
V oor het eerst m de politieke 

geschiedenis van België heeft een 

volksraadpleging een beslissing van 

het stadsbestuur herroepen. Dat gebeurde in 

Gent, naar aanleiding van de discussie over het 

bouwen van de ondergrondse "Belfortparking". 

Als aanvulling op het mobiliteitsplan - dat de 

wagen uit de stadskern bant - lag de bouw van 

die parking in het Gentse 

meerderheidsakkoord vervat. Het bestuur was 

van oordeel dat daardoor de bereikbaarheid 

van de stad gewaarborgd kon worden. 

H'Ct WfJ -^^i<^ 'de fCc^uitfy^i^M 

Lees biz. 8 

Ongeveer 40% van de Gentse kiezers 

maakten zondag jl. via een referendum 

duidelijk het met met deze visie eens te zijn. Er 

hing volgens de tegenstanders een te duur 

prijskaartje aan de bouw van de parking. Velen 

zagen bovendien met in waarom men eerst een 

ondergrondse parking zou aanleggen om er 

later een andere bestemming aan te geven. 

Voor de meeste tegenstanders ging het met op 

de wagen uit de stadskern te verwijderen om 

tegelijk in de "Kuip" een parking aan te leggen 

en zo de autobestuurder aan te trekken. 

Onafgezien van de verschillende 
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argumenten, die allen om één of andere reden 

steek hielden, maakt het Gentse referendum 

deel uit van een democratisch "leerproces". Zo 

moet het begrip referendum afgelijnd worden. 

In Gent was er sprake van een "correctief' 

referendum. Er werd aan de bevolking 

gevraagd een beslissing van een door het volk 

verkozen meerderheid goed of af te keuren. 

Daartoe dienen verkiezingen, geen referenda. 

Anderzijds had het stadsbestuur een 

volksraadpleging kunnen houden vooraleer de 

beshssing werd genomen. Op dat moment stelt 

zich de vraag wanneer en hoe referenda 

worden georganiseerd. 

In Gent riepen de meerderheidspartijen 

de burger op thuis te blijven, de 

oppositiepartijen mobiliseerden om te gaan 

stemmen. Dat gaat voorbij aan het nut en de 

essentie van een referendum. Een 

volksraadpleging overstijgt de partijpolitieke 

tegenstellingen. Nagenoeg alle Gentse partijen 

hebben bovendien de burger nogal misprijzend 

in verwarring gebracht. Wie voordien tegen 

referenda gekant was, nep opeens op om te 

gaan stemmen. En omgekeerd. 

Hoewel wettelijk met verplicht, zal het 

stadsbestuur de uitslag van het referendum 

respecteren. Waarnemend VU-voorzitter Patnk 

Vankrunkelsven pleit dan ook voor het 

invoeren van een bindend referendum. 

(evdc) 

Arbeidsduurvermindering. 

I-zus en ISO 

Over de wet Di Rupo. 

Ontsla eens een trainer. 
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Over Leo Elaut. 

T erwijl WIJ dit commentaar schrijven 
trekt de Witte Woede door de hoofd

stad Dat IS met de eerste keer Bij tijd en 
Wijle rukt de welzijnssector Uit dezer dagen 
zelfs zeer breed van het ziekenhuisper
soneel, over de rusthuizen, de opvoedings-
instellingen, de revalidatiecentra tot de 
thuisverpleging Een breed front over alle 
vakbonden heen is dit keer met op zoek 
naar loonsverhoging, maar naar meer ba
nen en bijkomende middelen voor een 
betere dienstverlening In de voorbije we
ken zijn er reeds acties geweest en liet de 
federale regering interesse blijken, wat 
reeds veel is voor een veelgeplaagd ka
binet Interesse dus maar nog geen con
crete resultaten, daarom de witte uitstap 
naar Brussel leder van ons is al eens ge
confronteerd met medisch onderzoek, 
verzorging voor zichzelf of voor familie
leden en heeft ervaren dat artsen veel te 
vlug „de volgende'' roepen Buiten het 
stellen van enkele oppervlakkige vragen 
heeft men zo weinig tijd om te luisteren, 
moet de verpleegkundige te snel een 
spuitje geven, een verband leggen platen 
nemen Het moet allemaal zo snel De 
welzijnssector is echt geen liefdadigheids
instelling Onpersoonlijkheid heeft zich van 
het beroep meester gemaakt Als we ons 
een kankaturale vergelijking mogen ver 
oorloven zouden we zeggen dat de eer 
tijdse gezelligheid van het winkeltje-om-
de-hoek beeld staat voor het geduldig 

luisterend oor van de huisarts en de on
overzichtelijke supermarkt voor het stevig 
uitgebouwde, maar vaak zo mensonvrien 
delijke ziekenhuis Hetzelfde geldt het be
jaardentehuis het instituut voor gehan
dicapten, het revalidatiecentrum, enz De 
meeste van deze instellingen zijn bijzonder 
hoogtechnologisch uitgerust en zijn voor
beelden van hygiënische verzorging Ze 
worden bestuurd door bekwame directies 
bijgestaan door gemotiveerd personeel 

