
I
n de toespraak van Marc Van Peel op het jongste 

CVP-kongres zat een ietwat eigenaardige passage. 

Namelijk deze waarin de nieuwverkozen CVP-

voorzitter ongewoon scherp uithaalde naar Manu Ruys. 

Dhr. Ruys had in zijn hoé. Achter de maskerade. Over 

macht, schijnmacht en onmacht geschreven dat 

„heerszucht de eerste drijfveer is om een pohtieke 

loopbaan te beginnen, dan volgen ijdelheid, 

machtswellust, geldhonger en helemaal op het einde, 

voor enkelen, eerlijke bezorgdheid om de staat en het 

welzijn van het volk." 

Dhr. Van Peel reageerde daarop als volgt: „Dit 

soort van analyse wekt - ook bij mij - zoveel weerzin dat 

de verleiding groot wordt om eens goed terug te stampen 

naar ,de' joemalisten of ,de' gepensioneerde *>• 

kommentator. Ik moet u teleurstellen: ik zal dat niet 

doen. Ik zal niet doen zoals anderen: de zwarte piet 

doorgeven en zelf zijn handen in onschuld wassen." 

De CVP-kongresgangers beloonden hun 

voorzitter met een „donderend en langdurig applaus". 

De bewuste uitspraak van Van Peel werd in het CDO-

programma van maandag j.l. nog eens integraal 

uitgezonden. 

Waarmee dhr. Van Peel dan wel zou 

terugstampen naar de joernahsten of „de gepensioneerde 

kommentator" maakte de persheden bijzonder 

nieuwsgierig. Maar niemand vond onmiddellijk een 

CVP-
dossiers 
"om eens 
goed 
na te 
stampen" 
antwoord. De oplossing moet echter niet ver gezocht 

worden, zij bevindt zich in de geheime dossiers die de 

Tweekerkenstraat over de voornaamste joernahsten 

bijhoudt. Zo ook over dhr. Ruys. Via via konden wij de 

onderwerpen inkijken die m de ,farde-Ruys' worden 

bijgehouden. Met o.m. brieven die de gewezen 

Standaard-hoofdredakteur naar CVP-ministers heeft 

geschreven om hun tussenkomst te vragen voor 

persoonlijke aangelegenheden. Het staat iedereen vrij om 

aan om het even wie politieke bijstand te vragen, maar 

dat een CVP-voonitter pubhekelijk dreigt om met deze 

briefwissehng „eens goed terug te stampen" is ronduit 

schandalig. 

Gevraag om een reaktie ontkent dhr. Ruys de 

zaken die over hem werden verzameld, bovendien vindt 

hij het bijhouden van dossiers over joemalisten een 

politieke partij onwaardig. 

Het is inderdaad ergerlijk dat een politieke partij 

op systematische wijze informatie over joemalisten 

verzamelt en uit hun persoonlijke korrespondentie met 

ministers en mandatarissen put. Om wat mee te doen? 

Om „eens goed terag te stampen" wanneer een joemalist 

te kritisch voor de partij is? Het doet sterk aan metoden 

denken zoals ze in vroegere Oostbloklanden 

schaamteloos werden toegepast. 

(mvl) 
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Pj'Rupo: drama in drie bedrijven. 

Aids In Vlaanderen: 

de cijfers 

Omtrent de l<oningsl<westie 

Naclitrust grensbewoners verstoord 

Franstaligen in het West-Viaams onderwijs 

H et CDO-programma van maandag
avond j.l. opende met een gefilmd 

fragment van de toespraak van Mare 
Van Peel onmiddellijk na zijn verkiezing 
tot CVP-voorzitter. De passage diende 
als inleiding bij het panelgesprek dat 
Paul Goossens voerde met vijf vrou
welijke politici uit ver
schillende partijen. 
Onderwerp: een 
nieuwe politieke l<ul-
tuur. Om welk om- , 
streden fragment het 
ging leest u in bo
venstaand artikel. Het 
debat leverde veel 
gekibbel op, vooral 
het onderwerp .poli
tieke benoemingen'. 
Daarbij viel op dat de 
CVP-mevrouw deze 
praktijken hartstoch
telijk verdedigde. 
Het Is me wat met die .nieuwe politieke 
kuituur'. Iedereen heeft er de mond van 
vol, maar als puntje bij paaltje komt blijkt 
het hemd nader dan de rok. 
Wieerdekongrestoespraakvandhr. Van 
Peel op naleest hoort daarin zijn grote 
bekommernis om de vertrouwenskrisis 
die vandaag bestaat. Van Peel heeft 
gelijk dat de mensen hun buik vol heb
ben ,,van het partijpolitiek geruzie, van 
profileren en scoren". Dat hij weigert 
.,de politiek te zien als een soort boks-
match" is zeer zeker juist. ,,We moeten 

Een 
nieuwe 

politieke 
l<ultuur? 

op een respektvolle manier met elkaar 
leren omgaan" Is een terecht verlangen 
dat wij met hem en zijn partij willen 
delen. 
De vraag of de hele CVP bereid is deze 
woorden waar te maken is echter bij
zonder groot. Haar houding in de voor

bije krisis rond PS-
mlnister Dl Rupo 
roept toch veel vra
gen op. Geen mens 
weet of de doofpot 
nu uiteindelijk heeft 
gewerkt of niet. Er 
rest een wrange na
smaak en de geruch
ten als zou de PS de 
CVP zo zwaar onder 
druk hebben gezet 
nemen almaar toe. 
Het heet dat ze nu 
eikaars gevangene 
zijn tot.... België ze

ker en wel in de Monetaire Unie zit. 
Wat is er allemaal aan de stemming van 
de Dl Rupo-wet voorafgegaan? is de 
CVP echt door de knieën gegaan onder 
dreiging van de PS die van Dl Rupo een 
regeringszaak heeft gemaakt? De PS 
zou daarbij door de SP een handje zijn 
geholpen. Gaat het hier om een vrien
dendienst onder socialisten die morgen 
of overmorgen met Agusta en/of an
dere dossiers zullen gekonfronteerd 
worden? 
De afwikkeling van de zaak-Di Rupo laat 

bij de bevolking nog meer ongenoegen, 
nog meertwijfels, nog meer weerzin na. 
Dit land is nog lang niet uit de politieke 
moerlemeie. Uit de recente gebeur
tenissen valt te leren dat de drie tra
ditionele partijen hun oude spel blijven 
spelen: de chantage van de Waalse so
cialisten, de toegeeflijkheid van de kris-
ten-demokraten. En het liberale op
portunisme in de persoon van de VLD-
voorzitter die als een hongerige gier 
boven het slagveld fladdert. 
Het terechte verlangen van Mare Van 
Peel om uit de vertrouwenskrisis te ge
raken, verbleekt bij het aanschouwen 
van deze vertoning. 
Wij beseffen dat de lezer op onze klaag
zang een antwoord wenst. Is dat te 
vinden in initiatieven als de Staten-Ge-
neraal? Zal het antwoord komen van vijf 
politieke jongerenorganisaties die sa
men de werkgroep SOS Demol<ratie 
hebben opgericht? Kan de dreiging met 
een Witte Partij een einde stellen aan 
het gekrakeel? 
Alle initiatiefnemers zullen hun bedoe
lingen wel goed kunnen uitleggen, maar 
uitleggen alleen is niet voldoende. Zelfs 
goede wil volstaat niet meer. Het gaat 
hem om de kombinatie van woord, van 
daad en van goede wil. 
Een ,nieuwe politieke kuituur' (hoe cli
ché het begrip ook geworden is) vraagt 
een ondubbelzinnige inzet van alle me
despelers die daarvoor alle middelen 
moeten inzetten. 

Alhoewel de verleiding groot is om, net 
zoals de VLD, het initiatief-Ungendries 
te verlaten toch heeft de Volksunie 
besloten verder deel te nemen aan de 
werkzaamheden van de overleggroep. 
Nu aan de kant gaan staan en niets 
doen, is mee het broze initiatief helpen 
kelderen. De partij stelt echter twee 
voorwaarden. 
1. Oppositie en minderheidsgroepen 
moeten binnen het parlement volledig 
en evenwaardig aan alle besprekingen 
en kommissies kunnen deelnemen. 
2. De onafhankelijkheid en de kracht van 
het parlement tegenover de regering 
moeten hersteld worden. 
Dit wil zeggen dat elke partij die, hoe 
klein ook, een segment van de bevolking 
vertegenwoordigt de kans moet krijgen 
om de uitdrukking van haar achterban 
te zijn. Dit wil zeggen dat regering en 
parlement elk hun opdracht ongeremd 
en ten volle moeten kunnen uitoefe
nen. Zo zou regeren-bij-volmacht, zoals 
vandaag het geval is. niet mogen be
staan. 
Wie de ware dialoog over een .nieuwe 
politieke kuituur' wenst mag zich met 
tevreden stellen met schrale resultaten, 
maar moet fundamentele veranderin
gen beogen. In het andere geval lacht 
men de publieke opinie vierkant uit. 

Maurits Van Liedekerke 



Suvkerbuvk 
In wezen is CVP'er en Vlaams 
parlementslid Herman Suykerbuyk een 
Vlaams-nationalist. Suykerbuyk, die reeds 
25 jaar in het Vlaams parlement zetelt, 
heeft zich steeds ongebonden opgesteld en 
koos meer dan eens voor het Vlaams 
belang, ook al ging dit tegen het 
partijbelang in. Het zou hem een 
ministeriële loopbaan gekost hebben. 

Volgens de krant De Financieel 
Ekonomische Tijd is Suykerbuyk nu ook 
het slachtoffer geworden van zijn voorstel 
van dekreet dat in een financiële 
vergoeding voor de repressieslachtoffers 
voorziet. Om die reden hebben zijn 
Franstalige kollega's hem het 
voorzitterschap van de Raadgevende 
Interparlementaire Benelux-raad ontzegd. 

Louis Michel 
Naar aanleiding van het PRL-kongres, zaterdag jl., trok deze 
partij een nieuw kieedje aan. De Franstalige liberalen zijn 
niet langer van oordeel dat minder overheid automatisch 
naar een betere en rechtvaardiger staat leidt. De PRL 
vraagt bovendien een grondig debat over de herverdeling 
van bevoegdheden tussen gemeenschappen, gewesten 
en federale overheid. Over de aanwezigheid van mi
granten zei PRL-voorzitter Louis Michel: „Ik wil daar in onze 
partij niets meer over horen. Sommigen maakten gebruik 
van het migrantentema om stemmen te lokken, maar dat 
Is gedaan." 

• DOORDEWEEKS • 

De Luikse eerste schepen, Wil
liam Anclon (PSC), volgt Jean-Pierre 
Crafé op als minister van de Franse 
gemeenschap en het Waals gewest. De 
55-jarige en onbel<ende Ancion is doc
tor in de Rechten en licentiaat in de 
Ekonomie. 

In een kantoor van het Ge
meentekrediet in Anderlecht werd een 
apart loket met bijhorend uurrooster 
voor bestaansminimumtrekkers geo
pend. Na protest trok de algemene 
dlrektie van het Gemeentekrediet de 
maatregel in. 

Van de werklozen die hun werk
loosheidsuitkering verliezen, komen er 
meer dan 2000 per jaar in de armoede 
terecht. Dat blijkt uit berekeningen van 
het Hoger Instituut voor de Arbeid 
(HIVA). 

In vergelijking met vorig jaar 
steeg het aantal werknemers in de 
bediencienselctor met 6 % of 23.445. 
Deze cijfers zijn afkomstig van CEVORA, 
het vormingscentrum van het aanvul
lend komité voor de bedienden. Op
merkelijk is dat de werkgelegenheid in 
andere sektoren te laag is, opdat de 
werkloosheid in verhouding zou da
len. 

Vorig jaar bedroeg het zwart-
went in België tussen 12% en 16% van 
het Bruto Binnenlands Produkt (BBP). 
IVleer dan zestig procent van de straf
rechtelijke dossiers tegen zwartwerk 
worden geseponeerd. Dat blijkt uit een 
evaluatierapport van het federale 
werkgelegenheidsbeleid. 

Uit een peiling naar het gebruik 
van drugs, alkohol en geneesmiddelen 
en het verband met verkeersonge
vallen, afgenomen tussen januari 1995 
en juni 1996, blijkt dat op 10 bestuur
ders die het slachtoffer worden van 
een verkeersongeval er één illegale 
drugs heeft gebruikt. 

Nagenoeg dezelfde konklusie 
dringt zich op t.a.v. diegenen die onder 
invloed van geneesmiddelen rijden. 
28% van de slachtoffers reed onder 
invloed van alkohol. Staatssekretaris 
Jan Peeters (SP) stelt een wetsvoorstel 
in het voouitzicht dat ook verplichte 
drugskontroles zal mogelijk maken. 

De Leuvense sociologen Geert 
Loosveldt en Jan Pickery kwamen tot 
de bevinding dat van alle jongeren 
tussen 20 en 21 jaar nagenoeg een 
derde van geen enkele vereniging lid 
is. 
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NASTAMPDOSSIERS 
(vervolg van bh. 1) 

De CVP heeft altijd graag 

joernalisten voor haar kar gespannen en zij 

die dat niet wensten werden vlug ais té 

links, té flamingant of té kritisch 

gekatalogeerd. 

Niet zolang geleden trouwens begon 

elk CVP-partijbureau met een kwartiertje 

„joernahsten-ontleding". Vooral BRTN-

mensen moesten het daarbij ontgelden. 

Omdat de CVP „de rode missionarissen" 

van de openbare omroep beu was, was ze 

ook zo driftig om een kommerciële zender 

op te richten. Een vorige CVP-voorzitter 

moeide zich persoonlijk en rechtstreeks met 

de aanstelling van een nieuwe VTM-

hoofdredakteur. 

Dat bij het aanleggen van deze 

dossiers de naam van Leo Delcrobc wordt 

genoemd mag niet verbazen, de gewezen 

nationaal CVP-sekretaris heeft een 

bijzondere neus voor aangebrande zaken. 

De lezer herinnert zich dat zijn atoma-

schriftjes met bezwarende aantekeningen 

door het gerecht in beslag werden 

genomen. 

Wij nemen aan dat Mare Van Peel 

niet zelf verantwoordelijk is voor de aanleg 

van deze dossiers, en dat hij ze geërfd heeft 

van zijn voorgangers. Als de CVP-voorzitter 

echter enige zin voor politieke kuituur heeft 

doet hi| er goed aan de opdracht te geven 

deze „nastampdossiers" onmiddellijk te 

vernietigen. 

(mvl) 

BLOK-RAVACE 
Op de door kamervoorzitter Raymond 

Langendries bijeengeroepen ,Staten-Ge-
neraal' las PS-voorzitter Philippe Busquin 

de Vlamingen de levieten. Busquin wil dat 
zij volharden in hun bestrijding van ex
treem-rechts. Hij drukte hen op het hart 
het ,cordon-sanitaire' te behouden. 
Busquin vreest vooral het Vlaams Blok in 
Brussel. Daar dreigt deze partij ,incon-
tournable' te worden. Op die manier zou 
het Brussels pacifikatiemodel op de hel
ling worden gezet. Het is in dat voor
uitzicht dat ook de agressieve Brussels-
Franstalige kampagne van het Blok moet 
worden begrepen. 

In een opniestuk in de krant De Morgen 

wijst Loredana Marchi, direktrice van het 
Regionaal Integratiecentrum Foyer vzw, 
op de schade die het Vlaams Blok met 
haar kampagne aanricht. Vooral het Ne
derlandstalig onderwijs moet boeten voor 
de jOnveiligheidshetze' van het Blok. Ne

derlandstalige ouders uit Brussel, maar 
vooral uit de rand, weigeren nog langer 
hun kind aan een Nederlandstalige Brus
selse school in te schrijven. 
Marchi: „De Vlaamse leerkrachten die na 
de Vlaams Blok-kampagnes hun job zul
len verliezen, mogen weten aan wie ze dit 
te wijten zullen hebben." 

HOFFELIJKE 
WARENHUIZEN 
Zoals m 1993 voerde de Vlaamse Volks

beweging (WB) een onderzoek naar het 
taalgedrag in de Brusselse warenhuizen. 
Het is er nog steeds triest gesteld met het 
Nederlands, zo besluit de WB, maar toch 
is er beterschap merkbaar. Want in die 
warenhuizen waar tweetaligheid troef is, 
zoals Colruyt en Aldi, komen ook meer 
Nederlandstaligen winkelen. Het onder
zoek bewijst dat de positie van het Ne
derlands in de Brusselse partikuliere sek-
tor staat of valt bij het gedrag van de 
Vlamingen zelf. Hoe konsekwenter ze 
aansturen op het gebruik van het Ne
derlands, hoe sterker de positie van het 
Nederlands zal worden, daar kommer-
canten uiteraard aan hun ,portemonnee' 
denken. 

De Brusselse Vlamingen zijn er alvast niet 
mee gediend te moeten overschakelen op 
het Frans, zo stek Bernard Daelemans van 
de WB. De marktleiders onder de wa
renhuizen als GB en Delhaize zijn dan 
ook niet populair bij de bewuste Vla
mingen. Deze warenhuizen, zo blijkt uit 
het onderzoek, kunnen nauwelijks res-
pekt opbrengen voor de Vlamingen. De 
W B verdenkt hen zelfs van een anti-
Nederlandse hetze. 

SPLITSING SCHULD 
De Volksunie stuurt aan op de geleidelijke 
regionalisering van de staatsschuld. Het 
plan lag al een tijdje in de schuif op
geborgen, maar werd omwille van ,po-
litiek-maatschappelijke omstandigheden' 
niet vrijgegeven. 
De VU acht de tijd nu rijp om het debat 

aan te zwengelen. De partij wil voor
komen dat de Vlaamse partijen onvoor
bereid de in 1999 voorziene staatsher
vorming tegemoet treden. Overigens zal 
iedereen voortaan kleur moeten beken
nen. Dat wordt een delikate opdracht, 
want de VU kan de voordelen van de 
verdeling aantonen, al is de regiona
lisering van de staatsschuld een biezonder 
kompleks tema. Alsnog zijn ook te weinig 
recente cijfers gepubliceerd. Het blijft 
bovendien onduidelijk of die cijfers wel 
voorhanden zijn. Sommigen beweren van 
niet, anderen van wel. Het zou best 
kunnen dat het VU-initiatief opeens een 
aantal rapporten doet verschijnen. 

SOLIDARITEIT 
Uit het VU-rapport, opgesteld door eko-
nomist en parlementair medewerker Karl 

Collaerts, blijkt dat Vlaanderen, omwille 
van haar versnelde schuldafbouw, zelf
standig in staat is de Maastrichtnorm te 
halen. Ook de Brusselse schulden worden 
meestal versneld afgebouwd. Dat is niet 
het geval voor Wallonië, waardoor enkel 
Vlaanderen en Brussel bijdragen tot de 
afbetaling van de federale intrestlasten. 
Bovendien is Vlaanderen biezonder so
lidair met Wallonië. Altans, dat blijkt uit 
geëkstrapoleerde cijfers van 1985. 
In analogie met de federale logika wordt 
normaliter elk beleidsniveau met een 
evenwichtige - hetzelfde percentage aan 
schulden, middelen en uitgaven - bud
getbeperking gekonfronteerd. Dat is nu 
niet geval, onder meer omdat de schuld 
niet is geregionaliseerd én omdat de deel
staten niet over een fiskale autonomie 
beschikken. Een verantwoorde regiona
lisering van de schuld, gekoppeld aan een 
volwaardige fiskale autonomie, daaren
tegen, zou alle deelstaten tot een ri-
siskoverminderend gedrag aanzetten en 
hen aansporen tot het opnemen van ver
antwoordelijkheid. 

De splitsing van de schuld moet wel
iswaar op een verantwoorde wijze ge
schieden, teneinde Wallonië en de fi-

Dehaene wast 

Dl Rupo 

witter dan 

wit... 

19 december 1996 



Se non è vero... 

