van JOU, Ronald Gtphart, 
Uttg. Singel Pockets - Antwerpen, 
1995, 216 blz., 300 fr. 
c»Geestgrond, Boudewtjn Buch, 
Uttg. Arbeiderspers - Antwerpen, 
1995, 153 blz., 599 fr. 

Büch, Giphart 

en Pointi: 

verhalen uit 

Nederland. 

B. 



DEVIL IN A BLUE DRESS 

Deze film is gebaseerd op een boek van Walter Mosley, de favoriete 

auteur van Bill Clinton. Deze 'Duivel in een blauwe jurk' baadt 

volledig in de sfeer van de grote dagen van de film noir. VS, 1948: 

Easy Rawlings voelt zich niet zo lekker want hij heeft zoeven zijn 

baan verloren. Zonder poen en met afbetalingen op een huis laat 

hij zich door een duistere figuur overhalen om op zoek te gaan naar 

Daphne. 

Wanneer hij ze vindt, is ze reeds vermoord. Wat volgt is een verhaal 

van afpersing, racisme en politieke intriges. In deze meeslepende 

film wordt stukje bij beetje het raadsel van de moord ontrafeld. 

Puik akteerwerk van o.a. Denzel Washington, mooie fotografie. 

Nieuw in de bios 

MONEY TRAIN 

Het duo Snipes-Harrelson geeft geen gensters in het tussendoortje 

'Money Train'geheten. Deze trage film is gebaseerd op een scenario 

waarvoor zelfs een middelmatige kommerciële omroep geen geld 

voor zou neertellen. Zwarte Wesley en bleekscheet Woody zijn 

twee transport-agenten in NY-city. Het optreden van Grace, in het 

mooie figuurtje van Jennifer Lopez, kan de film hier en daar nog 

redden. (*) 

SMOKE 

Opgemerkte film van Wayne Wang op het festival van Berlijn naar 

een origineel skript van bestseller-auteur Paul Auster die, zoals ook 

in 'Smoke', meesterlijke verhalen schrijft over vermiste personen. 

Het verhaal draait rond de Brooklyn Cigar Store, uitgebaat door 

Auggie Wren (Harvey Keitel) en de zoektocht naar een dood

gewaande vader. 

Alles is opgebouwd in 5 hoofdstukken die elkaar in- en aanvullen. 

Wie de tel kan bijhouden - meer dan 15 verschillende personages! 

- zal 'Smoke' zeker een goede film vinden. Andere, minder 

aandachtige kijkers, kunnen zich best onthouden. (***) 

Willem Sneer 

• MEDIALANDSCHAP • 

^ = # The Fisher King 
Een geslaagde satire van 
ex-Monty Python-teke
naar Tern/Gilliam over de 
vriendschap tussen een 
aan lager wal geraakte 
radloprezentator en een 
krankzinnige vagebond. 
Jeff Bridges en Robin 
Williams zijn erg overtui
gend Ned. 1, Mt. 27 
Jan., om 20u.30 

^=J^ Ruby Wax meets... imelda Marcos Ruby 
Wax neemt in haar interviews zelden een blad voor de 
mond en haar gesprekspartners krijgen vaak het 
deksel op de neus. Zij ging in Manilla praten met 
Imelda Marcos, de voormalige First Lady van de 
Filipijnen. BBC 1, zon. 28 Jan., om 23u. 

^rJ^ Commandante Marcos Franse dokumen-
taire van in de reeks De keuze van Dekeyzer. Com
mandante Marcos is de jonge, intelligente aanvoerder 
van de Indiaanse boeren, de Zapatista's, die zich in het 
zuiden van Mexico verzetten tegen de praktijken van 
de machtige landeigenaars. TV 2. zon. 28 Jan., om 
19U.50 

*&=# Nature's Numbers Enkele vooraanstaande 
biologen trokken naar het Boliviaanse regenwoud om 
te onderzoeken welke levensvormen verdwenen zijn 
of het sterkst worden bedreigd. BBC 2, maan. 29 
Jan., om 21 u. 

lfe=# Wie niet waagt in de jaren dertig werd in 
België gestart met de ,,Koloniale Loterij". Sedertdien 
veranderde de naam een paar keer, maar het principe 
bleef gelijk: om te kunnen winnen moetje spelen. Een 
dokumentaire, voor Boulevard. TVI, woens. 31 Jan., 
om 21U.40 

