voor een Vlaamse
Sociale zekerheid

en delegatie van het Aktiekomitee
Vlaamse Sociale Zekerheid (AKVSZ) bezorgde drie Vlaamse politici
een brochure met argumenten voor de
kommunautarisering van de Sociale
Zekerheid (SZ). De brochure van prof. Eric
Ponette werd gepresenteerd aan o.m. de
voorzitter van de Kommissie
Staatshervorming in het Vlaams parlement,
Johan Sauwens (VU).
Het AK-VSZ gebruikt bewust de term
"kommunautarisering", omdat "splitsing"
de verkeerde indruk wekt dat het komitee
de solidariteit met Wallonië wil verbreken.
AK-VSZ-voorzitter en gewezen VU-senator
Waker Peeters wil wél solidair zijn met
Wallonië, op voorwaarde dat de geldstroom
van meer dan 100 miljard van Vlaanderen
naar Wallonië vervangen wordt door een
onderhandelde, doorzichtige en
omkeerbare financiële solidariteit.
De term kommunautarisering drukt
ook uit dat het Aktiekomitee de
bevoegdheid voor de SZ wil overhevelen
naar de gemeenschappen, en niet naar de
gewesten. Het AK-VSZ wil niet weten van
een aparte Brusselse SZ. Volgens Ponette
moeten de Brusselaars kunnen kiezen
tussen het Vlaamse en het Franstalige
stelsel.

E

p 20 februari zal het een jaar geleden

Ozijn dat Karel Van Noppen neergescho-

ten werd. De veearts en inspekteur-keurmeester van het Instituut voor Veterinaire
Keuring was een aktlvist tegen de zgn.
hormonenmaffia.
Dr. Van Noppen kende de gevaren van zijn
vak, men had geprobeerd hem om te
kopen en af te dreigen. Ook zijn gezin werd
niet gespaard. Toen dat allemaal niet lukte
werd naar het ultieme middel gegrepen,
Van Noppen werd In een val gelokt en uit
de weg geruimd. De laffe moord Is nog
niet opgelost.
Ondertussen werden aanmakers, verkopers en gebruikers van groeistimulerende
preparaten opgepakt, veroordeeld, gevangengezet en weer... vrijgelaten. Deze
gang van zaken Is mogelijk omdat er tussen politiediensten, zwendelaars en vetmesters lijnen lopen die ernstig werk onmogelijk maken. Niet zelden weten werknemers In slachthuizen dat een keurder op
komst is.Sommige veeartsen-keurmeesters speelden dit spel mee. Andere, zoals
Karel van Noppen, deden hun werk naar
behoren.
De maffia werd steeds spitsvondiger en
lukte er In de keurders te bedhegen met
steeds nieuwere preparaten, door spultplekken te kamoefleren, door oormerken
te vervalsen, door dieren te verminken,
door nachtelijke verhuls.
„Het vlees" Is een voor buitenstaanders

De belangrijkste motivatie van het
AK-VSZ om de SZ te kommunautariseren,
is niet terug te voeren naar de massale
geldstromen van Vlaanderen naar Wallonië.
Het belangrijkste argument voor een eigen
Vlaamse Sociale Zekerheid is de wens van
het AK-VSZ dat Vlaanderen eigen
klemtonen moet kunnen leggen in zijn
sociaal beleid.
Wanneer de SZ
gekommunautariseerd wordt, zal dit
automatisch gepaard gaan met een
efficiënter en spaarzamer beleid, meent het
AK-VSZ. De SZ echter hervormen zonder
zelfs maar een debat over de
kommunautarisering aan te durven,
noemde Ponette een zinloze operatie.
Het AK-VSZ kreeg van Johan
Sauwens een belangrijke toezegging. De
gewezen VU-minister beloofde in de
Kommmissie Staatshervorming van het
Vlaams Parlement een hoorzitting te
organiseren waarop het AK-VSZ zijn
standpunten mag komen uiteenzetten.
De standpunten over de Sociale
Zekerheid die het AK-VSZ inneemt, lopen
wonderwel gelijk met het programma van
de Volksunie. Ook de VU wil de
kommunautarisering niet in de eerste plaats
doorvoeren omwille van de transfers. De
VU wil vooral een Vlaamse SZ omdat de
persoonsgebonden materies in de logika
van de huidige staatshervorming bij de
gemeenschappen thuishoren. Zo kan de
Vlaamse gemeenschap een efficiënt sociaal
beleid voeren dat nauw aansluit bij de
specifieke Vlaamse noden. De VU maakte
dit deze week nog duidelijk in haar
kommentaar op het rapport Jadot (zie: het
partijbestuur deelt mee).

zeer gesloten sektor, met vaak familiale
bedrijven, met eigen wetten en gewoonten, er heerst een keiharde zwijgplicht. Het
is een netwerk waar groot geld wordt
verdiend en overdreven luxe vaak regel Is
maar waaruit het, eens men er In verzeild
is, moeilijk ontsnappen Is. Het web ontwarren Is tot nu niemand gegeven. Maar
wil men dit wel?

Geen dag als
een andere
Toen Oswald Van Ooteghem, begin 1981
vrijwel als eerste, het probleem in de
Wetstraat ter sprake bracht was dat een
reaktle op de manke overheldskontroles
op landbouwbedrijven en In slachthuizen.
De keurmeesters-dierenartsen hadden
geen enkele bevoegdheid Inzake hormonenonderzoek. Volgens de VU-senator bedreigde het gebruik van groelmiddelen de
volksgezondheid en de vleesultvoer, hij
vroeg zich af welke Invloedrijke machten
de sanering van de vleeshandel verhinderden. Is de vleeslobby dan echt machtiger dan regering en parlement? Staan
bindingen tussen de politiek en de vlees-
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handel in de weg? De vragen die Van
Ooteghem 15 jaar geleden stelde klonken
raar. Dat zij de start betekenden voor een
sterk verhaal - moord Inbegrepen - kon
niemand toen vermoeden.
Omdat de wereld van de vetmesterij geen
grenzen kent raakte de problematiek vlug
in het Europese parlement waar Jaak Vandemeulebroucke In de lente van 1988 het
probleem aankaartte.
Al die jaren is het ondenwerp niet uit de
aktualltelt geweest. Eindelijk werd deze
week de herhaaldelijk veroordeelde dierenarts Daniel De Marez, een onverbeterlijke zwendelaar voor het eerst In 1986
aangehouden, tot vier jaar gevangenis en
een boete van 9 miljoen fr. veroordeeld.
Een zware straf, maar een peulschil vergeleken met de honderden miljoenen
winst die mensen als hij wisten te verwerven en de menselijke ellende die zij
hebben aangericht.
Want met hormonen zijn niet alleen gigantische sommen te verdienen, het toedienen ervan bedreigt de volksgezondheid
en dat Is zwaardere misdaad.
Onder deze kwalijke praktijken lijden handelaars van vooral rundsvlees financieel
verlies, de sektor spuit zichzelf langzaam
dood. De verbruiker haakt af want hij weet
dat hormonen en groeibevorderaars de
vleeskwalltelt niet verbeteren, dat zij ongezond zijn voor mens en dier. Land-

bouwers en beenhouwers zijn de eerste
slachtoffers terwijl de farmaceutische Industrie en haar handlangers de grote profijten binnenrijven.
Op 20 februan wordt niet alleen de laffe
moord op een gewetensvol ambtenaar
herdacht maar ook de lankmoedigheid van
de overheid: een falend gerecht In eigen
land, een Europese overheid die een verdere Industrialisering van de vleesproduktle kiest boven een soclaal-ekologlsch verantwoorde produktle. Die dag wordt ook
verzet aangetekend tegen de Invoer van
met hormonen behandeld vlees uit de
Verenigde Staten
Wat nu bijna twintig jaar geleden met een
bescheiden VU-interpellatle begon is vandaag uitgegroeid tot een polltlek-maatschappelijke keuze. Enerzijds de Industriële produktle, anderzijds de eerlijke kwaliteit. Of het gevecht tussen de blinde
macht van het grote geld tot misdaad
bereid en de drang naar èen verantwoorde
produktle die minder winsten maakt maar
gezondheid en kwaliteit waarborgt.
Voor de volksunie, die de gangmaker van
deze keuze-stelling mag genoemd worden, zal 20 februari geen dag als een
andere zijn, uit eerbied voor het offer van
Karel Van Noppen en kollega's, uit eerbied
voor de volksgezondheid.
Maurlts Van Liedekerke

BU de neus
De kleine neushoornkever is het sterkste
dier van de wereld, lazen we in De
Morgen. De ukjes onder de kevers
kunnen een gewicht torsen dat honderd
keer zoveel weegt als hun eigen
lichaamsgewicht. Bovendien zouden ze
nog maar een vijfde van hun kunnen in
de dagelijkse praktijk brengen.
Ze verbruiken tijdens die inspanningen
•

Er werd een nieuwe politieke
partij opgerictit tegen het separatisme.
Na enig zoeken vonden de oprichters
een naam die in de drie officiële landstalen dezelfde afkorting EDB oplevert:
Eendracht der Belgen, Entente des Belges en Eintraciit der Belgier.

België zal de leiding op zicli
nemen van de VN-troepenmacht in
Oost-Slavonië.
Ceneraal-majoor
Schoups. bijgenaamd Running Buil,
kommandeert. En waarschuwt: "De
kans dat er in onze rangen doden vallen, sluit Ik niet uit."
t l Op de Vlaamse en Noordfranse
kusten spoelden al duizenden dode en
zieke meeuwen, futen en scholeksters
aan. Een kenner weet de massale vogelsterfte aan een blauwwlerverglftlglng.
De peetvader van de hormonenmaffia, gewezen veearts Daniël De
Marez, werd in Kortrijk veroordeeld tot
vier Jaar effektieve gevangenisstraf en
ngen miljoen boete. De rechter vond
nochtans een onmiddellijke aanhouding niet nodig. De iVlarez, die al herhaaldelijk voor hormonenhandel veroordeeld werd maar nog geen enkele
straf moest uitzitten, ging in beroep.

® Happart doet vrijdag opnieuw
een poging om de achterstallige
wedde waar hij beweert recht op te
hebben te rekupereren. Het gaat om
de wedde van de periode waarin Happart wegens gebrek aan kennis van het
Nederlands geschorst was als burgemeester door de Raad van State. In het
verleden werd de beslissing van de
Voerense gemeenteraad om hem die
wedde toch toe te kennen steeds door
de intussen gepensioneerde Limburgse goeverneur Vandermeulen geschorst. Dit wordt nu een eerste proef
voorde nieuwe Limburgse goeverneur,
Hilde Houben-Bertrand.

onverklaarbaar kleine hoeveelheden
zuurstof, vertonen geen anatomische
afwijkingen en veranderen hun pas niet
bij het torsen. De onderzoekers weten
nog niet wat ze kunnen aanvangen met
deze bevindingen, aldus de krant. Maar
toch bieden ze "veel perspektieven voor
verdere wetenschappelijke
toepassingen."

DOORDEWEEKS

Uitwijzen
„Ik heb in de Kamer wel tien keer aangekondigd dat we het
aantal uitwijzingen gingen verhogen. Kennelijk is er een
boek voor nodig voordat Iemand mij vraagt hoe dat
gebeurt, leder parlementslid dat mIj ooit die vraag had
willen stellen, zou Ik de richtlijnen hebben gegeven die
sinds 1995 gelden Die Instruktles zijn streng Maar er
meldde zich niemand met die vraag, uit geen enkele partij.
Niemand. Omdat ze het niet wilden weten hoe uitwijzen in
de praktijk verloopt Ze waren allemaal blij dat Vande
Lanotte dat doet"
Minister van Binnenlandse Zaken Johan vande Lanotte (SP) in De Standaard, 10 februari.

•

ELECTRABEL
De gemeentelijke mandatarissen worden
dezer dagen gekonfronteerd met de
vraag om het kontrakt met hun gemengde interkommunale vervroegd te
hernieuwen. Privé-partner Electrabel is
vragende partij en wil in ruil de gemeenten de mogelijkheid bieden om een
participatie van 5% in het kapitaal van
Electrabel te nemen. Electrabel dringt
aan op een snelle beslissing.
De draagwijdte van deze beslissing mag
echter niet onderschat worden. De gemeenten binden zich immers voor de
komende 18 jaar. Bovendien wordt zo de
keuze voor de gemengde interkommunale opgedrongen, zonder dat de gemeenten de kans krijgen de voor- en
nadelen van gemengde en zuivere interkommunales tegen elkaar af te wegen.
De VU-mandatarissen dringen daarom
best aan op een uitstel van de beslissing,
zodat de gemeente een vergelijkende
studie kan laten uitvoeren door een
onafhankelijk expert, waarbij rekening
wordt gehouden met de dienstverlening
en de opbrengsten voor de gemeente.
Participatie in een winstgevende onderneming als Electrabel lijkt misschien
aantrekkelijk, het belang ervan mag niet
overschat worden. 5% garandeert helemaal geen wezenlijke inspraak voor de
gemeenten.
Electrabel kiest duidelijk voor kernenergie. Deze optie staat diametraal tegenover de visie van de VU. Argumenten
genoeg om ons te distantiëren van participatie in deze onderneming. Volgende
vrijdag zal de VU haar standpunt toe-

lichten op een perskonferentie. De lokale mandatarissen van de VU zullen een
uitgebreide nota ontvangen.

DOORBRMK

Kelchtermans in het bijzonder. Dat de
minister dit doet één dag na de principiële goedkeuring van het dekreet
Landschappen ook expliciet naar dit
dekreet verwijst, is werkelijk beschamend."

De samenwerking tussen de Vlaamse
Volksbeweging (WB) en het Taal Aktiekomitee (TAK) wordt een versnelling
hoger geschakeld. De tijdschriften Doorbraak en Taktivist smelten samen tot een
nieuw maandblad, dat wel de W B benaming behoudt. De nieuwe Doorbraak verschijnt op 16 bladzijden.

Kelchtermans voert aan dat het klasseringsbesluit van Opgrimbie in strijd is
met de realisatie van de gewestplannen
en hun bestemmingsvoorschriften. Sauwens ontkent: de hoofdbestemming van
het gebied is groengebied. En in groengebieden mag niet gebouwd worden.

Vlaamse bewegers kunnen tegenwoordig ook het elektronisch prikbordsysteem van de W B raadplegen. Op het
telefoonnummer (03)248.18.24 kan
men via modem en pc in kontakt treden
met de W B of andere Vlaamse bewegers
en verenigingen.

...EN HAM

OPGRIMBIE...
CVP-minister Theo Kelchtermans heeft
als excellentie bevoegd voor de bescherming van monumenten en landschappen
twee belangwekkende politieke beleidsdaden gesteld: hij heeft de beschermingsprocedure die voor een landschap
al gestart was, opnieuw ongedaan gemaakt. Het gaat om het landschap van
Opgrimbie.
Zijn voorganger op Monumenten en
Landschappen in Vlaamse regering, VUer Johan Sauwens, reageerde met een
scherpe veroordeling. "Dat een minister
van Leefmilieu zich profileert met het
niet beschermen van een landschap",
aldus Sauwens, "is pijnlijk voor de hele
Vlaamse regering en voor minister

•CT De twee grond-luchtraketten
die hét vliegtuig van de Ruandese president Habyarimana in april '94 neerhaalden, waren volgens professor
Reyntjens afkomstig uit Frankrijk. De
herkomst van de ralcetten is van belang om uit te maken wie verantwoordelijk was voor de moord, waarna de
burgeroorlog losbarstte.

Kelchtermans bewijst trouwens weinig
respekt op te brengen voor de rechterlijke macht, door toe te laten dat de
bouw van het klooster op het Koninklijk
Domein Fridheim in Opgrimbie al gestart is, terwijl de Raad van State nog een
definitieve uitspraak moet doen over de
vraag of de bouw van een klooster wel
overeenstemt ("nuttig en nodig is") met
de bestemming van het terrein als "koninklijk domein" in het gewestplan.
De VU vindt alvast dat het oprichten van
een klooster geen handeling is die nodig
is om het domein in gebruik te houden
als koninklijk domein. Een mening die
gedeeld werd door de auditeur van de
Raad van State.
Later op de week schorste Kelchtermans
nog een beschermingsbesluit van zijn
voorganger Sauwens: dat voor het natuurgebied "De Rammelaars" in Ham,
vijftig hektare groot. Kelchtermans baseert zich op een beslissing van de gemeenteraad van Ham, die unaniem protesteerde tegen het beschermingsbesluit
bij de Raad van State. De oorzaak van het
protest ligt bij de Hamse boeren, die 7
hektare van het natuurgebied als landbouwgrond gebruiken en met sukses bij
hun gemeenteraadsleden aan de alarmbel gingen hangen. Kelchtermans doet
aan dienstbetoon-politiek, reageerde
Sauwens vernietigend.

€^ De Franse bisschoppen zijn niet
langer tegen het gebruik van kondooms in de strijd tegen aids.

BOM

4P De Cel voor Financiële Informatieverwerking speelde de voorbije
26 maanden 281 dossiers over witwassen van misdaadgeld door aan het
parket, goed voor een totaalbedrag
van 42 miljard frank. De Cel ontving in
dezelfde periode zelfs 6.513 meldingen over vermoedelijke witwasoperaties, samen goed voor 61 miljard fr.
Meer dan zeven op tien van de dossiers
die naar de parketten gingen, hadden
met drugsgeld te maken.

Met een spektakulaire bomaanslag in de
Londense Docklands blies het Iers Republikeins Leger (IRA) vrijdag na anderhalf jaar haar eigen staakt-het-vuren
aan flarden. Na de aanslag werd algemeen verontwaardigd gereageerd.
Een ondubbelzinnige veroordeling van
de bom was voor Jerry Adams, de leider
van Sinn Féin, de politieke vleugel van
het IRA, echter teveel gevraagd.

2

Kelchtermans
maakt
bescherming
Opgrimbie
ongedaan.

Engelsen, Ieren en Noordieren drukten
al hun hoop uit dat de IRA-bom niet ook

Se non è vero...
AJCUS voor de VLD het levenslicht zag, waren er

al liberalen die w^algden van de verderfelijke
politieke benoemingsdrift in het gerechtelijk apparaat. Tevens moet echter gezegd dat er toen, en
nog steeds, liberalen zijn die nobele principes
minder letterlijk nemen.
In september '87 schreei Jaak Gabriels aan Guy
Verhofstadt dat hij "kotsmisselijk" v^^erd van "dit
vieze gedoe". De liberaal, toen nog VU-voorzitter, bedoelde: de benoeming van de zoon van
Poma tot vrederechter, de dochter van Grootjans

tot rechter eerste aanleg, de neef van Waltniel tot
vrederechter, de echtgenote van De Gucht en de
neef van Pede beiden tot politierechter, de zuster
van Dewael tot arbeidsrechter en het zusje van
Verhofstadt zelf tot substituut.

de pamfletten enkel aan gelijkgezinden werden
uitgedeeld. Wat een afgrijselijk ontwaken: op de
Raad van State werken ook mensen die niet door
de liberalen benoemd werden...

Vorig weekend onthulde De Morgen hoe een hoge
magistraat, tevens VUB-professor, onder het personeel van de Raad van State verkiezingsfolders
had uitgedeeld voor Annemie Neyts. De man in
kwestie ontkende de feiten niet.

Vreemd genoeg ontliep deze rechter, de 'man die
nota bene de beslissing van Justitieminister De
Clerck om de Basken Moreno en Garcia uit te
wijzen schorste, een tuchtsanktie. Omdat het Hof
van Kassatie "geen passende straf" vond. Heeft
iemand suggesties?

Hij voerde ter verdediging aan dat hij meende dat

>DOORDEWEEKS
het vredesproces heeft vernietigd. Volgens Adains, die zijn diep leedwezen
uitsprak voor de slachtoffers, is de aanslag een gevolg van de impasse waarin de
onderhandehngen over vrede zich bevinden. Adams wijt de impasse aan de
weigering van de Engelsen om onderhandelingen op gang te brengen tussen
Sinn Féin en de andere Noordierse partijen. Londen negeert immers het advies
van een internationale kommissie die
onderhandelingen koppelde aan de gelijktijdige ontwapening van het IRA. In
plaats daarvan stelde Londen voorom in
Noord-Ierland snel verkiezingen te organiseren. Dit voorstel leek op maat
gesneden van de Noordierse protestanten.

De vakbonden kondigden aan dat de
werkgevers geen lastenverlagingen mogen krijgen zonder garanties over banen.
De werkgevers antwoordden dat ze niet
bereid zijn zo'n garanties te geven. De
sociale partners keken vol verwachting
naar de regering. Die moet volgens hen
met geld over de brug komen.
Maar de federale regering, die a! jarenlang een gat in de schatkist heeft,
verwacht eind deze week nog slechter
nieuws: volgens het jaarverslag van de
Nationale Bank zouden er nog ettelijke
miljarden meer dan geraamd bespaard
moeten worden om de Maastrichtnorm
van een tekort van 3% van het bruto
binnenlands produkt in het vizier te
houden. De Standaard gewaagde al van

>

Het Vlaams
Blok wil uit de
dossiers van
de staatsveiligheid.

een extra gat in de begroting '96 van 30
tot 40 miljard frank. En voor de begroting van '97 moet de regering nog
voor 46 miljard alternatieven vinden om
de eenmalige inspanningen uit de begroting '96 te vervangen.

Intussen maakt de sociale onrust in het
land meer dan de helft van de zendtijd
van de televisiejoernaals uit.

