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VLAAMS-NATIONAAL WEEKBLAD 

E Na de spoorwegdirektie en de 
socialistische vakbond keurde ook 
de regering het 

herstruktureringsplan van de NMBS goed. 
De kristelijke spoorvakbond keurde het 
akkoord niet goed. Deze vakbond is bij de 
NMBS het kleine broertje van de 
sociahstische, en wil zich wat stoerder 
profileren: tegen welke inleveringen ook en 
korter werken slechts op vrijwillige basis. 

Het tienjarenplan zou de 
spoormaatschappij tegen 2005 uit de rode 
cijfers moeten helpen. Dat wordt alom 
betwijfeld. Het herstruktureringsplan 
bepaalt dat de arbeidsduur in deze 
openbare dienst in 1999 nog 36 uren per 
week bedraagt (als de arbeidsproduktiviteit 
stijgt met 7,5%); dat de werknemers in 
april 1,65% van hun loon moeten 
inleveren; dat 6.300 spoorlui afvloeien; dat 
er alles samen voor 70 miljard bespaard 
wordt. In het oorspronkelijke 
besparingsplan van spoorbaas Etienne 
SchoMppe was een inlevering van vijf keer 
één procent voorzien, en moesten er nog 
2.000 jobs meer sneuvelen. 

Er wordt een financieringsfonds 
opgericht voor de hst. Daar stopt de 
regering 30 miljard in, waarvan 22 miljard 
opbrengsten uit de verkoop van de 
Belgacom-aandelen. De NMBS zelf draagt 
10 miljard bij voor het financieringsfonds, 
de Europese Unie en privé-investeerders 
moeten evenveel ophoesten. Schouppe was 
tevreden dat de regering "ingezien" heeft 
dat het niet kan dat de NMBS als enige 

Europese spoorwegmaatschappij zelf moet 
opdraaien voor de financiering van de hst-
infrastruktuur. 

Minister van Verkeer Daerden (PS) 
was vol lof over de "doeltreffendheid" van 
het sociaal overleg bij de NMBS. Hij zette 
ook het "vernieuwend karakter" van de 
veralgemeende arbeidstijdvermindering dik 
in de verf. Maar er blijft alom twijfel 
bestaan over de slaagkansen van het 
herstrukturerings- en saneringsplan. 

De NMBS wapenen voor de 
toekomst, de broodnodige 
saneringsoperatie doorvoeren, kortom het 
spoor opnieuw op het juiste spoor zetten, 
dat waren allemaal maar afgeleide 
doelstellingen van de regering. De eerste 
bedoeling was: herstel van de sociale vrede 
bij het spoor, goed nieuws dus. En goed 
nieuws mag tegenwoordig wat kosten, 
zeker na de verkoop van Belgacom: 140 
miljard frank bijkomend belastinggeld, 
aldus De Standaard, bovenop de meer dan 
500 miljard die de overheid de komende 
tien jaar al zinnens was te spenderen aan de 
spoorwegen. 

Honderdveertig miljard frank over 
tien jaar, of 14 miljard per jaar. Dat is een 
slordige 3.500 frank per gezin per jaar dat 
U en ik het volgende decennium extra 
moeten ophoesten om de spoormannen aan 
het werk te houden, de treinen hopelijk 
stipt en komfortabel te laten rijden, en om 
een hogesnelheidslijn aan te leggen waarvan 
wij waarschijnlijk niet eens eenmaal per jaar 
gebruik zullen maken. We herhalen, dit 
bedrag komt bovenop de meer dan 500 
miljard (zo'n 12.500 frank per gezin per 
jaar) die de regering de volgende tien jaar al 
zinnens was in het spoor te stoppen. Als je 
't ons vraagt, een dure grap zonder 
garanties. 
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Transfers blijven, 

ookna Jadot 

leder huisje heeft zijn kruisje 

Brussel kent, zoals alle grootsteden trou
wens, zeer veel problemen. Brussel nog 

meer vanwege de verschillende bestuurs
niveaus die er bestaan. Er is dat van het 
hoofdstedelijk gewest maar ook de 19 
gemeenten hebben elk hun bestuur, ze 
worden vaak met mekaar verward. 
Bij de staatshervorming van 1988 werd 
Brussel een Hoofdstedelijk Gewest, een 
statuut dat niet gelijk is aan dat Vlaanderen 
en Wallonië. Het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest wordt paritair bestuurd voor wat 
de zgn. gewestelijke of plaatsgebonden 
materies betreft. Voor aangelegenheden 
die men persoonsgebonden heet beschik
ken de twee gemeenschappen elk over 
Gemeenschapskommissies. Een Vlaamse, 
de VGC en een Franstalige, de Cocof. Aan 
Franstalige zijde gaan stemmen op om 
deze Cocof, die al meer macht heeft dan 
de VGC, nog meer macht toe te kennen 
ten nadele van het Brussels gewest. In de 
Cocof moet men immers met geen Brus
selse Vlamingen rekening houden. 
Tegen deze achtergrond spelen zich ech
ter enkele ontwikkelingen af die een aan
pak vergen. Zo is er de groei van Brussel tot 
Europese hoofdstad, een feit dat de ge
wone Brusselaar meer nadelen dan voor
delen biedt. Er is de migrantenbevolking 
die meer en meer de plaats inneemt van 
zowel Vlaamse als Franstalige Brusselaars 
die de stad verlaten om zich in Vlaams- en 
Waals-Brabant te vestigen. 

Een multi-kultureel hoofdstedelijk gewest 
besturen is geen lachertje, dat vergt een 
bestendige zorg voor konsensus. Er is 
trouwens in zo'n ingewikkelde stad geen 
samenleven mogelijk zonder de besten
dige wil om samen te leven en samen te 
besturen. Was dit in de voorbije Jaren met 
vallen en opstaan mogelijk, in de huidige 

Een strategie 
voor Brussel 

legislatuur doet zich de ene provokatie na 
de andere voor. Het PRL-FDFkartel in de 
persoon van de ministers Gosuin (FDF) en 
Hasquin (PRU zorgt voor bestendige span
ningen. 

Bij ons weten is de Volksunie, zowel in de 
Brusselse hoofdstedelijke regering als in 
de Raad steeds een voorbeeldige partner 
geweest. Begin februari heeft de VU van 
het arrondissement Brussel echter een 
lijstje van incidenten bekend gemaakt 
waaruit blijkt dat sommige Franstaligen in 
een onderling opbod gewikkeld zijn en 
mekaar de loef afsteken in kommunau-
taire arrogantie. 
Een politiek gekrakeel waarbij de echte en 

prangende problemen van de inwoners op 
de achtergrond geraken en besturen on
mogelijk wordt gemaakt. 

Van zijn kant heeft een moegetergde 
staatssekretaris Vic Anciaux er mee ge
dreigd de werking van het hoofdstedelijk 
gewest te blokkeren als aan deze pro-
vokaties geen einde komt Het VU-par-
tijbestuur steunt hem in deze waarschu
wing. 

De Franstalige politici in Brussel weten 
nochtans dat er in het hoofdstedelijk ge
bied veel werk aan de winkel is. De ver
loedering van de woonomgeving, de ver
keersdrukte en de hoge huur- en aan-

• koopprijzen zorgen voor een stadsvlucht 
die Brussel niet ten goede komt. Een 
aktieve politiek om Brussel weer aantrek
kelijk te maken als woonstad dnngt zich 
op. Ruimtelijke ordening, veiligheid, be
taalbare huisvesting, kulturele en sociale 
ontwikkeling; het zijn zoveel onderwerpen 
waar Vlamingen, Franstaligen en migran
ten samen aan moeten werken. Een nut
tiger bezigheid dan zich uit te putten in 
het zoeken naar middeltjes om de Vla
mingen in Brussel en de Vlaamse rand op 
stang te jagen. 

Gelukkig werd de PRL-FDFpolitici door èlle 
Vlaamse partijen een halt toegeroepen, 
ook Franstaligen spraken hun afkeer uit. 
Maar is dit wel voldoende? 

De leefbaarheid van Brussel en de positie 

van de Vlamingen belangen de hele 
Vlaamse gemeenschap aan. Niet alleen 
omdat Brussel ook de hoofdstad van 
Vlaanderen is maar ook omdat Brussel de 
deur is waardoor Vlaanderen naar Europa 
kan. 
Het vu-partijbestuur vond het dan ook 
nodig om èlle Vlaamse partijen op te roe
pen samen een strategie uit te werken 
voor verzekerde Vlaamse aanwezigheid in 
Brussel. Want, en laten wij dit niet ver
geten, de Vlaamse gemeenschap in Brus
sel is gelijkwaardig aan welke andere ge
meenschap dan ook. 

Dat de Vü-aanwezigheid in het Brussels 
fioofdstedeiijk gewest nuttig is bewijzen 
tal van verwezenlijkingen in zaken van 
zowel kommunautaire aard als deze van de 
welzijns- en gezondheidszorg. Op het vlak 
van het moeilijke allochtonenbeleid wordt 
ernaar gestreefd dat ook door mensen van 
andere kuituren deelgenomen wordt aan 
het leven van de Vlaamse gemeenschap, 
het aanleren van het Nederlands inbe
grepen. 

Het was te venwachten dat er met het 
binnenhalen van de FDFPRL-formatie in 
het beleid moeilijkheden zouden komen, 
deze zijn er vandaag ten overvloede Het is 
nu aan de Vlaamse gemeenschap én aan 
de Vlaamse partijen om het voor Brussel 
en de Brusselaars op te nemen. 

Niaurits van Liedekerke 



Karel van Noppen 
Enkele kranten meldden dat het 
onderzoek in de moordzaak-Van 
Noppen langzaam maar zeker opschiet. 
De speurders zouden "een ernstig 
spoor" volgen, dat rechtstreeks naar de 
uitvoerders van de moordaanslag kan 
leiden. Aanhoudingen zijn echter nog 
niet voor morgen, maar wellicht een 

kwestie van weken, hooguit een paar 
maanden. Meer bijzonderheden werden 
niet vrijgegeven, "om het onderzoek niet 
te schaden." 
Door geen vlees te eten toonde de 
overgrote meerderheid Vlamingen 
dinsdag z'n solidariteit met de vorig jaar 
vermoorde hormonenjager. 

Uniop 
Beklaagde Guy Coëmezegüe op het Uniop-proces dat hij 
nooit heeft deelgenomen aan een duister of geheim 
stelsel om de Parti Sociaiiste van financies te voorzien. 
Coëme heeft het vroeger al verklaard: hij verstaat niet 
waarom hij als enig politikus voor het Hof van Assisen 
moet verschijnen in de Uniop-affaire. 
Beklaagde Camille Javeau, de gewezen direkteur van 
Uniop, zei dat alle partijen kosteloze opiniepeilingen 
kregen van Uniop. Met uitzondering van de Volksunie en 
de Kommunistische Partij. 

• DOORDEWEEKS • 

De verwachte ekonomische 
groei voor dit jaar werd bijgesteld van 
2,2% naar 1,6%. Een tegenvaller. 

Maar gelukkig voor de regering 
en onze portemonnee ligt ook de ra
ming van de rente met 3,2% een stuk 
lager dan de 4,6% die de regering bij de 
opmaak van de begroting '96 was aan
gehouden. Een meevaller. 

Wanneer de balans opgemaakt 
wordt, klinkt de opluchting het hardst 
door. De extra te leveren inspanning 
kan beperkt blijven tot ruim 20 miljard 
frank. Men had erger verwacht. En 
voor twintig miljard draait deze re
gering haar hand niet om. 

Het zag er eerst slecht uit voor 
Kasparov, maar hij zette de zaken nog 
recht en won de schaakwedstrijd te
gen de komputer Deep Blue. De mens 
blijft slimmer dan de machine. Maar 't 
wordt nipt! 

Hét voorpaginanieuws vorige 
dinsdag: Bob Savenberg verlaat Clou-
seau. De populaire Vlaamse popgroep 
bestaat voortaan nog uit twee leden, 
de broers Koen en Kris Wauters. Bob, 
Kris en Koen zouden op elkaar "uit
gekeken" zijn, maar "als vrienden uit 
elkaar gaan". 

Zoals verwacht keurde de ge
meenteraad van voeren vrijdag de 
"achterstallige" burgemeesterswedde 
van Happartgoeü. Die wedde eist Hap
part op hoewel hij in de betreffende 
periode door de Raad van State we
gens Nederlandsonkundigheid ge
schorstwas als burgemeester. Het is nu 
uitkijken naar de reaktie van de nieuwe 
goeverneur van Limburg. 

Vlaamse wetenschappers toon
den zich ongerust over een opmars van 
schurft, een ziekte waarvan men 
dacht dat ze voltooid verleden tijd was. 
In het Gentse UZ verdubbelde vorig jaar 
het aantal vastgestelde gevallen. 
Vooral bejaarden in instellingen zou
den kwetsbaar zijn. 

i:> De regering en de privé-part-
ners van Be/gacom bereikten een prin
cipieel akkoord om het personeel van 
de telefoonmaatschappij aandelen 
van hun bedrijf kado te doen. De vak
bonden vinden immers dat de Belg-
acom-werknemers beloond mogen 
worden voor de inspanningen die ze 
leverden om van een autonoom over
heidsbedrijf over te gaan naar een ge
deeltelijk geprivatiseerde onderne
ming. 

gt Minister Kelchtermans (CVP) 
deed deze week eens wat anders dan 
een door Sauwens geklasseerd land
schap of natuurgebied te deklasseren. 
Hij voerde de aanvaardingspllcht in 
voor de uitgevers van telefoongidsen. 
Dat betekent dat Belgacom en ITT Pro-
media zelf zullen moeten instaan voor 
de ophaling en verwerking van de af
gedankte telefoonboeken. 
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BRIEF... 
Vorige week kwam Stefaan De Clerck, 

minister van Justitie, opnieuw in wel 
zeer nauwe schoentjes omdat hij het 
nodig had gevonden een brief te richten 
aan het Gentse Hof van Beroep waarin 
hij aandrong hem op de hoogte te hou
den van het verloop van een zaak. 
Bij zijrf eigen brief had de minister ook 
de klaag(vraag?)brief van een van de 
partijen gestoken. In een antwoord aan 
de betrokkene had De Clerck geschreven 
dat hij hoopt dat er voor hem een vlugge 
en gunstige oplossing voor zijn zaak 
komt. Als dit geen flagrante overtreding 
van de scheiding der machten is, wat is 
het dan wel? 

Dat dacht ook VU-kamerlid Geert Bour

geois die de zaak aan het rollen bracht. 
De Clerck leek uit de hemel komen 
vallen: hij had enkel willen wijzen op de 
gebrekkige werking van het gerecht. 
Elke klacht die bij hem wordt aangemeld 
stuurt hij door naar de rechtbank in 
kwestie. Maar dat zal hij voortaan niet 
meer doen omdat 'dit tot verkeerde 
interpretaties kan leiden'. Wat jammer is 
voor alle andere gedupeerden van het 
trage rechtssysteem en voor moedertje 
Post natuurlijk. 

In de Kamer werd premier Dehaene 
zwaar onder vuur genomen voor het 
welzijnswerk van zijn minister. Geert 
Bourgeois weerlegde vier elementen uit 
de verdediging van de Justitieminister. 
Primo de bewering van de minister dat 
zijn brief een klacht behandelde over de 
werking van het gerecht: "De brief han

delt over een landgenoot die procedeert, 

ongelijk krijgt, in beroep gelijk wil halen 

en zich terzake tot de minister van Jus

titie wendt." 

Secundo de bewering van de minister dat 
hij voor de efficiëntie van het gerecht 
moet zorgen: "De brief van de minister 

bevat geen suggesties over de werking van 

het gerecht". 

...UIT DE BOCHT 
Tertio zei de minister dat hij zijn boekje 
niet te buiten was gegaan. Bourgeois 
citeerde wijlen prokureur-generaal Mat-

thys, die stelde dat de minister van 
Justitie slechts mag kommuniceren met 
de zittende magistratuur via het Open
baar Ministerie over beperkte materies 
zoals tuchtzaken, en in zeer uitzonder
lijke gevallen met de korpsoversten, over 
bijvoorbeeld problemen van individuele 
magistraten. Maar "het principe van de 

scheiding der machten is onverenigbaar 

met elke andere vorm van tussen

komst". 

Bovendien is de bewering van De Clerck 
dat zijn brief de uitspraak niet heeft 
beïnvloed niet ter zake doend. "De kern 

van de zaak is het gevoel van de be

trokkenen en de publieke opinie dat de 

tussenkomst van de minister de beslissing 

wel degelijk heeft kunnen beïnvloeden." 
Er was volgens de premier mogelijk een 
'schijn van partijdigheid', maar dat was 
niet voldoende om zijn vertrouwen in De 
Clerck op te zeggen. Het is een ant
woord dat advokaten, magistraten, de-
mokratische politici en alle anderen die 
het principe van de scheiding der mach
ten in een demokratische rechtsstaat 
nauw aan het hart ligt, niet bevredigt. In 
het parlement wierp kamerlid Geert 
Bourgeois zich met zijn wederwoord op 
Dehaene op als hun Woordvoerder: "Dit 

is een uitwas van het pure Belgische 

kliëntelisme dat leidt tot een flagrante 

overtreding van de scheiding der machten 

waartegen U moet optreden. Maar U 

neemt die verantwoordelijkheid niet 

op." 

Volgens de Financieel Ekonomische Tijd 

heeft het arrest in het proces Laplasse het 
politieke vel van De Clerck gered: "Ter

wijl De Clerck opgesloten zat in de 

senaatskommissie van justitie, repte pre

mier Dehaene zich, de ontslagbrief op 

zak, naar de Tweekerkenstraat om er met 
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aft-'uï.... 

Hans De 

Belder niet 

meer bU de 

VDBH. 

CVP-voorzitter Van Hecke de opvolging 

te regelen. Van Hecke, die een heen-en-

weervlucht naar Tanzania schrapte, nam 

niet zonder sukses de verdediging van De 

Clerck op zich. Toch werd pas don

derdagochtend, na het persoverzicht op 

de BRTN-radio, definitief beslist de zij

den draad waaraan het politieke lot van 

De Clerck hing, niet door te knippen. De 

kommentatoren hadden zich - gelukkig 

voor De Clerck - op een ander onderwerp 

gestort: het arrest Laplasse. Niet zij, 

maar hij kreeg amnestie." 

HET FORMAAT... 
Wanneer iemand ons zou vragen één 

voorbeeld te geven van een politieke 

benoeming die de juiste man op de juiste 

plaats bracht, zouden we tot voor kort 

zonder veel twijfel antwoorden: de di-

rekteur-generaal van de Vlaamse Dienst 

voor Buitenlandse Handel, gewezen VU-

senator Hans De Belder. 

Tot voor kort, want vorige week werden 

De Belder en zijn twee adjunkten, vol

gens een onafhankelijke waarnemer af

geschilderd als waakhonden, ontslagen 

door de Vlaamse regering. Onder meer 

Cas Goossens en ]an Ceuleers kunnen 

getuigen dat die regering met het ont

slaan van top-ambtenaren niet meer aan 

haar proefstuk toe is. 

Zoals de BRTN werd ook de VDBH 

doorgelicht. En de besluiten leidden de 

Vlaamse regering tot de drastische ont

hoofding van beide openbare diensten. 

Bij de VDBH heten persoonlijke kon-

flikten tussen de toplui de efficiënte 

werking van de dienst te hinderen. Mi

nister-president Van den Brande ontsloeg 

het trio dus maar gemakkelijkheids-

halve. Niettemin putte hij zich uit in 

lovende woorden aan het adres van De 

Belder. 

Er was wei wat meer aan de hand dan de 

geïnstitutionaliseerde inefficiëntie van 

de VDBH. Men mag niet vergeten dat 

De Belder van niks moest beginnen en 

overal op tegenkanting botste: bij de 

Belgische Dienst voor Buitenlandse 

Handel, Buitenlandse Zaken en de Bel

gische vertegenwoordigingen in het bui

tenland, bij ondernemers die in het klu

wen hun jongen niet meer terugvonden, 

in het eigen huis waar de opdracht van 

de VDBH door sommigen zeer beperkt 

geïnterpreteerd werd. 