1̂ ==̂  Panorama Onder de titel Nog zo veel te doen 
maakte Kris Smet een reportage over de problemen 
van rolstoelgebruikers, gaande van onbegrip en ge
brek aan integratie tot diskriminatie en zelfs ver-
waariozing. Een aangrijpend dokument TV 1, don. 1 
feb., om 22U.15 

'&=# Tomorrow's world In Bombay Bombay is de 
kulturele en financiële hoofdstad van India, een me
tropool die lijdt aan de typisch westerse ziekte: 
verkeersellende en luchtvervuiling, in Bombay wor
den die problemen evenwel aangepakt. BBC 1, vr. 2 
feb., om 20U.30 

^J? Ad Fundum Erbij willen horen, kan je leven 
kosten. Zo luidt de ondertitel van deze Vlaamse film, 
over een uit de hand gelopen,,ontgroening" van een 
eerstejaarsstudent. TV 1, vr. 3 feb., om 2lu.50 

Uit een mededeling van Mare Stassijns, 

Departementshoofd van de BRTN-TV-
Sportdienst, blijkt dat de Vlaamse open
bare omroep kwa kijkcijfers niet mag 
klagen over het werk van de sportre-
daktie. Sport is één van de sterkhouders 
van de BRTN. En dat wekt verwondering 
omdat de dienst na het verlies van het 
voetbalkontrakt door veel waarnemers 
reeds van de laatste eretekens werd voor
zien. 

In de voetbalverslaggeving moet de 
BRTN, wat betreft de Belgische kom
petitie en de wedstrijden van de Rode 
Duivels, inderdaad de duimen leggen 
voor de kommerciële konkurrent. Voor 
alle andere sportverslaggeving blijft het 
Huis van Vertrouwen in de kop van het 
klassement. Wielrennen, natuurlijk, maar 
ook boksen en Fl haalden meer dan 
behoorlijke kijkcijfers. 

GlLOÏWlÈT iMfïii 

Stassijns' nota spreekt ook over de fi
nanciële middelen van zijn dienst. „Kan 
bij een gebrek aan een hogere dotatie niet 
een beperkte vorm van reklame, enkel 
rond sportevenementen, worden opge
nomen?", zo stelt hij de vraag. De huidige 
sponsoring - de logootjes - kan niet 
optornen tegen de pure reklame op de 
kommerciële kanalen. 

in de icop van het 
iciassement 

Mare Stassijns 

'Interessante perspektreven' ziet Stassijns 
ook in de geplande wetgeving over de 
zgn. vrije nieuwsgaring. Die laatste be
paalt o.a. dat nieuwsredakties vrije toe
gang moeten krijgen tot openbare ma
nifestaties. „De eskalatie en wildgroei van 
eksklusiviteitskontrakten heeft een re
gulering noodzakelijk gemaakt. Het eko-
nomisch (eigen)be!ang van de organisator 
of sportbond is ondergeschikt aan het 
hoger belang van het recht op infor

matie." stelt Stassijns. Terecht, tenminste 
wanneer sport daadwerkelijk 'nieuws' is, 
en geen 'ontspanning'. 
In de nota pleit hij ervoor de vrije nieuws
garing het alleenrecht van de openbare 
omroep te laten. Op die manier krijgt 
iedereen de berichtgeving waar hij recht 
op heeft. Ook de organisatoren van de 
evenementen zouden daarmee gebaat 
zijn: ze hoeven de rechten niet af te staan 
aan kommerciële netten die daarmee geld 
verdienen op de rug van een ander. 
En mocht deze denkpiste geen genade 
vinden in de ogen van de beleidsmakers, 
dan moet de BRTN maar een participatie 
nemen in een nieuwe of reeds bestaande 
betaalzender. 'Niet als doel op zich, maar 
als middel.' De openbare omroep zou op 
die manier én verzekerd blijven van sport-
beelden én van de verspreiding ervan. 
Zowel in Nederland (NOS-Filmnet) als in 
Wallonië (RTBF-Canal-F) bestaat al een 
soortgelijk akkoord. Benieuwd of de 
overheid de bal dan wel de man gaat 
spelen. 