KQMEU
De Vlamingen in Komen zijn in de rouw.
Noël De Cramer, het Vlaams boegbeeld
uit Komen, overleed vorige week na een
slepende ziekte. De gemeente werd in
1963, bij de vastlegging van de taalgrens,
van West-Vlaanderen naar Henegouwen
overgeheveld. De Vlamingen kregen in
Komen in theorie faciliteiten. In de praktijk wilde dat wel eens mislopen. Noël
De Cramer, een onderwijzer in een
Franstalige school, werd in Komen de
voorvechter van de Vlamingen.
Dertig jaar geleden startte De Cramer
zijn inzet voor de Vlaamse beweging na
een incident met een Franstalige rijkswachter. Deze wou De Cramer een boete
geven omdat het licht van zijn fiets niet
werkte; toen De Cramer weigerde Frans
te spreken, werden hem ei zo na acht
boetes opgelegd.
De Cramer heeft tal van suksesvoUe
initiatieven ten bate van de Vlamingen
op zijn palmares geschreven. Hij stichtte
de Vriendenkring van de Komense Vlamingen en was aktief in tal van andere
verenigingen. De Cramer was de oprichter van het Vlaams schooltje van
Komen. Dit schooltje zorgde vaak voor
grote kommunautaire heibel omdat de
Waalse overheden,- tot de dag van vandaag, zeer weigerachtig staan om de wet
toe te passen. Vorig jaar nog kwam het
schooltje in het nieuws omdat het geen
vergunning kreeg om uit te breiden.

BANEN
Deze week ging het banenoverleg tussen
de federale regering, de vakbonden en
de werkgevers van start. De princiepsverklaring die na de eerste drie uur
durende gespreksronde geproduceerd
werd, was vaag. De meeste waarnemers
waren vrij pessimistisch over de slaagkansen.

U-staatssekretaris Vic Anciaux neemt de provokaties van
de Franstaligen in Brussel niet langer.

Maar die pogingen leken onvoldoende
resultaat op te leveren. In een tendentieuze "nieuwsanaiyse" vroeg de Gazet
Van Antwerpen z\zh af wat de VU nog in de
Brusselse regering doet. De auteur somt
enkele terechte voorbeelden op die illustreren dat de Vlamingen in de hoofdstad in het defensief zitten en/of gediskrimineerd worden. Feiten als de nietnaleving van de taalwetten, de elektorale
achteruitgang of de voor Vlamingen onaanvaardbare toestanden in de OCMWlega's Gosuin (FDF) en Picqué (PS) heeft ziekenhuizen waarmee ook onze lezers
Wanneer er geen einde komt aan de
provokaties van de Franstaiigen in Brussel, om door te dringen in Vlaams-Brabant (zie
goed vertrouwd zijn.
blaast VU-staatssel<retaris Vic Anciaux het ook Wijur 6). Hoewel de Vlaamse regering Daarnaast haalt dejoernalist echter feiten
een beroep tot vernietiging van die planBrussels pacifikatiemodel op. Zo dreigde
aan die hij zonder bronvermelding uit
nen aanhangig heeft gemaakt bij de Raad
de gewezen voorzitter van de Volksunie
betwiste "onderzoeken" van het Vlaams
vorige vrijdag. Eindelijk, luidde het in en- van State, deed Hasquin alsof er geen
Blok haalt, zoals de vaststelling dat van de
vuiltje aan de lucht was. Hij maakte zelfs
kele kranten.
55 huisvestingsmaatschappijen er slechts
uitvoeringsbesluiten bekend bij de opèén
de taalwet naleeft. En hij put al
Eerder op de week was ook de Brusselse
richting van een adviesorgaan voor de
helemaal uit de Vlaams Blok-retoriek waar
SP-minister Rufin Grijp, vooruitgeduwd
periferie dat nieuwe faciliteiten in het
hij met kwade bedoelingen irrelevante
door zijn Vlaamse socialistische achterban
leven roept voor 16 Vlaamse gemeenten
gegevens aanhaalt, zoals het perfide zinin Brussel, openlijk Ingegaan tegen de
in de wijde rand rond Brussel. Waarna hij
netje dat Vic Anciaux "zich graag in de
provokaties van vooral PRL-FDFminister
zijn Brusselse CVPkollega Ciiabert op- marge bezig houdt met het migrantenHasquin. Het was al begonnen met de
trommelde om in Sarajevo het "Brusselse tema". Als verantwoordelijke voor het mimelding dat voor Téié-Bruxeiies het Bruspacifikatiemodel" te gaan verkopen.
grantenbeleid van de Vlaamse Gemeensels-grondgebied echt te klein geworden
schapskommissie is het juist de plicht van
was Ook de verdrukte Franstaligen uit de De Vlaamse oppositie in Brussel
Anciaux om zich in te spannen de alrand dienden van deze Franstalige zender
schreeuwde moord en brand over het
lochtonen, een "minderheid" van 30% in
te kunnen genieten.
stilzwijgen van de Vlaamse excellenties.
het hoofdstedelijk gewest, over de dremDe VLD verwijt hen het Vlaams protest
Vervolgens joeg deze voorzitter van het
pel van de Vlaamse gemeenschap te haover te laten aan Van den Brande. Het
College van de Franse Cemeenschapslen.
kommissie, de Cocof, de Vlamingen in de Vlaams Blok eiste het ontslag van de
Vorig weekend zegde Anciaux in navolVlaamse ministers, waardoor de hoofdgordijnen door aan te kondigen de overging van zijn kollega Grijp de Franstaligen
stedelijke instellingen geblokkeerd zouheidspublikatles waarvoor hij verantwoorde wacht aan. De VU-er hoopt dat Chabert
den geraken.
delijk is in het gewest, enkel nog in het
zich bij hen aansluit. "Als de Franstaligen
Vlaamsvijandige advertentieblad Vian te
beslissen met de Cocof voor te doen",
De oppositiekreten zijn een beetje hypubliceren. Hasquin werd hiervoor zelfs
verklaarde Anciaux aan De Stanqaard,
pokriet natuuriijk. Onze lezers weten dat
door La Libre Belgique teruggefloten. Na
"komt het hoofdstedelijk gewest en ook
de plaatsvervanger van staatssekretaris
overleg werd besloten ook het Vlaamse
Anciaux in de hoofdstelijke raad Sven Gatz het voortbestaan van België op de helDeze Weel( in Brussei van deze onrechtling." Anciaux herinnerde eraan dat Vlaanin elkaar snel opvolgende persmededestreekse overheidssteun te laten geniederen juist omwille van Brussel het felingen zijn stijgende onvrede ventileerde.
ten.
En Vic Anciaux trachtte binnen de ge- derale België aanvaard heeft. Wanneer die
meerwaarde wegvalt, hoeft België niet
Maar de Vlan-streek is klein bier tegen de eigende kanalen van de regeringsmeermeer.
derheid zijn gram te halen.
plannen die Hasquin met zijn Cocof-kol-
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stof tot spreken

omstandigheden, toen de Vlaamse
burgemeesters de wet op de volkstelling
„Ik begrijp eerlijk gezegd niet waarom de
weigerden toe te passen."
Vlamingen eraan vasthouden dat Voeren op
Uitgesproken op woensdag 31 januari
hun grondgebied blijft. Was er daar nu
1996 door de PS'er Duf our in een
kobalt of uranium te vinden... We moeten
ons laten leiden door het gezond verstand, willen nog altijd het ius soli laten gelden. reaktie op Hugo Olaerts die zich
Ik zie niet in waarom Voeren in Vlaanderen vragen stelde bij de aanstelling van
en niet door het territorialiteitsbeginsel.
blijft. Dat is allemaal het gevolg van een Droeven als ombudsman voor Voeren
Alleen dwazen veranderen nooit van
op Collignons kabinet.
mening. Nationalistische parlementsleden fout die werd gemaakt in onduidelijke
< WETSTRAAT <

)rige week donderdag werd premier Dehaene in de Kamer zwaar
onder vuur genomen door de voltaiiige oppositie. Die eiste inet
ontslag van justitieminister Stefaan De Clercl< voor zijn optreden in
de zaal< van de twee Basl<en. Voor de VU betrad Geert Bourgeois liet
spreei<gestoeite.

Een rechtsstaat ondanks
de regering

Geert
Bourgois

„Ik hoop dat wij het in dit debat ten
minste over één zaak eens zijn en dat is dat
wij het geluk hebben in een rechtsstaat te
leven en dat wij het geluk hebben dat er
een Raad van State en een administratief
rechtskollege bestaat dat onwettelijke

handelingen schorst en zo nodig vernietigt. Het principe van de rechtsstaat wordt
jammer genoeg niet belichaamd door de
minister van Justitie en de regering. Het is

een rechtsstaat ondanks de regering."
Bourgeois kon moeilijk begrijpen dat De
Clerck zolang voet bij stuk hield in zijn
beslissing om de Basken uit te leveren

Moreno & Garcia
terwijl de Raad van State met een 'droge
redenering' zijn verweer met één klap van
tafel veegde. Was dit een ongelooflijke
blunder van de minister of stond hij niet
geheel achter zijn beslissing, vroeg het
VU-kamerlid zich af. En zoniet: wie trok
er dan aan de touwtjes.
Het VU-kamerlid viel zwaar uit naar
Dehaene: „Wij kennen uw dédain voor dit
parlement. U hebt er een waar misprijzen
voor. Neemt u ook dezelfde houding aan
t.o.v. de rechtsstaat of vindt u dat deze
moet primeren op de diplomatieke druk,
op de 'amitié' van het kransje van regeringsleiders in Europa en op de persoonlijke belangen van de regeringsleidersr

• Annemie Van de Casteele, VU-f rak- de aanpalende domeinen Belvedere e- restaurantbezoekers binnenkort niet opStuyvenberg, de Domeinen te Clergn , nieuw ven/eeld zullen worden met fortieleidster in de Kamer vroeg premier
maliteiten ter bestrijding van iemand anDehaeneter verantwoording over de toe- Fenffe, Argenteull en Ten/uren;
spraai< van l<oning Albert II, waarin deze - de persoonsbescherming In binnen- en ders' belastingfraude. De excellentie
aandrong op een meertaligheid voor l<leubuitenland van de Koning en de leden van overweegt 'andere maatregelen met hetters, Gezien Onderwijs bij uitstei< een made Koninklijke Familie, alsook van hoge zelfde doel' maar er 'is echter tijd nodig
terie is voor de gemeensciiappen konden
buitenlandse personaliteiten tijdens hun om hierover na te denken teneinde met
de 'beieidsaanbeveiingen' van de koning
verblijf In België als gasten van de Koningkennis van zaken een beslissing te nemen,
nadat de voor- en nadelen volkomen wergezien worden ais een bevoegdlieidsof een lid van de Koninklijke familie;
den
bepaald'. Een niet zo domme reovertreding. Deliaene is, als tioofd van de
- verkeersescortes ter gelegenheid van
denering
lijkt ons: de hele rompslomp
regering, verantwoordelijk voor de toeofficiële verplaatsingen van de Koning en
bracht
de
schatkist
welgeteld 69.000 fr. in
spraken en perscommuniqués van de
de leden van de Koninklijke Familie:
De premier verdedigde De Clerck en
het laatje. Alleen het afdrukken van de wet
vorst. „Ik begrijp dat de eerste minister
- een dagelijkse estafettedlenst verze- in het Staatsblad kostte waarschijnlijk al
sprak
over de diplomatieke kontakten die
niet graag had dat de koning sprak over de
keren tussen de Palelzen en de bijzonderemeer.
gevoerd
werden tussen België en Spanje.
echte problemen, maar wij stellen ons wel
geadresseerden (o.a. ministriële kabinetDehaene
ontkende evenwel dat Spanje
vragen bij de konkrete aanbevelingen van
» Vlaams volksvertegenwoordigster
ten) van vertrouwelijke stukken uitgaande
de koning over het onderwijs." Detiaene
druk
had
uitgeoefend op België om de
Nelly Maesy'müt het niet meer kunnen dat
van het Staatshoofd."
erkende verantwoordelijk te zijn voor de
Vlaamse universiteiten te
uitievering (alsnog) te doen plaatsvinden.
uitspraken van de koning, maar maakte er
pas en te onpas het EnHij voegde daar minnetjes aan toe dat
zich van af door te stellen dat Albert II niet
' • •^*"" ^^Ê
9^'^ gebruiken als onderSpanje de werking van het gerecht in
sprak over het onderwijs in België, maar
wijstaal. „Daarc/oorwoAC/f
België niet in twijfel mocht trekken. „A/s
, j ^ 5,
dat hij zijn plannen zag in een ruimere
ook de verdere ontwikde juridische samenwerking wordt opEuropese kontekst.
keling van het Nederlands geschort, dan vinden wij dat onaanvaardals kultuurtaal In gevaar
Ü Diezelfde Albert II hoeft bij het
baar en niet in verhouding met het belang
,^gebracht onder meer
doen van stoute uitspraken overigens niet
van deze zaak."
omdat het samenstellen
dadelijk voor zijn leven te vrezen. Uit het
In zijn wederwoord verweet Bourgeois de
van kursussen In het Neantwoord van minister van Binnenlandse
premier weinig konkreet te zijn geweest.
derlands
gemakshalve
Zaken Johan Vande Lanotte op een vraag
wordt
vervangen
door
het
overnemen
De VU'er kon zich vinden in Dehaenes
Op Anciaux' vraag of er geen grotere
van VU-senator BertAndaux blijkt dat de
van
Angelsaksische
handboeken.
Wij
verprioriteiten
In
de
strijd
tegen
kriminaliteit
kritiek op Spanje, maar had toch verman uit Laken immers kan rekenen op een
wachten
van
onze
wetenschappers
ook
en
onveiligheid
zijn
gaf
Vande
lanotte
wacht dat hij de gerechtelijke instanties
persoonlijk korps van lijfwachten van 255
dat zij bijdragen tot de kreatie van vakgeen antwoord. De burger-wacht..
personen sterk. Daaraan hebben er 155
meer en onvoorwaardelijke steun zou
termen en dergelijke. Bovendien is de
het Nederlands als moedertaal.
verlenen. Voorts bekritiseerde hij de eerü Iedereen herinnert zich het
ontwikkeling van een nieuwe taalbarrière ste minister omdat hij zich eerder laat,,Kan de minister mij meedelen welke nieuws over de BTW-bonnetjes dat op 1
sociaal
gezien onaanvaardbaar "
zinnige verantwoording kan gegeven
april 1994 de wereld werd ingestuurd.
dunkend had uitgelaten over de RvS.
Vlaams
Onderwijsminister Luc Van Den
worden aan het bestaan van dit detaRestaurantbezoekers konden beboet
Waar deze laatste het enkel had over een
Bossche ö\enóe Maes van antwoord door
chement?", was de voor de hand ligworden indien zij geen bonnetje hadden
misdrijf van 'onwettelijke vereniging',
te
stellen dat elke student het recht heeft
gende vraag van de Anciaux. Uit het migekregen van de restaurantuitbaters. Insprak
Dehaene opnieuw over 'terrorisde examens in het Nederlands af te legnisterieel antwoord kan afgeleid worden
middels is de veelbesproken wet met
tische
aktiviteiten'.
gen. Geen van de universiteiten orgadat de rijkswachters belast zijn met, wij
meer van kracht omdat er procedureniseert een basisopleiding die uitsluitend
„Wat mij echter vooral bekommert, mijnciteren letteriijk, de hoofdletters inbefouten werden gemaakt bij de indiening
in
het
Engels
onderwezen
wordt.
heer de eerste minister, is het feit dat ik in
grepen:
van het ontwerp. VU-senator Jan Loones
Dat
niettemin
wel
meer
mensen
de
meheel uw antwoord geen enkele reaktie heb
„ - de bewaking van de Residenties van dehad graag van de minister van Financiën
ning
van
Maes
toegedaan
zijn,
moge
blijgekregen
op de vraag ofu zich neerlegt bij
Koning en de leden van de Koninklijke geweten of deze opnieuw een wetsontken uit het opiniestuk op de bladzijde
werp
in
die
aard
zou
Indienen.
Uit
Mayde huidige uitspraak of dat u zoekt naar
Familie in België, nl. het Koninklijk Palels te
hiernaast.
nieuwe maatregelen om op de ene of de
Brussel, het Koninklijk Domein te Laken enstadts antwoord valt af te leiden dat de
andere manier tot uitlevering over te gaan.
Dit betreur ik zeer sterk.", besloot Bourgeois.
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onge navorsers worden tegenwoordig steeds vaker
onder druk gezet om enkel nog in het Engels te
publiceren. Een tendens die ernstige
maatschappelijke gevolgen kan hebben volgens
prof. Guido Fauconnier.

•^ OPINIE

•

Het Engels als internationale
wetenschappelijke taal
Niet alleen doen veel Nederlandse en
Vlaamse privébedrijven de moeite niet
meer om hun gedrukte nieuwjaarswensen
in het Nederlands aan te bieden - wat ik
gewoon beledigend vind - maar nu slaat de
anglomanie ook toe in de wetenschapsbeoefening. M.b.t. dit laatste punt wil ik
graag enkele bedenkingen kwijt. Vanuit
diverse universiteiten (Nederlandse en
Vlaamse) bereiken mij berichten over de
enorme druk die thans op jonge navorsers
wordt uitgeoefend om alleen nog in het
Engels te publiceren. B.v.:
- Nederlandstalige wetenschappelijke tijdschriften worden bij de evaluatie van navorsers en docenten systematisch in een
lagere kategorie geplaatst (minder punten,
minder kansen op promotie of benoeming);
- ik hoor Vlaamse uitgeverijen klagen dat
in de akademische wereld minder Nederlandse teksten ter publikatie worden
aangeboden;
- in Nederland zag ik bij het emeritaat van
een koUega, hoogleraar in de
kommunikatiewetenschappen, een liber
amicorum verschijnen dat exklusief in het
Engels werd gepubhceerd;
- vanuit een Vlaamse universiteit werd
onlangs exklusief in het Engels promotie
gemaakt voor een kongres waarop alle
aanwezigen (behalve enkele sprekers) Nederlands sprekend waren. Het kongresverslag zal exklusief in het Engels gepubliceerd worden. De redakteur hoopt
hiermee wellicht een internationale „publikatie" op zijn aktief te schrijven.

TIJDVERLIES
Andere voorbeelden zijn makkelijk te vinden. Een juiste diagnose en verklaring zijn
moeilijker. Hier in Leuven gebeurt de
beoordeling van wetenschappelijke publikaties duidelijk vanuit waarderingsschalen die afkomstig zijn van of althans in
ruime mate geïnspireerd door de exakte
wetenschappen en de geneeskunde, waar
publiceren in een andere taal dan het
Engels inderdaad nog nauwelijks zinvol
geacht wordt (wat ik voor deze wetenschappelijke sektor erg logisch vindt). Gelukkig heeft men in de humane wetenschappen het probleem onderkend en
werkt men daar nu aan eigen waarderingsschalen. De vraag blijft echter hoe
daarin Nederlandstalige publikaties zullen
gekwoteerd worden. Er is in elk geval een
soort kettingreaktie ontstaan: onze jonge

navorsers en docenten beschouwen het
meer en meer als tijdverhes (en dus schadelijk voor hun karrière) om nog in hun
moedertaal te publiceren.
Als deze trend zich verder doorzet naar de
humane en geesteswetenschappen, zou dit
ernstige maatschappelijke gevolgen kunnen hebben: de leden van de Nederlandssprekende gemeenschap die geen Engelse teksten lezen, zullen minder en minder vernemen wat deze wetenschappen
presteren (in het algemeen) en wat zij te
vertellen hebben over problemen die specifiek Nederland en Vlaanderen aanbelangen. Bovendien komt de eigen kuituur
daarbij, vroeg of laat, onvermijdelijk in de
verdrukking omdat de vitaliteit en de
status van een taal zeker medebepaald
worden door het gebruik ervan in de
wetenschap en het onderwijs. Merkwaardig genoeg komt er, in akademische kringen, weinig reaktie op deze gang van zaken
en dat verontrust mij. Is men de ont-

voogdingsgeschiedenis van Leuven-Nederlands reeds vergeten?