Daar komt bij dat De Belder zelf geen 

doordeweeks schaapje uit de kudde is. 

Tekenend voor De Belder was dat hij als 

direkteur-generaal van de VDBH nog 

geruime tijd een wekelijkse beschouwing 

over de buitenlandse politiek schreef 

voor ons weekblad. Welke ambtenaar 

zou het durven? 

Naar aanleiding van een interview met 
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W ie spreekt de waarheid, Wivina Demeester of 
de getuigen uit het boek van Paul Keysets, dat 
verder in dit blad besproken wordt? De enige die 
hierover uitsluitsel kan geven, werd spijtig genoeg 
een jaar geleden in koelen bloede vermoord. 

De minister noch de joernalist kunnen of konden 
immers onomstotelijk bewijzen dat hormonen
jager Karel Van Noppen enerzijds door minister 
Demeester op de vingers getikt is omdat hij te 
ijverig naar hormonenspuiters zocht (wat Keysets 

beweert) of anderzijds nooit met de minister in 
kontakt is geweest (wat Demeester zegt). 

Keysets haalde in zijn boek een anonieme getuige 
aan. Later kreeg de joernalist trouwens bijval van 
nog een andere anonieme getuige. Hij beweerde 
in "De Zevende Dag" al vier "onafhankelijke" 
bronnen te hebben. Die allemaal zeggen dat Van 
Noppen hen gezegd heeft dat... kortom, getuigen 
van horen zeggen. 

Demeester gaf in De Zevende Dag wel toe dat Van 

Noppen tweemaal door haar medewerker op een 
zitdag was ontvangen. De veearts zou om pro
motie gevraagd hebben binnen het IVK. 
Het welles-nietes-spel heeft weinig belang voor 
de strijd tegen de hormonenmaffia of voor de 
zoektocht naar de moordenaars van de veearts. 
Het illustreert slechts, enkele weken na de dis-
kussie tussen De Stoop en Vande Lanotte, dat een 
politikus persoonlijk aanvallen een zeer probaat 
middel is om publiciteit te vergaren voor een 
boek. 

• DOORDEWEEKS • 

WIJ uit '92 typeerden we hem als volgt: 
"voor een diplomaat durft hij dingen 
zeggen die ontzettend roekeloos over
komen, voor een politikus komt hij af en 
toe ontwapenend naïef uit de hoek, als 
ambtenaar laat hij zich door geen zwijg
plicht muilkorven." 

...VAN DE BELDER 
Een uitspraak uit dat interview illu
streert mooi wat we daarmee bedoelden: 
"Ik ben zeer gelukkig om vanuit de 
machinekamer mee het Vlaams beleid in 
het buitenland in elkaar te kunnen ste
ken. Voor het eerst in zijn geschiedenis 
sedert eeuwen, is Vlaanderen zichzelf 
politiek aan het organiseren, en heeft het 
de pretentie om het eigen imago op
nieuw naar het buitenland toe te ver
dedigen, niet als een Europese regio, 
maar als een soevereine staat." De Belder 
sprak die woorden uit gezeten onder het 
uitvergroot detail uit De val van Ikarus 

van Pieter Breugel dat in z'n buro hing. 
Men zal begrijpen dat zo'n ambtenaar 
(zelfs van de Vlaamse overheid) in be
paalde kringen niet op veel steun moet 
rekenen. 

Daarom is de reaktie van de Volksunie 
zeer begrijpelijk. In een persmededeling 
spraken VU-ers Paul Van Grembergen en 
Bert Anciaux van een politieke afre
kening, waarbij eerder de man dan de bal 
gespeeld werd. 

Wie "de man" zondag in De Zevende Dag 

aanhoorde, raakte onder de indruk. Ze
ker na de reaktie van de Volksunie en na 
de krantentitels die luidkeels van een 
politieke afrekening gewaagden, had De 
Belder gemakkelijk sympatic kunnen 
oogsten door te doen wat iedereen ver
wachtte: een pineut-houding aanne
men. 

Hij koos de moeilijke weg: hij vond het 
logisch dat de VDBH na vijf jaar door
gelicht werd, en zei zelfs deze door
lichting geprovoceerd té hebben; hij 
toonde begrip voor de beslissing die zijn 
baan kost omdat het niet om personen, 
maar om strukturen gaat; hij was ver
heugd over het feit dat de dienst niet 
afgeschaft wordt, maar slagvaardiger 
kan worden; hij was positief over de 
koncentratie van de Vlaamse bevoegd
heden inzake buitenlands beleid bij de 
minister-president. 

Bij De Belder geen verbittering, geen 
natrappen, geen meelijwekkend gedoe, 
geen verkrampte bewegingen. Het ver
schil met (familieleden van) bepaalde ex-
topambtenaren van de BRTN, of met 
Willy Claes in z'n laatste dagen als Navo-
sekretaris-generaal was schrijnend. Met 
Hans De Belder was een bevlogen en 
overtuigend man aan het woord, die 

dienstbaarheid aan zijn volk hoger aan
slaat dan zijn persoonlijke karrière. 
Vlaanderen zou dwaas zijn te bedanken 
voor de ervaring en het engagement van 
een ambasssadeur van dat formaat. 

KOMEN 

Wat heeft de heropleving van het ter
roristisch IRA-geweld in de Britse hoofd
stad Londen te maken met de Hene
gouwse faciliteitengemeente Komen? 
Niets, zou men denken. Verkeerd ge
dacht. 

Onder de titel Ierse jongeren niet welkom 

in Komen bracht Het Volk dinsdag een 
verhaal waaruit blijkt hoe klein de po
litieke verdraagzaamheid van de Frans
talige burgemeestere van Komen is. Bur
gervader Gilbert Deleu wil "gezien de 

recente ontwikkelingen in de Ierse kwes
tie" geen onderhoud toestaan aan een 
twintigtal jongeren uit Ierland en 
Noord-Ierland. 

Deze jongeren nemen in het kader van 
het jeugd voor £«ropa-programma van 
de Europese Unie deel aan een uit-
wissehngsprojekt van de jeugdraden van 
de Vlaamse gemeenten leper en Wa-
regem. Op het programma stond o.m. 
een bezoek aan Komen, met een on
derhoud met de burgemeester over "het 
samenleven in een taalgrensgemeente", 
en een bezoek aan het Vlaams schooltje. 
Burgemeester Deleu gaf officieel ver
stek: "Na de recente bomaanslagen van 
het IRA in Londen vind ik het moment 
slecht gekozen om een debat te houden 
over het samenleven van Walen en Vla
mingen in ons land." Met het bezoek aan 

Wivina De 
iMeester: zag 
ze van 

Noppen of zag 
ze hem niet? 

Komen wilden de Vlaamse organisa
toren op praktische wijze aantonen "dat 
wij wel in staat zijn om vreedzaam samen 
te leven in een federale staat". 

O 
p een perskonferentie maakte de VU vorige week 

kanttekeningen bij liet vreemdelingenbeieicl. 

De ophef die het boek van Chris de Stoop 
over de uitwijzing van de illegalen in Eu
ropa maaicte, zinderde vorige weei< nog na 
in het parlement. Daar l<reeg de joernalist 
de gelegenheid zijn ideeën uiteen te zet
ten. De Volksunie maakte van de ge
legenheid gebruik om tijdens een pers
konferentie voor een humaner vreem
delingenbeleid te pleiten. 

Kamerleden Annemie Van de Casteeie en 
Karel Van Hoorebeke en Vlaams volks
vertegenwoordiger Nelly Maes beklem
toonden dat ze het recht op politiek asiel 
willen vrijwaren. Dit betekent dat het on
derscheid tussen ekonomische migranten 
en politieke vluchtelingen behouden 
moet blijven. 

Al bij al IS het reëele vluchtelingenpro
bleem in België en in Europa, wanneer 
men de migratiestromen op wereldvlak 
bekijkt, nog een relatief probleem. Vooral 
in Azië en Afrika leiden grote vluchte-
lingenkoncentraties tot verschrikkelijke 
toestanden. Europa kan onmogelijk de 
deuren voor een onbeperkte immigratie 
openzetten, maar moet volgens de VU'ers 
ook begrijpen dat het niet volledig aan de 
immigratiedruk kan ontsnappen. 

Daarom vindt de- VU dat het vluchte
lingenprobleem nauw samenhangt met 

ontwikkelingssamenwerking, eerlijke han
delsrelaties, beteugeling van de wapen
handel, het nieuwe ekonomische gordijn 
tussen Oost en West, de vele burger
oorlogen, etc. De VU vindt het daarom 
niet meer dan logisch dat minstens ook de 
staatssekretaris van Ontwikkelingssamen
werking bij het vluchtelingenbeleid be
trokken wordt. 

De Vlaamsnationalisten wezen er verder 
op dat de Konventie van Geneve, waarin 
bepaald werd wanneer het statuut van 
politiek vluchteling toegekend kan wor
den, geen uitweg biedt voor de mensen 
die het slachtoffer zijn van verdrukking als 
gemeenschap, volk of etnie. Volgens de 
Konventie moet een persoonlijk gevaar 
aantoonbaar zijn om het statuut van po
litiek vluchteling te bekomen. Kollektieve 
onveiligheid wegens oorlog of genocide is 
onvoldoende. 

De VU pleitte er ook voor om het beleid 
m.b.t. de toegang tot het grondgebied, 
een federale bevoegdheid, strikt te schei
den van de opvang en het onthaal van de 
asielzoekers, een bevoegdheid die bij de 
gemeenschappen thuishoort. 

Van Hoorebeke en Van de Casteeie kon
digden aan dat zij het wetsontwerp van 
Vande Lanotte over het vluchtelingen

beleid zullen amenderen waar het in strijd 
is met de algemene rechtsbeginselen, de 
eerbiediging van de mensenrechten en 
de rechten van de verdediging. Zo vindt 
de VU het met geoorloofd om de minister 
van Binnenlandse Zaken toe te staan 
staatsraison of politieke druk, bvb. omdat 
de nationale betrekkingen van België ge
schaad zouden kunnen worden, te laten 
meespelen bij zijn beslissing om mensen 
de toegang tot het land te weigeren. De 
VU vindt ook dat de minister mensen die 
geen misdaad begaan hebben, en voor 
wie de overheid geen effektieve uitwijzing 
weet te organiseren, niet zomaar voor 
onbeperkte duur mag opsluiten. 
De VU gaat wel akkoord met het principe 
om nieuwe asielzoekers op te vangen in 
open onthaaicentra voor de duur van de 
ontvankelijkheidsprocedure, en hen daar
bij niet van OCMW-steun te laten ge
nieten. De VU stelt zich wel vragen bij de 
kwaliteit van de grootschalige opvang, de 
omstandigheden waarin die plaatsvindt, 
en de begeleiding en opvang die er wordt 
georganiseerd. 

Evenzo vindt de VU dat aan een toe
gangsbeleid, wil het efficiënt zijn, een 
verwijderingsbeleid gekoppeld moet wor
den, weliswaar met strenge humanitaire 
eisen en een welomschreven gedrags-
kode die kunnen getoetst worden door 
een "uitwijzingsrechter". Tenslotte 
maakte het trio bekend dat de VU het 
wetsvoorstel-Loones handhaaft. Dit be
paalt dat er een recht tot "uitzonderiijk 
verblijf op het grondgebied" toegekend 
wordt aan vreemdelingen wiens asielver
zoek werd afgewezen, maar die reeds 
méér dan 2 jaar in het land verblijven, zich 
geïntegreerd hebben, werken en de 
streektaal kennen. 

(pcU) 



stof tot spreken 
Na parlementaire vragen over 
roodwangwaterschildpadjes, ongeschoren 
schapen en blaffende honden werd een 
federaal minister door een kamerlid nu 
belaagd met een vraag over de 
Oostvlaamse vossen. Zijn zij (a) uitgezet 
door 'groene groepen' en planten zij zich 
nu voort 'als ratten' of(b) door 

overbevolking geïmmigreerd uit Wallonië? 
Vossejacht schijnt niet te helpen omdat 'het 
rijke - Oostvlaamse - voedselaanbod de 
voortplanting van de inwijkelingen 

stimuleert'. Wordt het welzijn van de vos 
verbeterd en heeft de minister initiatieven 
genomen om de 'plattelandsbevolking te 
helpen zich aan te passen aan de 
aanwezigheid van de vos in hun dagelijkse 
leefomgeving'? De excellentie, die ook het 
jongste boek van De Stoop had gelezen, 
deelde het lid mee dat 'inheemse fauna' 
een gewestbevoegdheid is. Vossestrekenf 

• WETSTRAAT ^ 

Karei van 

Hoorebeke: 

„De federale 

regering legt 

Vlaanderen 

lam In z|jn 

streven naar 

meer werk

gelegenheid." 

Van de aktieve bevolking zit officieel 14,7% zonder werk. 
Ondanks alle plannen, alle projekten, alle gezwann 

verandert daar niets aan. De federale regering lijkt verzonken 
in komplete letargie. arel Van Hoorebeke interpelleerde 

Dehaene. 

Wat doet de regering? 
NIETS! De federale regering is verzonl<en in totaie letargie. 

Karel Van Hoorebeke opende zijn in
terpellatie met te verwijzen naar een 
drietal ekonomische indikatoren. In de 
eerste plaats de dalende ekonomische 
groei: vorige jaar bedroeg deze 1,9%, de 
voorspelling voor dit jaar bedraagt nog 
slechts 1,6%, het meest optimistische 
cijfer, maar nog te laag om extra werk
gelegenheid te scheppen. „En een hogere 

groei zit er de eerste drie jaar niet in omdat 

u gebiologeerd bent door het halen van de 

Maastricht-normen." 

In de tweede plaats haalde het VU-ka-
merlid de stijging van het aantal fail
lissementen (meer dan 7.000 in 1995), in 
de derde plaats het aantal werklozen: 
14,7% van de aktieve bevolking. „Moch

ten we alle mogelijke 'werkloosheids- en 

uitrangeerstatuten' hierbij optellen, ko

men we ver boven het miljoen uit. Dit is 

rampzalig! Want meer werkgelegenheid 

zorgt voor een betaalbare sociale zeker

heid, minder belastingdruk, een gezonde 

begroting, een groter kor-nmentenver-

trouwen en dus een beter a,. ende eko-

nomie." 

De maatregelen die federaal mir'":ter van 
Arbeid Wiet Smet heeft genomen met het 
oog op een daling van het aantal werk
lozen hebben geenszins het beoogde re
sultaat. Vanhoorebeke vond vooral de 
toename van de strukturele werkloosheid 
verontrustend: „De sociale ontwrichting 

die dit met zich meebrengt, hypotekeert 

hele generaties." 

INVESTERINGSKLIMAAT 

Eén en ander is niet geheel vreemd aan 
het investeringsklimaat in België: de 
loonkosten zijn te hoog, de fiskale wet
geving bedrijfsonvriendelijk en te vaak 
onderhevig aan verandering, de winst die 

Niet alleen In België Is het aantal 
plannen, rapporten en studies 
over werkloosheid en kansar
moede haast niet meer te tellen. 
Ook uit de PC van diverse Eu
ropese ambtenaren komen ge
regeld grootste plannen om een 
echte duale samenleving te voorkomen. Niet 
dat die ambtenaren echt hoeven te vrezen 
om In de marginaliteit te verzeilen. Hun loon 
bedraagt op alle nivo's een veelvoud van dat 
van pakweg de federale ambtenarij in België. 
Werken bij de Europese instellingen doen ze 
niet onder de 72.000 fr bruto. 

Samen met Tavernier (Agaiev) trad VU-ka-
merlid FonsBorginonoveröeze niet-bepaald 
arme luizen in diskussie met minister van 
Financiën Maystadt. Borginon wil dat België, 
in navolging van o.a. Finland, een herziening 
vraagt van de vertoning van Euro-ambte
naren. De Finse regenng deed dat nadat 'een 
hoge Euro-ambtenaar zich erover verwon
derde dat hij meer dan het dubbele ver
diende dan de Finse eerste minister'. 

Fons Borginon: „Wij evolueren naar een 
duale Europese samenleving met aan de ene 

kant een baronie van mensen met hoge 
funktles en inkomens en aan de andere kant 
de gewone mensen. Waarom baronie? Om 
uiteindelijk te worden aangenomen, moet 
men niet alleen slagen voor examens, maar 
moet men bovendien een 'stip' naast zijn 
krijgen. Deze stip wordt toegekend door de 
Euro-ambtenaren zelf." 

Maystadts antwoord liet uitschemeren dat 
een herziening van het 'Protokol betref
fende de voorrechten en de immuniteiten 
van de Europese Gemeenschappen' uit 1965 
er vooralsnog niet in zit. Borginon richtte 
ondertussen ook al de vraag rond de nood
zaak van deze hoge ionen aan de ministers 
van Begroting en Ambtenarenzaken. Het 
Antwerps kamerlid hoopt dat de regering het 
onderwerp ter sprake brengt op de komende 
Intergoevernementele Konferentie in Turijn. 
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in reserve wordt gehouden wordt ook 
belast. De VU'er opperde in dat kader het 
voorstel om reserves die aangelegd wor
den en binnen de vijf jaar gebruikt wor
den voor investeringen vrij te stellen van 
belastingen. Zelfs de sociale wetgeving 
schrikt ondernemingen af te investeren: 
„Het aanwerven van een 50ste werk

nemer wordt bijvoorbeeld door veel be

drijven uitgesteld omwille van de sociale 

verplichtingen die daaraan verbonden zijn 

zoals het opstarten van een komité vei

ligheid." 

In Belgiës buurlanden zijn inmiddels 
grootschalige plannen opgestart om de 
werkloosheid terug te dringen. Neder
land voert een lineaire loonkostverlaging 
in, doet meer overheidsinvesteringen, 
geeft meer exportsteun en steun aan 
startende ondernemingen, ... en durft 
zelfs het cijfer van 100.000 extra jobs 
daarop te plakken. Duitsland voorziet 
tegen 2.000 en halvering van de werk
loosheid, de Franse regering sloot een 
groot pakt. 

Karel Van Hoorebeke: „Ook uw regering 

weet al geruime tijd dat het ekonomisch 

nieuws somber is. En wat heeft ze tot nu 

toe gedaan: niets, werkelijk niets! U hebt 

dit essentieel debat over de toekomst van 

de ekonomie en de werkgelegenheid voort

durend uitgesteld. De regeerverklaring, de 

begroting, de programmawetten, ... alle 

waren het non-events. Uw regering zit met 

een schrijnend gebrek aan besluitvaar

digheid. Ondanks het legislatuurparle-

ment, toch bedoeld om beleid op langere 

termijn mogelijk te maken, blijft u wach

ten! Mijnheer de eerste minister: dit is 

misdadig! U bent schuldig nalatig te

genover dit vertwijfelde land." 

VLAANDEREN KAN NIET 

Verlaging van de loonkost wordt als één 
van de essentiële middelen gezien om de 
meer mensen aan werk te helpen. Maar 
dat is een federale materie en zolang 
Dehaene niet ingrijpt verandert er dus 
niets. Frustrerend. In Vlaanderen bestaat 
er nochtans een konsensus over die ver
laging, wordt wel werk gemaakt van werk 

maar alle inspanningen worden gefnuikt 
door een letargische federale regering. 
Van Hoorebekes besluit loog er niet om: 
„U hypotekeert Vlaanderen in zijn vaste 

wil om de werkloosheid tegen het eind van 

de eeuw te halveren. Mijnheer de eerste 

minister: de konsument, de werkloze, de 

gemiddelde Vlaming en Waal verdienen 

beter. Uw besluiteloosheid en getalm is 

nalatig en politiek onverantwoord!" 

De VU-fraktie in het Vlaams parlement 
heeft inmiddels ook laten weten zich 
ernstige vragen te stellen bij het feit dat de 
gewestelijke regeringen niet betrokken 
worden. „De gewesten," zo zegt frak-
tievoorzitter Paul Van Grembergen, „heb

ben de bevoegdheid verkregen een eigen 

werkgelegenheidsbeleid te voeren. De

haene wil de deuren voor het banenoverleg 

zo wijd mogelijk openzetten. Om ver

volgens de rol van de gewesten in dit 

overleg de fakto te miskennen. De logika 

van deze redenering ontgaat ons." 