(gv) 
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Vooraleer Jan Van Rompaey Johan 
Vande Lanotte, media-verschijnsel 
en in de tijd die hem rest ook nog 
ministervan Binnelandse Zaken, en 
Chris De Stoop, op elkaar losliet, 
vond de gastheer het nodig Jimmy 
B. te problematiseren. Deze 
'Waawl-nicht' van Chris Vanden 
Durpel zorgt naar het schijnt voor 
nogal wat negatieve reakties in het 
homo-milieu. Tenminste dat vond 
Frank DIngenen eerst wel en 
daarna niet meer. 
De vier 'ge-oute' homo's die rond 
de tafel zaten, waren het erover 
eens dat met holebi's niet meer 
gelachen of gehuild mag worden. 
Na het maken van deze opmerking 
had het viertal er dan ook beter 
aan gedaan de hele diskussie te 
laten voor wat ze was en plaats te 
nemen tussen de andere gewone 
mensen. 

Van Chris De Stoop verscheen vo
rige week 'Haal de was maar bin
nen'. Het boek beschrijft nauw
keurig hoe verscheidene Europese 
landen zich ontdoen van asielzoe
kers en illegalen. Bij deze depor
tatie - het jargon van de sektor -
zijn alle middelen goed bevonden. 
België schrikt er zelfs niet voor 
terug om 5 Somaliërs in een C-130, 
die toch toevallig die kant uit 
moest, te zetten en ze te laten 
droppen in voor hen vijandig oor
logsgebied. Zelfs de beste 'kame

raad' zal niet meer willen geloven 
dat de federale regering dit deed 
om de vijf nu eens een echt gron
dige reden voor asielaanvraag te 
geven. 
Vande Lanotte meende dat zijn 
voorganger, Louis Tobback, 'dit 
ook niet graag gedaan had'. 'Geen 
duiven in mijn stad, geen meeu
wen op mijn stort' moet de immer 

leek hem geen ene lor te schelen. 
Ons rees, samen met De Stoop, 
niettemin de vraag waarom Vande 
Lanottes kabinet geen medewer
king verleende. Gebeurden er din
gen die het daglicht niet velen 
kon? Nee, zo bleek uit een verdere 
verklaring van de excellentie. Zijn 
kabinet zat tot over de oren in het 
rekenwerk. Haarfijn wist 'Johan' 

Mama, ik ben op TV! 
Schermen, donderdag 18 Januari 1996, TVi 

konsekwente SP-voorzitter ge
dacht hebben. De SP-mlnister 
bleef er wel bij dat illegalen het 
land uit moesten, liefst zo snel 
mogelijk, indien noodzakelijk met 
de fiets. Een gestolen exemplaar 
waarschijnlijk. 
„Nee, Chris," want zo noemde de 
minister zijn goede vriend, „je 
hebt het bij het verkeerde eind. Je 
had m/7 moeten interviewen. Of is 
mijn mening minderwaard dan die 
van vrouwenhandelaars?" De 
Stoop probeerde nog op te wer
pen dat hij 'als een schoolkind' bij 
de minister aan de bel had ge
hangen en dat hij helemaal geen 
boek aan het schrijven was over 
Vande Lanotte, maar er was geen 
houden meer aan. De minister was 
immers op TV en de reden waarom 

immers te verteilen dat de media 
aan één van zijn vorige mede
delingen slechts 0,2% aandacht 
hadden besteed. ,,En daarom be
staan er nu grote misverstanden 
over de uitwijzing van illegalen." 
De media hadden gewoon niet 
geluisterd naar wat hij allemaal had 
gezegd! Zij waren de schuldige! Dat 
was pas nieuws! 
En misschien zijn de media wel 
schuldig. Misschien hebben ze te
veel respekt voor de gevestigde 
instellingen. Want of het nu draait 
om gesjoemel met adopties of om 
illegalen die uitgevlogen worden: 
er wordt gesold met mensen alsof 
ze koopwaar zijn. En misschien zou 
het debat beter eens in die termen 
gevoerd worden. 