BOODSCHAP
De internationalisering van de wetenschap
is ongetwijfeld een goede zaak en onze
universiteiten moeten deze trend volgen,
maar het lijkt mij absoluut noodzakelijk de
konsekwenties daarvan te onderzoeken
indien daarbij het publish (in English) or
perish-pnncipe over alle wetenschapsdomeinen heen en, ongeacht de doelgroepen, op een absolute wijze wordt toegepast. Het is evident dat onze jonge
navorsers moeten aangemoedigd worden
om in internationale gereviewde tijdschriften te pubHceren maar men mag hiermee
niet overdrijven.
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Prof. Guido Fauconnier
Departement
Communicatiewetenschappen
KU Leuven
(deze bijdrage verscheen op 25 januari
'96 in de Campuskrant)

Tenslotte geldt ook in de wetenschappelijke kommunikatie het doelmatigheidsprincipe dat de boodschap zowel naar de
vorm als naar de inhoud moet aangepast
zijn aan het publiek waarnaar men zich

't Is waar dat de Friezen ontdooien ais iiet
Friest, en wij in Vlaanderen ontdooien
mee.
Meneer Kroes, natuurlijk kennen wij u als
de voorzitter van De Friesche Elfsteden, u
bent de voorbije weken zo vaak op teevee
geweest dat wij onderinand zowat alles
over u weten. Dat mag wel, want u komt
alleen op teevee als het in uw land hard,
zeer hard vriest.
U zag er ontdooid uit, wat niet wil zeggen
ontspannen. Dat kan moeilijk anders met

^wawHwy^

richt. Als, met andere woorden, een wetenschappelijke tekst die exklusief bestemd is voor Nederlandstaligen, in het
Engels (of in een andere vreemde taal)
gepubliceerd wordt, zou ik persoonlijk
geneigd zijn een waarderingsschaal te gebruiken die in dit geval aan de auteur geen
punten toekent maar er aftrekt! Dit is
uiteraard een extreem en enigszins provocerend voorbeeld maar het maakt m.i.
wel duidelijk dat men goed moet nadenken vooraleer men voor wetenschappehjke publikaties (nieuwe) waarderingsschalen maakt en dat men daarbij ook
moet rekening houden met maatschappelijke en kulturele effekten op langere
termijn.
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zo'n verantwoordelijkheid. Wij weten dat
gij en uw ijsmeester Piet Venema nooit
over één nacht ijs gaan. Maar uw rayonhoofden?
Wij zullen de laatste zijn om ook maar een
kwaad woord over deze 20 mannen en 1
vrouw te zeggen, maar de ronk gaat dat
de meeste van hen de Beerenburgerstoop te strak binnen handbereik houden.
Nu wil ik als Vlaming geen zedenmeester
spelen, wij staan zelf op de eerste rij ais de
glazen rinkelen.
Meneer Kroes, gij hebt ons hart gestolen.
Wij hebben u de voorbije dagen met
eindeloos geduld de honderden vragen
van joernalisten horen beantwoorden.
Over de kwaliteit van het ijs, over de
ijstransplantaties, over de zeilen om de
wakken af te schermen. En over Piet
Venema. Hadden wij niet de Indruk dat de
joernalisten een wig tussen u en hem

• ACH ZO •
wilden drijven? En zo een beetje lachen
met met uw rayonhoofden? U hebt allen
telkens met groot gezag verdedigd.
Beter dan wie weet u dat Hollanders op
hun best zijn wanneer ze de draak kunnen
steken met uw volksgenoten en uw taal.
De anders zo voorkomende ivo Niehe
sprak in zijn Tros-show met de gebroeders
Ruitenberg, bovenbeste schaatsers.
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Niehe zei net niet: ,,Wat een heerlijke
boereluiien!" En de reportage over en
met wereldkampioen schaatsen Rintje
Ritsma zou uitmuntend geweest zijn,
ware het niet dat Niehe de inderdaad
fraaie Fries - tot driemaal toe! - wou laten
bekennen dat hij een sekssimbool is.
Kijk, meneer Kroes zo'n dingen doen mij
pijn. De betweters uit de Randstad mogen
voluit hun gevoeg opjullie hoofden doen,
maar zelf mag je ze niet eens één keer te
kakken zetten. Ze van eigen deeg een
koekje bakken, da's de enige taal waar
Hollanders naar luisteren
Meneer Kroes, ik heb u met genoegen
horen verteiien over uw kinderjaren op
het ouderlijk erf. Het lag helemaal omringd door water, geen elektriciteit, geen
telefoon, naar school ging het met de
boot, bij hoog tij had de schoolmeester
een bed klaar om de kinderen Kroes te

laten overnachten. En dan als bultenjongen naar de stad op internaat. Dat u
het er moeilijk heeft gehad stond nog op
uw gezicht te lezen.
Met datzelfde hardnekkige gelaat bent gij
op 4 februari komen zeggen dat het ijs
niet dik genoeg was om er 16.000 schaatsers overheen te sturen Drie dagen later
liet gij weten dat het ijs er al beter uitzag
maar dat de vooruitzichten nog nietje dat
waren. Niet vertrekken, klonk uw beslissing. Op vrijdag 9 februari dacht iedereen
dat het zover was. Ook de kommercie- de
petten, de sjaals, de truien, de potten en
pannen lagen reeds in de vitnnes maar
Kroes bleef neen zeggen. Het ongenoegen droop van de Hollandse gezichten. Zij
kunnen maar met begrijpen dat een Fries
ze hun belangrijkste sportgebeurtenis van
het jaar kan ontzeggen
Meneer Kroes, u neemt nooit lichtzinnig
beslissingen en dat vinden we echt prachtig.
Ik denk dat gij een echte Fries bent, een
„liever dea as slaef'-type, zoals op de kei
in Warns geschreven staat. Daar, in 1545,
gaven de Friezen de Hollanders een goed
lesje.
Meneer Kroes, wij vinden het sneu dat de
Tocht der tochten weer eens met gereden
wordt, ook voor de schaatsgrage Vlamingen. Maar wij aanvaarden uw beslissing met frisse tegenzin.
Het ga je goed, ouwe jongen en schenk u
en uw rayonhoofden nog een Beerenburger in!
R.Asmus

et "Haal de was maar binnen" schreef
joernalist Chris de Stoop na "Ze zijn
zo lief, meneer" weer een hoek dat burgers, en als
gevolg daarvan hopelijk ook regeringen in heel
Europa zal schokken.

M

« POLITIEK LEZEN

Uitwijzing Is
in feite het
verbioemwoord voor
'deportatie'.
in De Stoops
boeic komt
dat op een
pUniiJke
manier tot
uiting.

Betere publiciteit dan de dwaze reaktie
van SP-minister Vande Lanotte kon
iC«acè-joernalist Chris de Stoop voor zijn
nieuwe boek niet bedenken. Vande Lanotte's naam komt in het boek geen vijf
keer voor. Maar de verbetenheid waarmee de mediageile minister het werk van
De Stoop de verdomhoek trachtte in te
duwen, was een week lang groot nieuws.
De verbetenheid is tevergeefs: het debat
kan niet meer uitgesteld.
Weinig Vlamingen weten inmiddels niet
dat België onder de politieke verantwoordelijkheid van toenmalig SP-minister TobbacL uitgeprocedeerde Somali's
wist te deporteren naar hun land, op dat
ogenblik letterlijk een strijdtoneel. Dat

daarvoor C 130-vrachtvliegtuigen van
het leger ingezet werden, maakt het
schandaal ook vandaag voor de SP nog

waar Nederland een primeur mee haalde,
de Deportation Squad van Scotland Yard,
Honeckers villa die tot overslagstation
omgebouwd werd, de extreemrechtse
Duitse Liga die op mensenjacht gaat, de
zoektocht naar een geschikte muilkorf
voor mensen, de speciale treinstellen in
de Eurostar, de inzet van een privé-firma
om negers te lozen op Afrikaanse bodem.

Duizenden Aziza's
biezonder pijnhjk. De huidige voorzitter
van die partij blijkt er immers niet voor
teruggedeinsd te zijn om minstens één
keer de vluchtelingenslogans van het
Vlaams Blok te verwezenlijken.
Haal de was maar binnen staat bol van de
cowboy-verhalen waarin Europese staten
met uitgeprocedeerde vluchtelingen sollen. Van de Europese charter-deportaties

de met vlijmscherpe mesjes en metershoge schrikdraad omzoomde "transitcentra",... De Stoop maakte van een jaar
verlof zonder wedde en een bijdrage van
het Fonds voor Bijzondere Joernalistieke
Projekten gebruik om een schokkend
boek te schrijven.
De rode draad vormt het verhaal van de
Roma-zigeunerin Aziza en haar familie.
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c» De ex-communistlsclte landen,
nieuwe spelregels, geschreven door
Oost-Europakenner Katlijn Malflletschetst
een beeld van het Oost-Europa van na de
nnuur. Het gegeven dat daarin telkens
terugkomt is dat de hervormingen, op
welk vlak dan ook, zeer moeizaam verlopen Malfliet geeft uitleg bij o.a. de
recente 're-kommunisenng', bij het 'politiek kapitalisme' en bij de manier waarop
Rusland zijn invloedssfeer tracht te behouden.
- ung. Davidsfonds - Leuven, In de
Actueei-reeks, 1995,187 biz., 395 fr.
c» Bijna twee jaar geleden werd de wereld
de ogen geopend door het primitieve
geweld in Rwanda. In Hutu en Tütsi,
eeuwen strijd gaat Peter Verlinden op
zoek naar de fundamenten van de blinde
haat tussen beide bevolkingsgroepen. Zijn
historische benadenng werkt daarbij zeer
verhelderend
- Ultg. Davidsfonds - Leuven, in de
Actueel-reeks, 1995,187 biz., S95 fr.
o» 'Doe ik het goede of enkel het best
mogelijke?', een vraag die politici, joernalisten, medici, maar ook bedrijfsleiders
zich geregeld stellen, In De vis heeft
geen weet van het water gaan auteurs
van divers pluimage in op de achtergronden van de professionalisering van de
etiek. Bijdragen zijn er o.a. over de etiek
binnen de pers, over de sterilisatie van
mentaal gehandikapten en over de etiek
binnen de politiek.
- Ultg. Peickmans - Kapellen, 1995,
207 biz., 690 fr.
c» Voor WO II telde de Joodse gemeen-
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schap in Europa 10 miljoen leden. De
nazistische gruwelen, maar ook een erg
laag geboortecijfer, zorgen ervoor dat zij
nu nog met 2 miljoen zijn. De auteur schat
dat zij in de 21ste eeuw vrijwel volledig uit
Europa verdwenen zullen zijn, In Het
einde van een diaspora. Joden in Europa sinds 1945 gaat hlstorlkus Bernard
Wasserstein op zoek naar het waarom van
deze demografische veranderingen
- Ultg. Ambo - Baarn, 1996, 287 biz.,
990 fr.

CS. Enkele maanden geleden werd aan de
VUB een meerdaags kongres gehouden
over de Sociale Zekerheid. De referaten
zijn gebundeld in De Sociale Zekerheid
verzekerd?. Deze (wetenschappelijke)
kanjer omvat niet alleen beschouwingen
over het ontstaan van de SZ, maar behandelt ook apart aspekten als pensioen,
werkloosheidsuitkeringen, kinderbijslag
en transferten. Een omvattend werk dat
kan dienen als uitgangspunt voor verdere
diskussie.
- Ultg. VUBPress - Brussel, 1995. 684
biz.. 1.250 fr.
o» Een bijna even omvangrijk werk wordt
opgeëist door één persoon' Karol Wojtyla
beter bekend onder zijn geestelijke naam
Paus Johannes Paulus II. Deze 'defi-

nitieve' biografie van de hand van Tad
Szulcls samengesteld uit gesprekken met
en persoonlijke dokumenten van de kerkleider. Met uitgebreide aandacht voor de
relaties tussen de paus en Corbatsjov en
voor de aanslag gepleegd door Agca
- Ultg. standaard - Antwerpen. 1995.
391 bIz.. 1.095 fr.
o» Van Abbé Pierre, voorvechter van de
armen en rechtelozen in Frankrijk, verscheen Testament... waann hij getuigenis aflegt van zijn leven Pierre stond
mee aan de wieg van de
Emmaüsbeweging die
wereldwijd
kanslozen
tracht te integreren in de
gewone
maatschappij
Voor de erkenning die de
geestelijke nu geniet
heeft hij wei jarenlang
moeten vechten.
- Ultg. Averbode. 1995,152 biz. 595
fr.
<=» In Berichten van het front doet de
Nederlandse oorlogsreporter Arnold Karskenshet relaas van zijn 'avonturen'. Over
zijn ontmoeting met het junglekommando van Ronnie BrunswiM over zijn
voetreis door Afghanistan en over zijn
vergeefse pogingen om tijdens de Golfoorlog de redaktie in Hilversum te bereiken Wanneer eindelijk iemand de telefoon opneemt vraagt de technicus van
dienst nogal ongeïnteresseerd: „Kun je
niet op een vork bellen?"
- Ultg. NlJgh & Van Ditmar - Amsterdam, 1995. 238 biz., 699 fr.
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De titel van het boek verwijst naar een
gezegde waar geen tekeningetje bij moet:
"Haal de was maar binnen, de zigeuners
zijn daar". De zigeuners waren de eerste
vluchtelingen die na de val van de Berlijnse muur massaal hun drang naar het
Westen volgden. De ineenstorting van het
kommunisme maakte immers een
enorme opstoot van racisme mogelijk, tot
en met regelrechte pogroms toe. De
Roma waren in het begin van de jaren
negentig de proefkonijnen voor het verstrengde Europese deportatiebeleid.
De Stoop beschrijft de belevenissen van
de zigeunervrouw uit het voormalige Joegoslavië, die de dwaze droom van een
beter leven in het Westen wilde realizeren. Aziza bracht zeven jaar lang door
in dat beloofde land, en moest uiteindelijk terug naar Macedonië. De persoonlijke toets geeft een beeld van de
slopende onzekerheid, het bange wachten, de paniek van het opgejaagde dier, de
hoop en wanhoop van het leven in de
voorwaardelijke wijs die zoveel illegale
vluchtelingen treft.
De Stoop vertelt en beschrijft afgrijselijke
taferelen van armoede, vernedering, fysische en psychologische mishandeling.
Taferelen die getuigen van een groot en
fundamenteel gebrek aan respekt voor
mensen die het uitwijzingsbeleid van de
rijke Westeuropese staten kenmerkt.
De auteur geeft geen oplossing voor het
vraagstuk van de ekonomische (en andere) vluchtelingen die uitgewezen en
teruggestuurd worden. Wie zijn boek
gelezen heeft, blijft met grote vragen
zitten. Moeten we dan alle illegalen legaliseren? Moeten de Europese grenzen
opnieuw open? Of hoe wijs je anders op
een humanitaire wijze mensen uit die in
uiterste wanhoop en instinktmatig juist
alles zullen proberen om dat te verhinderen?
Volgens De Stoop is het niet zijn taak om
pasklare oplossingen uit de dokteren: „Ik
signaleer dingen, leg processen bloot en
kan alleen maar hopen dat de besluitvormers er de juiste konklusies uit trekken" [Humo). Wil wie zich wel geroepen
voelt de juiste konklusies te trekken even
opstaan?
(pdj)
c» Haal de was maar binnen. Aziza of een
verhaal van deportatie in Europa.
Chrts De Stoop. Uitg. De bezige bij,
Amsterdam, 1996, 376 biz, 750 fr.

n het Vlaams parlement vond een debat plaats
over het wetenschaps- en technologiebeleid in
Vlaanderen. In haar beleidsbrief betracht de regering
een overzicht te geven van haar initiatieven
tot het jaar 2000.
Vlaams volksvertegenwoordiger Jean-Marie Bogaert
vertolkte het VU-standpunt in dit debat.

I

4 WETENSCHAPSBELEID
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Geld voor
wetenschap en
technologie goed
besteden
Jean-Marie Bogaert stelde met genoegen
vast dat Vlaanderen geleidelijk aan zijn
achterstand ten opzichte van de andere
Westerse landen op het gebied van wetenschaps- en technologiebeoefening
tracht in te halen. Zo werd in 1996 het
budget met 2 miljard frank verhoogd. Dit
is nodig, zo stelde Bogaert, omdat Vlaanderen anders de werkgelegenheid niet
kan vrijwaren. Een verlaging van de loonkost alleen levert op zich geen blijvende
tewerkstelling op. Deze politiek op zich,
hoewel noodzakelijk, is immers te statisch, d.w.z. ze ambieert enkel korte en
middellange termijn-effekten. We moeten ook produktinnovaties stimuleren en
daartoe is een adekwaat wetenschaps- en
technologiebeleid een noodzakelijke
voorwaarde. We moeten resoluut kiezen
voor een vlucht vooruit.

STIEFMOEDERLIJK
Daarom is het goed dat Vlaanderen 2%
van het Bruto Regionaal Produkt (BRP)
wil spenderen aan wetenschappelijk onderzoek. De overheid zou hiervan de helft
voor haar rekening nemen. Ofschoon de
privé-sektor nu reeds 1.17% van het BRP
aan middelen vrijmaakt hoopt de VU dat
dit niet zou inhouden dat de overheid
haar toekomstige inspanningen zou milderen. De achterstand ten opzichte van de
ons omringende landen is immers nog
altijd substantieel.
Jean-Marie Bogaert benadrukte o.m. het
ruimtevaartbeleid. Niet omdat Vlaanderen absoluut in staat wil zijn om zelfstandig een raket te lanceren, maar omdat
deze industrie veel positieve afgeleide
meerwaarden kan genereren naar andere
sektoren toe. In één adem voegde hij
eraan toe dat investeringsprogramma's
met Vlaamse gelden niet misbruikt mogen worden voor militaire doeleinden.
Om- de terugvloeiing van de overheidsinvesteringen in Onderzoek en Ontwikkeling (O 6c O) te kunnen nagaan, is het
noodzakelijk dat een degelijk en uitgebreid statistisch apparaat ter beschikking van alle beleidsmakers staat.
In de hckidshrki Statistiek in Vlaanderen
hangt de minister-president een te roos-

kleurig beeld op van de inspanningen die
ter zake door de Vlaamse en federale'
regeringen worden verricht. De bespreking van deze beleidsbrief zal een goed
forum bieden hierop terug te komen.
Zeker is dat de VU hier drastisch en snelle
verbeteringen wenst te zien. Hoe kan
men trouwens degelijk onderbouwd beleidsvoorbereidend werk verrichten,
wanneer het statistisch instrumentarium
ondermaats is?
Fundamenteel onderzoek ook op het vlak
van de humane wetenschappen dient extra benadrukt te worden, deze tak werd in
het verleden te stiefmoederlijk behandeld. Dit onderzoek heeft een langetermijn finaliteit en lijkt daarom wat
minder noodzakelijk. De VU deelt deze
gedachtengang niet. De overheid dient
dit onderzoek voldoende te schragen, te
meer daar het uiterst zelden voorkomt op
het prioriteitenlijstje van privé-ondernemingen.

CLUSTERS
In de beleidsbrief wordt geen aandacht
geschonken aan energie- en milieutechnologie. De VU wenst deze leemte opgevuld te zien. Bij het komende parlementaire debat over energievoorziening zal hierop gehamerd worden.
Als uitsmijter kaartte Jean-Marie Bogaert
het clusterbeleid van de Vlaamse regering
aan. Door dit beleid geeft zij financiële
steun aan „clusters", dit zijn netwerken
waarin bedrijven onderling en/of met
onderzoeksinstituten samenwerken.
Bedoeling is door bundeling van krachten
tot innovaties, vernieuwingen in produktieprocessen of produkten te komen.
Dit zou Vlaanderen weerbaarder moeten
maken op de wereldmarkt.
In december 1995 zegde de regering
steun toe ten bedrage van 269 miljoen aan
5 nieuwe clusters. Voor 2 van de 5
dossiers werd echter geen advies gevraagd aan het Instituut voor Aanmoediging van Wetenschappelijk Onderzoek
(IWT). De overige drie negatieve adviezen van ditzelfde adviesorgaan werden
genegeerd. Zelfs nadat minister van Begroting, Demeester, voorbehoud had

aangetekend. De logika achter deze afwijzende houding ontgaat de VU tot op
vandaag. In zijn verdediging liep minister-president Van den Brande rond de
hete brij heen met volgende argumenten
(in kursief de VU-repliek):
- 'de adviesgevende instantie is gefrustreerd.' Van objektief taalgebruik gesproken.
- "wij zijn niet verplicht de adviezen te
volgen.' Jean-Marie Bogaert wou weten
waarom een advies in het ene geval wel en
in het andere geval niet wordt gevolgd.
Deze konkrete vraag werd met beantwoord.
- 'De beslssing werd eenparig door de
Vlaamse regering genomen.' Deze bewering slaat nergens op vermits de
Vlaamse regering altijd bij unanimiteit
dient te beslissen. De redenering houdt dus
impliciet in dat alle beslissingen die de
Vlaamse Regering neemt met eenparigheid
van stemmen per definitie gepast zouden
zijn. Dan zou het parlement dus beter zijn
deuren sluiten. Hiertegen verzet de VU
zich.
- 'Er lag twee jaar tussen de indiening en
de goedkeurig van de vijf projekten.' Het
tijdsargument. Is alles waar maar genoeg
tijd overgaat per definitie goed?
- 'Het negatieve advies over de kunststoffencluster kan ik echt riiet volgen.
Tientallen keren hebben de bedrijfsleiders de noodzaak ervan bevestigd.'/ea«Marie Bogaert kon deze argumentatie niet
volgen. Hij stelde zich de vraag hoe lang
een bedrijfsleider dan moet aandringen bij
de Vlaamse regering vooraleer hij van haar
iets gedaan krijgt. Is het om het even welke
bedrijfsleider dit vraagt? Primeert lobbywerk uit het bedrijfsleven op advies
vanwege pluralistische organisaties? En
vooral waarom?

- In de kommissie Ekonomie van het
Vlaamse parlement stelde Van den
Brande reeds dat het IWT zich bij de
behandeling van enkele dossiers 'te passief en te afstandelijk' opstelt. Op zijn
kabinet herhaalt men dit. ]ean-Marie Bogaert drong er bij de minister tevergeefs op
aan deze vage omschrijving te verduideijken. Teneinde geruchten te vermijden
dat de regering zich wat 'te aktief' opstelt
lijkt ons dit onontbeerlijk.

DOELMATIG
De minister-president gaf te midden al
dat stoere taalgebruik toe dat de besluitvorming met betrekking tot het clusterbeleid tot op heden 'ad hoc' gebeurde.
Hij rechtvaardigde dit door te zeggen dat
het hier slechts experimenten betrof. Die
experimenten kosten de Vlaamse belastingbetaler nochtans een smak geld. In het
raam van de budgettaire ortodoxie waar
de Vlaamse regering prat op gaat hadden
wij dan ook graag gehad dat elke frank die
aan experimenten uitgegeven wordt doelmatig besteed zou worden.

Jean-Marie
Bogaert wil
geen Vlaamse
ruimtevaart,
maar deze
industrie lean
in Vlaanderen
wel een
meerwaarde
betekenen
voor andere
seictoren.

Minister-president Van den Brande beloofde dat er, op basis van de ervaring van
de zeven reeds goedgekeurde projekten
en van deze die nog in voorbereiding zijn,
nog dit jaar een organieke regeling zal
worden uitgewerkt in de vorm van een
ontwerp-kaderdekreet. Dit zou toelaten
meer duidelijkheid te verschaffen in het
clusterbeleid. Indien de Vlaamse regering
ook rekening houdt met de procedurele
tegenkantingen die werden geformuleerd
door VU, Agalev en SP zal wellicht iedereen in het Vlaams parlement bereid
zijn op een opbouwende manier inhoud
te geven aan dit beleid.
Karl Collaerts
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elgië lijkt een geschikt voorbeeld te zijn om het
verschil tussen 'volk' en 'natie' uiteen te zetten.
De Frans-Joodse filisoof Finkielkraut gebruikt België
alleszins om de Korsikanen onderricht in
nationalisme te geven.