De ministers mogen heden ten dage geen 'liederlijk' 
gedrag vertonen - ook niet om Tura-klassiekers als bv. 
'Mooi, 't leven is mooi!' te zingen. Maar wat wij deze 
week weer vernamen van enkelen uit het grote mi
nistersleger slaat werkelijk alle verbeelding. 
Johan Vande Lanotte, gewaardeerd federaal excel
lentie van Binnenlandse Zaken zou, volgens de zoon 
van een nicht van de overbuurman van de melkboer, 
wekelijks de plezierpaleizen in het Antwerpse schip-
perskwartier frekwenteren. Hij is daar al geregeld 

opgemerkt met een drietal dames van lichte kleren en 
zeden die allen vergezeld waren van een loops kijkende 
pitbull die op zijn riempje (of was het zweepje?) zat te 
kauwen. De dieren zouden inmiddels zijn onder
gebracht in de hokken van GAIA. Hoe het met de 
dames in kwestie gesteld is kwamen wij niet te weten, 
maar Vande Lanotte zou, volgens een andere vol
komen betrouwbare getuige, zijn opgemerkt in drie 
paar jarretels en op rode pumps. 
Federaal minister van Gelijke Kansenbeleid Miet Smet 
van haar kant zou haar extremistische ideeën willen 
overbrengen via kampanjes gesponsord met gemeen

schapsgeld. Dat kon vernomen worden via de zoon 
van de tuinman van Smets buren. De man gaat er prat 
op het verhaal zelf, en in bijzijn van verschillende 
getuigen, te hebben gehoord op het karnavalsbal in 
zijn gemeente. Smet wil inderdaad de mannen aan de 
strijk en de vrouwen aan de loodgieterij. Andere 
bronnen maken er gewag van dat de politika in feite 
een transseksuele man zou zijn van wie de operatie 
evenwel mislukt is. 

En als deze verhalen niet waar zouden zijn, dan kan u 
er zéker mee naar Kassatie. Maak vanaf nu gewoon uw 
eigen nieuws! 

D O O R D E W E E K S 

nanciële markten niet voor onvoorziene 
en katastrofale gevolgen te plaatsen. 
Daarom voorziet de VU in een gedeel
telijke splitsing van de schuld. De ge
leidelijkheid van de splitsing is ook voor 
Vlaanderen niet onbelangrijk, omdat 
onze regio nauwe ekonomische banden 
met Wallonië onderhoudt. 

I FIAMMiNGHI 
Laat de Vlaamse regering zich heden ten 
dage kenmerken door favoritisme? Het 
ziet ernaar uit. De ekstra toegekende 
middelen aan het filharmonisch orkest / 
Fiammtnghi wijzen m die richting. 
Eerst was gepland I Fiammmghi in de 
plaats te laten treden van het BRTN-
orkest en tegen het advies van de kom
missie in, kreeg 1 Fiamminghi 40 miljoen 
vaste subsidies toegewezen. Nu rijft het 
orkest, zonder dat het parlement, laat 
staan de muziekwereld daarvan op de 
hoogte werd gesteld, nog eens 30 miljoen 
binnen. Geld dat met eens van de kul-
tuurbegroting, maar van het budget van 
minister-president Van den Brande komt. 
De andere muziekensembles zijn dan ook 
niet te spreken over de ,bevoorrechte' 
behandehng van I Fiamminghi en dienen 
daarom klacht in bij de kultuurpakt-
komissie. 

Merkwaardig is dat m feite de ,sub-
sidielogika' op zijn kop wordt gezet. Zo 
dienen kultuursubsidies kwaliteitsvolle 
en kreatieve ensembles te steunen. Hier 
geldt net het omgekeerde. Een gepolijst 
maar almaar minder suksesvol ensemble 
wordt via subsidies in leven gehouden. 
Hebben de familiebanden van Van den 
Brande met I Fiamminghi daar iets mee te 
maken? 

BOEL 
In opdracht van de Vlaamse regering 
onderzocht het peperdure audit-bureau 
Arthur Andersen de mogelijke fraude met 
sociale subsidies voor de Boelwerf Vlaan
deren. De Europese Kommissie liet deze 
subsidies toe, zolang ze aangewend wer
den om .overtollige' Boel-arbeiders in 
opleiding, herscholing of afvloeiing te 
voorzien. 

Daaraan werd niet tegemoetkomen, wat 
door Andersen wordt bevestigd. De sub
sidies kwamen immers bij de werknemers 
van Boelwerf zelf terecht, allicht om hun 
lonen uit te betalen voor de aanbouw van 
schepen. Andersen stelt dat dit laatste niet 
bewezen kan worden. Indien wel, zou de 
Vlaamse regering voor haar verantwoor
delijkheid kunnen geplaatst worden, 
maar zover wil Andersen niet gaan. 
Wel wordt het bedrijf GTl, dat voor de 
herscholing moest instaan, daar een se
rieus bedrag voor kreeg en met nep-
fakturen werkte, door Andersen met een 
beschuldigende vinger gewezen. Opmer

kelijk is dat de overheidsholding Gim-
vindus én subsideverlener was én tegelijk 
in GTI participeerde. Omdat Boelwerf 
Vlaanderen GTI inschakelde, is het niet 
zeker dat de Vlaamse regering, zo stelt 
Andersen, daarvan op de hoogte was. 
Of het geld voor lonen werd uitbetaald, 
heeft Andersen in feite niet onderzocht, 
want het bracht enkel subsidiestromen in 
kaart. Of de Vlaamse regering al dan niet 
op de hoogte was van de inschakeling van 
GTI en of ze weet had van de door GTI 
gepleegde fraude, kon Andersen niet on
derzoeken, want het bureau heeft de 
betrokkenen niet ondervraagd. Kortom, 
de Vlaamse regering blijft - altans voor
lopig - buiten schot. 

Miljoenen 
voor 

Fiamminghi 
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H et cirkus dat opgevoerd werd rond de vermeende 
pedofilie van Elio Di Rupo bevatte afgelopen 

week alle ingrediënten van een heuse soap. Het was geen 
fraai schouwspel. 

De nieuwe politieke 
Icultuur Is zwaar belegen 

Na het eerste, haast lachwekkende, dos
sier tegen Elio Di Rupo kreeg de federale 
vlce-premier ook nog een tweede en 
derde dossier te verwerken. Was het eer
ste bundeltje gebaseerd op de verkla
ringen van iemand die zichzelf niet scheen 
te geloven, ook de twee andere wogen 
'zeer licht' en waren voor een groot ge
deelte gebaseerd op anonieme getuigen. 
Ook de oppositie van liberalen en Vlaams 
Blok scheen de lichtheid ervan in te zien, 
maar vroeg niettemin een doorverwijzing. 
De Waalse socialisten van hun kant eisten 
een seponering van de dossiers zodat hun 
minister volledig vrijgepleit zou worden 
Ergens in het grijze midden bevonden zich 
dan de kristen-demokraten die weliswaar 
te vinden waren voor een stopzetten van 
de Di Rupo-karroesel, maar zich er toch 
ook voor hoedden de indruk te wekken 
alles In de - politiek inmiddels zo ge
vreesde - doofpot te willen stoppen. 
De vaudeville die volgde kan bijgeschre
ven worden in de lijst met typevoor-
beelden van Belgische politiek. De PS ging 
op haar achterste poten staan en dreigde 
ermee de koalitie op te blazen als er geen 
'kompromls' uit de bus kwam. De VLD rook 
bloed en schreeuwde tegen al wie het 

horen wilde dat 'de zaak met tot op het 
bot onderzocht zou worden'. De CVR 
daarbij een handje geholpen door premier 
Deiiaene, koos voor de haar op het lijf 
geschreven tussenweg en trachtte erger 
te voorkomen. 
Opzet was dus om de politici in dit soort 
gevallen de verantwoordelijkheid uit han
den te nemen zonder dat tegelijkertijd 
ook het onderzoek noodzakelijk stopge
zet moest worden Beslist werd uitein
delijk om in enkele dagen tijd een voor
lopige uitvoeringswet in elkaar te boksen 
die de Kamer van de meeste verant
woordelijkheden zou ontheffen, maar die 
het gerecht toch de mogelijkheid zou 
geven om verdachtmakingen diskreet te 
olijven onderzoeken. 
Het staaltje meerderheid-minderheid dat 
voorafging aan en volgde op de bekend
making van het voorstel toont aan dat de 
nieuwe politieke kultuur gisteren met ge
start is en morgen waarschijnlijk niet ge
boren zal worden. Er is in de eerste plaats 
de PS die ermee dreigde de regering op te 
blazen indien haar kopstuk in de regering 
niet gevrijwaard zou worden. De Waalse 
socialisten kan in deze ronduit 'kinder
achtig' spel verweten worden. Anderzijds 

IS het ook zo dat de partij voor Dl Rupo met 
zo dadelijk een evenwaardige opvolger 
klaar had staan. Door de Agusta-affaire en 
de zaak-Cools heeft de PS al een aantal 
ministrabelen verloren en de spoeling bij 
de top van de partij begint daardoor erg 
dun te worden 
Hoe vernieuwd de VLD uit zijn vorige 
voorzittersverkiezingen is gekomen mag 
dan weer blijken uit de uitlatingen van 
Herman De Crooen zijn partijgenoten. De 
VLD-voorzitter had Di Rupo enkele weken 
geleden - en als eerste voor TV-kijkend 
Vlaanderen - verketterd en zijn aftreden 
geéist Bij de jongste verwikkelingen wa
ren in VLD-knngen de woorden 'chantage' 
en 'doofpot' met van de lucht Uit de 
uitspraken bleek alleszins dat de Vlaamse 
liberalen de hoop koesteren om opnieuw 
aan het bewind te komen, liever vandaag 
dan morgen. Het venwijt dat de partij zich 
te buiten ging aan 'demagogie' was dan 
ook met geheel onterecht. Omdat de VLD 
in deze vorm van oppositie voeren waar
schijnlijk een uiting heeft gevonden van 
'de nieuwe politieke kultuur' besloot haar 
voorzitter om met langer deel te nemen 
aan de Staten-Ceneraal over dat onder
werp 
De CVR tot slot, bevond zich waar ze zich 
het best voelt. In het midden van het bed. 
Dehaene was de zaakjes komen regelen en 
wist te voorkomen dat de regering zou 
springen. Bovendien heeft de CVP zich 
door haar recente optreden van een soort 
van 'tegoed-bon' verzekerd en de PS 
vooriopig in een zwakkere positie ge
drongen. 
Dit alles maakt dat de drie bekvechtende 
partijen er zonder uitzondering van over
tuigd zijn dat zij als enige winnaar uit de 
strijd komen. Dat was bij verkiezingen niet 
anders geweest. 

(gv) 
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stof tot spreken 
Soms lijkt het er sterk op dat er weinig 
veranderd is bij Belgacom. Zoiets zou 
alleszins kunnen blijken uit het antwoord 
van minister Di Rupo aan senator Sabine 
de Bethune (CVP). Deze maakt zich 
bezorgd over de hoge telefoonrekeningen 
van abonnees wiens kinderen (sic) naar 
077-nummers bellen. Ze stelt vast dat de 

abonnee zijn toestel tegen betaling van 
787 fr. ongeschikt kan laten maken voor 
het oproepen van zulke nummers. 'Maar 

hoe komt de abonnee dat te weten' vraagt 
ze zich terecht af. Niet waarschijnlijk, 
want de abonnee moet er zelf naar 
vragen. Het laat zich raden dat dat 
meestal gebeurd wanneer het al te laat is. 
Is het zo'n grote moeite om aan dit toch 
prettig principe iets meer ruchtbaarheid te 
geven? Maar in zo'n geval verdient 
Belgacom natuurlijk minder... 

W E T S T R A A T 

i n het Vlaams parlement Is de 25ste verjaardag van 
»de eerste bijeenkomst van de Kultuurraad voor de 

Nederlandstalige Kultuurgemeenschap 
onopgemerkt voorbijgegaan. Wel opgemerkt werd 

het repressiedossier, waarmee nog steeds 
vijfduizend Vlamingen te maken hebben. 

Zilveren Jubileum 
Het Vlaams parlement hield vorige week 
geen openbare vergadering. Dat VU-se-
nator wijlen Leo Elaut op dinsdag 7 
december 1971 de eerste vergaderingvan 
de Vlaamse Kultuurraad plechtig opende, 
kon aldus niet in herinnering worden 
gebracht. 

TWIJFELAARS 

Daarentegen werd het aanslepende re
pressiedossier wel pijnlijk m herinnering 
gebracht. In de zomer van 1996 dienden 
Herman Suykerbuyk (CVP) -en VU-frak-
tievoorzitter Paul Van Grembergen een 
voorstel van dekreet in dat in de verdeling 
van 10 miljoen fr. voorziet als financiële 
tegemoetkoming voor repressieslachtof-
fers. Na moeizame onderhandelingen 
konden de twijfelaars worden overtuigd, 
vooral omdat ook de slachtoffers van de 

Spaanse burgeroorlog op een financiële 
bijdrage zouden mogen rekenen. Omdat 
in een advies van de Raad van State de 
bevoegdheid van het Vlaams parlement 
terzake wordt betwist, hebben SP, VLD en 
Agalev in de kommissie Welzijn verklaard 
het voorstel niet langer te steunen. 
Dankzij een ultiem inititatief van minister 
van Welzijn Luc Martens (CVP) onder
schrijven alle partijen niettemin de nood
zaak het voorstel alsnog te herschrijven. 
Het had mooier geweest, mochten alvast 
de Vlaamse parlementsleden het zilveren 
jubileum van hun instelling in het teken 
van de verzoening hebben geplaatst. 

iP^^NDERWIJS 

Nu eens spelen adviezen van de Raad van 
State (RvS) in de kaart van de enen, dan 
weer van de anderen. Zo hebben VU, op 

Op initiatief van Vlaams parlementslid 
Kris Van Dijck mogen de 

meerderheidspartijen hun werk 
overdoen. 

initiatief van Kris Van Dijck, VLD en 
Agalev enkele amendementen op het ont-
werpdekreet van basisonderwijs van mi
nister Luc Van Den Bossche (SP) voor 
spoedadvies naar de Raad van State ge
stuurd. Het hoge rechtskoUege treedt de 
visie van de oppositie of de ,pluralisten' 
grotendeels bij. 

De oppositiepartijen nemen het niet dat 
enkel baisisscholen die behoren tot het 
officiële net automatisch ,vrijekeuzescho-

Vlaamse kieskring 
Sinds de Sint-Michielsakkoorden beschikt 
het Vlaams parlement over een konsti-
tutieve autonomie. Op die manier kan het 
zelf over een aantal essientléle zaken be
slissen, zoals de Indeling van één of meer
dere kieskring (en) voor de verkiezing van 
de Vlaamse volksvertegenwoordiging. 
Aangezien het hier om een ,staatsher-
vormende' maatregel gaat, dient voor 
iedere wijziging terzake een biezondere of 
2/3 meerderheid te worden behaald, 
tn navolging van de konstitutieve auto
nomie diende de VU In de kommissie 
Binnenlandse Aangelegenheden een bie-
zonder voorstel van dekreet in omtrent de 
invoering van één Vlaams-nationale kies
kring. De VU IS van mening dat een der
gelijke kieskring aan het algemeen- en 
landsbelang voldoet, het provincialisme 
en het louter lokale belang tegengaat en 
de natievorming bevordert. Bovendien 
draagt één kieskring bij tot een meer 
evenredige en demokratische parlemen
taire samenstelling. Op dit ogenblik wor
den, vla de arrondissementele kieskrin
gen, de grote partijen bevoordeeld en de 
kleine partijen benadeeld. 

Paul Van Grembergen 

Kieshervormingen zijn zelden machtsneu-
traal, Het Is dan ook niet venvonderlijk dat 
het vu-voorstel meteen naar de kom
missie Staatshervorming werd doorver

wezen. Deze moest advies verlenen, maar 
slaagde daar niet in omdat de partijen 
verdeeld zijn Daarop Het Paul Van Grem
bergen het voorstel andermaal op de 
agenda van de kommissie Binnenlandse 
Aangelegenheden plaatsen. Dat bood het 
voordeel dat de partijen eindelijk, bij wijze 
van een stemming, hun nek dienden uit te 
steken Ovengens weet Van Grembergen 
op die manier in hoeverre zijn initiatief op 
een toch wel loodzware tweederde meer
derheid kan steunen. Dat is niet onbe
langrijk omdat vooral de SP Intern ver
deeld is. Zo liet partijvoorzitter Louis Tob
back zich op de ,Staten-Generaal' ont
vallen voor één enkele Vlaamse kieskring 
gewonnen te zijn. 

Maar, voorlopig volgt de Vlaamse SP-frak-
tie hem niet. De SP onthield zich, net als 
het Vlaams Blok. VLD en CVP stemden 
tegen. Alsnog ondersteunt enkel Agalev 
het VU-voorstel De diskussie wordt nu 
naar de kommissie Staatshervorming 
doorgeschoven. Daar wacht kommissie
voorzitter Johan Sauwens een biezonder 
moeilijke opdracht. 

(evdc) 

4 

len' zouden worden. Daardoor kan 
slechts in die scholen het pluralisme wor
den gewaarborgd, terwijl de klassieke 
breuklijn tussen ,vrij' en ,officieer on
derwijs wordt onderstreept. Deze ach
terhaalde indeling valt ook af te lezen uit 
de voorziene financiering, daar het vrij of 
katoliek onderwijs 75% van de wer
kingskredieten van het officieel onderwijs 
zou ontvangen. Overigens wordt door 
het katolieke net de ,vrijheid van on
derwijs' op onbetamelijke wijze aange
grepen opdat enkel de katolieke 
scholen migrantenkinderen zouden kun
nen weigeren. 

CEtIJKHÖD 

vu, VLD en Agalev willen dat ook de 
vrije, katolieke scholen en de gemeente
en provinciale basisscholen een plura
listisch beheer zouden krijgen. Dat kan, 
zo oordeelt de RvS, indien deze scholen 
aan een aantal kriteria als neutraliteit, 
openheid, studiebegeleiding en dergelijke 
meer voldoen. 

Net als de oppositie ziet ook de RvS geen 
graten in een financieringsregeling die op 
gelijkheid is gebaseerd. De RvS onder
schrijft daarmee de door de oppositie 
gehekelde financiering op basis van een 
levensbeschouwelijke 'nettenlogika'. Ie
dere school, zo beweert de RvS, kan op 
dezelfde basis worden gefinancierd, zo
lang rekening wordt gehouden met ,ob-
jektiveerbare verschillen'. 
Wat het weigeren van migrantenkinderen 
door de katolieke scholen betreft, houdt 
de RvS de ,kerk' in het midden. Het kan, 
maar dan wel enkel op basis van ,zeer 
restriktieve gronden' die verband houden 
met het religieus of levensbeschouwelijke 
karakter van de school. 

WILLEKEUR 

De oppositiepartijen voelen zich door het 
advies van de Raad van State in hun visie 
gesterkt. Net zoals het ,repressiedekreet' 
zal worden herschreven, sturen de ,plu-
ralisten' aan op een herziening van het 
ontwerpdekreet op het basisonderwijs. In 
feite steunt de RvS de oppositie daarin. 
Bovendien laat hij uitschijnen dat de 
besprekingen voortaan best in het par
lement en niet achter gesloten deuren met 
drukkingsgroepen worden gevoerd. Al
leszins is de behandeling van het ont
werpdekreet tot volgend jaar uitgesteld. 
Of minister van Van Den Bossche tegen 
dan met aanpassingen voor de dag komt, 
is onzeker. De minister wijst er immers op 
dat de RvS slechts adviezen uitbrengt. Of 
hoe de Vlaamse socialisten de advise
rende bevoegdheid van de RvS wille
keurig naar hun hand zetten. 

(evdc) 
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O"*""^ p 1 december was het Wereldaidsdag. Dit jaar 

luidde het tema „Eén strijd, één hoop". 

Vlaanderen sloot zich aan bij de oproep van de 

Verenigde Naties. Omdat de emancipatie van 

seropositieven en zieken nog altijd veel te wensen 

overlaat werd Wereldaidsdag dit jaar gekoppeld aan 

een grootse solidariteitskampagne. 