Krik 



Adoptie 
Drie jaar geleden adopteerden we ons 
zoontje Wouter uit El Salvador Dit ge
beurde langs pnvéweg en met via een 
adoptiebureau Ellenlange wachtlijsten 
weerhielden ons om met adoptiedien 
sten te gaan werken Na veel zweet en 
tranen konden we eindelijk, na ongeveer 
5 maanden ons zoontje in de armen 
sluiten We waren dolgelukkig 
Een tweede adoptie uit El Salvador was 
met meer mogelijk, omdat er ginder een 
nieuwe prokureur werd aangesteld die 
tegen buitenlandse adopties is Dus be
slisten we vong jaar om ons toch maar tot 
een adoptiebureau te wenden We had
den het geluk dat de adoptiedienst nog 
met lang bestond en konden vrij vlug aan 
de selektieprocedures beginnen Deze 

waren met van de poes Heel ons privé-
leven werd onder de loep genomen Er 
werd ons gevraagd hoeveel we verdien
den, hoeveel spaargeld we hadden, enz 
We moesten ook regelmatig naar vor
mingsavonden 

We dachten dat het Bert Anciaux zijn 
bedoeling was om de werking van de 
adoptiediensten te gaan kontroleren 
Werken zij wel met de juiste tussen
personen? Komt het kind na de afge
sproken penode en zo neen wat is de 
reden daarvoor? Wij vinden wel dat de 
adoptiebureau's zeer kang zijn met in
formatie naar de kandidaat-adoptanten 
toe 

WIJ geloven zeer zeker met in het strenger 
maken van de selekties Deze zijn al streng 
genoeg Mensen die beslist hebben om te 

adopteren zijn met over één nacht ijs 
gegaan Wij denken dat op deze manier 
veletoekomstigeadoptie-ouders het niet 
meer zien zitten en er het bijltje bij 
neerleggen En wat is er nu mooier dan 
een arm kind gelukkig te maken en een 
toekomst te geven? 

WIJ denken met dat de misbruiken van de 
adoptiediensten zullen opgelost worden 
door het opnchten van een onafhan
kelijke instelling Want de fouten gebeu
ren met zozeer bij het selekteren van de 
ouders, maar wel bij de adoptie zelf En 
vermits de adoptiebureau's daar voor 
instaan, vinden we dat de kontrole daar 
moet opgevoerd worden 

Dat de adoptiediensten zich zouden 
moeten specialiseren in één of twee lan
den vinden wij een zeer goede zaak Dan 

kunnen de adoptiebureau's meer tijd en 
energie steken in het uitbouwen van de 
plaatselijke kontakten 

WIJ staan ook achter een subsidienng van 
de diensten, want een adoptie is duur En 
met begoede mensen vallen al genoeg uit 
de boot 

WIJ hopen in 1996 uit Roemenie een 
broertje of zusje voor Wouter te mogen 
verwelkomen Kandidaat adoptie ouders, 
laat u aub met ontmoedigen Want bij 
elke adoptie loopt er wel iets mis, of het 
nu langs pnvé-weg of via een adoptie
bureau gaat Vroeg of laat zullen jullie ook 
het geluk hebben om zoals wij een kindje 
te mogen begroeten en het met veel 
liefde en zorg op te voeden 

Rudi Cornells en Marleen Lenaerts, 
Berchem 

4- WEDERWOORD • 

Lezers over Wü 
De nieuwe opmaak van ons weekblad 
heeft bij enkele lezers bedenkingen los
gemaakt. Uit de schriftelijke reakties deze 
bloemlezing. 
Geert Dessein (Ledegem) schri)ft: „Mag 
ik u feliciteren met de nieuwe lay-out van 
WIJ. Nu ons weekblad weer afzonderlijk 
wordt uitgegeven en er geen verwarring 
meer kan zijn met De Toekomst is het 
misschien interessant om opnieuw een 
Top 20 van WIJ-wervers in te voeren." 

Maurice Passchyn (Meise): „Ik hoop dat 
de rubrieken Sport en Hersenbreker zul
len behouden blijven. Toch vmd ik dat de 
Hersenbreker gemakkelijker zou moeten 
zijn. De lezer heeft de tijd met om dit 
woordenspel tot het einde uit te werken. 
HIJ houdt er met van zijn hersenen te 
breken of te pijnigen. Het moet een niet 
overdreven oefening zijn voor de her
senen, die meer lezers bevredigt. 

