
Omdat volgende week geen W|J zal 
verschijnen, krUgt u deze week 
een extra dik nummer In de bus. 

De redaktle wenst haar lezers een 
voorspoedig 1997. 

V
olgend jaar verhuizen de Europese 

parlementsleden en hun 

medewerkers naar het nieuwe D3-

gebouw aan de Leopoldswijk in Brussel. De 

parlementsleden 

zullen niet te 

klagen hebben 

over hun riante 

werkomgeving. 

Ze kunnen 

plaatsnemen aan 

een bureau met 

los ladenblok, in de kanapé of op de 

bezoekersstoelen. Wie daar in feite niet 

thuishoort of juist wel kan bovendien naar een 

'rustruimte' met ,lavabo', toilet en douche. 

Nog eens 128 extra douchecellen - 703.125 

fr. per stuk - zijn allicht voor onbekenden 

bestemd. 

De kostprijs van de nieuwe meubels 

bedraagt een slordige 250 miljoen fr. Ieder 

parlementslid beschikt voor gemiddeld 

350.000 fr. aan meubilair. Het was nochtans 

Europees 
meubilair 
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een kleine moeite om de bestaande meubels 

mee te verhuizen. Bovendien nodigen deze 

meubels uit tot overnachting en dus tot verder 

geknoei met verblijfsvergoedmgen. 

De Europese Unie die zo graag schermt 

met het vrije konkurrentieprincipe en in naam 

daarvan Europese overheden verbiedt 

overheidssubsidies aan verlieslatende 

bedrijven toe te kennen, heeft niet eens zelf 

een openbare offerte uitgeschreven. De eigen 

regels worden niet gerespekteerd, terwijl de 

opgelegde vrije-konkurrentieregels tot massale 

werkloosheid leiden. 

In navolging van het demokratisch 

Europa werd bovendien het Europees 

parlement niet op de hoogte gesteld. Jaak 

Vandemeulebroecke en zijn medewerker Bart 

Staes ontdekten de forse bedragen toen een 

financieel kontroleur de aankopen weigerde. 

Vandemeulebroucke maakte zijn ontdekking 

aanhangig bij de Kommissie 

Begrotingskontrole die het hele geval zal 

onderzoeken. 

Vandemeulebroucke: „Dit is 

grootheidswaanzin. Het maakt ons doen en 

laten belachelijk en ondermijnt onze 

geloofwaardigheid. Er dringt zich binnen het 

Europees parlement een ernstig debat op over 

alle elementen die de publieke opinie als 

jEuropese verspilzucht' ervaren. Mijn partij is 

een pro-Europees gezinde partij. Maar, wij 

willen een demokratisch Europa dat 

doorzichtig en niet verspilziek is." 

(evdc) 
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V oor ons ligt de krant van 29 de
cember 1995. Daarin treft een ar

tikel onder de titel „Enquête toont 
diepe kloof tussen politici en burgers". 
Het werkstuk bespreekt de rezultaten 
van een pelling over de verwachtingen 
In 1996, uitgesproken door burgers en 
door politici. Wij 
gaan niet In de 
details treden, 
maar uit de pel
ling blijkt Inder
daad dat burgers 
vaak anders den
ken dan verkoze-
nen. Zo vond eind 
1995 80 procent 
van de ondervraagden dat meer au
tonomie voor Vlaanderen In 1996 geen 
prioriteit is. Toch sprak 76 procent van 
de burgers en 56 procent van de politici 
zich uit voor Vlaamse financiële ver
ankering. Eenjaar later moeten we vast
stellen dat er van die verankering weinig 
In huis IS gekomen. Hetzelfde geldt de 
stroming die zegt dat 70 procent (50% 
van de verkozenen) van de Vlaamse 
bevolking voor een splitsing van de So
ciale Zekerheid is. Eind '96 hebben we 
over de federalisering van de SZ niets 
meer gehoord. 
Wij halen deze voorbeelden aan om aan 
te dulden dat alle onderzoek over en 
goede voornemens om de kloof tussen 

Veelkloven-
land 

bevolking en politiek wereld te dichten 
zo weinig ernstig worden genomen. Nu 
was 1996 ook geen gewoon jaar, maar 
een vuurbergjaar waarin de ene uit
barsting op de andere volgde. 
Hetjaarl996 bestond uit twee delen. In 
het voorjaar snoepte de federale re

gering de volksver
tegenwoordiging 
volmachten af en 
werd de begroting 
dermate gemani
puleerd dat de 
Maastricht-norm 
kon worden ge
haald. In het najaar 
was er nauwelijks 

van besturen sprake nadat de zaak-
Dutroux de lamlendige werking van de 
magistratuur en van de politiediensten 
op pijnlijke wijze had blootgelegd. 
Beide jaarhelften werden gelardeerd 
met nevenverschijnselen die een beeld 
geven van het lage demokratlsche ge
halte van dit land Dat een volksver
tegenwoordiging haar macht uit han
den geeft is een daad van zelfont
kenning. Een beslissing die zonder in
stemming van de kiezer werd genomen 
en die er op wijst dat, eens stembusdag 
voorbij, met de stem van het volk geen 
rekening wordt gehouden 
De zaak-Dutroux werd begeleid door 
nieuwe dossiers waarin vooral de ma

gistratuur, politiediensten en politici 
een hoofdrol speelden. De diepe kloof 
uit ons één jaar oude krantenartikel 
roept vandaag het beeld op van een 
veelklovenland. Het Is o.m. In deze op
eenstapeling van kloven dat een fe
nomeen als de Witte Mars zijn sukses 
vandaan haalde. De problemen die in 
1996 zichtbaar werden hebben aan
getoond hoe vermolmd de pijlers zijn 
waarop dit land rust. 
Wij gaan hier met eens opnieuw alle 
zaken en zaakjes herhalen, belangrijker 
Is de vraag wat wij uit dit jaar hebben 
geleerd. Dat in de komende jaren niet 
alles bij het oude kan blijven daar Is nu 
onderhand Iedereen van overtuigd, 
maar kan er beterschap komen? Tekent 
beterschap zich af? Kan er beterschap 
komen tot zolang deze koalitie aan de 
macht IS? In hoeverre zijn er regenngs-
leden en/of -partijen betrokken bij het 
Agusta-omkoopschandaal, de moord 
op André Cools, de Bende van Nijvel, de 
doofpot-operatie-Dl Rupo, om te stel
len dat federale regering ongeschon
den haar legislatuur kan uitmaken? 
De Vlaamse regeringspartijen zouden 
zich toch eens vragen moeten stellen 
over de eerbaarheid van hun Waalse 
socialistische partner. 
Wie al eens naar de RTBf kijkt en re
portages ziet over de verloederde ge
meenten In het Luikse en rond Charleroi, 

moet toch ook vaststellen dat de PS en 
de socialistische vakbond weinig of 
geen gebruik hebben gemaakt van hun 
macht om het tij te doen keren. Om 
samen met de rijkgeworden industri
ëlen een nieuwe Waalse Industrie op te 
bouwen i.p.v. hun gemeenschap te la
ten teren op Europa en op een unitaire 
Sociale Zekerheid. Want het zijn niet de 
Vlamingen die verantwoordelijk zijn 
voor de Waalse mlsene, zoals In wal-
llngantische kring wel eens wordt be
weerd, het Is Wallonië zelf. 
Dit is geen kreet van tnomfallsme of van 
gebrek aan solidariteit Vlaanderen weet 
beter, het gaat ook door een hel van 
werkloosheid. Het drama van de Lim
burgse mijnen Is nog met verteerd, de 
neergang van de scheepsindustrie 
wordt met het Boel-failliet scherper dan 
ooit getoond, tekstiel en bouw leven 
voortdurend op het randje, de zee
visserij zit totaal in de penarie... 
In Vlaanderen leeft de wil om tegenover 
deze problemen Initiatieven te zetten. 
De Volksunie zal deze, ook in 1997, 
steunen en meer slagkracht geven, van
uit de overtuiging dat meer bevoegd
heden en meer middelen voor de ge
meenschappen een einde kunnen ma
ken aan het immobilisme dat dit veel
klovenland teistert 

Miaurlts Van Liedekerke 



EDB 

Sinds kort hebben enkele unitaristische 
partijtjes of bewegingen zich verenigd 
in een nieuwe partij: Entente Des 
Belges - Eendracht der Belgen -
Eintracht der Belgier (EDB). De nieuwe 
partij heeft zowaar een voorzitter, 
M.Jacques, 67 jaar en gepensioneerd 
kolonel. De partij beschikt ook over 
statuten én over een ,uitgebreid' 

programma. Zo komen de „oude 
Belgen" op voor de verdediging van de 
monarchie en de familiale waarden. Ze 
eisen referenda op alle bestuursniveau s 
en ze willen overheidsuitgaven 
drastisch inperken. ,Onnuttige' 
overheidsinstellingen moeten afgeschaft 
worden. Vraag is in hoeverre de nieuwe 
partij haar nut kan waarmaken. 

Flemish 
enterpreneurs 

Het Vlaams Blok raadt de Vlaamse bedrijfsleiders af zich als 
.Belgian enterpreneurs' In het buitenland voor te stellen. 
De recente schandalen In België, zo stelt het Blok, doen de 
zakenlui Immers geen goed. Vooral Elio Dl Rupo beschadigt 
het Imago van België. Partijvoorzitter Frank Vanhecke en 
kamerlid Alexandra Coien- ,,Indien u verstandig bent en 
aan uw zakelijke belangen denkt, afficheert u zich als 
Vlaming. Dl Rupo staat officieel bekend als een promiscue 
homosexueel en een vaste klant van louche homo-bars." 

^ DOORDEWEEKS • 

Minister van Landbouw en KMO 
Karel Pinxten (CVP) en zijn echtge
note eisen tien miljoen frank scha
devergoeding van Willy Vermeulen, ad-
junkt-administrateurvan het Hoog Co
mité van Toezicht (HCT). 

Pinxten beschuldigt Vermeu
len ervan zijn naam door het slijk te 
hebben gehaald. Vermeulen had be
weerd dat het HCT niet de kans kreeg te 
onderzoeken of het echtpaar Pinxten 
voldoende BTW betaalde bij de bouw 
van hun villa. 

Er lopen in ons tand op zijn 
minst 12.000 daldozen rond. Aange
zien weinig officiële cijfers bekend zijn, 
is het best mogelijk dat dit aantal mag 
worden verdubbeld. Steeds meer dak
lozen zijn onder de 30 jaar 

Een Vlaams kinderbijslagstelsel 
prijkt bovenaaan het verlanglijstje van 
de Bond van Grote en Jonge Ce-

JBGJG). De Bond komt ook op 
Stk,;éiar3io„.. VDOr ''o +huis-

werkenüe ouder 

Er is een akkoord bereikt over 
de aanwerving van een Vlaamse Kom-
missaris voor de Kinderrechten. De 
Kinderrechtenkommissaris kwam er 
op initiatief van vier vrouwelijke par
lementsleden, waaronder Nelly Maes 
(VU). Deze kommissaris zal een ruime 
onderzoekdsbevoegdheid krijgen, wa
ken over de betrekkingen tussen over
heid, ouders en kinderen en heeft voor 
individuele klachten een verwljsfunk-
tie. 

SP-volksvertegenwoordiger 
Jef Sleeckx wil over de partij-, ide
ologische- en zuilgrenzen heen werken 
aan een solidaire samenleving en de 
verruiming van de participatiedemo-
kratie. Daartoe richtte Sleeckx de Be
weging van Mensen van Goede Wil 
op. 

KUL-professor Luc Huyse 
lichtte de onderzoeksresultaten van de 
tweede Witte Mars toe. Deze mars 
heeft betrekking op de meer dan 
130.000 brieven die burgers, scholen, 
gemeentebesturen, bedrijven en ver
enigingen naar het ministerie van Jus
titie stuurden. 

CVP-voorzitter Mare Van Peel 
wil lokale mandatarissen een hoger 
loon en een degelijk sociaal statuut 
toekennen. Lokale politici beschikken 
niet over een sociaal statuut dat in een 
pensioen-of werkloosheidsuitkering 
voorziet. 

EUROPA 
De Europese konstruktie is een wel erg 
moeilijke bevalling. Dat bleek andermaal 
tijdens de recente Europese top in Du
blin. Daar hebben de regerings- en staats-
leiders niet veel meer kunnen bereiken 
dan het opleggen van een ,stabiliteits-
pakt'. Enkel de voorstelling van de 
nieuwe eurobiljetten aan het publiek kon 
enig animo opwekken. 
Onder druk van Duitsland verplicht het 
stabiliteitspakt de landen van de Eu
ropese Unie om ook na de invoering van 
de muntunie - voorzien in 1997 - er een 
strikte begrotingsdiscipline op na te hou
den. In geen enkel aangesloten land mag 
het begrotingstekort na 1997 nog boven 
de 3% van het BBP (Bruto Binnenlands 
Produkt) uitstijgen. Zoniet, volgen er 
sankties. De Belgische federale regering 
paste het Europees begrotingsprincipe 
reeds vorige week vrijdag rigoreus toe. 
Tegen het jaar 2000 streeft de federale 
regering naar een begrotingstekort van 
1,6% van het BBP. 

FORGES CLABECK 
Tijdens de top in Dublin werden als naar 
gewoonte heel wat Europese problemen 
van de agenda geweerd. Tot veel meer 
dan vrijblijvende intentieverklaringen 
kwamen de Europese regeringsleiders 
niet. Het Europese veiligheids-, buiten
lands- en werkgelegenheidsbeleid ligt op 
apegapen. De Europese burgers hebben 
hoe langer, hoe minder vertrouwen in het 
Europa van de vijftien. 
Daardoor dreigt de Europese unie haar 
ultieme bestaansreden te verliezen: dat 
van een welvarend Europa dat de on

derdanen meer uitzicht op werk biedt. 
Het vrije konkurrentieprincipe als doel 
heiligt alle middelen. De nationale staten 
worden om de haverklap gesanktioneerd 
omwille van de niet-naleving van het 
konkurrentieprincipe. Overheidssteun 
aan bedrijven in moeilijkheden en ver
laging van de loonlasten in sommige 
bedrijfssektoren kunnen niet langer. De 
meeste Europese landen en regio's wor
den dan ook gekonfronteerd met toe
nemende werkloosheid. 
De voorbeelden zijn legio. Ook ons land 
werd herhaaldelijk door de Europese 
kommissie op de vingers getikt. Denken 
we daarbij aan de veroordeling van de 
Maribel-operatie, aan het Boelwerf-dos
sier en recent aan het noodlijdende 
Waalse staalbedrijf Forges-Ciabeck. 
Mede omdat de Waalse regering niet 
langer overheidssubsidies voor het 
Waalse bedrijf mag uittrekken, dreigen 
1800 Waalse arbeiders hun werk te ver
liezen. 

TEWERKSTELLING 
Veel ruimte voor de federale regering 
blijft er niet over om de tewerkstelling 
aan te zwengelen. Hier en daar werden 
verleden week vrijdag enkele konkrete 
maatregelen uitgevaardigd, in afwachting 
van sektoriële onderhandelingen en de 
verhoopte akkoorden tussen de sociale 
partners. 

Zo kunnen werknemers voortaan op 58 
jaar met halftijds brugpensioen gaan. Een 
CAO kan deze grens op 55 jaar brengen. 
Ook loopbaanonderbreking wordt een 
wettelijk recht. Per bedrijf kan echter 
maximum 1% van het aantal werknemers 
van het recht genieten. De loopbaan-

Rode Duivels verliezen van Oranje. Alweer! 
Vlamingen winnen Groot Dictee. Alweer! 

onderbrekers kunnen ten hoogste drie 
jaar afwezig blijven. Het systeem voorziet 
eveneens in een vervangingsplicht. Naast 
het algemeen systeem krijgen ook per
sonen die een zwaar ziek familielid ver
zorgen recht op een loopbaanonderbre
king van één maand, verlengbaar met nog 
een maand. 

ZIEKTEVERZEKERING 
In de ziekteverzekering rezen de uitgaven 
de pan uit. De oorspronkelijk voorziene 
besparingen in de ziekte-uitgaven konden 
niet baten. Bovenop de 19 miljard, moest 
de federale regering op zoek naar nog 
eens 10 miljard. 

Vooral de geneesmiddelensektor, de uni
versitaire ziekenhuizen, en de torenhoge 
honoraria van artsen die technische pres
taties uitvoeren, droegen bij tot de over
matige uitgaven. Onder druk van be
langengroepen en vooral van de far
maceutische lobby liet de federale re
gering ook na afgesproken besparingen 
werkelijk uit te voeren. Overigens ging 
deze regering op een onbegrijpelijke wijze 
uit van al te optimistische cijfers. 
De extra besparingsmiljarden worden nu 
in belangrijke mate op de geneesheren en 
paramedici afgewenteld. De ,eerstelijn-
zorgverstrekkers' moeten het diepst in de 
beurs tasten, de zieken- en rusthuizen wat 
minder diep. De federale regering wil 
daardoor vermijden dat de patiënt wordt 
getroffen. 

De arstensyndikaten reageren verbolgen, 
dreigen ermee het overleg met de zie
kenfondsen stop te zetten en de honoraria 
te doen stijgen, zodat de patiënt dan toch 
zou getroffen worden. Of het zover komt 
is niet zeker, want federaal minister van 
Sociale Zaken, Magda De Galan (PS), kan 
gebruik maken van de eenheidswet die 
artsen verbiedt de honoraria te doen 
stijgen. 

FEDERALISERING S-Z 
De aangekondigde besparingen doet de 
roep naar de splitsing van de S-Z luider 
klinken. Dat de federale regermg er niet 
in slaagt strukturele maatregelen door te 
voeren, doet vermoeden dat vooral de 
Waalse belangengroepen op de rem 
staan. 

Nadat het federale sociaal overleg mis
lukte en er in het Vlaams parlement bijna 
unamniem wordt op aangedrongen een 
Vlaams overlegsysteem uit te bouwen, 
krijgt het Belgisch immobilisme ook een 
staartje in de gezondheidssektor. 
Voor- en tegenstanders van de (gedeel
telijke) splitsing van de S-Z laten hun 
stem gelden. Opmerkelijk is dat de CVP 
een stap terug doet. Oorspronkelijk zag 
het ernaar uit dat deze partij - op vraag 
van haar leden - gewonnen was voor de 
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Se non è vero... 
Omdat ook wij een beetje vakantie wel velen kunnen, 
geven we alvast een beknopt jaaroverzicht van 1997. 
Het nieuwe jaar zal aanvangen met klagende han
delaren : het winterseizoen was slecht en ook de solden 
veranderen daar niet veel aan. Nadat op het strand de 
kerstbomen zijn verbrand, spoelt er een nieuwe walvis 
aan. Elio Di Rupo zal ervan verdacht worden het beest 
met minder goede bedoelingen benaderd te hebben. 
Dat is gelogen: walvissen zijn mytomanen. Het voor
jaar blijft voor het overige grijs met middagtem-
peraturen tussen llu.OO en 15u.00. 

Op 1 mei zal Mia De Vits eisen dat de werkgevers 
water bij hun wijn doen. Op 2 mei zal Mia De Vits 
water bij haar wijn doen. Op 3 mei drinkt Mia De Vits 
water. Willy Peirens drinkt het hele jaar door Jupiler: 
mannen weten waarom! Jean-Luc Dehaene van zijn 
kant drinkt in die periode ook Jupiler want Club 
Brugge is kampioen geworden. Niemand weet 
waarom. 

Bij het begin van de zomervakantie komen de media op 
de proppen met een nieuw systeem om op het strand 
verloren gelopen kinderen gemakkelijk terug te vin
den. Het nieuws zal gepresenteerd worden door Kathy 

Pauweis, Danny Verstraeten was op dat moment 
spoorloos. Datzelfde geldt voor de klagende han
delaren: het voorjaar was slecht, de solden nog 
slechter. In dit land wordt geen kleding meer verkocht. 
Bij de inhuldiging van het nieuwe schooljaar zullen de 
jongens weer niet toegelaten worden op meisjes
scholen. Mannen weten nog altijd niet waarom. In een 
later stadium zullen de Sinterklaas en de Kerstman met 
elkaar op de vuist gaan. Het zullen de spoorloze, als 
kindervriend verklede konkurrerende handelaren blij
ken té zijn. Zij maken zich op voor de klaagzang van 
1998. 

D O O R D E W E E K S 

federalisering van de gezondheidszorgen 
en kinderbijslagen. 

Daarover is nu twijfel gerezen. In de 
Vlaamse regering en het Vlaams par
lement dringen de kristen-demokraten 
aan op de federalisering. Maar, in de 
Senaat en onder leiding van de kristen-
demokratische fraktieleider, Hugo Van-

denberghe, staat men op de rem. Van-
denberghe is ook de nieuwe direkteur van 
CEPESS, de studiedienst van de CVE 
Waarnemers vragen zich af of de te-
rughoudenheid binnen sommige CVP-
kringen geleid heeft tot de verdwijning 
van Rolf Falter, gewezen direkteur van 
het CEPESS. Deze joernalist van de Stan

daard-groep staat gekend als een voor
stander van een verdere federalisering en 
zag het als direkteur van CEPESS niet 
meer zitten. 

CARREFOUR 
De Franse gemeenschap volhardt in de 
boosheid. Tegen het territorialiteitsprin-
cipe in, subsidieert ze Franstalige ver
enigingen in de zes faciliteitengemeenten. 
Het rabiate anti-Vlaamse blaadje Car-

refour profiteert daarvan. 
In feite had het Arbitragehof de sub
sidiëring vernietigd. Omdat de subsidi
ering in de begrotingen van 1995 werd 
ingeschreven, omzeilde de Franstalige re
gering de beslissing van het Arbitragehof 
door - via een nieuw ontwerpdekreet - de 
subsidies in de begrotingen van de op
eenvolgende jaren op te nemen. 
Het Vlaams parlement heeft daarop en 
nagenoeg unaniem - enkel Agalev ont
hield zich - een belangenkonflikt inge
roepen. Het vraagt het Arbitragehof het 
Franstalige ontwerpdekreet van de weer
omstuit te vernietigen. 

VZW DE RAND 
Verleden week vrijdag werd de VZW De 

Rand officieel opgericht. Deze VZW 
moet het Nederlandstalig karakter van de 
Vlaamse rand rond Brussel ondersteunen. 
De Vlaamse regering keurde de statuten 
goed en stelde tevens een Raad van 
Beheer aan. 

,De Rand' zal instaan voor het beheer van 
de kulturele centra in Wemmei, Jezus-
Eik, Linkebeek, Kraainem en Wezem-
beek-Oppem en zal bovendien het kon-
takt tussen de rand-inwoners en de ver
schillende overheden bevorderen. Daar
bij zal men zich niet enkel tot Neder-
landstaligen, maar ook anderstaligen 
richten. Dat kan begrepen worden als een 
voorbode van de afschaffing van de fa
ciliteiten. In de Kommissie Staatsher
vorming van het Vlaams parlement is 
reeds gebleken dat de meeste Vlaamse 
partijen de faciliteiten willen afschaffen. 
Op die manier zou de Vlaamse overheid 

instaan voor de integratie van anders
taligen. 

AMBTENAREN 
Hoge en gespecialisserde ambtenaren van 
de administratie van Financiën houden er 
een lukratieve bijverdienste op na door 
informatie aangaande de Kommentaren 
van het Wetboek of fiskale gidsen en 
naslagwerken te verkopen aan CED-Sam-
son. 

Dat wist VU-voorzitter Bert Anciaux te 
vermelden. Sommige ambtenaren zouden 
de informatie met een winstmarge van 
één tot twee miljoen verkopen. Enkele 
jaren later verkoopt CED-Samson de in
formatie terug aan de administratie voor 
gebruik door lagere ambtenaren. Intussen 
beschikt de administratie niet over de 
gespecialiseerde info en de partikulieren 
wel. 

Zal van Peel 

terug-

stampen? 

In de talloze jaaroverzichten die onnstreeks deze periode 
weer zullen verschijnen, zal er waarschijnlijk aan één 

hoofdrolspeler voorbij gegaan worden: de pers. Toch 
waren ook de media in 1996 nadrukkelijk aanwezig. 

In de hoofrol 
Tot voor dit jaar had de Vlaamse pers de 
gewoonte om met al te zeer in het privé-
leven van bekende en vooraanstaande 
Vlamingen te gaan grasduinen. Op een 
wel zeer bruusl<e manier l<wam aan die 
goede gewoonte een einde bij het ontslag 
van CVP-voorzitter Johan Van Hecke. Het 
staaltje 'informatievoorziening' dat som
mige kranten, onder wie vooral Het Volk, 
De Morgen en Het Belang van Limburg, 
weggaven liet weinig tot niets aan de 
verbeelding over. 
Van Hecke, die opstapte na een per
soonlijke liefdesaffaire, had nochtans aan 
de media gevraagd begrip te willen op
brengen voor zijn situatie. Dat had hij 
mogelijk beter niet gedaan want tonnen 
begrip werden zijn deel. Hij kreeg zoveel 
begrip dat by wijlen eerder gedacht kon 
worden aan een fluwelen afrekening dan 
wel aan medeleven Heel het verhaal over 
zijn buitenechtelijke verhouding werd tot 
in de details-HetVolk plaatste zelfs foto's 
'Oud' en 'Nieuw' - over meerdere blad
zijden uitgesmeerd. Eén dagblad had nu 
zelfs zijn kans schoon gezien om alsnog 
het 'lijk' van oud-premler WilfriedMartens 
uit de kast te laten vallen. Van Martens was 

het onderjoernallsten een lang gekend en 
goedbewaard publiek geheim dat ook hij 
in een soortgelijke situatie zat. Destijds 
leverde dat geen smeuïge persartikels op, 
nu heette de verslaggeving erover plots 
'informatieverschaffing'. Eén en ander 
werd later nogal flauwtjes verantwoord 
door te stellen dat de verhalen nood
zakelijk waren om te bewijzen dat de 
Vlaamse kristen-demokraten hypokrieten 
zouden zijn, die geen gescheiden voor
zitter dulden. Het had in dat geval vol
staan met te stellen dat 'de voorzitter een 
nieuw lief had' 
Nieuws - of wat daar soms voor moest 
doorgaan - is dit jaar ook openlijk 'big 
business' gebleken, zeker in de affalre-
Dutroux en in mindere mate die van Dl 
Rupo. De kranten brachten, naar aan
leiding van o.a. de begrafenis van ,Ann en 
Eefje extra edities uit, dreven het aantal 
bladzijden iet of wat de hoogte in. Op 
enkele uitzonderingen na, zo bleek uit een 
later onderzoek, hadden ze allen goede 
zaken gedaan met de affalre-Dutroux 
Hele katernen werden gedurende weken 
volgeschreven met zin, maar vooral met 
onzin. Haast lachwekkend daarbij waren 

de rechtstreekse tussenkomsten in de TV-
joernaals. Vanuit zowel de openbare om
roep als van bij de kommerciële stations 
werden 'talking heads' de wereld inge
stuurd die vaak niet meer te vertellen 
wisten dan dat er niets te vertellen was. Bij 
VTM slaagde men er bovendien In om 
altijd, en waarschijnlijk geheel toevallig, 
enkele minuten voorde aanvang van het 
BRTN-joernaal over te schakelen naar 'de 
verslaggever ter plaatse'. 
Eén keer, In het geval van Le Soin zorgde 
een extra editie voor een wel zeer on
aangename kwakkel. De krant pakte uit 
met de vindplaats van een aantal ver
dwenen meisjes nog voor dat ze ge
vonden waren én nog voor de ouders 
ervan op de hoogte waren gesteld. Waar 
op dat moment de rechten van het slacht
offer - en de nabestaanden - waren, blijft 
de vraag, ledereen zal zich, in datzelfde 
kader, de beelden herinneren van de joer
nalist die het fax-apparaat van de familie 
Marctial had ingenomen. Tot slot zijn de 
media ook veel minder voorzichtig gaan 
omspnngen met het rondstrooien van 
namen van verdachten en slachtoffers. 
Tot wat dit alles leiden moet, zal de ko
mende Jaren blijken Het mediacirkus, ze
ker dat van de geschreven media, zal 
steeds meer 'showvoorstellingen' moe
ten geven om de konkurrenten voor te 
blijven. Niet alleen die van de geschreven 
media, maar zeker die van de audio
visuele. Uitpakken met exklusief nieuws 
betekent het aantrekken van lezers. Bij het 
vinden van steeds weer nieuwe 'scoops', 
mag niet voorbijgegaan worden aan ele
mentaire deontologische regels. De ma
nier waarop het voorbije jaar soms aan 
'verslaggeving' werd gedaan, doet even
wel Britse toestanden vermoeden. 

(gv) 
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stof tot spreken 
Parlementaire vragen over taalgebruik 
blijven legio. Zo zijn er bv. al meerdere 
gesteld over de taal op de treinkaartjes. 
De jongste komt van Olivier Maingain. 
De FDF'er stelt vast dat de NMBS de 
naam van de bestemming vermeldt in de 
taal van het gewest waar het reisdoel ligt 
en geen gebruik maakt van een vertaling. 

Maar Maingain heeft een voorkeur voor 
een strikte toepassing van de wet: „Een 
Franstalige reiziger die in een station in 

het Franstalige landsgedeelte een 
treinkaartje naar Oostende vraagt, wat 
volgens de gecoördineerde wetten op het 
taalgebruik een attest is, is dus gerechtigd 
een eentalig Frans treinkaartje te krijgen." 
Dat geldt natuurlijk zowel voor Frans- als 
Nederlandstaligen. Indien men u nog een 
kaartje Antwerpen-Tournai aanbiedt, mag 
u het dus weigeren! 

\ 

^ W E T S T R A A T ^ 

N et voor het kerstreces eindigden de 
parlementaire werl<zwaamlieden in 

mineur. Nocin in liet Viaamse, nocln in liet federale 
parlement was er voldoende interesse voor de 
begrotingsdebatten. Volmachten, schandalen, 

overladen agenda's en het feit dat in de plenaire 
vergadering wordt herhaald wat reeds in de 

kommissies is verteld, dragen daartoe bij. 

Gevoelen 
van onmacht? 

Of worden de Vlaamse parlementsleden 
gepijnigd door een gevoelen van on
macht? 

Alleszins slaagden de Vlaamse regerings
leden erin de oppositie zonder meer opzij 
te schuiven. VU, VLD en Agalev hadden 
nochtans behoorlijk wat troeven in han
den om de meerderheidspartijen het vuur 
aan de schenen te leggen. Het was maar 
de vraag of het Boelwerf-dossier en de 
affaire-Kelchtermans de Vlaamse rege
ring zouden doen wankelen. 

VERANTWOORDELIJKHEID 

Niets daarvan. Inzake Boelwerf ontkende 
de Vlaamse regering haar politieke ver
antwoordelijkheid. De regering beriep 
zich daarbij op de resultaten van de door 
haarzelf bestelde studie bij het audit-
bureau Arthur Andersen en klaar was 
kees. Dat de Europese Kommissie on
langs de Vlaamse regering op de vingers 
tikte, was ook geen argument, want deze 
Kommissie slaagde er zélf niet in - aldus 
de Vlaame regering - duidehjke afspraken 
en richtlijnen op papier te zetten. Dat op 
zijn minst de dubieuze rol van de over-
heidsholding Gimvindus vast staat en dat 
de regering - via de regermgskommissaris 
- wel degelijk op de hoogte kon worden 
gesteld van de talrijke wantoestanden, 
telde alvast niet mee. Het opnemen van 
politieke verantwoordelijkheid behoort 
nu eenmaal niet tot de Vlaamse politieke 
kuituur, een ergelijke erfenis uit het Bel
gisch verleden. 