Dehaenes antwoord in de Kamer was, 
eufemistisch uitgedrukt, weinig kon-
kreet: moeilijke financiële en bugettaire 
situatie, overleg, parallel evolueren met 
de andere Europese partners om de Eu
ropese muntunie te bereiken, tot een 
gezamenlijke analyse komen van de eko
nomische situatie, algemeen kader uit
werken om daar diverse doelstellingen 
samen te brengen, versterking van eko
nomisch draagvlak,... 

Na hem kwam ook Smet haar beleid 
verdedigen. Haar toverwoorden heetten 
o.m. 'jobkreatie in de social profit-sek-
tor', 'pot nog beter spijzen' en 'evaluatie 
van vormings- en onderwijsprojekten'. 
En indien Beknopt Verslag geen flagrante 
blunder heeft gemaakt is Smet daaren
boven een statistisch wonder: „De doel

groep vormt ook een diskussiepunt. Zo

wat 70% van de hooggeschoolde afge

studeerden vindt zonder veel moeite werk. 

Is het dan niet normaal dat we meer 

middelen uittrekken voor de 30% school

verlaters met lagere diploma's en voor de 

langdurig werklozen^' 100 is inderdaad 
een getal met twee nullen... 



O p de Nederlandse televisie werd aandacht 

besteed aan de „genetisch 

gemanipuleerde tomaat" die in Engeland met deze 

vermelding op de bakjes, volop aangeboden wordt. 

Rik De Dapper vindt dat „sleutelen aan het leven" 

toch maar een zielige bedoening. 

^ OPINIE • 

Wat na de genetisch 
gemanipuleerde tomaat? 

Voor alle duidelijk: de Engelse super-
tomaat wordt bij ons nog niet aange
boden, ook niet in andere Europese lan
den. Maar uit ervaring weten wij dat deze 
uitbreiding niet meer te stoppen zal zijn. 
Afgevaardigden van de industrie stellen 
dat door een genetische ingreep de kleur, 
de voedingswaarde, de weerstand tegen 
transport en het bewaarvermogen ver
beterd werden. De reaktie van de Engelse 
verbruikers was er een van gelaten on
verschilligheid. Slechts een enkele van de 
vijf geïnterpelleerden vond dit een ver
warrende bedoening. 
Intussen wordt er ook aan soja genetisch 
gesleuteld om er nog meer olie uit te 
halen. En aan het koolzaad. Ze kunnen 
toch nergens hun poten afhouden! 
De nijverheid beweert dit allemaal te 
doen „omwille van de konsument". Maar 
heeft die er eigenlijk ooit spontaan om 
gevraagd? Milieumensen stelden dat, om 
een som van redenen, de terzake zeer 
geïnteresseerde Engelse troonopvolger, 
prins Charles, vierkant tegen al dat gedoe 
is. Maar ook Greenpeace ziet dit allemaal 
niet zitten. De opbrengst verhogen, stel
len zij, is goed. Maar waar het binnen 
afzienbare tijd met die genetisch gema
nipuleerde land- en tuinbouwprodukten 
naartoe gaat, weet niemand, ook de be
treffende wetenschappers niet. Onze 
Oosterburen zijn er in alle geval volledig 
tegen. Maar ook in Nederland beseft men 
dat er vooraf heel wat vragen moeten 
opgelost worden, eer de publieke opinie 
overtuigd raakt. 

De konsument, om wie het tenslotte toch 
allemaal gaat, wil vooral veiligheid, ze
kerheid. Het gaat hier om de essentie van 
het leven, die al genoeg bedreigd wordt 
door vele soorten pesticiden, allerhande 
chemische hulpmiddelen, meststoffen in
begrepen, hormonen en diverse stoffen 
die bij de bereiding van voedingswaren 
gebruikt worden. 

Wij zijn in dit verband steeds op onze 
hoede en nemen toch maar liefst het 
zekere voor het onzekere. Wij eisen ste
viger garanties dan datgene wat ons thans 
voorgeschoteld wordt. Winkeliers heb
ben het volste recht om de betreffende 
bakjes tomaat (of wat dan ook) in hun 
schappen te ledigen. Maar waar blijft dan 
de vermelding dat het om genetisch ge
manipuleerde groenten gaat? 
Indien men van ons verlangt dat wij in 
eerbiedige bewondering zouden staan 
voor die zoveelste aanslag op het leven 

door inderdaad zeer bekwame weten
schappers, vragen wij graag het volgende, 
bij wijze van uitdaging: kunnen deze 
specialisten even werk maken van een 
selder, in de drie varianten, die volledig 
resistent zou zijn tegen de bladvlekken-
ziekte (Setoria apii), waartegen thans zeer 
gemene vergiften worden ingezet? Dat is 
dan weer wat anders dan gewassen (o.a. 
koolzaad) op punt stellen die geen last 
hebben van bepaalde pesticiden (her
biciden). 

In de krant lazen wij een artikel over 
koolzaad dat door een laboratorium-in
greep bestand gemaakt werd tegen de 

schadelijke werking van onkruidbestrij
dingsmiddelen. 

Dat gebeurde door bij de plant vreemde 
genen in te splitsen. Hoe komt het toch 
dat men plots geen koolzaad meer zou 
kunnen winnen zonder de inzet van 
zwaar giftige herbiciden? 

Er is tenslotte toch de mekanische on-
kruidbestrijding, met desnoods elektro
nisch geleide tasters, er is de thermische 
onkruidbestrijding met een systeem van 
de valse zaaibedden en er is uiteindelijk 
het feit dat koolzaad op zich een vrij 
onkruidonderdrukkend gewas is. 

Tot slot vragen wij ons af of de door de 
gemeenschap zwaar vergoede weten
schappers niets anders te doen hebben 
dan op die wijze, onrechtstreeks, tot 
nadeel van de algemene volksgezondheid 
het misbruik van die gevaarlijke hulp
middelen in land-en tuinbouw te sti
muleren? 

En wij die dachten dat er zich een al
gemene stroming aan het ontwikkelen 
was in de landbouwwetenschap om pes
ticiden zo niet te verbieden dan toch het 
gebruik ervan sterk in te dijken. 

Rik Dedapper 

Moet 

binnenkort bij 
groenten niet 
de vermeiding 
'Genetisch 
gemanipuieerd' 
staan? 

Als ik het goed voor heb werd Paul van 
Ostaijen voor het schrijven van het ge
dicht Mare groet 's morgens de Dingen 
geïnspireerd door het zoontje van Floris 
Jespers. Het is een klassieker, net zoals 't 
Eerste... van Guido Cezelle (beter gekend 
als Het Kruiske). Een klassieker zoals Mijn 
vadertje van Marnix Gijsen of Avondlie-
del<e van Alice Nahon. 

Er is In onze letteren hooguit een dozijn 
titels die de doorsnee Vlaming uit het 
hoofd kent. Wanneer de drank in de man 
is durft hij ze nog eens publiekelijk voor
dragen, als z'n geheugen hem niet in de 
steek laat want doorgaans is hij, die nog 
gedichten van buiten heeft geleerd, niet 
zo jong meer. 

Gedichten worden niet meer gelezen, wat 
zouden ze nog uit het hoofd worden 
geleerd' Een gedicht voordragen is ge-

• ACH ZO • 

denkingsfeesten voor Paul van Ostaijen 
met een ietwat rare manifestatie. Niet 
alleen zullen kinderen gedichten van hem 
voorlezen, ook stadsambtenaren komen 
voor de mikro. En 's avonds doen ook 
gemeenteraadsleden mee. 

Het brein die deze happening heeft be
dacht zij geprezen. Eindelijk treedt poèzie 
nog eens uit haar boeken om .hoorbaar' 
te worden, in de anders zo muffe stads
gebouwen zal de stem van Van Ostaijen 
klinken zoals dat gebeurde toen hij er bijna 
de hele oorlog '14-'18 stadhuisbediende 
was. 's Avonds wordt dan op de Pot-
tenbrug het standbeeld voor hem ont
huld. Dat Is een halve eeuw te laat, maar 
beter laat dan nooit. 

S&^SL WSSB^S ZBHBSB 6nï 
degradeerd tot een kinderachtige bezig
heid om schoolfeestjes op te fleuren, met 
meer om de schoonheid van het woord, 
de taal, de uitspraak. Poëzie is iets voor 
Coda op TV2, zo tussen elf uur en mid
dernacht. 
Ik kies er een dag uit, maandag 5 februari, 
die avond ging Coda om 23u.50. Een van 
onze betere dichters, Rudolf Van de Perre, 
las voor uit eigen werk. Volgens het over
zichtvan de kijkcijfers luisterden die avond 
6.000 mensen naar dat streepje late po
ëzie. 

Is dit veel? Is dit weinig? Wie geen poèzie 
lust zal zeggen weinig, de liefhebbers: 
„Dat IS zoveel als bij een doorsnee voet
balmatch in eerste afdeling." 
Vandaag beginnen in Antwerpen de her-

Het is niet ongewoon dat omstreden fi
guren lang op erkenning moeten wach
ten. Van Ostaijen ageerde openlijk tegen 
het gezag, hij provokeerde het in doen en 
laten. Godsdienst, Vorst en Staat; hij liet 
dit ,,wereldberoemde tho" optreden in 
het,,Grote Zirkus van de H. Geest". Over
heden weten geen raad met mensen die 
het gezag bespotten, ze een monument 
geven zou een bekentenis betekenen. 

En dat is wat teveel gevraagd Bovendien 
stond Van Ostaijen aan de verkeerde kant, 
hij was een nationalist en een pacifist, een 
demokraat, een beetje losbandigaard 
ook. Als flamingant was hij aanhanger van 
de Frontpartij omdat deze zocht naar 
,,een formule die het kristen en socialisties 
proletariaat omvatten kan". 

De traditionele letteren zwoer hij af en 
eksperlmenteerde met de taal in een klan
ken en beeldenrijkdom die niemand hem 
had voorgedaan. Om nog meer met de 
traditie af te rekenen hanteerde hij een 
eigen modernistiese spelling. 

Natuurlijk was Van Ostaijen een dandy, hij 
nam uitbundig deel aan het nachtleven 
van de metropool, maar besefte ook 
welke leegte hij daar ontmoette ,,De bar 
is leeg en vol mensen." Het kan niet 
scherper gezien! 

Wie er vandaag de poëzie van Van Ostaijen 
op naleest ontmoet een schrandere 
geest, eenjongen die zijn enorme fantasie 
onder woorden wist te brengen. Hij die als 
jongen ,,zot Polleke" achterna geroepen 
werd en van wie zijn vader voorspelde dat 
het nooit wat zou worden met hem 
groeide uit tot wellicht de grootste Ne
derlandstalige dichter van deze eeuw. 

Het IS goed dezer dagen het gedicht Mare 
groet 's morgens de Dingen eens te her
lezen. Het lijkt een kindergedicht maar Is 
het niet. Het is de wereld zoals leder van 
ons hem elke morgen weer ontdekt, een 
beetje wedergeboren door de nachtrust, 
een nieuw begin aan de hand van de 
voorwerpen die er ook gisteren reeds 
waren. Van Ostaijen Is Mare en Mare Is Van 
Ostaijen én het ventje met de flets op de 
vaas. 

En dat ventje rijdt straks weg. Het zou mlJ 
niet verbazen mocht het vanavond op de 
Pottenbrug staan toekijken hoe hoog
waardigheidsbekleders het beeld onthul
len. Niet op de eerste rij, maar op de 
stoep. Om dan snel weer weg te fietsen. 
Naar de vaas met de bloem ploem 
ploem, 

R.Asmus 



H et Krijgshof van Brussel veroordeelde Irma 

Laplasse tot levenslang. 
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• PROCES • 

Irma 
Laplasses 
(hier met 

schoonmoeder) 

straf wordt 

op gemengde 
gevoelens 

onthaald. 

é 

zetsmensen. Om die reden en omdat de 
moederliefde van Irma voor haar zoon 
Fred een verzachtende omstandigheid 
vormde, zwakte het mihtair hof de 
doodstraf af tot levenslang. 

Het militair gerechtshof hield geen re
kening met de argumenten van de open
bare aanklager. Die had aangevoerd dat 
het onderzoek destijds zeer slordig en op 

I vooringenomen wijze gevoerd werd. 

vi Het hof wees ook de schadeclaims van 

standigheden die het hof in aanmerking 
nam, tot een minder strenge veroor
deling dan levenslang hadden moeten 
leiden. 

De VU-senator onthoudt twee politieke 
lessen: 1) dat de repressierechtspraak 
onzorgvuldig was. Dat werd pijnlijk aan
getoond door de ontleding van het eerste 
proces door de auditeur-generaal; 2) dat 
er, vijftig jaar na de feiten, nog steeds 
geen bereidheid bestaat om de repres-

beide zijden én het gevoel van wrok dat 
nog steeds blijft bestaan, het niet wijs zou 
zijn een koUektieve verzoenende maat
regel te nemen. 

Hij vroeg of minister van Justitie De 
Clerck plannen had in die richting. Die 
hield zich op de vlakte. Indien er iets 
moet gebeuren n.a.v. de uitspraak in het 
tweede proces, zal dat volgens De Clerck 
moeten kaderen in het initiatief van 
Dehaene. 

Het Brussels militair gerechtshof velde 
vorige vrijdag een vonnis dat niemand 
verwacht had. De openbare aanklager 
had immers de vrijspraak gevraagd voor 
Irma Laplasse. Bij haar eerste proces in 
1945 werd de Oostduinkerkse schuldig 
bevonden aan verraad en verklikking. 
Ze kreeg de doodstraf, en werd ge
fusilleerd. Bij de herziening van dit pro
ces, vijftig jaar na de feiten, achtte het 
militair gerechtshof de schuld van Lap
lasse aan verraad en verklikking be
wezen. 

Het staat volgens het hof alleen niet vast 

of er een oorzakelijk verband is tussen de 

verklikking en de dood van zeven ver-

Geen vrijspraak voor Laplasse 
de nabestaanden van de verzetslui af. 

De Volksunie toonde zich verrast door 

de uitspraak. VU-senator ]an Loones, 

zelf Oostduinkerkenaar, noemde de her

ziening van het proces zinvol. Omdat 

met de nieuwe uitspraak Irma Laplasse al 

jarenlang in vrijheid zou leven; en omdat 

er duidelijk gesteld werd dat er geen 

oorzakelijk verband bewezen is tussen 

het gesprek van Laplasse met een Duitse 

soldaat en de Duitse aktie tegen het 

verzet. 

Loones stelde dat de verzachtende om-

siebladzijde uit de Belgische geschie

denis om te draaien. 

Kamerlid Fons Borginon, die als de-
mokraat de beslissing van een wettelijk 
rechtskoUege aanvaardt, zei niettemin 
het arrest als een koude douche te er
varen. Volgens Borginon toonde dit 
tweede proces Laplasse aan dat het geen 
zin heeft een in wezen kollektief pro
bleem op te lossen via een individueel 
dossier. Dé politieke vraag is volgens het 
Antwerps VU-kamerlid of gelet op de 
fouten die er destijds gebeurd zijn aan 

,,De Uitspraak zal de tegenstanders van 
elke maatregel die neigt naar amnestie, 
sterken in hun overtuiging. Zij zullen zich 
zo mogelijk nog onverzettelijker opstellen 
tegen voorstellen die de immer door
werkende gevolgen van de repressie wil
len doen ophouden. Alle koninklijke, mi
nisteriële en kerkelijke oproepen ten 
spijt. 
Gisteravond ebde in verscheidene 
Vlaamsefamilies-en heusnletalleen inde 
gezinnen van de veel te zwaar bestrafte 
"zwarten" en hun kinderen en vrienden -
het vertouwen in de rechtsstaat België 
nog verder weg." 
fl9/ Van Den Driessche In Het Nieuwsblad 
,,0p tv weenden dochter en zoon bittere 
tranen. Omdat het recht niet had ge
zegevierd? Neen: omdat de rechtbank 
hun het Grote Gelijk had onthouden. En 
om net dezelfde reden weenden ook de 
kinderen van de oud-verzetslui, maar dan 
van vreugde: zij werden niet afgestraft. 
Dit proces had, maatschappelijk gezien, 
au fond niets te maken met schuld of 
onschuld van een eenvoudige boeren
vrouw. Het was oorlogsverwerking, po
litieke strijd in het kader van een recht
bank, In één woord: oneigenlijk gebruik 
van het justitieel apparaat. En daarom niét 
voor herhaling vatbaar." 
Walter Pa uil in De Morgen 
,,Het lijkt erop dat het Krijgshof de kool en 
de geit wilde sparen. Enerzijds hebben de 
verdedigers van Irma Laplasse eindelijk 
gekregen waar zij al jaren voor ijverden: 
een herziening. (...) Anderzijds heeft het 
Hof met deze uitspraak de tegenstanders 
van een herziening gesust. Met hun haast 

H oe reageerden de Vlaamse dagbladkommentatoren 
op de uitspraak in liet tweede proces Laplasse? 

metafysische afkeer voor amnestie vrees
den zij dat een volledige vrijspraak zou 
neerkomen op een veroordeling van de 
repressie. Op een goedpraten van de kol-
laboratle ook. (...) 
Maar dit Salomonscordeel voldoet niet. 
Het laat een kater na. De voorzichtige, 
maar vooral dubieuze toon geeft voeding 
aan spekulaties als zou het Krijgshof po
litieke overwegingen hebben laten mee
spelen. Dat is spijtig. Dit proces had beter 
verdiend." 
Paul Geudens In Gazet Van Antwerpen 
,,Het was wellicht een Illusie te denken dat 
een arrest van het Hof, In deze of gene zin, 
verzoening dichterbij kon brengen. België 
blijft het als staat bijzonder moeilijk heb
ben met het oorlogsverleden, zeker In 
vergelijking met de buurlanden. Niet om
dat er hier tijdens de bezetting zoveel 
meer gruwelijke dingen gebeurden. Wel 
omdat die Belgische staat zich, meer dan 
elders, bedreigd voelde door bepaalde 
nationalistische tendenzen in Vlaanderen. 
De jongere generatie moet in staat zijn 
deze droevige erfenis te begraven. Niet 
om goed te praten. Wel om verbittering 
en haat zovele jaren later te vervangen 
door menselijkheid en volwassenheid. 
Blijkbaar kan dat niet In het Belgische 

kader. Laat ons het dan In Vlaanderen 
doen." 
Dirk Achten In De Standaard 
„Vreemd genoeg zijn er nog altijd Heden 
die juist in de periode tussen 1935 en 
1945 hun Inspiratie halen en, spijtig ge
noeg, ook de brandstof die de vlam van de 
haat brandend moet houden. Zij ver
dienen ons medelijden, eerder dan onze 
minachting. Hopelijk Is Inderdaad over de 
zaak-Laplasse nu het doek definitief ge
vallen en blijft het bij een eenmalige 
poging van Justitie om de geschiedenis te 
willen herschrijven. Want dat Is toch niet 
mogelijk." 
Leo Mary nissen In Het Volk 
,,Vlaamse verdedigers van Irma Laplasse 
zullen maar moeilijk deze uitspraak slikken. 
Dat is te begrijpen, maar de rechtbank 
oordeelde en veroordeelde zoals in een 
rechtsstaat moet gebeuren. En die uit
spraak moet men dus kunnen aanvaar
den. Evenzeer hebben de tegenstanders 
ongelijk als zij de veroordeling zouden 
vieren als de bevestiging van hun groot 
gelijk. Het definitieve proces Laplasse zui
vert immers in niets de manier waarop na 
de oorlog In ons land recht gesproken 
werd." 
Mare Platel in Het Belang van Limburg 

We sprokkelden voor U enkele andere 

reakties bij elkaar: 

"De uitspraak verheugt me dus. En ze 
geeft me als burger moed om verder voor 
de waarheid te ijveren." {Johan Anthie-

rens, in Gazet van Antwerpen) 

"Die uitspraak komt even hard aan als 
het vonnis in 1944. De Belgische recht
spraak doet onze moeder nu een tweede 
keer dood." {FredLaplasse, in Gazet van 
Antwerpen) 

"Ik blijf geloven in de onschuld van Irma 
Laplasse." [Louis De Lentdecker, in Ga
zet van Antwerpen) 

"Ik had gewild dat ze opnieuw de dood
straf had gekregen." {Paul Muls, voor
zitter van de Nationale Strijdersbond 
van België, in De Standaard) 

"Het arrest is een tussenweg. Om ie
dereen een beetje tevreden te stellen." 
(Joernaiist Jean-Pierre Pylyser, in Het 
Volk) 

"Nu is opnieuw duidelijk gesteld dat zij 
een verklikster was. Dat is toen en ook 
nu opnieuw bewezen, en dat is alles wat 
ik vroeg." {Berthe Ureel, zuster en doch
ter van omgekomen verzetstrijders in 
Het Volk) 

"In Vlaanderen zijn de geesten geëvo
lueerd. De houding van de SP, maar ook 
van de VLD bewijst dat. Ook de Volks
unie heeft haar stellingen verzacht. Het 
gaat nu niet meer om Het Grote Gelijk. 
Men wil vergeven, niet vergeten. Maar 
het Vlaams Blok heeft geen enkel voor
deel bij een oplossing. Al was het maar 
om tegen de CVP te ageren en zich 
tegenover de VU te profileren." (prof. 
Luc Huyse, in De Morgen) 

"Met de uitspraak in de zaak Irma Lap
lasse herbevestigt de Belgische staat nog
maals dat deze staat stelselmatig weigert 
een forum te scheppen van edelmoe
digheid, verdraagzaamheid en recht
vaardigheid. Het federale justitie-appa-
raat is ongetwijfeld onder politieke druk 
tot een tweede veroordeling van deze 
vrouw overgegaan." (mededeling Hugo 

Portier, voorzitter van het Algemeen 
Nederlands Zangverbond) (pdj) 



Electrabel verankerd, 
gemeenten geketend 

Over enkele weken tot maanden worden 
alle gemeenten die aangesloten zijn bij 
een gemengde intercommunale uitgeno
digd op een buitengewone vergadering. 
Hen wordt gevraagd de nieuwe statuten 
goed te keuren (derde generatie). De 
operatie moet rond zijn tegen einde april 
1996. 