B
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grenzen te zmgen.

De filosoof
Finkielkraut
gebruikt
België ais
voorbeeld
voor het
nationalisme
in Corsica.

In het Korsikaanse tijdschrift Arritti van
eind vorig jaar verscheen een aantal artikelen over nationalisme. Ze zitten daar
erg in hun maag met een bloedige broedertwist tussen terroristisch-nationalistische groepjes en vandaar met een algemeen verlies van achting voor alles wat
nationalist heet, behalve als het Frankrijk
betreft; althans bij de grote menigte. Die
verwarring en het algemene anti-nationale offensief in de Europese media
bracht de redaktie van dit „settimanale
naziunalistu Corsu" er toe, een heel nummer te wijden aan begripsontwarring
rond nationalisme.
In het raam hiervan publiceert het blad
o.a. enkele

Om het verschil tussen „volk" en wat de
Fransen en de Angelsaksers „natie" noemen, aan te tonen grijpt de auteur naar
een voorbeeld. Dit voorbeeld heet België.
Wij brengen hieronder het grootste gedeelte van zijn desbetreffende uiteenzetting in vertaling; niet alleen omdat
Finkielkraut een oorspronkelijke geest is,
maar ook omdat wij zodoende België
eens bekijken in Europees verband. De
lezer zal weliswaar hier en daar op on-
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volgens Caesar, „van alle Gallische volkeren de Belgen de dapperste zijn". Zij
die door de Romeinen „Belgen" genoemd werden, waren niet die welke
België bevolkten maar kwam het er niet,
tot vrij onlangs, vooral op aan, de kinderen van een kunstmatige staat een
nationaal bewustzijn en dus een nationale
geschiedenis in te prenten? Deze kunstmatige staat was in 1830 gesticht op een
gebied dat altijd al onder invallen geleden
had en om beurten door Frankrijk, Oos-
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België, een les
voor Europa
nauwkeurigheden en op onjuiste (allicht
door België's franstalige pers verspreide)
beweringen stoten. Wij hebben ze met
(sic) aangeduid. Volgens ons wegen zij
met op tegen de leerrijke spiegel die
Finkielkraut ons voorhoudt.

EEN JOODSE STEM
ONHOUDBAAR
Finkielkraut is een Frans-Joodse wijsgeer
en dwarsligger. In een tijd als de onze die
bol staat van allerlei „open grenzen"
heeft hij het ooit aangedurfd de lof van
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Net zoals de kleine Fransen met „onze
voorouders de Galliërs" uitpakken, leren
de kindjes van Brugge en van Luik dat.

tenrijk, Spanje, de Boergondsiche hertogen en Duitse prinsen opgedeeld.
De grote mogendheden hadden onder
elkaar een bufferzone nodig. Haar eenheid was kunstmatig: een bondgenootschap van felle katolieken en strijdbare
antiklerikalen, van koningsgezinden en
republikeinen, van Vlamingen en Franstaligen...
Kortom, een gemengd, dubbelzinnig,
breekbaar land, wiens bestaan alleen hier-

Vernieuwing, verjonging, spontane gedrevenheid, dynamiscin optreden. Vier
sleuteiwoorden die van toepassing zijn op
de nieuwe vu-partijtop. Wie méér wil
weten over wie verantwoordeliji< tekent
voor inet coachen' van de VU én nieuwsgierig IS naar de plannen van de nieuwverkozen partijleiding, i<rijgt aiie informatie tijdens de februari-uitzending van de
Vlaams-Nationaie
Omroepstichting
(VNOS) Afspraai< op maandag 19 februari
om22ü50opTV1 (BRTN).
U ziet een uitgebreid verslag van de nationale bestuursverkiezingen tijdens de
Partijraad van eind januari interviews met
leden van de Partijraad Beelden vanop de
eerste zitting van het nieuw samengestelde Partijbestuur. Een dag uit het leven
van VU-voorzitter Bert Anciaux. De eerste
aktie-beelden van kersvers partijsekretans
Laurens Appeltans De politieke plannen
van beide ondervoorzitters, Patrik Vankrunkelsven en Nelly Maes.
^^

VNOS biedt u een kijk voor én achter de
schermen van de nieuwe partijtop. Informerend én opiniërend.
* Maandag 19 februari 1996. om
22U.50 op TV1 (BRTN).
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partijtoi

door gewaarborgd was dat zijn machtige
buren niet zouden kunnen verdragen dat
een andere dan zijzelf er de hand zou op
leggen.
Er bestond een Belgische staat zolang
deze staat onrechtvaardig was: een eeuw
lang werd hij overheerst door de Franstalige burgerij, nochtans een minderheid.
Toen de wrok van de Vlamingen naar
boven kwam en zij eerst hun partikularisme, daarna hun sociologische meerderheid doorzetten (sic), spatte de staat
uiteen.
Daar staan wij nu: voortaan is België een
federale staat, waar de macht opgedeeld
is tussen drie regeringen (een centrale,
een Vlaamse en een Waalse), twee (sic)
gemeenschappen en drie gewesten (ook
Brussel is gewest). Het is maar de vraag of
deze middelpuntvliedende beweging
halfweg kan tegengehouden worden.
Want daar heersen spanningen, veroorzaakt door een vreedzame vorm van
„etnische zuivering" die een Waal verbiedt, ten noorden van zijn land Frans te
spreken en vice versa (sic).

m
Voor nationaliteitendeskundigen is België
een schoolvoorbeeld. Kan het bestaan
van een staat tot de schepping van een
natie leiden? Men heeft gedacht dat het
kon maar die begoocheling is in rook
opgegaan. Kan een federale staat overleven indien hij tot stand gekomen is niet
door de wil van verschillende gemeenschappen om samen te leven doch, integendeel, door hun behoefte, zich van
elkaar meer te onderscheiden? Kan een
land met twee volkeren een evenwicht
vinden zonder dat het meerderheidsvolk
zijn wil tracht op te dringen aan het
minderheidsvolk? Kunnen twee volkeren
aanvaarden dat hun belang ligt m dat wat
ze verenigt veeleer dan in wat ze scheidt?
In één woord: is de wijsheid verenigbaar
met het begrip natie?
Van het verenigde Europa is België de
vurigste gangmaker geweest. Daar had
het alle redenen voor: de opbouw van een
multinationaal geheel is het enige middel
om een onverdraaglijk geworden konfrontatie met tweeën te ontgaan, om ze
onder te dompelen in een gemeenschap
waarin niemand zich aan de anderen kan
opdringen.
België biedt de Europeanen een dubbel
historisch voorbeeld. Het bewijst dat wat
kunstmatig is niet lang kan leven. Het
toont tevens aan dat, als de eenmaking
halfweg stopt, de nationalistische bekoringen dadelijk de oude tegenstellingen
oproepen.
Karel Jansegers

De tewerkstelling
in het
arrondissement Leuven
De VU van het arrondissement Leuven
riep verleden week de pers samen om
haar standpunt inzake regionale tewerkstelling toe te lichten.
Bij de werkloosheidscijfers van de VDAB
voor het arrondissement Leuven stellen
we twee opmerkelijke gegevens vast:
1. Bijna de helft van de volledig werklozen (8.512 of 47,6%) heeft als hoogste
studieniveau lager secundair onderwijs.
Nog eens 5.413 of 30% heeft slechts een
diploma van hoger secundair onderwijs.
Samen maken zij 77% uit van alle volledig
werklozen in het arrondissement Leuven.

De regionale vu-krant

2. Bijna de helft van de werklozen is meer
dan 1 jaar werkloos.

milieuwaarde inhouden. Dit zou kunnen
door het verminderen van de lasten, of
door het geven van bijkomende premies
op provinciaal niveau voor alle aktiviteiten die aan de maatschappij een
duurzame meerwaarde geven. Als voorbeeld geven we het SPIT, een efficiënt
draaiend kringloopcentrum in Kessel-Lo,
met een gedegen opleidings- en tewerkstellingscentrum voor mensen met „inpasproblemen in het normale arbeidscirkuit".

De volledig werklozen situeren zich in de
volgende beroepsgroepen:
voor de arbeiders: handlangers,
schoonmakers, metaalbewerkers, elektriciens, bouwarbeiders, hotel- en keukenpersoneel en konfektiearbeiders.
jl voor de bedienden: mensen uit
de para-medische sektor en verzorgingsinrichtingen, technici, opvoeders, onderwijzend personeel, kantoorbedienden,
verkopers en ingenieurs.
Op basis van deze gegevens doet de VU
van het arr. Leuven een aantal voorstellen
om opnieuw werkgelegenheidsperspektieven te bieden. Belangrijk is wel dat
deze visie voor de VU moet kaderen in
een duurzaam projekt van sociaal verantwoorde en deels ekologische en
plaatsgebonden tewerkstelling. Het bevorderen van tewerkstelling in de ekonomisch-kommerciële sektor blijft een
belangrijke doelstelling. Deze vorm van
tewerkstelling moet een financieel draagvlak bieden om de andere tewerkstellingsvormen in de sociale, milieu-, verzorgings- en alternatieve sektoren te
schragen en een verdere welvaarts- en
welzijnsdaling tegen te gaan.

om langsheen de A2 in Hofheide/Nieuwrode een nieuwe industriezone aan te
leggen, omdat hierdoor een landschappelijk waardevol gebied opgeofferd
wordt;
dat de projekten van sanering
van verlaten bedrijfsgronden zoals het
Koudijspilootprojekt in Diest aantonen
dat oude bedrijfsterreinen een herbestemming kunnen krijgen en dat de meerkost hiervan maatschappelijk verantwoord is;
S dat voor de regio Tienen dringend werk gemaakt moet worden van de
realisatie van de nieuwe bedrijvenzone
van 50 ha langs de Zuidelijke Ring, wat
gepaard moet gaan met een ernstige bodemsanering;

ten er specifieke maatregelen genomen
worden zoals o.a. het tijdelijk vrijstellen
van patronale RSZ-bijdragen voor een
periode die qua duur gelijk is aan de
voorafgaande periode van werkloosheid
van de aangeworvene.

H dat alle initiatieven voor de ekonomische ontwikkeling van het Hageland
moeten genomen worden in harmonie
met de omgeving, met respekt voor de
eigenheid van de streek en met een maximale vrijwaring vna de open ruimte.

S dat voor de regio Aarschot de
uitbreiding van het bestaande industrieterrein Nieuwland met 18 ha de minst
schadelijke oplossing is;

Voor de bijkomende stimulansen voor
tewerkstelling doet de VU een aantal
voorstellen dat in hoofdzaak gericht is op
het scheppen van arbeidsplaatsen in
KMO's, bij kleine zelfstandigen en verschillende besturen.

ü Een aantal taken werd vroeger
als „minderwaardige arbeid" beschouwd, en ook omwille van financiële
redenen gemechaniseerd. De VU moet nu
vaststellen dat in een aantal gevallen een
manuele, in plaats van mechanische uitvoering een ekologische meerwaarde
biedt. De meerkost hiervan zou door
selektieve maatregelen kunnen gekompenseerd worden. We denken hier o.a.
aan het mechanisch ruimen van beken,
wat telkens opnieuw met de vernietiging
van de omgevende biotoop gepaard
gaat.

.• dat de VU zich zal blijven verzetten tegen de plannen van Interleuven

.» Om langdurig werklozen meer
kansen op tewerkstelling te bieden moe-

9 Er moeten maatregelen komen
voor werkzaamheden die een duurzame

INDUSTRIEZONES
Bij de verdere uitbouw van industriezones stelt de VU dat hierbij strikt gewaakt moet worden over een aantal milieukriteria. Konkreet betekent dit o.a.
g dat de industriezone Haasrode
(grondgebied Leuven) oordeelkundig
moet uitgebouwd worden tussen de E40
en de HST;
§f dat de bedrijvenzone langs de
Leuvense Vaart en de terreinen van de
NMBS, „geaccidenteerde gebieden", prioritair moeten ingevuld worden;

STIMULANSEN

Om zwartwerk tegen te gaan, dat
voornamelijk voorkomt in de zgn. „werkloosheidsgroepen" (zie lijst hierboven),
zou de kreatie van „klussencheques"
(naar analogie met de PWA-cheques) een
oplossing kunnen bieden. Zo wordt klussenwerk tegen een betaalbare prijs uit het
„zwarte cirkuit" gehaald, en kunnen
werkgevers tegelijkertijd aan een aanvaardbare prijs een vorm van langdurig
„leerkontrakt" aanbieden aan een groep
van doorgaans lager geschoolden.

' De uitbouw van de toeristische
sektor biedt in ons arrondissement eveneens mogelijkheden tot tewerkstelling.
O.a. heel wat restauratie-opdrachten en
onderhoudswerkzaamheden kunnen uitgevoerd worden door lagergeschoolden,
waardoor bijkomende en maatschappelip(-nuttige werkgelegenheid kan gekreeerd worden.
Algemene vorming en onderwijs blijven
belangrijke pijlers in het bestrijden van de
werkloosheid. Na het afstuderen eindigt
het scholingsproces voor een werknemer
niet. Door permanente vorming kunnen
nieuwe werkgelegenheidskansen gekreeerd owrden. Hiervoor moeten alle onderwijsniveaus samenwerken, met inbegrip van de VDAB. In de eerder praktijkgerichte VDAB-opleidingen kunnen
ook oudere werknemers (bruggepensioneerden) zinvol ingeschakeld worden,
zodat hun ervaringen en praktische kennis nuttig aangewend worden voor de
kursisten en de toekomstige werkgevers.
Tot slot stelt de Volksunie van het arrondissement Leuven dat het scheppen
van tewerkstelling moet steunen op een
ekonomische onderbouw die krachtig genoeg is om alternatieve werkgelegenheid
in andere sektoren te dragen. Alternatieve tewerkstellingsvormen moeten permanent op hun effektiviteit en efficiëntie
getoetst worden. Om dit alles te realiseren zullen we moeten afstappen van
het klassieke denken over arbeid, en
moeten op een kreatieve wijze nieuwe en
alternatieve voorstellen onderzocht worden waarbij geen taboes mogen bestaan.

9
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Cies Cosijns, ere-arrondissementeel voorzitter van
de Volksunie van Oudenaarde, geboren en getogen te Kwaremont (Kluisbergen), is sinds 31
december 1995 75 jaar geworden. Hij was de
laatste burgemeester van het toen nog autonome
Kwaremont.
Deze Vlaamse Leeuw met wapperende grijze manen heeft als geen ander gewerkt voor de Volksunie. Zelfs ziekte en operaties kunnen hem niet
deren. Nog steeds draagt hij de partij en haar
gedachtengoed uit! Deze rebelse jongen van 75
heeft als geen ander promotie gemaakt voor de
Vlaamse Ardennen. Dit prachtige landschap inspireerde hem steeds opnieuw in zijn werken.
Toen hij verhuisde vanuit zijn geliefd Kwaremont
(waar hij vanuit zijn woning een prachtig zicht had
op de Scheldevallel) en naar Oudenaarde kwam

•

wonen lieten zijn vrienden een gedenkplaat ophangen aan zijn woning waar hij tussen 1950 en
1995 had gewoond en gewerkt.
Op het bord staat geschreven:
Kunstschilder Cies Cosijns
geboren en getogen te Kwaremont 31.12.20
laatste burgemeester tot 1970
als vurig en overtuigd Vlaming
was hij de promotor van een kunstenaarsdorp
en de Vlaamse Ardennen zijn inspiratiebron.
Wie deze onverwoestbare Vlaams-nationalist wil
ontmoeten kan dit doen op zijn nieuw adres:
Residentie Eenhoorn, Tussenbruggen 13 app. 1/3
te 9700 Oudenaarde.
Jaques vander Haeghen

U I T DE R E G I O

Gies Cosijns 75!
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De vele bezoekers van Kwaremont weten nu waar Gies Cosijns zijn ontelbare
doeken over de Vlaamse Ardennen heeft gesctiilderd.
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Vlaamse
Jongeren-Aarschot,
een woorcUe uitleg

teraadslid Verbruggen volgt de zaak op
i.v.m. de onwettelijke plaatsing van vlaggen op het voetpad. Betrachting is dat alle
vlaggen verdwijnen ten gunste van de
voetgangers!
Net voor zijn herverkiezing werd Bert
Anciaux gestrikt voor een info- en debatavond over de rol van de VU in de
toekomst. N.a.v. de herdenking van de
moord op Karel Van Noppen werd Europarlementslid
Jaak
Vandemeulebroucke gekontakteerd voor een info- en
debatavond op 1 maart a.s.
Inmiddels werd ook voorstel aan het
gemeentebestuur geformuleerd inzake
een 11 juliviering.

TOEKOMST
In de toekomst zullen nog andere aktiviteiten georganiseerd worden door de
Vlaamse Jongeren Aarschot. De Aarschotse burger zal nog horen van deze
Vlaamsgezinde beweging die naar demokratie, een betere levenskwaliteit en
solidariteit tussen mensen streeft.

c» Info: Paul Spruyt, Schaluin 109/3 te
3200 Aarschot

fr., wk. 120 fr. Org.: VUJO-RUC i.s;m. VNSUCent, Meervoud, Vlaanderen tegen racisme.

WEST-VLAANDEREN

OOST-VLAANDEREN

Op 17 juni 1995 werden de Vlaamse
jongeren (Aarschot) opgericht. Het zijn
jonge mensen die Vlaams bewust zijn,
maar niet zozeer poHtiek getmt. Ieder van
deze Aarschotse jongeren houdt er zijn
eigen poHtieice ideeën op na en ieder heeft
respekt voor elkaar. Zowel financieel als
moreel kunnen zij steeds rekenen op de
steun van VU-Aarschot. Zowel de VU als
de VJA behouden echter hun eigen identiteit en recht op inspraak.
De drijvende krachten achter deze beweging zijn VU-voorzitter Paul Spruyt en
Ruben Willems (VU-ondervoorzitter). De
VJA streven naar een groen Aarschot en
een vlotte samenwerking tussen milieuinstanties, toerisme, industrie en drukkingsgroepen. Het drugbeleid willen zij
aktief ondersteunen en de mensen er van
bewust maken dat dit probleem ook in
Aarschot leeft, werkgelegenheid in eigen
streek en verkeersveiligheid zijn andere
doelstellingen van de Vlaamse Jongeren.
Verder hebben zij als taak het sociaal
bewustzijn van de Aarschotse burger wakker te schudden en zelf als voorbeeld te
fungeren door aan akties deel te nemen of
ler zelf te organiseren. Zoiets als een
Vierde Wereld, bestaat ook in Aarschot.

AKTIE
De Vlaamse Jongeren ondernamen reeds
tal van akties. Zo werd niet vergeten dat
er nog steeds een amnestie-probleem is.
Waker Luyten werd in december 1995
uitgenodigd om daarover te spreken.
De gewezen VU-senator wist urenlang
een 40-tal toehoorders te boeien. Onder
de titel „Amnestie, een utopie" gaf hij een
zeer leerrijk beeld over het amnestieprobleem.