KELCHTERMANS 

Ook met betrekking tot de milieubox-
affaire-Kelchtermans werd de Vlaamse 
oppositie voor schut gezet. Begin no
vember genoot Theo Kelchtermans 
(CVP) van het voordeel van de twijfel. De 
oppositie stemde in met ,de derde weg' 
waardoor Cassatie zich over het dossier 
kon buigen, zonder dat hij doorverwezen 

werd. In navolging van de nieuwe po
litieke kuituur achtte de oppositie het 
bovendien beter het strafrechtelijke van 
het politieke aspekt te scheiden. Kol-
legiaal wenste de oppositie zich niet uit te 
spreken, noch Kelchtermans te interpel-
leren over de strafrechtelijke grond van 
het dossier. Dat nam niet weg dat VLD, 
VU en Agalev op de politieke verant
woordelijkheid van Kelchtermans wezen 
en daarom dienden ze verleden week 
donderdag een motie in, waarin de mi
nister gevraagd werd terug te treden. 
Geen sprake van, zo oordeelde de meer
derheid. De motie werd verworpen, want 
de oppositie had toch geen vragen gesteld 
over de grond van de zaak en dus had ze 
automatisch het vertrouwen in Kelchter
mans behouden... 

MEESTERNORM-BIS 

Bij zoveel tekenen van fair-play keerden 
de oppositieleden donderdagavond ver
bouwereerd naar huis. De Vlaamse re
gering had de oppositie een mokerslag 
toegediend en het is zeer de vraag of de 
Vlaamse parlementsleden daarom vrijdag 
thuis hielden. Van skoren was toch geen 
sprake meer. De Vlaamse regering kwam 
ongehavend uit de resem schandalen en 
de afrondende begrotingsbesprekingen 
voorspelden weinig verrassingen. Of 
toch, de massale afwezigheid van vooral 
jonge Vlaamse parlementsleden werd fel 
aangeklaagd door parlementsvoorzitter 
Norbert De Batselier. Overigens had de 
Vlaamse regering een nieuwe boodschap 
in petto. Naast de budgettaire mees
ternorm, zal ze voortaan meer aandacht 
besteden aan de ,Meesternorm-bis': een 
beter bestuur, meer werkgelegenheid en 
zorg voor het milieu. 
Ervaren ,backbenchers' als VU-frakielei-
der Faul Van Grembergen weten dat po
litieke verrassingen op de meest onvoor
spelbare momenten uit de lucht komen 
gevallen. Van Grembergen was er dan 
ook als de kippen bij om de Mees-

Pat// Van Grembergen: „De nieuwe 
Meesternorm moet het Vlaams 

parlement en de Vlaamse regering 
aanzetten de nieuwe staatsher

vorming degelijk voor te bereiden." 

ternorm-bis in Vlaams-nationale richting 
te duwen. Deze nieuwe norm, zo be
pleitte de Oosrvlaming, moet het Vlaams 
parlement en de Vlaamse regering aan
zetten de nieuwe staatshervorming voor 
te bereiden. Van Grembergen brak een 
lans voor een duidelijk politiek enga
gement, vastgelegd op papier. Terwijl 
Vlaamse werknemers en -werkgevers via 
een Vlaams sociaal overleg erin moeten 
slagen hun verantwoordelijkheid voor 
meer werk op te nemen. 

POSTBODEN 

Het autoritaire gedrag van de federale 
volmachtenregering heeft het voorbije 
politieke jaar geen goed gedaan. „De 
zogenaamde federale begroting van de 
eeuw is een non-event geworden", zo 
klaagde VU-kamerlid Hugo Olaerts aan. 
Olaerts: „De volmachtwetten hebben er 
voor gezorgd dat via eenvoudige Ko
ninklijke Besluiten de belastingen worden 
verhoogd en Vlaanderen mag betalen. 
Bovendien verdween het hele begrotings
debat in het niets door de affaire-Di 
Rupo: een reusachtig gemiste kans." 
In de nasleep 'van de affaires kon VU-
kamerlid Karel Van Hoorebeke niettemin 
bijdragen tot een belangrijk politiek-
maatschappelijk debat. Als rechtgeaarde 
demokraat stelde Van Hoorebeke zich 
ernstige vragen bij de recente ,verklik-
kersinitiatieven' van Binnenland-minister 
Johan Vande Lanotte (SP). Deze had de 
postboden opgedragen, via het invullen 
van formulieren, verdachte zaken aan de 
rijkswacht te melden. Van Hoorebeke 
ontkende niet dat er een toenemend 
onveiligheidsgevoel heerst en achtte het 
bovendien niet abnormaal dat postboden 
verdachte zaken melden. „Maar", zo 
wierp hij op, „in welke mate moet het 
tipgeven worden georganiseerd, moeten 
daartoe per se formulieren worden in
gevuld en hoe is het mogelijk dat de 
direktie van de Post niet op de hoogte 
werd gesteld?" 

Karel Van Hoorebeke: „in welke mate 
moet het tipgeven worden 

georganiseerd en hoe is het mogelijk 
dat de direktie van de Post niet op de 

hoogte werd gesteld?" 

Fons Borginoh: „De begroting van 
Landsverdediging is het resultaat van 

beslissingen in de NAVO, waar 
wapeniobby's meer te zeggen 

hebben dan de ministers." 

DEFENSIE 

Weinigen grepen de federale begrotings
besprekingen aan om de vinger op de 
toch wel erg zere plek van astronomische 
defensie-uitgaven te leggen. Net voor het 
feest van de vrede en in het zog van zijn 
grootvader en pacifist, Hendrik Borgi-
non, bekritiseerde het jonge VU-kamerlid 
Fons Borginon de 98 miljard uitgaven 
voor defensie. Tegenover dit bedrag 
wordt slechts 10 miljard voor Buiten
landse Zaken en 21 miljard voor Ont
wikkelingssamenwerking in de begroting 
ingeschreven. 

Borginon: „De minister van Landsver
dediging mag zich niet achter zoge
naamde internationale verplichtingen 
verschuilen. De begroting van Lands
verdediging is niet het resultaat van po
litieke keuzen in eigen land, dan wel van 
beslissingen in de NAVO, waar de wa
peniobby's meer te zeggen hebben dan de 
ministers. Juist daarom worden antitank-
systemen gekocht en de F-16's gemo
derniseerd." 

(evdc) 
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Het was er de programmamakers noch
tans in de eerste plaats om te doen de 
Belgische eenheid te beklemtonen. Daar
toe deed men eerst en vooral een beroep 
op de Belgicistische gevoelens onder de 
bevolking. Met al dan niet wetenschap
pelijke opiniepeilingen in de hand en 
verwijzend naar de Witte Mars, de po
pulariteit van wijlen koning Boudewijn 
en de adoratie voor de magistrale pres
taties van de Belgische voetbalploeg, 
werd om het kwartier zo nodig beklem
toond „que l'immense majorité de la 
population est attachée a la Belgique." 

TAALHOFFELIJKHEID 

De moderators achtten het dan ook totaal 
onbegrijpelijk en zelfs ondemokratisch 
dat een belangrijk deel van de Vlaamse 
pohtieke klasse aanstuurt op meer au
tonomie, konfederalisme of zelfs sepa
ratisme. Een reportage van vijf minuten 
over de kommunautaire geschiedenis van 
België toonde immers aan dat niets de 
,Vlaamse autonomistische machine' kan 
stopzetten. En dat ondanks het feit dat 
Brussel beperkt is gebleven tot de 19 
gemeenten en het Franstalig taalgebruik 
slechts geduld wordt in de zes facili
teitengemeenten. 

Natuurhjk, zo beoogden de joernalisten 
van de RTBF, stuurt niet geheel intel-
lektueel Vlaanderen op meer autonomie 
aan. Juist daarom werden ,gematigde' en 
,kritische' Vlamingen als de joernalisten 
Mare Reynebeau en Luckas Van Der Tae-

len en de professoren Kris Beschouwer en 
Frans Van Istendael uitgenodigd. Ook 
hoofdredakteur Mare Platel en grond
wetspecialist Robert Senelle konden hun 
mening uiten. Zij vormen het sprekende 
bewijs van de autonomiedrang in som
mige pers- en akademische milieus. 
De uitgenodigde Vlamingen, die zich per-
fekt wisten uit te drukken in het Frans, 
werden geprezen om hun ,taalhoffelijk-
heid' en moesten de Franstaligen inzicht 
verschaffen in de werkelijke beweegre
denen van de Vlamingen en of deze het 
einde van België inluiden. 

MEER AUTONOMIE 

Senelle had serieuze bedenkingen bij de 
voortvarende konklusies die uit aller
hande enquêtes worden getrokken. Hij 
nam het verwijt niet dat de Vlaamse 
politieke klasse voorbijgaat aan de bel
gicistische gevoelens van de bevolking: 
„De Vlaamse bevolking is niet gewonnen 
voor separatisme, maar wenst vast en 
zeker, net als de politieke klasse, meer 
autonomie." 

Reynebeau hekelde de Vlaamse legimi-
teits- en identiteitsdrang: „Je kan toch 
alles zijn, zowel Belg, Vlaming als Gen
tenaar. Er wordt bovendien nooit af-

ijdens het op dinsdag 17 december door de 

RTBF uitgezonden debat ,Les pieds dans Ie 

plat' debatteerden Vlaamse- en Franstalige 

intellektuelen over de toekomst van België. De sterk 

onderscheiden standpunten, de grove misverstanden, 

en de bijwijlen hevige diskussies toonden aan hoe 

broos de kommunautaire evenwichten zijn. 

^ A K T U E E L 

Einde België? 
gevraagd tot wat meer Vlaamse auto
nomie zal leiden. In de toenemende 
Vlaamse autonomiedrang schuilt een 
neo-liberaal kredo" Deze stelling werd 
volmondig beaamd door de Franstalige 
konstitutionalist Frangois Perin die als 
bewijs de flamingantische eisen van de 
VLD voor de voeten wierp en tussendoor 
ook mompelde dat deze partij binnenkort 
de rest van de VU zal inpalmen. 

PARAMILITAIREN 

Nadat Freddy Willoekx (SP), Jos Chabert 

(CVP) en Annemie Neyts (VLD) in een 
tweede reportage beweerden niet ge
diend te zijn met het konfederalisme, Bert 

Aneiaux lachend voorspelde dat er vol
gens hem 10% kans is dat België het nog 

langer dan tot 2010 uithoudt en Norbert 

De Batselier (SP) zich afvroeg waarom 
gemeenten en provincies wel en de 
Vlaamse gemeenschap niet over een fis
kale autonomie kunnen beschikken, was 
het hek van de dam. 

De Franstalige professoren André Frog-

nier en Frangois Perin hadden het over de 
Vlaamse paramilitaire organisaties die 
desnoods met de Vlaamse onafhanke
lijkheid ook Brussel zouden veroveren, 
waarna een bitsige en bijna onbegrij
pelijke diskussie ontstond met een ver
bolgen Luckas Van Der Taelen, terwijl 
Kris Deschouwer luisterde, zweeg en zich 
kostelijk amuseerde om zoveel priet
praat. 
De Vlamingen mochten andermaal aan

horen dat een verdere staatshervorming 
niet kan. Indien het Noorden daarop 
blijft aansturen, worden Brussel en de 
faciliteitengemeenten bij Wallonië ge
voegd. Dit welles-nietes spelletje duurde 
nog een tijdje voort tot Mare Platel de 
nagel op de kop sloeg: „Nu Vlaanderen 
eindelijk in staat is over haar toekomst na 
te denken, wordt ons niet toegelaten het 
kommunautaire debat aan te zwenge
len." 

(evdc) 

Mare Platel: 

„Vlaanderen 

mag niet 

nadenken 

over zijn 

toekomst." 

Kerstavond en de Wetstraat lag er ver
laten bij, de ministeriële limousines ston
den diep onder de grond geparkeerd. 
Alleen het halfrond was verlicht. Niet de 
spots van de grote dagen, maar kaarslicht. 
In de voorbije dagen hadden boden on-
noemlijk veel kaarsen aangebracht en 
deze werden, op aanwijzen van de pre
mier, in het halfrond opgesteld. Wanneer 
het laatste personeel langs de Leuven
seweg het Paleis der Natie had verlaten 
klonk enig gestommel op. De eerste die 
klaarstond was de minister van Binnen
landse Zaken, met z'n baardje en z'n 
uitgemergeld gezicht benaderde Johan 
Jozef het sterkst. In haar burootje dra
peerde de minister van Sociale Zaken een 
sjaaltje rond haar hoofd, zij was Maria 
omdat ze reeds Magda heet en omdat zij 't 
meest van de Sociale Zekerheid afweet. 
Als aanstaande moeder is dat nuttig. 

4 ACH ZO 4 

In een belendend kamertje maakten de 
drie koningen zich op. Jean-Luc had daar
voor „zijn buitenlanders" aangeduid. Eric, 
Reginald en Philippe. Twee van hen zijn 
kerks en de derde loopt wel mee, had de 
premier gedacht. Bleef nog Herman, als 
perfekt tweetalige en gewezen misdie
naar zou hij het kerstverhaal uit de doeken 
doen en een diepzinning woordje plaat
sen. Over Vrede op Aarde voor alle Mensen 
van Goede Wil, enzo... 
Met Marcel en Jan waren er wel enige 
problemen geweest, zij kregen de rol van 
os en ezel toebedeeld, maar wie wie ging 
zijn was tot op het laatste ogenblik met 
uitgepraat. Met Jean-Pol en Miet waren er 
ook al wat problemen geweest, zij speel
den schaap. Vooral de minister van Lands-

Vrede in de Wetstraat 
Ondertussen ging Jean-Luc, de aanvoer
der van de herders, in de koffiekamer na 
of het daar opschoot. Hij had enige 
moeite met Yvan en met André, zij liepen 
zoals naar gewoonte niet in de pas en 
bovendien waren ze weinig vertrouwd 
met religieuze aangelegenheden, maar 
het herderskostuum stond hen wel. Mi
chel, die net het HST-akkoord met de 
Nederlanders had getekend, kon maar 
niet zwijgen over het kompliment dat 
Annemarie Jorritisma hem had gemaakt 
over het schoon-Vlaams dat hij nog snel 
had geleerd. Stefaan was een en al ze
nuwachtigheid, hij probeerde met zijn 
grote slungelhanden zijn krullen onder 
een strohoed te verbergen. 

verdediging deed nukkig nadat Yvan hem 
had verweten een wolf in schapenvacht te 
zijn. Jean-Luc was tussenbeide moeten 
komen en Miet had J.-P getroost met de 
voor hem onbegrijpelijke uitdrukking ,,wij 
hebben tenminste onze schaapjes op het 
droge" Wat de premier vertaalde ais-
,,retournons è nos moutons!" 
Elio tenslotte. Waar was Elio? Die zat in z'n 
kamertje en er liep een traan over z'n 
kaken Hij had zo graag het kindeke ge
weest, maar wegens de gebeurtenissen 
had de premier zijn verlangen niet weer
houden Bovendien had een kollega hem 
„zwart schaap" genoemd en dat vond Elio 
niet aardig nu hij door het Hof van Cassatie 
vrij van zonden was verklaard. 

Iedereen had nu z'n gepaste kleren aan en 
Jean-Luc leidde het gezelschap door de 
wandelgangen naar het halfrond. Herman 
zette tweetalig in, onderbroken door Mar
cel en Jan die nog steeds niet wisten wie 
nu eigenlijk de ezel zou zijn In het deurgat 
maande Reginald koning Eric aan nog wat 
te wachten, drie koningen komen pas op 
het einde In het verhaal voor 
De Kamer zag er feeëriek uit, de talloze 
kaarsen pinkten en uit de tribunes vielen 
nu eens geen pamfletten, maar een vre
devolle stilte die zich van het gezelschap 
meester maakte. Ondertussen had ieder
een z'n plaats ingenomen De herderkens 
lagen naast hun schapen. Jozef stond 
Maria-Magda bij, de os en de ezel adem
den het kindje warm en Herman vertelde. 
Waarna hij „Nu sijt willecome" inzette. 
Ene, Philippe en Reginald dachten dat het 
zover was en schreden plechtig de Kamer
stal binnen, maar werden tijdig tegen
gehouden door Jean-Luc die nog eerst 
een Franstalig lied wou horen. Kwestie van 
's Lands belang niet te schaden. Waarna 
Elio iets in het Italiaans zong. 
Toen mochten de dne koningen aantre
den. Eric schonk het kindeke een blauwe 
helm, Reginald een luipaardvel en Philippe 
de Maastncht-norm. Yvan deed „knor-
knor" en dat vond de rest ongepast, hij 
werd dan ook tot de orde geroepen. 
Stefaan zette,,Stille nacht, heilige nacht" 
in, waarna tweetalig werd ingevallen 
Nog nooit was de vrede zou voelbaar 
geweest in het halfrond. Hadden onze 
kiezers dèt maar eens kunnen zien, 
zuchtte Karel Het had de kloof met de 
burger kunnen goedmaken. Allen knikten 
instemmend. 

Maar het voorstel van Johan om er een 
perskonferentie over te geven werd door 
allen afgewezen. 

R.Asmus 
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O p 22 oktober 1996 kondigde minister van 

Landsverdediging, Jean-Pol Poncelet (PSC), een 

groot maatschappelijk debat aan over de 

doelstellingen en middelen van het veiligheids- en 

defensiebeleid van België. 

steven 
Daems: „Dat 

het leger niet 
aan vrede 

werkt Is 
normaal. 

Soldaten zijn 
geen konfilkt-
bemiddeiaars, 

ziJ worden 
getraind in 

het 
uitschakelen 

van 
doelwitten, 

liefst zo 
anoniem 

mogelijk." 

6 

Poncelet haalt drie redenen voor het 
maatschappelijk debat aan. Zo werd de 
herstrukturering van het leger met de 
afschaffing van de dienstplicht onvol
doende door politieke diskussie voor
afgegaan. De minister wil ook duidelijk 
stellen welke diensten de strijdkrachten 
aan ons land en de wereld kunnen le
veren. Tot slot wil hij de middelen in 
overeenstemming brengen met de taken 
van de strijdkrachten. 

MAATSCHAPPELIJK DEBAT? 
Om tot een breed debat te komen wil 
minister J.R Poncelet „alle betrokken 
geledingen van de Belgische gemeen
schap" uitnodigen: de Vredesbewegin
gen, de Atlantische organisaties (lees: 
NAVO), de reservistenverenigingen, de 
werkgevers- en werknemersorganisaties, 
de jongeren- en studentenverenigingen 
(als promotionele doelgroep) en defen
siespecialisten. Andere sociale bewegin
gen zoals vrouwen, derde en vierde we
reld, milieu, migranten en volksontwik
keling, lijken niet betrokken bij de vei
ligheid van hun land. 
De minister maakte ook duidelijk dat hij 
dit debat enkel in het parlement wil 
voeren en niet in de media of op andere 
diskussiefora. Wat blijft er dan nog over 
van een groot maatschappelijk debat? De 
doelstellingen van de minister zijn al lang 
bekend: hij en zijn generaals willen 10 
miljard extra en een jaarlijkse indexatie. 
Zoniet, „loopt Landsverdediging het ge
vaar hetzelfde lot te ondergaan als Jus
titie" stelt hij niet zonder demagogie. 

SCHAF LEGER AF 
Het Forum voor Vredesaktie leidde reeds 

voor de aankondiging van de hoorzit

tingen een kampagne in voor een dras

tische verlaging van het defensiebudget 
en de ontwikkeling van alternatieven. 
Daarmee wil ze op de eerste plaats het 
maatschappelijk debat buiten het par
lement stimuleren. 

Maar, er is meer. Het leger op zich is een 
bron van onveiligheid in de wereld. Van
uit haar nood aan wapens stimuleert ze de 
wapenproduktie. Het winstprincipe drijft 
de producenten naar de „vrije markt": zij 
leveren massaal wapens in de wereld (> 
12.000 miljard in '95, waarvan 1/3 aan de 
derde wereld). De beschikbaarheid van 
wapens zorgt ervoor dat konflikten niet 
worden opgelost, maar gewapenderhand 
beslecht worden. Dit wordt eens te meer 
bevestigd door de gebeurtenissen in Kivu. 
FN leverde een munitiefabriek aan Kenia, 
zogezegd enkel voor de Keniase militaire 
behoefte maar vanaf de eerste produktie 
worden hun kogels massaal verkocht aan 
de Hutu-milities. Aan de andere kant 
leverde Zuid-Afrika „defensieve" wapans 
aan het Tutsi-regime in Kigali. 

Deze onveiligheid vertalen de militairen 
en wapenproducenten dan in de behoefte 
aan militaire kapaciteit en dito inter
ventie. Spijtig genoeg spelen de meeste 
media en een aantal NGO's dit spel naïef 
mee. 

Leger of 
duurzame vrede? 

„Schaf het leger af", zo stelt deze vre
desorganisatie, „de 135 miljard (NAVO-
kroniek januari '96), de racistisch ge-
inspireerde staf (sektie 3 van „Concept 
voor de militaire verdediging van het 
grondgebied") en de NAVO die blijft 
vasthouden aan een nukleaire strategie, 
komen onze veiligheid niet ten goede. 
Maak werk van alternatieven zoals een 
preventief binnenlands - en buitenlands 
beleid dat inhaakt op de oorzaken en 
mechanismen van geweld en onveiligheid 
én sociale verdediging." 
Voor deze stellingen pleiten zowel prin
cipiële als pragmatische argumenten. 
We stellen immers vast dat het leger er 
nog nooit in geslaagd is om het grond
gebied, de bevolking, haar waarden en 
welzijn te beschermen tegen een bui
tenlandse agressor, met in 1839,1914 of 
1940. Telkens was het verlies aan burgers 
onnoemelijk groot. Het is ook pure waan
zin om dit dichtbevolkte land met zijn 
chemische en nukleaire industrie op een 
militaire manier te willen verdedigen. De 
verwoestingen die een paar goed gemikte 
bommen en raketten kunnen aanrichten, 
vernietigen onmiddellijk wat er eigenlijk 
verdedigd moest worden. Dit gegeven 
alleen al zou ons moeten doen besluiten 
het leger af te bouwen. 

Terwijl nu meer en meer mensen tijd, 
energie noch geld sparen om hun kin
deren geweldloos op te voeden en kon-
flikten in dialoog op te lossen, blijkt dat 
de militaire strategie van macht en dwang 
nog steeds het enige denkkader is ten 
aanzien van maatschappelijke konflikten. 
Konflikten kan je echter niet oplossen 
met geweld. Geweld gaat voorbij aan de 
oorzaken. Konflikten worden alleen op
gelost door dialoog, afspraken en sa
menwerking, wat de oorzaken van de 
onvrede wegneemt. Dat is échte vrede. 

PREVENTIEF INGRIJPEN 
Dat het leger niet aan echte vrede werkt, 
ligt in zijn essentie zelf. 
Soldaten zijn geen konfliktbemiddelaars, 
zij worden getraind in het uitschakelen 
van ,doelwitten', liefst zo anoniem mo
gelijk. De hiërarchische struktuur van het 
leger maakt soldaten tot onverantwoorde 
doders terwijl de opdrachtgevers ver bui
ten schot blijven. 

En de humanitaire opdrachten ? Die zijn 
toch nuttig, zult u opwerpen. Neen, de 
militairen zijn niet in staat de hulpver
lening te beschermen, dat bewezen Bos
nië, Somalië en Rwanda. Erger nog, de 
hulpverleners werden er zelfs gekom-
promitteerd door het geweld van de 

„vredesmacht" en verloren zo het ver
trouwen van de plaatselijke bevolking. 
Militaire interventies slorpen enorm veel 
middelen op die de bevolking niet ten 
goede komen en ons verder van een 
ontwikkelingsstrategie op lange termijn 
wegbrengen. 

Een modern veiligheidsbeleid moet pre
ventief ingrijpen op de oorzaken en me
chanismen van onvrede en geweld: eko-
nomische achteruitgang, bewapening, 
schendingen van de mensenrechten, de 
aanwezigheid van haatideologieën en -
groepen en een gebrekkig politiek beleid. 
Aan de hand van deze indikatoren kon
den de gevechten in Liberia, ex-Joego-
slavië, Rwanda en de Kaukasus voorspeld 
worden. 

Een preventief beleid stopt de wapen
handel en -produktie, zorgt voor eerlijke 
en stabiele handelsprijzen, stimuleert 
overleg, demokratie en de eerbied voor 
de mensenrechten. Komplementair moe
ten ook programma's van interkulturele 
opvoeding opgezet worden zoals de Lo
kale Integratiecentra in Vlaanderen. 
Duurzame vrede wordt opgebouwd van 
onderuit, anders zal de onvrede vroeg of 
laat weer opduiken. 

SOCIALE VERDEDIGING 
De afbouw van het leger moet niet leiden 
tot een ,weerloos' land. Er zijn immers 
ook geweldloze middelen om een be
zetter werkelijke machtsuitoefening te 
beletten. Wanneer de bevolking zich mas
saal en georganiseerd verzet, wordt een 
bezetting onmogelijk. Dit georganiseerd 
en geweldloos verzet, waarin sociale en 
kulturele organisaties een belangrijke rol 
spelen, noemen wij Sociale Verdediging. 

Je kan zelfs stellen dat de Witte Mars een 
daad was van sociale verdediging tegen de 
agressie of het onrecht van een interne 
macht. 

Er kunnen enkele elementen van het leger 
behouden blijven, maar dan onderge
bracht bij de huidige Burgerbescherming: 
ontmijningsdiensten, transporteenheden 
en de regie voor de bouw van wegen, 
noodbruggen en dergelijke. De rest van 
het leger moet echter afgebouwd worden 
daar het haaks staat op de basiswaarden 
van onze (post)moderne maatschappij. 
Spijtig genoeg heeft de Belgische regering 
nog steeds geen werk gemaakt van een 
nieuw koncept van verdediging. Is de 
leger- en wapenlobby zo sterk of wan
trouwen de politieke verantwoordelijken 
hun eigen burgers? 

Steven Daems 
(De auteur is medewerker van het 

Forum voor Vredesaktie) 
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Snellaertprijs voor 
pas overleden 
Omar waegeman 

<# UIT DE REGIO ^ 

De Dr. Ferdinand Snellaertpri|s 1996 van 
de Vereniging van Vlaams-Nationale Au
teurs (WNA), dit jaar voorbehouden aan 
proza en poëzie, werd toegekend aan de 
auteur Omar Waegeman voor zijn roman 
Bressen in de dijk (uitg. De Nederlanden, 
Antwerpen), maar eveneens voor zijn 

volledig literair en essayistisch werk. 
De jury waardeerde in het bekroonde 
werk niet enkel het literair niveau van de 
vlotte verteltrant en de beeldrijke taal, 
maar op de allereerste plaats de levens
echtheid van de romanfiguren, uitge
tekend tegen de achtergrond van de 

VU gaat markten 
in Roesela re 

Het bezoek van Bert Anciaux op de 
wekelijkse dinsdagmarkt werd zeer goed 
onthaald. Onze mensen van het Roe-
selaars afdelingsbestuur kregen veel po
sitieve reakties op de uitgedeelde folders 
rond Europa en Justitie. 

Een uitstap met Bert is nog altijd goed 
voor een kleine samenscholing. Mensen 
maakten een ommetje om „hem" nog 
eens goed te bekijken! 

Vlaamse en sociale strijd in een Schel-
dedorp van de dertiger jaren. Daardoor 
overstijgt Bressen in de dijk ver het peil 
van een heimatroman en brengt het boek, 
een universeel-menselijke boodschap. 
De jury kende de prijs op 10 december 
toe, een dag later overleed de auteur. 
Omar Waegeman werd geboren te Grem-
bergen op 8 juni 1922. Op beroepsvlak 
was hij werkzaam als inspekteur van een 
belangrijke Duitse verzekeringsmaat
schappij. Op literair vlak was hij aktief op 
verschillende terreinen. 
Verschillende van zijn liederteksten wer
den door Vlaamse komponisten als Wies 
Pée, Preud'homme, Hullebroeck en 
Nuyts op muziek gezet. Hij publiceerde 
novellen over bekende Vlamingen als 
Pieter van Gent en pater Damiaan. Zijn 
filosofisch-spiritualistisch essay De kern 

van alle dingen (vertaald in het Duits) 
werd ook in het buitenland zeer naar 
waarde geschat. Verder dienen vermeld: 
toneelwerk, poëzie, romans en kunst
kritiek. Verschillende van zijn werken 
verschenen in Duitse vertaling. 
Ook zijn teken- en schilderwerk is zeer 
verdienstelijk te noemen. 
Over deze auteur publiceerde Frans van 
Campenhout in 1988 het essay Leven en 

werk van Omar Waegeman. 

Omar Waegeman werd te Wemmei be
graven, hij was een trouwe lezer van ons 
weekblad. De redaktie biedt zijn levens
gezellin, zijn kinderen en kleinkinderen 
blijken van medeleven aan. 

De regionale vu-krant 

Kaas- en WiJnavonci 
te sint-Nildaas 

Op de traditionele bijeenkomst van vu-Sint-Niklaas op 23 
november was Geert Bourgeois dit jaar de eregast. Op de 
praatstoel met Nelly Maes kreeg hij vragen over zijn 
politieke loopbaan, maar ook en vooral over het gerecht 
en de noodzakelijke hervormingen. Het werd een boei
ende konftontatie in een gezellige sfeer 
(foto JODOREP) 

OOST-VLAANDEREN 
zo. 26 Jan. CENTBRUCGE: Jaarlijkse 

ledenvergadering met nieuwjaarsreceptie 
van 1lu. tot 12U.30 voor leden en sim-
patisanten. Aansluitend om I3u. demokra-
tisch etentje (via Inschrijving). Gastspreker: 
Geert Bourgeois. Info: 09/231.19.41. 

za. 1 feb. MELLE: valentijntjesbal 
van VU-Melle. in de Parochiezaal, Kloos
terstraat, Melle-Centrum. Aanvang: 21u.; 
deuren 20u.30. Muziek: La Squadra. Happy 
Hour: 1 gratis konsumptie voor 22u. Inkom 
ISOfn, wk. 100 fr 

WEST-VLAANDEREN 
za. 28 dec. DIKSMUIDE: Vlaamse 

winterverkenning van de Westhoek, met 

het Dosfelinstituut. Verzamelen om 9u.30 
aan café 't Fort, IJzerdijk te Diksmuide. 
Einde om 20ü.l5 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 02/219.25.00, 
fax: 02/217.35.10. 

Zo. 29 dec. IZECEM: Kerstreis naar 
de Ooster- en Zuiderkempen. Vertrek om 
11U.30 aan het Coederenstation, Dirk Mar-
tenslaan. Prijs: 650 fr vooraf inschrijven bij 
Rosa Decoene, H. Dunantstraat. Org.: FVV. 

WO. 8 Jan. IZECEM: V-club voor 
kinderen: Whoutsis. Om 13u.30 in De Drie 
Gezellen, Mentenhoekstraat 4. Org.: Vla-
najo. 

WO. 15 Jan. ROESELARE: V-Klub 
voorkinderen: Kijkdoos. Om 13u.30 inzaai 't 
Laag Plafond, Gaaipersstraat 2. Org.: via-
najo. 

Zo. 19 Jan. BISSECEM: Arrondis-
sementele nieuwjaarsreceptie met hapjes 
en drankjes in Ontmoetingscentrum De 
Neerbeek, Vlaswaagplein. Gastspreker: 
Geert Bourgeois over „Justitie in de bran
ding". Vanaf 11u. Org.: VU-arr Kortrijk-
Roeselare-Tielt. 

WO. 22 Jan. IZECEM: V-Club voor 
kinderen: Kijkdoos. Om I3u.30 in De Drie 
Gezellen, Mentenhoekstraat 4. Org.: Vla-
najo. 

WO. 29 Jan. ROESELARE: V-Klub 
voor kinderen: Maskers maken. Om 13u.30 
in zaal 't Laag Plafond, Gaaipersstraat 2. 
Org.: Vlanajo. 

DO. 50 Jan. IZECEM: Prof. (UC) 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 feb. 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 feb. IZECEM: v-club voor 
kinderen. Temal: Rubberen figuren. In De 
Drie Gezellen. Org.: Vlanajo. 

VLAAMS-BRABANT 
WO. 8 Jan. BRUSSEL: Aktuele dos

siers: Netty Maes spreekt over,,Onderwijs
hervormingen" in een lunchgesprek om 
I2u., Algemeen VU-sekretariaat, Erasmus-
zaal (2de verdieping), Barrikadenplein 12. 
Belegde broodjes en drank zijn gratis be
schikbaar. Org.: VU en VCLD. 