Electrabel, de privé-partner in de ge
mengde intercommunales dringt aan op 
een snelle beslissing. In ruil voor een 
vervroegde ondertekening van een nieuw 
kontrakt, biedt Electrabel de gemeenten 
de mogelijkheid om 5 % van de aandelen 
van de Bnna in handen te krijgen. De VU 
vond deze procedure toch wel zeer ei
genaardig en bekeek het dossier van na
derbij. VU-ondervoorzitter en burge
meester van Laakdal, Patrik 

"Vankrunkelsven kwam tot een aantal 
vreemde vaststellingen. Op een perskon-
ferentie zette hij samen met Vlaams volks
vertegenwoordiger en WM-voorzitter 
Etienne Van Vaerenbergh de bezwaren 
van de VU op een rijtje. 

SNELLE TOETREDING 

De snelheid waarmee de operatie moet 
geschieden doet de wenkbrauwen fron
sen. De wet verphcht de gemeenten om 
elke financiële uitgave met zorg te doen. 
Voor de aankoop van een grasmachine 
wordt een prijsvergeüjking gevraagd. Een 
dossier dat voor alle gemeenten betrek
king heeft op tientallen miljoenen per jaar 
moet nu geruisloos, zonder verkenning 
van de markt op enkele weken worden 
goedgekeiu-d. De Vlaamse regering Iaat 
betijen, de plaatselijke bestuurders wor
den gelijmd met mooie oppervlakkige 
brochures, een plaatsje in de lokale Raad 

van Bestuur, een avondje voetbalplezier 
in de loges van een grote klub. 

De aard van de besHssing noodzaakt 
volgens de VU een grondige studie van 
het dossier. Vooreerst is er de lange 
looptijd van het kontrakt. De gemeenten 
worden voor een periode van 18 jaar 
verplicht om hun electriciteit van Elec
trabel af te nemen. Bovendien bruskeert 
Electrabel de besluitvorming door de 
koppeling van de 5 % aandelen aan een 
nieuw kontrakt. Tot slot probeert men via 
de derde -generatie-kontrakten de ge
meente definitief te binden aan de ge
mengde intercommunale. Via de aan
delen in Electrabel en de verplichte over
name van het personeel bij een eventuele 
uitstap, maakt men het voor de gemeen
ten zeer moeiUjk om de samenwerking te 
beëindigen. Toch zijn er alternatieven op 
de markt. De zuivere intercommunales 
hebben hun degelijkheid bewezen. 
Meestal worden ze geleid met moderne 
management-technieken en bieden ze een 
diensverlening die minstens te vei^elijken 
is met de gemengde evenknie. De di
videnden die uitgekeerd worden zijn ho
ger omdat er geen privé-partner deelt in 
de winst. Daarenboven laten de zuivere 
intercommunales een hogere eigendoms
verwerving toe van de infrastruktuur 
(100%). 

Om al deze redenen roept de VU haar 
gemeenteraadsleden op om er in hun 
gemeente voor te pleiten niet overhaast in 
te stemmen met de derde- generatie-
kontrakten. De gemeenten moeten, voor 
ze een beslissing treffen, de voor- en 
nadelen van zuivere en gemengde in
tercommunale afwegen. Aangezien er in 
deze ingewikkelde materie met miljoenen 

wordt gegoocheld, moet er een degelijke 
vergelijkende studie uitgevoerd worden. 
De inbreng van een externe expert is 
daartoe noodzakelijk. Er moet bij dit 
onderzoek rekening gehouden worden 
met de dienstverlening en de opbrengsten 
voor de gemeente. 

Patrik Van Kninkelsven 

5 % AANDELENVERWERVrNC 

Het aanbod van electrabel klinkt aan
lokkelijk. De gemeenten kuimen aan gun
stige voorwaarden inschrijven op aan
delen van Electrabel. Toch lamnen er 
vragen gesteld worden bij deze ogen
schijnlijke buitenkans. Het is waarschijn
lijk een goede belegging, maar weegt dit 
op tegen het aanzienlijk kapitaal dat er
voor moet vrijgemaakt worden (20 mil
jard)? Er staat slechts een geringe in
spraak tegenover. Bovendien kutmen eti-
sche bezwaren gemaakt worden tegen 

De regionale vu-krant 

De vu roept haar 
gemeenteraadsleden op om 
er in hun gemeente voor te 
pleiten niet overhaast In te 
stemmen met de 3̂ -
generatlekontraKten. 

deelname in een bedrijf dat één van de 
grootste producenten van kernenergie in 
de wereld is, terwijl er nog steeds geen 
oplossmg is voor de veilige berging van 
radio-aktief afval. De gemeente wordt 
verplicht voor 18 jaar stroom af te nemen 
bij Electrabel. Zo weet deze firma zich te 
verzekeren tegen de Europese konkur-
rentie, en zijn de gemeenten niet meer vrij 
om eventueel goedkopere energie aan te 
kopen in het buitenland. En is het niet 
gevaarlijk dat, door dit systeem, de ge
meenten er geen enkele baat meer bij 
hebben rationeel energieverbruik te sti
muleren? Meer verbruik is immers goed 
voor hogere dividenden en een grotere 
opbrengst van de aandelen. De wereld op 
z'n kop. Sommigen halen het arpment 
van de Belgische verankering aan om deze 
transaktie aan te prijzen. Zij vergeten 
erbij te zeggen dat het in feite Frankrijk is 
dat via Traaebel, dus de Generale, dus 
Suez, verankerd wordt in de belangrijke 
distributiesektor. 

Opvallend is de welwillendheid van de 
Vlaamse regering in dit dossier. Is het dan 
toch waar dat Electrabel haar deelname 
aan Telenet Vlaanderen afhankelijk 
maakt van het sukses van deze operatie? 
Het Ujkt er sterk op dat Van den Brande 
voor deze chantage zwicht. 

Om al deze redenen meent de VU zich te 
moeten distantiëren van participatie van 
de gemeenten in deze onderneming en 
vraagt de partij van de Vlaamse regering 
dat ze de motie, gestemd door het Vlaams 
parleraentjdie vraagt vertikale integratie 
met alle mogebjke middelen te bestrijden, 
zou uitvoeren. 

Els Van Weert 1 



Het Vlaams karakter 
van een provincie 

• UIT DE REGIO • 

Tijdens haar perskonferentie besprak de 
VU van Vlaams-Brabant een aantal 
tema's. Verleden week brachten wij het 
luik over de tewerkstelling {Gerda Ras

kin). Deze week belichten wij de aan
wezigheid van de VU in de provincie 
Vlaams-Brabant. Dit hoofdstuk werd ge
bracht door provincieraadslid Marcel 

Smekens. 

De VU maakt nu zowat een jaar deel uit 
van de meerderheid die Vlaams-Brabant 
bestuurt. Een goede gelegenheid om een 
eerste balans op te maken. Kernvragen 
daarbij zijn: heeft die aanwezigheid een 
wezenlijke invloed_en zo )a, welke klem
tonen wilde de VU in de toekomst leg
gen. 

Marcel Smekens: „De Volksunie lag aan 
de basis van de goedkeuring van een 
omstandige beleidsnota „Vlaams karak
ter" door de provincie. Dit is eigenlijk 
een historisch gegeven: de provincie 
maakt een aantal eisen en verzuchtingen 
van de traditionele Vlaamse beweging tot 
de hare. Bovendien bevat die nota ook 
konkrete voorstellen voor beleidsmaat
regelen, die in samenwerking met de 
Vlaamse Gemeenschap moeten en zullen 
worden uitgevoerd. Onze aanwezigheid 
in de meerderheid biedt ook de gele
genheid om de intussen al bekende en 
beruchte studie van het bureau Mens en 

Ruimte op een aantal essentiële punten bij 
te sturen. Deze studie bevat namelijk te 
veel tekortkomingen en gevaarlijke pre
missen in verband met mogelijke nieuwe 
formele of informele faciliteiten van an
derstaligen." 

DE TOEKOMST 

De Volksunie van het arr. Leuven wil in 

het beleid voor het Vlaams karakter op

teren voor volgende prioriteiten: 

1. verdere politieke aktie inzake de vol
ledige splitsing van het kiesarrondisse

ment Brussel-Halle-Vilvoorde teneinde 
het territorialiteitsbeginsel veilig te stel
len. Overleg met alle betrokkenen is 
hiervoor nodig om de fatale, door be
paalde franstalige politici opgedrongen 
koppeling van Brussel met de Vlaamse 
rand rond Brussel te doorbreken. Het 
beleid dat wij in de provincie willen 
ondersteunen, is immers gericht op de 
integratie van alle anderstaligen die zich 
blijvend bij ons vestigen. Die integratie 
zien we dus ook op het politieke vlak, in 
die zin dat franstalige partijen in Vlaams-
Brabant dan ook volledig hun bestaans
reden moeten verliezen; 

2. inzake de bevordering van de integratie 

van anderstaligen willen wij de hoofd

klemtoon leggen op het onderwijs als 

hefboom Voor de realisatie van die zware 

opdracht; zo is er al beslist de promotie 

van kursussen Nederlands voor anders
taligen (NT2) ook financieel te onder
steunen. In dezelfde lijn kadert onze aktie 
om de positie en de opdracht van de door 
de Vlaamse gemeenschap betaalde Frans
talige basisscholen in de faciliteitenge
meenten volledig te doen herzien; ten
slotte zullen wij in een meer algemene zin 
ook voorstellen formuleren inzake een 
nieuwe oriëntering voor het eigen pro
vincie-onderwijs. 

Er is een eerste voorzichtige aanzet om 
een mogelijke evolutie in de richting van 
bijscholing, permanente vorming, onder
wijs sociale promotie en alle mogelijke 
soepele formules van scholing van vol
wassenen te overwegen. Wij zullen ook 
daarin aandacht vragen voor maatschap
pelijk relevante ontwikkelingen. Een 
daarvan is de aandacht voor talenon
derwijs in het algemeen en kursussen 
Nederlands in het bijzonder; 

3. een derde prioriteit waarvoor wij per
manent aandacht zullen vragen en voor
stellen willen formuleren is het scheppen 
van een degelijk regelgevend kader om de 
vele lekken in de bestaande taalwetgeving 

te dichten. De doelstelling is uiteraard om 
op vrij korte termijn een volwaardige 
Vlaamse provincie Vlaams-Brabant uit te 
bouwen. Daarom stelt de Volksunie voor 
dat een aantal Vlaamse grond- en taal
wetspecialisten rond de tafel gaat zitten 
om in opdracht van en in samenwerking 
met de Vlaamse regering en de provincie 
tot op het bot uit zoeken: 

1) hoe de faciliteiten kunnen worden 

afgeschaft; 

2) hoe op federaal of Vlaams niveau 
maatregelen kunnen worden uitgevaar
digd die de bedrijfswereld verplichten 
zich ook taalkundig volledig te integre
ren; de vraag gaat tot en met het gebruik 
van het Nederlands in het straatbeeld. De 
strenge wet op bescherming van eigen 
taal en kuituur gerichte buitenlandse 
voorbeelden (Canada, Zwitserland) 
waarnaar bij herhaling wordt verwezen, 
moeten eindelijk grondig worden on
derzocht en naar onze situatie worden 
overgeplant; 

3) hoe ook op gemeentelijk en pro
vinciaal vlak bijkomende regels kunnen 
worden uitgevaardigd die het Vlaams 
karakter verstevigen. 

4. wij willen ook veel aandacht vragen 
voor een vernieuwd kultuurbeleid in de 
provincie in het algemeen en voor de 
Vlaamse rand in het bijzonder. De pro
vincie moet, gelet op de forse „Europese" 
aanwezigheid op haar grondgebied, mee
helpen de uitstraling van de Nederlandse 
taal en kuituur vergroten. Onder de kon
krete voorstellen die wij terzake hebben 
gedaan, kan de inschakeling van de pro

vincie in het projekt Vlaanderen-Europa 

2002 en Vlaams-Europese Elfdaagse wor

den geciteerd. Ook op het gebied van 

jeugd, sport, welzijn willen wij voor

uitgang boeken. 

Marcel Smekens: „Zonder overdreven 

lang bij het verleden en zelfs bij het heden 

te blijven stilstaan, is het voor de Volks

unie duidelijk dat wij in menig opzicht als 

provincie uit een onvoorstelbaar dorre 

woestijn komen. De eerste plantjes be

ginnen voorzichtig te kiemen. 

De Volksunie wil heel hard aan een nieuw 
beleid werken; dat zou allemaal veel 
vlugger moeten kunnen dan tot nu toe het 
geval is. Maar we hebben er goede hoop 
op." 

OOST-VLAANDEREN 
WO. 28 feb. ZULTE: Denjse Van Dam 

over Waalse Beweging & Culturele Iden
titeit. 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 AALST: Jean-Marie Bo-
gaert spreekt over ,.Telenet Vlaanderen". 
Om 20. in het Vredeshuis, Zonnestraal 26 te 
Aalst. Org.: VU-arr. Aalst-Oudenaarde i.s.m. 
VCLD. 

Vr. 1 maart ZOTTECEM: „Vlaan
deren en Buitenlandse Handel" door Hans 
De Belder. Om 20u. in Gasthof Erwetegem, 
Kloosterstraat 2, Erwetegem. Inkom gratis. 
Org.: vu-Zottegem. 

Vr. 1 maart SINT-CILLIS/DENDER-
MONDE: Hutsepotavond van VU-Sint-Gillis-
Dendermonde. Aperitief om I9ü.30. Om 
20u.: Hutsepot. In De Schuur, Torrestraat, 
St.-Cillis. Spreker: Bert Anciaux. Deelname: 
300 fr. 

Za. 2 maart LEDE: Kaas- en Wijn
proefavond. Om I9u. in zaal Soetekin, 
Nieuwstraat 32. Deelname: 250 fr. Eregast
spreker: Jan Loones over ,,De zaak Laplasse 
en amnestie". Org.: vu-Lede. 

Dl. 5 maart CENT: Karel Van Hoor-
ebeke over de NMBS-problematiek. Om 
20u. in De Brug, St.Pietersnieuwstraat. 
Org.: VUJO-RUG. 

Vr. 8 maart SINT-AMANDSBERC: 
Annemie Van de Casteele over „Sociale 
Zekerheid'. Om 20u.in het Oud Gemeen
tehuis, Antwerpsestwg (schuinsover dien
stencentrum). Org.: VU-St.Amandsberg. 

za. 16 maart NIEUWKERKEN: 10de 
kwis voor Nieuwkerkse ploegen. Om 20u. in 
de Polyvalente zaal van de jongensschool, 
Cijselstraat. Prachtige prijzentafel. Inschrij
ving: ploeg met 4 deelnemers 400 fr. Info: 
Rik Dhollander (776.85.02), Mark Opgen-
haffen (776.02.52) of Luc Felix (776.79.29). 
Org.: A. Verbruggenkring Nieuwkerken. 

WO. 20 maart CENT: lerlandavond 
met Folkgroepjes, Guiness en Ierse Whisky. 
In St. Martinuskring, Casinoplein. Inkom 150 
fr., wk. 120 fr. Org.: VUJO-RUG l.s;m. VNSU-
Cent, Meervoud, Vlaanderen tegen ra
cisme. 

WEST-VLAANDEREN 
vr. 23 feb. WEVELCEM: vu-leden-

feest van Groot-Wevelgem, in de Gouden 
Fazant, Grote Markt 18. Aperitief om 20u. 
Deelname: 600 fr., kind. 300 fr. Inschrijven 
vóór 17/2 bij Lieve 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 iden
titeit. Org. en info: FW-lzegem. 

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

WO. 28 feb. BRUCCE: Ahtoih Van-
duyver (Politie) over het verkeerscircula
tieplan van Brugge met tips en beantwoor
den van vragen. Om 15u. in de Magda-
lenazaal, 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 Ta
verne Bijenhof, Moraviestraat 32. Deel
name: 500 fr (aperitief en 1 cons, gratis). 
Nadien gezellig samenzijn met muziek en 
dans. Org.: VU-Bissegem. Kaarten bij André 
Vlieghe (056/35.08.75). 

za. 2 maart OOSTENDE: Bezoek 
aan regionale zender Focus, met Roden-
bachfonds-Oostende. Verzamelen om 
15U.15 op de parking meubelzaak De Oli
fant. Deelname: 100 fr. Vooraf inschrijven 
(deelnemers beperkt tot 20). Info en in
schrijven: 059/51.64.03. 

za. 2 maart ZWEVECEM: Tekstiel-
kaarting vanaf 18u. in café 't Boldershof 
Harelbekestraat 25. Ook op 3/3 van 10 tot 
13u. Inleg 35 fr (3 voor 100 fr). Gratis 
tombola. Org.: Vu-Vlaams klub Groot-Zwe-
vegem. 

zo. 3 maart IZECEM: Vlaams Huis, 
13U.30: verzamelen voor de wandeling te 
Zwevegem. Org.: Wandelklub Vlaams Huis. 

Dl. 5 maart IZECEM: Geert Bour
geois en Walter Luyten spreken over de 
strijd tegen de uitwijzing van het Baskische 
echtpaar Moreno-Garcia en de geschiede
nis/onafhankelijkheidsstrijd van de Basken. 
Om 20u. in de Plantijnzaal van de Openbare 
Bib. Org.: Dosfelkring Izegem. 

Do. 7 maart IZECEM: Auditorium 
Academie Muziek & Woord, 20u.: prof. Mare 
Waelkens (KUL) over opgravingen van Sa-
galassos (met dia's). Toegang gratis voor 
abo's, 50 fr. voor anderen. Org.: VSVK. 