Mijn voornaamste opmerking als pro
pagandist IS de vraag waarom de ver
nieuwde WIJ met naar VU-leden zonder 
abonnement wordt opgestuurd. De er
varing heeft mij geleerd dat deze in
spanning best minstens 5 weken vol
gehouden wordt en misschien nog langer 
als het kan. De bedoeling moet zijn een 
aantal leden opnieuw te leren lezen en 
belangstelling te doen krijgen voor alles 
wat Vlaamse beweging betreft. Nu geven 
velen een bom geld uit aan week- en 
maandbladen die wel opzienbarend zijn 
maar veelal minderwaardig en minder 
vormend. 

Voor en na deze propagandaperiode zou 
een afzonderlijke brief de lezers moeten 
uitnodigen het weekblad aandachtig en 
kritisch te lezen. Zo'n brief mag dan meer 
de nadruk leggen op de betekenis van de 
steun aan de Vlaamse gedachte door WIJ 
te bestellen, te lezen en te gebruiken in de 
dagelijkse politiek. 

Verder heb ik het moeilijk met de rubriek-
titel Se non e vero .. Ik lees liever een 
Nederlandstalige titel, Italiaans zit met in 
mijn schrijfmachiene en waarom het 
moeilijk maken' In dezelfde rubriek (11 
januari) lees ik „Copernicaanse wen
ding". Waarom simpele zaken in een 
ingewikkelde taal uitleggen'" 

Emiel Torfs (Oostende): „Kan WIJ met 

een soort klankbord worden voor Het 

Vlaamse Hen dat feitelijk over geen echte 

spreekbuis beschikt' De Vlaamse kuituur

en stnjdveremgingen hebben geen week

blad, tenzij 't Pallieterke dat in het vaar

water van het VI. Blok zit en aan selektie 

doet. De dagbladen hebben geen ruimte 

voor de met-pohtieke Vlaamse bewe

ging-

Een vaste rubriek Het Vlaamse Hetr kan 

WIJ meer lezers bezorgen, dacht en hoop 

ik." 

Robert Janssens (Scherpenheuvel-Zi-
chem)- „Een gemeend proficiat voor de 
redaktie die het Vlaams-nationale week
blad steeds weet te stofferen met zeer 
leesbare inhoud. Zowel iemand die be
langstelling heeft voor kuituur, sport, 
geschiedenis benevens politiek komt aan 
z'n trekken. 

De regelmaat van het wekelijks infor
meren vinden wij van groot belang om 
het VU-standpunt of de vaak ongekende 
keerzijde van de medaille kenbaar te 
maken. Toch willen wij opmerken dat 
door De (veertiendaagse) Toekomst de 
met-geabonneerde leden veel beter ge
ïnformeerd waren. 

WIJ moeten er naar streven dat zoveel 
mogelijk mensen (leden zeker') ons blad 
wekelijks kunnen lezen. Zo kunnen we 
direkt inspelen op de aktuahteit en onze 
mensen duiden. Dan ook kunnen we 
optornen tegen de dagelijkse, dikwijls 
ver- of gekleurde media die de mensen 
misleiden. En het juist inlichten van men
sen IS toch ook een opdracht van de VU 
als rechtvaardigheidspartij." 

Raf Van den Abeele (St.-Martens-Latem): 
„Graag wil u feliciteren met de nieuwe 
lay-out en lettertype van WIJ. Het geheel 
komt veel vriendelijker en klaarder tot 
zijn recht. Bijzonder voor oudere lezers is 
de grotere letter van groot belang. Trou
wens WIJ, dat zoveel interessante bij
dragen bevat, was in zijn vroegere versie 
met aantrekkelijk om lezen. Het blad was 
te gedrongen en oogde onfris. 

Ik wens u een flinke aangroei van het 
abonnementenbestand. De mhoud is het 
waard. Hij blijve sterk nationalistisch en 
progressief, zonder onze waardevolle tra
dities te verloochenen. 

WIJ blijve de afspiegeling van wat onze 

vertegenwoordigers in parlement en par

tijbestuur verrichten en beslissen." 