Zo. 2 feb. BRUSSEL: Pannekoeken-
festijn van VU-Brussel-Stad. Van 14 tot I8u. 

in Gemeenschapscentrum 
Oude Graanmarkt 5. 

De Markten, 

LIMBURG 
Ma. 30 dec. VOEREN: Vlaamse win

terverkenning van het Dosfelinstituut te 
Voeren. Verzamelen om 9u.30 aan de kerk 
van Moelingen. Einde om I8u. in 's Gra-
venvoeren. Programma: verkenning van de 
zes Voerdorpen. Na de middag wandeling 
door het ekologisch waardevolle patrimo
nium. Info en inschrijving: VCLD 
02/219.25.00, fax: 02/217.35.10. 

ANTWERPEN 
WO. 15 Jan. BERCHEM: Nieuwjaars

receptie van FW-Berchem. Om 20u. in het 
Cultureel Centrum. Met een glaasje extra en 
een gevarieerde schotel. Deelname: 100 fr. 
Inschrijven bij bestuursleden. 

Oi. 28 Jan. BERCHEM: Met FW-
Berchem naar tentoonstelling ,,Van Ensor 
tot Delvaux" te Oostende. Samenkomst aan 
Berchem-station om Su.lO. 

za. 25 jan. BERCHEM: Met FW-
Berchem naar de Algemene FW-ledenver-
gadering te Brussel, info bij bestuursleden. 

ZO. 2 feb. ZWUNDRECHT: 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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Wenst U meer informatie over de 

advertentiemoselijl<heden in WIJ? 

Bel dan vandaas nos naar 

Els Decoster 
op het nummer 02/481.78.59 

^ DEVRIESE ^ 
woonverlichting 

baron ruzeltelaan 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 streel< dat durft zijn verse vis te 
tonen (zie toonbanl< ingang) 

Specialiteiten: VIsfondue 10 soorten 
VIsassortlment 7 soorten 
Senegalees Stoofpotje 

10 km oo8t«"<̂ « 
DeHaan , 

Hoevekip Valentine Thonart + kreeft 

Brood- en 
banketbakkerij 

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

SPECIALITEIT 
VAN ALLE 

GELEGENHEIDSGEBAK 

,y/;'r-M'^-i "r. 

Kostuums 
naar maat 

I yterniees 
.. / Steenhouwersvest. 52 

ANTWERPEN 

Tel.: 03/231.35.83 

Fijne midweek superweekend 
3 Nachten 

Luxe kamer, stilte gratis, 
3x gastronomisch | ^ 

half pension, bierdegustatie, 
Normandische pannekoek 

met koffie, 
tevens fietsen ter beschikking etc... 

6.500 fr. per persoon 
de laatste dag uw kamer 

tot IS.OOu. 

U bent van harte welkom bij 

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

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

GENTSESTCENWEG 377 
9300 AALST 
(200 m voor de Vijttiuizen) 
Tel. 053/70.06.64 

FIETSEN 

G 
R 
A 
T 
I 
S 

10 Km van 
Bragge & 
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 15.00u. 

4.950 fr. per persoon. 

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

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

Standpunten over gemeentefusies 
rT\p 1 januan 1997 is tiet twtntig jaar geleden dat tiet aantal gemeenten gevierea^seld 
IJlJwerd. Voldoende reden voor tiet Vlaams Nationaal Studiecentrum om even teag 
te blikken op deze immense fusie-operatie: een situering van de fusies in historisW 
perspectief, de integraal-federalistisctie visie van de Volksunie en enkele getuigenleen van 
lokale mandatarissen. Kortom; verplichte lectuur voor wie met gemeentepolitiek bez 

Ikan een jaarabonnement nemen op het kwar^altijjgg^ift Standpunten door 
300 frank te storten op rekeningnummer 433|B2MÖ01 "^8 m j i e t ^ a m s 

Studiecentrum vzw. Voor " " ^ ^ j f i j t f * ^ " ! * ^ 100 f''3n'<- l̂ ^er iÜwnatie^ 
Vl'l'i >i yii iliiliylflïli l i j i l i iHi i jMTl i ï l Brussel, tel: 02/219.49.30 en fax: 02/217W10 

onaal 

liet ^alinöbutó 
Sedert 191 o 

JAN PAUWELS-DE BRAUWER 
Oude Brugstraat 16,9200 Sohoonaarde 

Tei. 052-42.32.46 

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

AHASVERUS 
„Kelchtermans kan aanblijven", 

las Ahasverus 

De milieuboxmatch is over 

Omtrent voetbal: 

Anderlecht'em neer... 

© 

Maria tot Jozef: „De inspektrice 

van Kind & Gezin komt eraan!" 

© 

Burger-vader: sjer-pa 

© 

Na al dat wit had een witte Kerst 
toch ook gemogen 

© 

Engel tot herder: „Doe 

niet zo schaapachtig!" 

© 

Rode Duivels: Oranje, 
Blanje, blut! 

© 

Zetduivel: 

Gilles De Wüde 

© 

Bomen staan nu ook in de file 

Men zegt dat het beeldverhaal ontstaan is 
in november 1896 toen The Yellow Kid 

voor het eerst in Amerikaanse kranten 
verscheen. Men zegt dat het Amerikaanse 
beeldverhaal uit die jaren qua techniek 
ronduit schitterend was en tevens de 
grondlegger van de moderne, zeg maar 
hedendaagse, strip. Is dat allemaal zo? 

^ V L A A M S PLAKBOEK ^ 

CITIZEN KANE 

Februari 1896. In de zondageditie van de 
New Yorkse krant The World verschijnt 
een kleurenpagina tussen de pagina's hu
mor. Een panoramisch zicht op de slop
penwijken met inwoners, huisdieren en 
een wriemelende massa kinderen met 
middenin een kaal, infantiel jongetje in 
nachtpon, helemaal in het geel. Waarom 
geel? Enkel en alleen omdat de drukker 
problemen had met de gele inkt die de 
tekenaar gevraagd had uit te proberen. 
Voor hetzelfde geld had de latere Yellow 
Kid - want de gele kleur ging nu eenmaal 
tot zijn personage behoren - evengoed 
the blue kid of the strawberry kid kunnen 
geweest zijn. 

De tekenaar was ene Outcault (1863-
1928) en de tekening droeg de titel „the 
great dog show in M'Googan Avenue". 
Dat gele kereltje sloeg aan. Kon ook 
moeilijk anders in zo'n opvallend kleur
tje. De gevolgen waren aanzienlijk. The 

World was een krant van magnaat Pulitzer 
(van de Pulitzer Prize). Diens aartsvijand, 
de grote Randolph Hearst (de man die 
model stond voor Citizen Kane van Wel
les) was de uitgever van The Journal en 
vond dat hij niet kon achterblijven. 
Op 18 oktober startte hij met kleuren-
pagina's en midden daarin The Yellow Kid 

van Outcault! Wat was er gebeurd? He
arst had met een pakje bankbiljetten staan 
wapperen en meteen was de helft van de 
redaktie van The World overgelopen. Het 
begin van een regelrechte persoorlog 
waarin strips nog vaak centraal zouden 
staan maar waarvan we u de vaak sordide 
details sparen. 

Feit is dat Pulitzer er zijn hand niet voor 
omdraaide om meteen andere mensen in 
dienst te nemen zodat ook bij hem die 
Yellow Kid bleef verschijnen, zij het ge
tekend door Georg Luks. 
Was het deze fameuze Yellow Kid die dus 
modelstond voor de geboorte van het 
beeldverhaal? Nee hoor, want, geel of 
groen, die gele jongen verscheen eerst als 
een grote tekening zonder meer, een 
megacartoon die nadien tot strip evo
lueerde maar in geen geval en zonder 
beding de minste invloed heeft gehad. In 
The Yellow Kid werd druk geëxperi
menteerd met alleriei technieken die nu 
gemeengoed zijn in het stripverhaal, maar 
een echte strip is dit nooit geweest en 
allengs keerden meer en meer lezers hem 
de rug toe omdat de inhoud vaak on-

Strip begon 
in Viaanderen 

gezouten, ruw zeg maar wreed was en 
helemaal niet leuk... 

Wel kwamen meer en meer kranten op 
het idee in hun rijkgevulde pagina's meer 
en meer ruimte te laten voor uitvoerig 
getekende gags rond vaste personages en 
in afleveringen. 

Dan pas ontstaan op korte tijd een reeks 
heuse stripverhalen, meestal humoris
tisch, vaak met kinderen, vaak geënt op 
de sleur van het dagelijkse en familiale 
leven. Pas met Buster Brown (weer van 
Outcault), Little Jimmy of The Katzen-

jammer Kids kan men echt spreken van 
beeldverhalen en in dat geval kan men ten 
vroegste het ontstaan van de humorstrip 
situeren in 1897. 

MANNEKENSBLADEN 

In Europa was het beeldverhaal toen 
reeds in een verder gevorderd stadium 
getreden. Het beeldverhaal is bij ons 
ontstaan in gelijkaardige omstandighe
den, nl. via satirische en humoristische 
bladen. Bovendien waren beeldverhalen 
bij ons reeds bekend als „mannekens-
bladen" of „volksprenten", een feno
meen verspreid over heel Europa en niet 

IfUut M4vcC7Kvritz 

Max und Moritz. De voorlopers van 
Suske en Wiske? 

in het minst in de Nederlanden via uit
geverijen zoals Gordinne, Brepols en 
Meersman. Het waren losse bladen met 
daarop in vakjes verdeeld een humo
ristisch, meestal belerend of moraliserend 
verhaaltje, of nog een sprookje of his
torisch evenement. Daarnaast had zich 
via vele week- en maandbladen de tech
niek van de spotprent of satirische il
lustratie ontwikkeld. Ook in die vorm 
werd menig verhaal dan in vakjes en of 
afleveringen gebracht. En wie zal er aan 
twijfelen dat Robida, Grandville, Doré 
niet als de grondleggers en pioniers van 
de strip kunnen worden beschouwd? 
Meesters van de tekenkunst die over
weldigende dingen brachten! 

ANTWERPEN 

Wie zal er overigens aan twijfelen dat de 
Duitser Wilhelm Busch met zijn Max und 

Moritz niet als de vader van de strip mag 
worden genoemd ? In die mate dat Rudy 
Dirb hem in 1897 gewoon plagieert 
wanneer hij van zijn uitgever opdracht 
krijgt die reeks te bewerken voor het 
Amerikaanse publiek. Busch was boven
dien de stiel nog komen leren in de 
Antwerpse akademie. 
Waar staan ze die Amerikaanse groot
meesters die technisch zoveel beter wa
ren? Ze staan nergens want de eerste 
tekeningen van Rudy Dirks waren - net 
als die van Outcault trouwens - ronduit 
erbarmelijk. Pas vele jaren later groeide 
Dirks tot een volwaardig illustrator en 
pas met Wmsor McKay, de tekenaar van 
Lille Nemo - we staan dan reeds met een 
sohde voet in de 20ste eeuw - kan men 
spreken van een heuse Amerikaanse 
grootmeester van de strip... Ontnuch
terend nietwaar? 

Het kan zijn dat 99 jaar geleden de 
Amerikaanse strip in de kranten ont
stond. In Europa was dit reeds lang 
kouwe kak. Het enige wat we van de 
Yankees geleerd hebben is er een dagelijks 
strookje van te brengen in onze kranten. 
Iets was in Vlaanderen aardig is gelukt. 

Bart Bakeroot 

VS. E R 
OPGAVE 78 

HORIZONTAAL 
7. Beleidsbepalende figuur in 

een bedrijf (14) 
8. Veelvuldig vrolijk lawaai 

(11) 
9. Komt nog vóór de eerste 

toon! (2) 
10. Weer fit geworden na 

hitte of vermoeidheid (9) 
11. Natriumchiortde in een 

Iceulcen van Marseille (3) 
12. Had deze vroegere popu

laire televisiefiguur iets te 
maken met een opspo
ringsdienst? (6, 5) 

14. Uitgeprobeerd en daar
mee op de proef gesteld 
(6) 

16. Boerengnond (5) 
17. HuiseilJl<schoeisel(lO) 
18. Kommerciële kombinatle 

die aanstuurt op markt
beheersing (6) 

19. Koel klinkend genees
krachtig kruid (4) 

VERTIKAAL 
1. Op zulke plekken, niet aan 

het front, kunnen leger- of 

vlootformatles terugval
len (11) 

2. Het allerlaatste geschrift 
(15) 

3.Deze vorm van veranderen 
kan tot iets moois leiden! (8) 
4. Opzettelijk, Ja met voor

bedachten rade (6, 2, 7) 
5. De scherpe kijk van een 

roofvogel (10) 
6 Tenslotte, zó is de uit

komst (3, 5) 
13. Ongehoord, wat er in zo'n 

café allemaal gebeurt! (3) 
14. Hopelijk hoeft je been 

daar niet in te liggen . (4) 
15. Belediging (7) 

OPLOSSING OPGAVE 77 

Horizontaal: 4 berouwvol; 
6 ligplaats; 9. pianostemmer, 
10. sleutelpositie; 13. clowns
pak; 14. ever; 15, valscherm; 
17 geheeld; 18. tijdbom. 
Vertikaal: 1. besluiteloos
heid, 2 lotgenoten; 3. no
made; 5. Wales; 7. sommige, 
8 kruipen; 10. sacrament, 11. 
loper; 12. orka: 16. hallo. 

Onze winnaar van deze 
week komt uit 9200 Den-
dermonde. Hilda Wauters 
woont er In de Otterstraat 
11 en krygt binnenkort 
haar prlJs thuisbezorgd. 
ProflciatI 

De gele briefkaart met de 
oplossing van opgave 78 
verwachten w|{ ten laatste 
op maandag 6 Januari 1997 
op ons adres: Barrikaden-
plein 12 te 1000 Brussel. 

9 
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MARCELLO IS NIET MEER 

De Italiaan die het beeld van de Italiaan over de hele wereld 
maakte tot wat het is. Marcello Mastroianni is niet meer. De 
stijlvolle, sexy en tegelijkertijd kwetsbare Italiaan, met de 
zoekende blik in zijn ogen en met een air van kalme na
tuurlijkheid, ts overleden in Parijs. 
Met de overdrijving, maar tegelijkertijd met de waardering die 
de Italianen hebben voor de „groten" van hun volk, werd de 
Trevi-fontein in Rome een bedevaartsoord voor zowel mannen 
als vrouwen. De Trevi-fontein, zijde die plek die Mastroianni 
en de fontein wereldberoemd maakte, dankzij de film van 
Federico Fellini „La dolce vita". 
De als Marcello Mastroianni in Fontana Liri (Frosinone) - wat 

NIEUW IN DE BIOS 
doet me nu aan de vertaling 'lyrische fontein' denken f -op 28 
september 1924 (andere bronnen zeggen dan weer 1923) 
geboren akteur, was eerst werkzaam als klerk, en hij had reeds 
vier films achter zich, vooraleer hi; in 1948 doorbrak met I 
miserabili van regisseur Riccardo Freda. Het was echter zijn 
toneelband met Luchino Visconti die hem betere filmrollen 
ging opleveren, en hi] werkte met de groten van de Italiaanse 
film, zoals daar zijn: Alessandro Blasetti (Tempt nostri, 
Peccato che sta una canaglia. La fortuna die essere donna), 
Michelangelo Antonioni (La Notte), Federico Fellini (La dolce 
vita. Otto e mezzo, Fellini Roma, La citta delta donne. Ginger 
e Fred, Intervista), Luchino Visconti (Le notti bianche, Lo 

straniero,), Ettore Scola (Dramma della gelosia, Permette? 
Rocco Papaleo, Ceravamo tanto amati. Una glornata par-
ticolare. La terraza. La nuit de Varennes, Maccheroni), 
Marco Ferreri (L'Uomo dal cinque palloni, Liza, La grande 
bouffe. Touche pas la femme blanche, Soria di piera), de 
gebroeders Taviani (Allosanfan). 

De kroon op het werk leverde Mastroianni in 1990 met Stanno 
tutti bene, de film van Giuseppe Tornatore (die met „Cinema 
Paradiso" de Italiaanse film terug op de wereldkaart zette), en 
die een uitstekende keuze van de BRTN kan worden genoemd, 
toen ze hem vorige vrijdagavond als hulde aan het grootste 
Italiaanse filmtalent over het TV2-scherp lieten lopen. 
Het is te hopen dat dit nog een vervolg krijgt. 

W. Sneer 

# MEDIALANDSCHAP f> 

Richard cere en 
Kim Basinger in 
No Mercy, zaterdag 
28 december, TV 1 
om 23U.20. 

'ïfe=# The Enforcer San Francisco. Bij een overval 
op een warenhuis wordt een agent doodgeschoten 
en een aantal mensen gegijzeld. De politie is in 
paniel<. Alleen Inspekteur Harry Callahan houdt het 
hoofd koel en op zijn eigenzinnige brutale wijze 
handelt hij het zaakje af. Amerikaanse erg ge
welddadige film met Clint Eastwood. Zon. 29 dec.. 
Kanaal 2 om 22u.20 

^=3 The Body Shop BBC-dokumentaire over een 
ziekenhuis op het Engelse platteland waar over
wegend vrouwelijke patiënten hun uiterlijk kunnen 
laten bijwerken. Maan. 30 dec. TV 2 om 20u.05 

^^^ Shadowlands Brits romantisch drama van 
Richard Attenborough uit 1993 naar het op feiten 
gebaseerde toneelstuk van William Nicholson. In 
1950 wordt het netjes geordende leven van de 
Engelse professor en schrijver CS. Lewis totaal 
overhoop gehaald door een Amerikaanse bewon
deraarster, de schrijfster-dichteres Joy Gresham. 
Schitterende vertolkingen van Anthony Hopkins en 
Debra Winger. Dins. 31 dec., BBC 1, om 2lu. 

^=& Body Double Amerikaanse erotische triller 
van Brian DePalma. Een tweederangsakteur raakt 
gefascineerd door de buurvrouw die hij met een 
telescoop bespiedt. Voor hij het goed en wel beseft, 
zit hij verstrikt in een web van intrige en moord. 
Woens. 1 Jan., TV 1 om 23u.30 

Iferi' Panorama: Poppenicinderen Elk jaar heeft 
in Atlanta de grote finale plaats van een schoon
heidswedstrijd voor kinderen vanaf zes maanden. 
Deze BBC-dokumentaire volgt twee kinderen tij
dens de voorbereidingen van die finale, samen met 
hun ouders en grootouders. Dond. 2 Jan., TV 1 om 
21U.35 

La Crise Franse film van Coline Serreau uit 
1992 met Vincent Lindon. Victor verliest op één en 
dezelfde dag zijn vrouw en zijn werk. Hij is on
troostbaar. Alleen de dakloze Michou heeft oor voor 
zijn miserie. De gebeurtenissen doen Victor na
denken over zijn leven, en hij beseft dat hij zelf niet 
vrij van fouten is. Een schitterend beeld van de 
hedendaagse, alom in krisis verkerende samen
leving, vnj. 3 Jan.. TV 2 om 22u.ao 

VT4 Wijzigt 
programmaschema! 
W De VRT-radio wil ook om 12u. een 
volwaardig nieuwsbulletin brengen. Eén 
en ander past in de strategie van de VRT-
TV om in de toekomst ook een vol
waardig TV-joernaal te brengen om 13u. 
Voorlopig staat het radiojoernaal van de 
VRT lijnrecht tegen over het middag-
nieuws van VTM. 

iê In Nederland zullen de suksesrijkste 
voetbalploegen (PSV, Ajax en Feyenoord) 
zelf de rechten van hun thuiswedstrijden 
gaan exploiteren. Van de overige klubs in 
eerste klasse en van deze in tweede klasse 
zal de Nederlandse voetbalbond de rech
ten gaan beheren. Het zou overigens niet 
uitgesloten zijn dat het ter ziele gegane 
kanaal Sport 7 een 'doorstart' - Ne-

Hyacint is binnenkort in herhaling 
te zien op VTA. 

derlands neologisme voor het heropstar
ten - zou kennen. 

S VT4 zal, wanneer het station een 
Vlaamse licentie zal hebben ook zijn 
joernaal (of wat daar op het laatste nog 

voor door moest gaan) in ere gaan her
stellen. Het nu nog Britse station over
weegt om een Vlaamse uitzendvergun
ning aan te vragen wanneer VTM's re-
klamemonopolie formeel zal zijn afge
schaft. Zoals wij vorige week meldden 
raakte VTM het monopolie kwijt na een 
uitspraak van de Europese kommissie. De 
Vlaamse wetgeving, waaraan ook VT4 
binnenkort onderhevig zal zijn, bepaalt 
dat Vlaamse kommerciële stations da
gelijks twee TV-joernaals moeten uit
zenden. 

W Bij het kommerciële station uit Nos-
segem staan overigens nog andere pro
grammawijzigingen in het vooruitzicht, 
waardoor de uitzendingen van VT4 zo 
stilaan minder voorspelbaar worden dan 
de reklamespots er tussenin. Of toch ook 
weer niet want de zender zal uitpakken 
met, jawel, heruitzendingen van VRT-
series. Zo zal VT4 uitpakken met 'Mooi 
en meedogenloos' en 'Schone schijn'. 

Wij hebben niet al te beste her
inneringen aan onze middelbare 
studies. Toch niet aan alles wat met 
studeren te maken had Wij von
den de lessen saai, schreven onze 
huiswerl<en liever over dan ze zelf 
te maken en zagen niet In dat Latijn 
bijdroeg tot onze 'persoonlijke 
ontwikkeling' Dat inzicht hebben 
we overigens nog altijd met, maar 
het moet gezegd dat we er met 
meer motivatie dan vroeger naar 
zoeken. Samen met de vrienden 
van toen. Op avonden dat er 
meestal meer alkohol naar de 
maag dan water naar de zee 
vloeit 
Eén verhaal kent daarbij biezonder 
veel sukses en wordt dan ook tel
kenmale met meer gevoel voor 
drama opgevoerd. Het gebeurde 
deed zich voor tijdens de les Gods
dienst, een vak dat werd gegeven 
door een jonge, alleenstaande en 
wonderwel gemotiveerde dame. 
Amper ouder dan wij zelf durfde 
het mens wel eens van de klassieke 
wegen Gods afwijken om ons din
gen bij te brengen die wij al wisten, 
maar die we haar toch telkens 
opnieuw lieten vertellen omdat 
verhalen over voortplanting nu 
eenmaal spannend blijven op die 
leeftijd Dat zulke gesprekken ont
aardden in een welles-nietes-spel 
tussen de mannelijke en de vrou
welijke helft van de klas was eerder 
regel dan uitzondering, Eens ont
aard, zag de lerares meestal geen 
ander middel dan een 'straftest' 
om ons weer in het gareel te krij
gen. De vragen die wij dan moes
ten oplossen waren dan zo moeilijk 
dat, wie niet wist wat eraan vooraf 
gegaan was, uit de antwoorden 

wel moest afleiden dat wij allen 
zware ketters waren. Op één zo'n 
test bestond één onzer kollega-
leerllngen erin om een prachtige, 
grote boom op zijn blad te tekenen 
met de verwijzing dat zijn ant
woorden 'achter deze boom la
gen'. Toen hij het blad na enkele 
dagen terug onder ogen kreeg, 
was eraan toegevoegd 'De punten 
ook!'. Op eigen terrein verslagen 
zijnde, hebben wij vanaf dat mo
ment steeds onze aandacht bij de 
les gehouden. 
Dat een humaniora van de afge
studeerden vaak niet meer maakt 

te brengen. Dat nog niet al het 
onderwijzend personeel aan de 
drank gaat, mag In deze een won
der heten. Het overbeschermd 
deerntje heeft het inmiddels tot 
beroepsmodel geschopt en dat 
was ook Herman Van Molle, die 
schalks met een lingerlefolder 
stond te zwaaien, met ontgaan. 
Phaedra lijkt, sinds ze werd waar
genomen aan de zijde van Gouden 
Schoen-winnaar Paul Okon, inmid
dels goed op weg om het helemaal 
te maken als Bekende Vlaming. 
Eventjes had ze een eigen pro
gramma op VT4, later schopte ze 

Zonder titel 
Herexamen, maandag 18 december 1996, TVi 

dan veredelde kwissers moge blij
ken uit 'Herexamen', een nieuw 
TV1-programma naar Nederlands 
model. Juffrouw van dienst is Birgit 
Van Mol, die na wat 'Vakantie-
vlinderen', omroepen en kompu-
terreklames nu haar eerste grote 
programma heeft. Haar twee klas
sen van vandaag bestonden langs 
de ene kant uit Philippe Robrecht, 
Herman Van Molle en Jessie De 
Caluwéen langs de andere kant uit 
Phaedra Hoste, Ben Crabbé en 
Yves Desmet 
Met name Phaedra Hoste trok 
daarbij onze aandacht. Gevraagd 
naar haar humanioraherinnerin-
gen vertelde ze dat haar ouders 
niet toestonden dat ze op school 
gestraft werd. Hele enge ouders 
waarschijnlijk. 'Wij kunnen zelf uit
maken waarom en wanneer onze 
dochter gestraft wordt' plachten 
zij wel eens op ouderavonden uit 

het al tot panellid in 'Het swing-
palels'. De weg naar de onmetelijke 
roem die nu ongetwijfeld voor 
haar open ligt valt dan ook het best 
te vergelijken met de landingsbaan 
van Zaventem. 
Over het programma zelf kunnen 
we kort zijn. Herexamen is een kwls 
uit de rij, met meer, maar ook niet 
minder Er waren een winnaar en 
een verliezer, noch kwlsmaster Van 
Molle (IQ, VZW, Denksportkampl-
oen), noch zijn kollega Ben Crabbé 
(Blokken) blonken uit door parate 
kennis en Yves Desmet kreeg geen 
kus van de juffrouw Omdat hlj dat 
zelf gevraagd had, en Van Mol 
eraan toevoegde dat hij ook een 
bank vooruit mocht, was de 
hoofdredakteur er wel de oorzaak 
van dat wij op zoek moesten naar 
een nieuwe titel. Stijf bedankt 
hoor, Yves! 

(Krïk) 

16 december 1996 



Vlaamse 
pemoKraten (1) 
Graag wil ik reageren op de brief over de 
Vlaamse Demokraten (WIJ, 12 dec. jl.). 
Lezer Van Campenhout schrijft daarin 
dat de partij deze periode uit haar be
staan nog altijd als een „onverwerkt 
verleden " beschouwt. Wel Is het waar 
dat door de opkomst van de Vlaamse 
Demokraten de VU „geplaagd" werd 

(WIJ, 5 dec. jl.). Wie deze tijd heeft 
meebeleefd weet dat wat Daniël De-
coninck beoogde toen ondoenbaar was 
en door de partijleiding niet kon ge
doogd worden. Wat wilde hij? Een sa
mengaan van de VU met geïsoleerde, 
nauwelijks bekende enkelingen en 
groepjes om te komen tot wat hij heette 
„een breed Vlaams front". Voor De-
coninck bestonden er geen interne spel
regels meer en hij deelde op een pers-

konferentie (oktober 1964) mee dat hij 
bij komende verkiezingen eigen lijsten 
zou Indienen. Wat in mei 1965 ook 
gebeurde, maar zonder noemenswaar
dig resultaat. De VU verbeterde haar 
score en sprong van 5 naar 12 ka
merzetels. 
Natuurlijk had het voorval de partij 
schade berokkend, want er was met 
alleen Daniël Deconinck geweest maar 
ook andere mensen waren onder de 

bekoring van zijn breed front gekomen. 
Bij mijn weten zijn allen die dat wensten, 
zonder problemen, naar de VU terug
gekeerd en hebben er zelfs nog man
daten bekleed. Men mag dus aannemen 
dat er van een ,,onverwerkt verleden" 
wat de Vlaamse Demokraten betreft 
geen sprake kan zijn. Maar „geplaagd" 
werden we wel! 

P. Lammens, 
Hofstade 

• WEDERWOORD • 

Vlaamse 
Demokraten (2) 

Onder de titel „Vlaamse Demokraten" 
gebruikt lezer Nico Van Campenhout de 
woorden „onverwerkt verleden" (WIJ, 
18 dec. jl.). BU-professor Luc Huyse 
gebruikt ze bij zijn studie over de re
pressie waarmee de Vlaamse beweging nu 
nog problemen heeft. 
Daarom moet vermeden worden dat het 
avontuur van de Vlaamse Demokraten 
overschat wordt. Het rezultaat van hun 
lijsten bij de verkiezingen in 1965 was 
maar een mager beestje. En het is dan ook 
maar bij die ene keer gebleven. Hun 
invloed heeft maar een korte tijd ge
duurd. Enkele van hen zijn naar het 
Masereelfonds gegaan. 

Jan E. Torfs, 
Oostende 

Doofpot (1) 
Letterlijk: Vaatwerk met nauwsluitend 
deksel om gloeiende houtskool in te do
ven. 

Figuurlijk: Een zaak in de doofpot stop

pen: er niet meer over spreken; door hen 
die er nadeel door zouden lijden, is 
gezorgd dat men niets meer van de zaak 
hoort. 

Walter Maes, 
Zwevegem 

Doofpot (2) 
We wisten al veel langer dat het Belgische 
politieke bestel wordt beheerst en soms 
verlamd door de chantage van de PS. Of 
het nu om Happart ging, de transfers of 
de splitsing van de Sociale Zekerheid, 
telkens opnieuw moest de regering bui
gen voor de chantage van de PS. Alleen 
werd dat nog nooit zo onbeschaamd en zo 
openlijk geëtaleerd als nu. Als er in de 
zogenaamde dossiers twee en drie toch 
niets bezwarends staat tegen Di Rupo, 
waarom mag het Hof van Cassatie die dan 
niet onderzoeken? Dan zou men in het 
volle licht van de openbaarheid kunnen 
vaststellen dat die dossiers geen geloof
waardige elementen bevatten. Di Rupo 
zou met glans vrijgesproken worden en 
zijn naam zou van alle smetten zijn ge
zuiverd. 

Maar de PS weigerde absoluut die dos
siers door Cassatie te laten onderzoeken. 
Dat kan maar één reden hebben: die 
dossiers bevatten inderdaad wel degehjk 
geloofwaardige getuigenissen die Di 
Rupo in diskrediet kunnen brengen. 
Daarom voerde de PS haar oude chan-
tagenummertje nog maar eens op. Zoals 

altijd krijgt zij daarbij de steun van de 
Vlaamse SR En zoals altijd geeft de CVP 
weer toe. Slechts enkele weken na de 
Witte Mars laat de CVP zich onder druk 
zetten om een zedenzaak in de doofpot te 
stoppen. Werd het onderzoek naar de 
verdwenen meisjes destijds om dezelfde 
reden gesaboteerd? En het onderzoek 
naar de moord op Cools? 
Op „verzoek" van de PS die met een 
regeringskrisis dreigde ? De PS is een staat 
in de staat geworden, juist zoals de maffia 
in Italië. Laat ons alle banden met die PS-
staat doorsnijden en een onafhankelijke 
Vlaamse staat stichten. Alleen dan zal er 
van een nieuwe pohtieke kuituur of een 
politiek met propere handen misschien 
iets in huis komen. 