UITVLAGGEN
Op 15 december 1995 werd WiUy
Knijpers aangeschreven rond de problematiek van verdwenen kinderen. Ook het
Hulpfonds voor Ontvoerde en Vermiste
Kinderen (HOVK) en mevrouw Anny
Gahy, tante van een verdwenen Luiks
meisje, werden gekontakteerd. Verdere
akties zullen hieromtrent nog volgen.
Diezelfde 15 december werd een brief
gericht aan Harry Heylen, zaakvoerder
van een grote kledingzaak in het stadscentrum, die het voetpad voor zijn zaak
volplant met driekleurige vlaggen. Gevraagd werd naast de trikolores ook met
de Vlaamse Leeuw te vlaggen. Gemeen-

Di. 20 feb. NINOVE: Bijeenkomst
van VWC-Ninove, om 14u.30 in buurthuis
Pallieter, Smid Lambrechtstraat te Outer.
Met kreativiteit van de leden: kant- en
linnekenswerk.
WO. 21 feb. CENT: The Fabulous
Baker Boys. Film in Aud. E, Blandijn. inkom
50 fr. Info: en org.: VUJO-RUC.
WO. 28 feb. ZULTE: Denise Van Dam
over Waalse Beweging & Culturele Identiteit. Om 20u. in Vergaderzaal Biblioteek,
Gaston Martensplein. Org.: FW.
WO. 28 feb. CENT: Diskussie-avond
met Herman Lauwers over de bijdragen van
Eric Defoort, Yves Desmet, Mark Eicharuds,
Marec en Manu Ruys in „Hersens op z'n
Vlaams". Om 20u. in De Brug, Studentehuis,
St.Pietersnieuwstraat. Org.: VUJO-RUC.
vr. 1 maart ZOTTECEM: „Vlaan
deren en Buitenlandse Handel" door Hans
De Belder. Om 20u. in Casthof Erwetegem,
Kloosterstraat 2, Erwetegem. Inkom gratis.
Org.: VU-Zottegem.
Vr. 1 maart SINT-CILLIS/DENDER-

MONDE: Hutsepotavond van VU-Sint-CillisDendermonde. Aperitief om 19u.30. Om
20u.: Hutsepot. In De Schuur, Torrestraat,
St.-Cillis. Spreker: Bert Anciaux. Deelname:
300 fr.
Za. 2 maart LEDE: Kaas- en wijnproefavond. Om 19u. in zaal Soetekin,
Nieuwstraat 32. Deelname: 250 fr. Eregastspreker: Jan Loones over ,,De zaak Laplasse
en amnestie". Org.: VU-Lede.
Dl. 5 maart CENT: Karel Van Hoorebeke over de NMBS-problematiek. Om
20u. in De Brug, St.Pietersnieuwstraat.
Org.: VUJO-RUC.
WO. 20 maart GENT: lerlandavond
met Folkgroepjes, Cuiness en Ierse Whisky.
In St. Martinuskring, Casinopleln. Inkom 150

Do. 15 BRUCCE: Hugo Van der
Cruyssen over ,,Liefdepoëzie in de Nederlanden". Om 15u. in De Culden Spoor, 't
Zand 22. Org.: Informativa.
vr. 16 feb. ROESELARE: Themaavond door Mevr. Borremans over Euthanasie. Om 20u. in 't Leeuwke, Hugo Verrleststraat 5. Deelname: 50 fr. Org.: VUJOZuidwest m.m.v. VLCD.
Za. 17 feb. KOEKELARE: Ledenfeest vu-Koekelare. in zaal Amfora, Ringlaan. OM 20u. etentje (koude schoten met
brood, 320 fr); om 20u.30: Chris Vandenbroeke over „Vlaanderen: gisteren, vandaag en morgen". Inschrijven voor 10/2 bij
Norbert Vandecasteele (051/58.90.05).
Dl. 20 feb. IZECEM: De relatie
Grootouders-kleinkinderen. Om 15u. in De
Drie Gezellen, Mentenhoekstraat. Org.:
WVC.
vr. 23 feb. WEVELCEM: VU-ledenfeest van Croot-Wevelgem, in de Gouden
Fazant, Grote Markt 18. Aperitief om 20u.
Deelname: 600 fr., kind. 300 fr. Inschrijven
vóór 17/2 bij Lieve Vanoverbeke-Declercq
(056/41/30.38), C. Daem (056/42.53.60) of
G. Debels-Vervenne (056/41.17.19).
Ma. 26 feb. IZECEM: Uiteenzetting
over Waalse beweging en kulturele identiteit. Org. en info: FW-lzegem.
Ma. 26 feb. KORTRIJK: Denise Van
Dam over De Waalse Beweging met focus
op de vrouw. Om 20u. in Trefcentrum WestFlandria, Graaf Gwijde van Namenstraat 7.
Org.: FW.
WO. 28 feb. BRUCCE: Antoln Vanduyver (Politie) over het verkeerscirculatieplan van Brugge met tips en beantwoorden van vragen. Om 15u. in de Magdalenazaal. Violierstraat 7. Samenkomst vanaf
14u. Nadien koffietafel. Deelname: 100 fr.
p.p. Zonder koffietafel: 50 fr.p.p. Org.:
VWG-Brugge-Noord.
Vr. 1 maart BISSECEM: varken aan
het spit-festijn. Tussen 20 en 22u. in Taverne Bijenhof, Moraviestraat 32. Deelname: 500 fr (aperitief en l cons, gratis).
Nadien gezellig samenzijn met muziek en
dans. Org.: VU-Bissegem. Kaarten bij André
Vlieghe (056/35.08.75).
za. 2 maart OOSTENDE: Bezoek
aan regionale zender Focus, met Rodenbachfonds-Oostende. Verzamelen om
15U.15 op de parking meubelzaak De Oli-

vu keurt begroting
Brugge niet goed

Het Partijbestuur
deelt mee
Na afloop van het vu-partijbestuur van
maancjag jl. verspreitJde Bert Anciaux volgende mededeling aan de pers:
„De VU stelt vast dat de besluiten van het
rapport Jadot, waarbij een vermindering van
de transfers in de gezondheidszorgen werd
vastgesteld, door sommigen aangewend
worden om de diskussie over de kommunautarisering van deze tak van de sociale
zekerheid definitief te sluiten.

Tijdens de Brugse gemeenteraadszitting van eind januari heeft Vlaams volksvertegenwoordiger J.M.Bogaert, enig
gemeenteraadslid voor de VU in
Brugge, gepleit voor meer aandacht
voor huisvesting van jonge gezinnen,
ook vanuit het OCMW. De initiatieven
die het OCMW nu neemt zijn weliswaar
lovenswaardig, maar missen hun effekt
op het terrein.

De Brugse vu'er stelde zich ook vragen
bij de werkgelegenheidsbeleid, voor zover daar sprake van, van het huidige
stadsbestuur Van de beloofde 12 miljoen voor '94 en '95 ter 'stimulering van
de werkverschaffing' is nog geen frank
uitgegeven, maar toch is voor '96 opnieuw 10 miljoen voorzien. Het Brugse
stadsbestuur heeft kansen laten liggen.

Voorts nam Bogaert het personeelsbeleid binnen het AZSint-Jan, dat zwaar
weegt op de begroting, op de korrel.
,,Als we de grafiek bekijken van de
personeelsbezetting dan stellen wij tot
onze grote verwondering vast dat men
de afgelopen jaren het personeelsbestand heeft laten toenemen, vooral via
het achterpoortje van de tijdelijken,
met een absoluut rekord in 1994, niet
toevallig het jaar van de verkiezingen."

Jean-Marie Bogaert: „ik stel verder
vast dat bedrijven die op Brugs grondgebied gevestigd zijn. uit Brugge wegtrelcken en hiertegenover slechts een
verbouwereerde burgemeester treffen
die er zich van af maakt met te zeggen
dat ze hem niets zijn komen vragen."

fant. Deelname: 100 fn Vooraf inschrijven
(deelnemers beperkt tot 20). info en inschrijven: 059/51.64.03.
za. 2 maart ZWEVECEM: Tekstielkaarting vanaf 18u. in café 't Boldershof,
Harelbekestraat 25. Ook op 3/3 van 10 tot
13u. Inleg 35 fr (3 voor 100 fn). Gratis
tombola, org.: vu-viaams klub Croot-Zwevegem.
DO. 7 maart OOSTENDE: Voordracht Aura-soma. Om 20u. inTrefcentrum,
Aartshertogstraat 4. Deelname 100 fn
vooraf inschrijven. Org.: RodenbachfondsOostende (059/51.64.03).
ZO. 10 maart WARECEM: Feest van
de 500 op initiatief van VU-Anzegem, Deerlijk en Waregem. Gastspreker: Bert Anciaux.
Vanaf 11u.30 in Salons Groenhove te Waregem. Prijs: 450 fn p.p. (incl. aperitief);
kinderen: 250 fn
WO. 20 maart OOSTENDE: Infoavond over Natuurvoeding. Om 20u. in Trefcentrum, Aartshertogstraat 4. Ook op 27/3.
Deelname 600 fn voor de 2 avonden. Org.:
Rodenbachfonds-Oostende
(059/51.64.03).

VLAAMS-BRABANT
ZO. 18 feb. LAKEN: Pannekoekennamlddag in Gemeenschapscentrum Nekkerdal. Infang c. Schildknechtstraat 26. van
14 tot 18u. Org.: vu-Brussel.
Vr. 1 maart PERK: Kaas- en Wijnavond op Breugeliaanse wijze. Vanaf I9u. in
de parochiezaal van Perk, Kampenhoutsesteenweg 3. Org.: vu en vuJO-MelsbroekPerk-Steenokkerzeel.
vr. 1 maart LENNIK: Mosselfestijn
van E. Van Vaerenbergh en VU-Lennik. Vanaf
18u. In het Gemeentelijk Sport- & Ontmoetingscentrum Jo Baetens, Algoetstraat
77. Ook op 2/3 vanaf 18u., om 3/3 en 4/3
vanaf 12u.
zo. 10 maart TERVUREN: Steakfestijn vanaf 12u. in zaal De Engel, Markt te
Tervuren (rechtover kerkingang), ledereen
welkom. Org.: VU-Duisburg-Moorsel-Tervuren.

LIMBURG
WO. 28 feb. TESSENDERLO: Bezoek
aan het Modemuseum te Hasselt, o.l.v. gids.
Deelname: 100 fn (inkom 90 fr, ter plaatse
te betalen)'. Afspraak om 14u. ingang museum: Gasthuisstraat 3. Org.: FW-Tessenderlo.
Vr. 8 maart HASSELT: Gespreksavond met Evrard Raskin over ,,Gerard

Naast andere, waren deze gebreken in
de Brugse begroting voor '96, voor de
VU'er voldoende om haar af te keuren.

Romsee". Om 20u. in De Brouwerij, Ridder
Portmansstraat 2. inkom 50 fn Org.:
Vlaamse Kring Hasselt/VU-Hasselt. info:
Frank llsbroux (011/27.35.30).
Dl. 12 maart BREE: Praatcafé met
Bert Anciaux in café Cambrinus, Markt te
Bree, om 20u. Org.: VU-Bree.

ANTWERPEN
DO. 15 feb. TURNHOUT: Splitsing
van de Sociale Zekerheid, door Jurgen Constandt. Om 20u. in Hotel Viaene, Korte
Viaenestraat. Toegang gratis. Org.: VI. Kring
Turnhout i.s.m. WB, FW en Vlaamse Verenigingen Kempen. Info: 014/41.45.79 014/63.53.07.
DO. 15 feb. AARTSELAAR: VU-Ledenvergadering, om 20u.30 in 't Schrijverke, C.Gezellestraat 35.
Vr. 16 feb. TONCERLO-WESTERLO:
Om 15u. in Kapellekeshoef: videovoorstelling van film uit 1942 ,,De begrafenis van
Staf De Clercq". Nog nooit vertoond voorheen. Opname van 45 min. Org.: SMF-Kempen.
Dl. 20 feb. BERCHEM: Open gespreksavond over ,,Zin en onzin van
Vlaamse onafhankelijkheid" door Peter De
Roover (WB). Om 20U.15 in Alpheusdal, F.
Williotstraat 22. Info: Mark Andries
(03/366.20.76). Org.: VUJO- am Antwerpen.
WO. 21 feb. BERCHEM: Walter lUYten over ,,Oranje". Om 20u. in CC te Berchem. Org.: FW-Berchem.
WO. 21 feb. EKEREN: VU-Ledenvergadering, om 20u.30 in café De Boterham, veltwijcklaan 23.
za. 2 maart MERKSEM: Bal Clara
Govaert. in zaal Vlug Vooruit, Fortsteenweg.
Wo. 6 maart MORTSEL: Denise Van
Dam over Waalse Beweging & Culturele
Identiteit. Om 20u. in Dieseghem-Hoeve,
Wouter Volkcaertstraat 44. Org.: FW.
Za. 9 maart ANTWERPEN: vu-arn
Antwerpen: studiedag. Grootstedelijke problematiek. Debat met Filip Derynck, Fons
Borginon, Erik Van Hove, Luk Lemmens.
Moderator: Dirk Martens. Om lOu. in Elzenveld. Lange Gasthuisstraat.
Vr. 15 maart TURNHOUT: 242 maal
de Dood met de kogel, door Richard Vandersmissen. Om 20u. in De Warande, conferentiezaal. Toegang gratis. Org.: Vlaamse
Kring, FW en WB-Turnhout. Info: Klara
Hertogs, 014/41.45.79.

praten, in het belang van beide Gemeenschappen.

De VU vindt deze redenering kortzichtig en ze
getuigt van een kompleet onbegrip ten aanzien van de belangrijke argumenten ten
voordele van een kommunautansering. De
VU wil dat Vlaanderen zelf bevoegd wordt
voor zijn gezondheidszorg om een beleid te
kunnen voeren dat nauw aansluit bij de
specifieke noden van onze bevolking. De VU
wil kommunautariseren om te komen tot een
efficient beheer, waarbij de middelen zuinig
maar zeer doelgericht besteed worden.

De VU wil naar aanleiding van het opstarten
van het sociaal overleg een oproep doen om
met een open geest het prangende probleem van de werkloosheid aan te pakken.
WIJ moeten vaststellen dat het overlegmodel
de jongste jaren heeft gefaald. Vakbonden
en patroons slagen er niet in het tij te keren.
De werkloosheid bereikt weer eens een triest
hoogtepunt We kunnen ons niet van de
Indruk ontdoen dat de sociale partners nog
steeds in de eerste plaats vertrekken van hun
eigen privileges en belangen en het algemeen belang met vooropstellen. Het is nu
aan de politici om een beleid uit te werken
dat, rekening houdend met de internationale
ekonomische kontekst, zo goed mogelijk de
negatieve spiraal van de stijgende werkloosheid doorbreekt. De VU zal haar verantwoordelijkheid In het parlement opnemen.

De VU wil een kommunautarisering omdat
gezondheidszorg een persoonsgebonden
aangelegenheid bij uitstek Is, die in de logika
van de huidige staatshervorming thuishoort
bij de gemeenschappen. Dit zijn argumenten
die veel meer belang hebben dan het bestaan van de transfers. Door het rapport
Jadot moet aan de andere kant van de
taalgrens een grotere bereidheid ontstaan
om in alle openheid over dit dossier te

De VU wil een duidelijke waarschuwing richten aan hen die menen dat de Belgische staat
moet evolueren naar een federalisme met
drie. Sommigen in de PS sturen aan op een
front Wallonië-Brussel tegen Vlaanderen.
Voor de VU zal deze strategie noodzakelijk
leiden tot het separatisme. Solidariteit is voor
ons niet mogelijk met diegenen die Vlaanderen voortdurend in het nauw willen drijven,"

HSL geen oplossing
voor de Kempen
De Kempische Volksunie verzet zich
tegen de geplande aanleg van de HSL
door de Kempen, en vooral tegen de
manier waarop die wordt opgedrongen.
Er zijn nochtans argumenten die de
aanleg van een nieuwe spoorlijn kunnen rechtvaardigen:
- er is een duidelijke behoefte aan
alternatieve mobiliteit om de verkeersknoop te ontwarren, ook in onze
groene regio;
- de trein is hiervoor een van de meest
haalbare alternatieven, zowel wat veiligheid, snelheid, zuinigheid als invloed
op milieu en open ruimten betreft;
- het arrondissement Turnhout is met 7
stations voor 27 gemeenten wel erg
mager bediend.
De geplande HSL biedt hiervoor geen
oplossing. Uit Franse studies is al ge-

bleken dat van de HST-reizigers 20%
vroeger het vliegtuig nam en nog eens
20% de auto. De overige 60% zijn dus
nieuwe verplaatsingen i.p.v. alternatieven. De rentabiliteit van de HSL is
dus heel onwaarschijnlijk.
Voor de HSL is veel meer ruimte nodig
dan voor een gewone spoorlijn, er
wordt gesproken over een breedte van
100 m, die voornamelijk door natuuren landbouwgebied gaat.
Erg zuinig is de HSL ook niet.
En er worden voor de HSL geen bijkomende stopplaatsen voorzien.
De VU besluit dat de voorliggende plannen enkel nadelen bieden voor onze
regio. De Kempische Vlaams-nationalisten zien geen enkele reden om dit
projekt te steunen en verzetten zich
dan ook tegen de aanleg van de HSL
door de Kempen!

In Memoriam
Louise Witterzeel
Denderleeuw - Op 6 februari 1996
overleed te Aalst in het O.L.Vrouwziekenhuis, op tachtigjarige ouderdom, mevrouw Louise Witterzeel.

steeds voor de komische noot en het
Vlaamse strijdlied. Ze is tot haar dood
steeds trouw lid van de partij gebleven.

Als enige dame maakte ze deel uit van
het zevenkoppig eerste verkozen
Volksuniebestuur van Denderleeuw
dat op 18 juni 1959 van start ging. In
1964 was zij de enige vrouwelijke kandidate op de Volksunielijst bij de gemeenteraadsverkiezingen.

Als enige overblijvende van het eerste
bestuur blik ik met weemoed terug
naar deze pioniersperiode waartoe
Louise behoorde.

Op de vergaderingen zorgde Louiske

Wllfried De Metsenaere

Langs deze weg betuigt de Volksunie
haar innig medeleven aan haar broer
Frits en familieleden.
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..dechelse onderwUsproblemen
VU-Mechelen heeft n.a.v. de recente ontwikkelingen rond de overdraclit van het gemeentelijk,
Willebroeks onderwijsnet naar de Vlaamse gemeenschap volgende bedenkingen.
De VU stelt reeds jaren dat het behoud van een
groot stedelijk onderwijsnet, zoals in IVIechelen, een
op termijn financieel zwaar verlieslatende post is,
die best zou worden overgelaten aan de Vlaamse
Gemeenschap.
In het gemeentelijk verkiezingsprogramma van
1994 stond te lezen dat de VU het stedelijk middelbaar schoolnet wenst te zien opgaan in het
gemeenschapsonderwijs. Vooral om budgettaire
redenen, maarook om ideologische redenen, waar

dit gemeenschapsonderwijs nog meer het pluralisme in haar vaandel voert en „zuildoorbrekend"
werkt.
Het Willebroeks voorbeeld dient dan ook volgens de
VU te worden gevolgd, zeer zeker vooreerst al op
middelbaar vlak, met uitzondering voor wat betreft
het kunst- en buitengewoon onderwijs, dat zijn
eigen, specifieke kenmerken heeft.
De IVIechelse hogescholen van hun kant moeten
gestimuleerd worden om gezamenlijk een sterk
Instituut voor Hoger Onderwijs uit te bouwen, zodat
ook in Mechelen een hogeschoolkultuur ontstaat.
Onderwijs is immers sinoniem van kulturele uitstraling en ontvoogding!
(mh)

• AANBEVOLEN HUIZEN

Brugge bezoeken is ook
kennis maken met tiet

OPENBAAR CENTRUM VOOR
MAATSCHAPPELIJK WELZIJN
VAN ANTWERPEN
GENEESKUNDIG PERSONEEL
Volgende bediening wordt openverklaard, met publieke oproep:
A Z JAN PAU=1JN-GALUF0RT CAMPUS JAN PALFIJN
DIENST VOOR GYNAECOLOGIE
EN VERLOSKUNDE

- 1 plaats van
geneesheer-diensthoofd
(groep A-1) voltijds
De kandidaturen dienen op het Secretariaat, Lange Gasthuisstraat 39 te
2000 Antwerpen toegekomen te zijn,
uiterlijk op 4.3.1996.
Inschrijvingsformulier en volledige
voorwaarden te bekomen op de 7e
Directie/Personeelszaken,
Lange
Gasthuisstraat 39 te Antwerpen (tel.
223.57.11).
Het inschrijvingsrecht bedraagt 400
frank.

•

WOONIDEE

Vlaams
Ontmoetingscentrum

^ OEVRIESE ^
woonverlichting

't Zand 22 Brugge
tel. 050-34.30.82

NV JAN BREYDEL

Telefax 059/26.89.35

De beste merken, maken en plaatsen
20 Jaar ervaring
Advies voor uw interieur
Woonidee, Stationstraat 16,
9280 LEBBEKE
Tel. 052/41.15.73

• restaurant
• zaal voor 50 pers.

Het enige restaurant uit de streek (dat durft zijn verse vis te
Brugge
Specialiteiten: Visfondue 10 soorten
-"* '
10
km Oostende
Visassortiment 7 soorten
Dehiaan
Senegalees Stoofpotje
Hoevekip Valentine Tlionart -•- kreeft.

•

Karel Van Oen Berghe

Kostuums
naar maat

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

B.V.BA
VLOER en MUURTEGELS

HERENKLEDING

SPECIALITEIT
VAN ALLE
GELEGENHEIDSGEBAK

rmees

Steenhouwersvest, 52
ANTWERPEN

TeL: 03/231.35.83

Alle stortingen van
abonnementen en
redaktie op prk. 0000171139-31 van WIJ,
Barrikadenplein 12,
1000 Brussel.
TeL 02/219.49.30
Fax. 02/219.97.25
Jaarabonnement 1.200 fr.
Los nummer
35 fr.
Verantwoordelijk
uitgever:
Bert Anciaux
Barrikadenplein 12
1000 Brussel
Reklameregie:
Decom
Gossetlaan 30
1702 Groot-Bijgaarden
Tel. 02/467.26.76
Fax. 02/463.11.61

— 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

Sedert 191 o
JAN PAUWELS-DE BRAUWER
Oude Brugstraat 16,9200 Schoonaarde
Tel. 052-42.32.46
Wekelijkse rustdag vrijdag tot zaterdag 18 uur
Jaarlijks verlof december
De familiezaak met traditie

FIETSEN
Fijne midweek
superweekend
3 Nachten
Luxe kamer, stilte gratis,
3x gastronomisch
half pensioen, bierdegustatie,
Normandische pannekoek
met koffie,
tevens fietsen ter beschikking etc...
6.500fr.per persoon
de laatste dag uw kamer
tot IS.OOu.

ZAKENKANTOOR
G
R
A
T
I
s

MARTENS-DE KEGEL
NV.
BRUSSELSTRAAT 61
9400 NINOVE
054/33.43.47

10 Km van
Brugge &
Oostende

Misschien het mooiste hotel in Vlaanderen

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.

pressV

Hotel De Stokerij Oudenburg
Knip me uit =
fles champagne
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U bent van harte welkom bij

Brood- en
banketbakkerij

Hoofdredakteur:
Maurits Van Liedekerke
Redakteuren:
Peter Dejaeglier
Geert Vranken
Sekretariaat:
Hilde De Leeuw

dinsdag gesloten

tonen (zie toonbank ingang)

•.•^•Tti^Ws^'j^T*'"^ T Z7.'- -

Een uitgave van het
Vlaams Pers-, Radio- en
TV-instituut v.z.w.