Belangrijkste 
taaie 
Ooit was er een tijd dat de VU de CVP 

kon dwingen tot Vlaamse rechtlijnigheid. 

Wat IS er nu van overgebleven' 

Er gaat van de huidige VU veel te weinig 

strijdbaarheid en werking uit naar 

Vlaams-nationale standpunten. 

Het Vlaanderen van vandaag verwacht 

van de VU-gekozenen meer dan stand

punten over adoptie, migrantenverzor

ging, homo's en andere marginale 

tema's. 

De modale Vlaming heeft zorg en rimpel 

voor wat de toekomst betreft, denken we 

aan de werkloosheid, de dagelijkse bo

terham, de kriminaliteit, de eigen iden

titeit, enz. 

Het IS nu meer dan tijd om opnieuw te 

praten over de mogelijkheden van de 

eigen Vlaamse onafhankelijkheid. 

Eén van de belangrijkste punten van 

1996, nl. de herziening van de Sociale 

Zekerheid, is hiervoor een uitzonderlijke 

gelegenheid. Zeker nu CVP en SP, met 

hun ziekenkassen, vakbonden en andere 

zuilen, de ministerzetels verkiezen boven 

de verdere staatshervorming. Waarop 

wacht de VU om in de aanval te gaan en 

de bevolking te wijzen dat deze Belgische 

ordening leidt tot onefficientie en geld

verspilling op de rug van de Vlamingen. 

En waarom met openlijk verder praten 

over het tienpunteprogramma van het 

ANZ, of het Aktiekomitee Vlaamse So

ciale Zekerheid samen met WB, IJzer

bedevaart, ANZ en ja... Vlaams Blok. 

Dit zijn, mijns inziens, de belangrijkste 

taken van een Vlaams-nationale partij. 

Mathieu Meuwis, 

Opoeteren 

Front vormen 
Voor iedereen die het opinie-artikel 
„Vlaanderen, het OCMW van Wallonië" 
van Jan Caudron (De Standaard, 8 jan. 
'96) gelezen heeft, moet het nu toch wel 
zonneklaar zijn dat de Waalse overheid 
nog steeds zwaar parasiteert op het 
Vlaamse volk. Het wordt dan ook hoog 
tijd dat afgevaardigden van VU, CVP en 
Vlaams Blok (van SP, P W of Agalev 
hoeven we zelfs geen pro-Vlaamse uit
spraken te verwachten) met de tekst van 
Jan Caudron in de hand eindelijk eens 
front gaan vormen en het Vlaams belang 
daadwerkelijk verdedigen' Of zijn de 
uitspraken van Vanden Brande en Van 

Hecke eens te meer CVP-waarden in de 
wind geweest en trekt het Vlaams Blok 
z'n leeuwestaart in als het algemeen 
Vlaams belang moet verdedigd worden? 
Vlaamse hoop doet leven, ook in het 
nieuwe jaar! 

Hans Vanden Bussche, 
Oostkamp 

î ieuwe versie 
Verwijzend naar WIJ (I8jan j I ,,De 
Vlaamse Leeuw") stuur ik u een tekst 
van De Vlaamse Leeuw voorde 21ste 
eeuw Ik hoop dat hij verspreiding 
vindt 

DE VLAAMSE LEEUW 
VOOR DE 21STE EEUW 

Wij zullen blijvend eren 
de fiere Vlaamse Leeuw 
HIJ heeft het tij doen keren 
en waakt van eeuw tot eeuw 
opdat ons volk zou groeien 
in vrijheid en in recht, 
in levenskracht zou bloeien 
door niemand nog verknecht 

WIJ zullen blijvend eren 
enz 

Vergeten het verleden 
van dwang en nood ontdaan 
WIJ trekken door het heden 
ons volk zal nooit vergaan 
En dreigen onweerswolken 
WIJ blijven steeds bereid 
de toekomst te vertolken 
in vrede en werkzaamheid 

Omar Waegeman, 
Wemmei 

PS De redaktie ontvangt graag brieven van lezers 
Naamloze scheld- en smaadbneven gaan de scheur
mand in De redaktie behoudt zich het recht voor 
bneven in te korten en persklaar te maken Bneven 
worden voluit ondertekend, tenzij de schrijver ver
zoekt inrtialen te gebruiken 
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N et voor de Vlaamse minister-president zijn 

zegen gaf over Vlaamse steun voor 

Europalia-Turkije werden in de internationale pers 

foto's gepubliceerd over Turkse barbaarsheden in 

Koerdistan. 