Wim Cerstiaens, 
Morkhoven 

Niks aan de hand 
Beleidsmensen wapperen steeds met die 
spreuk. Verwijten onheilsprofeten. Zitten 
er zelf warmpjes bij en hebben géén 
zorgen. Genieten van hun macht. Re
ageren niet of lauw op klachten. 
Tot plots een uitbarsting die vredige rust 
komt storen. De politiek en het gerecht 
bhjken al jarenlang korrupt. Werkloos
heid stopt niet ondanks het jarenlange 
politiek jargon van „opneming van de 
verantwoordehjkheid" door allerlei ba
nenplannen. De failhssementen houden 
aan. Kleine middenstanders verdwijnen. 
Koncentraties van bedrijven die de han
del monopoliseren. De leegstand en ver
krotting van de steden blijft aanhouden. 
De kriminaliteit stijgt. Overvallen en dief
stallen ondanks wij stilaan leven in een 
beveiligde burcht. Overal alarmsystemen, 
pantser-glas en -auto's. België met een 
gouden medaille als kampioen der ge
wapende overvallen in Europa? 
Overal burgerwachten. En een postbo-
denmacht. Drugsgebruik stopt niet. On
danks heksenjachten blijft alkoholmis-
bruik. Gaarkeukens voor de aangroei
ende verarmende bevolking. 500.000 
Belgen hebben onvoldoende geld om eten 
te kopen. Aanhoudende en ononderbro
ken sociale onlusten die zich over geheel 
Europa uitspreiden. Miljarden schade 
door stakingen. Stijgende stress en agres
siviteit. Sociale verstoring veroorzaakt 
steeds meer echtscheidingen. 
Maar nee! Niks aan de hand! Wij moeten 
er iets aan doen, maar wij weten nog niet 
wat. Of het zal onze tijd wel meegaan. 
Kijk eens naar die rijkdom om ons heen! 
Klopt toch niet met die onheilsbood
schappen ! Als het slecht afloopt zijn wij er 
nog altijd om te steunen. De overheid als 
liefdadigheidsinstelling. Zo lossen wij de 

problemen pas op als ze zich aandienen. 
Anders gezegd, wij ruimen de brokken 
op. Een vuilnisophaaldienst. De oppositie 
verwijt ons. Wat weten die er van. 51% 
van het volk verkoos ons als beste. Wij 
kunnen maar doen wat wij waard zijn! 
Dat zien wij aan de bovengenoemde 
resultaten. De oppositie heeft altijd on
gelijk. Tot men het alleen niet meer aan 
kan. Dan is er bereidheid tot een „con
sensus" of overeenstemming. 
Hoelang zal het volk zich nog koest 
houden? Tot het water aan de lippen 
komt? In een huwelijk laten ze zich voor 
véél minder scheiden. Als men massaal 
toont dat men het werkelijk beu is komen 
er plots verrassend snel veranderingen. 
BHjkbaar is het voor veel dingen in
derdaad nog zo erg niet. Sorry voor de 
zoveelste onheilsboodschap. Of afspraak 
op termijn voor de waarheid. 

W. Degheldere, 
Brugge 

Cannabis 
Van „sjiek, pintjes slurpen, progressief 
'blowen', tot geschrokken" was in vorige 
brieven te lezen. Blijkbaar werd er op zere 
tenen getrapt. 

Toch even herhalen voor deze VUfO-
briefschrijvers: Vlaams-nationale stand
punten verdedigen is niet konservatief 
zijn en hoeft niet progressief te zijn, maar 
is zeker geen schande! 
Trouwens wat te denken van de huidige 
politieke zeden en samenleving, waarvan 
men mentaal niet meer in staat is de knop 
om te draaien! 

Daarom opkomen voor Vlaams-natio
nale of maatschappelijke waarden met 
inhoud zoals: eigen identiteit, eigen so
ciale en fiskale bevoegdheden, kindvrien
delijke samenleving, amnestie enz., enz. 
Verder tegen sociaal-ekonomische ont
sporingen zoals de kolossale staatsschuld 
en dito werkloosheid, tegen lawaai en 
bedenkelijke reklame en TV-pro-
gramma's. 

Daar is blijvende inzet voor nodig! 
Het is natuurlijk gemakkehjker marginale 
welvaartsproblemen te bespreken, moei
teloos te liberahseren en straks het vang
net te spannen om de gemeenschap (fi
nancieel) te laten opdraaien. 
Het is inderdaad veel moeilijker, maar 
wel de moeite waard, om maatschap
pelijke waarden met inhoud telkens op
nieuw te verdedigen dan achter de haag 
met „progressief gelijkgestemden" een 
jointje te paffen of zijn weekendroes uit te 
slapen. 
VUJO we verwachten (veel) beter! 

Mathieu Meuwis, 
Opoeteren 

Jeugdraden 
Minister Martens is van plan om de 
Jeugdraad voor de Vlaamse (gemeen
schap op te doeken en een kommissie 
voor het jeugdwerk in leven te roepen. 
Dit zal dan wel een sterk verwaterde 
versie worden van het oorspronkelijk 
adviesorgaan van de Vlaamse jeugd. Zo 
zullen de adviezen via een Raad voor 
Kuituur moeten passeren die ze vervol
gens kan filteren vooraleer ze de minister 
bereiken. In de Kommissie Jeugdwerk 
mogen slechts 13 mensen zetelen waar er 
momenteel 25 in de Vlaamse Jeugdraad 
zetelen. Bovendien mag de kommissie 
zich slechts inlaten met het eigenlijke 
jeugdwerk zoals speelpleinwerkting, 
jeugdlokalen, specifieke jeugdaktivitei-
ten. De Vlaamse jeugd wil zich kunnen 
blijven uitspreken over tema's, die ook 
voor haar belang hebben, denken we bv. 
aan het verkeer, miUeu, ruimtehjke or
dening. 

De gemeentehjke jeugdraden uitten op de 
studiedag over jeugd, gemeente en in
spraak, georganiseerd door de W J , 
proinvicale jeugddienst Vlaams-Brabant 
en de gemeente Dilbeek hun bezorgdheid 
om deze gang van zaken. Zij wensen dat 
er op Vlaams niveau een adviesorgaan 
blijft dat op alle vlakken de jeugd ver
dedigt Tevens bestaat de vrees dat men 
ook op lokaal vlak een dergehjke stnik-
tuur wil invoeren. In deze tijd waarin 
kinder- en jongerenrechten volop in de 
aktualiteit staan, is het volstrekt onaan
vaardbaar dat hun officiële stem wordt 
gesmoord. En dat op het ogenblik dat er 
zich op plaatsehjk vlak een enorme dy
namiek ontwikkelt in het jeugdwerk. Er 
ontstaan immers steeds meer lokale 
jeugdraden die ook almaar beter funk-
tioneren, onder andere door de uitvoe
ring van het dekreet op het plaatselijk 
jeugdwerkbeleid. We eisen dat de 
Vlaamse Jeugdraad integraal bhjft be
staan en de bevoegdheid behoudt om op 
alle terreinen die de jeugd aanbelangen 
zijn adviezen te kunnen geven. 

Dirk Verbist, 
voorzitter Jeugdraad voor de 

Vlaamse Gemeenschap 

MSBÊM 

PS. De redaktie ontvangt graag brieven van lezers. 
Naamloze, scheld- en smaadbrieven gaan de scheur
mand In. De redaktie behoudt zich het recht voor 
brieven in te korten en persklaar te maken. Brieven 
worden voluit ondertekend, tenzij de schrijver ver
zoekt initialen te gebruiken. 
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W anneer iemand een werk over de Vlaamse 

beweging zou willen maken en daarvoor 

uitsluitend beroep zou doen op bronnen uit die 

Vlaamse beweging zelf dan zal het werk hoogst 

waarschijnlijk sterk 'gekleurd' zijn. In de wetenschap 

is de beoordeling van bronnen, of historische kritiek, 

meer dan noodzakelijk. 

• UITSMIJTER ^ 

Studenten geschiedenis lopen over liet 
algemeen niet hoog op met het als saai 
ervaren metodologische vakkenpakket 
uit hun curriculum. Het domein van de 
historische kritiek deelt in deze negatieve 
waardering. In Uit goede bron. Intro
ductie tot de historische kritiek slaagt de 
gereputeerde mediëvist en Bourgondië-
kenner Waker Prevenier erin de droge 
materie te verlevendigen. Bovendien 
toont hij aan dat de historische kritiek 
helemaal geen spek voor de bek van 
uitsluitend historici uitmaakt. Integen
deel, de toepassing ervan is ook relevant 
voor andere menswetenschappers, joer-
nalisten en waarom ook niet voor de 
kritische burger. 

ZOEKEN NAAR DE WARE 
TOEDRACHT 

Om de ware toedracht van een historisch 
of aktueel gebeuren te achterhalen is 
toepassing van de historische kritiek een 
absolute voorwaarde. Het beperkte Ne-
derlandstahg literatuuraanbod terzake 
wekt dan ook enige verwondering. Aar
dig op weg om de status van vaste waarde 
in dit veld te verwerven is 'Uit goede 
bron' van Walter Prevenier. Deze in
leiding in de historische kritiek verscheen 
onlangs in een vierde, herziene druk bij 
Garant Uitgevers. Net zoals het in eigen 
beheer uitgegeven 'Een overzicht van de 
geschiedkundige kritiek' (1988) en de 
voorgaande drukken van 'Uit goede bron' 
volgt Prevenier in de nieuwe, weerom 
verzorgde, uitgave het klassieke stramien 
van elke kursus historische kritiek. In 
tegenstelling tot de voorgaande uitgaven 
nam hij zijn historiografisch overzicht in 
de voorliggende editie niet afzonderlijk 
op, maar bracht hij het onder bij zijn stuk 
over de historische synthesevorming. 
Daartoe had hij goede redenen. De his
toriografie spits zich immers toe op de 
wijze waarop het verleden in de ge
schiedschrijving - m.a.w. in de synthe
sevorming over dat verleden - wordt 
voorgesteld. Geschiedenis wordt immers 
steeds geschreven binnen een bepaalde 
samenhang. Dit kader kleurt de historicus 
zijn blik op het verleden bewust of on
bewust. 

Doel van de historische kritiek is de ware 
toedracht van een gebeuren - in zijn 
komplexiteit - te achterhalen. Dit loopt 
niet altijd van een leien dakje. Volgens 
Prevenier is dat uiteindelijk het best haal
baar via een 'methodologie van de leu
gen'. Deze veronderstek een techniek 'die 
toelaat de contradicties vast te stellen, te 
doorprikken en daarna positief te be
nutten, bij een luister- en leesvaardigheid 
die verhullend en onthullend taalgebruik 
onderkent, en die accuraat gescherpt 
wordt door ironie en dubbele bodems' 

(blz. 10). In dit pleidooi voor een met een 
postmodernistisch sausje overgoten aan
pak toont Prevenier zich in volle open
heid kind van zijn tijd. Het leidt hem er 
niet van af het wezenlijke van de techniek 
van de historische kritiek duidelijk te 
omschrijven, namelijk als 'het uitscha
kelen van de vervelende tussenschakels 
tussen de gebeurde fenomenen en de 
onderzoeker'{blz. 10). Daartoe besteedt 
hij, uitgesmeerd over vier delen, aandacht 
aan de bronnen op zich, de interpretatie 
ervan, de weg van de bron naar het bewijs 
van een bepaald feit of gebeuren, en de 
synthesevorming op grond van als waar 
bevonden feiten. 

AUTENTIEK? 
In het eerste deel beperkt Prevenier zich 
niet tot de traditionele definiëring, ty-
pologisering en de heuristiek (d.i. de 
opsporing) van bronnen. Zo wijst hij er 
onder meer op dat de aard van het 
medium afstraalt op de overgebrachte 
inhoud van de kommunikatie: 'the me-

stuk (blz. 80-102) geen tweedeling tussen 
de externe en de interne kritieken voor
ziet, wat de minder met de tematiek 
vertrouwde lezer zou kunnen misleiden. 

Hoe zuiver 
is een bron? 

dium is the message' (blz. 28). Onover
komelijke en voorlopige hiaten in de 
huidige stand van het historisch onder
zoek volgen uit het verlies respektievelijk 
het voorlopig niet vrijgeven van bron
nen. 

Eenmaal de bron in bereik, stelt zich de 
vraag naar haar interpretatie. Hiertoe kan 
de vorser zich o.m. beroepen op een 
aantal hulpwetenschappen, waarbij Pre
veniers aandacht vooral uitgaat naar de 
paleografie, de diplomatiek, de arche
ologie en de statistiek. Zijn opsomming 
van de andere hulpwetenschappen en 
technieken (blz. 70-71) zou kunnen wor
den aangevuld met de metrologie en de 
kartografie. Tot de andere mensweten
schappen verhoudt de geschiedenis zich 
op grond van een wederzijdse wissel
werking. Prevenier ruimt een hoofdstuk 
in als toelichting van het nut van een 
interdisciplinaire benadering, een nut dat 
hij onder invloed van de Annales ove
rigens doorheen het ganse boek ver
dedigt. 

Teneinde de interpretatie in goede banen 
te leiden, moet er ruime aandacht worden 
geschonken aan de autenticiteitswaarde 
van de bron op zich. Deze toetsing raakt 
zowel haar vorm als haar inhoud. Pre
venier behandelt in dat verband alle mo
gelijke kritieken die tegenover de bron 
kunnen worden uitgespeeld. Wel is het 
spijtig dat hij in het desbetreffende hoofd-

Er zijn ook argumenten voorhanden om 
de bevoegdheidskritiek evenals de recht-
zinnigheidskritiek niet afzonderlijk te be
handelen dan wel ze bij de gezagskritiek 
onder te brengen. 

In het stadium van de overgang van de 
bron naar het bewijs van een specifiek feit 
of gebeuren staat Prevenier vooreerst stil 
bij een zevental gangbare principes om
trent de afweging van getuigenissen. 
Slechts een tweetal hiervan lijken hem in 
alle omstandigheden nogal vanzelfspre
kend: „Niet de meerderheid van de ge
tuigen haalt het, maar de versie die het 
best aan de kritieken weerstaat" en „In
dien twee getuigenissen, A en B, on
afhankelijk van elkaar tot stand gekomen, 
identiek zijn wordt de geloofwaardigheid 
van de ene verstevigd door de andere" 
(blz. 107-108). Wij zouden dit beperken 
tot het tweede, aangezien het zesde geen 
weerwerk biedt tegen de misleiding van 
de koUektieve leugen. 
Tenslotte kaart Prevenier in het laatste 
deel de samenhang in de historische syn
these aan. Hij wijst er op dat zowel voor 
de historische actoren als voor de his
torici bepaalde overtuigingen niet zonder 
weerslag zijn op hun handelen respek
tievelijk synthesevorming. Van belang is 
bijvoorbeeld of men de mens ziet hetzij 
als een vrij of als een gedetermineerd 
wezen. Niet voor niets gaat hij ook in op 
het cruciale probleem omtrent het span

ningsveld subjektiviteit/objektiviteit, 
waarbij hij wijst op de relevantie van de 
'gematigde perspektieftheorie'. Volgens 
deze theorie slaagt de historicus in zijn 
objektiviteitsexamen „indien hij de feiten 
selekteert in funktie van het studie-objekt 
dat hij bestudeert en ze accuraat beschrijft 
in harmonie met zijn specifiek stand
punt" (blz. 180). 

Prevenier is er dankzij zijn referenties aan 
alom gekende historische en aktuele ge-
beurens (o.m. de Watergate-affaire en de 
Golfoorlog) in geslaagd zijn betoog, on
danks het droge onderwerp, aldus te 
stofferen zodat de lezer - zowel de aka-
demisch gesitueerde als de maatschap
pelijk betrokken leek - op een boeiende 
wijze zijn kritische zin kan bijschaven. De 
geïnteresseerde die verder wil graven kan 
daartoe overigens een beroep doen op de 
tematisch geordende bibliografie aan het 
einde van elk deel. Dit alles maakt van Uit 
goede bron een standaardwerk voor de 
kritische benadering van het heden en het 
verleden. Het vakmanschap van Preve
nier staat borg voor de ironische on
dertoon van de titel. Zijn Engelstalige 
referentie aan de Verenigde Naties (blz. 
37) en zijn begruik van termen als „achie
vement" (blz. 73), „debate" (blz. 139) en 
„little ice age" (blz. 162) zulen we in een 
inschikkelijke bui maar toeschrijven aan 
zijn gasthoogleraarschap aan Ameri
kaanse universiteiten. 

Guy Leemans 

c& Uit goede bron. Introductie tot de 

historische kritiek. (4de herziene 

druk). Walter Prevenier Uitg. Ga

rant, Leuven/Apeldoorn. 1995. 208 

blz., 560 fr. 

Om de ware 
toedracht van 
een historisch 
of aictueei 
gebeuren te 
achterhaien is 
historische 
kritielc een 
absolute 
voorwaarde. 

Walter Prevenier 
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Natuurlijk zult u zeggen dat de Witte 
Mars het belangrijkste evenement 
van 1996 was, maar deze uiting van 
massaal ongenoegen mag met doen 
vergeten dat het voorbije jaar ook 
het toneel van andere, belangrijke 
onderwerpen was Onze redaktie 
bracht een dozijn items samen 
Twee nieuwe boeken staken met 
kop en schouders boven de pro-
üu\(ï\Achter de maskerade ontleedt 
Manu Ruys hoe in de voorbije de
cennia met macht werd omge
sprongen, in De geruchten be
schrijft Hugo Claus hoe ,,iets" 
nieuws kan worden Op het sport-
vlak spnngen de Olympische pres
taties in het oog, de regenboogtrui 
van Museeuw en het ondermaatse 
spel van de Rode Duivels De zaak-
Dutroux bracht op Justitie en in de 
Wetstraat een omwenteling te 
weeg en zorgde ervoor dat 1996 het 
jaar van het (misbruikte) kind werd 
In kerks-Vlaanderen nchtte pastoor 
Rik Devillé opnieuw deining aan De 
Vlaamse Volksbeweging bestond 40 
jaar en de kontroverse rond de 
IJzerbedevaart bereikte een misse
lijk hoogtepunt 

Oost-Zaire werd door rebellen over
rompeld met opnieuw duizenden 
mensen op de vlucht Een Vlaamse 
missiezuster, net terug, vertelt haar 
ervaringen Bill Clinton werd tot pre
sident herverkozen en breidde de 
macht van de VSA nog meer uit, ook 
al gaf president Chirac wat tegen
wind Nu België de Maastricht-norm 
heeft gehaald is de vraag groot of 
de EMU wat kan doen voor meer 
tewerkstelling, in het voorbije jaar 
was ook de diskussie over de fi
nanciële verankering in Vlaanderen 
aan de orde 
In Vlaams-Brabant dreigen meer dan 
ooit verstedelijking en verfransing 
Helpt de Vlaamse overheid daarbij 
een handje mee? 
En tenslotte stak het probleem van 
kollaboratie en repressie opnieuw 
de kop op In het voorbije jaar werd 
een staaltje van onverdraagzaam
heid weggegeven 
1996 was ook het jaar van een 
nieuwe spelling en deze werd met 
door iedereen in dank afgenomen 
Toch veel leesgenot, beste lezer i 

WiJ 
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MANU RUYS 

ACHTER DE 
MASKERADE 
OVirR MACHT, SCHI|NMACHT 

EN ONMACHT 

De machten 
achter de maskers 

<ö BOEKEN # 

14 

UITGEVERIJ PELCKMANS 

Bij aanvang van zijn boek 'Achter de 
maskerade' citeert Manu Ruys Paul Va-

léry: „La politique est l'art d'empêcher 
les gens de se méler de ce qui les regarde." 
(Politiek is de kunst de mensen te beletten 
zich te bemoeien met wat hen wel aan
belangt). De kunst van het burgerschap 
zou er dus in kunnen bestaan dat men de 
opgeworpen belemmeringen weet te om
zeilen, zodat men zich wel kan bemoeien 
met wat ons aanbelangt. Sinds Wtte Zon

dag weten we dat vele burgers bereid zijn 
die belemmeringen minstens aan te kla
gen. Manu Ruys zelf dient ons een lang 
verhaal op over wat er allemaal is mis
gegaan, de jongste vijftig jaar, waarbij we 
ons afvragen wat we met deze over
wegingen over macht, schijnmacht en 
onmacht aanmoeten. 

EEN OUD ZEER 

Het is al langer duidelijk dat er met de 
politiek nogal wat mis is, men hoeft 
slechts zeer oppervlakkig de kranten te 
lezen, de audiovisuele media te volgen via 
praat- en duidingsprogramma's en dan 
proberen slechts flarden op te vangen. 
Luistert men beter, dan merkt men toch 
vaak dat er geen zwart en geen wit is, dat 
het vinden van oplossingen voor maat
schappelijke, voor menselijke problemen 
niet altijd vanzelf gaat. Te vaak komen 
legitieme verlangens en belangen in bot
sing met elkaar. Als men bovendien de 
bestaande machtsevenwichten beweert in 
stand te willen houden, dan kan men 
moeilijk anders dan heel zacht schuiven 
op het schaakbord van de politiek. 
Daarom had het verhaal van de eminente 
en bevoorrechte waarnemer die Ruys 
toch (geweest) is ons zeker kunnen 
boeien. Wat we krijgen is evenwel een 
overzicht van twintig, dertig jaar da
gelijkse perskommentaren en wekeHjkse 
kronieken. Te neer-buigend? Spijtig ge
noeg is dat het geval en moeten we, met 
uitzondering van het verhaal over Afrika, 
vaststellen dat Manu Ruys zijn inzichten 
niet echt uiteenzet. 

De lezer krijgt massa's statements over de 
gebrekkige werking van het establish
ment, over de rol van machten die niet 

zichtbaar zijn, over de onmacht van de 
parlementaire assemblees. Ook de re
latieve onmacht van de pers en de ver
schuivingen in de invloedsferen van de 
onderscheiden media, radio en televisie 
voorop. Maar andermaal te veel sta
tement en te weinig verklaring. Het beeld 
dat we uiteindelijk krijgen is er een van 
„groeiende vulgariteit, smakeloosheid... 
van de politiek" met steeds minder be
kwame politici en boven alles een toe
nemende dekadentie. 

BOEIENDE TIJDEN 

Wij hadden Manu Ruys gehoord op Ra
dio 1, in het programma Het gevolg en 
waren gewaarschuwd. Toch moet men 
zijn boek lezen om te ervaren hoe iemand 
de feiten ordent die hij zelf heeft mee
gemaakt en soms ook mee heeft be
ïnvloed, zoals uit het Afrikaanse verhaal 
blijkt. Dat de politiek andere wegen is 
opgegaan na Wereldoorlog II kan nie
mand verbazen, dat de Vlaamse beweging 
en de Vlaamse partijen een grotere greep 
hebben gekregen op het gebeuren, zal 
ook wel niemand ontgaan zijn. Het be
langrijkste in dit boek zijn de vele ver
schuivingen in de machtsposities, die 
Manu Ruys heel boeiend weet te schet
sen. Zijn boek leest inderdaad als een 
trein, alleen, er komt te weinig uitleg bij, 
de statements stormen op ons af. Over de 
teloorgang van de waarde van de par
lementaire loopbaan, over de toene
mende botheid en zelfs het ondermaatse 
van de parlementaire werkzaamheden. 
Nu, dat kan men moeilijk ontkennen, we 
zien ook de beelden van plenaire ver
gaderingen in het halfrond waar vijf man 
en een paardekop aanwezig zijn terwijl 
een back-bencher een hagepreek houdt, 
om toch minstens in de annalen van het 
Parlement te komen. Maar al die dingen 
hebben hun verklaring, niet altijd is het 
een verschoningsgrond, maar een beter 
begrip kan toch een begin van reme
diering vormen om het falen van het 
regime te genezen. 

Wij hadden gehoopt dat Manu Ruys ons 
met zijn rijkdom aan ervaringen een boei
end inzicht had afgeleverd want die pe
riode waarover hij schrijft is de wereld er 
(zeker bij ons) beter op geworden, maar 
ingewikkelder en onoverzichtelijker; bo
vendien nam het aantal kontradikties toe. 
Dat kan de indruk wekken dat het par
lement, de regering, zelfs de verborgen 
machten er op achteruit zijn geboerd, het 
kan ook zijn dat de veranderingen van de 
jongste tien jaar van burgers en over
heden een andere houding vereisen, ter
wijl niemand daar echt op voorbereid 
was. De staatshervormingen vanaf 1980, 
de Eenheidsakte die Europa in 1992 
ekonomisch één zou maken en ons gou-

Manu Ruys dekt zich in zijn öoelc in 
tegen al te scherpe icritiel( door zijn 
boel(niet te bestemmen voor historici, 
academici, politici en tutti quanti. 

den bergen zouden brengen, werden 
doorkruist door de ineenstorting van het 
kommunistische imperium en door een 
razendsnelle technologische revolutie. 
Deze wijzigingen hebben een enorme 
invloed, tot in de manier waarop de 
besluitvorming tot stand komt. 
Manu Ruys heeft o.i. te weinig rekening 
gehouden met de aspekten van die evo
lutie. Door de snelle aanbreng van 
nieuwsfeiten is niet enkel de politieke 
wereld gedwongen snel te beslissen. Daar 
waar nog maar een paar generaties ge
leden informatie altijd met intervallen 

kwam, die toelieten dat de betrokkenen 
zich ernstig over de zaken konden buigen, 
bepalen de media nu het ritme. Maar ook 
de burger zit met de neus op de feiten, hij 
kan onmiddellijk volgen wat er gezegd 
wordt op perskonferenties, maar ook op 
de beurs. Verder is het aantal geschoolde 
burgers zo sterk toegenomen en is de 
leesbereidheid zoveel groter geworden, 
groter dan in de politieke en akademische 
wereld wordt aangenomen. Het wordt 
dus moeilijker te ritselen, maar er zijn ook 
meer mensen, groepen die in de ver
leiding komen te ritselen. 
Manu Ruys, als zovelen, dekt zich in 
tegen al te scherpe kritiek door zijn boek 
niet te bestemmen voor historici, niet 
voor akademici, politici en tutti quanti. 
Maar voor wie is het boek dan wel 
bestemd? Aangezien de geschooldheid en 
de informatieradius van wat men vroeger 
de-man-in-de- straat noemde zo sterk is 
toegenomen bestaat die niet meer. Al die 
anonieme mensen, die een pet heten te 
dragen zijn welvarende mensen, die al 
eens andere interesses kunnen opbrengen 
dan voor Goedele L. of Luk A. 

Bart Haers 

<:» Achter de maskerade. Over macht, 

schijnmacht en onmacht. Manu Ruys. 

Uitg. Pelckmans, Kapellen. 224 bh., 

675 fr. 

Van Vlamingen wordt gezegd dat 
het geboren vertellers zijn, Leo 
Pleysier zet die traditie verder, maar 
met een eigen, heel persoonlijke 
stijl. „Wit is altijd schoon" liet ons 
op ontroerende wijze kennis maken 
met de moederfiguur die ook na 
haar dood dominant aanwezig 
blijft. „De gele rivier is altijd be-
vrozen" kontroleert de ik-figuur als 
opgroeiende jongen met het eigen 
milieu en de raadselachtige, zwijg
zame tante non die haar leven 
doorbrengt in het mysterieuze 
China. 
Autobiografisch gravend zet Pley
sier zijn tocht verder met het pas 
verschenen Zwart van het volk. 
Het boek is één chaotische ge-
dachtenstroom. De hoofdfiguur, 
een bodemdeskundige op zoek 
naar zichzelf, keert na de begra
fenis van zijn moeder, definitief 
terug naar Nigeria. Met het vlieg
tuig hangt hij (letterlijk en mentaal) 
tussen West-Europa en Afrika, in 
flarden en splinters van gesprekken 
met zijn familie in Vlaanderen (hij 

was te laat voor de begrafenis), in 
flash-backs, dromen en impressies 
hekelt hij onze bekrompenheid. 
{„Alles zo goed geregeld altijd. En 
op uur en tijd. ..Het gazon In de tuin 
onberispelijk en pas gemaaid. De 
auto proper gewassen op de op
rit ". biz. 54), een bekrompenheid 
waarmee hij wil breken [„en in ei
gen zijn familie was er nauwelijks 
iemand die in de gaten had iioe zijn 
emigratie uit het Nederlands zich 
ondertussen ai duchtig aan het vol
trekken was", bIz. 45). Maar ook 
met Afrika heeft hij moeite {„Hij 
was ook maar één keer met Linda 
naar de dienst geweest Er werd 
gelachen en gezongen en gedanst 
en voluit meegeklapt op de maat 
van de muziek. Maar zelf vond hij 
het daar allemaal veel te lang du
ren. De preken werden eindeloos 
lang uitgesponnen; De liederen en 
de psalmen tot vervelens toe her
haald.", bIz. 113). De „zwijgzame 
en onverstoorbare solitair" is door 
de Engelsman Jlm Cooper die met 
alles heeft gebroken en Afrikaan is 
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Een Grand Cru 
van Hugo Claus 

Zelden heb ik zo gedreven een roman van 
Hugo Claus gelezen als zijn jongste boek 
De Geruchten. Niet omdat dit boek ak-
tueel zou zijn, maar omdat het met zo'n 
vaart, zo'n meesterlijke schrijfstijl ge
schreven werd. Eerst dacht ik onwil
lekeurig aan zijn eerste roman De Met

siers en ook wel aan Omtrent Deedee, 

omwille van de korte prangende scènes 
met een telkens wisselend vertellersper-
spektief (op de wijze van de grote Ame
rikaanse voorganger William Faulkner), 
maar er zijn natuurlijk duidelijke ver
schillen en Claus is geen schrijver die 
zichzelf herhaalt. Elk boek van hem lijkt 
op een nieuwe uitdaging, zowel voor de 
lezer als voor de auteur zelf. 
Toch is dit voor mij de onvervalste, rauw 
realistische én lyrische, baldadige en nog 
niet gesofistikeerde Claus die in zijn jonge 
wonderjaren als geen ander de dreiging 
en de beklemming in de schemerzone van 
het huis dat tussen nacht en morgen staat 

kon evokeren. 

Er zijn drie frapante verschillen met de 
hoger genoemde romans van vroeger: 
hier werden diverse schrijfstijlen ver
mengd, de humor is nooit helemaal af
wezig en er is een gevoel van mededogen 
voelbaar voor een aantal van de per
sonages. En toch had ik als lezer het 
gevoel dat Claus hier als het ware op
nieuw op zijn oude vertrouwde domein is 

teruggekeerd; de schemerzone van een 
mytisch en tegelijk ook zeer konkreet 
West-Vlaanderen waar trouwens ook 
Claus' persoonlijke roots te situeren 
zijn. 

De Geruchten is een aangrijpende roman 
die opgebouwd werd omheen een aan
eenschakeling van mysterieuze en soms 
ook bloedige incidenten. Het snelle ritme 
maakt van deze roman een ware literaire 
triller. De lezer verveelt zich niet één 
moment en beleeft de diverse noodlottige 
gebeurtenissen telkens weer vanuit een 
andere invalshoek, zonder dat dit ver
lammend of vertragend werkt. De ver
haallijnen worden in een meeslepend 
tempo afgewikkeld en ik moet bekennen 
dat ik de lektuur van dit boek als het ware 
door niets of niemand wilde laten on
derbreken. En wat wil een lezer nog 
meer? 

Nu ben ik natuurlijk geen gewone lezer, 
maar een soort beroepslezer die meer wil 
weten en zich ook afvraagt wat het ge
heim van Claus' recept dan wel mag zijn? 
En ik denk dat ik het weet, want ik heb 
een aantal lektuurnotities opgeschreven 
en treffende zinnen onderstreept die mijn 
notities eventueel kunnen bevestigen of 
illustreren. Het zijn of lijken wellicht 
details, maar het zijn geen onbelangrijke 

De magie van Afrika 

Leo Pleysier 

geworden met de Afrikanen over 
de drempel gehaald met zijn „on-
voonwaardelijke liefde voor dit 
krankzinnige land". 
Ik heb het boek In één adem uit
gelezen. Ik herlees het. Bepaalde 
eigen-aardigheden vallen nu meer 

op. Zoals de Intense aanwezigheid 
van het zintulgelijke: het parfum 
van natte aarde, het rook er altijd 
sterk naar brak water, de haren die 
als een bos antennes op haar hoofd 
staan, het zijn versjes die de smaak 
hebben als van een snoepje. Zoals 
het benadrukken van de estetlsche 
waarde van exacte wetenschap
pen: de betovering van scheikun
dige symbolen, de schoonheid van 
een gekruiste rijstsoort. Zoals de 
prachtige beschrijving van de ma
gie van het Afrikaanse landschap en 
de Afnkaanse kuituur die me on
willekeurig aan Graham Greene 
deed denken. Zoals in de eerste 
plaats het unieke van Pleyslers stijl 
die moeiteloos van dialoog naar 
anekdote, en van anekdote naar 
mijmering overschakelt, en van zijn 
vreemd mengsel van schrijf- en 
spreektaal, beeldend, herkenbaar 
en toch niet te omschrijven. 