Het tema van Wereldaidsdag 96 vestigt de 
aandacht op de nood aan nationale en 
internationale soldiariteit én op het 
sprankeitje hoop dat recente wetenschap
pelijke ontwikkelingen op het gebied van 
medikatie brengen. Een cocktail van ver
schillende medicijnen kan immers het 
ziekteproces van Aids uitstellen. Pro
bleem is echter voorlopig dat deze me
dikatie zo duur is dat het merendeel van 
de mensen met Hiv/Aids ervan verstoken 
blijven. Zelfs in het rijke Vlaanderen is 
deze dure medikatie voor heelwat pa
tiënten niet vanzelfsprekend. 
Aidscijfers geven voor Vlaanderen is niet 
zo makkelijk. In ons land is het federale 
Instituut voor Hygiëne en Epidemologie 
(IHE) verantwoordelijk voor de verwer
king van de gegevens van Aidspatiënten. 
Wel heeft men nu een geografische ver-
dehng van de residenten (red.: mensen 
die op het moment van de diagnose vijf 
jaar of meer in Vlaanderen wonen) per 
regio gemaakt. Zo telt Vlaanderen van
daag 389 aidspatiënten, Brussel 606 en 
Wallonië 292. Naast deze 1287 aids
patiënten zijn er nog eens 741 niet-
residenten aanwezig in de federatie. Bijna 
de helft van de Belgische patiënten woont 
in de regio Brussel. De anderen komen 
hoofdzakelijk uit de regio's Antwerpen en 
Luik en hun voorsteden. 
Tot '92 steeg het aantal Aidspatiënten 
jaarlijks. Vanaf '92 treedt een stagnatie 
op. Dit is zonder twijfel voor een deel ten 
gevolge van de meer frekwent gebruikte 
preventieve behandelingen bij besmette 
personen. 

Nog steeds blijft homo- en biseksuele 
overdracht het belangrijkste risiko bij 7 
op de 10 Vlaamse mannen. Heterosek
suele overdracht, de overdrachtswijze 
voor 3 op de 10 volwassenen, speelt een 
rol bij 6 op de 10 vrouwen. 
Dit jaar zijn er in België 10.300 be
vestigingen van positieve HlV-testen aan
gegeven. Van 8.857 kent men de leeftijds-

en geslachtsverdeling. Er zijn 5.852 
mannen en 3.005 vrouwen. Van de 10 
mensen met een positieve serologie zijn er 
dus zeven van het mannelijke geslacht. 
45% behoort tot de leeftijdsgroep van 25-
34 jaar. 31 procent woont in Vlaanderen, 
29 procent in Wallonië en 40 procent in 
Brussel. Rekening houdend dat er slechts 
over 5.239 personen gegevens voorhan
den zijn over de woonplaats. Bijna de 
helft heeft de Belgische nationaliteit. Een 
tien procent zijn Europeanen, 44 procent 
zijn Afrikanen en ruim twee procent 
komen van andere kontinenten. We zien 
hier een onstante gedurende de jongste 
jaren. 

We kunnen de provincies waarin HIV 
voorkomt in drie grote kategorieën de
len. Hoog in Vlaams-Brabant, Waals-
Brabant en Brussel. Matig in Antwerpen, 

Limburg, Oost- en West-Vlaanderen en 
Luxemburg. 

Van de 10 volwassen seropositieven man
nen in België van wie er informatie is over 
hun infektierisiko, hebben er 7 homo
seksuele kontakten. Hieronder een deel 
getrouwde mannen. In de leeftijdsgroep 
15-24 jaar valt het hoge percentage drug
gebruik op. 

of weinig voor om veilig te vrijen. Noch

tans is voor hen ook slechts één bood

schap : het condoom. 

„Vele mensen geloven nog dat het dragen 

van het rode solidariteitslintje betekent 

Aids in Vlaanderen: 
de cyfers 

We mogen aannemen dat sinds 1994 het 
aantal nieuw ontdekte HFV-seropositie-
ven in Vlaanderen schijnt te dalen. Voor 
de leeftijdskategorie 15-24 jarigen is het 
echter oppassen geblazen. Zowel voor de 
drugsgebruikers als voor de vrije seksers. 
Nog teveel jongeren ervaren Aids als een 
ziekte van de dertigers en voelen er niks 

dat je zelf besmet bent", vindt Patrick 
Reyntiens van de Witte Raven. „Er is nog 
een hele weg af te leggen". De Vlaamse 
Aidsverenigingen ervaren nog steeds dat 
de onwetendheid bij de bevolking groot 
is. Zowel bij jong als oud. Zo kennen 
velen nog steeds het verschil niet tussen 
seropositieven en aidspatiënten. De 

Vlaamse Aidswereld vreest vandaag dat 
de hele hetze rond de affaire Dutroux het 
aidspreventiebeleid bemoeilijkt. Voor 
vele Vlammgen is alles wat me seks te 
maken heeft plots vies geworden. Alles 
wordt in hetzelfde potje gestoken. 
„Nu de levenskwaliteit van seropositie
ven dankzij nieuwe medicijnen verbetert, 
is het meer dan nodig dat de solidariteit 
toeneemt" zegt Patrick Reyntiens. „Nog 
steeds worden mensen ontslagen of uit
gestoten door hun familie als ze melden 
dat ze besmet zijn met het virus. Het 
onbegrip heeft veel te maken met de angst 
om besmet te worden." 

Mik Stas 

o» Info: Vlaams aidscoördinaat (Ipac), 

Marnixplaats 16, 2000 Antwerpen, 

tel. 03/238.68.68. Fax: 03/248.42.90. 

Ook Jongeren 
moeten veilig 
vruen. AIDS is 
geen ziekte 
van dertigers. 

Telkens ik in de krant iets over kinderarbeid 
iees loopt mij een koude rilling over de rug. 
Kinderarbeid is de wansmakelijkste vorm 
van slavenarbeid. En zeggen dat die bij ons 
nog bestond tot vlak voor de eerste we
reldoorlog . Om maar te zwijgen over de vele 
veertienjarigen die na het achtste studie
jaar naar fabrieken en ateliers gingen wer
ken, dat gebeurde nog tot in de jaren 
vijftig. 
Maar het is niet omdat kinder- en sla
venarbeid bij ons verboden is dat wij er niets 
mee te maken hebben. Kijkt u er maar eens 
het speelgoed van uw kinderen of klein
kinderen op na. Dat komt grotendeels uit 
landen waar slavenarbeid, ook door kin
deren, nog gewoon is Made in Taiwan, 
Thailand, China, Indonesië, Vietnam en 
noem maar op 
Een week na Sinterklaas vlei m'n oog op het 

^ ACK ZO • 

goedfabrikanten die, om aan onze over
dreven vraag te kunnen voldoen, hun ar
beiders zo onder druk zetten dat velen er 
onder bezwijken Inspekteurs van WDM 
vonden fabrieken waar ploegen 24 uur aan 
een stuk, zonder het daglicht te zien, in 
onmenselijke omstandigheden voor de 
grote Europese speelgoedmerken labeu
ren Toestanden zoals ze bij ons in vorige 
eeuw bestonden Geen recht op vakantie, 
geen ziekteverzekering, geen zwanger
schapsverlof, dreiging met ontslag om de 
haverklap 
In China vond WDM een arbeidster van 17 
die elf uur per dag presteert aan een 
hongerloon van 50 fr. per dag Nauwelijks 
een rustpauze, niet eens een vrije dag om 
op adem te komen. 

Spelen met tranen 
bericht dat achter het speelgoed, dat wij zo 
gul voor onze kindertjes kopen, een berg 
menselijke ellende zit. Miserie die wij niet 
eens goed kunnen maken. Want van al het 
speelgoed dat Europa, u en ik dus, in de 
kerstperiode koopt komt drie kwart uit Azië. 
Alleen reeds in de maand december wordt 
In Groot-Bhttannië voor ruim 40 miljard fr. 
speelgoed gekocht. In België wordt de 
jaarlijkse omzet speelgoed op zo'n 13 mil
jard fr. geschat. Het gros van al deze speel
tjes wordt in mekaar geknutseld door kin
deren en andere zeer goedkope werkkrach
ten. 
in Engeland voert het World Development 
Movement (WDM) aktie tegen deze 
schande. De vereniging haalt het voorbeeld 
aan van een arbeidster in Macao die reeds 
twee maanden zonder onderbreking over
uren klopt. Dat moet nu eenmaal in de 
werkwijze van de grote Aziatische speel-

Volgens WDM ontzien sommige Aziatische 
speelfabrlkanten niets of niemand om de 
Westerse vraag naar speelgoed tijdens de 
kerstdagen te voldoen, tijdig leveren is de 
boodschap. Samen met vakbonden zet 
WDM handelaars en kopers aan te eisen dat 
speelgoed op een mensvriendelijke manier 
wordt gemaakt en dat de mensonterende 
werkomstandigheden ophouden. 
Kunnen wij dan niets doen? Zeer zeker! 
Internationaal werd een gedragscode uit
gewerkt die door de Internationale Raad 
voor de Speelgoedsektor werd aangeno
men. De code verbiedt kinder- en dwang
arbeid, eist dat de werkomstandigheden 
menselijk zijn en dat fatsoenlijke lonen wor
den uitbetaald. Maar met internationale 
afspraken is het altijd hetzelfde liedje. Ze 
zijn mooi en nuttig, maar ze moeten nog 
toegepast worden ook. En wie zal ze gaan 
kontroleren tot in de kleinste dorpen van 

Indonesië? in de weggestopte ateliers van 
Vietnam? In de sloppen van Manilla? 
Bovendien is de vraag groot of onze speel
goedfabrikanten wel bereid zijn vierkant 
achter de code te gaan staan. 
Bij ons werd de handelsorganisatie Fair 
Trade opgericht, FT schreef twaalf grote 
speelgoedfabrikanten in eigen land aan. 
Negen antwoordden met eens Maar drie, 
en met van de minste, wel Nintendo be
trekt z'n hele produktie uit Japan waar er 
geen problemen met kinder- en dwang
arbeid zouden zijn. Jumbo, dat vooral met 
China werkt, is bereid de internationale 
code toe te passen Lego kijkt nu reeds 
streng toe dat in de werkhuizen waar ze 
bestelt de arbeidsomstandigheden men
selijk zijn. 
Dne van de twaalf. Maar waarom antwoord
den de negen anderen met? Halen zij hun 
speelgoed uit de ateliers waar tranen da
gelijkse kost zijn? De vraag stellen is ze 
beantwoorden. En dat kunnen we doen' 
Mij IS altijd het verhaal bijgebleven van de 
schoorsteenvegers bij ons, zij werden ge
holpen door kleine kinderen omdat die zo 
gemakkelijk In de nauwe schouwen konden 
worden neergelaten Als ik aan kinderarbeid 
denk komt dit fragment mij steeds voor de 
geest Kinderen die voor schouwvegers 
werkten werden met stokslagen gedwon
gen hun angst om af te dalen te over
winnen. Als een bang kind langs onder In 
een schouw moest kruipen liet men het 
door een geoefende jongen volgen, die 
prikte dan met een scherp voorwerp in zijn 
voeten, enz... 
Dit verhaal stamt uit de vorige eeuw, en wij 
vinden het vandaag terecht een schande. 
Dat in derde wereldlanden kinderen tot een 
vergelijkbare arbeid verplicht worden, daar 
hebben we blijkbaar minder moeite mee 
Maar het blijft even onaanvaardbaar, even 
mensonwaardig. Wie voor kerst een speel
tje koopt moet weten dat daar veel kln-
dertranen mee gemoeid zijn 

R.Asmus 
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H et boek 'Tussen Koning en Regent België 1949-

1950' schetst de problematiek waar de regering 

Eyskens I voor stond, toen die in augustus 1949, na 

45 dagen onderhandelen, uit de startblokken schoot. 

Dat de „vakantieregering" - zo sprak men erover -

niet voor vier jaar werd gevormd, was duidelijk, 

maar dat de regering het iets meer dan zeven 

maanden uithield was toch een wonder. 

Gaston 
Eyskens 

(links) had 
meegestemd 

tegen Leopold 
III (rechts) 

maar heeft 
zich daarvoor 

later wel 
veront

schuldigd bU 
de vorst. 

6 

In 1949 openden koninklijke besluiten en 
wetten nog met de woorden: „Gezien, 
door het toedoen van de vijand, de ko
ning in de onmogelijkheid verkeert om te 
regeren...." Hoe deze fiktie doen op
houden zonder de demokratische instel
lingen, dus niet enkel het koningschap, in 
het gedrang te brengen, was de opdracht 
die de regering Eyskens I zich gesteld had. 
Of hoe terug een koning op de troon 
gebracht? De auteur, Vincent Dujardin 
heeft getracht door grondig onderzoek de 
verschillende hoofdrolspelers en hun op
treden gedurende het jaar waarin de 
koningskwestie uiteindelijk tot een op
lossing zou komen, te duiden. Waar nodig 
wees hij op de voorgeschiedenis, waar 
nuttig duidde hij de gevolgen aan van 
bepaalde keuzen en oplossingen, terwijl 
hij zich heel rigoureurs hield aan dit ene 
jaar, 1949-1950. De bedoeling van de 
auteur, de weg naar de oplossing te 
schetsen, komt ons lovenswaardig voor, 
de uitgekiende uitwijdingen maken dui
delijk hoe het verslag van een regerings
jaar altijd weer noopt tot vooruit- en 
achteruit kijken. 

EEN SLEUTEUAAR 

Terecht kan Vincent Dujardin dit „con
sulaat" een sleuteljaar, misschien zelfs een 
sleutelregering noemen. Naast de ko
ningskwestie kwamen ook de toekomst 
van het onderwijs, de problemen van een 
duurdere steenkoolontginning en de be
ginnende eenmaking van Europa de 
agenda bezwaren. Verder zweefde het 
zwaard van Damocles boven de unitaire 
staat, uiteraard de problemen van de al te 
sterke repressie en de taaivraagstukken. 
Aan de meeste van deze problemen heeft 
men toen weinig kunnen verhelpen, maar 
uiteindelijk zou men toch, door kom-
promissen, zoals bij de koningskwestie 
ontwikkeld, tot oplossingen komen. De 
auteur geeft aan dat Eyskens hier in 
zekere zin gefaald heeft en dit zelf ook 
gedacht moet hebben. Alleen blijft de 
vraag, waarin dat falen dan wel bestond, 
niet helemaal opgehelderd. De auteur 
schetst de onmogelijkheid van de po
litieke klasse om de moeilijke keuze te 
maken Leopold III en de bevolking recht
uit te vertellen waar het om te doen was. 
Niemand in de hoogste politieke kringen, 
op Paul van Zeeland en Albert De Vlees-
chauwer na, stond voor de vorst in de bres 

en wilde hem doen terugkeren. De so
cialisten, opgejaagd door de kommu-
nisten die de vakbonden in Wallonië 
kontroleerden, wilden onder geen beding 
weten van een terugkeer van Leopold. 
Spaak mocht er in principe en binnens
kamers wel toe geneigd lijken, omdat hij 

het de auteur voor, het meest van al 
bewogen om van begin af aan ervoor te 
zorgen dat er een einde kwam aan de 
kwestie, maar zonder Leopold. 
Waarom de socialisten zo nodig tot en 
met straatgeweld alle middelen hebben 
ingezet, toont Vincent Dujardin niet aan. 
Hun machtspolitieke inzichten tracht hij 
wel te schetsen, maar dat is een van de 
zwakke punten van het verhaal. De hou
ding van de liberalen daarentegen liet 
weinig aan duidelijkheid te wensen over. 

VOLKSRAADPLEGING 

De grondwet staat met toe dat het volk 
anders dan voor het uitbrengen van een 
stem naar de urne wordt geroepen. Of 

Het verhaal van 
een krisis 

er politiek garen bij dacht te kunnen 
spinnen, maar gooide het cynisch over 
een andere boeg. Dat blijkt nog het sterkst 
toen de CVP-PSC hem op een hoge post 
m de GEES, de Organisatie voor Eu
ropese Ekonomische Samenwerking, de 
verre voorloper van de huidige Europese 
Unie, wilden parkeren en hij resoluut 
weigerde om het socialistische weerwerk 
verder mee te leiden. De liberalen waren 
hopeloos verdeeld, vooral tussen 
Vlaamse en Waalse liberalen, juist om
wille van de houding van de linkse krach
ten in het industriële bekken van Wal
lonië. 

LIMOGES 

Maar wat was dan de reden waarom 
Links in België de koning niet terug
wilde? Niet zozeer de gebeurtenissen in 
mei '40 of het zogenaamde morgana
tische huwelijk van de koning, wel het 
politieke testament van de koning, waar
uit Vincent Dujardin twee belangrijke 
passages citeert. De eerste gaat over de 
verwachting van de koning dat de mi
nisters, die hem in de verwarrende dagen 
van '40, in navolging van de Franse 
president Reynaud zwaar beledigd had
den, hun excuses zouden aanbieden. Toen 
dat bekend is geraakt, hebben de linkse 
ministers daarin hun gelijk gevonden 
voor elke afwijzing van Leopold III. Gas
ton Eyskens had in Limoges, waar het 
Belgische parlement toen radeloos zat te 
wachten op wat komen zou, mee gestemd 
tegen de koning, maar heeft zich nadien 
wel verontschuldigd bij de vorst. Maar 
vooral had hij ingezien dat Leopold niet 
de geschikte houding innam om in een 
parlementaire demokratie te funktione-
ren. Dat heeft Gaston Eyskens, zo komt 

nog, referenda met de kracht van wet
geving zijn grondwettelijk verboden, al
leen het parlement kan wetten stemmen 
of afkeuren. Toch wilden zowel de koning 
als de CVP bewijzen dat er een de
mokratische meerderheid bestond voor 
de terugkeer van de koning. Socialisten 
en verdeelde liberalen hebben lang de 
boot afgehouden, maar moesten uitein
delijk toch de organisatie van een kon-
sultatieve volksraadpleging toestaan, ten 
einde het parlement een richting tot be
sluit te geven. Door evenwel, na veel 
gepalaver, de stemming per regio te laten 
tellen, heeft men ineens alle speelruimte 
weggenomen, meer nog, heeft men de 
scheiding der geesten tussen het indus
triële Wallonië en de rest van het land, dus 
niet enkel Vlaanderen, duidelijk aange
geven. 

Uit de volksraadpleging zijn dan ook geen 
besluiten getrokken, of liever, daar te
genover hebben de vakbond en de BSP de 
straat laten spreken, met veel lawaai en 
zelfs doden. Zodat men uiteindelijk heeft 
moeten kiezen voor de troonsafstand in 
twee fasen en de opvolging door Bou-
dewijn I, toen nauwelijks 20 jaar oud en 
zelf op geen enkele manier betrokken bij 
het grote machtsspel. 

MOEILIJKE KEUZE 

Uiteraard hield de regering zich niet enkel 
met de koningskwestie bezig. Andere 
problemen, zoals de desastreurse deva
luatie van het Britse pond, dat maar 
eventjes 30,5% aan waarde ten opzichte 
van de dollar, of het goud, verloor, noop
ten tot snel en krachtig ingrijpen. Ook 
Nederland en Frankrijk namen dermate 
drastische maatregelen, dat de Belgische 
frank niet zonder meer de bestaande 

pariteit kon behouden. Uiteindelijk werd 
de frank met 12,43% gedevalueerd, wat 
uiteindelijk een revaluatie was ten op
zichte van de andere munten. Dit mo
netaire avontuur was samen met de ope-

ratie-Gutt een van de noodzakelijke in
grepen die de ekonomische groei in de 
loop der volgende decennia mee mogelijk 
gemaakt hebben. 

Ook de sluimerende schoolstrijd weet 
Vincent Dujardin goed te schetsen en 
welke rol Gaston Eyskens daarin wist te 
spelen, komt al evenzeer goed uit de verf. 
De taalstrijd zelf kwam opnieuw mee de 
agenda's van de regering beïnvloeden, 
maar zou pas in de loop van de jaren 
zestig het beleid echt fundamenteel be
ïnvloeden. 