Mechels PWA mag 
geen politiek speiietje 

worden 
Als opvolgende gemeenteraadsleden, 
en in die hoedanigheid lid van de al
gemene vergadering van het opstar
tende, Mechelse Plaatselijke Werkge
legenheidsagentschap (PWA), vinden 
VU'er Mare Hendrickx en CDV'er Her-
bert Crol dat het hun taak is te waar
schuwen tegen het gevaar de werking 
van het PWA in Mechelen tot een po
litiek gebakkelei dreigt te verworden. 

De volgens een dubieuze interpretatie 
der VZW-wetgeving bijeengeroepen 
vergadering van vorige week, is uit
gelopen tot een politiek weinig hoog
staande vertoning, waarbij het de CVP-
SP-Agalev-meerderheid vooral te doen 
was onderling de postjes te verdelen, 
zonder de oppositie (waarvan som
migen zeker en vast tot daadwerkelijke 
inzet bereid waren) wat dan ook te 
gunnen. Een nieuwe politieke kui
tuur? 

Anderzijds diende te worden vastge
steld dat VLD'er Bart Somers, na af
spraken terzake met het door hem 
naar buitenuit nochtans verguisde 
Vlaams Blok, kost wat kost in het da

gelijks bestuur wou vertegenwoordigd 
zijn, zonder nochtans terzake welke 
Intentieverklaring dan ook te hebben 
uitgesproken. 

De vrees bestaat dan ook bij Mare 
Hendrickx (VU) en Herbert Crol (CDV) 
dat het PWA te Mechelen een instelling 
wordt die op basis van politieke ach
tergronden zal gerund worden. 

Hendrickx en Crol wensen over par-
tijgrenzen heen uitdrukkelijk dat da
delijk wordt aangeknoopt bij de uit
eindelijke, werkelijke bedoeling van 
het PWA, nl. langdurig werklozen op 
een zinvolle manier de voeling met de 
arbeidsmarkt laten behouden, de sek-
tor van het zwartwerk de wind uit de 
zeilen nemen en mensen die voor 
kleine klusjes hulp zoeken, bij te 
staan. 

De twee Mechelse oppositieleden be
sluiten hun gezamelijk standpunt met 
de hoop dat het PWA niet mag uit
groeien tot een nieuw nepstatuut en 
zullen trachten daadwerkelijk toe te 
zien op de goede werking. 

Do. 7 maart OOSTENDE: Voor
dracht Aura-Soma. Om 20u. in Tref centrum. 
Aartshertogstraat 4. Deelname 100 fn 
Vooraf inschrijven. Org.: Rodenbachfonds-
Oostende (059/51.64.03). 

Vr. 8 maart TIELT: Cespreksavond 
met Norbert Bethun, Lieven Demedts en Rik 
Devillé over de kerk, in kelderteater Mal-
pertuis, St.Michielstraat 7 te Tielt. Toegang: 
100 fr, leden gratis, info: Hilde Houwen 
(051/40.42.94 Of 09/223.77.42 - kantoor). 
Org.: A. Vander Plaetsekring Tielt. 

Vr. 8 maart iZECEM: Vlaams Huis, 
vanaf 20u.: eerste kaarting. Ook op 10/3 
vanaf lOu. Org.: Kaartersklub De Vlaamse 
Vrienden. 

Zo. 10 maart WARECEM: Feest van 
de 500 op initiatief van VU-Anzegem, Deer
lijk en Waregem. Gastspreker: Bert Anciaux. 
Vanaf 11u.30 in Salons Croenhove te Wa
regem. Prijs: 450 fr p.p. (incl. aperitief); 
kinderen: 250 fr 

Ma. 11 maart IZECEM: v-ciub voor 
volwassenen: Paassfeer scheppen in de wo
ning. Om 19u. in De Drie Gezellen, Men-
tenhoekstraat. Meebrengen: schaar lijm, 
plakband. Org.: Vlanajo vzw. 

Dl. 12 maart IZECEM: De Drie Ge
zellen, 20u.: Uitleg over het beschilderen 
van een zijden sjaal. Org.: FVV-lzegem. 

WO. 13 maart rZECEM: V-club voor 
kinderen. Om 13U.30 in Ommegangstraat 5: 
Een bos tulpen en beschilderen bloempot. 
Inkom 70 fr, meebrengen: potjes van Petit 
Cervais, bloempot, schildergerief, lijm, 
schaar, plakband. Org.: Vlanajo vzw. 

Za. 16 maart IZEGEM: Vormings-
ultstap in Wallonië. Org.: FW-lzegem. 

or. 19 maart IZECEM: De Drie Ge
zellen, 15u.: Senator Jan Loones over 
„Vlaanderen na het Sint-Michielsakkoord". 
Org.: WVG-lzegem. 

WO. 20 maart OOSTENDE: info-
avond over Natuurvoeding. Om 20u. in Tref-
centrum, Aartshertogstraat 4. Ook op 27/3. 
Deelname 600 fr voor de 2 avonden. Org.: 
Rodenbachfonds-Oostende 
(059/51.64.03). 

Vr. 29 maart IZECEM: Croenten-
kaarting t.v.v. Vlanajo. Vanaf 18u. in De Drie 
Gezellen, Mentenhoekstraat 4. Ook op 30/3 
vanaf 17u. 

VLAAMS-BRABANT 
DO. 29 feb. SCHERPENHEUVEL-ZI-

CHEM: Gemeenteraadszitting stadhuis 
Scherpenheuvel, 1ste verdieping. Info -i-
dagorde: FonsThuys (013/77.53.85) of Ro
bert Janssens (013/78.19.21). 

vr. 1 maart PERK: Kaas- en Wijn-
avond op Breugeliaanse wijze. Vanaf 19u. in 
de parochiezaal van Perk, Kampenhouts-
esteenweg 3. Org.: VU en VUJO-Melsbroek-
Perk-Steenokkerzeel. 

Vr. 1 maart LENNIK: Mosselfestijn 
van E. Van Vaerenbergh en VU-Lennik. Vanaf 

18u. in het Gemeentelijk Sport- & Ont
moetingscentrum Jo eaetens, Algoetstraat 
77. Ook op 2/3 vanaf I8u., om 3/3 en 4/3 
vanaf 12u. 

za. 2 maart DILBEEK: Kaas- en 
Vleesbuffet. Vanaf I7u. in zaal Centrum, 
Roelandsveld 40. Ook op 3/3 van 15 tot 
18U.30. Org.: VU-Groot-Dilbeek. 

ZO. 10 maart TERVUREN: steak 
festijn vanaf 12u. in zaal De Engel, Marktte 
Tervuren (rechtover kerkingang), ledereen 
welkom. Org.: VU-Duisburg-Moorsel-Tervu-
ren. 

LIMBURG 
WO. 28 feb. TESSENDERLO: Bezoek 

aan het Modemuseum te Hasselt, o.l.v. gids. 
Deelname: 100 fr (inkom 90 fn, ter plaatse 
te betalen). Afspraak om 14u. ingang mu
seum: Gasthuisstraat 3. Org.: FW-Tessen-
derlo. 

vr. 8 maart HASSELT: Cespreks
avond met Evrard Raskin over ,.Gerard 
Romsee". Om 20u. in De Brouwerij, Ridder 
Portmansstraat 2. Inkom 50 fr 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 
Dl. 27 feb. BERLAAR: Publieke zit

ting gemeenteraad in het gemeentehuis 
(markt). Om 20u. Info: Schepen Luyten 
(03/482.1,1.93, fax 03/482.44.58). 

vr. 1 maart LIER: Balderijklap. Flor 
Van Noppen en Bart Staes over de huidige 
toestand in de veesektor Om 20u.30 in zaal 
VNC, Berlarij 80. Org.: VUJO-Neteland. 

za. 2 maart MERKSEM: Bal Clara 
Covaert. In zaal Vlug Vooruit, Fortsteen
weg. 

zo. 3 maart MOL: Mosselfeest in 
zaal Galbergen, Don Boscostraat te Mol, van 
llu.30 tot 20U.30. Mosselen 375 fr, videe 
275 fr, hamburger 120 fr (telkens met 
frieten). Org.: De Wesp ism Rodenbach-
fonds, Vlanajo, VU en VUJO van Mol. 

WO. 6 maart MORTSEL: Denlse Van 
Dam over Waalse Beweging & Culturele 
Identiteit. Om 20u. In Dieseghem-Hoeve, 
Wouter volkcaertstraat 44. Org.: FW. 

za. 9 maart ANTWERPEN: vu-arr 
Antwerpen: studiedag. Grootstedelijke pro
blematiek. Debat met Filip Derynck, Fons 
Borginon, Erik Van Hove, Luk Lemmens. 
Moderator: Dirk Martens. Om 10u. in El-
zenveld, Lange Gasthuisstraat. 

Vr. 15 maart TURNHOUT: 242 maal 
de Dood met de kogel, door Richard Van-
dersmissen. Om 20u. in De Warande, Con
ferentiezaal. Toegang gratis. Org.: Vlaamse 
Kring, FW en WB-Turnhout. Info: Klara 
Hertogs, 014/41.45.79. 

Het partijbestuur 
deelt mee 

In afwezigheid van Bert Anciaux versprei(j(je 
ondervoorzitter Nelly Maesnz afloop van het 
partijbestuur van maandag jl. volgende pers
mededeling: 

„De VU stelt vast dat het Brussels samen
levingsmodel onder zware druk staat door de 
voortdurende provokatles van de Fransta-
ligen. De VU steunt haar Staatssekretaris Vic 
Anciaux In het verzet tegen deze frankofone 
arrogantie, die de bestuurbaarheid van het 
Brussels Gewest op de helling zet. Wanneer 
de Franstaligen deze houding aanhouden, 
zal de VU niet aarzelen de werking van het 
gewest te blokkeren. 

De VU wil echter benadrukken dat de leef
baarheid van Brussel en de positie van de 
Brusselse Vlamingen problemen zijn die de 
hele Vlaamse gemeenschap aanbelangen. 
Vlaanderen moet mee verantwoordelijkheid 
opnemen voor zijn hoofdstad. Daarom roept 
de VU de Vlaamse partijvoorzitters op om 
samen rond te tafel te gaan zitten en een 
offensieve strategie uit te werken die de 
positie van onze taal en kuituur en de ge
lijkwaardigheid van de Brusselse Vlamingen 
op langere termijn moet verzekeren. 

Naar aanleiding van de verjaardag van de 
moord op veearts en hormonenjager Karel 
Van Noppen, wil de VU een oproep doen om 
de strijd tegen de hormonen onverminderd 

voort te zetten. De VU ondersteunt In dit 
kader de aktle van de vleesloze dag. Het Is 
Immers belangrijk dat de publieke opinie 
bewust blijft van het belang van deze strijd. 

Een vleesloze dag Is echter niet voldoende. 
De misbruiken moeten door alle betrokken 
instanties en op alle niveaus zo efficiënt 
mogelijk aangepakt worden. In die zin be
treurt de VU de beslissing van de rijkswacht 
om de verdienstelijke hormonencel In Roe-
selare op te doeken. De ervaring die de 
betrokken rijkswachters doorheen de jaren 
hebben opgebouwd in hun strijd tegen de 
hormonenmaffia gaat zo verloren. Dit Is geen 
goed beleid. 

De VU ergert zich mateloos aan de manier 
waarop het Europees Pariement de uitspraak 
van de Raad van State in de zaak van de twee 
Basken Moreno en Garcia bekritiseert. Het Is 
onbegrijpelijk dat een aantal Belgische po
litici waaronder Wilfried Martens deze re
solutie mee ondersteunde. Betekent een 
eengemaakt Europa dan dat men klakkeloos 
alle juridische grenzen moet afschaffen zon
der ook maar na te gaan of het betrokken 
land de elementaire rechtsbeginselen en de 
mensenrechten eerbiedigt ? Dit Is niet het 
Ejjropa dat de VU wil. Sommigen in de CVP 
zijn blijkbaar bereid omwille van de goede 
Europese verstandhouding een aantal ele
mentaire principes op de heljing te zetten." 

Nieuw vu-bestuur voor 
Kortrijic- Roeseia re-

Tieit 

De vroegere kiesarrondissementen 
Kortrijk en Roeselare-Tlelt werden vo
rig jaar samengevoegd in één kiesom
schrijving, het lag dus voor de hand dat 
de beide arrondissementele VU-bestu-
ren ook zouden fusioneren. 
Het nieuwe arrondissementeel vu-be
stuur spreekt zijn dank en waardering 
uit t.o.v. zijn voorgangers. Niet in het 
minst omdat de voorzitters (Staf Bee-
len, Kortrijk en Joris Verbeke, Roe
selare-Tlelt) met hun medewerkers en 
vu-kandidaten op 21 mei 1995 voor 
een goede verkiezingsuitslag zorg
den. 
Waar zowel Kortrijk als Roeselare-Tlelt 
voordien geen vu-vertegenwoordi
gers meer hadden, heeft onze streek 
weer 2 VU-mandatarissen in Brussel: 
Chris Vandenbroeke (Waregem) en 
Geert Bourgeois (Izegem). 
Het nieuw arrondissementeel VU-be-
stuur drukt zijn tevredenheid uit over 
het uitstekend pariementair werk van 
beide volksvertegenwoordigers, het 
werkt momenteel aan een dubbele 
taak: 
- het ondersteunen en bekendmaken 
van zijn 2 VU-pariementairen; 

- de versterking en groei van het le
denbestand en de plaatselijke afde
lingen. 
Het nieuwe bestuur van Kortrijk-Roe-
selare-Tielt ziet er als volgt uit: Voor
zitter: Erik Vandewalle (Izegem); Se-
kretaris: Tonie Soete (Roeselare); On
dervoorzitter: Guido Verreth (Marke): 
Bart Clicque (Ledegem); Marleen De-
bels (Kortrijk); Mare Declercq (Roese
lare); Betty Decroy (Moorslede); Chris 
De Witte (Ingelmunster); Hilda Dou-
chy-Comeyne (Kortrijk); Pascal Engels 
(Tielt); Luc Cuillemin (Izegem); Werner 
Sucaet (Tielt); Goedele Vandenbulcke 
(Wevelgem); Johan Vanbiervliet (Kort
rijk); Arne Verschuere (Kortrijk); Piet 
Vlieghe (Bissegem); Hein Depoorter 
(Izegem, VUJO); Heide Vandenbroeke 
(Waregem, VUJO). 

Raadgevende bestuursleden zijn: 
Geert Bourgeois (Izegem); Chris Van
denbroeke (Waregem); Rik Baert (Ize
gem); staf Beelen (Bellegem); Danny 
Hoorne (Izegem); Wim Jacques (Roe
selare); Pieter Vandenbroucke (Roe
selare); Paul Vangansbeke (Kuurne); 
Joris Verbeke (Izegem); Björn Wullaert 
(Izegem). 
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Toeristisch voeren 
Het gaat goed met het toerisme naar Voeren. De gemeente 
heeft dan ook al zoveel manifestanten over de vloer gehad dat 
het natuurschoon en de rust van de 6 dorpjes wel ifi de wijde 
omtrek bekend moest worden. 
Vorig jaar noteerde de toeristische dienst liefst 15% meer 
toeristische aktiviteiten en om van 1996 opnieuw een toe
ristische topper te maken heeft de Voerense WV een nieuwe 
brosjure uitgegeven met daarin de mogelijkheid vooreen één-
of meerdaags verblijf in deze prachtige Limburgse ge
meente. 

c» De brochure is gratis te verkrijgen bij VVV 'De Voerstreek', 
Kerkplein 216, 3798 's Gravenvoeren, tel 041/81 07 36, fax 
041/81 21 59 

DEZE WEEK IN 

Knack 
ROCK UIT VLAANDEREN 

DE WONDEN VAN SARAJEVO 
CIC .>ai'aic\() \crl()iin 

• AANBEVOLEN HUIZEN • 

MODE SPECIAL 
Mcl tic niciiuc /omcrnuHic. I'ii nicl .1 

l)c nicii\\c sier \aii ilc haiilc ci 

olm (ialliaiu). 

c CDuUirc. 

SERIE "ONTDEK FRANKRIJK' 
deze week Languedoc-Roussillon. 

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

Brugge bezoeken is ook 
kennis maken met het 

Vlaams 
Ontmoetingscentrum 

^ De Gulden Spoor 

rechtover u i^ng parking 

't Zand 22 Brugge 
tel. 050-34.30.82 

* dranken * restaurant 
* snacks * zaal voor 50 pers 

^ DEVRIESE ^ 
woonverlichtlng 

baron ruzettelaan 78 
8310 brugge 4 

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

WOONIDEE 
Cecile Moonen 

Interieur Decoratrice 

WIJ hebben hart en tijd voor U 

Gordijnen en Overgordijen 

De beste merken, maken en plaatsen 

20 jaar ervaring 

Advies voor uw interieur 

Woonidee, Stationstraat 16, 
9280 LEBBEKE 

Tel. 052/41.15.73 

TAVERNE-RESTAURANT 

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

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

Specialiteiten: Visfondue 10 soorten - " ' • " ^ ® 
Visassortiment 7 soorten 
Senegaiees Stoofpotje 

1 0 k m Oostende 
De Haan 

Hoevekip Valentine fhonart + kreeft. 

Brood- en 
banketbakkerij 

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

SPECIAUTEIT 
VAN ALLE 

GELEGENHEIDSGEBAK 

Kostuums 
naar maat 

. \ HERENKLEDING 

f yèrmees 
, / Steenhouwersvest. 52 

- ^ ANTWERPEN 

Tel.: 03/231.35.83 

U bent van harte welkom bi) 

Karel Van Den Berghe 
B.V.BA 

VLOER en MUURTEGELS 

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

GENTSESTEENWEG 377 
9300 AALST 
(200 m voor de Vijfhuizen) 
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Fijne midweek superweekend 
3 Nachten 

Luxe kamer, stilte gratis. 
3x gastronomisch 

half pensioen, bierdegustatie. 
Normandische pannekoek 

met koffie. 
tevens fietsen ter beschikking etc... 

6.500 fr. per persoon 
de laatste dag uw kamer 

tot IS.OOu. 
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10 Km van 
Brugge & 
Oostende 

Misschien het mooiste hotel in Vlaanderen 

mm 
DrSMtef 

Knip me uit = 
fles champagne 

Love Arrangement 1 Nacht 

Luxe kamer met dubbele 
whiripool. 

Aperitief, Gastro-menu, 
champagne op 

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

4.950 fr. per persoon. 

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

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

ZAKENKANTOOR 

MARTENS-DE KEGEL 

N.V. 

BRUSSELSTRAAT 61 
9400 NINOVE 
054/33.43.47 

GELDPIAATSINGEN 

LENINGEN 

VERZEKERINGEN 



O p 29 januari besprak de Raad van Bestuur van 

het RIZIV het derde verslag-Jadot over de 

eenvormige toepassing van de wetgeving in heel het 

land i.v.m. de geneeskundige verzorging. 

• SOCIALE Z E K E R H E I D # 

De transfers 
blijven 

ook na Jadot 
De cijfers in het derde verslag-Jadot wij
zen op een vermindering van de transfers 
van Vlaanderen naar Wallonië en een 
verhoging naar Brussel, waar de Frans-
taligen het absolute leeuwedeel van de 
medische overkonsumptie voor hun re
kening nemen. Onze vaststelling is dat de 
uitgavenkloof tussen Vlaanderen en Wal
lonië groot blijft met meer dan 9 miljard 
in 1994 en dit alleen in de gezond
heidszorgen. Kleine percentages blijven 
grote bedragen. Het gaat hier wel te 
verstaan niet over de totale transfer van 
122 miljard in de Sociale Zekerheid maar 
om een fraktie ervan. 
Onze fundamentele kritiek op het Jadot-
rapport is dat het alleen de transfers 
ontleedt van de uitgaven en geen re
kening houdt met de inkomsten. Ver
houdingsgewijs draagt Vlaanderen zowel 
in de ziekteverzekering als in de andere 
SZ-sektoren veel meer bij dan Wallonië. 
De geldstroom naar Wallonië en Brussel 
bestaat slechts voor twee vijfden uit uit-
gavenverschillen maar voor drie vijfden 
uit inkomensverschillen. Zo is er bv. de 
veel grotere deelname van de Walen te
werkgesteld in de openbare sektor via 
politieke benoemingen. In verhouding 
zijn er dus 45.000 ambtenaren meer dan 
in Vlaanderen met de gekende aanzien
lijke negatieve effekten voor de inkom
sten van de SZ. 