(wdb) 
c» zwart van het volk. Leo Pley

sier. uitg. De Bezige BU, sso 
fr. 

details, want de opsomming van wat volgt 
vormt samen het geheel van Claus' mees
terlijke schrijfstijl. Claus heeft het ver
mogen om zich in te leven in de - slechts 
schijnbaar - meest banale en triviale per
sonages; denk maar aan Dolf, vader van 
René Catrijsse (die het centrale personage 
is), die wat simpele en lijdzame Dolf die al 
op de eerste bladzijde van het eerste 
hoofdstuk opduikt en dadelijk en voor
goed geportretteerd wordt in bv. die éne 
zin: „Dolf vraagt zich af of hij niet 
onbeleefd is tegenover zijn zoon, met zijn 
rug naar René, met zijn ongemakkelijke, 
verlegen stilte. Maar hij kan het niet 
helpen, hij kan René niet in de ogen 
kijken. Nooit goed gekund." 
Er is Claus' scherp observatievermogen; 
bv. over de pastoor d.h. Lamantijn (let op 
die naam!) schrijft Claus zeer nuchter en 
natuurlijk ook ontluisterend: „Zijn vin
gernagels zijn afgebeten tot de maantjes". 
In datzelfde hoofdstuk „E.H." laat Claus 
deze pastoor op een zalvende toon zeg
gen: „Wij moeten voorzichtig zijn met 
geruchten. Zij worden zo gauw een waar
heid, een soort waarheid" (blz. 78). 

UIT HET LEVEN GEGREPEN 

Er is Claus' kunst om een soort van 
levendige, zeer echt lijkende dialogen te 
schrijven die het geheel een zeer ge
loofwaardige indruk geven. Alsof de di
alogen uit het leven zijn gegrepen. Slechts 
één voorbeeld uit het hoofdstuk „Lucie" 
op blz. 73: „Mama brengt haar tas naar 
de keuken, komt terug en zij lijkt op haar 
hoede. „Zijt ge hier al lang?" „Een 
minuutje of vijf", zegt de postbode. „Was 
er post?" „Een briefje van Roger", zegt 
Lucie poeslief en trekt haar zedige jurk 
glad over haar onschuldige knieën. 
„Mens, Staelens, gij zweet", zegt 
mama." 

Er zijn de haast onmerkbare inlassingen 
van Claus zelf, te midden van de tekst, 
maar vooral aan het eind van elk hoofd
stuk waar de lezer merkt dat daar ei
genlijk Claus zelf aan het woord is. Zo 
lezen we op blz. 65: „Zoveel wordt 
vergeten, verwoest, vermaledijd, ver
kwanseld. Iemand moet dat verval zoniet 
tegenhouden, dan toch registreren." 
Want zo spreekt of denkt een postbode 
natuurlijk niet. 

Er is, zoals gezegd, de meer dan latente 
humor en zelfs de satire: het portret van 
Meester Arsène, de dorpsonderwijzer en 
de enige intellektueel die ook het cafe De 
Doofpot frekwenteert en op een geestige 
wijze wordt gepersifleerd. 
Er is Claus' kunst om via het suggestieve 

in het wezen van zijn gebrandmerkte 

personages binnen te dringen. Er zijn de 
schokkende en soms ook ontroerende 
erotische passages, zowel in de bar Trtcky, 

als in de Afrikaanse jungle met de apin 
Marie (zie hiervoor het hoofdstuk „Ma
rie" op blz. 216 e.v.). Er is het uitermate 
goed getekende tijdsbeeld van het begin 
van de jaren zestig (met verwijzingen naar 
televisieprogramma's als Canzonissima) 

en heel typerend is dat de hogere heren 
(„hogerhand") slechts daadwerkelijk re
ageren als tenslotte ook de hele nerts-
kwekerij of de frettenkolonie van senator 
Cantillon op haar beurt ook door het 
dodelijk virus of de mysterieuze infektie 
van René Catrijsse werd aangetast. 
Claus' mensenkennis en zijn ervaring als 
romancier maken van deze roman geen 
goedkope grap, maar een meesterlijke 
roman die meer is dan een goed ge
schreven milieuschets. Wat zich afspeelt 
in het achterlijke boerendorp Alegem (het 
dorp had net zo goed Avelgem of Aalbeke 
kunnen heten) en daarbuiten in Oostende 
en de duistere (lettelijk en figuurlijk) 
plaatsen in Afrika, ontstijgt het genre van 
de schelmenroman of de avonturenro
man. 

Alleen Hugo Claus kon zo'n Clausiaanse 
roman schrijven. Laten we hopen dat dit 
boek snel in het Zweeds en het Engels kan 
vertaald worden - een moeilijke opgave 
omwille van de couleur locale en het 
zogenaamde verkavelingsvlaams van de 
talrijke personages. 

Claus is hier op zijn best omdat hij als een 
ware taaitovenaar of alchimist het epische 
met het zuiver lyrische kon verbinden in 
een adembenemende alliage van trivi
aliteit, passie, menselijke kleinheid en 
onvermogen, spot, rauwe realiteit en 
soms zelfs onverwachte tederheid en ero
tiek. 

Hendrik Carette 

c» De Geruchten. Hugo Claus. Uitg. De 
Bezige Bij, Amsterdam, 1996. 224 
blz., 625 fr. 

Tafereel van 
de Jongste 
boekenbeurs. 
De 

grootmeester 
Is tijdens een 
handteken
sessie In 
gesprek met 
Jean-Plerre 
Van Rossem, 
zijn grootste 
fan. 
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Een merkwaardig 
sportjaar 

sporters van 

het Jaar: uiia 
werbroeck en 

Fred De 

Burghgraeve. 

Wat onthoudt een mens van 1996? Veel. 
Voor het land was het een memorabel 
sportjaar. Sport is inderdaad meer, en 
gelukkig maar, dan voetbal. Fred De 
Burghgraeve en Ulla Werbroeck wonnen 
goud op de Spelen. Zij leverden prestaties 
die niet meer kunnen worden overtrof
fen. Klasse in het kwadraat. Er was zilver 
voor zeiler Sebastien Godefroid en Gella 
Vandecaveye. Er was brons voor Harry 
Van Barneveld en Marie-Isabelle Lomba. 
Zes medailles. Wie het acht jaar geleden 
had durven voorspellen zou in verzekerde 
bewaring zijn genomen. En het had nog 
meer kunnen zijn. Paul Vermeiren kwam 
er in het handboogschieten erg dichtbij. 
Brigitte Becue vond haar slag niet. Jean-
Mi Saive ontgoochelde en Johan Mu
seeuw werd geklopt door een ongelukkig 

koersverloop. De Olympiërs en hun be
geleiders kwamen met hoge borst terug 
uit Atlanta, waar de Coca-Cola-Spelen in 
een onvergelijkbare organisatorische 
chaos waren verlopen. De epiloog was 
minder hartverwarmend. Narmon, de 
grote baas van het Gemeentekrediet 
moest voorzitter Adrien Van den Eede 
bijspringen om aan te kunnen blijven in 
de hoogste nationale bestuurspost. Een 
bedroevende vertoning waarbij veel 
sponsors de wenkbrauwen hebben ge
fronst. Binnen het BOIC heerst een kliek
jesmentaliteit. Zoveel is nu zeker. 

* ^ * 
1996 was een memorabel wieierjaar. Mi
guel Indurain werd in een natte zomer 
van zijn troon gestoten. Vijf Tourover
winningen blijven voorlopig het maxi

mum haalbare. Anquetil, Merckx en Hi-
nault werden niet overtroffen. We kon
den ons daar best mee verzoenen. Het 
vaderland warmde zich op aan de be
heerste krachtpatserijen van Johan Mu
seeuw. De Westvlaming won Parijs-Rou-
baix, het nationaal kampioenschap, de 
wereldbeker en het wereldkampioen
schap. Meer kon dat niet zijn. De manier 
waarop hij in Lugano op een selektief 
parcours de regenboogtrui pakte blijft 
onvergetelijk. Een prestatie om in te 
lijsten. Verder meldde zich Axel Merckx, 
de zoon van de vader, als ronderenner. 
Misschien eindigt er ooit eens een land
genoot binnen de eerste tien in Parijs. 

•is i^ ti 
Luc Van Lierde won het Europees kam
pioenschap triarion en de Iron Man in 
Hawaï. De absolute top in deze veel
eisende specialiteit. Van Lierde is de kom-
pleetste. Zeker weten. Zwemmen, fietsen 
en daar nog een marathon bovenop. Zijn 
prestaties kunnen niet worden overschat. 

Zelden kregen een voetbaltrainer en zijn 
ploeg zoveel verwijten over zich heen als 
Wilfried Van Moer en de Rode Duivels na 
de jongste derby der Ijge Landen. De 0-
3 schokte de natie. Ten onrechte. Er was 
niets ongewoons aan de hand. Men had 
beter kunnen weten. Moeten weten 
zelfs. De heisa die dagenlang voor de 
wedstrijd werd verkocht vertroebelde 
evenwel de geesten. De media maakten 
zichzelf en hun lezers wat wijs. Een 
beschamende opvoering. Meer kon daar 
niet over gezegd worden. 

KAAKSLAG OF... 

De lezers kregen het op deze bladzijde al 
vaker voorgeschoteld: ons vaderlands 
voetbal stelt niets meer voor. in een 
goede dag liggen San Marino en Luxem
burg nog net binnen de mogelijkheden. 
Met meer geluk dan wijsheid kunnen we 
voor eigen volk nog eens van Turkije 
winnen en daarmee is het allemaal ver
teld. De Rode Duivels missen individuele 
klasse, taktische scholing, pioegdisci-
pline, fysieke kracht en professionele 
mentaliteit. Op Luc Nilis en de onvol
prezen Fliip De Wilde na maakt geen van 
onze vertegenwoordigers het verschil bij 
zijn buitenlandse kiub. Mare Degryse viel 
te licht uit bij een Engelse degrada
tiekandidaat en ook bij PSV scheerde de 
Westviaming nog geen toppen. Luca 
Perusovic schoot er zijn job bij in toen hij 
vijf jaar geleden als Anderiechttrainer 
stelde dat Degryse te veel voetbalt met 
zijn mond en te weinig met zijn voeten... 
,,Die kleine" is sindsdien niet echt ver
anderd. 
Albert zat bij Newcastle al meer dan eens 
op de bank. Genaux, Leonard, Scifo. Ze 

Het verdriet van Beigië 
spelen mee en niet eens altijd. Niets 
minder maar vooral niets meer. Wlimots 
vond bij Schalke 04 zijn gedroomde be
stemming. Zijn oeverloze toewijding 
wordt in Celsenkirchen zeer gewaar
deerd omdat ze aansluit bij „de" ka
rakteristiek van het Duitse voetbal. In 
een gewijzigde omgeving rijzen er on
middellijk problemen. Oiiveira is een nog 
gekompiiceerder geval. Men kan even
wei niet beweren dat de Braziliaanse Belg 
ooit ais Rode Duivel gensters sloeg. 
De plots zwaar belaagde Wilfried Van 
Moer begon met maar liefst zeven huur
lingen aan het karwei tegen de Hol
landers. Omdat er binnen de landsgren
zen nog minder kwaliteit te vinden Is 
natuurlijk. Renier werd kort na rust uit
gesloten. Het klinkt onvriendelijk maar 
de zucht,,eindelijk" was er niet teveel 
aan. Deze „mandekker" hakt wekelijks 
op de tegenstander in en gedraagt zich 
verder als een eerste kommunikant. 
Speelt hij niet bij een toppioeg dan zit hij 
vaker in de straf- dan in de kleedkamer. 
Zeker weten. Van Meir miste duidelijk 
snelheid maar de beer van Lierse deed 
wat hij kon. Hij werd door de tegen
stander gekonfronteerd met zijn tekort
komingen. 

...GENADESLAG 

internationale klasse is wat anders. Des
ondanks stonden de schuldigen niet op 
het veld, zij zaten in de tribune. De 
Belgische voetbalieiders hebben het 

kontakt met de realiteit verloren. Al twin
tig jaar voeren ze een korte termijn-
politiek zonder perspektief en zonder 
visie. Ze bouwen nooit maar hersteilen 
voortdurend. Of tenminste dat proberen 
ze. Het eigenbelang is hun hoogste en 
enig gebod. Vandaag kan vluchten niet 
meer. De vernedering was te groot. 
Frankrijk '98 is verder weg dan ooit. 
Winnen in Turkije en/of Wales biedt een 
voorlopige uitweg maar dan nog wacht 
er een testmatch met een andere 
tweede uit een ongetwijfeld sterkere 
reeks... Het verdriet van Beigië was nooit 
groter en in afwachting gebeurt er 
niets. 
Eigenlijk zouden de stemgerechtigden 
voor de Gouden Schoen een symbo
lische daad moeten stellen door de on
derscheiding niet toe te kennen. In af
wachting rijst de vraag of Oranje onze 
nationale ploeg een kaakslag dan wei de 
genadeslag verkocht. Het herstel zal nu 
op vreemde bodem moeten worden 
gerealiseerd. De kans dat dit lukt is klein, 
inmiddels bevindt ons voetbal zich wei 
op tweeënveertig maanden van het Eu
ropees kampioenschap, indien er niet 
snel en drastisch wordt ingegegrepen 
beieven de spelers en hun supporters 
dan een beschamend avontuur. Onge
acht de naam van de trainer. Want Wil
fried Van Moer had plots de boter ge
geten. Omdat hij weigerde in de me
diashow zijn rol te vervuilen. Wij kunnen 
er hem enkel om gelukwensen. 

(gp) 

Evenmin als Deburghgraeve en Ulla Wer
broeck verdient de man fortuinen met 
zijn topsportbedrijvigheid. 

•i: ik -k 
1996 was, het werd al gezegd, geen goed 
voetbaljaar. Ons voetbal is in een dal 
terecht gekomen dat op een woestijn 
begint te gelijken. Club Brugge won de 
dubbel. Daarmee is alles gezegd. An-
derlecht mag Europees nog eens over
winteren, maar voorlopig biedt dit geen 
uitzicht op een betere toekomst. Inter
nationaal was 1996 het jaar waarin Ajax 
geen Europees kampioen werd. Ajax 
wordt nu ook in eigen land bedreigd door 
PSV en Feyenoord. Eind dit seizoen ver
trekt Louis van Gaal. Voorlopig durft 
niemand de glazen bol bovenhalen om de 
toekomst van Ajax en zijn trainer te 
voorspellen. 

-h -ir is 
Nooit ging er meer geld om in het voet
bal. Op de Britse eilanden werden alle 
rekords geklopt. Over een aanwinst van 
honderd miljoen wordt niet meer ge
sproken. Dat is geen nieuws meer. She
arer kostte Newcastle ongeveer zeven
honderd miljoen en voor Ronaldo wilden 
Arsenal en Manchester United één mil
jard ophoesten. Het klinkt ongelooflijk 
en maakt deontologische en etische vra
gen los. De vraag of het nog sport is wordt 
niet meer gesteld. Dat stadium is men 
voorbij. 

ERESALUUT 

Vier goede Vlaamse koereurs trokken er 
een streep onder. Eric Vanderaerden, 
Mare Sergeant, Herman Prison en Edwig 
Van Hooydonck. Ze laten een leemte na. 
De echte internationale top haalden ze 
nooit. Eric en Edwig kwamen er het 
dichtste bij maar konden niet bevestigen 
op termijn. Vier renners die mee het 
gelaat van onze wielersport profileerden. 
De ene met veel natuurlijke klasse, de 
andere met karakter. Maar echt kompleet 
bleken ze geen van allen. Al wonnen ze 
klassiekers en nationale kampioenen
truien. 

1996 was ook het jaar waarin Jef Mer-
mans stierf. De bombardier van Ander-
lecht. Een Sinjoor die Brussel veroverde 
en vijftien seizoenen lang voor een en 
dezelfde klub voetbalde. In de tweede 
helft van de jaren veertig en de eerste helft 
van de jaren vijftig was hij 's lands beste 
voetballer. De man die het verschil 
maakte. Hij verblijdde onze jeugd en we 
zullen hem dan ook nooit vergeten. Van 
zijn slag worden er geen meer gemaakt. 
Spijtig. 

Gym Pie 

26 december 1996 



o ns weekblad mag zich gelukkig prijzen een 

medewerker als Rik Dedapper te hebben, 

altijd bezorgd om onze gezondheid en altijd paraat 

om deze in woord en daad te vrijwaren en te 

bevorderen. Nu Rik van een verdiende rust geniet 

wat minder „in daad", maar wie hem „in woord" 

wil kloppen moet van ver komen. Rik is een 

bijzonder man en dat vond ook Louis Verbeeck. Met 

dank aan auteur en uitgever Davidsfonds. 

^ KURSIEFJE 4-

Af en toe krijg ik een brief van Rik de 
Dapper En als ik zo'n brief in de bus 
krijg, dan moet ik altijd aan sojabonen 
denken, want Rik schrijft alleen ge
zonde brieven. Ik denk dus altijd aan 
sojabonen. En aan tuinkabouters. Al 
heb ik voor die laatste oprisping geen 
verklaring. 
Of misschien toch wel! 
Want Rik de Dapper is een wonder van 
een man. Hij houdt zich onledig met 
het onderzoek en de voorlichting in 
verband met biologische teeltmetho-
den. Ik verdenk er hem van dat hij 
hoofdzakelijk sojabonen en onbespo
ten vruchten van gelijke strekking tot 
zich neemt, zodoende afschuwelijk ge
zond is, en in stilte hoopt dat de rest 
van de mensheid zijn plantaardig voor
beeld volgt. 
En vermits ik een exemplaar van dat 
mensdom ben en Rik ook om mij be
kommerd is, schrijft hij mij af en toe 
een stichtelijke brief. ,,Zonder bijbe
doelingen", schrijft hij er telkens heel 
nadrukkelijk bij, maar ik vermoed toch 
dat hij, als goede tuinkabouter hei
melijk hoopt dat hij van mij vroeg of 
laat een tevreden vegetariër kan ma
ken. 
Want tuinkabouters, ik ken ze, die wil
len voor iedereen alleen maar het 
goede. En die hebben geheime raad

selachtige krachten in zich. 
Het schijnt, maar ik durf dat alleen 
maar fluisteren, dat ze zelfs met plan
ten kunnen prèten. Dat ze met de 
dieren konden communiceren, dat 
wist ik al lang. Het gevolg van al die 
gesprekken is trouwens geweest dat 
ze geen snipper vlees meer door hun 
strottehoofd kregen. Wat ik zeer goed 
begrijp, want als je je gesprekspartners 

sluit Rik met uit dat planten kunnen 
spreken, of dat ze ons alleszins be
grijpen, als we iets tegen ze zeggen. 
„Ruiken" konden ze al, dat wist ik, 
want wij hebben thuis geregeld,,reuk
erwten". En die durven we dus ook 
niet meer onder de sla te doen. Maar 
nu zou het dus wel eens kunnen, dat 
ook die simpele, eenvoudige sla ook 
niet zo onmondig is als hij eruit ziet. En 

Een abrikozenboom 
is erop betrapt 

dat hij gedichten 
stond te schrijven! 

opvreet, dan staat dat ongeveer gelijk 
met kannibalisme. 
Dus eten deze stervelingen hoofdza
kelijk plantaardige, hoogwaardige, bij 
voorkeur vlinderbloemige eiwitten. 
Zeg maar sojabonen. En ze voelen zich 
daar wel bij. Maar de vraag is of dat nog 
lang gaat duren, want de laatste brief 
van Rik gaat over de taal van de plan
ten. Als ik alles goed begrepen heb, dan 

het zou dus wel eens kunnen dat die sla 
een ,,krop" in zijn keel krijgt, als wij 
hem onthoofden in onze achtertuin. 
Misschien zijn er wel plantaardige pijn-
kreten, die voorbij de grens van het 
menselijke gehoor liggen, want zo'n 
menselijk trommelvlies stelt naar het 
schijnt niet zoveel voor als je dat ver
gelijkt met wat sommige dieren kun
nen horen. 

Een Nederlandse dame heeft daar een 
heel boek over geschreven, zo meldt 
Rik mij, en zij beweert dat,,vriendelijk 
toegesproken planten best pesticiden 
kunnen missen". En daar kan ik in
komen, want baby's die door hun moe
der vertroeteld en geknuffeld worden, 
krijgen ook minder wormpjes, heb ik 
eens horen zeggen. 
Maar volgens die Nederlandse dame is 
er nog veel meer Planten hebben ook 
een geheugen, en een abrikozenboom 
- schrik niet - is erop betrapt dat hij 
weliswaar een beetje stuntelig, maar 
toch zelfgemaakte gedichten stond te 
citeren. En nu jijII! 
Als mijn vrouw straks harteloos die 
tomaten in schijfjes staat te snijden... Ik 
durf er niet aan te denken. Want ik eet 
zo graag tomaten. Rik, Rik de Dapper 
alsjeblief, zeg dat het niet wèèr is. 
En dat rozen dus geen tandpijn kunnen 
krijgen. 

Louis Verbeeck 

Vit „Een zonnebloem in de veranda". 

Louis Verbeeck. Uitg. Davidsfonds/ 

Clauwaert, 1995. 134 bh. 395 fr. 

Rik Dedapper 
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*-ü̂  996 was het jaar van Justitie. Eerst maakte de 

bekendmaking van de afgrijselijke kindermoorden 

de publieke opinie wakker. Nadien zette de Witte 

Mars de politici onder druk. Wat is het antwoord 

van de regering? WIJ vroeg het aan VU-kamerlid 

Geert Bourgeois. 

De 
onafhankelijk

heid van de 
rechtelijke 

macht is geen 
argument om 

Interne 
kontroie te 

ontlopen, 
indien 

iMarchal bij de 
vu wil 

aansluiten, 
dan zal hU zijn 

standpunten 
moeten 

aanpassen. 

Maanden voor het uitbarsten van de 
volkswoede legde Justitieminister Stefaan 

De Clerck (CVP) beleidsdokumenten aan 
regering en parlement voor. De Clerck 
wou het justitieel apparaat geleidelijk, 
doordacht en zonder al te veel inmenging 
van buitenaf hervormen. De affaire-Du-
troux en de geschokte burger hebben er 
anders over beslist. De rechten van het 
slachtoffer kwamen centraal te staan. 

SLACHTOFFER 
In het door de regering op
gestelde Sinterklaasplan krij
gen de slachtoffers meer rech
ten. Tevreden? 

Geert Bourgeois: „Min of meer, het is 
niet omdat we in de oppositie zitten, dat 
we elke beslissing van de meerderheid per 
se moeten afschrijven. Zo zal het slacht
offer inzage krijgen in het gerechtelijk 
onderzoek, hij zal worden gehoord en het 
onderzoek kunnen beïnvloeden. Het 
slachtoffer kan bovendien zijn mening 
geven bij de voorwaardelijke invrijheids-
steUing van de dader. Dat zijn allen po
sitieve maatregelen, die de VU reeds in 
1986 voorstelde. Maar, over de konkrete 
invulling van deze maatregelen hebben 
we vooralsnog niets gehoord. De prak
tische uitwerking is nochtans biezonder 
belangrijk. Zo moet men uiterst voor
zichtig zijn met de inzageverlening. Het is 
niet onmogelijk dat daardoor daders of 
mededaders betrokken worden bij het 
verloop van het onderzoek. Overigens 
denkt de regering te weinig na over de 
finaciële en praktische gevolgen van haar 
beslissingen. Er zijn gerechtelijke arron
dissementen waar slechts vier onder
zoeksrechters aan de slag zijn. In sommige 
arrondissementen is het aantal onder
zoeksrechters niet gestegen sinds 1900! 
En dat terwijl het aantal kriminele zaken 
toeneemt en de onderzoeksrechters ook 
rekening moeten houden met de rechten 
van de slachtoffers. Tegenover de talrijke 
plannen staan dan ook geen middelen, 
noch een toename van mankracht, wat 
premier Dehaene ook moge beweren. Als 
hij in het parlement komt vertellen dat de 
regering meer middelen voor Justitie 
heeft uitgetrokken, dan liegt hij." 

• Het valt op dat uw kritiek op 
Dehaene steeds scherper, bij
tender wordt. 

G. Bourgeois: „Is dat zo? Misschien. 
Mijn houding is verscherpt omdat ik net 
als zovelen besef dat het land in krisis is. 
Welnu, Dehaene is er niet de persoon naar 
om het vertrouwen te herstellen. Vandaag 
heb je een leider nodig die de klachten 
van de burger kan opvangen, die uitleg 
verschaft, duiding en duidelijkheid biedt 

en een open debat aangaat. De huidige 
eerste minister is daarentegen het sym
bool van de kanapé-politiek, de beslo
tenheid, het arrangeren, konklaven en 
volmachten. Hij kan bovendien geen res-
pekt opbrengen voor het parlement." 

* Kan U meer waardering op
brengen voor Justitieminister 
Stefaan De Clerck? 

G. Bourgeois: „De Clerck heeft op een 
menselijke manier gereageerd op de pijn
lijke gebeurtenissen en dat siert hem. 
Maar, naarmate de diskussies over de 
gerechtelijke hervormingen vorderen. 

poort, waarbij massaal plaatsvervan

gende rechters politiek benoemd worden, 

nog vijf jaar opengelaten." 

1 Wat mag men eigenlijk ver
wachten van een gedepoliti
seerd gerecht? Zal daardoor de 
korruptie en de fraude vermin
deren? 

G. Bourgeois: „Eerst en vooral moeten 
diegenen die zullen oordelen over aan
wervingen, benoemigen en bevorderin
gen in de magistratuur onkreukbaar en 
integer zijn en zich steeds laten leiden 
door het algemeen belang. Ik betreur dat 
deze fundamentele principes niet in het 
Sinterklaasplan staan vermeld. In tweede 
instantie kan het gerecht zelf zijn ver-

Er is geen 
politieke 

demoicratie 
laat ook de Justitieminister na het par
lement behoorlijk in te lichten. Boven
dien neemt De Clerck geenszins zijn 
verantwoordelijk op tegenover diegenen 
die in het dossier-Dutroux in de fout zijn 
gegaan. Hij schuift de verantwoorde
lijkheid door naar de Komissie- Dutroux. 
Deze kommissie is niet opgestart met het 
oog op bestraffing. De Clerck moet pro-
kureur-generaal Eliane Liekendael op
dragen de schuldigen aan te wijzen en te 
bestraffen. Daartoe heeft hij de bevoegd
heid en de feiten zijn gekend." 

BBC 
* Om de politisering in de ma

gistratuur tegen te gaan, heeft 
de regering beslist tot de op
richting van een Benoemings-
en Bevorderingscollege (BBC). 

G. Bourgeois: „In dit BBC zullen vijf 
magistraten zetelen die, op voordracht 
van de magistratuur, aangeduid zullen 
worden door de Senaat. Ook advokaten, 
akademici en deskunidgen zullen deel 
uitmaken van het BBC en aangesteld 
worden door de Hoge Vergadering. Het 
BBC zal instaan voor benoemingen en 
bevorderingen. Deze gedepolitiseerde 
maatregelen wekken wantrouwen op. Zo 
heb ik er niets op tegen dat de Senaat de 
magistraten en experten van het BBC 
aanduidt, maar als dit zou leiden tot een 
partijpolitiek samengestelde BBC, dan 
staan we geen stap verder. Het is ove
rigens voor de minister al te makkelijk het 
advies van een gepolitiseerd BBC klak
keloos op te volgen, om dan nadien zijn 
handen in onschuld te wassen. Bovendien 
wordt de reuzegrote politieke achter-

antwoordelijkheid opnemen. De rech
telijke macht is een derde macht, maar 
mag zich daar niet achter verschuilen. De 
onafhankelijkheid van de rechtelijke 
macht is een goed principe, maar geen 
argument om interne kontroie te ont
lopen. Het zijn de prokureur-generaals 
die over de mogelijkheid beschikken de 
korrupte magistraten aan de dijk te zet
ten. Ze moeten daarvan gebruik maken 
en bovendien het opsporings-, sepone-
rings- en strafuitvoeringsbeleid terdege 
kontroleren. Ook de parketten moeten 
hun tanden laten zien. De onderzoeks
rechters moeten de opsporing leiden, niet 
de politiediensten. Momenteel beschikt 
de rijkswacht over de know-how, zodat 
onderzoeksrechters niet eens in staat zijn 
de talrijke onderzoeken te leiden. Ook 
daarom moet het gerechtelijk apparaat 
over meer mankracht, middelen en ge
specialiseerd personeel kunnen beschik
ken. Dat ligt in de verantwoordelijk van 
de politiek. De overheid dient ervoor te 
zorgen dat het gerecht behoorlijk kan 
funktioneren." 

MARCHAL 

•» Er is ook de rechtspraak. Som
migen gewagen van een klas-
sejustitie. Wie macht, geld en 
konnekties heeft, glipt door de 
mazen van het net. 

G. Bourgeois: „Dat geloof ik niet. Er is 
niet langer sprake van favoritisme in de 
toepassing van recht. De rechtspraak is 
voldoende gedemokratiseerd. 
Er is in ons land geen politieke de-
mokratie. Het zijn de politici die de 

voorkeursbehandeling in stand houden. 
Denk aan de genadeverlening en de voor
lopige invrijheidstelling. Trouwens, de 
politici blijven overbeschermd. Het par
lement is met in staat politieke sankties 
uit te spreken en de ministers nemen zelf 
hun verantwoordelijkheid niet op als ze 
in de fout gaan. Wie heeft ervoor gezorgd 
dat bepaalde politici moesten aftreden? 
De rechtelijke macht toch? Juist daarom 
is en blijft de onafhankelijkheid van de 
rechtelijke macht zo belangrijk." 

* Als justitie-specialist holt u van 
de ene kommissie naar de an
dere. Omdat u in een te kleine 
fraktie zetelt beschikt u in de 
kommissies slechts over een 
raadgevende stem. Is dat niet 
frustrerend? 

G. Bourgeois: „In het begin leidde de 
raadgevende stem tot frustraties. Maar, ik 
ben daar over. Bovendien rijst er een 
levensgroot misverstand in verband met 
de raadgevende stem. Ik ben hoe dan ook 
een volwaardig lid van de Komissies 
Justitie en Dutroux. Niets belet mij aan de 
diskussies deel te nemen, op alle punten 
tussen te komen en zelfs amendementen 
in te dienen. Wanneer uiteindelijk moet 
beslist worden, is mijn stem niet bindend. 
Toch wordt er met mijn mening rekening 
gehouden. Het is zelfs een beetje hilarisch 
te moeten vaststellen dat sommige van 
mijn ingediende amendementen worden 
goedgekeurd, zonder dat ik daarover zelf 
een beshssende stem mocht uitbrengen" 

-̂  Wat als straks Paul IVIarchal uw 
plaats inneemt. VU-voorzitter 
Bert Anciaux verklaarde dat hij 
welkom is. Wat denkt U daar
over? 

G. Bourgeois; „Tja, ik zou daar pro
blemen mee hebben (denkt na, wikt zijn 
woorden). Kijk, iedereen is welkom in de 
partij. En ik heb veel begrip voor de het 
leed dat vader Marchal doormaakt. Bo
vendien heeft iedereen zijn manier om dat 
te verwerken. Maar, op bepaalde punten 
overdrijft Marchal. Hij zou alleszins zijn 
standpunten moeten aanpassen. Af en toe 
heb ik de indruk dat hij de fundamenten 
van de rechtstaat op de helling dreigt te 
zetten. Zo eist Marchal dat het slachtoffer 
het laatste woord heeft bij de vervroegde 
invrijheidsstelling. Dat kan toch niet. 
Marchal treedt nu zo'n beetje op als de 
gezaghebbende stem in verband met Jus
titie. Vanuit een privé-situatie heeft hij 
eerst - om begrijpelijke redenen - de 
media aangesproken. Dan richt hij samen 
met anderen een VZW op. Uiteindelijk 
wil hij dat die VZW als vaste gespreks
partner wordt erkend. Als dat niet ge
beurt, dreigt hij de politici af. Alsof we 
voor iedere beslissing eerst de zegen van 
Marchal moeten krijgen." 