De 
volgende! 
Verzorgingsinstellingen, en hier knelt het 
schoentje, moeten echter meer zijn dan 
goedbestuurde, cleane fabrieken Omdat 
de mens er met de pijnlijkste ogenblikken 
van zijn bestaan geconfronteerd wordt en 
in zijn schamelste uitvoenng bovendien 
totaal afhankelijk is van de goede wil en van 
de kennis van anderen kan en mag over 
verzorgingsinstellingen met enkel in ter
men van winst en verlies worden gespro 
ken 

Wat met wil zeggen dat verkwisting en 
gesjoemel - waaronder wij zeer zeker de 
zwarte erelonen rekenen' - duldbaar zou 
den zijn Omdat geneeskundige verzorging 
zeer duur is gaat het hier in vele gevallen 
om overheidsgelden, daarom is goed be
steden noodzakelijk en behoorlijk beheer 
vereist Deze verzuchting staat met haaks 
op de vragen van de welzijnssector het is 
met het aantal banen dat voor de verliezen 
van de Sociale Zekerheid zorgt, maar het 
fout omspnngen met de gelden Enkele 
voorbeelden onnodig gebruik van dure 
medische apparatuur onverantwoord 
ziekteverzuim overdreven voorschrijven 
van geneesmiddelen En recent de ver
halen over onvoldoend geschoolde en 
slecht betaalde assistenten die zonder on
derbreking dagenlang aan de operatietafel 
staan en daarbij telefonisch door de hoofd
chirurg worden gegidst Dit is het negeren 
van de hulpbehoevende mens Dat de 
assistenten die daarover publiekelijk hun 
beklag deden door hun meerderen ach
tervolgd en gepest worden is een schande 
voor de medische wereld 
Deze en andere praktijken wijzen op de 
fout gegroeide mentaliteit die het ver
zorgen van mensen tot louter geldkloppenj 
voor enkele hooggespecialiseerden her 
leidt 
Zieken naar lichaam en geest, hulpvra 
gende bejaarden, mensen met een han 
dicap, moeten met de grootste liefde wor 

den omringd Want mensen verzorgen 
vraagt met alleen kennis van zaken maar 
naast lichamelijke en geestelijke inspan
ning ook liefde voor mens en beroep 
Daarom is de eis van de welzijnssector voor 
meer banen terecht Investeren in welzijn 
verzekert met alleen de volksgezondheid, 
maar ook de tewerkstelling En investeren 
kan Op voorwaarde dat alle misbruiken 
genadeloos weggesneden worden en dat 
de overheidsgelden goed, maar zuinig be
heerd worden 
Onvermijdelijk stoten wij hier op het com
munautaire aspect van het probleem De 
welzijnssector denkt en werkt fundamen 
teel anders in Vlaanderen dan in Wallonië 
Deze vaststelling is met nieuw Daarom is 
het onbegrijpelijk dat de bevoegdheden 
van Tewerkstellingen Volksgezondheid on
der de voogdij van federale mimstenes zijn 
gebleven Beide matenes behoren uitge
sproken tot de eerste zorgen van de ge 
meenschappen dicht bij de mensen en in 
het belang van de mensen Het is dan ook 
aanvaardbaar dat een onvoltooide staats
hervorming een degelijk welzijnsbeleid in 
de weg staat De eis van de welzijnssector 

meer banen voor een betere dienstver
lening toont aan dat een nieuwe ronde in 
de staatshervorming wel degelijk zin heeft 
De volgende' 

Maurits van Liedekerke 

•Sfe?' 



Centrvfication 
Bovenstaand woord zal zonder twijfel een 
plaatsje vinden in het 'stijlboek' van De 
Standaard. Het begrip slaat op een 
terugkeer van de meer-begoeden naar de 
stadscentra. Op vraag van voornoemd 
dagblad zette de KULeuven de 'randvlucht' 
van een aantal Europeanen in kaart. 
Daaruit blijkt dat met name Britten, 
Fransen en Duitsers vanuit Vlaams-

Brabant terug naar hartje Brussel gaan. Er 
zou zelfs al sprake zijn van een 'Marollen-
effect': rijkere medemensen gaan in deze 
'armenwijk' wonen, knappen ze op en 
verdringen daardoor de oorspronkelijke 
bewoners. Eén van de redenen waarom 
EU-burgers naar de stad trekken is omdat 
ook zij de dure gronden en woningen in de 
Rand niet meer kunnen betalen. 

In memoriam 
„Het politieke heengaan van Vic Anclaux laat voorlopig ook 
de initiatieven werkend nnet kansarme jeugd wat venweesd 
achter. Zij vonden in hem een gedreven pleitbezorger van 
meer Vlaamse inspanningen en middelen voor jeugd In 
achtergestelde buurten, ook al gaat het vaak om niet-
Nederlandstallge jongeren. Het Is dan ook bijzonder iro
nisch dat een collegelid met zo'n open beleid naar an
derstaligen, moet struikelen over taal." 

Gelezen in Het Vertoog, nieuwsbrief van de Vlaamse 
Gemeenschapscommissie, december 1997. 