ALGEMEEN BELANG 

Als wij dit boek entoesiast bespreken, dan 
hebben we toch voorbehoud bij bepaalde 
aspekten zoals bij die ene (grote) uit
schuiver over de gewestvorming, maar 
ook bij de al te partijdige houding die 
Vincent Dujardin aanneemt tegenover de 
hoofdpersonen. 

Deze studie leert verder dat van een debat 
weinig sprake was, alleen van het in
nemen van taktische posities, een stevig 
propaganda-netwerk en hopen dat de 
publieke opinie de zaak kon blijven slik
ken. Met het recent gepubliceerde boek 
van Manu Ruys voor ogen stellen we vast 
dat het vijftig jaar geleden niet beter 
gesteld was met de politiek dan vandaag, 
waarschijnlijk ook niet slechter. Bij de 
waardering van politieke fenomenen 
houden we te vaak een ideaaltype van 
demokratie voor ogen, dat nooit getoetst 
wordt aan de kenmerken van het machts-
pel dat in se weinig kan verschillen van 
regime tot regime. Alleen, in een de
mokratie wordt geweld, ook straatge
weld, in principe niet geduld. Voor het 
overige blijft macht en dus het machts-
motief essentieel, alleen de middelen ver
schillen en vooral het doel, nl. het al
gemeen belang te dienen, geniet legi
timiteit. De inzichten wat het algemeen 
belang nu precies vereist, daarover kan 
verschil van mening bestaan, wat aan
leiding geeft tot partijvorming. Meestal 
evenwel bepalen partijstrategische opties 
de benadering van konkrete kwesties. 

Bart Haers 

c» Gaston Eyskens, tussen Koning en 

Regent. België 1949-1950: een sleu

teljaar. Vincent Dujardin. Uitg. Meu-

lenhof-Kritak, Leuven. 269 bh, 798 

fr. 
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Nederlandse vluchten verstoren 
nachtrust grensbewoners 

Wie al eens in Lanaken is geweest, heeft 
daar zeer waarschijnlijk de affiche Geen 

Oost-Westbaan aan de ramen van de 
Lanakenaren zien hangen. Die start- en 
landingsbaan zou er moeten komen op 
het vliegveld van het Nederlandse Beek, 
nabij Maastricht en dus ook in de on
middellijke omgeving van Lanaken, 
Riemst en Bilzen. De Maastricht Aachen 

Airport wil immers uitbreiden en dat kan 
niet zonder hinder te veroorzaken voor 
de omwonenden. De burgemeesters van 
de drie betrokken (Vlaams-)Limburgse 
gemeenten, respektievelijk Guido Willen 

(VLD), Jan Peumans (VU) en Johan Sau-

wens (VU), hebben nu de koppen bij 
elkaar gestoken en willen gezamenlijk 
akties ondernemen tegen een verdere 
uitbreiding van de luchthaven. 
Een eerste probleem - dringender nog 
dan de Oost-Westbaan - vormen daar bij 
de geplande nachtelijke vluchten. Op 1 
november j.1. zette de Nederlandse mi
nisterraad het licht op groen voor een, 
voorlopig beperkt, aantal nachtvluchten. 
Het laat zich raden dat de bewoners van 
Lanaken, Bilzen en Riemst daar niet mee 
opgezet zijn. Maar ook de bewoners van 
o.a. Diepenbeek, Genk, Hoeselt, Maas-
mechelen en Zutendaal zullen niet ge
vrijwaard blijven van nachtelijke geluids
overlast. 

PASSIEF AFWACHTEN 

De drie burgervaders hadden op woens
dag 4 december j.1. over het probleem een 
onderhoud met het kabinet van federaal 
mmister van Vervoer Michel Daerden. 

Daaruit bleek dat de Nederlandse re
gering geen voorafgaand overleg had ge
voerd met die van België. Ook vanuit de 
Vlaamse regering is er sinds februari 1995 
niets meer aan het dossier gedaan. In dat 
laatste kontakt beloofde Vlaams minister
president Luc Van den Brande een 'ge-
koördineerd intern Vlaams overleg' op te 
starten met het oogpunt te komen tot een 
'gekoördineerd Vlaams standpunt'. De 
drie laken die passieve houding en menen 
dat het wat zij noemen 'schuldig stil

zwijgen' heeft geleid tot een probleem
loze Nederlandse besluitvorming. Ze vra
gen dan ook dat de Vlaamse regering 
wakker zou schieten en protest zou aan
tekenen tegen de Nederlandse beslissing 
rond de nachtvluchten én tegen de aanleg 
van een oost-westbaan. 
Willen, Peumans en Sauwens vinden het 
voorts 'verbijsterend' dat Nederland, dat 
in milieudossiers steeds het waarschu
wende vingertje opsteekt om anderen de 
les te spellen, hier 'schaamteloos' de 
geluidshinder exporteert naar een buur
land. „Hetgeen men niet aanvaardt voor 
Geleen en Maastricht - met name de 
nachtvluchten - wordt vlug even weg
gestopt bij de buur. Dit betekent een 
regelrechte aantasting van het interna
tionaal recht van nabuurschap: inzake 
milieu in het algemeen en geluidshinder 
in het biezonder wordt abnormale bu-
renhinder niet langer aanvaard. De be
trokken staat kan hiervoor aansprakelijk 
worden gesteld." 

BETONNEN MUUR 

De drie hebben hun klachten kenbaar 
gemaakt aan Luc Van den Brande, ook 

Lezing over 
Vlaamse 
ideiititeit te 
PiKsniuiaé~ 
Op maandag 23 december a.s. 
wordtom 1lu. in het Auditorium 
van de IJzeitoren te Dil<smuide 
een broctiure^oor de leerkrach
ten LO, eerste graad iVlO en le
raren Geschiedenis voorgesteld. 
De tekst heet De iJzertoren, 
Vlaams Memoriaal in een Euro
pees en Mondiaal Vredesdo-
meln. 
De voorstelling gaat gepaard 
met een lezing over Vlaamse 
Identiteit door prof. Chris Van-
denbroeke, Vlaams parlements
lid. 
De brochure is gratis en de aan
wezigen wordt een kerstdrankje 
aangeboden. 

Vlaams minister voor Buitenlands beleid, 
aan Michel Daerden en aan Eric Derycke, 
federaal minister van Buitenlandse Za
ken. Tot slot beloofden ze nauwgezette 
akties te zullen blijven ondernemen in 
samenwerking met de plaatselijke milieu-
en bewonersgroepen aan beide zijden 

van de Maas, die de natuurlijke grens met 
Nederland vormt. 

Want ook aan Nederlandse zijde is men 
niet helemaal gelukkig met de uitbreiding 
van de luchthaven. Zeker niet met het 
zgn. 'Betonnen Muur-koncept'. Dat laat
ste houdt in dat opstijgende en landende 
vliegtuigen de Maas niet zouden over
schrijden en dus boven Nederlands 
grondgebied zouden blijven. Deskundi
gen achten het evenwel technisch haast 
onmogelijk dat de vliegtuigen binnen die 
kleine ruimte maneuvers zouden kunnen 
uitvoeren. Indien het ze toch lukt spreekt 
het voor zich dat de geluidshinder - door 
bv. het steile en snellere opstijgen - nog 
groter zou worden. De drie burgemees
ters van hun kant besloten hun klach
tenbrieven met de hoop op een 'krachtig 
en doortastend optreden'. 

(gv) 

Kompositie-
wedstrua 
Op zaterdag 22 maart 1997 wordt in 
Edegem voor de 15 de keer een volks
zangsavond gehouden. Het organisatie-
komité Kom zing met mij en de stichting 
Julia Engelen-Saenen heeft in dat kader 
beslist om voor de tweede keer een kom
positiewedstrijd uit te schrijven. De deel
nemers maken kans op een geldprijzen 
van 50.000 of 25.000 fr. en de bekroonde 
werken zullen een eerste maal voor een 
groot publiek ten gehore gebracht wor
den op de zangavond. 
c»Meer informatie en wedstrijdregle

ment: Stichting Julia Engelen-Saenen, 

p.a. Lieve Meuris-Engelen, Jagers

straat 25 bus 35, 2140 Antwerpen, 

tel. 031271.04.01. 

De regionale vu-krant 

Verspillende 
geneeskunde 

Op een ogenblik dat overal koortsachtig wordt gesnoeid 
om de EMU-norm te halen, bereikt ons het bericht dat 
het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering 
(RIZIV) met een tekort van 29 miljard worstelt. 
Hoe dikwijls heb ik als kamerlid deze verspillingen aan
geklaagd? Niettegenstaande de beperkingen vla en-
veloppesystemen en profielkommissies blijven de over
bodige uitgaven uit de hand lopen Onze medische 
kuituur IS zodanig misgroeld dat een doktersbezoek 
bijna ondenkbaar is zonder een voorschrift van meer
dere medikamenten. Overbekend is het misbruik van 
pijnstillers dat tot nierbeschadiging leidt en zelfs tot de 
superdure nierdyalise of -transplantatie Hoeveel over
tollige artsenbezoeken worden niet afgelegd in onze 
rustoorden waar ook gezonde oudjes wekelijks gepaald 
worden met een bloeddrukmeüng en wat versterkende 
vltamientjes' 
Een schokkend voorbeeld van sociale fraude op het 
medisch-agransch vlak is mij deze zomer ter ore ge
komen Een arts in het Aalsterse heeft er niets beter op 
gevonden dan zijn tuin te laten verzorgen door een 
handige zwartwerkende stempelaar wiens vergoeding 
geregeld werd op de rug van het RlZlV Jawel, als 
betaalmiddel overhandigde de dokter een aantal ge
tuigschriften voor verstrekte hulp die door het zie
kenfonds werden terugbetaald. 
Deze flagrante diefstal kan niet eens aangeklaagd wor
den omdat dit met te bewijzen is Aangezien de tuinman 
nooit bekent, blijft de arts ongrijpbaar en kan hij 
ongestoord verder boeren om onze kosten. 
Destijd noemde ik Belglé ,,de wereldkampioen van de 
pacemakers". Verleden week lazen wij dat deze hart
ritmestimulatoren bij ons vier maal méér worden In
geplant dan het Europees gemiddelde en per stuk ook 
veel duurder kost Omdat met alle ziekenhuizen over 
gespecialiseerde artsen beschikken om dit kleinood 
deskundig in te planten, worden zij bijgestaan door dure 
specialisten van de firma Kostprijs een miljard per 
jaar 
En dan zijn er nog de tientallen miljarden die de 
Europese kommissie uitstrooit ter ondersteuning van de 
schadelijke tabaksteelt 
Enerzijds hebben wij dus de genotszoekers die zich 
bijwijlen ziek of kapotroken, -dnnken of -neuken (aids) 
terwijl anderzijds volksgenoten met een gezondere 
levenswijze toch maar moeten opdraaien voor een 
solidaire algemene ziekte- en invaliditeitsverzekering 
Als daensist ben ik van mening dat de sterke de zwakke 
moet helpen Dit betekent echter niet dat wij de lasten 
moeten torsen van de nadelige gevolgen van de zie
kelijke levenswandel van onverantwoordelijken 

Jan Caudron 
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Een traktor 
voor het Nageven 

In naam van het voltallige Limburgse 
provinciebestuur overhandigde Frieda 

Brepoels, VU-gedeputeerde voor o.a. 
Ruimtelijke Ordening, Milieu en Natuur, 
aan de VZW Natuurreservaten een breed-
spoortraktor met kipwagen. Het Lim
burgse provmciebestuur heeft zich reeds 
geruime tijd geëngageerd om het na
tuurgebied het Hageven mee te helpen 
uitbouwen tot een natuurreservaat met 
internationale faam. Het feit dat het 
gebied grensoverschrijdend één geheel 
vormt met het reservaatsgebied de Pla
teaux vergroot de internationale uitstra
ling. 

Reeds in 1984 heeft het provinciebestuur 
de samenwerking met de VZW Natuur
reservaten opgezet in funktie van een 
gezamenlijk aankoopbeleid en -beheer. 
Die verbintenis van de provincie heeft 
reeds geleid tot een totale oppervlakte 
van 110 ha in eigendom: de helft van de 
totale oppervlakte van het Hageven. Het 

provmciebestuur heeft sinds 1987 haar 
eigendommen grotendeels in koncessie 
gegeven aan Natuurreservaten, tenemde 
een globale en uniforme beheersvisie te 
realiseren. De provincie heeft weliswaar 
twee arbeiders in dienst om de nood
zakelijke beheerswerken uit te voeren, 
maar zondet de vrijwilligers van VZW 
Natuurreservaten was het veelzijdige en 
intensieve beheerswerk niet mogelijk. 
Het terreinbeheer bleek echter zowel 
door de oppervlakte van het reservaat als 
door de veelzijdigheid en de intensiteit 
van de beheerswerken steeds moeilijker 
zonder toereikende materialenbank. 
Frieda Brepoels: „Het kappen, zuiveren 
en uitslepen van hout, de grondwerken 
aan de vijvers, kanalen en greppels, het 
plaggen van heide, het aan- en afvoeren 
van werfmateriaal en de omvorming van 
bouwlanden tot schrale graslanden en 
bloemrijke hooilanden veronderstellen 
immers een degelijk uitgerust machine

park. De aankoop - door het provm
ciebestuur - van een breedspoortraktor 
voor de beheerswerkrgroep van het Ha
geven was dus noodzakelijk en legitiem. 
Door de aankoop ervan wordt de ar
beidsduur immers tot een derde terug

gebracht, wat uiteindelijk betekent dat 
door dezelfde mensen tot driemaal meer 
beheerswerken tot een goed einde kun
nen worden gebracht. De 1,3 miljoen fr. 
die de traktor en de kipwagen kosten zijn 
dus goed besteed." 

Repressie in Kortrijic 
Op aandringen van Walter Deconinck, 

bestuurslid VU-Kortrijk, schreef Joost 

Ballegeer, eveneens VU-bestuurslid in 
Kortrijk, een boek over de repressie in 
deze stad. 

Eerst worden de bevrijdingsdagen be
schreven. Vervolgens wordt biezondere 
aandacht besteed aan de situatie van een 
aantal repressieslachtoffers als dat van 
Goddaer en Herbert. Ook wordt ingegaan 
op de Kortrijkse strafmaat voor inci-
vieken en opr het, lokaal initiatief voor 
hulp aan de door, repressie getroffen 
gezinnen. Interessant is dat bovendien de 
interneringscentra worden besproken, 
met biezondere aandacht voor de sfeer en 

de levensomstandigheden in het inter
neringskamp De Wikings. 

Tot slot worden in drie bijlagen brief- en 
dagboekuittreksels van gedetineerden 
opgenomen. Door hun grote autenticiteit 
geven deze bijlagen meer kleur en waar
heidsgetrouwheid aan het eigenlijke stu
diegedeelte. 

Repressie en interneringskampen in Kort
rijk (1994-1947). Joost Ballegeer, uitg. 
VU-Kortrijk. 120blz., 500 fr., portkosten 
inbegrepen. Storten kan op nummer 460-
0463861-47 van Volksunie-Kortrijk, 
Sint-Martens-Latemlaan 7, 8500 Kort
rijk. Info: 056/22.35.07. 

OOST-VLAANDEREN 
vr. 20 dec. OESTELBERCEN: ceert 

Bourgeois spreekt over: „is het gerecht 
corrupt?" Om 20u. in het Gemeentelijk 
Ontmoetingscentrum, Kerkham te Destel-
bergen. Toegang gratis. Org.: Dr. Goosse-
naertskrlng Destelbergen-Heusden. 

Za. 21 dec. NlNOVE: Kerstfeest van 
WVG-Ninove. Om 12u.30 in Ter Kloppers, 
Aardeweg 96 te Outer. Met broccollroom-
soep, tongfilets, ossehaas, ijs en koffie. 
Deelname: 875 fr. p.p. info en inschrijving 
(voor 12/12): René Martens 
(054/33.45.47). 

ZO. 22 dec. AAICEM: Kerstmarkt 
vanaf 13U.30 in en rond De Schuur, Po
pulierenstraat 15. Met geschenken, kerst
mis, oudejaar, nieuwjaar, kunst en kuituur. 
Org. Kerstkomitee Aaigem i.s.m. VU-Erpe-
Mere. info: Patrick Verbestel of Christina 
Smekens (053/62.73.89). 

Zo. 26 Jan. CENTBRUCCE: Jaarlijkse 
ledenvergadering met nieuwjaarsreceptie 
van 11u. tot 12U.30 voor leden en sim-
patisanten. Aansluitend om I3u. demokra-
tisch etentje (via inschrijving). Gastspreker: 
Geert Bourgeois, info: 09/231.19.41. 

WEST-VLAANDEREN 
DO. 19 dec. BftUCCE: Eric Defoort 

over „Het klauwen van de historikus". Om 
I5u. in De Gulden Spoor, 't Zand 22. org.: 
informativa. 

Za. 21 dec. BRUGGE: VUJO-West-
Vlaanderen-weekend in Brugge. Start om 
9u. Einde op zo. 22/12 om I2u. Over
nachting in jeugdherberg Bauhaus, Lan-
gestraat 135. Vergaderingen in Jeugdhuis 
den Dwarskop (zijstraat Lange Rei). Aan
sluitend op zondag een kerstaktie op de 
Brugse kerstmarkt (Burg) t.v.v. Artsen zon
der Grenzen (ts. 12 en I7u.). Inschrijvingen: 
Wim Jaques, Dosfel-lnstttuut, 
02/219.49.50. Info: Zeger Collier kamer-
fraktie, 02/549.86.50. 

Ma. 23 dec. ROESELARE: Vlaamse 
winterverkenning met het Dosfelinstituut 
te Roeselare. Verzamelen om 9u.50 in 't 
Laag Plafond, Noordstraat 211. Einde om 
I7u. Programma: ontvangst stadhuis Roe
selare door schepen Lamsens en rondlei
ding. Namiddag bezoek aan het Kiein Se
minarie. Info en inschrijving: VCLD 
02/219.26.00, fax: 02/217.55.10. 

Za. 28 dec. DIKSMUIDE: Vlaamse 
winterveri<ennlng van de Westhoek, met 
het Dosfelinstituut. Verzamelen om 9u.30 
aan café 't Fort, iJzerdijk te Diksmulde. 
Einde om 20u.15 te leper Programma: 
frontstreekverkenning met keuze uit twee 
routes. In de namiddag literaire frontroute 
in het leperse, afgerond met de Last Post. 
Info en inschrijving: VCLD 02/219.26.00, 
fax: 02/217.35.10. 

Zo. 29 dec. IZECEM: Kerstreis naar 
de Ooster- en Zuiderkempen. Vertrek om 
llu.30 aan het Coederenstarion, Dirk Mar-
tenslaan. Prijs: 650 fr Vooraf inschrijven bij 
Rosa Decoene, H. Dunantstraat. Org.: FW. 

WO. 8 Jan. IZECEM: v-ciub voor 
kinderen: Whoutsis. Om I3u.30 in De Drie 
Gezellen, Mentenhoekstraat 4. Org.: Vla-
najo. 

WO. 15 Jan. ROESELARE: VKlub 
voor kinderen: Kijkdoos. C^ 45^.50 In zaal 't 
Laag Plafond, Gaaipersstraat i. Org.: Vla-
najo. 

zo. 19 Jan. BISSEGEM: ArrondiS-
sementele nieuwjaarsreceptie met hapjes 
en drankjes in Ontmoetingscentrum De 
Neerbeek, Vlaswaagplein. Gastspreker: 
Geert Bourgeois over „Justitie In de bran
ding". Vanaf I1u. Org.: vu-arr. Kortrijk-
Roeselare-Tielt. 

WO. 22 Jan. IZECEM: v-club voor 
kinderen: Kijkdoos. Om I5u.30 in De Drie 
Gezellen, Mentenhoekstraat 4. Org.: Vla-
najo. 