(evdc) 

26 december 1996 



Eind oktober kwam het vernieuwde In
terdiocesaan Pastoraal Beraad (IPB) - zo
wat de hoogste kerkehjke vergadering in 
dit land - samen om te spreken over de 
tocht naar het jaar 2000. Eén van de 
vaststellingen die het IPB deed was dat er 
een grote kloof bestond tussen de gewone 
gelovigen en de hoogste kerkelijke or
ganen. In De Standaard van maandag 28 
oktober 1.1. lezen we: „De Kerk is geen 

demokratie en ze kan dat nooit worden. 

Daarover bestaat een brede konsensus. 

Toch staat haar hiërarchische struktuur de 

demokratische bestuurskultuur geenszins 

in de weg. Dat klopt trouwens met de 

geloofsvisie dat iedere gelovige voluit deel

neemt aan de zending van Jezus." 

DEMOKRATIE? 

* Hoe demokratisch is de Kerk? 
Rik Devillé: „De Kerk is niet demo
kratisch, het is een oligarchie, een te-
okratie. Ik noem het soms gemakshalve 
een diktatuur. Al het gezag komt van 
boven. Mensen die aan de top staan in de 
Kerk menen dat ze God op deze wereld 
moeten vertegenwoordigen en dat ze zo
maar kunnen dikteren wat mensen moe
ten doen. Het zou juist tegenovergesteld 
moeten zijn: van God spreken kan je 
enkel als je van bij de mensen vertrekt. 
Maar de bisschoppen vinden dat ze naar 
Rome moeten luisteren en niet naar de 
gewone gelovige. 

Toch is er al iets ten goede veranderd. Zo 
zijn er nu bv. kristelijke gemeenschappen 
die op een evangelische wijze samen
komen. Daarvoor moeten zij wel de dik-
taten van bischoppen opzij zetten. Maar 
let wel: een Kerk gebaseerd op het evan
gelie is demokratisch. Ze wordt gevormd 
door mensen die het voor elkaar op
nemen en die naar elkaar luisteren luis
teren. Er bestaan daarnaast ook heel 
demokratische basisgroepen en zelfs pa
rochies waar men werkt met verkiezin
gen. In onze parochie Buizingen worden 
er bv. om de vier jaar verkiezingen van een 
parochieraad gehouden. Die raad stelt op 
zijn beurt een bestuursploeg samen die 
het beleid in de parochie voert. Die ploeg 
draagt de verantwoordelijkheid voor een 
bepaalde termijn. Buizingen is overigens 
niet de enige parochie die zo'n systeem 
handhaaft. En wat zie je in veel parochies 
die zonder priester vallen? Dat de ge
lovigen zich daar spontaan gaan orga
niseren en op hun manier het geloof 
belijden." 

• Hoe breed is de kloof tussen de 
Kerk en de gelovige? 

R. Devillé: „Op dit moment zeer breed 
omdat het kerkelijk beleid ongeloofwaar
dig is. Toch beweegt er wel degelijk wat 
op het plaatselijke vlak. Daar hoor je ook 
de kritiek van de mensen. Die gaat vrijwel 

Tp^ ik Devillé is parochiepriester in Buizingen. Hij 

X v kwam het afgelopen jaar in het nieuws door 

de publikatie van 'Het Werk' (Uitg. Van Halewyck), 

waarin hij van leer trekt tegen een streng katholieke 

sekte. Devillé heeft wel meer opmerkingen over de 

Kerk, maar uit een gesprek blijkt toch ook 

hoezeer hij eraan gehecht is. 

> IN HET N I E U W S :> 

uitsluitend over het beleidsfouten en 
nooit over pakweg de inhoud van het 
evangelie. Met dat laatste hebben de 
mensen geen last. Het is dan ook verkeerd 
van de bisschoppen te zeggen dat er geen 
moraal meer leeft binnen het volk. Kijk 
alleen al maar naar de Witte Mars. De 
kerkelijke overheden mogen de mistoe
standen niet aan het volk verwijten. 
De afstand tussen de individuele gelovige 
en het instituut Kerk kan gedicht worden 
door overleg en door respekt voor eikaars 
visie. Het is belangrijk dat de Kerk luistert 
naar de mensen in het biezonder naar de 
'kleine' mensen. De Kerk moet een stem 
zijn voor de stemlozen." 

men verschillend, maar schudden elkaar 

na afloop toch de hand. Dat is de toe

komst van de wereld: verschillen van 

ideeën, maar elkaar respekteren." 

NETWERK 

* Uw werk over Het Werk doet 
het goed in de boekhandel, 
maar stootte op nogal wat ver
zet in katolieke middens. Zuster 
Lieve Bommerez, zelf lid van 
Het Werk, sprak over 'grove, 
lelijke leugens'. Wie doet de 
waarheid geweld aan? 

R. Devillé: „Ik heb geen last van die 
verwijten. Maar als er klachten zijn moet 

Een stem voor de 
stemlozen 

VIER WIELEN 

Hoe komt het dat steeds meer 
mensen hun heil zoeken in 'al
ternatieve geloofsvormen' ter
wijl ze vaak toch op de 'grote 
levensmomenten' (geboorte, 
vormsel, huwelijk, overlijden) 
terugkeren naar de Kerk? 

R. Devillé: „Dat blijven natuurlijk de 
grote vaste waarden. Spottend noem ik 
het wel eens de 'vier-wielen pastoraal'. Al 
is er toch ook iets positiefs aan ver
bonden. De kerk geeft namelijk heel wat 
zin aan het leven en zelfs aan het sterven. 
Die bijbelse waarden zijn niet versleten. 
Maar wij vertalen dat soms zo stuntelig. 
Dat is ons probleem. Omwille van de 
interne konflikten in de Kerk voelen 
mensen zich niet meer geborgen en zoe
ken ze naar andere uitwegen. De fun
damentele riten van de Kerk zijn niet
temin van alle tijden. Al moeten ze soms 
anders ingevuld worden. Dat gebeurt dan 
weer overwegend op plaatselijk vlak. Stel 
je voor dat 15 jaar geleden een koppel was 
komen vragen om zelf een huwelijksmis 
te maken. Dat kon toen niet, terwijl het 
nu vrijwel zonder uitzondering gebeurt. 
Hetzelfde zie ik gebeuren met de doop
vieringen en zelfs begrafenissen. De over
ledene komt nu centraal te staan, het is 
geen afstandelijke ceremonie meer. '' '̂f̂ «, •• 
Mensen die zich wenden tot een selcté, 
treden de isolatie binnen. Dat is het 
tegenovergestelde van een kerk, waar 
iedereen kan binnengaan. In een kerk is er 
meer gemeenschap. Mensen die in kon-
flikt met elkaar leven kunnen toch het
zelfde gebouw betreden. Daar kan in 
dialoog getreden worden. Zoiets is heel 
demokratisch. Je hoeft daarom niet ge
lijkgezind te zijn. Vergelijk het met de 
parlementaire verkiezingen. Daar loopt 
iedereen een stemhokje in, velen stem-

er onderzoek worden gevoerd. Mijn dos
sier over Het Werk is doorgegeven aan 
het parket. Men kan er niet naast kijken. 
Het is niet zo dat men mij enkel omwille 
van dit boek scheef bekijkt. Sommigen 
binnen de Kerk durven de fouten, die er 
wel degelijk zijn, niet openlijk toegeven, 
maar komen wel tot dezelfde besluiten als 
ik. Zo heeft het bisdom Gent dit dossier al 
jarenlang, maar het heeft er niet mee 
uitgepakt." 

Waarom blijft u toch lid van een 
gemeenschap, waarvan u 
meent dat er zoveel fout gaat? 
Om het zinkend schip niet te 
verlaten? 

R. Devillé: „Het is te gemakkelijk om de 
deur achter mij dicht te trekken. Dat mag 
niet. Door eruit te stappen zou ik de 
gemeenschap verengen en het hen zo 
gemakkelijk maken. Dat gebeurt nu al te 
veel in de kerk. Daarom kan de ver-
rechtsing in de Kerk op een angstaan
jagende wijze gebeuren. Ik geloof des
ondanks in een demokratische Kerk en 
wil het 'zinkende schip' inderdaad niet 
verlaten. Daarenboven is de kerkinfra-
struktuur, zoals ziekenzorg, de parochie
zalen en de diverse parochiale vereni
gingen, niet van de priester, de bisschop 
of de paus. Een priester kan een stimulans 
betekenen, maar uiteindelijk wordt alles 
gedragen door de gelovigen." 

PEDOFILIE 
Naar aanleiding van de zaken 
Dutroux en Di Rupo kwam ook 
de Kerk weer in opspraak met 
o.a. haar pedofiele priesters. Is 
er een probleem en pakt de 
kerkelijke overheid dat op de 
juiste wijze aan? 

R. Devillé: „Er is inderdaad een pro
bleem. Het weekblad Humo heeft dat 
m.i. goed omschreven. De priesters vor

men een minderheid in de samenleving en 
daarbinnen is er een minderheid die zich 
te buiten gaat aan pedofilie. Vroeger 
ontkende de kerkelijke overheid glashard 
dat het probleem bestond. Nu kan ze dat 
niet meer omdat er teveel slachtoffers zijn 
die ermee naar buiten komen. Ik zie wel 
dat het kerkelijk beleid de jongste tijd 
gewijzigd is. Daar waar het niet anders 
meer kan, wordt de priester ontslagen. 
Ik heb niettemin de indruk dat er bij 
pedofiele priesters minder kans op ver
volging is dan bij de pedofiele leken. Men 
verhoort de priesters vaak wel, of plaatst 
ze over, maar er blijft een ongelijke be
handeling. Waarom? Ik denk dat bis
schoppen nog niet geleerd hebben nor
maal na te denken wanneer een priester 
iets mispeutert. 'Wat moet ik met die 
priester doen?' is vaak hun eerste be
zorgdheid. Bij de leken gaat de aandacht 
gelukkig al meer naar het slachtoffer. De 
burgelijke samenleving, i.e. het parket, 
moet het onderzoek doen, niet de ker
kelijke overheden." 

' Wat zal u zich blijven herin
neren van 1996? Uw boek? 

R. Devillé: „Mijn boek is maar iets in de 
kleinste marge van de samenleving. Veel 
belangrijker is de Witte Mars. Ik ben zelf 
mee opgestapt samen met meerdere pa
rochieleden. Wij werken tijdens de ad
vent, periode voor Kerstmis, in de pa
rochie rond kinderrechten. Je ziet dat de 
mensen daarin meeleven. Hoe erg de 
situtatie voor het kind ook moge zijn: het 
is hoopvol dat vanuit de basis mensen 
opkomen voor die waarden. In dat kader 
IS het toch biezonder triest dat kardinaal 
Danneels niet heeft deelgenomen aan de 
Mars. Dat begrijp ik niet. Hij is toch ook 
een kristen. Het feit dat hij nu zijn 
kerstbrosjure aan de Witte Mars wijdt is 
wel positief. Maar ruikt het ook niet een 
beetje naar rekuperatie?" 

Welke zijn uw wensen en goede 
voornemens voor 1997? 

R. Devillé: „Eén wens is in feite te weinig. 
Er zijn zoveel goede wensen. Ik hoop dat 
de mensen niet meer de straat op moeten 
komen voor soortgelijke zaken als het 
afgelopen jaar. Ik hoop ook dat wij niet 
uitsluitend opkomen voor dingen die in 
ons eigen midden fout lopen. Ik heb bv. 
geen Zwarte Mars gezien voor Rwanda. 
Eén mens die gedood wordt is al teveel, 
daar waren het er duizenden. En toch 
blijft de internationale politiek maar leu
teren. De politici moeten daar iets aan 
doen. Of stimuleren wij hen niet vol
doende?" 

Geert Vranken 

Rik Devillé: 
„Het Is toch 
biezonder 
triest dat 
kardinaal 
Danneels niet 
heeft 

deelgenomen 
aan de witte 
Mars. HU Is 
toch ook een 
kristen." 
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A fgelopen jaar vierde de Vlaamse Volksbeweging 
fxhaar veertigste verjaardag. WIJ sprak over de 
vereniging en haar doelstellingen met WB-voorzitter 
Peter De Roover. 

Peter De 
Roover: 

„Diskussles 
moeten 

gehouden 
worden met 

voldoende 
zelfzekerheid, 

niet met 
krampach

tigheid. Ik stel 
vast dat In 

belde kampen 
teveel 

mensen zitten 
met een 

gebrek aan 
debatkultuur 

en een 
gebrek aan 
openheid." 

Peter De Roover heeft zich de afgelopen 
jaren vooral in de kijker gewerkt als 
voorman van het IJzerbedevaardersfo-
rum, de feitelijke vereniging die meer 
inspraak eist in de organisatie en de koers 
van de IJzerbedevaart en in het gelijk
namige komité. We ontmoetten hem 
thuis in Antwerpen op 20 november -
nog voor hij ontslag nam uit het Forum -
om met hem te spreken over de Vlaamse 
Volksbeweging (WB). Terwijl hij zorgt 
voor een kop koffie, valt ons oog op een 
uitgebreide Davidsfonds-hiUiotetk en op 
een videokassette met de film 'Brave-
heart' van en met Mei Gibson als de 
Schotse vrijheidsstrijder William Wallace. 

In dat met oskars overladen Schots drama 
wordt, met het oog op de ontvoogding 
van Schotland, niet gekeken op een liter 
bloed meer of minder. Gelukkig willen de 
W B en haar voorman meer vredelie
vende metoden gebruiken om de Vlaamse 
onafhankelijkheid te bereiken. 

BUITEN DE PARTIJPOLITIEK 

Officieel mag de W B in 1996 dan wel 
haar 40ste verjaardag gevierd hebben, 
een echte oprichtingsdatum is er niet. De 
vereniging is door de jaren heen wel 
meerdere keren 'terug' opgericht. De 
Roover vindt het schrijven van de ge
schiedenis werk voor historici - wie er 
meer over wil weten schaffe zich het 
decembernummer van het WB-blad 
Doorbraak aan - maar hij schaart zich wel 
achter de motivatie voor de oprichting 
van de beweging. 

Peter De Roover: „In de eerste plaats 
zocht men een vereniging buiten de par-
tijpohtiek. Sommigen mede-oprichters 
zagen in de W B zelfs een alternatief voor 
de VU. De huidige W B wil geen al
ternatief meer zijn voor de Vlaams-na-
tionale partijen, wel een aanvulling erop. 
Daarnaast wil de W B de krachten bun
delen rond één projekt: de Vlaamse on
afhankelijkheid. Rond andere tema's 
moeten de leden van mening kunnen 
blijven verschillen. Ik blijf, zolang ik 
voorzitter ben, dat pnncipe huldigen." 

Die leden, in 1996 samen iets 
meer dan 5.000 hoofden sterk, 
streven naar een onafhankelijk 
Vlaanderen. 

De Roover: „Onafhankelijkheid lijkt ons 
een noodzakelijke, zij het onvoldoende 
voorwaarde om naar een beter Vlaan
deren te groeien. Samengevat komt het 

erop neer dat de W B meent dat Vlaan
deren volwaardig aan politiek moet kun
nen doen. Als pluralistische vereniging 
spreken wij ons evenwel niet uit over de 
inhoud van die keuze. Maar ik vind wel 

5 dat Vlaanderen - in een volstrekt de-
Q mokratische houding - een keuze moet 

kunnen maken. Dat wil zeggen dat de 
Vlamingen de vrijheid hebben om een 
slechte keuze te maken. Daarmee bedoel 
ik dat datgene wat we zelf doen, niet per 
definitie beter is. Maar wat we zelf doen, 
doen we wel zelf. Is het beter, dan is het 
goed. Is het slechter dan moeten wij de 
gevolgen dragen van onze eigen beslis
singen. Dat is het verantwoordelijkheids-
aspekt van een demokratie. Een demo

heeft nooit ontkend dat er menselijke 
waarden zijn, maar dat zijn ook geen 
Belgische waarden. De affaire zelf is geen 
oppervlakkig verschijnsel, versta me niet 
verkeerd, maar ik meen dat het 'België-
gevoel' dat erdoor ontstaan is op het
zelfde nivo te plaatsen valt als dat bij een 
voetbalwedstrijd of het overlijden van de 
koning. Ik vrees in dit geval geen opleving 
van het belgicisme." 

Een recente peiling in Humo gaf 
nochtans te kennen dat niet 
iedere Vlaming zich ook daad
werkelijk zo noemt... 

De Roover: „Mensen zijn konservatief. 
Het is niet abnormaal dat velen ant
woorden zich Belg te voelen. Het is hen 

Langs de 
demokratrsche weg 
kratie mag geen vrijgeleide zijn om be
slissingen te nemen waarvoor je de ver
antwoordelijkheid niet opneemt. De vrij
heid moet gekoppeld worden aan de 
verantwoordelijkheid. En dat lijkt ons 
alleen mogelijk wanneer Vlaanderen on
afhankelijk, 'soeverrein' zo je wil, is. 
Vlaanderen moet zich naast Portugal of 
Denemarken kunnen plaatsen. Dat zijn 
toch ook geen geïsoleerde eilanden." 
De Roover meent dat een onafhankelijk 
Vlaanderen betere relaties zal onderhou
den met Wallonië dan nu het geval is. Hij 
vergeHjkt het met zijn buren: „Wij ken
nen onze grenzen. De W B is niet tegen 
grenzen, wel tegen slechte grenzen. 
Vlaanderen zou van veel problemen ver
lost zijn als het Belgisch feit er niet was. 
De voordelen die we daarbij zouden 
kwijtspelen zijn mij niet duidelijk. De 
meerwaarde van België is echt wel heel 
ver te zoeken." 

BELGICISME 

Het onafhankelijkheidsstreven 
van de WB staat haaks op de 
recente gevoelens van een 
'eendrachtig België'. Naar aan
leiding van de zaak van de ver
dwenen meisjes waren de kom-
mentaren over daarover niet 
van de lucht. Moet je levens
moe zijn om in deze tijden een 
boodschap van een onafhan
kelijk Vlaanderen te brengen? 

De Roover: „Mocht de solidariteit om
trent wat hier gebeurd is zich beperken 
tot de Belgische grenzen en zouden wij 
daarvoor geen begrip krijgen vanuit pak
weg Nederland of Frankrijk dan zou ik 
dat bijzonder droevig vinden. Het is een 
zaak die de mens als mens raakt. De W B 

altijd zo bijgebracht. Zij die zeggen dat ze 
Vlaming zijn hebben, staatsrechtelijk, 
overigens een fout antwoord gegeven. 
Let wel: bijna 30% maakt die keuze toch. 
Dat ligt onwaarschijnlijk veel hoger dan 
in andere landen. Op dit ogenblik is dit 
een minderheidsstandpunt, maar dat is 
geen argument voor die minderheid om 
daar niet mee voor de dag te komen. Het 
is net de opdracht van bv. een W B om dat 
standpunt op zich te gaan vertalen in 
konkrete dingen. Er zijn steeds meer 
mensen die voorbij het Belgische feit 
denken, maar die, gevoelsmatig, toch 
geen flamingant zijn. Aanvullend op de 
flamingantische emotie is er een zeer 
sterke rationele komponent. Het is met 
dat element dat wij diep in de gelederen 
van de niet-overtuigden kunnen ingrij
pen. Daar is de tendens, naar België toe, 
eerder ontbindend. Het is onze opdracht 
om die tendens te begeleiden." 
„Er is maar één vraag" zegt De Roover 
„die voor België positief zou uitdraaien: 
de expliciete vraag naar het voortbestaan 
van België. Elke andere, impliciete vraag 
zou resultaten opleveren die voor de 
ontbinding van België pleiten. Ik denk 
daarbij bv. aan die naar de splitsing van de 
SZ." 

DUBBELE STRUKTUUR 
Wat doet de w e naast het stre
ven naar onafhankelijkheid nog 
meer? Braadfeesten en pan
nenkoeken-avonden? 

De Roover: „Het klassieke verenigings
leven binnen de W B groeit in verge
lijking met enkele jaren geleden, maar er 
zijn beperkingen. We leven in een andere 
tijd: jonge mensen hebben kommuni-
katiemiddelen die hen niet binden aan de 

parochiezaal van hun dorp. Daarom be
staat er in de W B een dubbele struktuur. 
Er is enerzijds de klassieke afdelings-
struktuur, maar anderzijds bestaat er ook 
een rechtstreekse band, waarbij jonge 
mensen niet in hun afdeling aktief zijn, 
maar direkt meewerken aan sommige 
centrale projekten. Na nieuwjaar gaat de 
W B overigens ook op Internet. Dat is 
voor de Vlaamse beweging een zeer al
ternatieve vorm van kommunikatie. De 
W B is zich wat kommunikatietechnie-
ken betreft dus aan het moderniseren. 
Daarnaast is de W B aktief op verschil
lende terreinen als een soort van 'be
langenvereniging' voor hen die bv. de 
taalwetgeving belangrijk vinden. Dat ge
beurt via akties, maar ook via konkrete 
stappen naar de Vaste Kommissie voor 
Taaltoezicht, naar ekonomische inspek-
tie,... De W B heeft bv. leden die - niet 
zonder sukses - een briefwisseling on
derhouden met ondernemingen die En
gelstalige reklame voeren. Voorts voeren 
wij ook het inhoudelijk debat over de 
Vlaamse onafhankelijkheid, over Brussel 
en over Vlaanderen in Europa. Tot slot 
houden wij ons, haast vanzelfsprekend, 
bezig met de problematiek rond am
nestie, maar ook rond deze van de 
Vlaamse identiteit en de Vlaamse ver
ankering." 

De aktiviteiten van de W B beperken zich 
niet tot het ontwerpen van prachtige 
plannen, al hoort dat 'laboratoriumwerk' 
er ook bij, meent De Roover. „Een 
tweede element is het voorzien van in
formatie. In de eerste plaats de eigen 
achterban, maar waar het kan ook an
deren. Aan die informatie koppelen wij 
het debat. Ik meen dat de W B meehelpt 
aan het verbeteren van de debatkultuur. 
Natuurlijk voeren wij ook akties. Die zijn 
meer spektakulair en spreken vooral de 
jongeren aan. In feite vormt dat een 
kleiner deel van de bezigheden. Het 
wordt moeilijker om akties te voeren 
omdat de kommunautaire mistoestanden 
minder zichtbaar zijn dan vroeger. Maar 
wanneer ik sojabonen eet, dan zie ik ook 
niet dat die genetisch gemanipuleerd zijn. 
Je moet met andere woorden de ach
tergrond 'ont-dekken'. Dat is niet altijd 
gemakkelijk en gebeurt niet altijd even 
handig - ik blijf bijzonder kritisch voor de 
eigen vereniging en voor de dingen die 
wij doen - maar zeer dikwijls gebeurt het 
wel op een zeer goede manier. Wat het 
aktievoeren betreft zou de klemtoon 
moeten blijven liggen op het Uilenspie
gelachtige, het ludieke. 
Een laatste deel van de aktiviteiten van de 
W B is het lobbywerk. Dat vertaalt zich in 
het het werk van een aantal mensen die 
'know-how' ontwikkelen. Bv. hoe ervoor 
te zorgen dat de taalwetgeving wordt 
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nageleefd, welke zijn de stappen om te 
ondernemen bij een overtreding ervan. 
Voorts is er het lobbywerk naar politieke 
en joernalistieke middens waarbij wij 
sommige dossiers mee op het spoor hel
pen zetten. 

Ik wil nog met één initiatief illustreren 
wat een vereniging als de W B kan doen. 
Binnenkort zullen buitenlandse joerna-
listen in België op geregelde tijdstippen 
door de W B geïnformeerd worden. Niet 
over de standpunten van de WB, maar 
over onderwerpen die in de Vlaamse pers 
verschijnen. Het is algemeen bekend dat 
veel van die joernahsten geen Nederlands 
spreken en zich uitsluitend via de Frans
talige pers informeren. Wij hebben niet de 
middelen om daar met een massale kam
panje iets aan te veranderen, maar hopen 
toch een 200 joernahsten te bereiken. Dat 
vertaalwerk vraagt tijd, intensief werk, 
maar valt toch niet op aan de buiten
wereld." 

DISKUSSIE & KONSENSUS 

* Het aanmoedigen van de de-
batkultuun net houden van lu
dieke akties,... Lionel Vanden-
berghe wordt waarschijnlijk 
ziek van het lachen... 

De Roever: „Wat het ludieke betreft zal 
hij de wenkbrauwen fronsen, wat het 
debat betreft doe ik dat. Het is wel zo dat 
wij in de Vlaamse beweging van mening 
moeten kunnen verschillen. Dat kan ook 
niet anders. Je moet kunnen diskussiëren. 
Met inhoud, niet met oneigenlijke ar
gumentatie. Diskussies moeten gehouden 
worden met voldoende zelfzekerheid, 
niet met krampachtigheid. Ik stel vast dat 
in beide kampen teveel mensen zitten met 
een gebrek aan debatkultuur en een ge
brek aan openheid. Ik begrijp een aantal 
van die dingen, maar keur ze daarom niet 
goed. Ik denk dat dat het voorbije jaar de 
Vlaamse beweging niet vooruit geholpen 
heeft. De middengroep binnen de be
weging is verloren t.o.v. beide polari
serende vleugels." 

In een vroeger WiJ-interview 
uit 1994, met WB-sekretaris 
Jan Jambon, zegt deze dat er 
binnen de brede Vlaamse be
weging 'konsensus' moet ko
men. Het lijkt er niet bepaald op 
dat deze gevonden is. Het Da-
vidsfonds verkettert zijn gewe
zen voorzitter, het ANZ weert 
het VNJ en de bezoekersaan
tallen op de IJzerbedevaart da
len als een valschermspringer 
zonder valscherm. 

De Roover: „Ik denk dat Jan een in
houdelijke konsensus bedoelde. Het be- ^ 
gin van konsensus is gesprek. Je moet het 3 
debat naar inhoud durven voeren. Ik 
denk dat wij dat met de W B dat proberen 

te doen. Ik heb de indruk dat sommigen, 
zowel in als buiten de Vlaamse beweging, 
het debat juist vermijden omdat ze vrezen 
dat de W B er sukses mee heeft. Het gaat 
erom om een modus vivendi te vinden, 
niet om het op elke punt en komma eens 
te zijn. Er moet een manier gevonden 
worden om met eikaars gemeenschap
pelijkheid en met eikaars verschillen te 
leven." 

VLAANDEREN INVULLEN 

In datzelfde interview laat Jam
bon de mogelijkheid open op 
de manier waarop. De WB wil 
een onafhankelijk Vlaanderen 
niet verder invullen. Is dat niet 
het laten vallen van verant
woordelijkheid? 

De Roover: „Het is niet zo dat wij daar 
niets over zeggen. Vinden wij over som
mige tema's een konsensus dan spreken 
wij ons daarover uit. Maar er zijn ook 
heel wat tema's waarover verschillende 
meningen bestaan. Binnen de milieube
weging zijn er waarschijnlijk ook ver
schillende standpunten rond de staats
vorming. Het is niet zo dat wij een 
bepaald soort Vlaanderen willen dat al-
les-zaligmakend is. De W B wil de mo
gelijkheid bieden aan Vlaanderen om een 
demokratisch besluitvormingsproces op 
gang te brengen. Dat betekent dat er 
parlementaire strukturen moeten komen. 
Die techniek heeft zijn beperkingen, maar 
de alternatieven zijn weinig aantrekkelijk. 
Ik stel niet als voorwaarde dat de meer
derheid moet beslissen zoals ik dat wil. Ik 
vraag niet mijn Vlaanderen, maar zal in 
het demokratisch proces een rol willen 
spelen. Ik zal ermee kunnen leven dat 
Vlaanderen bij de inrichting van het huis 
dingen doet waarmee ik het niet eens 
ben." 

" U laat dus de mogelijkheid open 
dat een onafhankelijk Vlaande
ren later zal beslissen dat mi
granten - ongeacht hun na
tionaliteit of hun vroegere bij
dragen - geen recht meer zou
den hebben op SZ? 

De Roover: „Ik acht het niet waarschijn
lijk dat daarvoor in Vlaanderen een meer
derheid gevonden zal worden. Ik geloof 
dat Vlaanderen vele richtingen uit kan, 
maar ik ben ervan overtuigd dat het 
volgens demokratische principes niet tot 
uitermate bizarre dingen gaat komen." 

PARTIJPOLITIEK STANDPUNT 

Er is maar één politieke partij 
die zeer nadrukkelijk de 
Vlaamse onafhankelijkheid in 
haar programma heeft opge
nomen: het Vlaams Blok (VB). 

De Roover: „De W B betreurt het dat 
alleen het VB dat doet. Je kan het die 
partij niet verwijten dat ze dat program
mapunt heeft. Wij verwijten de andere 
partijen dat ze daarin niet ver genoeg 
gaan. Ik bekijk de ontwikkehngen binnen 
de VU met een positief oog: ik denk dat 
zij - naargelang de woordvoerder - een 
heel eind richting onafhankelijkheid is 
opgeschoven. Het is aan de W B om 
duidelijk te maken dat je het niet eens 
hoeft te zijn met de maatschappelijke 
invulling van het programma van het VB, 
en geen uitgesproken rechtse opvatting 
moet hebben om op het standpunt van 
onafhankelijkheid te staan." 

U Vindt het toch niet vreemd 
dat U door sommigen vereen
zelvigd wordt met het VB? 

De Roover: „Ik vind dat niet vreemd. Dat 
is een gebrek aan debatkultuur. Wij zitten 

Peter De Roover: „Er is maar één vraag die voor België positief zou uitdraaien • 
de expliciete vraag naarfiet voortbestaan van België." 

in een situatie waarm mensen graag eti
ketten kleven. Niet alles wat de W B doet 
kan overigens op applaus van VB-kringen 
rekenen. De W B is ongemakkehjk voor 
diegenen die het sjabloon van de par
tijpolitiek op de realiteit drukken. Dat 
sjabloon omvat met de hele realiteit. 'Elke 
groene jongen is een Agalev'er.' Ik per
soonlijk ben geen Agalev'er, maar ik denk 
wel dat de term ekologist op mij past." 
Na de officiële 'laatste vraag' vertrouwt 
Peter de Roover ons nog toe dat hij de 
jongste tijd minder goed slaapt. Gevraagd 
naar de oorzaak antwoordt hij dat er 
tendenzen, maar vooral sferen binnen de 
Vlaamse beweging zijn die 'niet goed 
zijn'. „En de chaos. Dat is logisch. De 
generatie die het nu zou moeten vertellen 
is die van de veertigers en vijftigers. Maar 
die ontbreekt. De generatie van Clem De 

Bidder en Paul Daels is weg en er is een gat 
gevallen. Ik ben al 7 jaar WB-voorzitter 
en ik moet nog 35 worden. Ik heb niet 
mijn vader, maar mijn grootvader op
gevolgd en dat brengt ons nu in een 
periode van zoeken, tasten en chaos. Er is 
niet iemand of enkelen in de Vlaamse 
beweging die kunnen rechtstaan en spre
ken met groot prestige. Men mag dat ook 
van mij niet verwachten: ik ben te jong 
daarvoor, heb te weinig verdiensten. 
Nochtans zit ik op een funktie waar ik dat 
zou moeten kunnen. 
De chaos op zich is niet erg, maar ik zou 
willen vragen 'Mensen beheers u, geloof 
niet dat morgen het laatste punt wordt 
gezet, niet alles moet vandaag gebeuren.' 
De verwarring mag ons niet overwoe
keren. We hebben tijd nodig, maar het is 
een boeiende tijd. De verantwoordelijk
heid van hen die vandaag in de Vlaamse 
beweging zitten is bijzonder groot: zij 
kunnen het volkomen verknoeien. Maar 
laat ons toch het belang beseffen van wat 
momenteel gaande is. Degenen die mij 
niet begrijpen zullen mij evenwel niet de 
beste advokaat vinden om zoiets te zeg
gen. Nochtans probeer ik extreme po
larisering te voorkomen. Ik doe dat na
tuurlijk niet door een profielloos op
treden: een hoek kan snijden, een ron
ding niet. Binnen deze boeiende chaos 
hebben die mensen die er met tegen 
kunnen - en dan kijk ik in alle richtingen 
- de neiging om fatalistisch te worden en 
een alles-of-niets-operatie na te streven. 
Ik pleit voor rust, maar zeker ook over
tuiging." 