• D O O R D E W E E K S • 

Een school heeft het recht om 
haar leerlingen het dragen van een 
hoofddoek tijdens een stage te ver
bieden. Dat besliste een rechter in 
kortgeding. De zaak draait rond een 
zestal islamitische meisjes dat zich ver
zette tegen het schoolreglement en 
naar de rechter stapte. De zes gaan in 
beroep. 

^ Ongeveer één op vijf leerlingen 
die het middelbaar onderwijs verlaat, 
doet dat zonder getuigsciirifc op 
zak. 

^ iHet benzinestation waar het 
lichaam van Loubna Benaïssa werd te
ruggevonden is voor één symbolische 
f r verkocht aan de gemeente Eisene. 
Die zal er mogelijk een parkje aan
leggen. 

• Meer dan de helft van de CVP-
Jongeren vindt dat Leo Delcroix beter 
uit de politiek stapt. Volgens 36,5% 
onder hen is Bert Anclaux een politicus 
die 'aan de gewenste kwaliteiten' vol
doet. 

• Het gebruik van CSM's is binnen 
de het Antwerpse gerechtsgebouw 
verboden. De rechters werden telkens 
weer in hun overpeinzingen gestoord 

• De Thalys-verbinding Brussel-
Parijs, vorige week officieel ingereden 
door het vorstenpaar heeft al een eer
ste keer te kampen gehad met ac
tievoerders die het verkeer onmogelijk 
maakten. Wat meteen duidelijk maakt 
waarom de Thalys goed is voor het 
binnenlands treinverkeer: dat onder
vond geen last van de actie. 

• De Franstaiigen blijven zich ver
zetten tegen een totaalverbod op ta
baksreclame. Ze krijgen daarin een on
verwacht medestander in de persoon 
van minister van Volksgezondheid 
Colla die eens niet tegen een verbod 
is. 

• De gevangenissen zitten inder
daad overvol. Een Tongenaar die ver
oordeeld was tot twee jaar wilde koste 
wat kost de cel In. Omdat hij wandelen 
werd gestuurd pleegde hij diezelfde 
dag nog een diefstal met geweld. Hij 
kreeg een onderkomen achter tralies. 
Datzelfde gebeurde ook met Jean-
Pierre Van Rossem. zij het dat die te laat 
kwam. 

FISCALE AUTONOMIE 

Nog steeds worden Vlaamse gewestbe-
lastingen zoals de onroerende voorhef
fing en successierechten door de federale 
administratie geïnd om nadien de op
brengsten aan de Vlaamse overheid, de 
provincies en de gemeenten door te stor
ten. Het was Vlaams parlementslid Chris 

Vandenbroeke (VU) die minister van Fi
nanciën, Wivina de Meester (CVP), in
lichtte over het feit dat niet alle op
brengsten de Vlaamse overheden toe
komen. Zo worden de boeten, verwijl- en 
nalatigheidsintresten m.b.t. de successie
rechten niet naar de gewesten doorge
stort. Toen Vandenbroeke als gemeen
schapssenator aan federaal minister van 
Financiën Philippe Maystadt (PSC) vroeg 
over welke som het ging, bleef deze het 
antwoord schuldig. 

Alieszms gaat het om een behoorlijk be
drag. Bovendien blijkt dat sommige ge-
westbelastingen, zoals deze op spelen en 
weddenschappen, niet of nauwelijks door 
de federale administratie worden gecon
troleerd. Daardoor liggen deze belas
tingen veel lager dan de opbrengst die ze 
zouden moeten opleveren. 
Op vraag van het Vlaamse parlement, 
heeft de Vlaamse regering een ontwerp
decreet over de eigen inning van de 
onroerende voorheffing goedgekeurd. 
Eerder dit jaar is de Vlaamse regering 
gestart met de eigen innning van het Kijk
en Luistergeld. Bovendien zal de Vlaamse 
overheid een fiscale administratie uit
bouwen die voortaan zelf de inning én de 
controle op de inning van gewestbe-
lastingen kan doorvoeren. Uiteraard 
wordt dit alles beschouwd als een be
langrijke stap naar een volwaardige 
Vlaamse fiscale autonomie. Dat dit met 

sociale maatregelen gepaard kan gaan, 
bewijzen de tariefverminderingen die de 
Vlaamse overheid wil invoeren. Op de 
onroerendende voorheffing worden der
gelijke verminderingen voorzien voor 
kinderlast, handicap en bescheiden wo
ningen. Overigens zouden de vermin
deringen automatisch worden toegekend. 
Huurders, evenwel, zullen ze nog moeten 
aanvragen. 