WO. 29 Jan. ROESELARE: V-Klub 
voor kinderen: Maskers maken. Om I3u.30 
in zaal 't Laag Plafond, Gaaipersstraat 2. 
Org.: Vlanajo. 

DO. 30 Jan. IZECEM: Prof (UG) en 
Vlaams volksvertegenwoordiger Chris Van-
denbroeke over „Vlaamse troeven. Giste
ren, vandaag en morgen ". Om 20u. in de 
bar van de Stedelijke Academie voor Muziek 
en Woord, Kruisstraat 15. Org.: VSVK. 

WO. 19 feö. IZECEM: v-club voor 
kinderen. Tema Juwelendoos. in zaal De drie 
gezellen. Org.: Vlanajo. 

Wo. 26 feb. ROESELARE: V-ClUb 
voor kinderen. Temal: Rubberen figuren, in 
zaal Laag Plafond. Org.: Vlanajo. 

WO. 26 feö. IZECEM: v-ciub voor 
kinderen. Temal: Rubberen figuren. In De 
Drie Gezellen. Org.: Vlanajo. 

VLAAMS-BRABANT 
vr. 20 dec. SCHERPENHEUVEL-ZI-

CHEM: Openbare gemeenteraadszitting in 
Stadhuis Scherpenheuvel, iste verd., om 
20U.50. Op de dagorde: begroting '96. Info: 
Fons Thuys (013/77.53.85) en Robert Jans-
sens (013/78.19.21). 

WO. 8 Jan. BRUSSEL: Aktuele dos
siers: Nelly Maes spreekt over,.Onderwijs
hervormingen" in een lunchgesprek om 
12u., Algemeen VU-sekretariaat, Erasmus-

zaal (2de verdieping), Barrikadenplein 12. 
Belegde broodjes en drank zijn gratis be
schikbaar Org.: VU en VCLD. 

LIMBURG 
Ma. 30 dec. VOEREN: Vlaamse win

terverkenning van het Dosfellnstituut te 
Voeren. Verzamelen om 9u.30 aan de kerk 
van Moelingen. Einde om 18u. In 's Gra-
venvoeren. Programma: verkenning van de 
zes Voerdorpen. Na de middag wandeling 
door het ekologisch waardevolle patrimo
nium, info en inschrijving: VCLD 
02/219.26.00, fax: 02/217.35.10. 

ANTWERPEN 
vr. 20 dec. WOMMELCEM: Kerst

zangavond. Om 20u. in Home St.Jozef, Kal-
lement 1. M.m.v. Paul Van de Voorde (ak-
kordeon), Bewonerskoors St.Jozef o.l.v. 
Christlane Nuyts, Kinderkoor Kandoncklaar 
o.l.v. Kristel & Krisje, de Kerstman en sa
menzang o.l.v. L. Jochems. Inkom gratis. 
Org.: Kult. Kring Jan Puimège. 

Za. 21 dec. ANTWERPEN: Bezoek 
aan de tentoonstelling „Het volk ten voeten 
uit". Om 11u. info en inschrijving tel. op di., 
do. en vr ts. 9 en 16u. tot 19/12. Org.: VU-
arr Antwerpen. 

Ma. 23 dec. ANTWERPEN: Het VU-
arr sekretariaat zal gesloten zijn van 23/12 
tot en met 05/01/97. Voordringende zaken 
kan men terecht via fax of antwoordap
paraat dat geregeld wordt opgevolgd: 
03/258.82.08. Intussen wensen VU-arr Ant
werpen iedereen prettige feestdagen. 

Zo. 2 feb. ZWIJNDRECHT: Oud-se-
nator Walter Luyten spreekt over,,Leven en 
werk van priester Daens". Samenkomst 
met de gepensioneerden vanaf I4u. Ver
dere info: Walter Luyten, 03/482.11.93. 
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SOS-demokratie! 

UIT DE REGIO 

Het politiek bedrijf kent woelige tijden. 
De demokratie staat inderdaad onder 
zware druk. Vandaag, aan de vooravond 
van de 21ste eeuw, zoeken we onze weg 
naar de toekomst, naar een nieuwe ma
nier van politiek voeren, naar een nieuwe 
politieke kuituur. 

Ook de politiek geëngageerde jongeren

organisaties trachten hierin hun verant
woordelijkheid te nemen. Het gaat im
mers om de maatschappij waarin de jonge 
generaties moeten opgroeien. Een maat
schappij waarin zij gekonfronteerd zullen 
worden met en erfenis uit het verleden. 
Of de komende generaties zullen kunnen 
rekenen op een efficiënt gerecht, op een 
duurzame sociale zekerheid? Of onze 
kinderen zullen opgroeien in een proper 
milieu, in veilige straten, in een ver
draagzame omgeving? Hiervoor hebben 
in de eerste plaats politieke jongeren
organisaties hun verantwoordelijkheid 
op te nemen. 

In april 1995, vlak voor de verkiezingen, 
sloegen de vijf demokratische politieke 
jongerenorganisaties {jongsocialisten, 

}ong-Agalev, VU-, CVP en VLD-jongeren) 

de handen in elkaar en werd de werk
groep "SOS-Demokratie!" opgericht met 
als belangrijkste doel het vertrouwen van 
de jongeren in de politiek te herwinnen. 
De laatste maanden kwamen de werk
zaamheden van de werkgroep, mede on
der druk van de aktualiteit in een stroom
versnelling terecht. Onder de slogan 
"SOS-demokratie! - Voor een vertrou-

wenspakt tussen samenlevingen politiek" 

stapten de politieke jongerenorganisaties 
mee op in de Witte Mars. 
Ondertussen werd op werkvergaderin
gen, over de traditionele partijgrenzen 
heen, behoedzaam afgetast hoe het po
litieke, het demokratische spel van mor
gen beter zou kunnen funktioneren. 
Deze week lanceren de politieke jon
gerenorganisaties hun gezamenlijk werk-

Het partijbestuur 
deelt mee 

Na afloop van het VU-partijbe-
stuur van maandag jl. werd vol
gende persmededeling ver
spreid. 

VU MET KONKRETE EISEN 
NAAR OVERLEGGROEP-
DEMOKRATIE 

De partijpolitieke hetze In het dos-
sier-DI Rupo Illustreert eens te 
meer dat de drie traditionele par
tijen geen enkele wil tot politieke 
verandenng aan de dag leggen. 
De chantage van de PS, de ne
derige schaamte van de CVP en 
het platte partljspel van de VLD 
tonen dat de oude krokodillen 
geen enkel Inzicht hebben In wat 
een nieuwe politieke kultuur moet 
zijn Ondanks de mooie beloften 
en het vele gepraat blijft de han
delswijze van de traditionele par
tijen dezelfde. 

De VU blijft zichzelf, nu meer dan 
ooit, als dé tegenmacht beschou
wen ten aanzien van het onvol
wassen politieke gekrakeel. We 
kunnen enkel en alleen maar vast
stellen dat de nieuwe politieke 
kultuur niet bestaat, noch bij de 
meerderheidspartijen, noch bij de 
liberale oppositie. De hoofden zijn 
leeg 
Langs de kant blijven staan en 
niets doen Is echter mee ver
antwoordelijk zijn voor de verdere 

afbrokkeling van de politieke ge
loofwaardigheid. De zogenaamde 
overleggroep-Demokratie kan 
voor de VU maar zin hebben, hoe 
gering ook, Indien uitdrukkelijk en 
prioritair werk wordt gemaakt van 
de volgende twee eisen : 
- De oppositie en de minderheids
groepen moeten binnen het Par
lement volkomen en evenwaardig 
kunnen deelnemen aan alle be
sprekingen en kommissies; 
- De onafhankelijkheid en de 
kracht van het Pariement tegen
over de regering moeten essen
tieel hersteld worden. 
Deze twee punten moeten pri
oritair en zonder uitstel aan bod 
komen In de overleggroep-Demo
kratie. Een onvoorwaardelijk ak
koord over deze twee punten Is 
voor de VU een noodzaak om 
verder te praten. De deelne
mende partijen aan het overieg 
zijn het verplicht aan de publieke 
opinie om onmiddellijk enige 
goede wil aan de dag te leggen 
Inzake nieuwe politieke kultuur 
De VU Is er zich terdege van be
wust dat slechts vla een open 
dialoog met alle (nieuwe) demo
kratische bewegingen fundamen
tele hervormingen van onze 
rechtstaat mogelijk zullen zijn Ze 
zal verder deze dialoog blijven 
voeren'. 

stuk aan de pers. We beperken ons hier tot 
een korte opsomming van aandachts
punten. 

21 KONKRETE VOORSTELLEN 

De politieke jongerenorganisaties doen 
21 konkrete voorstellen rond cumul, de

politisering, herwaardering van de wet

gevende macht, rol van belangengroepen 

in de demokratie, kltëntilisme, demokra

tie op lokaal vlak, en meer openheid in de 

politiek. 

Zij stellen bijvoorbeeld voor om de top

benoemingen in de Vlaamse administratie 
niet te laten gebeuren op basis van de 
welgekende politieke verdeelsleutels 
maar door een onafhankelijke expitten-

groep. De politieke jongeren wensen de 
invoering van een registratieplicht voor 

personen-lobbyisten die namens een ver
eniging, groepering of vennootschap in-
kontakt wensen te komen met^nclmcL.. 
kabinetsleden en/of mensen vari oe ad
ministratie. Er wordt gepleit voor recht

streeks interpellatierecht van de inwoners 

in hun gemeenteraad. Ieder parlementslid 
en regeringslid moet een lijst van al zijn 
mandaten, ambten en beroepen neerleg

gen in het parlement, en tevens openbaar 

maken. Enz... 

BEEN TOVERFORMUtï 

De voorstellen die de politieke jonge
renorganisaties naar voren schuiven heb
ben niet de pretentie van een tover
formule te zijn. Een aantal voorstellen 
zijn niet meer dan het hernemen van oude 
ideeën, een aantal andere voorstellen zijn 
dan weer wèl vernieuwend. De politieke 
jongeren willen echter in elk geval hun 
verantwoordelijkheid niet ontlopen en 
zeker niet bij de pakken blijven zitten. Je 
hoort er vast nog meer van! 

(ap) 
o» Geïnteresseerden kunnen de volledige 

bundel voorstellen van "SOS-demo
kratie!" alvast gratis bestellen op het 
Volksuniejongerensekretariaat, Barri-
kadenplein 12 te 1000 Brussel, 
02/219.49.30. 

Affljgems rusthuis krijgt 
Dewonersraaa 

Tijdens de jongste OCMW-raad voegde 
raadslid Guy Uyttersprot (Affligem 94) 
een agendapunt toe over de werking van 
de bewonersraad in het rusthuis Van 
Lierde. 

In het dekreet van 5 maart 1985 wordt 
het bestaan van een bewonersraad in een 
rusthuis als norm voor erkenning voor
zien. 

OCMW-raadslid Guy Uyttersprot vroeg 
aan de SP-VLD-meerderheid een stand 
van zaken over de werking van de be
wonersraad in het rusthuis. Volgens de 

meerderheid is deze bewonersraad in 
1989 opgericht en komt hij op regel
matige tijdstippen samen. 
Raadslid Uyttersprot vroeg om de ver
slagen van de bewonersraad te mogen 
inzien, maar deze bleken met te bestaan. 
De meerderheid beloofde het raadslid 
erop toe te zien dat er in de toekomst van 
iedere vergadering van de bewonersraad 
een verslag zal gemaakt worden. 
Ondertussen leerde navraag dat de be
wonersraad bestond... op papier! 

Ook in tijden dat bals en danspartijen niet 
meer „in" zijn, doet VU-Lebbeke het 
weer. 

Voor de zowat twintigste keer op rij, 
onafgebroken, jaar op jaar, organizeren 
de afdelingen Denderbelle, Wieze en Leb-
beke de „Nacht van 't Wielebelleke". 
't Wielebelleke staat voor het VU-huis-
aan-huis-informatieblad dat momenteel 
aan zijn 19de jaargang toe is, en sindsdien 
onafgebroken vier maal per jaar in alle 
brievenbussen komt. 
Het dansfeest moet de nodige centen 

VU-Lebbeke danste 
opbrengen om deze uitgave mogelijk te 
maken. 

En de trouwe leden en sympatisanten 
waren er weer. 

De muziek was hoogstaand, hiervoor 
zorgde „Danny Davis & the Boys", met 
eigen werk en muziek van Cliff Richard 
en de Shadows. Zij werden afgewisseld 
door DJ Enk van Vlaanderen. 
De stuwende kracht achter de „Nacht van 
't Wielebelleke" is VU-raadslid Willy Bos
man. Hij kon de ganse avond glunderen 
over het sukses. 9 
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Wenst U meer informatie over de 

advertentiemoselijkheden in WIJ? 

Bel dan vandaag nog naar 

Els Decoster 
op het nummer 02/481.78 59 

^ DEVRIESE ^ 
woonverlichting 

baron ruzettelaan 78 
8310 brugge 4 

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

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

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

Visassortiment 7 soorten 
Senegalees Stoofpotje 

Brugge 
10 km 0<«tende 

De Haan 

Hoevekip Valentine Thonart + kreeft 

Brood- en 
banketbakkerij 

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

SPECIALITEIT 
VAN ALLE 

GELEGENHEIDSGEBAK 

Kostuums 
naar maat 

* yermees 
u, / Steenhouwersvest. 52 

ANTW/ERPEN 

TeL: 03/231.35.83 

U bent van harte welkom bij 

Karel Van Den Berghe 
B.V.BA 

VLOER en MUURTCGELS 

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

GENTSESTEENWEG 377 
9300 AALST 
(200 m voor de Vijfhuizen) 
Tel 053/70.0664 

HETSEN 
Fqne midweek superweekend 

3 Nachten ^ 
Luxe kamer, stilte gratis, ^ 

3x gastronomisch ^ 
half pension, bierdegustatie, T 
Normandische pannekoek I 

met koffie, S 
tevens fietsen ter beschikking etc... 

6.500 fr. per persoon ^̂  Km van 
de laatste dag uw kamer Brugge & 

tot IS.OOu. Oostende 

Misschien het mooiste hotel in Vlaanderen 

Knip me uit = 
fles champagne 

Love Arrangement 1 Nacht 

Luxe kamer met dubbele 
whirlpool, 

Aperitief, Gastro-menu, 
champagne op 

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

4.950 fr. per persoon. 

Hotel De Stokerij Oudenburg 
Fel 059/26.83.80 Fax 059/26.89.35 

8el voor folder maar,wees er vlug bij!!! 
1 

5 

Standpunten over gemeentefusies 
rm\ p 1 januari 1997 is het twintig jaar geleden dat het aantal gemeenten geviere84eeld 
LÜJwerd Voldoende reden voor het Vlaams Nationaal Studiecentrum om even traig 
te blikken op deze immense tusie-operatie. een situenng van de fusies in histonsS 
perspectief, de integraal-federalistische visie van de Volksunie en enkele getuigenissen van 
lokale mandatanssen Kortom verplichte lectuur voor w/ie met gemeentepolitiek bez 

Ikan een jaarabonnement nemen op het kwartaaltiiri||tinft Standpunten door 
300 frank te storten op rekeningnummer 43^|B?B^^-18 i ^ heU|^ams I\Éi'onaal 

Studiecentrum vzw Voor e e n l ^ | | | S f i i e ^ l ^ a # 100 frank Meer^iÜmnatie^ 
V N S v a a L ^ ^ d e M l M a j W o O O Brussel, tel 02/219 49 30 en fax 02/217^-flO 

Sedert 1910 
JAN PAUWELS-DE BRAUWER 

Oude Brugstraat 16,9200 Schoonaarde 
Tel. 052-42.32.46 

Wekelijkse rustdag vrijdag tot zaterdag 18 uur 
Jaarlijks verlof december De fanniliezaak met traditie 

• • 
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M 
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DEZE WEEK IN 

Knack 
VRAAG EN 

[ANTWOORD 
Slcl.L.m DL Clcick Viiijinie 
H.ii.uiyanka geneiajl 
SclioLips Mare Jusidcrl 
kaïilinaal Danneels Hella 
Haasse Zoran Djindpe 
Nasi Ahoe 7aid en 
alKlcK II ik iittel\ lews 

DAT WAS 1996 
De LiilvLiL \dn hel 
leleiLiuliini Mensen van 
htl |a,ii \,in Knaek en 
Sluiliii liiiissel en een 
duuliiii; \an de ki lcn 1.11 
de liguiLii KoilDiii hel 
laaiinei/iehl 

DEVALVAN 
MARADONA 

I l. II lOllllLll Uil ÜL I.MgslL 
si)i.iili. kiiMjcn \oclh.ilik 
/ K I I lol \\L K kisicr 
M I II Diciii) M ii.tdoiKi 
uci i l \iHHiil huikii hel 
\Lkl Musbiuiki 
Lt i i huiizi.ilk >vcvk(;m,l 

ELKE WEEK MET WEEKEND KNACK, TELE KNACK EN VACATURE 

ALLEEN 
Vv'eg \an tie weitid \ i|l 
\eihalen o\ei alleeii/i|n 
M|l oeleniiigen 111 ten 
/.laniheKl I en leli iik op 
IKI iindi. \ 111 m i I K I I I M I I 
l.i.ii 
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Over kunst in 
traditionele Iculturen 

Voor de samenstelling van de tentoon
stelling Het objekt als bemiddelaar werd 
vertrokken van de permanente koUekties 
van zowel het Antwerpse Etnografische 
Museum als van die van het Volkskun-
demuseum. Voor het reahseren van dit 
projekt werd doelbewust gezocht naar 
„mterkulturele verbanden", meer be
paald op inhoudeli)k vlak. Bedoeling is 
dus om met deze expositie aan te tonen 
dat, niettegenstaande de uiterlijke ver
schillen en specifieke gebruiken, de tra
ditionele kuituren essentieel minder ver
schillen dan men op het eerste gezicht zou 
denken. Een fundamenteel verband be
staat er reeds in, dat al deze voorwerpen 
kunstobjekten zijn, die nagenoeg allemaal 
een sacrale betekenis hebben. 

KONFRONTATIE 

De geëxposeerde voorwerpen werden 
dus allemaal gebruikt in bepaalde rituelen 
en ceremonieën. Hun doel ligt er dan ook 
telkens in om een verbinding tot stand te 
brengen tussen de aardse en bovenna
tuurlijke wereld. Deze objekten zijn dus 
„bemiddelaars" tussen de mens en het 
aanbeden opperwezen. Zij stellen dus 
vaak heiligen, voorouders of natuurgees
ten voor. Men beschouwt ze als geladen / 
beladen met een stuk bovennatuurlijke 
kracht van deze geestwezens die ze ver
tegenwoordigen. Zo gaan deze objekten 
op zichzelf als „aktieve bemiddelaar" 
optreden Ze krijgen alle aandacht en 
eerbiedige verering van hun gemeen
schap van gelovigen. 
De gebruikte museale basiskoUekties wer
den nog aangevuld met bruiklenen uit 
binnen- en buitenlandse musea en private 
koUekties. Anderzijds werd ernaar ge
streefd om de objekten, die door een
zelfde verzamelaar of ontdekkingsreizi
ger werden meegebracht weer bijeen te 
brengen. 

Het IS de eerste maal dat in het Et
nografisch Museum volkskundige voor
werpen uit de eigen gewesten gekon-
fronteerd worden met met-Europese ob
jekten. 

De inhoud van deze interessante ten
toonstelling wordt dus bepaald door de 
vaststelling, dat een groot gedeelte van de 
objekten, die men in de etnografische en 
volkskundige musea bewaart, oorspron
kelijk in een religieuze kontekst thuis
hoort. Inderdaad, wat wij momenteel 
bestempelen als etnische kunst of volks
kunst, funktioneerde in de kuituur van 
herkomst binnen bepaalde rituelen en 
ceremonieën, die zoals reeds gesteld een 
kontakt-verbinding dienen te reahseren 
tussen de aardse wereld en de spirituele 
wereld. Al deze objekten zijn in feite de 
„tastbare materialisaties" van deze on
zichtbare spirituele krachten. In zijn per
manent streven naar kontakt met het 

hogere - het transcendente - spitst de 
aandacht van de gelovige zich dan ook toe 
op deze objekten. In de geest van de 
„vereerder" groeien deze voorwerpen 
zelfs uit tot een deel, een stukje van het 
hogere zelf, geladen zelfs met de kracht 
van dit „hogere wezen", dat zij ver
tegenwoordigen. 