De Nationale Arbeidsraad (NAR), geen 
Vlaamse maar een Belgische instelling, 
bevestigt dat de SZ-bijdragen voor de 
werknemers in de partikuliere sektor 
voor twee derden (65%) uit Vlaanderen 
komt. Van de uitkeringen daarentegen 
gaat niet meer dan 36% tot 58% naar 
Vlaanderen. Nu nog bestaat de indruk dat 
het gebrek aan cijfers al te gemakkelijk 
wordt ingeroepen als ekskuus om niet te 
moeten toegeven dat de misbruiken aan 
Waals-Brusselse kant beduidend groter 
zijn dan langs Vlaamse zijde. Want die zijn 
er ontegensprekelijk ook. Bewijzen daar
van zijn de grote verschillen in oost-
westelijke richting en tussen de arron
dissementen en zelfs de ziekenhuizen on
derling. 

De medische overproduktie, ook in 
Vlaanderen, is het rechtstreeks gevolg 
van een prestatiegeneeskunde die als het 
ware tot misbruiken uitnodigt. Sommige 
van onze ziekenhuizen worden door ma
nagers bestuurd als waren het genees

kundige fabrieken met maximale inzet 
waarbij de duurste technische prestaties 
(scanner-MNR-lab) te pas maar ook te 
onpas worden uitgevoerd en door het 
RIZIV terugbetaald. De remmen die wer
den opgelegd via enveloppesysteem en 
profielenkommissies volstaan blijkbaar 
niet om de medische overproduktie ern
stig aan banden te leggen. 
In 1993 was de vermindering van de 
uitgavenkloof N-Z vooral het gevolg van 
het hoger leggen van de lat voor Vlaan
deren in de plaats van naar beneden voor 
Wallonië. Deze Belgische wafelijzerpo-
litiek roept de kwalijke verspillingsge
woonten op waarin dit land via de on
draaglijke schuldenberg stilaan ver
smacht, 

GERECHTVAARDIGD? 

De VU heeft ook moeite met de termen 
„verklaarbare en gerechtvaardigde trans
fers" zoals vermeld in het vernoemde 
verslag. 

Het hoger aantal artsen (pletora) en zie
kenhuizen in Brussel en Wallonië ver
klaart wel een hoger medisch verbruik 
maar rechtvaardigt dit langs geen kanten. 
Men kan evengoed beweren dat met meer 
begrafenisondernemers er noodzakelijk 
ook meer uitvaarten moeten plaats vin
den. 

Verder leren wij uit het verslag-Jadot dat 
Vlaanderen hoog skoort in de goedkope 
sektoren zoals de thuisverzorging en dat 
Wallonië aan de top staat in de duurste 
sektoren zoals de klinische biologie en de 
medische beeldvorming. Het RIZIV 
wordt hier misbruikt zoals de melkkoe 
waarover de CVP-voorzitter het had tij
dens zijn jongste kongres. 
Wanneer bestudeert men eens de trans
fers in de andere sektoren van de SZ zoals 
het kindergeld, de werkloosheid, de ar
beidsongeschiktheid en de pensioenen? 
De grootste geldstroom bevindt zich ech
ter in het domein van de schuld wegenss 
jarenlang zorgeloos potverteren toen 
onze ekonomie nog behoorlijk draaide 
maar geen reserves werden aangelegd. Bij 
onze eis tot kommunautariseren van de 
SZ vormen de transfers in wezen niet de 
belangrijkste argumenten. De VU vindt 
dat Vlaanderen en Wallonië eigen klem
tonen moeten kunnen leggen via au
tonome bevoegdheden. Zo moet Vlaan
deren zelf kunnen beslissen over bv. een 

verhoging van het kindergeld voor de 
lage inkomens om het even lage ge
boortecijfer op te trekken in de strijd 
tegen de vergrijzing die zich in de toe
komst sterker zal doorzetten bij ons dan 
bij onze zuiderburen. 
In ons repartitiestelsel van de pensioenen 
zijn het de aktieven van vandaag die met 
hun bijdragene de pensioenen van de 
ouderen van nu medefinancieren. 
Daarom ook moeten er dringend krach
tige stimulansen worden gevonden om de 
tewerkstelling gevoelig aan te wakkeren 
en dit niet alleen door de verlaging van de 
loonkost. 

Hoe dikwijls moet de VU nog herhalen 
dat kommunautariseren gelijk staat met 
responsabiliseren en dus met besparen? 

VOORBEELD ONDERWIJS 

Sedert de splitsing van het onderwijs doet 
men zowel onder als boven de taalgrens 
enorme inspanningen om de begrotingen 
in toom te houden. Zelfs de Franse ge
meenschap is bereid om tien miljard te 
besparen en zal daarvoor 3.000 tot 
10.000 banen schrappen. Ten tijde van 
het unitaire België kwam het geld uit de 
centrale pot, voor meer dan 60 procent 
gespijsd door Vlaams belastingsgeld en 
werd er dus ijverig potverteerd. Nu de 
gemeenschappen zelf verantwoordelijk 
zijn, moeten zij met eigen middelen zien 
rond te komen. Responsabiliseren be
tekent de tering naar de nering zetten. 
Welnu, hetzelfde zal gebeuren wanneer 
wij de Sociale Zekerheid federaliseren. 
De VU wenst voorlopig en voorwaar
delijk solidair te blijven met Wallonië 

maar dan na overleg tussen de gemeen
schappen en niet tussen de gewesten. Zij 
wil de Brusselse Vlamingen niet in de 
steek laten en wenst ook geen afzon
derlijke Brusselse Sociale Zekerheid. De 
Brusselaars zullen via de subnationaliteit 
kunnen kiezen tussen het Vlaamse en het 
Franstalig stelsel. 

De VU verwerpt het Waalse (vooral PS-) 
standpunt om de SZ te hervormen via 
belastingsverhoging omdat die grens 
reeds lang overschreden is en elk initiatief 
voornieuwe tewerkstelling in de kiem 
smoort. Zoals Manu Ruys (De Standaard, 
12 jan. '96) betreuren wij dat de Vlaamse 
socialisten zich achter het afwijzingsfront 
van Walen en Brusselse milieus scharen 
telkens wanneer de rest van Vlaanderen 
aanstuurt op veranderingen in het Bel
gisch huis. Wanneer Busquin beslist dat 
zelfs het zeer voorzichtig tweepijlersvoor-
stel van premier Dehaene onbespreek
baar is dan gaan Tobback en de zijnen 
horizontaal liggen, niet op de HST-spo-
ren maar wel in het spoor van de Waalse 
zusterpartij. Ook hier dreigen zij de trein 
te missen. 

Jan Caudron 

"Vlaanderen 
en Wallonië 
moeten een 
eigen inhoud 
kunnen geven 
aan een sz-
beleid" 
volgens Jan 
caudron. 

De eendrachtige houding van alle Vlaamse partijen 
kan tot sukses leiden Daarom roept de Volksunie op 
om massaal aanwezig te zijn op de meeting van 
zondag 10 maart om 14u 50 in de Singel te Ant
werpen. Deze manifestatie wordt ingericht door het 
Aktiekomitee Vlaamse Sociale Zekerheid 
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V orige dinsdag was het dag op dag een jaar 

geleden dat dierenarts-inspekteur Karel 

Van Noppen in Wechelderzande werd vermoord. 

Uitgeverij Icarus greep de verjaardag aan om het 

boek „Moord op een veearts. Het testament van 

Karel Van Noppen" te publiceren. Auteur is de 38-

jarige joernalist Paul Keysers. 

• HORMONEN • 

Mieke van 
Noppen: 

„Karel van 

Noppens dood 

mag geen fait 

divers 

wórden." 

Paul Keysers is joernalist bij het weekblad 
Panorama/De Post en volgt reeds geruime 
tijd de hormonenmaffia. Halverwege ja
nuari 1993, kort na de eerste reeks aan
slagen op de keurders Denoo en Seurinck 

miserie zijn bedrijf moet sluiten. (...) 
Aanslagen, aanslagen? Laat me niet la
chen, iemand zijn ruiten uitgooien, dat is 
toch zo erg niet! Er gebeuren wel ergere 
dingen in de wereld. (...) Het is wel een 
feit dat er drie mannen uit zijn gepikt: 
Vandemeulebroucke, Denoo en Seurinck. 
Omdat die overdrijven (...)." Geen week 
later gooiden onbekenden naar Vande-
meulebroucke's huis een molotovcocktail 
en een granaat zonder ontstekingsme
chanisme. 

de hormonenstrijd betrokken zijn. De 
auteur zelf beschrijft zijn boek als een 
„human interest"-reportage. De lezer 
maakt ook kennis met de vaste partner 
van Karel Van Noppen bij het IVK. Die 
geeft wat meer inzicht in de persoon van 
Karel Van Noppen. Ook het „politieke 
testament" van de vermoorde dierenarts, 
een door Karel Van Noppen geschreven 
artikel dat in juni 1993 verscheen in het 
tijdschrift van de Vlaamse Dierenartsen
vereniging, wordt integraal afgedrukt. . 

Moord op een veearts 
en op Europarlementslid Jaak Vande
meulebroucke, interviewde hij hormo
nenpeetvader Willy Vandewalle uit Ek-
saarde. 

Tegenover Keysers stelde deze toen on
omwonden: „Maffia? Ze weten niet goed 
wat dat woord betekent zeker? (...) Van
demeulebroucke moet uitkijken, die gaat 
vroeg of laat tegen de verkeerde aan
lopen, tegen een vetmester die dertig jaar 
lang in de stront gewerkt heeft en nu van 

TESTAMENT 

Ook Karel Van Noppen was dus blijkbaar 
een man die „overdreef". En hij bekocht 
dat met zijn leven. Paul Keysers beschrijft 
een bepaald gedeelte van de landbouw-
wereld. Moord op een veearts is geen 
dossier en ook geen wetenschappelijke 
studie. 

Het boek kwam tot stand na een hele 
reeks vraaggesprekken met mensen die in 

Uitgeverij Icarus had voorde persvoorstelling 
van het boek op 15 februari In Wechel
derzande de bekende filosoof Jaap Kruithof 
Ingehuurd. Maar Krulthofs inleiding werd wel 
voorafgegaan door een blitzbezoek van mi
nister van Volksgezondheid Marcel Colla die 
,,de eer" kreeg het eerste exemplaar van het 
boek van auteur Paul Keysers In ontvangst te 
mogen nemen. Colla vergastte ons nadien 
op een toespraak waaruit had moeten blijken 
hoe goed het de strijd tegen het misbruik van 
groeibevorderaars wel vergaat Die tussen
komst gaf echt het gevoelen van ,,Dlt alles 
hebben we de voorbije acht jaar al zoveel 
malen gezien en gehoord" Storend was dat 
Colla openlijk verklaarde „vragende partij" te 
zijn bij de minister van Justitie om de wet
geving inzake bijzondere politietechnieken 
aan te passen. Ons inziens kunnen ministers 
bij kollega's nooit vragende partij zijn. Ten
slotte is de ministerraad een kollege. Als Colla 
werkelijk wil dat er iets gebeurt dan moet hij 
binnen de ministerraad zijn eisen stellen En 
als de regenng hem daarin niet volgt, of de 
zaak nog maar eens op de lange baan schuift, 
dan moet Colla - als hij de strijd tegen de 
hormonenmaffia belangrijk genoeg vindt -
maar zijn politieke besluiten treffen. 

Na Kruithof kwam de auteur aan bod. Ge
ëmotioneerd onthulde hij dat hij was op

gebeld door minister Wivina De Meester die 
aankondigde een klacht in te dienen wegens 
laster en eerroof Sleutelpassage terzake is 
de anonieme getuigenis in het boek van een 
CVP-mandataris die stelde dat Karel Van Nop
pen hem ooit verteld had dat hij op de 
vingers was getikt door Wivina De Meester. 
Paul Keysers verklaarde te beschikken over 
drie onafhankelijke getuigenissen terzake. 
Voorbije zaterdag diepte de BRTN-nieuws-
dienst nog een vierde getuigenis op. 
Wivina is boos. Dat is duidelijk. Ze zegt dat ze 
aan de kant van Van Noppen stond. Maar dat 
doet ons wel de wenkbrauwen fronsen. Het 
verwondert. In het boek van Vandemeu
lebroucke over de hormonenmaffia staat 
immers nauwgezet beschreven hoe zij als 
„minister in funktie" openlijk de legalisering 
van een aantal hormonen bepleitte. Dat 
deed ze tot tweemaal toe. éénmaal in 1986 
en éénmaal in 1987. En dat op een ogenblik 
dat de politieke diskussle over het totaal
verbod feitelijk was afgesloten. Als Boeren
bond-minister was mevrouw De Meester 
openlijk tegen dat totaal-verbod op het ge
bruik van hormonen gekant Die houding lag 
duidelijk niet in de lijn van wat Karel Van 
Noppen dacht 

Hoe dan ook: Wivina's reaktie zal er on
getwijfeld voorzorgen dat Paul Keysers boek 
nog beter zal verkopen. 
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Paul Keysers beschrijft het ongeloof van 
de familie Van Noppen in het politieke 
bedrijf, voert een geruïneerde slachthuis
uitbater, vroeger een fervent PWer, nu 
een boertige Vlaams Blokker ten tonele. 
De lezer maakt tenslotte ook kennis met 
de gewezen vriendin van een hormo
nendealer. Zij vertelt over de levensstijl, 
de hang naar komfort en luxe, de sma
keloosheid ook van de top van de hor
monenmaffia. 

Het boek bevat geen spektakulair nieuwe 
dingen. Maar het heeft de grote ver
dienste een aantal zaken nog eens op een 
rijtje te zetten. Bijzonder positiefis dat het 
boek geen hagiografie van Karel Van 
Noppen is geworden. Deze wordt door 
de auteur niet verheerlijkt. Hij wordt niet 
op een sokkel gezet maar beschreven als 
een mens van vlees en bloed, met zijn 
gaven én zijn gebreken. Gedreven, vol 
overtuiging maar soms ook taktloos en 
eigenzinnig. 

De uitgave bevat wel een aantal schoon
heidsfoutjes. Je merkt dat het vlug tot 
stand is moeten komen. Een aantal feiten 
had hij van kanttekeningen kunnen voor
zien. Eén voorbeeldje maar. Hij voert 
overproduktie aan als een ijzersterk lo
gisch argument voor het wettelijk verbod 
op het gebruik van groeibevorderaars. 
Keysers citeert uit Van Noppens „tes
tament": „Op dit moment liggen in de 
koelhuizen van de EG meer dan 1,1 
miljard kilogram rundvlees opgeslagen. 
Elke week komt daar ongeveer 15 mil
joen kilogram bij. Deze operatie kost de 
Europese belastingsbetaler jaarlijks meer 
dan 100 miljard frank." Dat schreef Karel 
Van Noppen neer in 1993. Goed om 
weten is dat er vandaag de dag, begin 
1996, helemaal geen sprake meer is van 
een vleesberg. 

VERDWENEN DOSSIER 

Persoonlijk hebben wij het ook moeilijk 

met het hoofdstuk over de politiek. Ui

teraard beschrijft Keysers de aanvaring 

die Karel Van Noppen had met Jos Dupré 
(CVP), „onze minister uit de Kempen". 
Zijdelings wordt ook uitgehaald naar 
Wivina De Meester (CVP), de voormalige 
staatssekretaris voor Volksgezondheid 
die als minister in funktie pleitte voor het 
legaliseren van de vijf zogenaamd Ame
rikaanse hormonen. 

Maar het boek smeert over drie blad
zijden ook de kontakten uit die Karel Van 
Noppen begin januari 1995 had met 
Agalev-parlementslid Jos Geysels. De fa
milie Van Noppen insinueert dat Geysels 
toen een dossier ontving over malafide 
praktijken in de vetmesterij. Daar zou hij 
achteraf niets mee aangevangen hebben. 
Flor Van Noppen zegt in het boek zelfs 
letterlijk: „Heeft hij (Geysels, nvdr) het 
dossier wellicht aan zijn partijgenoten 
laten inkijken die het hebben gebruikt om 
een compromis te sluiten?" Dit is wer
kelijk één van de zwaktste passages in het 
boek. Een achtbaar parlementslid als Jos 
Geysels wordt in de hoek gedrumd en 
blijft haast zonder verweer in het boek 
achter. 

Tenslotte komen we in het boek van Paul 
Keysers ook niets meer te weten over het 
„dossier" waar Karel Van Noppen aan 
werkte. Het dossier waarin hij op een hele 
reeks zaken stootte die tenslotte zijn dood 
veroorzaakten. Het dossier dat volgens 
zijn broer aan de gerechtelijke overheid 
werd overgemaakt maar „verdonker
maand" werd, het dossier waarvan som
mige gegevens op de harde schijf van 
Karel Van Noppens PC zouden gestaan 
hebben. 

Dezelfde PC die later in beslag werd 
genomen door de Gerechtelijke Politie en 
die, aldus broer Flor, later terugbezorgd 
werd met een harde schijf waarop net die 
gegevens gewist werden. Het dossier, dat 
aan Jos Geysels maar ook aan andere 
politici werd overhandigd. Maar waar 
niemand wat mee uitspookte. Het dossier 
dat ook nooit bezorgd werd aan Jaak 
Vandemeulebroucke. Heeft zo'n dossier 
wel ooit bestaan? 

Al bij al blijft het boek van Paul Keysers 
aanbevelenswaardige lektuur. Het houdt 
de vinger aan de pols. Het blijft ons 
motiveren om de strijd tegen deze nieuwe 
vorm van georganiseerde kriminaliteit 
nooit op te geven. De moord op Karel 
Van Noppen mag immers nooit een „fait 
divers" worden. 

Bart Staes 

o* Moord op een veearts. Het testament 

van Karel Van Noppen. Paul Keysers. 

Uitg. Icarus, Antwerpen, 1996. 124 

blz.,395fr. 



D, e oorlogsjaren veranderden het Vlaamse 

^medialandschap grondig. Nieuw en jong 

talent kreeg kansen om. de eerste stappen te zetten 

en veroorzaakten een breuk met de pioniers die 

afhaakten. 

• KULTUUR • 

De Vlaamse 
stripschool 

Wat het beeldverhaal betreft betekenden 
de jaren veertig een breuklijn, de pioniers 
van het Vlaamse beeldverhaal kwamen 
niet meer aan bod. Het is jammer om 
vaststellen maar Georges Van Raem-
donck noch Frits Van den Berghe hadden 
voor enige opvolging gezorgd. Ook an
dere kunstenaars zoals Edgar Tytgat of 
Frans Masereel, die nochtans heuse 
beeldverhalen tekenden, oefenden even
min enige invloed uit. 

EEN NIEUWE GENERATIE 

Anno 1940 was er van een Vlaamse strip 
geen sprake meer. Er diende weer van nul 
af aan te worden begonnen. De her
opleving liet echter niet lang op zich 
wachten... Twee jonge illustrators, Willy 
Vandersteen (alias Wil) en Van Bussche 
(alias Bus) tekenden voor De Dag. In Volk 

en Staat dook ook al jong talent op; Buth, 
de leerling van Frits Van den Berghe en de 
Antwerpenaar Panis. Het zou echter nog 
tot de bevrijdingsjaren duren vooraleer 
de Vlaamse stripaktiviteit in een stroom
versnelling raakte. Bij De Goede Pers te 
Averbode debuteerde ene Renaat De-
moen in Zonneland. Voor Ons Volk 

maakte Mare Neels naam onder het pseu
doniem Sleen. En in Antwerpen tekenden 
Ray Goossens en Bob De Moor, twee 
piepjonge tekenaars voor De Vlijt, nadat 
ze beiden via de akademie in een te
kenfilmstudio verzeild waren geraakt. 