STAKING 

Franstalige advocaten en magistraten uit 
Brussel hebben aangekondigd op 29 april 
1998 een "stiptheidsactie" te zullen voe
ren. Ze betreuren het uitblijven van con
crete maatregelen om de gerechtelijke 
achterstand te verhelpen. In feite willen 
ze dat de taalwet van 1935 wordt ge
wijzigd. Deze bepaalt dat tweederde van 
de magistraten tweetalig moet zijn. 
De gewezen Franstalige ministers van 
Justitie Jean Gol (PRL), Philippe Mou-

reaux (PS) en Melchior Wathelet (PSC) 
weigerden de taalwet toe te passen. Door 
de onwettige benoemingen van éénta-
ligen besloten de Franstaiigen het Ne
derlands niet langer aan te leren. Het 
bevestigde bovendien hun visie dat Brus
sel een Franstalige stad is. 
De huidige minister van Justitie Stefaan 

de Clerck (CVP) probeerde eerst de taa-
wet toe te passen, maar kwam nadien 
onder druk te staan. De Franstaiigen 
beweerden dat de vrijgekomen plaatsen 
niet opgevuld raakten en eisten een aan
passing van de taalwet. De Clerck gaf 
onbegrijpelijk toe. Hij wil de lat "iets" 
lager leggen: de "helft" van de tweetalige 
magistraten zou slechts een "functionele" 
Nederlandse taalkennis moeten verwer
ven. De Clerck heeft daartoe een wets-

Ja-stemmers 

kregen een 

nee. 

ontwerp in de Senaat ingediend. De mi
nister denkt dat deze maatregel de taai
verhoudingen niet wijzigt. Hij vergist zich 
en hij weet dat. Het is een beproefde 
methode van de Brusselse Franstaiigen 
om de taaiexamens te laten vereenvou
digen zodat de in de wet vastgelegde 
taaiverhoudingen in het "Brusselse wer
kelijke land" gewijzigd worden. Waarom 
benoemt de minister geen perfect twee
talige Vlamingen? Ook dat kan het "tij
delijk" tekort aan werkvolume opvullen. 
Slechts op die manier zullen de Frans
taiigen vanzelf een "mentaliteitswijziging" 
ondergaan en het Nederlands op een 
degelijke wijze aanleren. 

CVP-CONCRES 

Op het CVP-congres van zaterdag jl. 
werden geen communautarie eisen ge
steld. Het werd een lauw congres omdat 
de christen-democratische violen geens
zins gelijkgestemd zijn. Minister van Be
groting en Financiën Wivina Demeester 
en Johan de Roo, fractieleider in het 
Vlaams parlement, zijn het niet eens over 
de financiering van het basisonderwijs. 
Federaal minister van Arbeid Miet Smet 

en haar partijgenoot in de Vlaamse re
gering Theo Kelchtermans ruzieën over 
de verplichte opleiding voor jonge werk
lozen. Om de tegenstellingen te verhullen 
haalde CVP-voorzitter Mare van Peel uit 
naar de "georganiseerde vrijzinnigheid" 
de "loge" en de "vrijzinnige liberalen". 
Welke burger heeft boodschap aan een 
negentiende-eeuwse schooloorlog die 
geenszins de belangen van de leerlingen 
of ouders, maar wel van machtsgroepen 
ondersteund? 

De jongeren hekelden de CVP-interesse 
"louter en alleen voor de macht". In de 
christen-democratische partij wordt de 
generatiekloof vooralsnog niet gedicht. 
Het hoeft dan ook geen verwondering dat 
het congres in het teken stond van de 
interne werking. Er werd ook een ver-
ruimingsronde afgekondigd. Een aantal 
individuen als de Antwerpse cultuursche-
pen Eric Antonis en acteur Jef Demedts 

rekenen zich voortaan tot de CVP An
deren wachten af. Er is evenwel geen 
sprake van een venieuwing van de partij, 
noch van het aanspreken van maatschap
pelijke groepen. 

De CVP is niet enkel over meerdere 
thema's verdeeld, binnen de partij ont
staat ook onenigheid over de volgende 
coalitiepartner. De meesten azen op sa
menwerking met de VLD, maar dat hoort 
de premier met graag. Daarom houdt de 
CVP-voorzitter de kerk in het midden. 
Toch staat premier Dehaene voor een 
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Se non è vero... 
Waarde Heer Hoofdredacteur, 

Het moet toch een lijdensweg zijn, wanneer u werkt voor een 

klein krantje. Ge brengt iets aan en de anderen gaan ermee 

lopen. Zo b.v. dat dossier met die Euro-douches, ge weet wel: 

waar gij van die onzedige foto's bij publiceert. Vorig jaar, op 

donderdag 26 december om precies te zijn, las ik dit op de 

voorpagina van WIJ: „De parlementsleden zullen niet te 

klagen hebben over hun riante werkomgeving. (...) Nog eens 

128 extra douchecellen - 703.125 fr. per stuk - zijn aUicht 

voor onbekenden bestemd." U meldde toen ook dat Jaak 

Vandemeulebroucke en zijn medewerker Bart Stasi de be

dragen aankloegen bij de Kommissie Begrotingskontrole. 

Schetst u mijn verbazing toen ik afgelopen weekeinde in het 

onafhankelijk dagblad De Morgen het volgende las: „De top 

van het parlement heeft besloten een speciale task-force op te 

richten die de Europese pers van zeer nabij in het oog moet 

houden. Directe aanleiding voor dit initiatief is naar verluidt 

het verhaal van de dure douches waarmee deze krant enkele 

weken geleden uitpakte." Dit 'verhaal van De Morgen' zou 

rechtstreeks aan de basis liggen van de 'censuurcommissie' 

van het Europees parlement. 

Mijnheer Van Liederkerke: dat is toch intellectueel oneerlijk! 