Uw profiel:
- jong afgestudeerde, niveau hoger onderwijs
(HOBU of Univ.)
- befioorlijke politieke kennis en interesse
- administratieve en organisatoriscfie ervaring
- zelfstandig en stipt kunnen werken binnen een
algemeen kader
- bereid tot avond- en weekend-werk
- behoorli|ke informatica-kennis. U heeft de paketten WordPerfect en Excel perfekt onder de
knie. Kennis van netwerken (Novell 4.1) is een
pluspunt
- uitstekende kommunikatieve en sociale vaardigheden
- u kunt zich kritisch terugvinden in het demokratisch Vlaams-nationalisme
Ons aanbod:
- u komt terecht in een administratieve werkomgeving met ruime eigen verantwoordelijkheid, waarbij eigen initiatief sterk wordt gewaardeerd. Uw inzet wordt gehonoreerd volgens het niveau 2 - barema
Uw reaktie:
- als deze funktie u aanspreekt, reageer dan
onmiddellijk en stuur uw sollicitatiebrief met
uitgebreid CV én motivatie naar Laurens Appeltans, Barrikadenplein 12 te 1000 Brussel We venwachten uw antwoord ten laatste op
vrijdag 16 februari e.k

Brugsesteenweg 108 - 8460 OUDENBURG
Telefoon 059/26.82.97

Wij hebben hart en tijd voor U
Gordijnen en Overgordijen

baron ruzettelaan 78
8310 brugge 4
^aan brugge-oostkamp^
!. 050 35 74 04
, '

rechtover uitgang parking

ADMINISTRATIEFORGANISATORISCHE
DUIZENDPOOT (m/v)

TAVERNE-RESTAURANT

Cecile Moonen
Interieur Decoratrice

^ D e G u l d e n Spoor

' dranicen
'snacks

VACATURE
Een Vlaams-nattonale vereniging met zetei in
Brussel wenst op korte termijn aan te werven:

TeL 059/26.83.80 Fax 059/26.89.35

GELDPLAATSINGEN
LENINGEN
VERZEKERINGEN

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

MM:-.

Hang deze affiche
aan uw raam!
Naar aanleiding van de eerste verjaardag van de moord op dr.
Karel Van Noppen (20 februari '95) wordt deze affiche op
duizenden exemplaren verspreid om zijn nagedachtenis levendig te houden. De strijd tegen hormonen wordt immers
verder gezet, door velen, en op twee fronten: tegen de
hormonenmaffia en tegen de legalisering van „Amerikaanse
hormonen".
Wenst u de hormonenstrijd mee te ondersteunen ?
Hang deze affiche op, in de week van 20 februari 1996.
Hoe meer affiches in het straatbeeld, des te groter de kracht van
het verzet en de druk op de beleidsverantwoordelijken.
In het kader van deze jaardag werden volgende aktiviteiten
gepland:
20 februari 1996 :
- Herdenking van de moord op dr. Van Noppen, met oproep tot
vleesloze dag. Die dag zullen in de restaurants van het
parlement geen vleesgerechten op het menu staan.
- Fakkeltocht te Lille (samenkomst om 19u. aan de kerk van
Wechelderzande)
24 februari 1996:
- Studienamiddag in de UIA (Wilrijk) „Eén jaar na de moord,
zijn stnjd gaat voort"
De hormonen-krant
De hormonenkrant (een uitgave van WERVEL) geeft een
overzicht van diskussie- en persartikels.
Voor info of bestellingen van affiches en kranten:
schrijf naar de Stichting Dr. K. Van Noppen of bel naar
Plattelandsontwikkeling 09/233.51.51.

onderd jaar geleden werd Paul van Ostaijen
geboren. Het herdenkingsprogramma wil
• niet enkel de figuur maar ook de geest van deze
veelzijdige kunstenaar oproepen.

H

•

EEUWFEEST

•

Van Ostaijen 1
Als geen ander voelde Van Ostaijen de
polsslag van de grootstad, de dynamiek
van de modernistische kunststromingen,
tevens ontpopte hij zich als een sociaal
bewogen non-konformist die iedere vorm
van kleinburgerlijkheid verwierp.
Het herdenkingsprogramma is een initiatief van de stad Antwerpen en opgevat
als een historische schuldaflossing aan een
van haar bekendste werknemers. Van Ostaijen was ooit werkzaam als klerk op het
stadhuis.

NAAR BERLIJN
De dichter van het beroemde vers „Dag
ventje met defietsop de vaas met de bloem
ploem ploem" werd op 22 februari 1896
in de Lange Leemstraat 53 in Antwerpen
geboren. Hij was intellektueel vroegrijp en

Van ostaijen
en Jozef
Peeters

Reeds op de middelbare school had Paul
van Ostaijen Vlaamsgezindheld laten blijken, hij zou dat zijn hele leven blijven
doen. Voor de dichter was de Vlaamse
kwestie vooral de tegenstelling tussen
de Franstalige elite en de laagste sociale
groepen die „Vlaams" spraken.
Dat benadrukte hij als volgt
de
Vlaamse arbeider wordt gesurexploiteerd. Ten eerste als arbeider, ten
tweede als Vlaams arbeider met onvoldoende kennis, als handwerker."
GOEDENDAG
Men moet Van Ostaijen
zien In het kader van de
anti-burgerlijke strekking
in de Vlaamse beweging
van tijdens en na WOl
waarvan Herman Van den
Reeck het boegbeeid
werd. Belden waren leerling aan hetzelfde Antwerps ateneum en lid van
dezelfde
Activistische
Schooibond. Uit die bond groeide het
tijdschrift De Goedendag met medewerkers die tot figuren in de Vlaamse
letterkunde en beweging zouden uitgroeien. Victor J. Brunclair, Gaston Burssens, Marten Rudelsheim e.a Naast letteren publiceerde Van Ostaijen ook politieke kommentaren
Cerrit Borgers: „Hij streed in zijn artikelen voor een nuchter nationalisme,
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niettegenstaande zijn herhaaldelijke mislukkingen in een reeks Antwerpse scholen,
was hij weldra aktief medewerker aan
diverse plaatselijke bladen voor de rubrieken moderne kunst, teater en Vlaamse
beweging.
Van Ostaijen was nauwelijks twintig toen
hij in 1916 debuteerde met Music-Hall,
een dichtbundel met enerzijds vrij naïeve
jongelingspoëzie maar anderzijds toch onbetwistbaar de start van de moderne
Vlaamse poëzie. Reeds in deze bundel
wordt de grootstad, met haar typische
spreektaal en bruisend dag- en nachtieven
in onze literatuur geïntroduceerd.
Zijn tweede bundel Het Sienjaal (1918)
kan beschouwd worden als de eerste
Vlaamse uiting van het zogenaamde humanitair-expressionisme. Deze poëzie beïnvloedde sterk zijn tijdgenoten Wies
Moens en Marnix Gijsen.
Om te ontsnappen aan een gevangenisstraf
voor aktivistische bezigheden tijdens We-

gebaseerd op existentiële gronden en
bedoeld als voorbereiding van het deelnemen van Vlaanderen aan de Internationale ontwikkelingen, en was gekant
tegen een romantische idealisenng van
de taal en het verleden."

Voor deze vernedering en pijn was geen
katoliek of socialistisch kruid gewassen.
Alleen de Frontpartij kon hier wellicht
een bevrijdend antwoord geven, maar
dan wel in een brede, revolutionaire
kontekst."

alhoewel hij moest toegeven dat In deze
partij het „demokraties-sociaal voelen
nog niet ten volle programmaties uitgedrukt werd".

In september 1917 nam Van Ostaijen
deel aan een manfestatie tegen kardinaal Mercier, hij werd tot drie maanden
gevangenisstraf en een geldboete veroordeeld, later kreeg hij er nog acht
maanden bij voor medewerking aan De
Antwerpse Courant Daarop vluchtte
Van Ostaijen naar Berlijn.

in een open brief aan Kamiel Huysmans
verweet Van Ostaijen de socialisten dat
hun Vlaamsgezindheld slechts aan de

Toen Herman Van den Reeck op 11 juli
1920 neergeschoten werd dichtte Van
Ostaijen voor hem een in memoriam met
de prachtige openingsregel: ,,Bloesems
bloeien bloemen/ zij worden geknakt..."
Van den Reeck, Van Ostaijen, Michel
Seuphor, Geert Grub, Wies Moens en vele
anderen; zij behoorden tot een merkwaardige stroming gevoed door nationalistische, pacifistische en humanitaire idealen. Men zegt van hen dat ze
ook kommunisten waren. Zeer zeker
hadden ze er simpatie voor. Maar men
mag met vergeten dat de Russische
revolutie jong was en nog alle hoop op
een betere maatschappij in zich droeg.
Zelfs een André Demedts ontkwam niet
aan de bekoring ,,voor een zekere vorm
van kommunisme" Zijn gedicht Gebed
voorLenIn (1924) werd door Wies Moens
in een bloemlezing opgenomen.
Met Paul van Ostaijen wordt niet alleen
een van de grootste dichters uit ons
taalgebied herdacht maar tegelijk het
unieke, kortstondige samengaan van
een politieke en kulturele avant-garde,
een golfslag die zich later nooit meer zou
herhalen.
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sprake meer zijn „Dat liet", zo schrijft
Maunts Coppieters, „een leegte, en verbijstering, en koorts bij de Vlaamsgezlnde jongeren Paul van Ostaljens De
Feesten van Angst en Pijn trof de Ant- oppervlakte ligt. De dichter had lang
geaarzeld of hij voor de Belgische Werkwerpse Fronters In hart en ziel.
lieden Partij dan wel voor de Frontpartij
zou kiezen. Hij koos voor deze laatste
Hier sprak een revolutionair-nieuwe tijd.
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reldoorlog I week de dicker eind 1918 uit
naar Berlijn. Hij beleefde er een wilde
liefdesroes met zijn Emmeke en belandde
er middenin de kommunistische en dadaïstische revolutie. In Berlijn verloor Van
Ostaijen zijn humanitaire idealen en
schreef er naast de dichtbundels De Feesten van Angst en Pijn en het revolutionaire
Bezette Stad ook zijn eerste prozastukken.
Vooral in de nog te weinig gekende maar
steeds zeer aktuele grotesken stak hij op
unieke wijze de draak met de kleinburgerlijke moraal, het „gezond verstand" en
de heerschappij van Godsdienst, Vorst en
Staat.
Toen Van Ostaijen in 1921 naar Antwerpen terugkeerde werd hem amnestie
verleend, hij startte er een kunsthandel. In
1925 publiceerde hij de grotesken De Trust
der Vaderlandsliefde, in 1926 Het bordeel
van Ika Loch en in 1927 de verzamelbundel Vogelvrij.

VERNIEUWER
Paul van Ostaijen schreef invloedrijke essays en gaf lezingen over het wezen van de
poëzie, hij was de eerste vertaler van Franz
Kafka buiten Tsjechië. Zowel de groteske
als het expressionisme voerde hij in onze
literatuur in. Hij schreef een dadaïstisch
filmscript en groeide uit tot één der belangrijkste teoretici van de moderne kunst
in Europa. De kunstenaars Heinrich Campendonck {Der blaue Reiter) en Georg
Muche (Bauhaus) behoorden tot zijn intieme vriendenkring. Hij was in drukke
korrespondentie met onder andere Max
Ernst en Paul Eluard.
Zijn ideeën over de zuivere lyriek realiseerde hij in een reeks gedichten die
samen het Eerste Boek van Schmoll hadden
moeten vormen. Op 6 september 1927
vertrok hij naar het sanatorium in Miavoye-Anthée waar hij een pneumothorax-behandeling onderging en overleed er
op 18 maart 1928, amper 32 jaar. Zijn
niet-gepubliceerde poëzie verscheen als
Nagelaten gedichten.
Na de relatieve miskenning tijdens zijn
korte leven werd Paul van Ostaijen in 1952
herbegraven op het erepark van het
Schoonselhof. De zeldzame kombinatie
van intelligentie en gevoelen, van poëtische puurheid en geestelijk vernuft, van
mystieke inslag en aktief Vlaams bevrastzijn en de daaruit voortvloeiende internationalistische ingesteldheid, deed Van
Ostaijen uitgroeien tot de belangrijkste
Vlaamse auteur uit de eerste helft van deze
eeuw, maar ook tot een estetisch modernist van Europese allure. Gelukkig begint de erkenning van al deze kwaliteiten
ook in het buitenland door te dringen.
Dirk Stappaerts

De start tot de Van Ostaijen-herdenking
wordt gegeven op donderdag 22 februari
'96. Tussen 10 en 12 uur zullen ambtenaren en schoolkinderen gedichten van
Van Ostaijen voordragen voor het publiek, in het stadhuis, distrikthuizen en
diverse publieke dienstgebouwen van de
stad Antwerpen. Om 17u. wordt ook
gepland dat de gemeenteraadsleden tijdens hun Verenigde Raadskommissie op
het Stadhuis gedichten van Van Ostaijen
reciteren.

STANDBEELD
Om 18u. volgt op de Pottenbrug (Minderbroedersrui, bij AMVC en Academie)
de plechtige inhuldiging van het stadbeeld Paul van Ostaijen van beeldhouwer
WilfriedPas.
Het beeld wil de vitaliteit van Van Ostaijen uitdrukken. Sculpturaal wordt dit
uitgedrukt door de gespannen, voorovergebogen houding van de dichter. Wilfried
Pas (°1940) beeldde Van Ostaijen uit als
de uitdager, als de man die altijd paraat
stond om in een diskussie zijn tegenstrevers van repliek te dienen. Pas zelf
werd bekend door zijn bizarre kijkkasten
en kleine sculpturen, waarin de tematiek
van dood en verval domineert. Hij is ook
de beeldhouwer van het monumentale
Willem Elsschot-monument op het Mechelse Plein, tegenover het St.-Elisabethziekenhuis.

AMVC
Dezelfde 22 februari, om 18u.45 opent
op enkele passen afstand, in het Archief
en Museum voor het Vlaamse Cultuurleven (Minderbroedersrui 22) de Tentoonstelling Paul van Ostaijen. Het
AMVC bezit immers een unieke koUektie
met belangrijke manuscripten, persoonlijke dokumenten, korrespondentie met
binnen- en buitenlandse kunstenaars en
een dertigtal foto's. Deze uitgesproken
literaire tentoonstelling toont luxe-edities met opdrachten of andere bijzondere
uitgaven van de verschillende dichtbundels, illustraties van vrienden-kunstenaars en handschriftelijke fragmenten.
Naast illustraties en grafiek van Floris en
Oscar Jespers, Paul Joostens en René
Magritte, wordt ook grafisch werk van
Van Ostaijen zelf getoond. Verder zijn er
portretten van de dichter door Jos Leonard, Prosper de Troyer, Floris Jespers
en Arnold Topp. Bij deze tentoonstelling
hoort een rijk geïllustreerd boek, tegelijk
kroniek en katalogus, samengesteld op
wetenschappelijk literair-historische basis door medewerkers van het AMVC en
de Universiteit Antwerpen (prijs 980 fr.,
uitg. Pandora; toegangsprijs AMVC: 75
fr., 30 fr. voor groepen, 60-1-, CJP, gratis
voor inwoners Antwerpen en voor scholen).
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• De tentoonstelling blijft open van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot
17u., tot 1 ]uni 1996.
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U kunt de eerste Van Ostaijen-herdenkingsdag van 22 februari om 20u.l5
afronden met de avant-première van de
voorstelling Hartelik, uw Paul van Ostaijen van Henri-Floris Jespers door
KNS-akteurs op de zolder van de Bourlaschouwburg, Komedieplaats 18 te 2000
Antwerpen. Dit is een kompilatie van nog
onbekend tekst- en beeldmateriaal, verwerkt tot een teatrale evokatie van Van
Ostaijens Berlijnse periode.
Deze montage wil in eerste instantie een
Wik werpen in het innerlijke universum
van deze geëngageerde dichter. Logische
of voorspelbare dramatische spanningen
vervagen daarbij in de wisselende krachtvelden waar poëzie en engagement, ontindividualisering en signaalfunktie, maatschappelijke satire en politieke idealen
onverminderd werkzaam zijn.
Buiten 22 februari nog gespeeld op vr.
23, za. 24, do. 29 februari en vr. 1 en
za. 2 maart 1996, telkens om 20u.;
tickets aan 300 en 3S0 fr., reserveren:
03I231.07.S0 en 031234.12.40.

I

nfllll
juni t/m 3 november 1996. In de kunstkritiek van Van Ostaijen nemen de gebroeders Jespers een vooraanstaande
plaats in. Niemand heeft van zo nabij hun
debuut en onduikend modernisme gevolgd. Van Ostaijens scherpe ontleding
van schilder Floris en beeldhouwer Oscar
Jespers vindt een synthese in het essay
„Ekspressionisme
in
Vlaanderen"
(1918). Ook vanuit zijn asiel in Berlijn,
blijft Van Ostaijen in zijn brieven de
kubistische kunstbeginselen propageren.
Voor het eerst, nadat beide kunstenaars in
1917 samen exposeerden in de Antwerpse Cercle, wordt nu - retrospektiefhun oeuvre uitgebreid gekonfronteerd in
een duo-tentoonstelling. Met Van Ostaijens kommentaren op de achtergrond
kunnen we beide kunstenaars volgen in
hun modernistisch avontuur tot aan het
einde der twintiger jaren.

InzIJn
grotesken
stak
van OstaUen
de draak
met de kleinburgeriUke
moraal.

PRENTENKABINET
Op vrijdag 23 februari 1996 opent om
18u. de Tentoonstelling Paul van Ostaijen
in beeld. Grafiek en tekeningen van tijdgenoten in het Stedelijk Prentenkabinet,
Vrijdagmarkt 23 te 2000 Antwerpen. De
hier samengebrachte kunstenaars zijn te
situeren binnen de onmiddellijke „bond"
rond Van Ostaijen, dit wil zeggen die
artiesten van wie hij het oeuvre van zeer
dichtbij volgde, loofde, bekritiseerde of
genadeloos neersabelde: Oscar (18871970) en Floris Jespers (Antwerpen,
1889-1865), Paul Joostens (Antwerpen,
1889-1960) en Jos Leonard (Antwerpen,
1892-Elsene 1957). Aanvullend werden
er in de tentoonstelling een aantal werken
van prominente grafici opgenomen, zoals
Henri Van Straten (1892-1944), Jozef
(Gent, 1890-1957) en Jan Frans Cantré
(1886-1931) en Joris Minne (18971988).

Dagelijks toegankelijk van 10 tot
16u.45; gesloten op maandag; toegangsprijzen: 100 fr., reduktiehouders
50 fr. Info: 03/232.84.28.
(ds)

Tot 2 juni 1996 dagelijks van 10 tot
16u.45, gesloten op maandag en 1 mei,
toegangsprijs: 75 of 30 fr.; rijkelijk
geïllustreerde
katalogus.
Info:
031232.24.55 en 03/233.02.94.

HESSENHUIS
Buiten nog kleinere en lokalere manifestaties rond Paul van Ostaijen willen wij
de aandacht vestigen op de hoogwaardige
tentoonstelling „Paul van Ostaijen en de
gebroeders Jespers" in het Hessenhuis,
Falconrui 53 te 2000 Antwerpen, van 22

U
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lies wijst erop dat het voetbal van de
éénentwintigste eeuw in niets zal
gelijken op het voetbal van voor de jaren 2000. Uefa
en Fifa zullen in de komende jaren moeten proberen
overleven. Zoveel is vandaag zeker. Het arrestBosman was de gekende druppel in de overvolle

A

emmer.
-^ S P O R T

Oude
struicturen
wankeien.
Ondertussen
Is Brugge
korter bij zijn
doel.

De oude struicturen wankelen. Veel voetbalbonzen werden uit hun zelfgenoegzame roes gerukt. In de voetbalwereld
dreigen veel geledingen totaal verschillende snelheden te ontwikkelen. Zes
grote klubs willen een eigen koers varen:
Barcelona, Milan, Juventus, Bayern Munchen, Ajax en Manchester United.

HERVORMING

zichzelf als onmisbaren beschouwen niet
langer naast de boot willen vallen staat
vast. De binnenlandse kompetitieresultaten zullen bijgevolg niet het enige selektiekriterium blijven. Aan die nationale
kampioenschappen zal overigens ook
worden gesleuteld. De binnen- en buitenlandse opdrachten moeten gelijker
worden verdeeld. Men spreekt al over het
vrij houden van 14 Europese data.

Zij dromen van een superkompetitie die
gesponsord wordt door kommerciële
zenders met grote kapitaalkracht. De
Uefa beseft dat weinig mogelijkheden
overblijven. De groten - hun huidige
zelftoegekende status is eigenlijk ook niet
meer dan een momentopname - moeten
tegemoet worden gekomen. De Europese
kompetities zullen worden hervormd.
Hoe staat nog niet vast maar dat zij die

Het ziet er ook naar uit dat het arrestBosman koren op de molen is van de
grootste klubs. Terwijl in eigen land nog
wat achterhoedegevechten worden geleverd maakt de Europese top zich op
voor de wereld van morgen. Bij ons durft
voorlopig niemand echt vooruitkijken.
Dat is spijtig maar niet echt onbegrijpelijk. Onze voetballeiders waren nooit
grote vernieuwerss. In het beste geval

Verbetenheid, volharding en gedrevenheid
zijn deugden die door Adrie hoog worden
aangeslagen. Nu al stelt hij dat hij, zijn leeftijd
ten spijt volgend veldritseizoen zijn trui zal
„tonen" Hij is dat naar eigen zeggen de

Voetballen in
andere werelden
konden ze goed rekenen. Maar lijnen
uitzetten en een toekomstpolitiek ontwikkelen is er al lang niet meer bij. Het
plan van Michel D'Hooghe komt te laat
en gaat niet ver genoeg, zoals Frangois
Colin in Het Nieuwsblad terecht opmerkte.