De na-oorlogse jaren waren woehge jaren 
en het medialandschap onderging voort
durend veranderingen, er was een over
vloedig aanbod van dag- en weekbladen 
die naast buitenlandse strips en cartoons 
toch ook produkten van eigen bodem 
aanvaardden. Het is dus deze overvloed 
aan kansen en mogelijkheden die de 
Vlaamse strip een eigen gezicht schonk. 

Voor vele van de jonge tekenaars was het 
stripverhaal hun eerste, zoniet enige 
broodwinning. Voor grafische kunste
naars van voor de oorlog was prenten 
tekenen eerder een tijdverdrijf. Zo 
proefde schilder Jos Verdegem (1897-
1957) heel eventjes van het medium (in 
Rakkerblad) zonder daar ooit een carrière 
rond te willen of te kunnen bouwen zoals 
een Willy Vandersteen dat wel deed. 

Na de oorlog kwam een generatie aan 
bod die een heel andere kijk op het 
medium had en die vooral onder invloed 
stond van buitenlandse, hoofdzakelijk 

Amerikaanse, humoristische en avon
tuurlijke beeldverhalen. De breuk met de 
oude Europese strip was zo goed als 
kompleet behalve dan misschien in het 
satirisch element ervan dat lange tijd bleef 
nazinderen in heel wat strips van Van
dersteen, Sleen, Pom, De Moor en Nys. 

Het Vlaamse uitgeversbedrijf gaf haar 
kunstenaars de kans hun striptalenten bot 
te vieren en de Vlaamse stripauteurs 
namen die gretig te baat. Wat uit de bus 
kwam was vaak briljant, zij het nog erg 
met een buitenlands vernisje beladen. Dat 
zorgde later voor een verrassing van 
formaat. Want wat men in de jaren veertig 
niet gezien had, kwam enkele decennia 
later toch aan de oppervlakte: zowat alle 
Vlaamse tekenaars hebben zich toen me
nigmaal bezondigd aan een vorm van 
plagiaat. En niet één keer, maar ontelbare 
malen. 

inspiratie uit Amerikaanse voorbeelden, 
tot in films van Buster Keaton. 

De Amerikaanse krantestrip was voor 
velen het enige referentiepunt, het was de 
leerschool van Vandersteen, Sleen, Goos
sens, De Moor... Toch hebben deze in
vloeden de Vlaamse strip naar zijn hoog
tepunt geleid. Want in de jaren vijftig wint 
deze aan maturiteit. Hij nestelt zich voor
goed in allerlei putlikaties en uitgevers 
ontdekken zelfs zijn blijvend karakter via 
de albumuitgave. 

AMERIKAANSE INVLOED 

Bij Vandersteen bleek duidelijk - vooral 
in zijn realistische avonturenverhalen -
hoezeer hij beïnvloed werd door de Ame
rikanen Hal Foster (tekenaar van Prince 
Valiant) en de onlangs overleden Tar-
zantekenaar Burne Hogarth. Tekenaar 
Buth haalde zijn Thomas Pips bij Dag-
wood, een stripfiguur van de Amerikaan 
Chic Young en ook Mare Sleen putte 

De familie Snoeit 

De kenmerken van de Vlaamse strip? Hij 
is een typische krantestrip met typetjes 
die heel volks zijn en verwikkeld raken in 
een mengelmoes van humor en avontuur. 
Terecht kan men spreken van een 
Vlaamse school zoals er ook in Nederland 
om en rond Marten Toonder een typische 
Nederlandse krantestrip is ontstaan met 
kleppers als Kresse (Eric de Noorman), 
Pieter Kuhn (Kapitein Rob) en Sprenger 
(Piloot Storm). 

FAMILIE SNOECK 

Van deze Vlaamse school plukken de 
nieuwe generaties nog steeds de vruch
ten. Jarenlang heeft zij ingespeeld op het 
medialandschap en heeft zelfs gezorgd 
voor internationale uitstraling, ondanks 
vaak sterke tegenwind van opvoeders en 
leerkrachten die strips on-pedagogisch 
vonden. De na-oorlogse schoolkinderen 
werden rotverwend, niet alleen met de 
Nederlandse edities van Frans-belgische 
strip- en jeugdbladen zoals Wrill, Rob-
bedoes, Kuifje, Mickey Magazine, Bravo, 
Story en Heroic Album; maar bovendien 
met tal van Vlaamse bladen: Wonderland, 
Zonneland, 't Kapoentje, Ons Volkske en 
Kleine Zondagsvriend. Weinige van deze 
bladen konden zich handhaven en evo
lueerden tot krantesupplementen waar
door ook de slagvaardigheid van de 
Vlaamse strip zou evolueren, zeg maar 
vervlakken. Wij bedoelen daarmee niet 
dat de huidige Vlaamse strip niets waard 
is maar toch missen wij die spottende, 
spetterende en sprankelende humor die 
Sleen, Vandersteen en De Moor zo be
roemd maakte. 

De strip die wij het meeste missen? Dat 
was die ene wekelijkse gag van Van
dersteen in De Nieuwe Standaard van 
1945 af en die onder de titel „De familie 
Snoeck" liep. Het was een weergaloze, 
unieke, nooit meer geziene satire van de 
simpele volksziel in zijn onmenseljke 
strijd tegen de maatschappij, tegen het 
lot, tegen brute pech en ga zo maar voort. 
Het was een strip zo uit het leven ge
grepen, met humor én fantasie. En dat 
missen wij zo vaak in de huidige Vlaamse 
stripwereld. 

Bart Bakeroot 

Suske. Wiske. 
Lambik en 
Sidonie in de 
Jaren '50. 



L'UOMO DELLE STELLE 
Deze film van Guiseppe Tomatore toont ons Sicilië in de vijftiger 

jaren. ]oe Morelli gaat er naar een klein dorpje en beweert dat hij 

een talentscout is. Problemen komen er wanneer iemand ontdekt 

dat Joe niet is wie hij beweert te zijn. Ondanks de goede 

akteerkunst, de prachtige beelden en de muziek van Ennio 

Morricone blijkt het verhaal van deze prent te zwak. (**) 

A LITTLE PRINCESS 
Regisseur Alfonso Curaron heeft naar The secret garden, een boek 

van F. H. Burnett, een film gedraaid die zowel een jeugdig als een 

volwassen publiek kan aanspreken. Dit is de derde verfilming - in 

Nieuw in de bios 

1917 met Mary Pickford, in 1939 met Shirley Temple - van het 

verhaal van Sara Crewe, de dochter van een beminnelijke Engelse 

legerkapitein in India. Ze dweept met de Indische mytische wereld 

en vooral met het verhaal van Ramayana, waarin een monster 

prinses Sita kidnapt en haar opsluit in een toren. Wanner WO I 

uitbreekt brengt haar vader haar naar een school in New York. 

Daar bindt Sara de andere meisjes aan zich met haar won

derbaarlijke verhalen. Wanneer haar vader sneuvelt en het geld 

bijna op is, wordt Sarate verbannen naar een zolderkamertje. Nu 

is zegeen kleine prinses meer. Mooi, erg mooi. (****) 

DENISE CALLS UP 
Deze film vertelt van zeven werkverslaafden die mekaar ont

moeten langs telefoon, antwoordapparaat, beepers en word

processors. Alles begint met Linda die haar dag start met het 

aanzetten van haar computer en het opbergen van haar draagbare 

telefoon. Linda is ongelukkig, want de vorige avond kwam 

niemand naar haar verjaardagfeestje. Een andere computerslaaf is 

Gale, die de vorige avond ook niet opdaagde, en alle mogelijke 

uitvluchten bedenkt. Zo gaat het almaar verder. Linda wordt op 

een blind date uitgenodigd en daar begint alles uit de hand te 

lopen. Zelden zo'n leuke satire op het moderne leven gezien, alleen 

is de stof iets te iel, daarom maar (**l/2). 

Willem Sneer 

• MEDIALANDSCHAP # 

^^=# Creator Peter 
O'Toole bewijst in deze 
Ameril<aanse tragiko
medie van ivan Passer 
(1985) dat Inij een 
meester is In inet in
terpreteren van „zon
derlinge" figuren. Hier 
speelt hij een weten
schapper die zijn reeds 
lang overleden vrouw 
opnieuw tot leven wil wekken. Gebaseerd op een 
roman van Erie Leven. Zat. 24 feb.. TV 1 om 
23U.25 

'&=# Sleutelfiguren Dirk Leestmans maakte voor 
N. V. De Wereld een reportage over het werk van de 
cipiers in Leuven Centraal. Zij vertellen over hun 
houding t.o.v. het „open regime" en over hun om
gang met de zware jongens. Zon. 25 feb., TV 1 om 
22U.15 

'ïfe=# Waarom doden vrouwen? Drie vrouwen, die 
jarenlang werden aangerand en mishandeld, vertellen 
over hun motieven om de man, die hun leven tot een 
hel maakte, te doden. Een aangrijpende Canadese 
dokumentaire van Ann Jones in de reeks Dokument 
Maan. 26 feb., TV 2 om 20u.30 

^^Jy Heartburn Schrijfster Meryl Streep is zwanger 
van haar tweede kind wanneer zij ontdekt dat haar 
man Jack Nicholson een verhouding heeft met een 
andere vrouw. Zij is woedend en bedenkt een aantal 
bijzonder originele en pittige wraakakties. Ameri
kaanse tragikomedie van Mike Nichols (1986). Dins. 
27 feb., Ned. 3 om 20u. 

'&=# In de Jaren zeventig Voor Boulevard maak
ten Bert Govaerts en Isabelle Schepens een kroniek 
van de jaren zeventig, in dit eerste deel komen 
onderwerpen aan bod als de binnenlandse politiek, de 
seksuele ontvoogding en het ontstaan van de mi
lieubeweging. Het geheel is overgoten metjaren-70-
muziek. Het tweede deel wordt volgende week uit
gezonden woens. 28 feb., TV 1 om 2lu.40 

'&=# Cannabis kan? Kris Smet maakte voor Pa
norama een reportage over de drugsproblematiek in 
Vlaanderen. Gebruikers en deskundigen praten over 
sticks en joints en over de effekten van een mogelijke 
legalisering of het zogenaamde ,,gedoogbeleid" 
t.o.v. soft drugs als marihuana en hasj. Dond. 29 feb., 
TV 1 om 22U.15 

f̂e=# White Hunter, Black Heart Dit is The African 
Queen van Clint Eastwood. Voor de opname van zijn 
nieuwste film is hij als regisseur op lokatie in Afrika en 
raakt er geobsedeerd door de olifantenjacht. Hij 
baseerde zijn film op de roman van Peter Viertel, die 
aanwezig was bij het draaien van The African Queen 
van John Huston In 1951. VrlJ. 1 maart. VTM om 
23U.15 

Wat met Kanaai 2? 
lets meer dan een jaar geleden werd met 
veel bombarie Kanaal 1 boven de doop
vont gehouden. Het station was in alle 
opzichten verbonden met VTM, maar dat 
mocht niemand zeggen. Kanaal 2, toen 
nog Ka2 moest iets anders worden. Iets 
voor de beter opgeleide niet-TV-kijker, 
voor 'the unserved audience', mensen die 
niet aan hun trekken kwamen met het 
bestaande TV-aanbod. Het zou de 'betere 
TV' - een verzamelnaam voor pro
gramma's waar relatief gezien minder 
kijkers voor zijn dan makers - worden die 
slechts enkele keren plaats zou moeten 
ruimen voor sport, opium voor het ge
wone volk. 

Nu, een dik jaar later, blijft geen van al die 
goede voornemens nog overeind. Het 
onbediende publiek praatte en schreef 
meer over Ka2 dan dat het ernaar keek. 
Het reeds bediende publiek kon enkel 
nog meer bediend worden met de betere 
blote borsten en herhalingen van o.m. 

Wakers Verjaardagsshow. Kanaal 2 
gooide het roer dus resoluut om: een 
Vlaamse Televisie Miss kwam de zoem-
zoem-zoem-zoem aankondigingen ver
vangen en het weliswaar Vlaamse, maar 
duurdere werk moest plaats ruimen voor 
Amerikaanse, maar goedkopere, series. 
Met enkele populaire VTM-pro-
gramma's over te brengen naar Kanaal 2 
werd getracht meer kijkers te verleiden 
hem op 2 te zetten. De zwarte hand lijkt 
evenwel gemoeid te zijn met Kanaal 2: 
kijkcijfers van 'Goal' en 'Het rad van 
fortuin' namen een duik zonder voor
gaande, wat de stelling dat VTM-kijkers 
kijken omdat iets op VTM komt en niet 
o.w.v. de inhoud, lijkt te staven. En wat 
ook bevestigde dat Ka2 stond voor 
VTM2. 

Vorige week besliste de VTM-top om ook 
'Vanavond niet, schat', best bekeken lulp-
rogramma op Kanaal 2 over te plaatsen 
naar VTM. Hetzelfde gebeurde al eerder 

Véronique De Koek: weinig bekeken 
gezicht op Kanaal 2. 

met Goal en zal ook met 'Het rad' 
gebeuren. De kijkcijfers zullen dan waar
schijnlijk nog lager worden zodat niets 
VTM-direktie nog in de weg staat om de 
hele handel te stoppen. Afwachten 
maar. (gv) 

Zwarten zijn bosjesmannen met 
vreemde motieven op hun lichaam 
geschilderd en halssnoeren van 
tanden van wilde dieren. Chinezen 
lopen, eens buiten hun land, rond 
met een fototoestel. Schotten 
dragen een kilt en hebben rosse 
haren. Reuzegrote stereotiepen en 
te zien in 'De vliegende doos'. Toch 
wordt het programma de hemel 
ingeprezen door hen die zichzelf 
rekenen tot de progressieve in
telligentsia. Dat hun waardering in 
dit geval niet gedeeld wordt door 
andere mensen die minder we
reldleed te torsen hebben, moge 
blijken uit de lage kijkcijfers. We 
spreken met opzet niet over 'te
genvallende' kijkcijfers: ze zijn ge
woon minder hoog dan de Grote 
Kunst-kenners en de VTM-aandeel-
houders verwacht of gehoopt 
hadden. Voor de rest niemand die 
erom maalt, op TVI loopt immers 
'Heterdaad'. 

Nochtans zullen die lage kijkcijfers 
noch door de Grote Kunst-ken
ners, noch door de VTM-top als 
hinderlijk ervaren worden. De eer
ste groep zal er een bevestiging in 
vinden van de stelling dat het ge
wone gepeupel niet 'klaar is' of 
'open staat' voor de 'betere' te
levisie. De bonzen van de kom-
merciële omroep zullen dan weer 
argumenteren dat de met veel 
poenha ingehaalde BartPeetersnu 
maar een goedkoper programma 
moet maken, bestemd voor een 
publiek dat ook tevreden Is met de 
gewone beeldvulling. De 'dozen' 

van Peeters kosten handenvol geld 
en de jongste tijd is gebleken dat 
de schatkist van VTM 'lege doos-
verschijnselen' vertoont. 
Of Peeters het allemaal aan zijn 
hart laat komen durven we be
twijfelen. Had hij niet al van te
voren aangekondigd dat het pro
gramma geen kijkcijferkanon zou 
worden? Misschien omdat hij wist 
dat er geen duidelijke lijn in het 

een koning die eigenlijk Rudy Jans
sen heette en niet kon dansen. 
Over Filip Peeters de killermuis en 
een stelletje schotten. Over ap
pelmoes met kip. Het geheel had 
wat weg van een uitbundige pop
penkast voorstelling, waarbij zo
veel vuurwerk in een zo hoog 
tempo op de kijker wordt losge
laten dat hij de tijd niet krijgt om 
Jan Klaassen of Katrijn te waar-

Appelmoes met kip 
De vliegende doos, zondag 18 februari 1996, VTM 

gebeuren zou zitten. Omdat de 
aanstekelijke nonsens die hij ten 
tonele voert geen winnaars of ver
liezers kent, geen helden en slech
teriken. Omdat, hoe vrolijk en af
gewerkt het produkt ook, ervan de 
kijker enige inspanning gevraagd 
wordt om het gebeuren te laten 
doordringen. Niet altijd even ge
makkelijk met een werkweek in het 
vooruitzicht 
Waarover 
het dan 
allemaal 
ging? Over| 
Kimberly 
de zee
leeuw met 
vlekken-
hoest, 
over 

schuwen voor dreigend onheil. 
Uit de begeleidende liedjes blijkt 
overigens wel dat Peeters talent 
zat heeft. Iets wat betwijfeld mag 
worden van zijn Bekende Vlaming-
gasten. Vanavond heetten ze 
Good Shape, het Vlaamse ant
woord op Take That waarmee te
gelijk bewezen is dat zwijgen soms 
beter is dan antwoorden. Wij vra
gen ons daarbij af waarom ook van 
dit programma een BV-diarree 
moest gemaakt worden. We zijn er 
zeker van dat dat het enige idee 
was dat niet van Peeters kwam. 
Mede daardoor is 'De vliegende 
doos' niet het 'ultieme' TV-pro-
gramma geworden dat velen ge
hoopt en voorspeld hadden. Peet
ers is gelukkig nog jong en hij heeft 
nog tijd om eraan te werken. We 
twijfelen er niet aan of hij zal in zijn 
opzet slagen. ^^^^ 

••ik--i:i%:-



Open diskussie 
Waarom willen nogal wat machtige po
litici belangrijke maatschappelijke on
derwerpen telkens weer taboe verkla
ren? Als zijzelf nog geloven in onze 
parlementaire demokratie moeten zij 
toch een diepgaand debat aandurven 
onder de volksvertegenwoordgiers, in 
het parlement? 

Neem nu als voorbeeld het gebrek aan 

een hoogstaande politieke diskussie 
over onze houding ten overstaan van 
Europa en haar hoofdstad. 

Na jaren van opgeklopte winstprogno
ses en verdrukte kritiek - de bezwaren 
van het Komitee Stop Euro-Brussel wer
den hooghartig van de tafel geveegd -
blijken velen nu toch in te zien dat de 
internationalisering en ontwrichting vn 
Brussel tot duale woon- of vluchtstad 
slecht ingeschat werden. De nooit de-

mokratisch besproken keuze „Brussel-
Europese hoofdstad" begint m.a.w. 
zware oprispingen te geven. 

Een recenter voorbeeld^ De heilige 
(huisjes)schrik om de Belgische Sociale 
Zekerheid diepgaand en struktureel te 
bespreken, te hervormen en gezond te 
maken. Er is nochtans maar één keuze: 
wat oplapwerk en konservatief vasthou
den aan een scheefgegroeid onbetaal
baar Belgisch systeem of de deelstaten 

volgens eigen inzichten (en dus met 
eigen middelen) hun zekerheid en so
lidariteit laten organiseren. 

Francis Stroobants, 
Overuse 

• W E D E R W O O R D • 

Statistieken 
Wij worden overstelpt met statistieken 
die onze komende levensloop moeten 
bepalen. Opvallend daarbij is dat het 
kommentaar bij de meeste statistieken 
de zaken wil minimaliseren of in een 
goed licht wil stellen. Met voorbe
dachtheid! Want de betrouwbaarheid 
van de meeste statistieken laat veel te 
wensen over. Een massa zaken zit er 
niet in, en veel wat er in zit past er niet 
in. Zuiver boerenbedrog om de burger 
een rad voor de ogen te draaien en een 
falen te verdoezelen. 

Maar ook de bevolking doet mee en wil 
vooraf weten wat de toekomst zal bren
gen. Mensen zijn nu eenmaal tuk op 
voorspellers! Zal men eens_levensechte 
prognose-statistieken maken waarin 
staat dat het de komende jaren met 
werkloosheid en konsumptie nog 
slechter zal gaan? Schijnheilig durft 
men dat niet. Men mag het volk niet 
ongerust maken, heet het! Maar het 
volk weet beter als het de resultaten ziet 
van jarenlang politiek geklungel, en is 
ongerust. 