Dat gij daar niet op reageert! Gij zult u wel in het okselzweet 

werken om die onafhankelijke snoodaards van De Morgen 

zich met uw crème uit zelfgenoegzaamheid te laten dou

chen! 

Daarom, vriend van de bovenste schrijfplank, raad ik u aan 

om eens bij die van De Standaard te rade te gaan. Daar zuilen 

zij u ongetwijfeld kunnen helpen. Eerst geven ze een extra 

katern uit over hoe ge een krant moet ineensteken en daarna 

hangen ze op de radio den onnozelaar uit over hun stijlboek. 

Als die u niet kunnen helpen! 

Steeds bereid - ook vanwege mijn madam - om u met raad en 

daad bij te staan. 

De Gele Geeraerts 

• DOORDEWEEKS • 

dilemma. De SP weet zich electoraal 
sterker te profileren dan de coalitiepart
ner en laat bovendien niet na om de 
christen-democraten met de vinger te 
wijzen. Het debat over de financiering 
van het basisonderwijs is daar een voor
beeld van. SP-voorzitter Louis Tobback 

loopt bovendien niet hoog op met het 
rapport van de Rwanda-commissie, voor
gezeten door Frank Swaelen (CVP). Ook 
Miet Smet kreeg een veeg uit de pan. 
Tobback is het niet eens met haar voorstel 
om jonge laaggeschoolde werklozen tot 
een opleiding te verplichten. Hij eist op 
zijn minst dat de opleiding met tewerk
stelling gepaard gaat. 
De snelle reactie van Tobback op het 
voorstel van Smet kwam niet uit de lucht 
gevallen. De SP moet het vertouwen van 
de vakbonden terugwinnen. Zaterdag jl. 
vierde het ABW haar honderdjarig be
staan. Oorspronkelijk was Tobback uit
genodigd om een toespraak te houden. 
Deze werd veelbetekenend "geannu
leerd". Het ABYV verwijdert zich van de 
bevoorrechte partijpolitieke partner. De 
Waalse vleugel blijft voor de versterking 
van de openbare sector pleiten. De so
ciaal-democratische partij kan een der
gelijke achterhaalde eis niet langer on
dersteunen. De SP steunt bovendien het 
voorstel van premier Dehaene om de 
brugpensioenleeftijd te verlagen. Daar
mee kan het ABW niet instemmen. De 
uitval van Tobback naar Smet moest dan 
ook het vertrouwen van de achterban 
opwekken. 

EUmPK 

De Europese Unie zal uitbreiden. Dat 
werd verleden week vrijdag en zaterdag 
tijdens de Europese top in Luxemburg 
beslist. De toetreding van tien Oost-
Europese landen en Cyprus zal "pro
cesmatig" geschieden. Met zes landen -
Polen, Hongarije, Tsechië, Slovenië, Est
land en Cyprus - zullen meteen bilaterale 
onderhandelingen worden aangeknoopt. 
Deze landen voldoen aan de door de 
Europese Commissie opgelegde politieke 
en economische criteria. Bulgarije, Roe
menië, Litouwen en Letland moeten hun 
toetreding nog even afwachten. Deze 
landen voldoen min of meer aan de 
politieke criteria, maar kunnen, aldus de 
Commissie, de economische competitie 
binnen de Unie nog niet aan. Slovakije 
komt wel aan de economische criteria, 
maar niet aan de politieke voorwaarden 
tegemoet. 

Dat is ook één van de belangrijkste re
denen waarom Turkije uit de Europese 
boot valt. De mensenrechten worden er 
niet gerespecteerd en er is de moord
dadige oorlog tegen de Koerden. Het 
regime in Turkije heeft meer weg van een 

fundamentalistische en militaire dicta
tuur dan van een democratie. Er is bo
vendien de Turkse onwil om het militair 
conflict met Cyprus bij te leggen. 
De Europese top heeft duidelijk de na
kende botsing tussen de beschavingen 
aangetoond. Dat werd reeds door de 
Amerikaanse politolooog Samuel Hunt

ington voorspeld. 

Het zijn precies de Amerikanen die wat 
meer Europese "goodwill" tegenover Tur
kije hadden gevraagd. Turkije is NAVO-
lid. Daarmee onderkent de VS het Turks 
militair-strategisch en geopolitiek belang. 
De Turkse regering, in samenspraak met 
de oppositie, heeft alvast de Europese 
houding met klem veroordeeld. Ankara 
heeft de relaties met de EU voorlopig 
bevroren. 

Van Peel zoeict 
dokters voor 

zieke CVP. 

S in(ds (Je staatshervorming van 1995 neemt de 
hervorm(de Senaat de taak van 

Teflektiekamer" op zich. Daar kwam tot nu toe weinig van 
in huis. Het euthanasiedebat was een welgekomen 

uitzondering. 