• U I T S M I J T E R 4' 

Vorig jaar trok het Turks leger met nooit 
gezien vertoon de Iraakse grens over om 
orde op zaken te stellen in Zuid-Koer-
distan. Bij deze militaire operatie werd 
dezelfde taktiek toegepast als het Rode 
Leger gebruikte om Pervomajskaja uit de 
wereld te helpen. Maar net zomin als de 
Russen Tsjetsjenië zullen behouden, zul
len de Turken Koerdistan onder de knoet 
kunnen houden. Na de mislukte operatie 
van vorig jaar noemde een Turkse ge
neraal Koerdistan het Vietnam van Tur
kije. 

In haar uitgave van 11 januari jl. pu
bliceerde het Engelstalige weekblad The 

European foto's van Turkse soldaten die 
poseren met de afgehakte hoofden van 
PKK-strijders in de hand. De foto's wer
den vervolgens ook afgedrukt in het 
Turkstalige dagblad OzgurPolitika op 13 
januari, en 's anderendaags in de Engelse 
Sunday Times en de Spaanse El Mundo. 

2 DOLLAR PER STUK 

Op 12 januari bestreed de Turkse Ge
nerale Staf de herkomst van de foto's. Ze 
zouden getrukeerd zijn door krachten die 
de Turkse staat vijandig gezind zijn. Vol
gens het Koerdistan Komitee in Brussel 
werden de foto's in april '95 gemaakt in 
de door de VN ingestelde veiligheidszone 
in Zuid-Koerdistan. Een meer precieze 
datum weet ook het Koerdistan Komitee 
in Brussel niet te geven. 
The European meldde dat de Turkse sol
daten op de foto's zich afwisselend met de 
onthoofde lijken hadden laten fotogra
feren in Hakkari, waar een komman-
dosteunpunt van het Turkse leger ge
vestigd was. Na het vervullen van hun 
militaire dienstplicht zouden de Turkse 
soldaten, aldus The European, 500 soort
gelijke foto's voor 2 dollar per stuk in hun 
omgeving verkocht hebben. Daardoor 
zijn enkele van de gruwelijke foto's in de 
openbaarheid gekomen. 
Het weekblad meldde voorts dat op de 
foto's ook Duitse wapens te zien zijn. Het 
gaat om G-3-geweren, die in Turkije 
geproduceerd worden onder licentie van 
de Duitse firma's Henckler en Koch, en 
om wapens uit de voormalige DDR, die 
door Duitsland aan Turkije geschonken 
werden. Ten tijde van de Turkse invasie 
van Noord-Irak heeft de Duitse regering 
steeds ontkend dat daarbij Duitse wapens 
gebruikt werden, ondanks de bewijzen 
die internationale mensenrechtenorgani
saties aanvoerden. 

PKK en Turkije gaven elkaar deze week de 
schuld voor een slachtpartij in Gucluk-
onak in de provincie Sirnak. Daar werden 
elf boeren met kogels doorzeefd en ver
volgens in brand gestoken. De Turkse 
overheid voert de misdaad aan om erop te 
wijzen dat de PKK de wapenstilstand die 
het bevrijdingsleger half december een

zijdig afkondigde, blijkbaar niet meer 
respekteert. 

Van Koerdische zijde wordt de Turkse 
versie met klem bestreden. Het gaat vol
gens de Koerden in werkelijkheid om een 
aanslag van het Turkse leger. Nabestaan
den van de slachtoffers verklaarden op de 
Koerdische televisiezender MED-tv dat 
de vermoorde boeren enkele dagen voor 
de slachting door Turkse militairen weg
gevoerd waren. 