In feite had alle kunst m de aanvangsfaze 
een sacrale betekenis. In de loop van de 
15de eeuw ging deze verbinding m de 
Westerse kuituur stilaan verloren. Alleen 
binnen de volkskultuur zijn hiervan nog 
steeds konkrete sporen terug te vinden. 
Voor de met-Europese traditionele volks-
kulturen is de innige verbinding tussen 
kunstobjekten en de sakrale transcen
dente volledig intakt gebleven. 
Door nu diverse kuituren uit Afrika, 
Amerika, Oceanie en Europa met elkaar 
te konfronteren, wordt op wetenschap
pelijk terrein bewust ingegaan tegen de 
toenemende hang naar „fragmentatie 
binnen het etnografisch onderzoek". 
Door de konfrontatie van objekten en 
gebruiken uit de eigen regio met die van 
met-Europese traditionele volkskulturen, 
krijgt men ontegensprekelijk meer inzicht 
in de basispatronen van religieus gedrag, 

maar bewijzen anderzijds dat gelijkaar
dige manifestaties en gebruiken getuigen 
van een duidelijke „onderliggende een
heid". 

Zulk fundamenteel onderzoek heeft ten
slotte ook het voordeel, dat het licht 
werpt op de relativiteit van eigen waar
den en normen. Onrechtstreeks wapent 
dit tegen een eng en verkeerd begrepen 
nationalisme en racistische gevoelens die 
zich blijven inspireren aan een historisch 
achterhaalde „Herren- en Uebermen-
schen"-mentaliteit' 

Het opzet en de keurige uitwerking van 
deze tentoonstelhng wijst andermaal op 
zin voor verbeelding en initiatief van het 
beperkte team van wetenschapers, ver
bonden aan dit prachtige Etnografische 
Museum van Antwerpen, dat bij vaklui 
terecht een internationale faam geniet. 
Dergelijke expositie is helemaal geen ge-
makkelijkheidsoplossmg. Integendeel, 
men wil hier iets wetenschapehjk be
wijzen. Dat IS zeer verdienstelijk. De 
basiskoUekties werden dus aangevuld met 
objekten uit het Koninklijk Museum voor 
Midden-Afrika in Tervuren, de Etnogra
fische Verzamelingen van de Universiteit 
Gent, de Koninklijk Musea voor Kunst en 

Geschiedenis in Brussel en belangrijke 
stukken uit privé-kollekties (de Dan-ver
zameling uit de Ivoorkust, van RJ. Van-
denhoute; de Senufo-koUektie uit 
Noord-Ivoorkust van A. Maesen; en de 
Onondaga- en Cherokee-verzamehngen 
uit de VSA van F.M. Olbrechts). Verder 
zijn er ook stukken uit het Rijksmuseum 
voor Volkenkunde m Leiden en het Cha
teau Musée uit Boulogne-sur-Mer. 
Dit IS alleszins een interessante tentoon
stelling. 

Dirk Stappaerts 
o» Het objekt als bemiddelaar. Tentoon

stelling over de transcenderende be

tekenis van kunst in traditionele kui

turen, m het Etnografisch Museum, 

Sutkerrui 19 te 2000 Antwerpen. Tot 

15 maart 1997. Dagelijks van 10 tot 

17u. {gesloten op ma., 26 en 26 dec, 1 

en 2 jan.}. Katalogus: 1.250 fr. 

Reliekhouder 

van de heilige 

Justus, 

aangeroepen 

tegen hoofd

en 

zenuwkwalen, 

19de eeuw. 

(Sint Carolus 

Borromeuskerk 

Antwerpen) 
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Schizofrenie is een negatief geladen 
woord Vroeger stond het zowat gelijk 
met levenslange veroordeling „De wereld 
van schizofrenie is beangstigend, vol ver-
warnng, fascinerend, misteneus en vooral 
onbekend Schizofrenie is een ernstige 
psichiatnsche stoornis die gepaard gaat 
met intens lijden, zowel voor de patient 
als voor zijn familie Schizofrenie treft 
jonge mensen en kent met zelden een 
langdung verloop met blijvende beper
kingen", aldus Mare De Hert, mede-auteur 
van het boek Zin In Waanzin, en hoofd-
psichiater in Sint-Alexius in Eisene De 
behandeling van deze ziekte is zeker met 
gemakkelijk, maar nieuwe inzichten leiden 
tot positieve resultaten 
De benadenng van en de zorg voor men
sen die lijden aan schizofrenie zit dejong-
ste jaren in een stroomversnelling Pa
tiënten worden meer en meer aktief by de 
behandeling betrokken Op zich met te 
verwonderen als we zien dat één procent 
van onze bevolking er mee wordt ge-
konfronteerd Voor Vlaanderen betekent 
dit een kleine zestigduizend mensen 

VOOR HET BREDE PUBLIEK 

Het boek Zin In Waanzin - een ge
ïllustreerd overzichtswerk met bijdragen 
van kunstenaars die ooit in de psichiatrie 
terecht kwamen of daar nog steeds ver
toeven - bundelt informatie over de ver
schillende asekten van schizofrenie Het 
boek ncht zich tot patiënten, hun familie, 
hulpverleners maar ook tot het brede 

publiek Patiënten en familieleden ver
tellen hun ervaringen De bijdragen van 
de „eksperten" lichten behandelingsfa-
cetten, teoretische en klinische aspekten 
en meer filosofische tema's toe 
Na een algemene inleiding bevat het boek 
teksten in vier blokken behandeling in de 
enge zin, psicho-sociale dimensies, be
geleiding van patiënten en hun familie en 
ten slotte kuituur en filosofie, telkens 
voorafgegaan door een tekst van een 
patient of een familielid Het is trouwens 
de eerste maal dat in het Nederlandse 
taalgebied een boek over schizofrenie 

Zlnin 
waanzin 

verschijnt waar naast de hulpverleners 
ook de patiënten en de familie aan bod 
komen En dit in een taal die ook voor 
patiënten en leken verstaanbaar is Wat in 
de wereld van de psichiatne en psycho
logie geen vanzelfsprekendheid is 
De term ,,schizofrenie" verwijst naar een 
psichiatnsche stoornis die meestal opjon-
gere leeftijd begint (adolescentie, vroege 
volwassenheid) Tijdens het verloop van 
schizofrenie treedt een psichotische faze 
op, gekenmerkt door mm of meer tipische 
simptomen Zelfs als die simptomen wij
ken wordt de psichotische faze dikwijls 
gevolgd door een verlies van psichische 
mogelijkheden en is het risiko op her

vallen, op het heroptreden van psicho-
tosische simptomen, zeer groot indien 
geen goede nabehandeling wordt aan
gehouden 

PSICHOSE 

Met psichose wordt een ernstige psichi
atnsche stoornis bedoeld waarbij vele as-
pekten van het psichische funktioneren 
gestoord zijn, zoals denken, voelen, waar
nemen, impulskontrole handelen, sociaal 
funktioneren De stoornis is meestal van 
die aard dat het gedrag en de denkin
houden van de patient voor de omgeving 
als vreemd, onvoorspelbaar en onbegrij
pelijk voorkomen Gencht aangepast en 
koherent interageren met de omwereld is 
meestal onmogelijk geworden 
Zin In Waanzin is een welgekomen mid
del voor wie meer wil weten over de 
wereld van de schizofrenie Met één schi
zofrene Vlaming op honderd wordt elkeen 
in zijn familie, leefomgeving of werk wel 
eens gekonfronteerd met het gegeven 
Na het lezen van het boek wordt veel 
duidelijker en wordt het ook gemakkelijker 
om het gegeven schizofrenie te plaatsen 
Al was het maar om de verkeerde be
tekenis die we in de volksmond aan het 
begrip schizofrenie geven uit de wereld te 
helpen 

(mas) 
c» zin In Waanzin. M. De Hert. f. Thys, 

J. Peuskens. D. Petry. B. van Raay 
iretlJ. uitg. Epo. Berchem. 518 biz.. 
850 n: 
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ot in een recent verleden was in Zuid-West-

Vlaanderen sprake van een jaarlijkse uitstroom 

van jongeren die naar Noord-Frankrijk en vooral 

naar Henegouwen. Het was zaak zich terdege voor 

te bereiden op een latere loopbaan door zijn 

tweetaligheid aan te scherpen. Het volgen van 

Franstalig onderwijs leek daartoe een ideale 

springplank. 

De migratie
stroom van 

Vlaamse 
scholieren 

naar 
Moeskroen Is 

zo goed als 
voorbij. 

Chris 
Vandenbroeke 
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Sinds kort is er van een migratiestroom 
van scholieren naar Wallonië en meer 
bepaald naar Moeskroen nog maar nau
welijks sprake. Des te meer is dit thans het 
geval vanuit de regio Moeskroen en, in 
iets mindere mate, vanuit het Doomikse 
naar de Nederlandstalige scholen in 
Zuid-West-Vlaanderen. 

MOESKROEN-DOORNIK 
De meest recente statistische informatie 
bevestigt deze tendens. Zo volgden in het 
schooljaar 1995-96 liefst 173 Franstalige 
kinderen kleuteronderwijs in het arron
dissement Kortrijk. In het lager en het 
middelbaar onderwijs ging het om res-
pektievelijk 251 en 174 Franstalige kin
deren. Het betekent dat, in totaal, zo'n 
600 kinderen uit de streek van Moes-
kroen-Doornik onderwijs volgen in 
Zuid-West-Vlaanderen. 
Wat zich in de rand rond Brussel voltrekt, 
is evenzeer aan de orde in de streek van 
Kortrijk. Anderstalige en dus Franstalige 
kinderen uit de onmiddellijke buurt ko
men zich hier courant inschrijven in het 
basisonderwijs. In mindere mate gebeurt 
dit daarentegen in het middelbaar on
derwijs. De verschillen springen namelijk 
in het oog. Van alle inschrijvingen van 
Franstaligen vallen er 71% te noteren in 
het basisonderwijs tegenover 29% in de 
middelbare scholen. 

Een gelijkaardige tendens valt op in het 
Brusselse. Vooral in het kleuter- en het 
lager onderwijs volgen steeds meer kin
deren Nederlandstalige scholen terwijl de 

(verwachte) doorstroom naar het mid
delbaar onderwijs het enigszins laat af
weten. 

Net zo verloopt het in Zuid-West-Vlaan
deren. Tevens valt het op dat het aantal 
inschrijvingen van Franstalige kinderen 
in middelbare scholen sinds kort aan een 
stagnatie toe lijkt. In 1992-93 ging het om 

ligt, treft vooral de grote koncentratie in 
Spiere-Helkijn waar nagenoeg één derde 
van de kinderen ingeschreven is. Daar
naast zijn ongeveer één vierde van de 
inschrijvingen gekoncentreerd in groot-
Kortrijk, namelijk 12,5% in het centrum, 
11,1% in Bellegem en 1,5% in Marke. In 
groot-Menen is de koncentratie vooral 
toegespitst op Aalbeke (= 14,6%), Rek-
kem (= 10,8%) en Lauwe (= 5,9%). 
Als vanzelf roept deze onderverdeling een 
verdere bevraging op. Wat vertegenwoor
digt namelijk het „gewicht" van deze 
Franstalige inschrijvingen ten opzichte 

zuid-west-viaamse 
scholen trekken 

anderstaligen aan 
188 kinderen, in 1993-94 om 181, in 
1994-95 om 178 en in het schooljaar 
1995-96 om 173 kinderen. 
Uiteraard is het zo dat er zich, per school
niveau, enkele markante verschillen laten 
aanwijzen. Franstalige scholieren uit de 
regio Moeskroen-Doornik die in Zuid-
West-Vlaanderen middelbaar onderwijs 
volgen, vindt men overwegend terug in 
Kortrijkse scholen (= 70%). Daarna vol
gen Avelgem (= 14,5%), Menen (= 11%) 
en Waregem (= 2,9%). 
Een veel grotere verscheidenheid laat zich 
als vanzelf opmerken in het basison
derwijs. Uitgesplitst per gemeente leidt 
dit tot volgend overzicht, zie tabel 1. 
Parallel met de absolute spreiding volgen 
we de relatieve verdeling van Franstalige 
kinderen in het zuiden van de provincie. 
Zoals het in de lijn der verwachtingen 

van de lokale schoolbevolking? In welke 
verhouding staan m.a.w. de anderstaligen 
tegenover de inheemse "kinderen, zodat 
dit eventueel tot een verstoring van het 
schoolgebeuren zou kunnen leiden? Het 
antwoord op deze vragen zit vervat in 
tabel 2. 

De verschillen per schoolniveau zijn al bij 
al beperkt. De grootste koncentratie an
derstaligen treft men aan, voor wat het 
arrondissement betreft, in het kleuter

onderwijs met 1,7%. In het lager on
derwijs bedraagt deze verhouding ge
middeld 1,25%. 

Veel belangrijker dan het regionaal ge
middelde voor het ganse arrondissement 
zijn de lokale kontrasten. Vooral in 
Spiere-Helkijn zorgen de inschrijvingen 
van Franstalige kinderen aldus voor een 
komplete vertekening van de schoolbe
volking. Anderstaligen zijn er namelijk in 
de meerderheid, met een verhouding van 
liefst 67% in de kleuterklasjes en van 55% 
in de lagere scholen. 
Ook in het Menense worden de ver
houdingen gevoelig vertekend met een 
aandeel van Franstalige kinderen van res-
pektievelijk 6% en 3%. Mmder uitge
sproken is dit dan weer het geval voor 
Avelgem en Kortrijk. Zo vertegenwoor
digen kinderen van Franstaligen zo'n 2% 
in Avelgem en 1,35% in groot-Kortrijk. 
Wel is het zo dat, binnen Kortrijk, vooral 
de vertekeningen in Bellegem vrij uit
gesproken zijn. 

Maar wat wordt nu in feite bedoeld met 
anderstalige kinderen die school lopen in 
Zuid-West-Vlaanderen? Uiteraard gaat 
het bijna uitsluitend om kinderen uit de 
arrondissementen Moeskroen-Doornik. 
Maar uit welke gemeenten zijn ze precies 
afkomstig? Een uitsplitsing dienaan
gaande, althans voor de belangrijkste ge
meenten naar herkomst, zit vervat in 
tabel 3. 

Tabel 1 

Aalbeke 
Avelgem 
Bellegem 
Deerlijk 
Kooigem 
Kortrijk 
Lauwe 
Marke 
Menen 
Moen 
Outrijve 
Rekkem 
Spiere-Helkijn 
Waregem 
Wevelgem 

TOTAAL 

Kleuteronderwijs 

32 
5 

18 
2 
5 

12 
16 
3 
1 
1 
4 

19 
53 
1 
1 

173 

Lager Onderwijs 

30 
16 

29 
-
3 

41 
9 
3 
3 

-
4 

27 
84 
1 
1 

251 

Basisonden/i/ijs 

62(14,6%) 
21 ( 4,9%) 

4 7(11,1%) 
2(0,5%) 
8( 1,9%) 

53(12,5%) 
25 ( 5,9%) 

6(1,5%) 
4(1,0%) 
1 ( 0,2%) 
8(1,9%) 

46(10,8%) 
137(32,3%) 

2 ( 0,5%) 
2 ( 0,5%) 

424 

Aantal kinderen uit de regio Moesl(roen-Doornil( dat scliooi ioopt in Zuid-
West-Viaanderen (1995-96). 

Tabel 2 

Fusiegemeenten 

Avelgem 
Kortrijk 
Menen 
Spiere-Helkijn 

Arr. Kortrijk 

Kleuteronden/[/ijs 

1,55 
1,24 
5,93 

67,08 

1,71 

Lager Onderwijs 

2,43 
1,40 
3,02 

55,26 

1,25 

Basisonderwijs 

2,15 
1,35 
4,00 

59,00 

1,40 

Procentuele verliouding van Franstalige Idnderen in het basisonderwijs in 
Zuid-West-Viaanderen (1995-96). 

Tabel 3 

Moeskroen 
Dottenijs 
Pecq 
Herseaux 
Doornik 
Warcoing 
Estaimpuis 
Luigne 
Pottes 
Evregnies 
Escanaffles 

Arr. Moesivoen 

Arr Doornilf 

Kleuteronderwijs 

71 
30 
9 
5 
5 
7 
5 
4 
3 
2 
2 

110 

63 

ijager Onderwijs 

89 
45 
11 
12 
11 
6 
8 
6 
6 
7 
6 

152 

100 

Basisondenvijs 

160(37,6%) 
75(17,6%) 
20 ( 4,7 %) 
17(4,0%) 
16(3,6%) 
13(3,0%) 
13(3,0%) 
10(2,3%) 
9(2,1%) 
9 ( 2,1 %) 
8(2,0%) 

262 (61,6 %) 

163(38,4%) 

Herkomst en aantal Franstalige kinderen in het basisonderwijs in Zuid- ^ 
West-Vlaanderen. 
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# ONDERWIJS ^ 

Zoals verwacht scoort vooral het nabije 
arrondissement Moeskroen het hoogst 
met een aandeel van zowat tweederden. 
Vooral Moeskroen zelf spant hierbij de 
kroon (= 37,6%), daarin gevolgd door 
Dottenijs (= 17,6%). Niettemin verrast 
het dat ook tal van gemeenten uit het 
verder afgelegen arrondissement Door
nik één of meerdere leerlingen in Zuid-
West-Vlaamse kleuter- en lagere scholen 
laten inschrijven. 

De vraag kan tevens gesteld worden naar 
het relatief belang van deze schoolmi-
graties richting Zuid-West-Vlaanderen. 
Wat vertegenwoordigen deze inschrijvin
gen ten opzichte van de lokale, He
negouwse kinderen? Of anders gesteld, 
om welk percentage kinderen gaat het dat 
voor Nederlandstalig lager onderwijs 
kiest en in die zin (toekomstgericht) als 
perfekt tweetalig kan omschreven wor
den? 

Gegroepeerd voor het arrondissement 
Doornik gaat het om gemiddeld 1%. 
Beduidend hogere verhoudingen noteren 
we voor de streek van Moeskroen: 4,5% 
van de kleuters en ruim 3% van de 7- tot 
12-jarigen komen Nederlandstalig on
derwijs in West-Vlaanderen volgen. 
Tevens is het zo dat de verschillen enorm 
variëren per gemeente en, binnen de 
gemeenten, van wijk tot wijk. Zonder 
meer is duidelijk dat van alle kinderen die 
op of net onder de taalgrens wonen er 
gemiddeld zo'n 5 tot 10% een (degelijke) 
tweetalige vorming krijgen door het vol
gen van kleuter- en/of lager onderwijs in 
Zuid-West-Vlaanderen. Een deel van hen 
vervolledigt naderhand zijn tweetalige 
opleiding door zich hier tevens voor hun 
middelbare studies in te schrijven (su
pra). 

Rest dan nog de vraag of deze migra
tiestroom van kinderen verder kan ge
volgd en uitgesplitst worden? Welke 
Zuid-West-Vlaamse gemeenten gelden 
m.a.w. als belangrijkse schoolcentra voor 

Tabel 4 

Aalbeke 
Spiere-Helkijn 
Bellegem 
Rekkem 
Kortrijk 
Lauwe 
Kooigem 
Menen 
Wevelgenn 

23,4 % 
20,0 % 
17,5% 
16,8% 
11,5% 
8,2 % 
1,0% 
0,8 % 
0,4 % 

Inschrijving In Zuld-West-Vlaamse 
basisscholen van kinderen uit het 
arrondissement Moeskroen. 

de Henegouwse buren. Of omgekeerd, 
gesteld dat men vanuit Henegouwen voor 
Nederlandstalig onderwijs opteert, waar
heen in het bijzonder stuurt men dan zijn 
kinderen? 