Sterven is deel 
van het leven 

In tegenstelling tot het debat over abor
tus, werd er dit keer sereen en wars van 
Ideologische dogma's gedebateerd. De 
senatoren kwamen daarmee tegemoet 
aan datgene wat bij de bevolking leeft. Zo 
hield het Vlaams Verbond voor Gepen
sioneerden (VWO op 26 oktober 1995 
een congres over palllatleve zorgen en 
euthanasie. Onder de deelnemers werd 
een enquête georganiseerd. Daaruit bleek 
„dat de standpunten van voorstanders en 
tegenstanders van euthanasie heel dicht 
bij elkaar liggen en dat er in Vlaanderen 
een consensus over het delicaat probleem 
mogelijk Is." 
Dat kwam ook in de senaat tot uiting. De 
VU had zich grondig op het debat in de 
Hoge Vergadering voorbereid. Reeds op 
17 februari 1997 had de ethische com
missie van de partij, onder het voor
zitterschap van VIc Andaux, enkele dui
delijke bakens uitgezet. Er werd vooreerst 
verwezen naar de vrijheid van parle
mentsleden tot wetgevend initiatief en 
naar de gewetensvrijheid bij standpun
tinname. Niet onbelangrijk was de pre
cieze definiëring van euthanasie. In de 
visie van de ethische commissie werd dit 
begrip omschreven als „Het opzettelijk 
levensverkortend handelen bIJ een on
geneeslijk zieke patiënt wiens leven niet 
meer te redden is en die ondraaglijk en 

uitzichtloos lijdt." in tegenstelling tot wat 
in het Raadgevend Comité voor Bio-ethlek 
werd vooropgesteld, moest het verzoek 
van de patiënt voorrang hebben op leder 
ander verzoek zoals dat van nabestaan
den, ouders of familie. Overigens was er 
de onlosmakelijke koppeling van de "on
omkeerbare terminale fase" aan "het on
draaglijk en uitzichtloos" lijden. 
Twee onderliggende visies lagen aan de 
definiëring van de ethische commissie ten 
grondslag. Bij het menswaardig sterven 
staan palllatleve zorgen voorop zodat de 
vraag naar euthanasie zoveel mogelijk 
vermeden kan worden. Daartegenover 
bestond er een consensus over het staken 
van zinloze medische behandeling. Een 
dergelijke behandeling komt immers al te 
vaak neer op wat men de "zinloze the
rapeutische hardnekkigheid" noemt. 
Hoezeer argumenten worden aangereikt, 
basisbeginselen worden vastgelegd en 
krachtlijnen worden uitgetekend, bij ethi
sche discussies duikt steeds de prangende 
vraag op of al dan niet wetgevend moet 
worden opgetreden. Met betrekking tot 
euthanasie kan zowel het wetgevend ini
tiatief als het uitblijven ervan tot willekeur, 
misbruik en zeifs moord lijden. Bovendien 
gaat het om een complexe, bijzonder 
persoonlijk gebonden en ideologische 
problematiek waar standpunten voor of 

tegen wetgeving niet duidelijk aflijnbaar 
zijn. Het Raadgevend Comité voor Bio-
ethiek sprak de wens uit een wetgevende 
regeling voor euthansie vast te leggen. De 
VU-senaatsfractle, bij monde van Jan 
Loones, poogde deze complexe discussie 
eerst en vooral te herleiden tot de cen
trale vraag of euthanasie al dan niet straf
baar moet zijn. 
„Neen", zo oordeelt de fractie, „het kan 
niet dat iemand in de meest penibele 
omstandigheden tegen zijn wil in leven 
wordt gehouden. Het kan bovendien niet 
dat dokters door een onvolmaakte wet
geving In gewetensnood geraken en niet 
kunnen doen wat zij noodzakelijk oor
delen." Evenmin wil de fractie dat de 
patiënt aan de willekeur van een on
verantwoordelijke dokter of een hard
vochtige familiale omgeving overgelaten 
wordt. Daarom kan de straffeloosheid niet 
zonder een aantal strenge voorwaarden. 
Er moet bewijs worden geleverd over de 
omstandigheden die euthanasie mogelijk 
maken. Die bewijsvoering moet met een 
gerechtelijke controle gepaard kunnen 
gaan. 
Terecht merkt Jan Loones op dat eu
thanasie niet uit de strafwet kan worden 
gehaald zolang geen duidelijkheid bestaat 
over het begrip en de begrenzing ervan. 
Daarbij is het lot van de niet-termlnale en 
wilsonbekwame patiënten bepalend. 
Daarom is de definitie zoals door de Com
missie voor Bio-ethiek gehanteerd, on
volmaakt. Daaraan moet worden toege
voegd dat het om ongeneeslijk, terminaal 
zieke patiënten gaat. Pas als dat gere
aliseerd wordt, is de VU '̂ractie vragende 
partij voor een duidelijke wetgeving. 
Jan Loon^: „ Wef sterven Is, als eindpunt 
ervan, deel van het leven. Als de maat
schappij ervoor moet zorgen dat ledereen 
op een menswaardige wijze kan leven, dan 
is ze eveneens verantwoordelijk voor het 
menswaardig sten/en.'' 

(evtfcl 

18 december 1997 



stof tot spreken 
Na de brand in het Vlaams Huis 'De 
Roeland' in Gent had Vande Lanotte 
aangekondigd te zullen vergaderen met 
„de verscheidene verantwoordelijken 
van de ordediensten teneinde erop toe te 
zien dat een aantal instellingen extra 
zouden worden in het oog gehouden." 
VB-senator Verreycken vroeg de minister 
hem daarvan een lijst te bezorgen. 