Iedereen, ook onze grootsten en onze
rijksten, hebben schrik de begane paden
te verlaten. Het zelfvertrouwen is zoek.
We zijn dan ook zeer benieuwd naar de
gebeurtenissen op korte termijn. We veronderstellen dat ze in het glazen huis
wakker liggen van de ontwikkelingen in
Nederland. Daar werd het oude transfersysteem zonder veel kommentaar op-

Flandrien

Club buiten bereik?
sport en de toeschouwers verplicht.Over
onze eigen veldrijders mets dan goed Ze
schoten dus tekort in de beslissende meters,
Niet dat ze onzichtbaar bleven maar de
verhoopte hoofdrol konden ze met opeisen.
Het ontlokte bondscoach Eric De Vlaeminck
de bedenking dat hij in de toekomst strenger
moet optreden. Hoe vaak zullen we dat nog
horen in de wereld van ons veloke'

Club dat nu toch al vele en lange
jaren onverstoorbaar op eigen
kompas vaart. Club is in ons voetbal een begrip geworden. Het is
de tegenpool van Anderlecht Het
leeft zelfbewust maar bescheiden. Het knoopt de eindjes op een
eigen onnavolgbare manier aan
elkaar. Het voerteen beleid dat de
eigen supporters nog eens tot
wanhoop wil drijven maar dat uiteindelijk toch altijd resultaten oplevert
WERKVOETBAL
Antoine Van Hove is de exponent
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gedoekt. Daar spreekt men over miljarden wanneer de voetbabechten ter
diskussie staan. Het wordt de hoogste tijd
dat dit (kleine en dus gehandikapte) land
zich beraadt over zijn sportieve toekomst.
Misschien is de overheid daarbij nodig.
Misschien. We hebben ons in dit verband
altijd terughoudend opgesteld omdat we
onze pappenheimers kennen. Objektieve
kriteria worden bij ons „nooit" uitgevaardigd. Het is altijd al op een koehandel
uitgedraaid. Geven en nemen. Noord en
Zuid. Vlaams en Waals. Dat kan de sport
missen als de pest. Die is, zeker met de
komende gebeurtenissen, enkel en alleen
gebaat met gezond verstand en eerlijke,
hanteerbare kriteria.

van dat beleid. Op tijd en stond zet
Niets wijst er op dat we een spanhij in de pers orde op zaken. Weernend einde van de voetbalkomlegt kritiek en wijst op de eigenpetitie zullen beleven Club
heid van blauw-zwart. Club verBrugge ligt opnieuw vijf punten
voor op Anderlecht en het kan de troetelt geen vedetten. Het houdt
van werkvoetballers Het ondertitel nog enkel verliezen door eihoudt ook geen uitgebreide begen schuld.
stu
ursstaf
De ploeg van Hugo Broos is in deze
Het probeert zijn betere spelers
jaargang nog méér dan vorig seivoor langere tijd aan zich te binzoen de beste van het land. Omden Al dreigt dit in de toekomst
dat Anderlecht, dat in 1995 onalmaar moeilijker te worden. Het
danks de vele tekortkomingen
betrouwt op één van de beste
toch nog kampioen werd, ver is
trainers in dit land Hugo Broos
teruggevallen in het Astndpark
Een gewezen internationaal die
loopt nog één echte professional,
op karakter en inzet een onmoéén echte voetbalman rond' Jogelijk gewaande loopbaan uithan Boskamp zelf. De trainer die
bouwde en als trainer zijn mentale
dag in dag uit pleisters op houten
en verstandelijke troeven op zijn
benen plakt Maar daarover moespeelers probeert over te dragen.
ten we het niet hebben. Wel over

Adrie van der Poel werd tegen alles In wereldkampioen veldrijden. De Nederlander uit
Kapellen Is bijna 37 en hij scheen in het zelfde
bedje ziek als zijn illustere schoonvader Raymond Poulidor Adrie stapelde in het veld de
tweede plaatsen op Wie in de regenboogstrijd voor Van der Poel eindigde kon er zeker
van zijn op het hoogste schavotje te staan.
Van der Poel geraakte dit Jaar eindelijk zelf zo
hoog. Het weze hem gegund De Nederlander stamt uit een vorige generatie Hij
maakte Zoetemelk en Kuiper mee. Hij reed
met en nu voor Jan Raes Adrie was altijd een
taaie doorzetter die zijn eigen weg ging HiJ
sloot nog aan bij de gouden generatie van
het Nederlandse wielrennen
Op de weg won hij ooit onze Ronde van
Vlaanderen. Hij beweert nu nog te mikken op
Parijs-Roubaix Men houde het zich voor
gezegd. Van der Poel was immers nooit een
woordkramer Hij schatte zijn eigen mogelijkheden doorgaans juist in en deinsde ook
nooit terug voor zijn verantwoordelijkheden.
Het typeerde de man dat hij op zijn grootste
dag nog oog had voor de beloften die op het
parcours ,,natrainden" want hun kampioenschap had de dag eerder plaatsgevonden.

•

Het is goed dat de landstitel „voyageert" Eén vereniging mag het
sukses niet monopoliseren. Dat is
voor mets goed We blijven het
trouwens jammer vinden dat
Standard de afgelopen maanden
sterk terugviel. Vandaag is het
verre van zeker dat Waseige en
zijn ploeg volgend seizoen Europees zullen voetballen.
Moesten ze de kwalifikatie mislopen dan zal dit vermoedelijk
zware gevolgen hebben voor de
budgetten en„, de spelerskern.
Zo werkt voetbal vandaag nu eenmaal. Resultaten zijn onmisbaar

Saterdag

Voortaan mogen Hollandse
hooligans hun eigen kamer slopen
©
Betaal-TV-voetbal in Vlaanderen:
veel blauw-zwartkijkers
©
Gedoogzones worden niet gedoogd
©
In gedoogzones wordt de was nooit
binnengehaald
©
Gonzales spuwt zijn GAL tegen België
©
Republikeinen op de Dole

Zetduivel:
Stank voor drank
©

AHASVERUS
„Spanje boos op
België",
las Ahasverus
Gonzales Madriftig
©
Zeg eens snel na
elkaar:
- anti-wit-was-cel -

Gerry Adams: „^a Ira!"
©
Zetduivel:
Jean-Club Dehaene
©
Sabena zou nu best een
fokker kunnen gebruiken

< VLAAMS PLAKBOEK

<

Plannen die
plannen bleven
De gigantische Borgerweertpolder op de
Antwerpse iinlceroever wordt reeds in
1146 vermeld, hij was van oudsher
Vlaams gebied en vormde de grens tussen
het graafschap en het hertogdom, vandaar de naam Vlaams Hoofd. Rechtovr de
stad Antwerpen eiste dit gebied steeds de
aandacht van krijgskundigen op. De Borgerweertpolder had een oppervlakte van
1049 ha., het grootste gedeelte behoorde
de gemeenten Zwijndrecht en Burcht.
In 1923 annekseerde de stad Antwerpen
delen van Burcht (70 ha) en van Zwijndrecht (915 ha), om deze gronden te
beheren werd de interkommunale Imalso
opgericht. De eerste stedebouwkundige
plannen kwamen van Napoleon die er in
1810 zijn Ville Marie-Louise wou, in 1905
kwam er nog een plan voor een stad. Het
zou echter bij ontwerpen blijven, tot
midden de jaren twintig nieuwe, modernistische projekten opdoken.
l»0ÖRTVAN'VLAANDÊWN
Het begon met Henry van de Velde die in
1925 de opdracht kreeg een prestigieus
woon- en kantoorkompleks voor de linkeroever te ontwerpen. De stad wou een
verkeerstunnel onder de Schelde graven
zodat de linkerover tot een heuse voorstad kon uitgroeien.
Van de Velde zag zijn nieuwe stad pal
tegenover het oude centrum, in het midden stelde hij zich een groot rechthoekig
oeverplein voor dat langs drie zijden
omsloten werd door vier wolkenkrabbers
van elk 105 meter hoog en met 25
verdiepingen. Het waren kubistische
blokken die trapsgewijs naar de oever
afdaalden. Centraal in zijn stad zag de
architekt een soort triomfboog, tegelijk
passarelle, die hij Poort van Vlaanderen
noemde.
Wellicht hebben de ontzagwekkende afmetingen en de financiële gevolgen het
stadsbestuur afgeschrikt want de plannen
werden nooit uigevoerd.

a a i Ê J ^ R DE SCHELDE
In 1930 heeft er in Antwerpen een wereldtentoonstelling plaats, de stad schrijft
een wedstrijd uit voor een oeververbinding en de aanleg van de linkeroever.
Een van de mededingers is architekt Léon
Stynen, deze tekent een stalen brug 50
meter boven de waterspiegel. De koker
zou 320 meter lang zijn, op twee pijlers
rusten en op de linkeroever in een indrukwekkende konstruktie uitmonden.
De plannen werden niet uitgevoerd.

•"w^^m

OEWERELOSTAD
Nauwelijks 25 jaar was Julien Schillemans toen hij in 1930 beviel van een
utopisch projekt dat hij De Wereldstad
noemde. Als socialist had hij een afkeer
van de bestaande stad die hij als een
restant van een autoritair verleden beschouwde. Schillemans gaf zijn droom
vorm in een keten van 50 megastrukturen
die elk een cirkel van 96 km diameter
zouden hebben.
Elk van deze strukturen zou 35 miljoen
mensen kunnen huisvesten in blokken
van 20 verdiepingen, 23 km lang zouden
ze zijn en elk op 1 km van mekaar liggen.
Elk woonblok zou uitgerust worden met
koUektieve voorzieningen. Het centrum
van zo'n stad zou bestaan uit een groot
park met een hospitaal. Via een metro
zouden al de punten van de Wereldstad
bereikbaar zijn.
Het projekt vormde een programmapunt
van de zgn. Technokraten, de Antwerpse
politieke partij rond Leo Frenssen die er
een tijdelijk sukses mee boekte.

HORIZONTAAL
3. Deze kleurrijke bloemen
bestaan voor de grootste
helft uit denkbeelden (10)
6. Opgewekt omdat er gevochten gaat worden (11)
8. Voor wat er In de nabije
toekomst tot stand moet
komen, hebben ze tegenwoordig een Engels woord
(8)
9. Aarzelen om met iets te
beginnen (6)
10 Hierover loopt de fletskettlng (4)
11. Leeg, maar tegelijk ook slim
(4)
12 Afslultmiddel (4)
15. Verstandig (6)
16. Gelijkmaken (7)
17 Over enkele jaren wordt dit
tijdperk vernieuwd (4)
18. Vol vuur voor Iets opkomen (6)

LE CORBUSIER

DE.U)NSTAD

Voor zijn linkeroever-projekt (1933) had
de Franse architekt Le Corbusier een stad
van 500.000 inwoners op het oog. In zijn
plan had hij vroegere ideeën uitgewerkt,
o.m. zijn stad op palen waaronder een
netwerk voor voetgangersverkeer, op 5
meter hoogte zouden de snelle verbindingen voor auto's, trams en treinen
komen.

In 1934 ontwierp Renaat Braem De Lijnstad, een 100 km lange strook die Antwerpen met Luik verbond en waar in
gelijklopende zones („banden") ruimten
voor transport, groen, industrie en woningen zouden komen. Zo zag Braem
langs het Albertkanaal een snelspoor richting Luik. De bewoners zouden na gedane
arbeid vlug naar huis kunnen of naar
groene ruimten om te sporten en te
verpozen. Alhoewel Renaat Braem later
delen van zijn Bandstad België wist te
verwezenlijken raakte ook dit projekt niet
verder dan de tekentafel.

Le Corbusier voorzag ook een sneltrein
langheen de rechteroever met een aftakking naar de overoever, een spoor
voor stadstreinen zag hij op het tracé van
de huidige ring.
Ook dit plan bleef in de lade zitten, in
1987 werd het wel in makette uitgevoerd.

VERTIKAAL
1. Die gedraagt zich alsof hij
(of zij) In de hemel thuishoort (12)
2. Wat In 't midden ligt (8)
3 Wat je voor je plezier en
mét plezier onderneemt
(11)
4 Als 't niet giet, komt de
regen op deze wijze naar
beneden (13)
5 Bezig met een beleefde
bulging te maken (6)
7. Op deze plek is iets klem
komen te zitten (8)
9. Trage golfbeweging (7)
13. Tweepersoons-tweewleler
(6)
14. Gave met vrome bedoeling
(5)
OPLOSSING OPGAVE 56
Horizontaai: 3 katoen, 6
graag zien; 9, kram, 10. zij, 11.
mimiek; 14. verklaarbaar; 17.
omkranst; 19. kadet; 20 lijntje;
21. Dehaene; 22. ontsteld.

De linker
oeverstad
zoals Henry
van de velde
ze zag, in het
midden de
Poort van
Vlaanderen.

En de linkeroever ondertussen? Deze
werd met 6 meter baggerspecie opgespoten en wordt, volgens recente cijfers,
door 14.342 mensen bewoond. (mvl)

Vertikaal: 1. laag-blj-degronds, 2. komaf maken, 4.
nagemaakt; 5 perk; 7, Ike, 8
na, 12. mandaat, 13. Breton;
15. rekken, 16 smalend; 18.
speels
UK de juiste inzending
werd deze van P. Demarneffe geloot. P(aui) woont
in de Jan Van RiJswiJckiaan

262 bus 9 te 2020 Antwerpen en krijgt binnenkort
zijn prijs thuisbezorgd.
Uw geie briefkaart met de
oplossing van opgave 57
verwachten w|j ten laatste
op maandag 26 februari a.s.
op ons adres: Barrlkadenplein 12 te 1000 Brussel.
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, ebruari kunnen ouders met smaak, die hun kinderen
. Hollywood-wansmaak wensen te houden, weer terecht
.^werpen, op het nu al weer 8ste Jeugdfilmfestival. Hierbij een
^reep uit het programma.

Nieuw in de bios

Wam, grijpt een heet hangijzer. Het is het verhaal van een jongen
die plots ontdekt dat hij verliefd is op zijn vriend. In de film gaat
het wel anders, dan zeer dikwijls in het werkelijke leven, want
L'ENFANT NOIR
Sebastian wordt goed opgevangen door zijn ouders en zijn
Dit is het verhaal van de opgroeiende Baba, die zijn rustig dorpje vrienden. {***)
moet verlaten om in de hoofdstad te gaan studeren. L'enfant noir
lAVNANA
KNIEBROEKEN
is een Frans-Guinese sameriwerking en zeer herkenbaar. Het
lavnana wil zo veel zeggen als wiegelied, het is de Georgische stadsleven, met al zijn gewelddadigheid, zal een stempel op Baba De Kniebroekenbende: het sprekende graf, is een Oostenrijkse
film van Marjan D.Vajda. Hij is gebaseerd op een jeugdboek dat in
debuutfilm van Nana Dzanelidze. De prent is echter meer een
drukken. (*")
slaapliedje want dit verhaal van een meisje, dat op jonge leeftijd
het Duitse taalgebied astronomische verkoopcijfrs haalt en deel
werd ontvoerd en ver van haar thuisland opgroeide, is dan wel een SEBASTIAN
uitmaakt van een hele serie. Gewoon ontspannend spannend, en
zoektocht naar een eigen identiteit, maar zoeken kan ook verHet is langgeleden dat jeugdfilms de „echte" problemen uit de weg zonder overdadig geweld. (**)
velend worden voor wie erop staat te kijken. Jammer, maar een
gingen. Dat de Scandinavische landen daar koplopers in waren, is c^lnfo: 8ste Europees Jeugdfilm Festival te Antwerpen:
slechte keuze. (*)
algemeen geweten. Ook Sebastian, de Noorse film van Svend
031232.64.09.

MEDIALANDSCHAP

^=^ The Birds Klassieke triller van Alfred
Hitchcock (1963), gebaseerd op een verhaal
van Daphne Du Maurier. De knappe Tippi
Hedren (Hitchcock had
duidelijk een voorkeur
voor blondines) reist
Rod Taylor achterna naar diens geboortedorp om hem
een geschenk te geven Zij wordt aangevallen door
een zeemeeuw en dat is slechts het begin van een
reeks onverklaarbare aanvallen van agressieve vogels.
Een heerlijke film, maar niet voor gevoelige kijkers!
Zat. 17 feb.. VTM om 24u.
^ ^ Age of performance Canadese dokumentaire over de onstuitbare drang om de mens sneller,
slimmer en prestatiegerichter te maken. De vraag of
die mens er ook beter van wordt, lijkt bijzaak. Een
keuze van Miei Dekeyser. Zon. 18 feb., TV 2 om
19U.50
^=^ Je moest eens weten hoe gelukkig Ik was
Voor Dokumentstelden Erik Perts en Luk Saffloer een
overzicht samen van de carrière van Raymond van het
Groenewoud. Met diverse archiefbeelden, getuigenissen van familie, vrienden en kollega's en uiteraard
met heel wat muziek. Maan. 19 feb.. TV 2 om
20U.30
'ïfer^ Ttirbulences in dit maandelijks socio-ekonomisch magazine zit o.m. de reportage Sanstoit... ni
loi?. De wet-Onkelinx voorziet in de opvang van
daklozen en zwervers door o.m. het opeisen van
leegstaande panden. De wet bestaat, maar de toepassing ervan laat op zich wachten, in de huidige
weersomstandigheden leidt dat tot vaak schrijnende
toestanden. Dins. 20 feb., RTBf 1 om 2lu.35
'lfe=# Sarah, Plain and Tan m dit boerendrama
speelt Glenn Close een heel andere roh als mail-orderbride belandt zij in het vrij onherbergzame Kansas
(anno 1910) om zich te ontfermen over een simpele
hardwerkende landbouwer en diens twee kinderen.
Een sentimentele, maar erg goed geakteerde TV-film
uit 1991 Woens. 21 feb.. Ned. 1 om 2lu.59
'fe=# Op overschot Panoramatrok naar suksesvolle
bedrijven om te horen of ze nog werk hadden voor
mensen zonder diploma. Ze gingen praten met mensen die uitzoeken of ze mensen terug aan een baan
kunnen helpen. Maar helas,er zijn meer handen dan er
werk is. Er zijn mensen op overschot. Dond. 22 feb.,
TV 1 om 22U.15
^=^ Days of Thunder wie van autorennen houdt
zal zeker aan zijn trekken komen met deze aktiefilm
die geserveerd wordt door de makers en de hoofdrolspelers van Top Gun. Tom Cruise is een piloot in het
Amerikaanse NASCAR-circuit en in die rol gaat hij af als
een gieter. Blijft dus over: veel lawaai, huzarenstukjes
met auto's en wat vrouwelijk schoon in de persoon
van Nicole Kidman. Vr|J. 23 feb., BBC 1 om 22u.30

>

In een dringende oproep aan de afdelingsvoorzitters en redaktie-afgevaardigden worden alle joernalisten die lid zijn
van de Algemene Vereniging van Beroepsjournalisten in België (AVBB) opgeroepen
aanwezig te zijn op de Algemene Vergadering van de vereniging. Daar staat nl.
een biezonder punt op de agenda: de
federalisering van de AVBB.
De beroepsvereniging van de joernalisten
is vandaag inderdaad nog unitair gestruktureerd. Niet iedereen mag zich in
België zomaar beroepsjoernalist noemen.
Er bestaat een wet van 1963 die de "titel"
beschermt. Zo moet men eerst twee jaar
stage lopen, en dan "erkend" worden
door een heuse "erkenningskommissie".
Aan de titel houdt de beroepsjoernalist
dan een perskaart over die uitgereikt
wordt door het ministerie van Binnenlandse Zaken. En hij of zij krijgt vermindering van de NMBS. Na vijftien jaar
lidmaatschap van de AVBB moet de joernalist voor zijn treinverkeer nog evenveel
betalen als het parlementslid: niets.
Sedert '63 heeft België al wat staatshervormingen overleefd. De unitaire
staat werd een federale staat. En de
bevoegdheid over de steun aan de pers
verhuisde van de federale eerste minister
naar de gemeenschappen. Bij die pers-

De Persbond
federaliseert
steun steekt ook een enveloppe met subsidies voor de beroepsvereniging van de
joernalisten.
De Vlaamse regering komt met een subsidie van 5,7 miljoen over de brug, de
Franse gemeenschapsregering stort 3,6
miljoen frank. Het gemeenschapsgeld
verdween totnogtoe in één unitaire
AVBB-beurs. De Vlaamse gemeenschap
wenst nu dat de AVBB haar statuten in
overeenstemming brengt met de staatshervorming. Over die politieke keuze
moeten de joernalisten op 24 februari
stemmen. Later worden dan de precieze
teksten voorgelegd.
Gerrit Luts, de voorzitter van de Vlaamse
Vleugel van de AVBB, iets wat slechts
bestaat in het huishoudelijk reglement
van de vereniging, riep op om massaal
aanwezig te zijn.
Verwacht hij misschien hommeles? Luts:
„Niet echt, nee. Ook de nationale voorzitter van onze beroepsvereniging, de
Franstalige Philippe Leruth, steunt de

We herhalen het nog één keer: een
kommerciële omroep produceert
kijkers en verkoopt die aan adverteerders. Kijkers worden gemaakt door het uitzenden van programma's, in het geval van 'Het
spijt me' is het produceren van
kijkers kinderlijk eenvoudig: laat
mensen voor de kamera's hun spijt
komen betuigen over iets wat ze
gedaan hebben. Veel meer dan
een sofa, een bos bloemen en een
presentator die het midden houdt
tussen Edwin Ysebaert en Jo De
Poorter heb ie er niet voor nodig.
Bovendien zijn kijkers gegarandeerd.

nen. Ruzies worden niet meer uitgevochten voor de vrederechter,
maar bij Claude De Burie, want zo
heet VT4's huisterapeut. Of er van
het front van de vrederechters
akties te verwachten zijn tegen
deze regelrechte aanslag op hun
werkzekerheid is vooralsnog niet
bekend.