Beginnend met de laatste vraag, die we 
inperken tot het arrondissement Moes
kroen, dient zich bijgaande onderver
deling aan ( zie tabel 4). 
In de lijn der verwachtingen tekent zich 
een zware koncentratie af voor gemeen
ten uit de onmiddellijke omgeving en die, 
als buurgemeenten te omschrijven zijn. 
Opvallend in die zin zijn de hoge ver
houdingen voor Aalbeke, Spiere-Helkijn, 
Bellegem en Rekkem. Samen staan ze 
voor ruim driekwart van de inschrij
vingen in. 

Dit beeld van de migratiestromen her
haalt zich en vindt een verdere beves
tiging bij het uittekenen van de aan
trekkingskracht per lokaliteit. We be
perken het tot de gemeenten met het 
hoogste aantal inschrijvingen van kin
deren van over de taalgrens. Zo noteren 
we voor Spiere-Helkijn (met 137 in
schrijvingen van Franstaligen) dat er 
32,1% afkomstig zijn van Dottenijs, 13% 
van Pecq, 10% van Warcoing, 7,3% van 
Doornik en 6,6% van Estaimpuis. 
Hoe dan ook geldt voor Spiere-Helkijn 
een bredere rekrutering dan voor de 
meeste andere gemeenten. In Aalbeke zijn 
immers liefst 85,5% van de „vreemde" 
inschrijvingen afkomstig van Moeskroen 
naast 6,5% van Dottenijs. Hetzelfde her
haalt zich in Lauwe en Rekkem met 
respektievelijk 88% en 87% van de 
„vreemde" inschrijvingen uit Moes
kroen. Voor Bellegem laat zich een over-
koncentratie aanwijzen vanuit Dottenijs 
(40,4%) en Moeskroen (32%). Iets groter 
is dan weer de rekruteringsbasis voor 
Kortrijk-stad. Naast de overheersende 
40% vanuit Moeskroen dient zich een 
waaier inschrijvingen aan vanuit een vijf
tiental lokaliteiten. Hierbij gaat het tel
kens om een paar inschrijvingen met 
kinderen die gedomicilieerd zijn in o.m. 
Escanaffles, Pecq, Hérinnes, Dottenijs, 
Evregnies, Doornik, Estaimbourg, Her-
seaux of Mont-Saint-Aubert. 
Tot besluit van dit overzicht in verband 
met de aanwezigheid van „Franstalige" 
kinderen in Zuid-West-Vlaamse scholen 
laten zich zonder meer enkele kracht
lijnen aanwijzen. Zo kan men de situatie, 
althans tot op zekere hoogte, vergelijken 
met wat zich heden ten dage in het 
Brusselse voltrekt. In die zin is er manifest 
sprake van een instroom van anders
taligen en m.a.w. van vooral Franstaligen 
naar Nederlandstalige scholen. Wel 
neemt deze evolutie nadien opnieuw af 
wanneer het om middelbare studies gaat. 
Het biedt hoe dan ook een hoopvol 

signaal naar de toekomst, met een groei
end besef bij de „zuiderburen" dat een 
degelijke vorm van tweetaligheid als een 
troef te omschrijven is. Ooit was het 
anders! 

TROEF? 
De instroom van anderstaligen in Zuid-
West-Vlaamse scholen mag dan ook weer 
niet overdreven worden. Informatie met 
betrekking tot het schooljaar 1995-96 
bevestigt dat het in totaal om zo'n 420 
inschrijvingen gaat in het basisonderwijs. 
Op zich lijkt dit misschien veel. Relateren 
we dit cijfer met de plaatselijke school
bevolking, dan bekomt men een gemid
delde verhouding van 1,4% Franstalige 
kinderen in de Zuid-West-Vlaamse ba
sisscholen. 

Tot een verstoring enerzijds of voor een 
manifeste nood aan zorgverbreding an
derzijds (wat het inzetten van o.m. extra 
taalleraars impliceert) doet het, voorlopig 
althans, niet zorgen. Wel is het zo dat 
hierbij voor de nodige preciseringen en 
nuanceringen per gemeente moet ge
zorgd worden. Met name in de meeste 
gemeenten die (direkt) aan Henegouwen 
grenzen, wordt de nood aan extra taal
leerkrachten nu al als akkuut ervaren. 
Bijzonder uitgesproken is de situatie in 
Spiere-Helkijn, waar meer Franstaligen 

dan „autochtone" kinderen ingeschreven 
zijn. Zorgverbreding is tevens aangewe
zen in o.m. Aalbeke, Lauwe, Rekkem en 
Bellegem. 

Vooral vanuit Moeskroen, Dottenijs, 
Pecq, Herseaux, Pottes, Warcoing en 
Doornik is sprake van een manifeste 
toestroom die voor extra begeleiding en 
opvang doet zorgen. 

Tot hiertoe is het zo dat een dergelijke 
aanwezigheid van Franstalige kinderen 
geen recht geeft op het inzetten of aan
werven van bijkomende taalleerkrachten. 
In de toekomst zal deze regelgeving hoe 
dan ook moeten aangepast en versoepeld 
worden. Gebeurt dit niet of onvol
doende, dan kan dit inderdaad bij een 
verdere toestroom van anderstalige kin
deren voor problemen doen zorgen. Wat 
nu nog een troef is, zou aldus tot een 
handikap kunnen verworden door het 
studieniveau van zowel autochtone als 
allochtone kinderen te belasten. 

Chris Vandenbroeke 

(De auteur is prof. Universiteit Gent en 

Vlaams Volksvertegenwoordiger) 

in het 
schooljaar 
1995-1996 
zaten er a20 
Franstalige 
kinderen in 
het Zuid
west-Vlaams 
basisonderwijs. 
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TREES LOUNGE 

is de debuutfilm als regisseur van Steve Bucsemi - akteur tn 
Tarantino's Reservoir Dogs en nog te bewoneren in Fargo. Dit 
is een semi-autobiografische film, die van de veronderstelling 
uitgaat, wat had kunnen gebeuren als Bucsemi géén ak-
teursloopbaan had gekozen. 

Het verhaal: Tommy (Bucsemi) drijft de spot met alles, is een 
zuipschuit, en op zijn eenendertigste heeft hij nog niets bereikt. 
Hij kreeg de zak voor het „lenen" btj zijn baas en beste vriend 
Rob, die hem ook nog zijn liefje Theresa heeft afgesnoept. Deze 
is zwanger, en zeer waarschijnlijk van Tommy. Tommy brengt 
het meeste van zijn tijd door in de plaatselijke bar, de Trees 
Lounge van de titel, waarboven hij ook woont. Dan erft 
Tommy een ronde met een ijscrèmekarretje en de zeven-

NIEUW IN DE BIOS 
tienjarige Debbie is weldra zijn partner op de ronde en in haar 
bed, wat haar pa niet leuk vindt. 
Gefilmd in de semi-dokumentaire stijl die John Cassavetes in 
zijn beste films gebruikte, slaagt Buscemi erin een geloof
waardig verhaal te vertellen. Een eerlijke film over mensen aan 
de zelfkant, en over een soort cafés dat door de jaren heen 
onveranderd is gebleven. Erg herkenbaar. {**lll) 

JUDE 

is een sterke filmvertaling van de roman van Thomas Hardy. 
De zwartwitte opening van de film toont ons het door Hardy 
verzonnen Wessex, en de jonge Jude die van zijn verafgode prof 

Phillotson uiteengezet krijgt wat de universiteitsstad Christ-
minter voor hem zou kunnen betekenen. Dan kleurt het 
scherm en zijn we in 1880 enjudi is volwassen nu. Hij studeert 
de klassieken en zit achter het boerenmeisje Arabella aan dat 
hi] zal trouwen. Die verlaat hem al vlug om haar geluk in 
Australië te zoeken. In Christminter ontmoet Jude zijn nicht 
Sue waarvoor hij dadelijk door de knieën gaat. Jude wordt 
geweigerd op de unief en keert terug naar huis. Wat later 
aanvaardt hij een uitnodiging van Sue om haar en Phillotson te 
bezoeken. Het komt bijna tot iets tussen Jude en Sue, maar 
omdat hij voor de wet nog steeds getrouwd is, zal Sue voor 
Phillotson kiezen. Het huwelijk mislukt en Jude en Sue gaan 
samenwonen en stichten een familie. De beelden zijn van een 
hemelse schoonheid en de muziek is een CD waard.(****) 

Willem Sneer 

• MEDIALANDSCHAP # 

l & r f The House Of Spirits Bitterzoete film naar het 
gelijknamige boek van Isabel Allende, waarin het 
verhaal wordt verteld van een Chileense familie, 
gespreid over vijftig jaar. De indrukwekkende rol
bezetting wordt aangevoerd door Mer/l Streep en 
Jeremy Irons. De Scandinavische regisseur is echter 
duidelijk niet erg vertrouwd met Zuid-Amerikaanse 
toestanden Zat. 21 dec., Ned. 1 om 20u.34 

'^s=3'' Kulderzipken in de eerste van een nieuwe 
reeks afleveringen van de serie van Hugo Matthysen 
en Raf Verpoorten duiken nieuwe problemen op voor 
koning Jozef (Jan Decleir) en zijn gemalin Angina 
(Karin Tanghe) Michael Pas is nog altijd Kulderzipken. 
Zon. 22 dec., TV 1 om I8u.55 

'^S^ Compromising positions Susan Isaacs be
werkte haar eigen misdaadroman tot een stevig 
filmscenario Een slonzige tandarts wordt vermoord 
en blijkt in zijn kabinet minder fraaie dingen te hebben 
uitgehaald met nietsvermoedende vrouwen. Susan 
Sarandon is de brave huisvrouw die van haar joer-
nallstieke opleiding gebruik maakt om de zaak uit te 
pluizen Leuke misdaadfilm! Maan. 23 dec.. Kanaal 2 
om 22U.20 

•=3̂ =̂ ^ Dances with wolves Schitterende, spekta-
kulaire epische western van en met Kevin Costner uit 
1990 In 1860 tijdens de burgeroorlog, zoekt hij rust in 
het uitgestrekte gebied dat grenst aan het land van de 
Sioux. Een 5 uur durende film, waarin de verschillende 
facetten van de Sioux-kultuur duidelijk en uitvoerig 
aan bod komen. Bekroond met 7 oscars. DIns. 24 
dec. Kanaal 2 om 22u.30 

Roiiln Williams 
als Peter Pan in 
HooK. 

woens. 25 dec. 
Kanaal 2 om 2 lu . 

Sï^sf The Color Purple in deze serieuze film, ge
baseerd op de met de PulitzerprIJs bekroonde roman 
van de zwarte schrijfster Alle Walter, vertielt Steven 
Spielberg het levensverhaal van een negermeisje 
(Whoopl Goldberg) dat door haar vader wordt uit
gehuwelijkt aan een man van wie ze niet houdt. 
Dond. 26 dec. Kanaal 2 om 20u.a5 

•^a:^ Look Who's taildng Amerikaanse komische 
film met John Travolta en KIrstie Alley. Mollie verwacht 
een baby van Albert, een gehuwde man die haar, net 
voor de bevalling, in de steek laat. James, een jonge 
taxichauffeur, brengt Mollie naar het ziekenhuis en, 
eens de baby geboren, komt hij geregeld babysitten. 
Mollie tracht wanhopig een goede vader voor haar 
kind te vinden, maar ondertussen is James als ba
bysitter onmisbaar geworden... Vr|J. 27 dec, TV 1 
om 21U.25. 
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VTM verliest 
reklamemonopolie 

VTM is zijn van bij oprichting belang
rijkste troef kwijt: het monopohe voor 
TV-reklame in Vlaanderen. VT4 had dat 
monopolie, er destijds gekomen om 
VTM's slaagkansen te verhogen, aan
geklaagd bij de Europese kommissie en 
die laatste gaf Vlaanderens jongste kom-
mercieel TV-station dus gelijk. Het mo
nopolie schaadt de Europese konkur-
rentieregels. De Vlaamse regering ziet 
zich nu genoodzaakt om haar reklame-
wetgeving aan te passen. 
Toen VT4 in 1994 op de Vlaamse kabel 
wou, botste dat op het 'Njet' van toen
malig minister van Kuituur Hugo Weckx: 

VTM had tot 2007 het alleenrecht voor 
Vlaamse TV-reklame en Vlaanderen was 
dus te klein voor twee kommerciële sta
tions. VT4, een dochteronderneming van 
het Skaninavische SBS, liet het daar niet 
bij en stapte naar de Europese kommissie. 
Tegelijkertijd vroeg en kreeg het station 
een Britse zendvergunning. Door uit te 
zenden vanuit Londen was het officieel 
geen Vlaamse onderneming meer, maar 
een buitenlandse en die kon wel op de 

Vlaamse kabel. Het spreekt voor zich dat 
VT4 de Vlaamse reklamemarkt af
schuimde en zo het VTM-monopolie de 
fakto ongedaan maakte. 
Of VT4 zo tevreden zal zijn nu het zijn 
slag heeft thuisgehaald is nog maar de 

vraag. Gezien het station nu verplicht zal 
zijn een Vlaamse licentie aan te vragen, 
moet het zich binnenkort ook onder
werpen aan de Vlaamse wetgeving en die 
verschilt nogal wat met de Britse. Zo 
bepaalde de Vlaamse regering dat 
Vlaamse kommerciële stations joernaals 
en een flink pak Vlaamse programma's 
moeten uitzenden. Voorts is de Vlaamse 
wetgeving erg streng met betrekking tot 
het programmeren van reklamespotjes 
rond kinderprogramma's. Want al wordt 
die wet ook door VTM en Kanaal 2 - de 
kruciale vraag daarbij is: 'Wat is een 
kinderprogramma?' - met de voeten ge
treden: ze bestaat nog steeds. VT4 zou 
ook moeten stoppen met het uitzenden 
van het zgn. 'teleshopping', programma's 
waarin produkten te koop worden aan
geboden. Tot slot zouden uitzendingen 
volgens de wet ook niet onderbroken 
mogen worden door reklame. Dat zoiets 
toch gebeurt, ook bij VTM, kan omdat de 
reklame 'twee duidelijk onderscheiden 
programma-onderdelen scheidt', altans 
volgens de versie van de kommerciële 
stations. VTM is dus met de Vlaamse 
wetgeving al in het reine, zij het niet naar 
de geest van de wet. Het is nu alleen nog 
wachten op de maatregelen die door 
Vlaamse minister van Media Eric Van 

Rompuy zullen genomen worden. 

Bart De Pauw en Tom Lenaerts 
lijken op het eerste zicht twee 
nitwits van de soort met wie wij 
van onze moeder liefst niet te veel 
omgang mochten hebben. ,,Dat 
studeert niet, maakt zich altijd 
maar wat interessant, wil het altijd 
beter weten Daar komt niks van 
terecht." Of verschijnen op het 
nationale VRT-scherm zo'n ver
dienste is weten wij niet, maar 
Lenaerts en De Pauw zijn alleszins 
ergens terecht gekomen, midden 
in onze zondagavond wanneer zij 
'Schalkse ruiters' presenteren. 
Ruim een week op voorhand werd 
de VRT-kljker bestookt met spot
jes over het nieuwe zondag
avond-programma. Geen TV-biad 
of krant dat niet een interview 
plaatste met beide goudhaantjes 
van o.a. 'Bulten de zone' (De 
Pauw) en 'Onvoorziene omstan
digheden' (Lenaerts). Die hele 
media-aandacht zorgde ervoor 
dat de verwachtingen hoog ge
spannen waren. Bij ons, die naar 
'Familie' zouden kijken omdat de 
trailer goeü gemaakt is, waren ze 
zoals gewoonlijk te hoog gespan
nen. 'Schalkse ruiters' bleek bij 
een eerste nazicht goed gemaakt 
amusement, maar ook niet meer 
dan dat. 

Voor ons was het dan ook wach
ten op de tweede en belangrijkste 
aflevering. Afgaan op een eerste 
aflevering is fout in beide rich
tingen. Is de eersteling een af
gang van jewelste, dan zou een 

tweede aflevering beduidend be
ter kunnen zijn omdat de kln-
derfouten eruit zijn. Een uitzon
dering op deze regel vormt de 
'Niks voor nlks-show' tot nader 
order één van de zeldzame TV-
programma's die stelselmatig 
slechter mochten worden zonder 
dat er ingegrepen werd. Is de 
eerste aflevering van een nieuwe 
programma een voltreffer, dan 
moet een tweede keer de be
vestiging daarvan geven. Dat ge
beurde bij 'Schalkse ruiters' wat 

zien met zijn eigen (gespeelde?) 
dommigheid. Tussendoor kregen 
we ook reakties van zowel de 
praatgasten als van het aanwezige 
publiek. 
(1) Alles samen vormt 'Schalkse 
ruiters' een prettig programma 
dat niet te zwaar op de maag blijft 
liggen. Puur amusement om even 
te vergeten dat na zondagavond 
de vreselijke maandagmorgen 
komt. Die laatste komt dan wel 
weer dubbel hard aan natuuriijk 

Raadselachtig 
schalkse ruiters, zondag 15 december 1996, TVl 

het programma sowieso al on
derbrengt bij de zeldzame en dus 
te beschermen soorten. 
Het opzet ervan is kinderiijk een
voudig, wat laat veronderstellen 
dat er nogal wat voorstellen in de 
prullenbak zijn verdwenen. 
'Schalkse ruiters' brengt een aan
tal reportages, laat het publiek 
beslissen of ze 'Waar' of 'Niet 
waar' zijn en lardeert één en ander 
met een sausje van absurde hu
mor en bekende praatgasten. Ca 
daarbij vooral uit van de eigen 
kracht en nodig mondige gasten 
uit. Niemand heeft er iets aan om 
pakweg Eddy Waliy voor de zo
veelste keer gekonfronteerd te 

(2) Alles samen vormt 'Schalke 
ruiters' niet veel meer dan een 
doordeweekse praatbarak van 
dertien in een dozijn. Een uur 
konverseren met de goudvis le
vert zeker meer goede moed op 
om de maandagmorgen te boven 
te komea Trouwens: dat het pro
gramma in twee delen gesplitst 
wordt is enkel en alleen om de 
kijker aan de VRT gebonden te 
houden. Dat is weinig schalks, 
maar huichelachtig t.o.v. de kij
ker. 
Mogen ook wij u eens voor een 
raadsel stellen? 

(Krik) 
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Keltenfolk 
voor het volk 

Het jaar '96 zal in het teken van de lichte 
muziek de geschiedenis ingaan als dat van 
de heropleving van de volksmuziek. De 
wereldmuziek zette inmiddels haar op
mars verder, nadat ze zonder verpmken 
niet enkel Sfinks te Boechout en de An-
tilhaanse feesten in de Antwerpse Kem
pen volledig inpalmde, maar ook on
dermeer op de Brusselse Grote Markt en 
het Brugse Cactusfestival de hoofdtoon 
uitmaakte. 

Zonder te spreken van het kontroversiële 
Eurovisie Songfestival, waar vorig jaar de 
Noorse groep Secret Garden met enkele 
lijnen tekst en flarden viool glansrijk won. 
Deze keer wou meer dan één pennelikker 
het gewoon omdopen tot Folkfestival: 
voor Frankrijk trad niemand minder dan 
de Bretoen Dan Arbras, ex-rechterhand 
van Stivell, in de spots, terwijl de Turken 
en Oost-Europeanen enkel aan promotie 
voor hun eigen volksmuziek dachten. 
Eimear Quinn, een 23-jarige licentiate in 
miheumanagement scoorde een onver
hoopte voltreffer voor Ierland met een 
Clannad-achtige Keltische folksong. Die 
dan bij ons ruim twee maanden in de top 
dertig bleef rondzweven! 
Folk kan dus weer zonder geitewollen 
sokken, folk is „in"! En toch blijven 
opnamen van volksmuziek tweederangs, 
en de grote platenfirma's (majors) pikken 
slechts in als folktalent reeds zijn sporen 
ruimschoots verdiende. 