„De vergadering waarover u spreekt 
heeft effectief plaatsgevonden en de 
noodzakelijke maatregelen werden 

daarbij getroffen. Om reden van de 
veiligheid is het vanzelfsprekend niet 
opportuun de plaats, de aard en de duur 
van de genomen maatregelen bekend te 
maken. Overigens is thans uit het 
gerechtelijk onderzoek gebleken dat de 
dader van de aanslag allerminst uit 
politieke overwegingen heeft gehandeld 
maar wellicht meer uit financiële 
overwegingen." luidde het antwoord. 

• WETSTRAAT • 
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:n het Vlaams parlement wordt het debat over de 
hervorming van het basisonderwijs door de 

klassiel<e breul<lijn tussen l<atholieken en vrijzinnigen 
beheerst. De VU biedt een alternatief. 

Onderwijs boet 
aan belang in 

Ondersteund door alle politieke partijen 
in het Vlaams parlement, verklaarde On
derwijsminister ÏMC van den Bossche (SP) 
dat de middelen die door de hervorming 
van het secundair onderwijs vrijkomen, 
gebruikt zouden worden voor het ba
sisonderwijs. Daartoe was de minister op 
zoek naar kredieten. Begin oktober 1997 
nam hij, onder niet aflatende druk van het 
onderwijsveld, het initiatief 150 miljoen fr. 
voor beleidsondersteuning van directies en 
verbetering van administratieve omkade
ring uit te trekken. Nu plots, alsof het om 
goochelkunsten gaat, komen verborgen 
rekeningen ten bedrage van 876 miljoen fr. 
en een krediet van 1,2 miljard te voor
schijn. Hoewel de VU overtuigd is van de 
noodzaak meer middelen voor het on
derwijs en in het bijzonder het basis
onderwijs te besteden, keurt zij de ge

volgde handelswijze van de meerderheids
partijen af. Een dergelijk belangrijk dossier 
moet zonder touwtrekkerij en in volle 
klaarheid behandeld worden. 

KWALITEIT 

Namens de VU-fractie in het Vlaams par
lement stellen Kris van Dijck, Nelly Maes 

en Chris Vandenbroeke dat het beleid in de 
eerste plaats een visie op de rol van het 
onderwijs in de samenleving tot doel heeft. 
Naast het leggen van accenten en pri
oriteiten hoort daar een doortastend op
treden bij. Voor de VU staan steeds de 
pedagogische behoeften en de kwaliteit 
van de onderwijs-organisatie voorop. Het 
debat moet zich op de inhoud van het 
dossier richten met daarin als centrale rol 
de leerlingen, leerkrachten en directies. De 
kennismaatschappij voorbereiden doet 

De Vlaamse pariementslec/en Kris van 
Dijck, Nelly Maes en Chris 

Vandenbroeice bieden een 
geloofwaardig, efficiënt en 

toekomstgericht alternatief voor de 
huidige klassieke schooloorlog. 

men niet door in het onderwijs te be
zuinigen of door overdreven krenterig met 
de middelen om te springen. Ook aan het 
ongezond opbod tussen de onderwijs-
netten moet een einde worden gesteld. 
Het onderwijsbeleid kan geen voorwerp 
zijn van een koehandel tussen de meer
derheidspartijen, noch van een achter
haalde schoolstrijd. 

De VU-parlementsleden: „Sinds het einde 

van de jaren 1980 boet de onderwijs-

Rwanda en de "politique a la Beige" 
Voor sommigen die per se unanimiteit 
nastreefden, l<wam het Rwanda-rapport 
van de senaatscommissie als een Sin-
terl<laasgeschenk. iVlet betrekking tot 
hoofdstuk vier over de disfuncties en 
verantwoordelijkheden en hoofdstuk vijf 
over de aanbevelingen moesten de hard
ste politieke noten gekraakt worden. De 
discussies daaromtrent werden nauwelijks 
bepaald door de dramatische Rwandese 
gebeurtenissen van 7 april 1994. Het wa
ren de Belgische, klassieke en politieke 
scheidingslijnen die het debat beheers
ten. Het neerpoten van SP-senator Guy 
Moensln de Rwanda-commissie had enkel 
te maken met de verdediging van Willy 
Claes en het afremmen van de goed
menende partijgenoot Patrick Hostekint. 
ifiden van de meerderheid als Moens en 
Ludwig Caluwé (CVP) wilden de schade 
beperken. Een aantal oppositieleden 
wilde dan weer kost wat kost Claes en Leo 
De/c/o/x "pakken". 