Geert Vranken 
<^Nationaal WB-sekretariaat, hoofdbe

stuur en abonnementendienst: Baron 

Dhanislaan 18, 2000 Antwerpen, tel. 

03/216.45.24, fax 03/248.21.83 

Peter De 
Roover: 
„Diegenen 
die mij niet 
begrijpen 
zullen m|J 
niet de 
beste 
advokaat 
vinden om 
voor 

verzoening 
te pleiten." 
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F rankrijk voert in zijn internationale politiek het 

meest openlijk het verzet aan tegen de 

Amerikaanse wereldhegemonie. Al spelen de Franse 

achterhoedegevechten tegen de Amerikaanse 

supermacht zich meestal achter de schermen af, en 

slaagt onze zuiderbuur er slechts in de Amerikanen 

te irriteren. 

Frankrijk ziet 
met lede ogen 
aan hoe de vs, 

na de 
Ineenstorting 
van de USSR, 
de wereld In 

hun eentje 
besturen. 
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De wereldmacht na de ineenstorting van 
de kommunistische diktaturen achter het 
voormalige IJzeren Gordijn is vandaag 
stevig in Amerikaanse handen. 
De VS blijven een ekonomische super
macht, en behartigen uitstekend de Ame
rikaanse belangen op allerlei fora waar de 
vrijhandel, liefst met zo weinig mogelijk 
beperkingen, geproklameerd wordt. 

DE WET VAN DE STERKSTE 
Vooral militair zijn de VS onaantastbaar: 
ze beschikken over de grootste en meest 
operationele kernmacht, hun logistiek, 
militaire inlichtingenapparaat, uitrusting 
en bewapening zijn technologisch su
perieur, ze zijn de grootste wapenpro-
ducent ter wereld en versterken hun eigen 
belangen door doelgericht meer dan de 
helft van de wapens ter wereld te ver
patsen. 

Geen wonder dat de VS overal van de 
partij zijn waar de wereld om een po
litieman roept. Wanneer de Verenigde 
Naties zo'n keel opzetten, werd de bood
schap trouwens vaak door het Ameri
kaanse overwicht in de Veiligheidsraad 
ingefluisterd. 

Maar net het dansen naar Amerikaanse 
pijpen kan volgens Washington op het 
hoofdkwartier van de VN in New York 
nog wat gehoorzamer. Want die VN-
sekretaris-generaal, de Egyptenaar Bout
ros Boutros-Ghali, wil ook zelf wat te 
zeggen hebben in de VN. En dat kunnen 
de Amerikanen eigenlijk niet hebben. 
Vandaar dat ze hun aangekondigd veto 
tegen zijn herverkiezing tot sekretaris-
generaal, in november in een stemming 
van veertien tegen één, ook ten uitvoer 
brachten. Als het er echt op aankomt, 
hebben de VS lak aan de demokratische 
meerderheid. Dan geldt de wet van de 
sterkste. 

De VS aarzelden niet om daarmee zelfs 
tegen de haren van de „bondgenoten" 
Groot-Brittannië en Frankrijk in te strij
ken. Vooral in Parijs voelde men zich diep 
in het kruis getast. Want Parijs had zich 
sterk gemaakt voor Boutros: de Fransen 
hebben Boutros graag omdat hij zo goed 
Frans spreekt, maar ook omdat hij af en 
toe eens durft weigeren de VN-kar in 
Amerikaanse richting te rijden. 
Want in het post-Koude Oorlogtijdperk 
ziet Frankrijk met lede ogen hoe de VS de 
wereld besturen: militair, diplomatiek, 
ekonomisch technologisch, en niet te 
vergeten, kultureel. 

Het Russische rijk van de USSR is in-
eengestort. Rusland is eigenHjk een ont
wikkelingsland geworden, „geleid" door 
een aan alkohol verslaafde hartpatiënt. 
Alleen de kernwapens en zijn uitgestrekte 
oppervlakte houden nog enigszins de 
schijn van een supermacht overeind. Het 
grote Rode Leger slaagde er zelfs met het 
bruutste geweld niet in het kleine Tsjets
jenië in het Russisch carcan te houden. 
Moskou moet bovendien de vernedering 
slikken dat bijna alle voormalige bond
genoten uit het Warschaupakt, en veel 
gewezen Sovjet-republieken die vandaag 
onafhankelijke staten zijn, in Evere op de 

maar gooit het z'n grenzen open voor 
buitenlandse investeerders. En overal ter 
wereld kwijlen zakenlieden bij een 
nieuwe markt van meer dan een miljard 
potentiële klanten. 

Daarmee is het plaatje van de permanente 
leden van de Veiligheidsraad, die een 
vetorecht hebben, rond. Andere regi
onale grootmachten, Japan, Duitsland of 
Canada hebben weinig belang om zich 
tegen de Amerikaanse hegemonie te ver
zetten. 

Frankrijk heeft wel zo z'n redenen: de 
Fransen voelen zich bedreigd in de in
ternationale uitstraling van hun kuituur 
door het Angelsaksisch. Via de Europese 
Unie proberen de Fransen op dit terrein 
beschermende maatregelen te bekomen 
voor de „Europese filmindustrie" en an
dere kultuurindustrieën die onder het 
Amerikaanse geweld, dat spotgoedkoop 
de Europese en wereldmarkt overspoelt, 
dreigen platgewalst te worden. Bij de 

Chirac kittelt 
Clinton 

knieën gingen zitten om lid te mogen 
worden van de NAVO. 
Rusland verzette zich verbaal met hand en 
tand tegen de uitbreiding van het Westers 
bondgenootschap. Maar nu duidelijk 
wordt dat de NAVO zich van dat Russisch 
verzet weinig aantrekt, kiest Rusland ei
eren voor zijn geld: op de recente NAVO-
top maakte de Russische Buitelandmi-
nister Jevgeni Primakov een bocht van 
honderdtachtig graden door in te gaan op 
het aanbod van de NAVO om over een 
speciaal veiligheidscharter te onderhan
delen. Jarenlang had Rusland zo'n on
derhandelingen gekoppeld aan een be
vriezing van de NAVO-uitbreiding. 

CHINA MISSCHIEN? 
De andere leden van de Veiligheidsraad 
voelen zich niet geroepen om de Rus
sische leemte als tegengewicht voor de VS 
op te vullen: Groot-Brittannië en Frank
rijk zijn de bondgenoten die dezelfde 
westersde demokratische waarden heten 
te verdedigen. Groot-Brittannië, dat al 
een imago van Amerikaans slaafje mee
sleept, deelt bovendien de taal met de 
VS. 

China is een land in mutatie. Peking heeft 
geleerd uit de ineenstorting van het kom-
munisme in het Oostblok en de USSR. De 
omverwerping van de kommunistische 
diktaturen kon immers alleen gebeuren 
op een voedingsbodem van armoede, 
onverschilligheid en een vierkant draai
ende staatsgeleide ekonomie. Daarom 
blijft China in naam wel kommunistisch. 

taalverwanten van de frankofonie houdt 
de natuurlijke leider Parijs de schrik voor 
de Amerikaanse dijkbreuk levend. 
Parijs wil liefst de VN gebruiken als een 
orgaan dat ook oog heeft voor de Franse 
belangen, en niet alleen naar het Ame
rikaanse pijpen danst. Daarom lobbyde 
Frankrijk openlijk voor Boutros-Ghali 
toen de VS aangekondigd hadden dat ze 
hem voor geen tweede ambtstermijn lus
ten. Het belang dat Frankrijk aan de VN 
toekent staat ook te lezen in de re
keningen van de landenorganisatie: de 
VN staat bij Frankrijk in het krijt, terwijl 
de VS voor een slordige anderhalf miljard 
dollar, een kleine 50 miljard frank, schuld 
hebben bij de VN. 

In het post-Koude Oorlog-tijdperk pro
beren de Fransen ten allen prijze hun 
invloedssfeer, vooral in Afrika en hun 
gewezen kolonies, te behouden. Het uit
blijven van een militaire of zelfs hu
manitaire interventiemacht voor het ge
bied van de Grote Meren, die volgens 
diplomaten alleen te wijten is aan Ame
rikaanse obstruktie, bewijst dat de Fran
sen redenen hebben om voor hun invloed 
in Afrika te vrezen. 

WERELDMACHT? 
Lange tijd was Frankrijk ervan overtuigd 
dat het militair z'n eigen boontjes kon 
doppen. Om dat te onderstrepen heeft 
Frankrijk z'n eigen kernwapenarsenaal, 
en houdt het in Afrika een kontingent 
légionnairs om het aureool van wereld
macht wat glans te geven. 

Binnen Europa kwam Frankrijk echter tot 
het besef dat opnieuw toetreden tot de 
militaire struktuur van de NAVO (Frank
rijk maakt sedert De GauUe alleen nog 
deel uit van de politieke vleugel van de 
alliantie) de enige manier is om voluit in 
het uitbreidingsproces van de alliantie z'n 
zeg te hebben. Frankrijk zou bievoor-
beeld graag Roemenië, waarin het kul-
turele verwantschappen meent te on
derkennen, bij de eerste groep nieuwe 
lidstaten loodsen. 

De Fransen willen echter dat Europa ook 
meer zeggenschap krijgt in de door de VS 
gedomineerde alliantie. Vandaar de rel 
over het zuidelijk commando van de 
NAVO, dat Parijs in Europese handen wil 
krijgen. 

In de nieuwe struktuur van de NAVO 
blijven er immers twee opperbevelheb
bers over, en twee regionale com
mando's. De VS hebben beide opper
bevelhebbers (waarvan die voor Europa 
wel een Europese adjunkt heeft die straks 
meer bevoegdheden krijgt), en de AF-

South, het regionale zuidelijke com
mando in Napels dat ook de Amerikaanse 
Zesde Vloot onder zich heeft. Deze vloot 
moet ook de Amerikaanse belangen be
waken niet alleen in het stabiele Zuid-
Europa, maar vooral in het onstabiele 
Noord-Afrika en het Midden-Oosters 
kruitvat. 

Maar ook op andere punten legt Frank
rijk andere klemtonen dan de VS. Dat was 
enkele weken geleden duidelijk bij de top 
van de Organisatie voor Veiligheid en 

Samenwerking in Europa (OVSE) te Lis
sabon. Frankrijk trad er als woordvoerder 
op van die bondgenoten die vinden dat 
Rusland minstens een beetje gelijk heeft 
schrik te hebben van een uitgebreide 
NAVO. 

Bij de Europese leden van de alliantie 
leeft de idee veel sterker dan aan de 
overkant van de Atlantische Oceaan dat 
een veilig Europa slechts mogelijk is als er 
een akkoord is met Rusland. De VS 
maakten er nooit een geheim van dat ze 
Rusland met de uitbreiding gewoon voor 
het blok wilden zetten. Frankrijk ver
woordde de Europese stelling in Lissabon 
met de meeste kracht. Bovendien had 
Parijs het meest oor voor het Russische 
standpunt om van de OVSE het zwaarst 
wegend forum voor Europese veiligheids-
kwesties te maken. 

De grote vraag aan het eind van het 
verhaal is natuurlijk welke zoden al deze 
Franse inspanningen aan de dijk brengen. 
En dat zijn er niet veel: de VS kregen hun 
zin met Boutros. Parijs werd bovendien 
vorige week onder druk gezet om de 
minst Franse kandidaat van de vier an
deren uit Afrika, de Ghanees Kofi Annan 
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N aast de Witte Mars van het afgelopen jaar, zal 

ook de Zwarte Mars velen niet ontgaan zijn. 

Duizenden mensen te voet op de vlucht voor het 

geweld in Oost-Zaïre. WIJ sprak met een ooggetuige. 

De missiezuster wil niet met haar naam in 
WIJ. Ze is terug in Vlaanderen sinds eind 
november, maar is de feiten nog niet 
helemaal te boven. Daarbij komt dat er in 
het bisdom Goma, waar zij het grootste 
deel van haar leven als missiewerkster 
heeft doorgebracht, nog (zwarte) koUega-
zusters zijn achtergebleven. Echt vrezen 
voor hun leven doet de zuster niet, maar 
toch wil ze liever niets aan het toeval 
overlaten. Drie van haar kollega's hebben 
het niet overleefd, twee zijn er nog steeds 
vermist, nog enkele anderen werden ge
folterd. Zelf is ze - althans uiterlijk -
relatief goed uit de heksenketel van Oost-
Zaïre gekomen. 

De gewelddadigheden namen een aan
vang eind oktober toen een Tutsi-leger 
vanuit Rwanda in Oost-Zaïre binnenviel. 
Op dat moment bevond de zuster zich in 
Goma, op een boogscheut van de Zaïrees-
Rwandese grens. Zij en haar medekloos
terlingen werden dus als eersten gekon-
fronteerd met de agressie. „De mensen 
die binnenvielen waren hoofdzakelijk 
Rwandese Tutsi's. Er bevonden zich even
wel ook zeer veel Zaïrese Tutsi's, leden 
van nog andere stammen én een beperkt 
aantal blanke huurlingen in hun leger. 
Dat er 'iets' te gebeuren stond was al 
enige tijd duidelijk. Voorafgaand aan de 
grote aanval waren er geregeld kleine 
opstootjes in Noord-Kivu. Niet alleen in 
de zeer nabije omgeving van de grens met 
Rwanda, ook verder het Zaïrese bin
nenland in. De dag voor de inval zagen 
wij rond het klooster waar ik verbleef een 
groep van ongeveer 500 Tutsi's in alle 
stilte en zonder bagage Zaïre verlaten." 
Het laat zich veronderstellen dat ze 
vooraf gewaarschuwd werden door de 

invallers opdat ze zich tijdig in Rwanda in 
veiligheid zouden kunnen brengen. 

NATIONALITEITENKONFLIKT 
Volgens onze gesprekspartner ligt, wel
iswaar overgesimplifieerd, een nationa-
liteitenkonflikt aan de basis van de ge
weldplegingen. De Tutsi's die in Oost-
Zaïre verbleven kregen geen Zaïrees pas
poort, ook al woonde hun familie sinds 
generaties in het land. De Tutsi's hadden 
het in Oost-Zaïre niet echt onder de 
markt: ze werden gepest, uit hun wo
ningen gezet, hun bezittingen vernield. 
Dat gebeurde, zij het niet uitsluitend, 
veelal door Zaïrese soldaten. De zuster 
haalt ook de Afrikaanse staatsgrenzen 
aan. In de koloniale periode werd Afrika 
onder het westen verdeeld als was het een 
slagroomtaart. Zonder rekening te hou
den met de territoria van de verschillende 
stammen werden de grenzen getrokken. 
Zoiets moet zich op termijn wreken. 

De mensen die binnenvielen deden dat 
niet zonder een welbepaald doel voor 
ogen: de bevrijding van Zaïre. Zelf noem
den ze zich L' alliance des forces po-

pulaires pour la deliberation du Congo-

Zaire. Onder hen bevonden zich ook 
soldaten die de zuster nog als kind gekend 
had. „Zelf zeggen ze dat 'alle' jongeren 
van de oostkant Zaïre willen bevrijden. 
Ze willen het regime, dat volgens hen de 
oorzaak is van de chaos, omver werpen. 
Ze willen dat hun identiteit erkend 
wordt. Het leger is in de maanden die 
vooraf gingen samengesteld uit jongeren. 
Die werden voor de zaak warm gemaakt. 
Het viel overigens op dat elke strijder 
ongeveer hetzelfde verhaal vertelde. Hun 
objektieven waren in hun ogen klaar en 
duidelijk." 

Een zware 
koloniale erfenis 

Daags na de vlucht van de groep Tutsi's 
uit Goma viel het verzameld Tutsi-leger 
Oost-Zaïre binnen. In tegenstelling tot 
veel berichten gebeurde de inval in Goma 
op een, voor oorlogsbegrippen, relatief 
gedisciplineerde manier. „De Tutsi's 
schoten niet zomaar op 'alles wat be
woog'. Alleen zij die gewapend waren of 
een Zaïrees legeruniform droegen en zij 
die van verraad verdacht werden, liepen 
gevaar. Gewone burgers en zij die in hun 
huizen bleven, werden met rust gelaten." 

met een veto weg te stemmen. In te
genstelling tot Washington met Boutros 
was Parijs met Annan tegen die druk niet 
bestand. 

Een militaire interventiemacht in Afrika 
werd dankzij Amerikaans gelobby afge
blazen, onder meer omdat de onstabiele 
regio voorlopig een te groot wespennest 
is en de VS eigenlijk niet afkerig staan van 
de eerder pro-Amerikaanse dan pro-
Franse Rwandese Tutsi-leiders die de 
touwtjes van de rebellie in Oost-Zaïre in 
handen hebben. 

Aangezien Moskou met de uitbreiding 
van de NAVO het zekere voor het on
zekere koos, en aanstuurt op een speciale 
regeling die het niet uitsluit van zoveel 
mogelijk beslissingsmacht in de nieuwe 
alliantie, haalden de VS ook op dat punt 
hun slag thuis. 

De Franse pogingen om de VS het zui
delijk NAVO-commando afhandig te ma
ken, zijn voorlopig nog niet mislukt. 
NAVO-waarnemers vinden het, gezien 

het strategisch belang van de Zesde 
Vloot, onrealistisch dat Washington op 
dit punt zou toegeven. Parijs liet voor de 
NAVO-top van Brussel gauw weten dat 
de VS in ieder geval die Zesde Vloot 
onder alle omstandigheden mogen blij
ven bevelen. Frankrijk gaf daarmee de 
indruk wat terug te krabbelen. Volgens 
NAVO-bronnen versterkt Frankrijk de 
indruk dat de aanval op AFSouth slechts 
bedoeld was om in het zog van de her
intrede in de NAVO zoveel mogelijk hoge 
postjes in de wacht te slepen. 
De balans voor Frankrijks pogingen te 
tornen aan de Amerikaanse hegemonie in 
de internationale politiek ziet er dus niet 
erg positief uit. In het huidige wereld
bestel laten de VS de dingen gebeuren. En 
als al iemand laat blijken dat dit hem niet 
steeds zint, en af en toe een poging 
onderneemt om de Amerikaanse wetten 
te dwarsbomen, heeft dit weinig meer 
gevolgen dan Amerikaanse ergernis. 

Jacob Orlof 

GESTEUND 

De Zaïrese militairen vormden het eerste 
doelwit voor deze 'vrijheidsstrijders'. Het 
was een gemakkelijke opdracht. Mo
butu's leger wordt slecht of helemaal niet 
betaald, is niet gemotiveerd, gaat zich te 
buiten aan korrupte praktijken. Door het 
ontbreken van soldij, hadden ze haast 
geen andere uitwegen. „De maanden 
voorafgaand aan de inval heerste, al
leszins in dat deel van Zaïre, de totale 
anarchie." zegt de zuster. „Het hoeft dan 
eigenlijk ook geen verwondering te wek
ken dat de Zaïrese militairen zich haast
ten om zich van hun uniform te ontdoen. 
Ze waren totaal niet georganiseerd. De 
eerste die wegvluchtte had de funktie van 
generaal." Op tijd van een vloek en een 
zucht was Goma 'bevrijd'. De snelheid en 
de effeciëntie waarmee de inval gebeurde 
doet de zuster vermoeden dat het leger 
gesteund werd door Rwanda, Uganda en 
vrijwel zeker ook door één of meerdere 
internationale mogendheden. De groep 
Tutsi's was te klein, te weinig kapitaal
krachtig ook, om alles zelf georganiseerd 
te hebben. De inval zorgde er wel voor 
dat - hoe vreemd dat ook moge klinken -
aan de anarchie van de Zaïrese mihtairen 
een halt werd toegeroepen. Mensen wis
ten plotsklaps zowaar wat ze van mi
litairen te verwachten hadden. 
Het spreekt voor zich dat Goma niet van 
de ene dag op de andere een aards 
paradijs was geworden. Er vielen hon
derden doden, grote groepen mensen 
sloegen op de vlucht. „Ze vertrokken in 

de richting van de kampen in Oost-Zaïre 
en dat was enigszins ongelukkig gekozen. 
In de eerste plaats omdat het dezelfde 
richting was als deze van de Tutsi's, maar 
daarnaast bevonden zich in die kampen 
ook veel Hutu-soldaten, de zgn. Inter-

ahamwe die geviseerd werden en die, m 
tegenstelling tot de Zaïrese soldaten, niet 
van plan waren zomaar over zich heen te 
laten lopen. Inwoners van Goma die in de 
stad bleven, waren in feite beter af. Er 
werd niet gericht op gewone burgers 
geschoten, al zijn er wel omgekomen 
door 'verloren kogels'." 

HOOP DOET LEVEN 
De mval was evenwel geen pretje, ook 
niet voor de kloosterlingen. Vanuit hun 
katohek geloof trachtten zij m de eerste 
plaats mensen te beschermen, ongeacht 
het feit of het Hutu's dan wel Tutsi's 
waren. Die rechtlijnigheid werd hen door 
geen van de kampen m dank afgenomen. 
Ook het klooster waar de zuster verbleef 
werd binnengevallen en hen werd het 
geweer tegen het hoofd geplaatst. Zonder 
verder gevolg voor de kloosterlingen 
evenwel. Nu is de zuster terug thuis en 
voorlopig is het niet raadzaam om terug 
te keren. De toestand is niet voldoende 
stabiel en het heeft weinig zin om nu terug 
te gaan wanneer het risiko gelopen wordt 
dat ze binnenkort toch weer geëvakueerd 
moet worden. Toch heeft ze de moed niet 
helemaal verloren: „De oorlog heeft zijn 
gruwelijke kant, die wij betreuren. Ver
geet evenwel niet dat de inlandse clerus, 
geëngageerde christenen en ook gewone 
mensen edelmoedig hun leven hebben 
gewaagd om dat van hun broeders te 
beschermen ook als die tot een andere 
etnie behoorden. Hoevelen weigerden 
niet te plunderen ook als ze daartoe de 
kans hadden? Hoevelen deelden niet met 
binnen- en buitenlandse vluchtelmgen 
hun maaltijd? Sommige kristenen dron
gen zelf aan bij de priesters om de kerk 
weer te openen om er samen te bidden en 
eucharistie te vieren. Hun geloof en ver
trouwen in Kristus wankelden niet. Zoals 
Hij, waren ze bereid te lijden in liefde 
voor de vrede. Het werk van de Kerk 
werd niet stukgeslagen. Uit het 'gestorven 
graan' zal nieuw leven opstaan." 
Bestaat er in dat gebied een duurzame 
oplossing? „Gaat alles zo goed in Bel
gië?" luidt de wedervraag. „Wij hebben 
zeer moeihjke jaren gekend, maar ook 
perioden dat het zeer rustig was. Er moet 
nu opnieuw gewerkt worden aan de ver
betering van de relaties onder de gewone 
mensen. Dat zal tijd kosten, maar er is 
hoop." 

(gv) 

De 
vluchtelingen
stroom die op 
gang kwam, 
trok richting 
vluchtelingen
kampen, in 
feite waren 
de mensen die 
In Goma 
bleven beter 
af. 
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Vlaanderen plant 
uitbreiding 
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Toen in de late vijftiger en de vroege 
zestiger jaren de Vlaamse beweging weer 
op dreef kwam werd lange tijd, in de strijd 
om Brussel, gesteld dat deze agglomeratie 
moest ontvetten. Als oorzaak van Brussels 
uitbreiding werd terecht gezien de kon-
centratie daar van gezagslichamen en van 
privé-insteliingen die dicht bij de „zon" 
wilden staan. Aan deze blijvende oorzaak 
niets veranderen en toch de Rand willen 
verdedigen, heette dweilen met de kraan 
open. 

Dit standpunt werd toen, los van Vlaamse 
motieven, om louter ekologische, soci
ologische en planologische redenen bij
getreden door een Franstalige groep 
„Alpha 2000". Zij werkte een plan uit dat 
de bevriezing inhield van het aantal in
woners in de rond Brussel liggende dor
pen. Alleen een uitwijking of een over
lijden zou een inwijking mogelijk maken. 
Anderzijds zou een kring van steden als 
Aalst, Leuven, Halle en Waver volop de 
kans krijgen zich te ontwikkelen. 
Een ontwerp van Mens en Ruimte daar
entegen zorgde toen voor beroering om
dat het, toen al, een ongestoorde, zij het 
in brede stroken straalsgewijs uiteenlo
pende uitbreiding van Brussel plande. 
Het was de tijd na de invoering van de 
faciliteiten, toen de roep van Manu Ruys 
om een „groene gordel" veel weerklank 
vond. 

SLUIPENDE VERSTEDELIJKING 

Veel weerklank bij joernalisten, redenaars 
en lezers betekent nog geen weerklank op 
het terrein. Daar is namelijk het tegen
overgestelde gebeurd: schaalvergroting 
door samenvoeging van gemeenten zodat 
de kleine door de grote als kolonizeerbare 
ruimten worden behandeld; gewestplan
nen die rond Brussel, even laks als elders, 
veel meer bouwruimte voorzien dan no
dig voor de plaatselijke bevolking; ge
meentebesturen die inbreuken hierop 
oogluikend toestaan. 
De aandacht van de Vlaamse beweging 
ging naar de staatshervorming(en). Van 
de ontvetting kwam niets in huis. 
De Europese moloch begon zich in Brus
sel in te graven en zelfs Vlaamse regering 
en parlement deden hun duit in het zakje 
van de machtenkoncentratie. De druk op 
de Vlaamse Rand is daardoor weer sterk 
toegenomen: de olievlek is weer aan 't 
uitvloeien, steeds meer Franstaligen ko
men er wonen, ook vorbij de facili
teitengemeenten, om van de Europeanen 
te zwijgen. 

EEN RAMP VOOR 
VLAAMS-BRABANT 

En nu krijgen we opnieuw een plan op 

ons hoofd: de Groene Hoofdstruktuur, 

niet toevallig herdoopt in „Vlaams Eko-
nomisch Netwerk"(VEN). Binnen dit be
stek zullen we het niet hebben over dit 
plan in zijn geheel. 

Wij spitsen ons toe op wat dit plan 
betekent voor het Vlaamse karakter van 
Vlaams-Brabant. En wij schrijven het al 
dadelijk in grote letters: EEN RAMP. 
Het „stedelijke netwerk Vlaamse snit" 
omvat een gebied dat zich uitstrekt van 
Antwerpen tot Gent, vandaar tot onder 
Brussel en oostwaarts via Leuven terug 
tot Antwerpen. 

Heel dit kerngebied mag zo maar ver
stedelijken. Weliswaar zijn een paar 
„open-ruimte-corridors" voorzien: een 
ten zuiden van Brussel (op de kaart ten 
zuiden van de taalgrens!), een vlak ten 
westen van Leuven en een tussen Leuven 
en Mechelen. Vlaams-Brabant wordt dus, 
op Pajottenland en Hageland na, op
geofferd aan verstedelijking vanuit Brus
sel. Op vrij korte termijn (2007) wordt 
zo, door een Vlaams bewind, de ver-
fransing gepland. Want al wie de toestand 
ter plaatse kent of nog maar nadenkt, 
weet dat, in een grote straal rond Brussel, 
aaneengesloten verstedelijking onvermij
delijk verfransing meebrengt. 
Het lot van Vlaams-Brabant zal niet door 

taalwetten maar door ruimte-ordening 

bepaald worden. 

GEEN VERWEER 

Een grote, nog half-landelijke, gemeente 
als (Groot-)Asse bijvoorbeeld, die nu 
28.000 inwoners telt, zal er over tien jaar 
40.000 (moeten) tellen. Uiteraard zal al 
dat vreemd volk de inheemse levenswijze 
helemaal overspoelen. Hoe Brabants en 
hoe Vlaams zal Asse dan nog zijn ? Wat zal 
er van zijn mooi heuvelend landschap 
overblijven? Als „struktuur-ondersteu-
nend kleinstedelijk gebied" zal het via de 
oud-gemeente Zellik, nu reeds bedreigd, 
door de Brusselse inktvis opgeslorpt wor
den. Brussel kan dan aan Oost-Vlaan-
deren (Aalst) grenzen en Noordwest-Bra-
bant van het Pajottenland afsnijden. 
Voor de Vlaamsgezinden van de streek is 
het onbegrijpelijk dat Vlaamse plannen
makers en bewindvoerders er, eerstens, 
zonder meer van uit gaan dat de Brusselse 
olievlek wel zal verder uitlopen en, twee-
dens, daartegen geen verweer plannen, 
wel integendeel, dat zij verfransende ver
stedelijking in de hand werken. 
Er is méér aan de hand. Indien dit VEN 
aangenomen wordt, moeten de gewest
plannen hieraan aangepast worden. De 
handhaving van open ruimten rond Brus
sel zal eventuele Vlaamsgezinde gemeen
ten bij wet onmogelijk gemaakt worden. 
Ze zullen misschien opwerpen: inder
daad, Brussel zal tegen heug en meug 

verder groeien, als planologen nemen wij 
kennis van dit gegeven en bouwen er onze 
prognoses op voort. De politiekers on
dernemen immers niets om Brussel te 
ontvetten. 

Wel, zelfs dan bestaat er een alternatief: 
een echte groene gordel aanleggen en de 
stedelijke ontwikkeling daaroverheen 
doen springen, ver genoeg van Brussel om 
geen verfransing mee te brengen. 
Maar om zo iets te bedenken en vooral uit 
te voeren moet men natuurlijk over een 
Vlaamse reflex beschikken. Uit het ons 
voorgelegde VEN blijkt dat dit voor pla
nologen noch voor de regering (CVP -I-
SP) het geval is. 

De vraag is nu of het Vlaamse parlement 
even onverschillig staat tegenover deze 
geplande verstedelijkende verfransing. 
En het Vlaamse volk zelf? 
Wij krijgen een paar maanden om het 
plan af te schieten of bij te sturen. Maar 
het éne exemplaar per gemeente is voor 
een niet-ingewijde praktisch onleesbaar. 

En op sommige plaatsen waren de vul
gariserende brochures op 2 december jl., 
begin van de raadplegingsperiode, niet 
eens beschikbaar. 

Trouwens, wij maken ons geen begoo
chelingen. Vele Vlamingen, zelfs heel wat 
Vlaamsgezinden, zullen in de handen 
wrijven. Al wie grond bezit of handel 
drijft in de te verstedelijken zones, zal zich 
wel wachten het VEN te bekritizeren. Er 
zal veeleer kritiek komen uit de kan-
didaat-open-ruimten. Alleen wie vreest 
voor de definitieve verstedelijking van 
Brabants hart, alleen wie door heeft dat 
hier plaats geruimd wordt voor een on
geremd groeiende Enropa-hoofdstad, zal 
in verzet komen. 

Wij vrezen dat ze niet met velen zullen 
zijn, op het terrein niet en ook niet in het 
Vlaamse parlement. 

Wij vragen niet beter dan ongelijk te 
krijgen. Op 1 oktober 1997 zullen wij 
weten hoe laat het is. 

Karel Jansegers 

Het verankeringsdebat in VlaantJeren was ool< in 
1996 aan de orde. Vaal< emotioneel gel<leurd; 

diiettantisch en krioelend van misverstanden. Laat 
meteen duidelijk gesteld zijn dat een korrekt 

verankeringsdebat niet te maken heeft met een 
soort ekonomisch nationalisme, noch met een 

poging tot protektionisme, beiden even onzinnig 
in de globalisatietrend van 
het ekonomisch gebeuren. 

Vlaamse verankering 
De juiste vraagstelling iuidt of liet 
el<onomisch én algemeen maat-
schappelijlc gewenst is dat Vlaamse 
l<apitaalbezitters erl<enbaar aanwe
zig zijn in beiangrijl<e financiële, in
dustriële of diensten-ondernemin
gen, ai<tief zowel in Vlaanderen als 
in de wijde wereld. Erl<enbaar aan
wezig betel<ent dan een partici
patie in het l<apitaai die reëie me
dezeggenschap meebrengt in het 
beleid en de aanduiding van het 
bedrijfsmanagement. Op deze 
vraag wordt geantwoord in zeer 
diverse zin. 