DE DUBLINERS 

De legendarische Ierse Dubliners blijven 
op hun ingeslagen weg verdergaan. Zij 
het dan nu met een voorman zonder 

baard. Want na 34 jaar heeft de nu reeds 
62(!)-jarige Ronnie Drew er een punt 
achter gezet. De man van Wild Rover en 
Whiskey in the jar laat het vokale werk nu 
over aan een kale kin die Paddy Reilly 
heet, en het werk van de Dubliners reeds 
jaren kent. 

Hij was de invaller voor Luke Kelly, de 
legendarische eerste leider van de groep 
die ruim twaalf jaar geleden overleed. Van 
de betreurde Kelly brengen ze voor de 
eerste keer zijn nummer Dirty old town, 

dat de nieuwe zanger Paddy op eigen 
repertoire had gezet en nu met de Du
bliners, ook op de plaat. Van de originele 
Dubliners blijft enkel nog John Sheahan, 
de violist, fluitist en mandolinespeler. 
De plaat Further along brengt een ver
frissende vernieuwing mee die sterk op 
een keerpunt lijkt. De ballades zijn 
meestal nog hernemingen van traditi
onele komposities en eigen werk, af
gewisseld met meeslepende meezingers 
en dansdreunen. Waarbij de suite Sailing 

in/Alice's reel doden zou doen meedan
sen. Enkele gastmusici omlijsten sfeer-

scheppend met bas, bodhran en uilen 
pipes. Bij het plaatje hoort een boekje met 
tien bladzijden foto's en teksten. Duur: 
56 min., uit bij BAY -CD-96. Verdeeld 
door de uitgeverij Breizh te 35036 Ren
nes, Bretagne. 

HET BUITENLEVEN 

Met de feestdagen in het verschiet is het 
goed nog even twee Eufoda-Davidsfonds-
uitgaven van dit najaar een ruggesteun te 
geven. Voornoemde Herman Dewit en 
zijn Kliekske pakten alweer uit met een 
reeks pittige liedjes. De groep staat borg 
voor autenticiteit, en de spontane ge
drevenheid en het palet van melodierijke 
klankbeelden zijn de grote troeven. Lie
deren over de oogst, het harde werken, 
liefde en ontgoochelingen wisselen elkaar 
af, en het zoeken van geluk in de al
ledaagse eenvoud blijft de rode draad. 
Ook met deze opname blijft 't Kliekske de 
ingeslagen weg bewandelen, en dit op 

haar zeer eigen en overtuigende wijze. 
Een aanrader. Prijs: 725 fr. 
Tars Lootens geniet in Vlaanderen vooral 
de faam als gewezen rechterhand van 
Johan Verminnen. Enkele jaren geleden 
gingen ze elk hun eigen weg, en na een 
eerste schitterende opname is hij terug, 
met een plaat en solo-optredenreeks. On
der de noemer Tarsando ma non troppo is 
de bij Davidsfonds uitgebrachte CD een 
plaat vol muzikale poëzie, eens ontroe
rend en dan weer vol melancholie. Tars is 
vooral een impressionist, en omgeven 
door het Walter Boeykens Ensemble 
wordt hier indrukwekkende muziek ge
maakt. In de kwarteeuw dat hij als mu
zikant aan de slag is, stond hij naast grote 
namen als Toots Thielemans en Philip 
Catherine, Maurice Jarre en Adamo, en 

uitersten als de Two Men Sound en het 
Prometheus Ensemble. Inspiratie genoeg 
dus om ijzersterke nummers te kreëren, 
en titels als Passionato en Roma zullen 
meteen bekend in de oren klinken. Stijl
volle arrangementen en de strijkers van 
Walter Boeykens maken van deze plaat 
dan ook dé verzameling van een groot 
artiest van bij ons. En „wereldklasse" 
mag hier voor één keertje worden ge
bruikt. 

Sergius 

De 'krasse 
knarren' van 
de Dubliners. 
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Hangt daar een CD in de boom? 
De grote platenmerken brengen elk Jaar 
rond de kerstperiode een aantal goed
kope koffertjes op de markt. Ik koos er 
twee uit. Ingrid Heabler speelt op tien CD's 
alle planokoncerten van Mozart. Dat zijn er 
zevenentwintig. Mozart hield er zelf vee! 
van. Ik herinner nne een scène uit de film 
Amadeus. Mozarts rivaal SallerI zit daar 
maar te zwoegen op een bepaald tema 
terwijl het wonderkind met hetzelfde me
lodietje speelt en dartelt. Voor Mozart Is 
een koncerto dialoog. Voor Mozart geldt 
de gulden middenweg. Het klavier mag 
noch te hard noch te zacht klinken, eerder 
parelend. Ingrid Haebler kiest voor een 
klassieke benadering: speels met een on
dertoon van melancholie. (Philips 10 CD's 
454 3522, 2.750 fr.) 
Brahms smaak je pas na geduldig en 
aandachtig beluisteren. Je vindt zijn twee 
pianokoncerten, zijn vioolkoncert en zijn 
ondergewaardeerd dubbelkoncert voor 
viool en cello op 3 CD's, Brahms' or
kestklank is gemakkelijk te herkennen en 
ook in de dramatische passages sonoor en 
een beetje bedeesd. Zijn concert! zijn 
eerder simfonleén met de solist als on
derdeel van het orkest. En zijn berucht 
vioolkoncert - het is immers aartsmoeilijk 
- is minder een gesprek dan een gevecht 
dat eindigt met een meeslepend rondo 
op een zigeunertema. (DCC 449 60 72, 3 
CD's, 1.560 fr.) 
Voor de volgende opnamen stelde Ik als 
norm kwaliteit en prijs (ze kosten on
geveer 500 fr.) Ik ken geen cellokoncert 
dat even zangerig is als dat van Dvorak 

Wellicht heeft dat te maken met de Sla
vische geaardheid ervan die wervelt en 
danst. Op dezelfde CD staat ook zijn sim-
fonie Uit de nieuwe wereld met ergens 
een flard uit een negro-splritual maar 
vooral bepaald door de melodie, de zwie
righeid en het koloriet van Bohemen. 
(Philips Solo 442 401-2). 
Met zijn derde simfonie (de EroJca) brak 
Beethoven met de Idee: muziek Is ver
strooiing. Eigen emotie en Idealen als 
vrijheid en gelijkheid, aan de Franse re
volutie ontleend, gaan een rol spelen. De 
vijfde begint met een klein noodlots
motief en groeit dan uit tot een brede 
stroom. De zevende werd door Wagner 
apotheose van de dans genoemd. Som
migen zien er Beethovens Vlaamse af
komst in. Belde simfonleén staan voor 
passie en lijden. (DOG „The Originals" 447 
400-2). 
Er Is in de muziekgeschiedenis geen groter 
piekeraar dan Mahier. Zo devoot en ge
lovig zijn tijdgenoot Bruckner In zijn sim
fonleén was, zo verscheurd was de figuur 
van Mahler. Soms lukte het hem in een 
simfonie of een liedcyclus aan de kwel
geesten te ontsnappen. Daar Is zijn eerste 
simfonie een voorbeeld van. De sfeer is er 
pastoraal en volks. Alleen de variaties op 
het tema Broeder Jakoö lijken eender 
spookachtige dwaallichten. Maar even 
idyllisch zijn op dezelfde CD de Lieden 
eines fahrenden Gesellen, vertiefdheld ge
mengd met een soort onbestemd ver
driet. (DCG „The Originals" 449 755-2). 
Helemaal anders Is de luchtige klank van 

Praetorius' dansen uit Terpsichore, een 
overzicht - soms origineel, soms geërfd -
van dansen en Instrumenten uit de re
naissance. Bransie en bourrée, pavane en 
gaillarde wonden gespeeld op vedel en 
kromhoom, harp en lult. Hier heersen 
ontspanning en feeststemming. (Ricercar 
13931) 
De Fransman Gabriel Fauré schneef een 
requiem dat bijna zo aangrijpend is als de 
gregoriaanse dodenmis. Het vatt op door 
sereniteit (het macabere dies Irae ont
breekt) en het beeld van God als milde 
rechter. Het P/e Jesu is louter hemelse 
troost. Op dezelfde CD staat het requiem 
van Fauré's tijdgenoot Duruflé dat eerder 
streng Is en aansluit bij het gregoriaans. 
(Teldec 4509 -90879 - 2) 
Haydn schreef zo maar even 104 slm-
fonieên. Zijn waarmerk is gemoedelijkheid 
en spirit. Toch slaat er soms een vonk 
Sturm und Drang over. Veel van die sim
fonleén kregen een bijnaam. Zo kan je in 
het andante van zijn simfonie n° 101 Cte 
Iclok het tikken van een uurwerk horen. 
Sigiswald Kuijken laat zijn orkest (La petite 
bande) in drie van die simfonleén uit
munten door heldertield en dynamiek. N" 
26 Lamentatione bevat een treurzang, 
ontleend aan het gregoriaans van de 
Goede Week. N° 52 zil vol spanning en 
ontkracht de myte van Haydn als brave 
ziel, N° 53 L'lmpériale heeft vorstelijke 
allures en een speels menuet (Virgin -
Veritas 5 61212 2) 

(wdb) 
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nlangs stelde professor Mare Swyngedouw 

(KUB-KUL) zijn studie ,Subjektieve 

motieven van partijkeuze bij de nationale 

verkiezingen van 21 mei 1995' voor. Naar 

aanleiding daarvan pakten de meeste kranten met 

spektakulaire titels uit zoals ,stemmen voor de ogen 

van Bert'. De realiteit is komplexer. 

^ UITSMIJTER • 

„Ook hier, kunnen de joernalisten niet 
goed lezen", zo kwam Mare Swynge

douw maandag jl. op het VU-partij-
bestuur vertellen. Toch werden de kom-
plexe stemmotieven in de perstekst niet 
echt uit de doeken gedaan. Tijdens de 
persvoorstelling van zijn studie stipte de 
professor aan dat „Anciaux de VU van 
de ondergang had gered en dat zonder 
hem de partij het beslist moeilijk zal 
krijgen." Voor de pers lag de konklusie 
voor de hand: De VU staat of valt met 
Bert Anciaux. 

METODE 
In samenwerking met Roeland Beerten, 

Ann Carton en Jaak Billiet hield Swyn
gedouw voor het eerst in ons land een 
,Exit-Poir. Het initiatief werd mede ge
financierd door de BRTN. Een Exit-Poll 
biedt het voordeel dat op basis van 
voorspellingen en specifieke berekenin
gen kiesresultaten vroegtijdig kunnen 
bekend gemaakt worden. Bij het verlaten 
van het stemhokje wordt de kiezer met
een, gedurende vijf minuten, onder
vraagd over zijn stemkeuze. Op basis van 
de open vraag ,Waarom hebt U voor deze 
partij (blanko of ongeldig) gestemd?' 
kunnen ook meerdere stemmotieven - in 
tempore non suspecto - worden na
gegaan. Een ontleding van deze mo
tieven, gekoppeld aan andere bekomen 
gegevens zoals leeftijd, sociale klasse of 
opleiding, kan geïntegreerd worden in 
het langlopend wetenschappelijk opinie
onderzoek, dat sinds de verkiezingen 
van 1991 wordt uitgevoerd door het 
ISPO (Interuniversitair Steunpunt Po
litiek Opinie-Onderzoek) en dat werd 
mogelijk gemaakt via de steun van toen
malig minister van Wetenschapsbeleid, 
Hugo Schiltz. 

Alsnog biedt Swyngedouw een weergave 
van de door de respondent aangebrachte 
stemmotieven zonder deze expliciet te 
koppelen aan verklarende variabelen als 
leeftijd of opleiding. Daardoor krijgt 
men - altans voorlopig - geen inzicht in 
het profiel van de VU-kiezer anno 1995. 
Overigens staat nog een bijkomend, 
diepgaander onderzoek op stapel. Er 
moet ook in rekening worden gebracht 
dat 40% van de aangesprokenen wei
gerden te antwoorden en dat 7% van de 
antwoorden onbruikbaar waren. 
Omwille van budgettaire en praktische 
redenen werd enkel de verkiezing voor 
de kamer van Volksvertegenwoordigers 
weerhouden. Ook de 19 Brusselse ge
meenten werden buiten beschouwing 
gelaten. Vooral ten aanzien van kon-
klusies over de VU-kiezer en in het 
biezonder de Vlaams-nationale kandi
daten zijn deze beperkingen niet zonder 
belang. Uitspraken over Bert Anciaux, 
bijvoorbeeld, zouden aan geldingskracht 

hebben gewonnen indien ook de stem
motieven voor de senaat waren onder
zocht. Bovendien kunnen de stemmo
tieven in Brussel op totaal andere -
allicht meer progressief-kommunautaire 
- gronden gebaseerd zijn dan deze in 
Vlaanderen. Overigens behaalde Anci
aux in Brussel 22.235 stemmen. In ver
houding tot de in totaal behaalde 
178.720 stemmen kan dit tellen. 
Ook dat nog: de kiezer kan sinds 1995 
een aparte stem uitbrengen voor kamer, 
senaat en Vlaams parlement. Dat is een 
troef voor de VU. Deze partij wordt door 
niet weinig burgers als ,sympatieke en 

tijdbom die onder ons demokratisch 
politiek systeem rust. Iets waarvoor 
Swyngedouw terecht waarschuwt. 

VERNIEUWEN 
In het kader van de onderzoeksresul

taten, gekoppeld aan de recente affaires 

is vernieuwen de wetenschappelijke 

VU-stemmotieven 
voor de hand liggende tweede keuze' 
beschouwd. Die tweede keuze kan meer 
dan vroeger elektorale steun opleveren, 
temeer daar het onderzoek van Swyn
gedouw aantoont dat 4,4% van de on
dervraagden ,strateeisch kiezen' als eer-

' I ' i .U i i L 

ste stemmotief opgeeft. ' 

VU-KIEZER 
Onafgezien van een aantal metodolo-
gische beperkingen, kunnen Swynge
douw en zijn team een aantal interes
sante onderzoeksresultaten voorleggen. 
De wetenschapelijke nauwgezetheid 
waarmee de onderzoekers tewerk gin
gen, schragen hoe dan ook de betrouw
baarheid van de bekomen gegevens. 
Wij houden er ons aan in het biezonder 
de VU-gebonden resultaten onder de 
loupe te nemen. Zo blijkt dat op het 
totaal aantal ondervraagde VU-kiezers 
8,65% de algemene waarden van de 
partij als stemmotief opgeeft. Let wel, de 
kiezer kon meerdere stemmotieven aan
halen, terwijl 1% voor ongeveer 40.000 
stemmen staat. De grootste groep VU-
kiezers (27%) stemt uit gewoonte, op
voeding of familietraditie. Of deze VU-
kiezer al dan niet het programma on
derschrijft, kan daaruit niet worden af
geleid. Wel mag worden aangenomen 
dat de VU in zekere zin een ,gewoon-
tepartij' is geworden. Overigens haalt de 
partij in vergelijking met de jaren 1960 
bitter weinig proteststemmen of anti-
systeemstemmen binnen. Op zich is dat 
geen ramp omdat de anti-systeemstem
men van de jaren 1960 van een andere, 
meer demokratische of ontvoogdende 
aard waren dan de hedendaagse au
toritaire of anti-parlementaire stemmen 
die vooral het Blok weet te verzilveren. 
Dat ongeveer 14% van het onderzochte 
elektoraat haar stem motiveert vanuit 
anti-politieke motieven of vanuit po
litieke machteloosheid verraadt wel de 

boodschap bij uitstek. Zonder in macks-
geile toekomstvisies te willen vervallen, 
rijst toch de vraag welke partij in de 
toekomst met het ,vernieuwingsimago' 
zal gaan lopen. Op basis van het voor
lopig onderzoek spreken vooral VLD 
(van Guy Verhofstadt!) en Vlaams Blok 
de vernieuwers - zo'n 5,3% van het 
totaal aantal kiezers - aan. Verwacht mag 
worden dat deze kiezers in aantal zullen 
stijgen. Het ware dan ook interessant 
mocht de VU bij hen wat meer stemmen 
wegkapen. Alsnog steunt slechts 4% van 
de VU-kiezers de partij omwille van haar 
vernieuwend imago. De door de VU 
recente benadrukking van haar vernieu
wingsdrang kan het tij doen keren, al 
dient de kiezer zich van deze specifieke 
profilering bewust te worden, wat mede 
omwille van de partijkonkurrentie niet 
meteen voor de hand ligt. Trouwens, als 
het beschreven onderzoek iets heeft aan
getoond, dan is het wel de toenemende 
onvoorspelbaarheid en het min of meer 
tijdsgebonden aspekt van het kiesge-
drag. 

KOMMUNAUTAIR 
Een partij behoudt best haar verworven 
imago, zou luidt de door wetenschap
pers aangehaalde stelling. Op dat vlak 
mag de VU niet klagen en blijft ze een 
bestaanszekerheid behouden. De partij 
moet het kommunautaire tema welis
waar met het Vlaams Blok delen. Maar, 
dat neemt niet weg dat 71% van de 
expliciet kommunautair-nationalistisch 
geïnspireerde kiezers voor de VU op
teren. Daartegenover staat dat de totale 
omvang van het nationalistische elek
toraat ,slechts' 2,21% van het kiespu
bliek bedraagt. Nogal voorbarig en ten
dentieus vraagt Swyngedouw zich op 
basis van dit cijfer af waarom de Vlaamse 
partijen zo nodig standpunten over de 
verdere federalisering innemen. 

Dat de politieke elite er al te vaak een 
andere politieke agenda dan de kiezer op 
nahoudt, is juist. Maar, eerst en vooral 
ligt een nieuwe staatshervorming so
wieso in het vooruitzicht. Bovendien 
vallen breuklijnen niet zelden samen, 
denken we daarbij aan de Sociale Ze
kerheid en de al dan niet kommunau-
tarisering ervan. Overigens noemt 
slechts 1,3% van het elektoraat het eko-
logisch gedachtengoed als stemmotief, 
het migrantentema inspireerde net iets 
meer dan 4% van het elektoraat, de 
sociale zekerheidskwestie heeft 4,2%, 
ekonomische overwegingen slechts 
1,1% van de kiezers gemotiveerd. Zijn 
dit dan allen tema's waarover de politici 
moeten zwijgen, waarin de kiezer geen 
bal geïnteresseerd is? 

300.000 
Het onderzoek van Swyngedouw toont 
wel aan dat één-tema partijen op weinig 
sukses kunnen rekenen, laat staan dat ze 
een lang leven beschoren zijn. Zeker 
voor de VU zijn traditie - denk aan de 
ouder wordende kiezers - en nationa
listische ideologie belangrijk. Algemene 
waarden en programma bekoren 17% 
van de VU-kiezers. De koppeling van 
kommunautaire aan progressieve stand
punten slaat alsnog te weinig aan. De 
300.000-kampagne heeft 7% van de VU-
kiezers aangetrokken, diegenen die uit
drukkelijk vermeldden dat de VU moet 
blijven bestaan. Allicht voor de eerste 
keer in de elektorale geschiedenis heb
ben VU-kandidaten alle andere popu
laire stemtrekkers de loef afgestoken. 
15% van de VU-kiezers verkoos de partij 
omwille van kandidaten. Daarvan heeft 
6,9% Bert Anciaux genoemd, waaron
der 70% vrouwen. Nogmaals, het gaat 
hier om kamerverkiezingen wat de po
pulariteit van de VU-voorzitter in de verf 
zet, al hebben we het raden naar de 
stemmotieven in Brussel. Overigens we
ten we niet waarom de kiezer voor 
Anciaux heeft gestemd. U mag voorlopig 
zelf raden. 

(evdc) 

15% van de 
vu-kiezers 
verkoos de 
partij omwilie 
van 
kandidaten. 
6,9% van deze 
kiezers 
opteerden 
voor Bert 
Anciaux. 
Anciaux 
bedankte de 
.koppigaards'. 
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