Zo'n programma heeft daarenboven een erg positieve maatschappelijke invloed: wie zijn spijt wil
betuigen hoeft het huis of de kamer niet meer uit, maar laat bloemen bezorgen door VT4, die zelfs
de zware spijtboodschap voor zijn
rekening neemt. De risiko's op ongevallen bij gladde sekundaire wegen nemen er sterk door af, wat
een grote vermindering in de ziektekosten inhoudt. Hooguit één kameraploeg kan de ledematen breken of, in geval van een minder
vergevingsgezinde 'gedupeerde',
laten breken.

in één van de komende weken
mag trouwens ook U een bos bloemen van VT4 verwachten. Want in
een feestaflevering komt Dehaene
dan zijn spijt betuigen over het
gevoerde beleid, komt Tobback in
naam van zijn partij 61 miljoen
teruggeven en komt Jaak Gabriels
vergiffenis vragen aan Bert Anclaux. Het zal de eerste keer zijn dat
een 'Het spijt me'-kameraploeg de
bloemen zelf moet opeten.
Om wat voor ruzies draaide het
nu? Om hele kleine zo bleek. Zo
klein dat bijna niemand van de
'gedupeerden' zonder een zetje
kon zeggen wie spijt zou kunnen
hebben over de verschrikkelijke
wandaden die jegens hem of haar
gepleegd waren. Een kortgescho-

Ook justitieminister De Clerck kan
handenwrijvend toezien hoe VT4
de gerechtelijke achterstand als
sneeuw voor de zon laat verdwij-

keuze voor de federalisering. Ik vind het
van belang dat zoveel mogelijk kollega's
hun stem laten horen over deze belangrijke evolutie. Want de federalisering
doorvoeren in onze vereniging is geen
revolutie, het is een logische evolutie. Al
zal ik niet ontkennen dat ik vermoed dat
de politieke wil om te federaliseren bij de
joernalisten in Vlaanderen groter is dan
bij de Franstalige kollega's."
(Pdj)

ren house-element had ladderzat
wat tegen zijn moeder staan
schreeuwen, een cafébazin was
kwaad geworden op haar toekomstige schoonzoon omdat deze
'Madam' tegen haar had gezegd
en een Barbie-adept had zich bezopen terwijl ze op het zoontje van
haar tweelingzus moest passen.

Hij zei 'iviadam'
tegen me!
Het splJt me, woensdag 7 februari 1996, VT4
Het programma werd volgemaakt
met twee pubermeisjes die niet
meer tegen elkaar spraken en met
een vader die zijn dochter al 13 jaar
uit het oog verloren had.
Eind goed, al goed. De ruzies werden onder het nuttigen van enkele
pakken Cleenex, bijgelegd en benevens de 5 koppels kon ook VT4
gelukkig zijn: hij had kijkers geproduceerd en dat zullen de adverteerders die op ongeregelde
momenten het programma kwamen breken ongetwijfeld hebben
kunnen smaken. Ook uw dienaar
was gelukkig: het was lang geleden
dat hij nog zo gelachen had!
Krik

Cezondheidszorg
Ik nam met veel belangstelling kennis
van het geaktualiseerde VU-standpunt
inzake het gezondheidsbeleid Zoals wellicht de overgrote meerderheid van de
Vlaamse huisartsen sta ik daar frontaal
achter
Voorzitter Bert Anciaux heeft, bij zijn
recente herverkiezing, aangekondigd radikale kommunautaire standpunten en
maatschappelijke diskussie opnieuw

nauw met elkaar te zullen verbinden Zo
hoort dat voor een Vlaams-nationalistische partij Wat betreft het Vlaams
gezondheidsbeleid werd de daad
prompt bIj het woord gevoegd Goed
zo
En nu maar drukken op de,,traditionele"
partijen om gezondheidszorg en ziekteverzekering verder te kommunautanseren zodat Vlaanderen ook snel over
de hefbomen voor een eigen Vlaams

gezondheidsbeleid beschikt CVP-minister Wivina De Meester pleit intussen in
ieder geval reeds onomwonden voor
„defederalizenng" „Er is meer vreugde
In de hemel "
Een lakune in het VU-standpunt lijkt mij
echter dat er met wordt aangedrongen
op een snelle regeling van de artsenrespresentativiteit door sindikale verkiezingen (reeds in 1996) met deelname
van een Vlaams huisartsensindikaat

• WEDERWOORD

Vilvoorde (1)
Op het grondgebied van de gemeenten
Vilvoorde en Grimbergen (Strombeek,
Vilvoordse steenweg) meer bepaald op de
trottoirs, zijn openbare werken aan de
gang (graafwerken)...
Wie er verantwoordelijk is voor de signalisatie, meldt zich aan het publiek als
volgt: „Responsable signahsation". S.A.
Muyle, tél. 071/22.92.83.
Het kan toch met door de beugel dat zich
op Vlaamse gemeenten zo'n toestanden
voordoen!
Jean-Paul Goethuys,
Tlelt-Winge

Vilvoorde (2)
In de marge van jullie eis om overtredingen van de taalwet aan te pakken,
signaleer ik de benaming van de bekendse
autoassembleur van Vilvoorde en omgeving, nl. Renault.
Rijd je langs de Vilvoordelaan van Brussel
naar Vilvoorde, dan staan daar dappere
borden „Vlaams-Brabant". Tegen de
wand van de fabriek staat in koeien van
letters „Reunault Industrie Belgique",
een mededeling die een aantal keren op
de lange fabriek wordt herhaald. Bijna tot
onder de kerktoren van Vilvoorde, om in
Vlaamse termen te spreken. Ook aan het
onthaalgebouw zijn alle mededelingen
tweetalig.
Jaren geleden heb ik een uitbrander van
mijn chef moeten inkasseren, omdat ik in
de krant geschreven had dat Touring
Wegenhulp (een overbuur van Renault)
van plan was zijn - toen nieuwe - hoofdvestiging van technische hulp een tweetalig aspekt te geven. Je moet maar eens
gaan kijken.
Ik lig er niet wakker van, maar weet
ondertussen wel dat een reeks mandatarissen daar met aan kunnen/durven
doen. Misschien jullie wel?
S. Smet,
Vilvoorde

Burgerwacht

terdaad betrappen, als het 10 minuten
duurt, eer de openbare ordediensten daar
zijn, IS natuurlijk een flop. En dat weten
vooral de inbrekers zeer goed. Het enige
dat dan overblijft is de alertheid van het
publiek.
Het IS wel nuttig om de ontstane behoefte
aan bewaking te bezien. Vooral de talrijke
diefstallen zijn een onderdeel van de
ekonomische krisis. Met veel ophef
zwaait de overheid met valse statistieken
dat de krimmahteit daalt. Ze vergeet
daarbij bewust te zeggen dat dit gebeurde
nadat de politionele maatregelen al een
tijd fel opgetrokken waren.
Wat eigenlijk een falen en blaam is van het
beleid. En dat voelt de overheid als men
spreekt van burgerwachten. Nijdigheid
om de kritiek. Daarom de reaktie van het
verbieden. Men haalt dan alles door
elkaar aan. De ordediensten, werk afnemen. De overheid: géén burgerlijke
politie, of geen recht in eigen handen,
maar vooral politiek bang voor de onrust
die dit opwekt bij de bevolking.
Het wijst er op waar wij pohtiek naartoe
gaan. Het slecht ekonomisch beleid zet
aan tot diefstal en krimmahteit. Steeds
méér mensen die met meer weten van
welk hout pijlen maken. Het méérverbruik van drugs, alcohol en kalmeermiddelen IS daar ook een gevolg van.

westlandia
Westlandia Antwerpen, de jongste telg uit
de vier Westland-klubs aan de Vlaamse
universiteitssteden, bestaat 15 jaar. Gesticht door 5 ekonomisten aan de UFSIA,
vormde zij in het begin van de jaren
tachtig een studentenvereniging die enkel
toegankelijk was voor mannelijke studenten uit de Westhoek.
Enkele oud-Westlanders willen dit 15jarig bestaan aangrijpen voor de organisatie van een lustrumviering, deze vindt
plaats op zaterdag 30 maart 1996 in
Diksmuide. Met dit verzoek wil Westlandia alle oud-Westlanders, wiens naam
en adres de huidige studentengeneratie
kwijt IS, oproepen hun nieuwe adres mee
te delen aan: Piet Geldhof, Kerelsstraat
11, 8870Izegem.
Brecht Vermeulen,
Roeselare

Ceyangenisbrieven van
Borms
Stijn Paemelaere studeert moderne geschiedenis (KUL). Om zijn jaarwerk te
kunnen voltooien zoekt hij informatie
over August Borms, meer bepaald over
zijn gevangenisbrieven.
Hier zijn vragen:

Het enige dat de burger dan overblijft om
zijn leven en goed te beschermen, is zelf
ingrijpen op een wijze die géén schijnheilige kritiek vna de overheid kan inroepen. Men kan er dan wel op waken dat
er felle openbare kritiek komt, als blijkt
dat de openbare orde met redelijkerwijze
snel ter plaatse is, na het signaleren van
een abnormaliteit. Het zijn trouwens de
belastingsbetalers die de openbare ordediensten betalen!
Wat moet een burger doen als hij alleen
tegenover één of meerdere gewapende
gangsters staat? Of als hij moet aanzien
dat men zijn eigendom wegsleept, en hij
met in staat is dat te stoppen? Hij mag
zelfs niet! Men schrijft van alles voor om
de daders te beschermen en het slachtoffer krijgt alle kritiek en mag mets doen.
Wil de overheid daar eens een antwoord
op geven? Waar is hier anders de betekenis van recht?

Het IS een vergissing van direkt een etiket
te geven aan iets wat niemand kan verbieden. Iedereen is namelijk vrij van desnoods dag en nacht aan de politie te laten
weten dat er ergens een misdrijf of poging
daartoe is.

Gezien hier de ekonomische problemen
nog zeer lang zullen duren, o.m. door de
besluiteloosheid van de overheid, zal het
bestrijden van de krimmahteit nog veel
meer middelen vergen.

Het enige nadeel is dat men dan moet
afwachten hoe lang het duurt eer politie
of rijkswacht (kunnen) ingrijpen. Op he-

W. Degheldere,
Brugge

Zonder rechtstreekse stem in het debat
van de Vlaamse huisartsen komen de VUoordelen wellicht weinig of met in de
beleidsmiddens aan bod, ook al sluiten
ZIJ zeer dicht aan bij wat in de Vlaamse
gezondheidszorg - en blijkens de „Beleidsbnef Gezondheidsbeleid" ook in het
Vlaams parlement - rond de toekomst
van onze gezondheidszorg leeft

- wie weet of het originele gevangenisdagboek, of liever de briefwisseling die
Borms verstuurde vanuit en ontving in de
Leuvense strafinstelling bewaard is gebleven? Borms heeft er later zijn getuigenis „Tien jaar in den Belgischen
kerker" uit geredigeerd.
- weet iemand waar deze dokumenten als
ze nog bestaan zich nü bevinden?
Alle informatie aan Stijn Paemelaere op
volgende adressen:
- Kot-adres: Mechelsestraat 202 te 3000
Leuven; tel. 016/23.75.84 (Abdij Keizersberg, duidelijk mijn naam vermelden
aub); tel -I- fax: 016/22.40.00 (Break Out
- duidelijk mijn naam vermelden aub).
- Thuisadres: Rozenstraat 16 te 3800
Sint-Truiden; tel. 011/68.41.38.

Dr. Walter Peeters,
Hamme

•

waar kommerciele suksesvolle weekbladen (die daarenboven uitpulken van storende publiciteit) naar de kroon
Test-Aankoop zou bij vergelijking WIJ
zeker als beste koop aanwijzen.
Persoonlijk hoop ik dat het redaktieteam
zo verder werkt. In het bijzonder hoop ik
dat de miskende volkeren in de wereld
blijvend aan bod komen in zeer gewaardeerde bijdragen, evenals de Hersenbreker, waarop ik soms mijn hersens breek,
maar mij al te dikwijls veel te makkelijk
hjkt.
Roger Couck,
Liedekerke

Onderwijs
Het onderwijs staakt, het onderwijs betoogt.
Ook in Vlaanderen roert het onderwijs
zich, op mitiatief van de vakbonden. De
eisen zijn terecht!
De stakende vakbonden worden in de
steek gelaten door de door hen verkozen
Vlaamse parlementsleden van CVP en SR
Als bange wezels volgens deze vertegenwoordigers van het volk onder de
knoet van hun partijbestuur en zullen
binnenkort gedwee ja-knikken (met de
dood in het hart) en de maatregelen Van
Den Bossche-Monard slaafs goedkeuren.
„We staan aan uw kant, maar dmren met
tegenstemmen'", beweren de slaafse
volksvertegenwoordigers van SP en
CVR
De SP-er Swinnen werd reeds tot de orde
geroepen!
Wanneer gaan de vakbonden eindehjk
eens beseffen dat zij de gevangenen van
CVP en SP zijn?
Hoelang nog gaat het ACV eieren onder
de CVP leggen?
De demokratie eindigt en begint in het
stemhokje! Arm Vlaanderen!
Wilfned Rosiers,
Neeroeteren

Beste Icoop
Aangenaam werd ik verrast door de
nieuwe WIJ: inhoud en lay-out zetten mij
ertoe aan de recentste nummers meteen te
vershnden.
Ik wil de redaktie feliciteren met dit
voortreffelijk blad: de evenwichtige mix
van politiek, kuituur, geschiedenis, sport
en ontspanning steekt inhoudelijk voor-

PS De redaktie ontvangt graag bneven van lezers
Naamloze, scheld- en smaadbneven gaan de scheurmand in De redaktie behoudt zich het recht voor
brieven in te korten en persklaar te maken Bneven
worden voluit ondertekend, tenzij de schrijver verzoekt Initialen te gebruiken
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00 jaar geleden ontstond het Amerikaanse
beeldverhaal in de kranten, in Europa
daarentegen tierde het al welig sedert decennia.
En in Vlaanderen?

1
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De wortels van
het beeldverhaal
In de Verenigde Staten is het beeldverhaal
er gekomen via en dank zij de kranten, nu
ongeveer 100 jaar geleden. Aan dit feit
wordt een tentoonstelling gewijd in het
Belgisch Centrum van het Beeldverhaal te
Brussel (tot 7 maart a.s.). In Europa wist
het beeldverhaal zich - parallel - te
ontwikkelen enerzijds als pure volkskunst
in volksprenten en anderzijds als artistieke uitdrukking, zeg maar als satirisch
element, via de spotprent. Deze laatste
ontwikkehng was te danken aan de fenomenale explosie van de geschreven
pers midden de 19de eeuw.

VOLKSPRENTEN
Volksprenten zijn een Europees verschijnsel, ook bij ons. Zowel in Vlaanderen als
in Franstalig-Belgie waar de houtsnede
ten gerieve van het volk anoniem bleef
voortleven via populaire boekjes en losse
prenten. Einde van de 18de eeuw werden
de losse prenten heuse verhaaltjes, soms
zelfs reeksen. Het is een kunst die,
meestal anoniem, tot diep in de 20ste
eeuw werd beoefend en die de bakermat
IS van het moderne beeldverhaal.
Wie een volksprent bekijkt snapt onmiddellijk dat hij op weinige details na
een beeldverhaal in handen heeft. Een
volksprent is als een pagina uit een stripalbum met een opeenvolging van vakjes
die een al dan met komisch of tragisch
verhaal brengen.
Anonieme kunst ja, zij het dat sommige
beoefenaars hun werk wel hebben ondertekend. Zo weten we dat de thans zo
gesmaakte Brabantse sóiAAtr Amédée Lynen (1852-1938) ook volksprenten heeft
getekend. Niemand die zal durven beweren dat volksprenten met door kunstenaars werden gemaakt.
Toch was deze broze verschijningsvorm
tot verdwijnen gedoemd toen hij werd
vervangen door kranten, weekbladen en
albums... Bleef de tekenaar van de volksprent meestal onbekend dan was dat met
het geval voor de tekenaar van spotprenten die een geëngageerd kunstenaar
was, iemand die zijn opinie kwijt wou en
daarvoor virj en vrank uitkwam. Wie van
deze kunstenaars stond aan de wieg van
het beeldverhaal?
Kronologisch gezien is dat de Zwitser
Rodolphe Topffer (1799-1846) geweest,
hij het een aanzienlijk oeuvre heeft na en
naast een fijnzinnig en lichtvoetig ro-

mantisch proza tekende hij ook vele prenten. Topffer vond er niets beter op om
rond getekende verhalen voetteksten te
brengen. Zijn biograaf, de Rotterdamse
bibhotekaris F.K.H. Kossman, verwijst
naar Topffers meest bekende werk, M.
Cryptogramme, dat in 11 afleveringen
verscheen in L'Illustratton in 1845 en
nadien in het Engels, het Duits en zelfs in
het Nederlands vertaald werd. In onze
taal is het werk bekend als Mijnheer
Prtkkebeen (eerste druk in 1858). Maar
de voorbeelden van vroege strips zijn
legio. Ontzettend veel grafische kunstenaars hebben hun talenten in allerlei
bladen kunnen botvieren. Wij denken aan
Nadar, Caran d'Ache, Stemlein, Doré en
Robida in Frankrijk; aan Crafty en Rowlandson in Engeland; aan de Duitser
Wilhelm Busch met zijn Bilderboden in
1864, of nog zijn landgenoot E. Reinicke...

DE EERSTE ?
Het IS nog moeilijker te bepalen wie in
België de eerste striptekenaar was, hoewel er een sterk vermoeden bestaat dat de
Brusselse satirist Richard de Querelles
hier de primus inter pares was. In 1848
verscheen van zijn hand een klein album
op oblong formaat, met 2 prentjes per
pagina, onder de titel Le deluge a Bruxelles. In dit science fiction verhaal avant la
lettre werden sociale en politieke toestanden in dit land zwaar op de korrel
genomen. Met een beetje geluk is het
allereerste stripalbum dus in Brussel verschenen...

kunst" zoals stripkenner Karel De Decker
hem noemde, maar ook en vooral een
veelzijdig kunstenaar, een klassiek geschoold schilder en een weergaloos tekenaar die jarenlang honderden spotprenten bracht voor het satirische weekblad De Notenkraker. Men kan zich geen
beter peetvader van de Vlaamse, zeg maar
Nederlandstalige strip bedenken, omdat
Van Raemdonck alles mee had: een
scherpe blik, een feilloze techniek en een
warm hart voor de medemens, zelfs wanneer hij deze over zijn scherpste kam
haalde. Jammer genoeg blijft Van Raemdonck miskend door stripfanaten, zijn
verloren gegane reputatie kan model
staan voor wat de eerste generatie
Vlaamse stnpauteurs is overkomen. Het
waren allen akademisch gevormde grafici, schilders en tekenaars die op een of
andere manier m kontakt kwamen met
een nieuw uitdrukkingsmiddel: het
beeldverhaal.

En aan Vlaamse kant?
De eerste volwaardige strip uit ons taalgebied is een Vlaams-Nederlands onderonsje, nl. De wereldreis van Bulletje en
Bonestaat dat van 2 mei 1922 af in de
Nederlandse krant Het Volk liep, zo'n
4.428 afleveringen lang.
Het IS nog zo'n typische 19de eeuwse
strip, een soort Candideverhaal, ogenschijnlijk naïef maar m werkelijkheid politiek en sociaal zwaar hekelend, briljant
in beeld gebracht door de Vlaming Georges Van Raemdonck (1886-1966), op
tekst van de Nederlander A.M. de Jonh
(1888-1943). De strip werd ook m de
Vlaamse pers gepubliceerd en zelfs vertaald in het Frans en het Duits.
Van Raemdonck was met alleen de „ambassadeur van de Vlaamse spotprent-

SCHOORVOETEND
De weg die Van Raemdonck eerder toevallig insloeg was ook die van Fnts Van
den Berghe (1883-1939), die indrukwekkende expressionist, die zo zijn ideetjes
over stripverhalen had. Ook hij was niet
wars van spotprenten die hij o.m. leverde
aan Vooruit met gags rond het personage
van „Pierken" op tekst van Richard
Minne. Voor het jeugdweekblad Bravo
van de Nederlander J. Meuwissen tekende hij de grillige en subliem ingekleurde strips rond detektive Edmund
Bell. De scenario's kwamen van zijn boezemvriend Jean Raymond Mane de Kremer, beter bekend onzer zijn pseudoniem
John Flanders.
Nog meer stripverhalen werden schoor-

voetend gebracht door de Goede Pers te
Averbode, o.m. door Frans Van Immersed en vooral Joz De Swerts. Deze laatste
maakte naam als spotprenttekenaar in de
vooroorlogse Standaard en dito Pallieter.
Wie ook honderden omslagen, illustraties
en strips leverde was Jan Waterschoot,
strips van hem verschenen in vele kranten, m Zonneland en zelfs m de Vlaamse
Filmkens...
Daarbij toch twee opmerkingen. Een: de
Vlaamse kranten waren lange tijd stripschuw. Pas in de jaren twintig en vooral de
jaren dertig zouden ze schoorvoetend
strips opnemen. Twee: in de jaren dertig
braken Amerikaanse strips pas voor goed
bij ons door, zij het dat vooral Amerikaanse krantestrips - eigenlijk voor een
ouder publiek - hier te grabbel werden
gegooid voor de jeugd in spontaan opduikende weekbladen zoals Wonderland
(supplement van De Dag), Ons Kinderland (naast het famiheweekblad Ons
Land) en Bravo (van de uitgever van
ABC).
Humor, avontuur en kleuren, ziedaar de
elementen die bij de Vlaamse jeugd terecht een schokeffekt veroorzaakten. En
dat effekt zou zwaar doorwegen op de
verdere ontpwikkehng van het Vlaamse
beeldverhaal...
Bart Bakeroot

Kamiel
Huysmans
geportretteerd door
Joz De Swerts.