Het publiek weet niet wat er in die 
statistieken opgenomen is. Rentever
schillen geven valse beelden, die niets 
met de doelstelüng van de statistiek te 
maken heeft. Verbruik is nooit volledig 
te kontroleren. En is dus veel meer in 
dalende lijn dan beweerd. De 6 a 7000 
faillissementen per jaar bevestigen dat. 
Waar zou men cijfers vandaan halen? 
Buitenlandse éénmalige miljarden-or
ders blazen de cijfers onwerkelijk op. 
Koersverschillen geven een verschui
ving van de verkoop. Prijsverlagingen 
en minder winst om te overleven geven 
verdoezelde cijfers weer. 

Vooreerst is er geen rekening gehouden 
dat statistieken tijd vragen om op te 
maken. De cijfers slaan dus op een 
periode die al lang voorbij is, en dienen 
om een helemaal andere en niet te 
vergelijken toestand van nu te illu
streren of als aanleiding te dienen tot 
de te volgen weg. De gevolgen echter 
van dit veel te laat inspelen op de 
werkelijkheid zijn niet te onderschat
ten. Men maakt prognoses op basis van 
cijfers die achterhaald zijn. Een bedrijf 
moet zijn zaken opvolgen aan de hand 
van de dagelijks veranderende tenden-
zen. Gaat iets niet goed dan moet direkt 
ingegrepen worden, en niet gewacht 
tot de statistiek na 13 maanden aan
geeft dat bepaalde zaken spaak lopen. 

Als de mensen vandaag plots veel min
der geld uitgeven, komt dat binnen 
minimum 13 maanden later in de sta

tistiek. Een handelaar of ondernemer 
voelt dat vanaf de eerste dag. De over
heid moet dus méér veldwerk doen, en 
géén 13 maanden wachten om in te 
grijpen. Zo komen maatregelen altijd 
te laat. Nu beweert men plots zonder 
blozen dat méér mensen met minder 
geld zullen moeten tevreden zijn, in 
plaats van weinigen met véél, als basis 
om de werkloosheid op te lossen. 
Loonmatiging heet dat. Dat is schan
dalig, want het is enkel de overheid die, 
door in eigen zak te tasten, met een 
flinke loonlastverlaging de wankelende 
ekonomie weer kan aanzwengelen. En 
niet door steeds méér geld af te pakken 
van de konsument. Kan men eens ein
delijk logisch denken? 

W. Degheldere, 
Brugge 

zangfeest en VNJ 
In WIJ (8 febr. j.1.) was een bijdrage te 
lezen over het Zangfeest. Wat mij in dit 
stuk dwars zit zijn de nogal meewarige 
uitlatingen over het VNJ. 

Denkt u nu werkelijk dat er in Vlaan
deren daar ook maar iemand beter van 
wordt? Twintig jaar geleden waren dat 
allemaal Volksunie-militanten. Het zou 
veel beter zijn te zoeken naar die din
gen die ons binden en bovendien zou ik 
heel blij geweest zijn ajs de VU de 
voorbije 20 jaar even beginselvast was 
als het VNJ. 

Waker Frederickx, 
Duffel 

Haat 
Zelden heb ik een zo tekenend beeld 
van haat gezien als bij de man uit het 
verzet die na de uitspraak in het proces 
Laplasse 2, de stukgescheurde foto van 
Irma Laplasse vol triomfalisme toonde. 
Dit beeld zal ik nooit vergeten. 

Dit beeld zegt genoeg over de kulturele 
en menselijke ontwikkeling van som
mige verzetslui. Irma Laplasse kreeg 
nooit een eerlijk en objektief proces, 
toen niet en vandaag niet. De haat en de 
repressie viert ook in 1996 hoogtij. 

Toppunt van cynisme: de vermoorde 
Irma Laplasse krijgt vandaag levens
lang. 

Wanneer komt er eens een objektieve 
studie over de stommiteiten en zo
gezegde heldendaden van sommige 
verzetslui? 

Deze zogezegde heldendaden hebben 

in Oostduinkerke het leven gekost aan 
7 mensen en aan Irma Laplasse. Haat... 
anno 1996. Droevig, indroevig. 

Naam en adres 
bij de redaktie bekend 

Brussel 
De deelname van de VU aan het bewind 
op het hoofdstedelijk gewest-niveau is 
totnogtoe de langste regeringsdeel
name (sedert '89 al) waar de VU zich 
toe verbonden heeft. De voorbije we
ken lag de portefeuille van Vic Anciaux 
serieus onder vuur. 

Daarom vind ik het goed dat het par
tijbestuur van de VU eens de balans 
opmaakt. Eerlijk gezegd, moet het me 
van het hart dat mijn Vlaamse vrienden 
in Brussel het werk van de VU in het 
gewest maar matig appreciëren. Zij 
beschouwen de VU in Brussel als dé 
partij bij uitstek die de belangen van de 
Vlamingen moet verdedigen. 

Ik vind hun oordeel korrekt: om die 
opdracht uit te voeren moet men niet 
rekenen op CVP, SP of VLD. Heeft de 
VU met haar regeringsdeelname vol
doende aandacht gehad voor die op
dracht die haar kiezers haar hebben 
toevertrouwd? Dat is m.i. de kruciale 
vraag waar het partijbestuur een ant
woord moet op geven. 

En mag ik een suggestie doen die dit 
antwoord zou kunnen onderbouwen? 
Laat het partijbestuur eens nagaan hoe 
het staat met de ledenaantallen in de 
negentien gemeenten, nu en in '89. Er 
kan eventueel een korrektie toegepast 
worden met de evolutie van het le
denaantal in gans Vlaanderen, en de 
evolutie van het Vlaams elektoraat in 
Brussel. Wanneer Brussel manifest 
slechter zou skoren, moet de VU-lei-
ding besluiten trekken. 

R.D., Wespelaar 

SZ en milieu 
Wat men politiek allang wist: hoge 
werkloosheid tgv. automatisataie en 
wilde kapitalistische delokalisatie, in 
en uit de Brusselse beurs, van laag naar 
lager loonland. Overprodukties jagen 
onnodig bedrijfskosten op en drukken 
winstcijfers. 

Omtrent de problematiek wetenschap, 
maatschappij en technologische evo
lutie werden al biblioteken volgeschre
ven al dan niet met sociale, monetaire, 
ekonomischc verantwoorde aanpassin
gen. Volgens de State of the World 

1996 van het World Watch Instituut 
leven wij in een belastingssysteem af
komstig van vorige eeuw. Volgens mo
netaire studies van de Futuur World 
Society (1990 VSA Harvard) zijn zelfs 
groene, belastingen voor milieufinan
ciering achterhaald. 

Het geheel komt neer op een centraal 
geleid sociaal ekonomisch moneta-
risme dat wegen opent voor verbeterde 
en zeer zeker betaalbare SZ en enorme 
belastingsverminderingen en een ba
sisinkomen voor iedereen binnen de 
EU. Hoe kan het anders met ouder
wetse dogma's binnen vakbond, pa
tronaat en politiek, waar elk vastge
roest zit in zijn blunderboek. 

Wetenschappers, financiële experten, 
stellen nog deze eeuw voor: Ame
rikanen krijgen loon zonder er hoeven 
voor te werken en intelligente com
puters en robotten doen bijna alle huis-
houdtaken (zie Huis van de Toekomst). 
Deze scientisten zijn in staat de we-
reldekonomie, ook financieel in goede 
banen te leiden. Dit, deed al veel men
sen grondig nadenken en hun enorm 
gezchtsverlies, omdat het (plane-
tair)staatskundig financieel mogelijk 

IS. 

Vandeput, Boom 

Krik 
Het is mij reeds herhaaldelijk opge
vallen dat "Krik" (Kriminele Kijker?) 
de spot drijft met goede Vlaamse te
levisieprogramma's. 
Vorige week deed hij bijvoorbeeld 
nogal minachtend over "Het spijt me". 
Dit diepmenselijke programma is 
nochtans een lichtpunt in het Vlaams 
medialandschap. Mensen die vrede 
met elkaar willen sluiten, waar vind je 
die nog? Er is veel moed nodig om 
openlijk voor je fouten uit te willen 
komen. Inzien dat je het grote gelijk 
niet aan je kant hebt is niet zwak, maar 
getuigt integendeel van grote wijsheid. 
Misschien kan Krik daar eens over 
nadenken! 

J.A., Keerbergen 

RS. De redaktie ontvangt graag brieven van lezers. 
Naamloze, scheld- en smaadbrieven gaan de scheur
mand in. De redaktie behoudt zich het recht voor 
brieven in te korten en persklaar te maken. Brieven 
worden voluit ondertekend, tenzij de schrijver ver
zoekt initialen te gebruiken. 
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T al van problemen waar de Vlaamse 

gemeenschap vandaag mee 

worstelt, vinden hun oorsprong in onze ruimtelijke 

wanorde. We laten in deze en volgende aflevering 

een deskundige zijn vinger op de wonde leggen. 

• UITSMIJTER • 

E KOOP 
02/535 30 66 

De stadsvlucht, de vereenzaming, ver
krotting en verpaupering in de steden, het 
verdwijnen van de duiqen, het bos en de 
hei, het dure openbaar vervoer en de 
dagehjkse files van pendelaars; het zijn 
slechts enkele van de meest manifeste 
gevolgen die Vlaanderen draagt omdat 
het zijn ruimte zo slecht geordend heeft. 
Eén van de dooddoeners om dit te ver
klaren, is de baksteen in de maag van elke 
Belg. Een myte die recent nog in een boek 
van joernahst ?eter Renard (zie volgende 
week) ontkracht werd. 
Ook prof. Evert Lagrou vindt de baksteen 
een te makkelijke verklaring. Hij doceert 
Stedebouw aan het Hoger Architektuur-
instituut Sint-Lucas in Brussel. Volgens 
Lagrou zouden ook de Nederlanders, 
Fransen en Duitsers wel zo'n baksteen in 
hun maag willen. Als ze zouden mogen. 
„Zij zijn jaloers op de Belgen. Want ook 
in onze buurlanden droomt men van een 
eigen huis, liefst in het groen. Ik denk 
trouwens dat de drang om z'n territorium 
af te bakenen een basisbehoefte is van de 
mens. En een eigen eensgezinswoning 
bevredigt die behoefte het best." 

vallen van zoiets als de "belofte van 
aankoop". Onvoorstelbaar onrechtvaar
dig, vindt Lagrou dat: „Vaak komen 
jonge gezinnen in aanmerking voor een 
sociale woning. Maar na een aantal jaren 
gaat het zo'n gezin beter voor de wind, en 
besluit het de woning aan te kopen. Dat 
leidt ertoe dat de meeste van onze sociale 
woonwijken vandaag bewoond worden 
door mensen die eigenlijk niet meer in 
aanmerking komen voor een sociale wo
ning." 

Als de schuldige voor de ruimtelijke wan
orde niet de baksteen in de maag is, zijn 
het dan misschien de politici, die de 
territoriumdrift maar strenger moesten 
aan banden leggen? Zo simpel is het 
volgens Lagrou niet. „De politici hebben 
wel degelijk gepoogd aan ruimtelijke or
dening te doen. Maar echt geslaagd kan je 
dat beleid natuurlijk niet noemen. Hoe 
kwam dat? Voor de periode dat het 
autobezit veralgemeend werd, had een 
politikus van groot formaat de visie en de 
macht moeten hebben om een degelijk 
grondbeleid te ontwikkelen, dat het me
chanisme van de Wet De Taeye terug

schema van de drie traditionele breuk
lijnen van onze politieke geschiedenis. 
„Daardoor wordt de ruimtelijke orde
ning zeer pragmatisch benaderd", weet 
Lagrou. „Met als gevolg een grote on
duidelijkheid, en veel kliëntehsme." 
Op langere termijn ziet Lagrou heil in een 
sterker overheidsoptreden, gekoppeld 
aan een grotere macht en verantwoor
delijkheid van de gemeenten. „Naar mijn 
overtuiging heeft de huidige ruimtelijke 
wanorde bewezen dat de partikuliere 
sektor mislukt is in haar poging om de 
ruimte te ordenen. Volgens mij kan de 
partikuliere sektor het algemeen welzijn 
niet dienen. Daarom moeten wij terug 
naar een sterker ingrijpen van de over
heid, die optreedt na overleg met de 
partikuliere sektor. Er met de grove bor
stel doorgaan, de eigenaars met wet en 
procedures in de hand iets opdringen 
waar ze niet van willen weten, dat werkt 
niet. Het zal bvb. niet lukken om de 
eigenaars van de Nieuwstraat in Brussel te 
verplichten om koeren, hoven en tuinen 
in te richten achter hun winkels, vanuit de 
wil wat te doen aan het feit dat Brussel nu 

Een baksteen op de maag 
WET DE TAEYE 
Tot de dag van vandaag wordt de myte 
van de baksteen gekoesterd, en spelen 
politici in op de wens van hun kiezers om 
eigenaar te worden van een huis. Nog bij 
de parlementsverkiezingen van '95 be
loofde Leo Delcroix (CVP) in een pamflet 
letterlijk ieder gezin een eigen woning. De 
bekendste politikus met een villa aan de 
Azurenkust vormt daarmee geen uitzon
dering. In België is het wettelijk kader op 
die basisbehoefte geënt. 

„Wij besteden even veel als onze buur

landen aan sociale huisvesting. Maar onze 

buurlanden investeren vooral in huur

woningen gebouwd door openbare huis

vestingsmaatschappijen. In het buiten

land gaat ongeveer de helft van het geld 

voor sociale woningen naar die huis

vestingsmaatschappijen. Bij ons slechts 

acht procent. De rest van het geld gaat 

naar de Wet De Taeye. Wie een laag 

inkomen heeft, kan dankzij die wet van de 

overheid financiële steun genieten om op 

een eigen stuk grond een huis te bouwen. 

Wat betekent dat de sociale woningen in 

België eigenlijk door partikuheren ge

bouwd worden. Dat heeft als nadeel dat 

de bebouwing bij ons een veel grotere 

ruimtelijke verspreiding kent." 

Wie in aanmerking komt voor een sociale 

woning gebouwd door een sociale wo

ningbouwmaatschappij, geniet in veel ge

schroefde. Ik had het gevoel dat Jos De 
Saeger zo'n man kon zijn. Hij wou ter-
zelfdertijd aan ruimtelijke planning en 
aan grondbeleid doen. Het eerste is er 
gekomen, maar het tweede niet. Een 
historische vergissing." 

KLIENTELISME 

Er IS natuurlijk meer aan de hand dan de 
pech van het ontbreken van een staats
man op het gepaste moment op de juiste 
plaats. Lagrou geeft een voorbeeld: „Stel 
even dat een gemeente een stuk land
bouwgrond wil onteigenen om een 
school te bouwen. De rechter moet dan 
een schadevergoeding voor de eigenaar 
van die grond bepalen op basis van de 
gangbare prijzen voor landbouwgrond, 
eventueel met wat smartegeld erbij. Want 
de Stedebouwwet schrijft voor dat bij een 
onteigening niet geanticipeerd mag wor
den aan de toekomstige bestemming. 
Wel, zoiets gebeurt hier nooit. De rechter 
zal zeggen: "dit is wel landbouwgrond, 
maar het wordt bouwgrond." En dus 
krijgt de eigenaar een vergoeding die op 
de prijs van de bouwgrond gebaseerd is. 
Zoiets is kompleet onwettelijk, maar het 
gebeurt overal. Het is vandaag de dag 
eigenlijk rechtsleer geworden." 
Bovendien vormt ruimtelijke ordening 
een politiek tema dat niet het voorwerp 
uitmaakt van een grote politieke strijd. 
Lagrou legt uit dat het met past in het 

eenmaal te weinig groen bezit. Of die 
winkeleigenaars zonder uitzondering te 
verplichten om appartementen in te rich
ten boven hun zaak omdat de overheid 
vindt dat er opnieuw moet gewoond 
worden in de stad." 

Lagrou is voorstander van een pragma
tische aanpak. „Maar juist daarom moe
ten de gemeenten machtiger worden en 
meer verantwoordelijkheid krijgen. Om
dat zij het niveau vormen dat het dichtst 
bij de burger staat. De burger kent alleen 
de gemeente. Maar de gemeente weet 
niks en mag niks. Zij mag niet eens 
beslissen of de ramen in een huis dat op 
haar grondgebied gebouwd zal worden 
rond mogen zijn of vierkant. De ge
meente moet voor alles en nog wat door
verwijzen naar Stedebouw of hogere 
overheden. 

PRIVE-BEZIT 

De professor Stedebouw beseft echter 
welk gevaar er verbonden is aan een 
grotere macht voor de gemeenten: „Te
gelijk moeten de gemeenten degelijk ge-
kontroleerd worden. Om uitwassen als de 
onderlinge konkurrentiestrijd van ge
meenten om bedrijven binnen hun gren
zen te krijgen te vermijden. De gemeen
ten moeten werken binnen een kader van 
streekplannen dat van hogerhand op
gelegd wordt. Dat moet verhinderen dat 
een gemeente bouwzones of bedrijven

terreinen aanlegt die niet voorzien waren 
op dat streekplan. 

Op langere termijn moet volgens Lagrou 
ook het streven naar een privé-woning 
ontraden worden. „Ik vind dat jonge 
mensen vandaag te zwaar en te vroeg 
investeren in een eigen woning. Dat 
wringt met de grote vraag naar flexi
biliteit die onze samenleving nu al en in de 
toekomst nog meer zal kenmerken. Kijk 
maar naar het onderwijs, zelfs daar staat 
de vaste benoeming op de helling." 
De professor geeft toe dat vandaag nog 
heel veel elementen uit ons sociaal en 
ekonomisch kader op die privé-eigendom 
afgestemd zijn. „Een eigen huis hebben is 
nog teveel een voorwaarde om als een 
valabel burger beschouwd te worden. 
Men zou kunnen beginnen het privé-bezit 
minder aantrekkelijk te maken, door bvb. 
de fiskale aftrek van hypotekaire leningen 
af te schaffen. Maar men mag zich met 
zo'n voorstellen aan een grote weerstand 
verwachten. De bouw aan banden leggen 
is een taboe. Denk maar aan de myte: "als 
het met de bouw goed gaat, gaat het met 
de ganse ekonomie goed". Op dat vlak 
bestaat een grote koalitie tussen de pa
troons en de vakbonden. Intussen staan in 
Brussel wel 35.000 woningen leeg, en 
niemand ligt daar van wakker. Zo'n zaken 
in vraag stellen, daar is grote politieke 
moed voor nodig. Ik vrees dat binnen ons 
huidig politiek systeem geen enkele po
litieke partij hiervoor zijn nek durft uit
steken. Aan zo'n ingrijpende mentali
teitswijziging werken is een gigantische 
opdracht." 

Maar stel nu eens dat Evert Lagrou de 
almacht zou krijgen om overal op het vlak 
van ruimtelijke ordening en grondbeleid 
in te grijpen. Waarmee zou hij begin
nen? 

„Ik zou ten eerste de belofte van aankoop 
aanschaffen en tegelijk het aantal sociale 
woningen oj)trekken tot 20 procent. Ver
volgens moet er een grondbeleid komen 
waarbij de overheidsgronden in de ker
nen ingebracht worden om goedkope 
huurwoningen op de markt te brengen: 
het grondbezit van gemeenten, provin
cies, OCMW's, maar ook kerkfabrieken. 
De Saeger wou dit destijds al doen, maar 
het is er nooit van gekomen. Die gronden 
in (semi-)overheidsbezit vormen een 
enorm potentieel. En tenslotte zou ik 
mijn tanden zetten in de leegstand. Daar 
moet veel drastischer opgetreden wor
den. Niet noodzakelijk door volwaardige 
onteigening, maar door onteigening van 
het gebruiksrecht." 

Peter Dejaegher 

Volgende week: joernalist Peter Renard 

over zijn boek "Wat kan ik voor u 

doenr 

Jonge mensen 
investeren te 
vroeg en te 
zwaar in een 
eigen woning. 
Dat wringt 
met de vraag 
naar 
flexibiliteit. 

"Aanicoop van 
sociale 
woningen is 
onaanvaard
baar', vindt 
prof. Lagrou. 
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