MENTALE VERNIETIGING 

Al deze en andere gruweldaden zijn vol
gens Husseyin Kilig van het Koerdistan 
Komitee in Brussel nog met het ergste. 
„In de Turkse staatsideologie is geen 
plaats voor meerdere volkeren" legt Kilig 
uit. „Daarom weigert de Turkse overheid 
nog steeds een politieke oplossing te 
onderhandelen voor de Koerdische kwes
tie. Turkije ontkent zelfs tot vandaag in al 
zijn wetten het bestaan van het Koer
dische volk. In Turkije bestaan de Koer
den niet. En iets wat niet bestaat kan, zo 
luidt de Turkse logika, toch geen rechten 
opeisen? En wie dat toch doet, moet 
bestraft worden. Wie in Turkije beweert 
dat er in dat land naast het Turkse ook een 
ander volk bestaat, en een andere taal, die 

De grootste 
barbarij die 

er bestaat 
vrijheid moeten krijgen, overtreedt de 
Turkse strafwet." 

„Door het bestaan van een volk te ont
kennen, ontkent Turkije een deeltje van 
de mensheid zelf Een volk zijn bestaan 
ontzeggen en ontnemen, is .de grootste 
barbarij die er bestaat. Hitler ontkende 
niet dat de joden bestonden. Hij wilde 
hen alleen vernietigen, fysiek. De Turkse 
regering stopt niet aan de grens van de 
fysieke vernietiging. Zij wil ook de men
tale en historische vernietiging van het 
Koerdische volk." 

In het licht van deze zware beschul
digingen aan het adres van de Turkse 
overheid, klinkt de toezegging van 
Vlaamse steun voor Europalia-Turkije die 
Van den Brande (CVP) vorige week in het 
Vlaams parlement bevestigde, op z'n 
minst merkwaardig. 

De Vlaamse minister-president toonde 
zich bereid Europalia-Turkije te subsi

diëren, "op voorwaarde dat het demo-
kratiseringsproces zich doorzet". De 
Vlaamse regering treedt daarmee de fe
derale regering bij, die in december haar 
verzet tegen Europalia-Turkije al opgaf 
De Vlaamse regering wil verder, "in het 
licht van de recente evoluties" de kul-
turele akkoorden met Turkije uit '59 weer 
operationeel maken. Die evoluties zijn 
tweeërlei: de beslissing van het Europees 
Parlement om, ondanks de twijfels over 
de naleving van de mensenrechten, het 
verdrag goed te keuren over de op
richting van een doeane-unie tussen de 
EU en Turkije; en de recente verkiezingen 
in Turkije. 

HADEP 

In deze verkiezingen werd de Koerdische 
Hadep door de invoering van een lan
delijke kiesdrempel van tien procent, vak
kundig buitenspel gezet. Husseyin Kilig 

zegt dat Hadep daardoor op voorhand 
mocht vergeten tot het Turks parlement 
door te dringen. De meer dan 4 miljoen 
verdreven Koerden van de jongste vijf 
jaar werden niet als kiezer geregistreerd. 
Op het platteland in Koerdistan moesten 
de kiezers hun stem uitbrengen in het huis 
van de Turkse dorpswachter, waar met de 
mitrailleur in aanslag toegezien werd op 
de "juiste" partijvoorkeur. Hadep be
haalde zijn stemmen in de Koerdische 
steden. Ondanks alle repressie in Koer
distan stemde meer dan de helft van de 
kiezers er voor Hadep. Daarom vindt 
Kilig dat Hadep de grote winnaar is van 
de verkiezingen, hoewel de Koerdische 
partij de kiesdrempel voor het Turkse 
parlement niet overschreed. 
Kilig betreurt dat de Europese Unie het 
licht op groen zette voor een doeane-unie 
met Turkije, de eerste stap naar het Turks 
EU-lidmaatschap. Het stuit ons nog meer 
tegen de borst dat de voorzitter van de 
Vlaamse regering, Turkije met een sym
bolisch belangrijke kulturele opsteker zal 
belonen "als het demokratiseringsproces 
zich daar maar voortzet." Is Van den 
Brande al vergeten dat het Vlaamse volk 
nog maar pas bestaansrecht heeft ver
worven in het Belgische kader? Als Vla
ming kan Van den Brande meer doen dan 
respekt voor de mensenrechten en de-
mokratisering eisen. Hij moet een po
litieke oplossing voor de Koerden be
pleiten. 

(Pdj) 

Ttirkse 
soldaten 
poseren met 
het hoofd van 
PKK-strIJders 
in de hand. 
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