BESLISSINGSMACHT 

Sommigen prolciameren dat oor
sprong en eigendom van het l<a-
pitaai onverschililg is, ais het maar 
voor tewerl<steiling in Vlaanderen 
zorgt. Anderen stellen dat een on
derscheid moet worden gemaal<t 

tussen l<apitaalbezit en manage
ment en het dus belangriji<er is te 
streven naar het opl<limmen van 
Vlaamse managers in grote bedrij
ven, groepen op l<oncerns. Een 
derde stelling houdt voor dat zowel 
het ene als het andere belangrijk is 
maar dat de meeste aandacht moet 
uitgaan naar het innemen van een 
betel<enisvolie financiële participa
tie. 

De derde stelling lijlct mij de meest 
juiste op voorwaarde dat de par
ticipatie inderdaad tot reële 
machtsverwerving leidt. De erva
ring leert immers dat, ondani<s de 
toenemende globalisering van het 
ekonomische gebeuren en on
danks het gedeeltelijk realiseren 
van Burnhams profetie over de ma-
negerialrevolutions, de ultieme be
slissingsmacht nog steeds bij de 
dominante aandeelhouders berust, 
in de ultieme fase van de besiuit-
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werkgelegenheid 
in de EMU 

Er bestaan nog heel wat onzekerheden 
over de toekomstige Europese Muntunie. 
Eén zaak is echter duideHjk: de euro zal 
de munt zijn van een gebied dat gebukt 
gaat onder de last van een zware werk
loosheid. Het op korte termijn terug
dringen van de inflatie om Maastricht te 
halen is hier wellicht niet vreemd aan. 
Volgens de Phillips-curve, die de relatie 
weergeeft tussen inflatie en werkloos
heid, bestaat er immers nog steeds een 
korte termijn trade-off (afruil) tussen in
flatie en werkloosheid. De kosten van het 
behalen van het EMU-ticket liggen vele 
landen zwaar op de maag. Zal de EMU 
dan ook de oplossing bieden voor deze 
hoge werkloosheid? 

De euro zal een sterke munt moeten zijn. 
Op termijn zou daar de lage rente moeten 
bijhoren die normaal voor de DM zou 
gelden. De huidige historische lage ren
tevoeten zouden een stimulerend effekt 
moeten hebben op de investeringen. Dit 
blijkt echter niet het verhoopte won

dermiddel te zijn. Daar de spread tussen 
de Bfr en de DM - het verschil tussen de 
Belgische en Duitse lange termijnrente 
(op tien jaar) - reeds een tijdje rond de 10 
basispunten (1 basispunt komt overeen 
om 0,01%) schommelt, dienen we voor 
ons land in de EMU wellicht niet op nog 
meer spektakulaire rentedalingen te ho
pen. De lage rentestand dienen we dus 
nuchter te bekijken. Waar de investe
ringen hierop wellicht matig positief zul
len reageren, is deze wel een zegen voor 
de overheidsfinanciën. 
Zij die zich door Keynes - een der 
grootste ekonomen uit de geschiedenis, 
die de werkloosheid wou bestrijden door 
stijgende overheidsuitgaven en -investe
ringen - lieten inspireren zouden wellicht 
op het eerste gezicht de werkloosheid 
willen bestrijden via een budgettair be
leid. Daar de euro een zwevende munt 
(een munt die geen vaste verhouding met 
andere munten nastreeft) zal zijn, is deze 
metode echter ineffektief. Door een over-

vorming zijn zij het die de essentiële 
besllssignen nemen of minstens 
diegenen delegeren of aanduiden 
die deze beslissingen nemen. 
Voor de Vlaamse ekonomie is het 
niet onbelangrijk wie deze mensen 
zijn, want ook achter holdings en 
pensioenfondsen gaan uiteindelijk 
mensen schuil met een kulturele of 
regionale Identiteit. Zelfs na de 
meest rationele calcules blijft de 
verbondenheid met de thuishaven 
en de kulturele, maatschappelijke 
band een reëel gegeven In het be
sluitvormingsproces. 
Ervaring leert dat ook kapitaalbe
zitters In een ruimtelijke en kul
turele omgeving leven die hen 
haast onbewust beïnvloedt, niet In 
het minst In de keuze van hun 
adviseurs en medewerkers. 
Vlaamse kapitalisten zullen gemak
kelijker geneigd zijn knappe 
Vlaamse akademici met de nodige 
kapacltelten een kans te geven om 
door te groeien naar topfunktles. 
Daardoor ontstaat een vruchtbare 
wisselwerking, terwijl ledereen 
weet wat het belang Is van zgn. 
.netwerken', ook in de ekonoml-
sche sektor. Vlaanderen heeft er 
daarom ekonomisch belang bij dat 
ook Vlaamse kapitaalbezitters 
mede aan de tafels zitten waar de 
beslissingsmacht wordt gehan
teerd. 

Een stabiel en betekenisvol Vlaams 
aandeelhouderschap in belangrijke 
ondernemingen Is dan ook van be
lang, zowel voor de Vlaamse eko
nomie als algemeen maatschappe
lijk. Een volk zonder ekonomische 
elite mist Immers een komponent 

in het geheel van zijn mogelijk
heden tot ontplooiing en het be
houd van de nodige sociale eman
cipatiekansen. 

RIJKDOM GEBUNDELD 

Rijkdom op zichzelf kreëert geen 
ekonomische elite. Slechts aktleve 
deelname aan het ekonomisch pro
ces, ook op het vlak van kapitaal
vorming en -hantering, leidt daar
toe. In deze zin Is het veranke
ringsdebat alleszins zinvol. Vlaan
deren Is ongetwijfeld een rijk land. 
De spaarkwote Is er hoog. Maar, 
deze rijkdom wordt slechts In zeer 
beperkte mate strategisch gebun
deld en aangewend. Tegenover de 
quasi afwezigheid van pensioen
fondsen en van Vlaanse Investe
ringsfinanciers, staat een perma
nente kapitaalexport. Vlaanderen 
mist met al zijn rijkdom een ge
zonde en verantwoorde financiële 
kuituur in de wereld van het ka
pitaal. Is dit de tol die wij betalen als 
gevolg van het feit dat wij een KMO-
land zijn? 

De familiale bezltsstruktuur is vaak 
een hinderpaal voor efficiënte bun
deling van het beschikbare kapitaal. 
Wij zijn blijkbaar sterker In het on
dernemen, werken en winst maken 
dan In het doorgroeien naar de 
wereld van het grote kapitaal, wat 
samenwerking veronderstelt, bun
deling en lange termijnvisies. 
De Vlaamse financiële emancipatie 
heeft nog een flink stuk weg af te 
leggen. 

Hugo schlltz 
Uit VEV 70 Jaar. 1926-1996. 

matige toename van de overheidsuitga
ven zal tevens de rente stijgen. Een hogere 
rente zal meer kapitaal naar de EMU 
lokken wat tot een overschot op de 
betalingsbalans zal leiden. De euro zal 
dan als zwevende munt appreciëren (de 
eigen munt krijgt meer waarde uitgedrukt 
in vreemde munt) waardoor onze Eu
ropese produkten duurder worden voor 
landen van buiten de EMU. De dalende 
export die daaruit voortkomt, zal dan 
zeker geen positieve weerslag hebben op 
de werkgelegenheid. Bovendien laat de 
precaire toestand van de overheidsfinan
ciën in de meeste Europese landen geen 
budgettair beleid toe. Het stabiliteitspakt, 
dat de EMU-landen zal verplichten om 
ook nog na het invoeren van de euro hun 
overheidsdeficit beneden 3% van het 
BNP te houden, moet er dan ook voor 
zorgen dat de geloofwaardigheid van de 
euro niet kan worden ondermijnd door 
verder oplopende schuldratio's. 
Een mogelijke remedie tegen de werk
loosheid dient daarom te worden gezocht 
in een monetair beleid dat wordt ge-
kombineerd met een inkomensbeleid en 
eventueel nog een arbeidsmarktbeleid. 
Een monetair beleid is bij een vlottende 
euro wel effektief. Een verruiming van de 
geldhoeveelheid doet de rente dalen. 
Enerzijds leidt deze lagere rente tot een 
toename van de investeringen waardoor 
het outputniveau toeneemt. Dit hoger 
nationaal inkomen leidt dan tot een toe
name van de invoer van goederen en 
diensten van buiten de EMU. Anderzijds 
leidt een rentedaling tot kapitaaluitvoer. 
Beide aspekten zijn dan oorzaak van het 
„verslechten" van de betalingsbalans, wat 
uiteindelijk tot een betalingsbalanstekort 
kan leiden. Bij een vlottende euro leidt dit 
dan tot een depreciatie (de eigen munt 
wordt uitgedrukt in vreemde munt min
der waard) waardoor onze produkten 
goedkoper worden voor niet-EMU-lan-
den. Daardoor zal onze export gesti
muleerd worden wat positieve gevolgen 
kan hebben voor onze werkgelegenheid. 
Op termijn dreigen deze positieve ef-
fekten op de vraagzijde echter „gecoun
terd" te worden door de aanbodzijde van 
de ekonomie. Door een depreciatie van 
de eigen munt worden de buitenlandse 
goederen en diensten relatief duurder. 
Afhankelijk van de openheid van onze 
ekonomie zet dit zich door in een stijging 
van de konsumptieprijzen en dus de in
flatie. Een open ekonomie is een eko
nomie die relatief veel importeert en 
exporteert t.o.v. haar BNE Indien deze 
verhoogde inflatie zich dan via een vol
ledige indexatie in de lonen doorzet, 
nemen de reële loonkosten opnieuw toe 
en is ons kompetitief voordeel volledig 
verloren. Daarom is het noodzakelijk dat 
dit monetair beleid wordt gekombineerd 

met een inkomensbeleid. De volledige 
loonindexering zou dan eventueel kun
nen worden vervangen door een gedeel
telijke loonindexering. Een andere mo
gelijkheid bestaat in het afschaffen van de 
automatische loonindexering in het ka
der van een Europese harmonisering. Het 
belangrijkste is dat de lonen minder dan 
evenredig stijgen met de inflatie. De ver
loren koopkracht bij de werknemers kan 
dan eventueel worden gekompenseerd 
door de toegenomen koopkracht bij zij 
die een job hebben gevonden. 
Er dient te worden opgemerkt dat de 
ingevoerde inflatie door een depreciatie 
zeker lager zal liggen in de EMU dan dit in 
ons land het geval zou zijn. Waar ons land 
een zeer open ekonomie is, gaat het bij de 
EMU om een relatief gesloten ekono

mie. 
Het gekombineerd monetaire en inko
mensbeleid zou verder nog kunnen wor
den aangevuld met een arbeidsmarkt
beleid. Er zouden bepaalde lastenver
lagingen op arbeid kunnen worden toe
gekend, op voorwaarde echter dat daar 
extra jobs tegenover staan. 
We kunnen ons nu afvragen in welke mate 
het wel realistisch lijkt dat een onaf
hankelijke Europese Centrale Bank 
(ECB) een dergelijk monetair beleid zal 
voeren. Op het eerste gezicht dreigt dit 
immers in aanvaring te komen met haar 
centrale doelstelling: prijsstabiliteit. Wat 
deze prijsstabiliteit juist inhoudt, staat 
nergens gedefinieerd. Daarom lijkt een 
inflatiecijfer van 3 procent aanvaardbaar 
om enerzijds de doelstelling van prijs
stabiliteit te halen en om anderzijds van 
een (licht) effekt van het hierboven be
schreven werkgelegenheidsbeleid te pro
fiteren. De Bundesbank, de Duitse Cen
trale Bank, heeft in het verleden immers 
genoeg bewezen dat ze haar geloofwaar
digheid bij een dergelijk inflatieniveau 
kon behouden. 

Het is duidelijk dat de ECB dit niet graag 
zal doen, zeker omdat de euro nog zijn 
reputatie als sterke munt moet waar
maken. Toch zou zij jaarlijks voor een 
klein positief effekt op de werkgelegen
heid kunnen zorgen door bijvoorbeeld de 
inflatie rond de 3 procent proberen te 
houden. Zo zou er dan toch nog een 
positief effekt kunnen uitgaan van de 
EMU op de werkgelegenheid. De voor
waarde is echter wel dat de vakbonden 
toestaan dat de lonen minder dan even
redig stijgen met de inflatie. Zij moeten 
nu maar eens hun voorkeur voor meer 
werk boven meer loon gaan bewijzen. 

Kristof Agache 
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Kristof Agache 
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1996: Het Jaar 
van het Kind 

IN HET NIEUWS 

Als je het tot op het bot uitzoekt (een term 
„bot", die de jongste weleen zeer veel in 
de mond wordt genomen, waar het over 
kinderen gaat), dan zijn er eigenlijk 

slechts twee fundamentele aangelegen
heden die een onderscheid maken tussen 
de mens en de andere diersoorten of zelfs 
levende wezens in het algemeen. 

Men zoekt het soms in het verstand, of in 
het sociaal-zijn, of in biologische ele
menten en vele van deze hebben een 
trekje van apartheid ten aanzien van de 
mens en de rest van de levende wezens. 
Maar je hebt ook dieren die in groep 
worden aangespannen en die door men
selijke uitdagingen kunnen veranderen. 
Er blijft echter een zeer grote „maar", nl. 
het gezin vindt zijn oorsprong op het 
ogenblik dat je de homo ziet verschijnen, 
zij het de homo erectus of - homo sapiens, 

zoveel honderdduizenden jaren geleden. 
Dan ontstaat een band omwille van de 
zwakheid van de menselijke baby, het 
zogenaamde Thomaseffect. Een mensen
kindje moet lang worden bijgehouden, 
lang gevoed en opgevoed eer het op eigen 
benen kan staan. En mensen streven er
naar om met hun kinderen zolang mo
gelijk samen te blijven wat die bijzondere 
band van het huwelijk steeds weer op
nieuw weerspiegelt. 

Daarnaast en even onmiddellijk is er de 
kuituur. De mens is niet tevreden met de 
voortbrengselen die de natuur biedt. De 
mens wil deze voortbrengselen verbe
teren, verfijnen, meer aangepast maken 
aan de noden van de mens. En zo krijg je 
de eerste vormen van kuituur in de land-

De hervorming van de spelling is mislukt. 
Om hun vege vel te redden, hebben de 
Vlaamse en Nederlandse ministers de 
voorstellen van de Commissie-Geerts -
die ze nota bene zelf hadden geïn
stalleerd - niet aanvaard met als gevolg 
dat we terug In de jaren dertig ver
sukkeld zijn. Geopteerd werd voor de 
voorkeurspelling met daaraan verbon
den enkele pijnlijke terugkrabbelbewe
gingen. Resultaat: niemand Is gelukkig 
met deze spelling en de ergernis is tal-
lenkante te horen. 
Die terugkrabbelbewegingen hebben 
voor een groot deel te maken met de wil 
een zekere „consistentie" te bereiken. 
Een beweging terug dus, al kon men 
daar niet te ver in gaan. Geen mens 
denkt er nog aan koopente schrijven of 
mensch. 
Toch moet een woord dat al veertig jaar 
lang als produktie worüt geschreven, nu 
plots weer als productie neergepend 
worden. /W/ra/re/daarentegen mag met 
een „k" maar miraculeus moet dan weer 
met een „c". Hetzelfde voor trakteren 
en inspecteren. Terwijl akoestiek dan 
weer met een ,,k" moet geschreven 
worden. Wie kan er nog aan uit? En dan 
hebben we het nog niet over de ronduit 
ridicule regel voor de tussen-n. 
Pijnlijk is het ook gesteld met vreemde 
namen. Nog altijd gedragen wij, Ne

derlandssprekenden, ons als een klein 
volkje; Liever dan vreemde namen con-
seduent te vernederlandsen, nemen we 
de schrijfwijze over die de buitenlandse 
persbureaus ons opdringen. Waar we 
Roemenië van oudsher met een ,,oe" 
schrijven, gebruiken we voor Djibouti 
(voormalige Franse kolonie) een „ou" en 
voor Uganda (voormalige Engelse ko-

dergelijke spelling levert het voordeel op 
dat we de bastaardwoorden - want daar
over gaat het uiteraard - uit het hoofd 
kunnen schrijven. Het Groene Boekje 
wordt meteen flinterdun zodat we het 
nog maar zelden hoeven te consulte
ren. 
Wie schrijft er nog cigaret of questle? 
Waarom moeten we dan citroenen quasi 

Mislukte spelling 
lonle) een ,,u". Kan het belachelijker? En 
Inconsequenter? 
Want dèèr zit het paard gebonden. In 
mijn boekje De sitroen van de gine-
koloog (uitgegeven bij Standaard en 
Meulenhoff) heb ik gepleit voor een 
spelling die beredeneerbaar Is, dat wil 
zeggen een spelling die logisch in elkaar 
steekt zodat elke mens met gezond 
verstand (en dus ook elk kind) ze kan 
leren zonder om de haverklap naar een 
woordenboek of een woordenlijst te 
moeten grijpen. Waar we een ,,k" horen, 
schrijven we een „k". Waar we een „s" 
horen, schrijven we een ,,s". En ga zo 
maar door. 
Ik weet wel dat je dan aan bepaalde 
woordbeelden moet wennen, maar een 

blijven schrijven? Waarom concours en 
niet konkoers. Omdat de laatste eigen
aardig oogt. We schrijven toch ook 
koers! 
Uitgerekend zij die de mond vol hebben 
over de verloedering van het Nederlands 
en over de perfide invloed van het Frans 
en het Engels, hebben de kans verkeken 
om het Nederlands een eigentijdse en 
,,Nederlandse" spelling mee te geven 
voor de volgende eeuw. Uit angst voor 
mogelijke reacties hebben ze de weg 
terug gekozen in plaats van de weg 
vooruit. 
Onze taal Is er rechtstreeks het slacht
offer van. 

Vic De Donder 

% 

bouw, als de mens voor zijn gezin de 
noodzaak ondervindt om meer uit de 
aarde te halen dan de natuur zelf kan 
voortbrengen. 

De kultuurgewasen worden een eerste 
vorm van een algemene strekking tot 
verfijning en verbetering, verdieping en al 
wat je daar verder over kan zeggen. 
Gezin en kuituur zijn nu ook in het 
algemeen zeer innig met elkaar verbon
den. De taal die de ouders in het gezin 
spreken, wordt de taal van de kinderen; 
soms dialektisch geladen, soms mooi in 
een beschaafde omgangsvorm. Door de 
wijze van leven, het waardenbesef, het 
inzicht in immateriële en materiële ele
menten en deze van elkaar afwegen, 
wordt in het gezin kuituur door de ouders 
aan de kinderen meegegeven. 
Dit alles is voor de Vlaamse Gezins
beweging De Bond: Kiezen voor kin

deren. 

Voor De Bond is ieder jaar weer opnieuw 
een jaar van het kind. En als op dit 
ogenblik de publieke opinie volledig in 
beslag wordt genomen door een aantal 
akelige feiten die zich in voorgaande 
maanden of zelfs jaren hebben afgespeeld 
en die betrekking hebben op het on
menselijk leed, de vernedering en moord 
op kinderen, dan is zulks des te meer 
juist. 

De Witte Mars van 20 oktober van dit jaar 
was een duidelijke manifestatie dat kiezen 
voor kinderen een element is dat uit het 
maatschappelijk politiek denken niet kan 
worden weggevaagd. 
Kiezen voor kinderen is een leuze, maar 
tevens een houvast, een beginsel en een 
opdracht die door De Bond, nu al ruim 40 
jaar, als een essentieel bestanddeel, als een 
motto wordt meegedragen. 
De Bond was op de Witte Mars van 20 
oktober. De Bond staat scherp om vol
ledige gerechtigheid te laten geschieden 
voor wat is gebeurd. 
Voor de toekomst moet de opleiding van 
kinderen in diverse jeugd- en socio-kul-
turele organisaties sterker worden on
dersteund door de Vlaamse departemen
ten Kuituur en Onderwijs. 
Het federaal departement Justitie moet 
zorgen voor scherpere beteugeling van 
laakbare feiten op kinderen, die zeker nog 
niet eens mogen kunnen geschieden. 
Kinderen zijn in de volle zin van het 
woord de toekomst. Kiezen voor kin
deren blijft het leidmotief van de werking 
van de Vlaamse Gezinsbeweging De 
Bond. 

Prof. dr. Frans van Mechelen, 
Nationaal Voorzitter Bond. 
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Willy Kessels op 
de Waalse brandstapel 

De Franse Gemeenschap beschikt in 
Charleroi over een Museum voor Fo
tografie, in het voorjaar van 1996 wilde 
deze instelling een expo organiseren on
der de titel Fotografen ondervragen de 

wereld. Er werd werk van acht fotografen 
geselekteerd, zeven buitenlanders en de 
Vlaming Wlly Kessels. De opening van de 
expo was voorzien op 2 maart. 
Op 30 januari deelde Georges Vercheval, 
direkteur van het Museum, zijn Raad van 
Bestuur mee dat onderzoek had uitge
wezen dat Willy Kessels niet alleen de 
gewaardeerde fotograaf van Misère au 

Borinage was geweest, maar ook de por-
trettist van Nieuwe Orde-figuren. 
Door Virginie Devillez werd een dossier-
Kessels samengesteld waarin een ant
woord wordt gezocht op de vraag wat te 
doen met het werk van koUaborerende 
kunstenaars? Want dat levert in België, in 
tegenstelling tot het buitenland, nog 
grote emoties op. Vooral in Wallonië 
want Willy Kessels was een... Vlaming! 

EEN VOLK TREEDT AAN 

Willy Kessels werd in 1898 te Den-
dermonde geboren en verloor zijn ouders 
tijdens de eerste wereldoorlog. Kessels 
ging architektuur en beeldhouwkunst stu
deren en werd de eerste binnenhuis-
architekt en vormgever van de firma Het 

Binnenhuis te Roeselare. In 1926 vestigde 
hij zich in Brussel en ging werken bij 
Vanderborght Frères, kunstwerken van 
hem werden opgenomen in internati
onale albums over moderne beeldhouw
kunst. Dan ontdekte Kessels de foto
grafie, hij legde zich toe op reklamefoto's 
en reportages. In 1930 werd een reeks 
foto's over de werkloosheid en de stad 
Brussel opgemerkt, dan volgden een re
portage over een nudistenkamp in Lin
kebeek en een over socialistische ge
bouwen in Brussel. Vervolgens werd Kes
sels reporter bij het NIR, voor die ra
diozender versloeg hij in 1934 de be-
grafenisplechtigheid van koning Albert. 
Het meest bekend werd Kessels met fo
towerk over de film Misère au Borinage 
van Henri Storck en Joris Ivens. Men 
loofde zijn sociaal en politiek engage
ment. In diezelfde periode had Kessels 
ook zijn eerste kontakten met Joris van 
Severen. In 1935 draaide hij in opdracht 
van de Verdinaso-leider de film Een volk 

treedt aan en een prent over de familie 
van Van Severen. Tijdens de verkiezing 
Degrelle-Paul van Zeeland (1937) liet de 
katolieke minister zich door Kessels por
tretteren. 

Kortom, op de vooravond van de oorlog 
was Willy Kessels een kunstenaar met een 
internationale reputatie. 
Op 10 mei 1940 wordt Kessels, evenals 
Van Severen, door de Belgische Staats

veiligheid aangehouden en naar Frankrijk 
gedeporteerd. Na zijn terugkeer opende 
hij in Brussel een fotostudio. In 1942 
portretteerde Kessel Léon Degrelle, Staf 
De Clercq en Elias en in 1944 Jef Van de 
Wiele. Werk van hem illustreert uitgaven 
van de DeVlag, Le Cercle Wallon, Volk 

aan den Arbeid en een brochure over het 
Vlaams Legioen. Hij nam ook deel aan 
Nieuwe Orde-ceremonies. 
Ondertussen had Kessels in 1943 samen 
met Bert Peleman, Wies Moens en Filip de 
Pillecyn De Meivis opgericht, een kunst
kring in Bornem-Sas die de schoonheid 
van het Scheldeland wou bevorderen. 

VOOR DE KRIJGSRAAD 

In 1945 werd Kessels aangehouden, de 
krijgsraad veroordeelde hem tot 10 jaar. 
In april 1947 werd hij in voorlopige 
vrijheid gesteld voor de herziening van 
zijn proces. 

Er waren talrijke getuigenissen in zijn 
voordeel. Zo nam de gewezen sekretaris-
generaal van de KPB het voor hem op, een 
andere kommunist dankte hem omdat hij 
door Kessels' tussenkomst uit Duitse ge
vangenschap was bevrijd. De beschul
digingen van verklikking werden ver
worpen. Op 13 juni 1947 werd Kessels 
tot 4 jaar hechtenis veroordeeld omdat hij 
„kwaadwillig en willens en wetens de 
politiek of de oogmerken van de vijand 
heeft gediend", zijn burgerrechten wer
den hem ontnomen. 

Na zijn vrijlating ging Kessels opnieuw 
aan het fotograferen, van het ministerie 
van Kuituur ontving hij een bescheiden 
financiële steun. Net zoals vele van zijn 
lotgenoten bezocht hij wekelijks de Brus
selse Rembrant, daar ontmoette hij o.m. 
Frans Van der Eist. 

Willy Kessels overleed op 10 februari 
1974 in zijn appartement in de Brusselse 
Koningstraat. 

Kessels! 

Nadat de Raad van Bestuur op de hoogte 
was gebracht van Kessels' verleden werd 
besloten dat zijn werk niet zou getoond 
worden in de voorziene ruimte, maar in 
een andere zaal van het museum „om het 
onderscheid met de andere kunstenaars 
die deelnemen aan de tentoonstelling aan 
te geven". Er was echter één tegenstem 
voor dit kompromis, namelijk deze van 
administrateur mevr. Yvy Bourmorcq. 
V. Devillez: „In haar isolement krijgt zij 

de steun van de krant Le Journal de 

Charleroi-Le Peuple waar zij caricaturist 

is, en, van haar echtgenoot Jean Guy, 

hoofdredakteur van de krant." 

Eind februari begint Jean Guy de hetze in 
deze PS-gezinde kranten, vier dagen na 
mekaar bericht hij in scherpe bewoor
dingen over deze zaak. 

In een nota schrijft museum-direkteur 
Georges Vercheval: „Naar gewoonte 

heeft Jean Guy beroep gedaan op de 

verdeeldheid, de verklikking, de dema

gogie. Zijn onverantwoorde uitlatingen 

die de opening van de tentoonstelling 

wilden verhinderen, hebben bij eerbare 

personen (...) twijfel gezaaid. Zonder an

dere informatie dan die van Jean Guy is 

een deel van de politieke klasse van onze 

streek hem in zijn houding gevolgd. Zou 

Jean Guy, zoals men beweert, werkelijk de 

sterke man van de PS zijn ? Wij staan ervan 

aan de grond genageld." 

Wanneer Ecolo de houding van Jean Guy 
aanvalt, antwoordt deze de Waalse groe
nen: „Na de oorlog werd deze fotograaf 

veroordeeld tot twintig maanden gevan

genisstrafomwille van zijn betrokkenheid 

bij de afslachting van joden, de marteling 

en deportatie van hen die zich tegen het 

fascisme teweerstelden" (Le Peuple, 13 
maart). 

In andere stukken wordt Kessels als een 
nazi omschreven en zijn naam als KeSSels 
gespeld. Op 15 maart stelt de RTBF de 
tentoonstelling voor. De programmama
ker vraagt zich af „...of degenen die een 

fascistisch kunstenaar met fascistische 

metoden aanvallen, zelf niet fascistisch 

wordend'. 

DE MACHT VAN JEAN CUY 

Er volgen nog meer reakties. „Wat is er in 

de Franse Gemeenschap aan de hand? Kan 

men geen oruierscheid meer maken tussen 

een kunstwerk en zijn schepper?" (Chan-
tal De Smet, Hogeschool voor Archi
tektuur, Gent). 

„Het is ontoelaatbaar dat een nota bene 

linkse krant de tentoonstelling van een 

belangrijk kunstenaar aanvalt, onder zo

genaamd ideologische voorwendsels." 

(Bernard FoccrouUe, direkteur van de 
Munt, Brussel) 

„Ik kan moeilijk begrijpen dat de nazi

jagers ertoe komen tentoonstellingen te 

laten verbieden en boeken te laten ver

branden zoals in de donkerste uren van 

onze geschiedenis." (Max Longrée, prof. 
Geschiedenis, Charleroi) 
„Men moet weten dat de reakties met 

betrekking tot het rechtse verleden van 

Kessels van een grote naïviteit getuigen. 

Hoeveel kunstenaars hebben geen op zijn 

minst twijfelachtig verleden gehad? Toch 

zijn ze vaak tentoongesteld en daar zijn 

geen problemen mee geweest." (Paul An-
dries, Foto-museum Antwerpen). 
In het Paleis voor Schone Kunsten te 
Brussel, dat in 1997 een tentoonstelling 
rond Kessels plant, is men vol onbegrip 
tegenover „het machtsmisbruik van Jean 
Guy en zijn reakties van het genre: „Zij 

die het werk van nazi's tentoonstellen, 

zijn zelf ook nazi's." (Cateau Robbe-

rechts, PVSK-Brussel). 
Maar al deze tussenkomsten mogen niet 
baten. Ontmoedigd schrijft mevr. Jeanne 
Vercheval aan José Gotovitch, direkteur 
van het Navorsingsinstituut WO II: „Wij 

moeten jammer genoeg erkennen dat de 

almacht van Jean Guy zijn doel heeft 

bereikt. De tentoonstelling zal niet plaats

vinden..." 

ONVOLWASSEN 

De wijze waarop Wallonië, en dan vooral 
een bepaald PS-segment, op de zaak heeft 
gereageerd stemt tot nadenken. Men had 
het steeds over „de Vlaamse fotograaf" 
en vergat er bij te zeggen dat Kessels 
zowel voor ,hnks' als voor .rechts' had 
gewerkt. Bovendien bleek eens te meer 
dat de frankofonie milder is voor haar 
boegbeelden, Hergé en Simenon, die ook 
niet zo zuiver op de graat waren. Over 
hen schrijft Gotovitch: „Aan deze kun

stenaars werden verscheidene tentoonstel

lingen en officiële hommages gewijd, niet

tegenstaande het feit dat bepaalde as-

pekten van hun persoonlijkheid bekend 

waren." 

Maar, zegt Gotovitch, in de zaak-Kessels 
hebben „schijnheiligheid en vrijwillige 

blindheid het ontwijken van het debat 

mogelijk gemaakt." 

Wat in andere landen wel kon met kun
stenaars als Celine, Drieu, Leni Riefen-
stahl en Arno Breker brengt Gotovitch tot 
de bedenking dat „in enkele weken tijd 

door een heftige perscampagne en door 

verklaringen die noch voor demagog, 

noch voor bedreigingen of belediging te

rugschrokken op de slechts mogelijke ma

nier een oplossing gegeven werd aan een 

probleem dat na de bezetting aan de orde 

was. Bij ons is het debat nooit echt van 

start gegaan, als dat wel kan zal men 

kunnen oordelen of onze samenleving 

eindelijk volwassen is geworden." 

Het is nu afwachten hoe Jean Guy zal 
reageren wanneer in 1997 het Paleis voor 
Schone Kunsten het werk van Wdly Kes
sels gaat tonen... (mvl) 
c» Kessels op de brandstapel. V. Devillez. 

20 blz. Uftg. Navorsings- en Studie

centrum voor de Geschiedenis van de 

Tweede Wereldoorlog, Residence Pa

lace Blok £, Wetstr. 155 (bus 2) 1040 

Brussel. 

c» Willy Kessels. Christine De Naeyer. 

Vitg. Musée de la Photografie, Char

leroi, 75 blz. 870 fr. 

van PS-
wallonlë 
krugt Willy 
Kessels, 22 
Jaar na z|Jn 
overlijden, 
nog geen 
amnestie. 
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