In de commissie was de VU door senator 
Fe/t/^nc/atyxvertegenwoordigd Hij heeft 
zich steeds tegen de klassieke politieke 
tegenstellingen verzet en trachtte de koe 
bij de horens te vatten. Anciaux wou te 
weten komen wat de oorzaken waren van 

vu-senator Bert Ancluax streefde naar een 
eerlijk en volledig Rwanda-rapport. 

de moord op de tien para's en van de 
nadien losgebarsten genocide. Als dui
delijk was geworden dat Delcrolx fouten 
had gemaakt, moest dat in het rapport 
vermeld worden. Indien Claes een pluim 
verdiende kon dat eveneens aangestipt 

worden. Juist om het parlementair on
derzoek eerlijk en volledig te kunnen voe
ren, heeft de VU zich tegen het moedwillig 
achterhouden van informatie verzet. De 
Verenigde Naties hebben hun vertegen
woordigers verboden voor de commissie 
te komen getuigen. Ook het Hof heeft 
zich niet willen verantwoorden voor de 
eventuele invloeden die het op dit dossier 
uitoefende. Naar alle waarschijnlijkheid 
zijn de koninklijke invloeden niet door
slaggevend geweest. Maar, Anciaux werd 
terecht wantrouwig bij de boycot van de 
monarchie. 
Omwille van de niet mis te verstane in
houd en de kracht van een unaniem 
rapport, heeft Bert Anciaux uiteindelijk 
het Rwanda-rapport goedgekeurd. De 
wijze waarop SP-senator-voorzitter-bur-
gemeester Louis Tobbackhet rapport zon
der het te hebben gelezen meteen kel
derde, is onbegrijpelijk en tegelijk be
lachelijk. Het getuigde van een totaal 
gebrek aan tact tegenover de door hem 
gepiloteerde Cuy Moens en van een on
voorstelbare frustratie tegenover zijn col
lega-voorzitters Bert Ancluax en Cuy Ver-
hofstadt. 

zeger collier 

begroting jaar na jaar aan belang in. Ge

start vanuit een aandeel van bijna 50% van 

de begroting, is het onderwijsbudget tot een 

aandel van 42% teruggebracht. Deze evo

lutie legt een hypotheek op de kennis

maatschappij die nochtans voluit kansen 

moet krijgen. In de algemene onderwijs

begroting moeten meer middelen inge

schreven worden. Het te voorzien prijs

kaartje kan op een perfect doorzichtige en 

verantwoorde wijze omschreven worden." 

VOORSTELLEN 

De VU-volksvertegenwoordigers hebben 
een aantal concrete voorstellen op zak. 
Voor het vrij- en gesubsidieerd basison
derwijs wil de partij meer middelen voor 
de administratieve omkadering vrijmaken. 
De huidige omkadering voldoet geenszins 
aan de werkdruk en de toegenomen re
glementering. Een verhoging van de ad
ministratieve middelen zou bovendien 
meer tewerkstelling opleveren. In kleinere 
basisscholen moeten directeurs voor 50% 
"klasvrij" gemaakt worden. Daardoor zou
den ongeveer 150 nieuwe leerkrachten 
ingezet kunnen worden. Ook aan de er
barmelijke toestand van de schoolgebou
wen dient dringend een einde gemaakt 
worden, waardoor andermaal de tewerk
stelling zou stijgen. Ter voorbereiding van 
de kennismaatschappij is het fors inves
teren in nieuwe PC's absoluut noodza
kelijk. In het lager onderwijs zou iedere 
leerling over een PC moeten beschikken. 
Door de snelle omschakeling op nieuwe 
technologieën en omdat kennisverwer
king minstens even belangrijk wordt als 
kennisverwerving, zouden sommige ou
dere leerkrachten vervroegd kunnen uit
treden om ze door nieuwkomers te laten 
vervangen. Daartoe zou een sociaal fonds 
worden opgericht. Laatst, maar niet in het 
minst wordt de coördinatie van alle on
derwijsvoorzieningen best op gemeentelijk 
vlak geregeld. Daarom moet een Gemeen

telijk Overleg worden opgestart. Op die 
manier kan een solidariteitsfonds tot stand 
worden gebracht, gevoed door middelen 
vanuit de Vlaamse gemeenschap en ver
deeld volgens de behoeften, op voorstel 
van het Gemeentelijk Overleg, onder toe
zicht van de gemeente, zodat kinderen van 
alle scholen gelijk behandeld kunnen wor
den. 

Kris van Dyck, Nelly Maes en Chris 
Vandenbroeke: „Ongeacht de filosofische 

overtuiging van de ouders en het net waarin 

kinderen schoollopen, moet dk kind kos

teloos onderwijs kunnen volgen. Zover zijn 

we nog lang niet. De meeste partijen 

blijven steken in een soort schoolstrijd

logica die op een blijvende strijd tussen 

hoofdzakelijk twee schoolnetten gebasee-

erdis." 

(evdc) 

18 december 1997 



D iscussies rond de arbeidsduurvermindering 

worden meestal enkel en alleen gevoerd 

met het oog op werkgelegenheid. Vlaams 

volksvertegenwoordiger Chris Vandenbroeke vindt 

dat achtenswaardig, maar stelt dat er meer facetten 

in het debat zijn. Een opinie. 

Discussies omtrent arbeidsduurvermin
dering worden in de regel erg eenzijdig 
gevoerd, enkel en alleen in functie van het 
debat omtrent werkgelegenheid. Op zich 
gaat het daarbij om heel achtenswaardige 
denkpistes, zeker wanneer dit gebeurt op 
een serene manier en met navenante 
vormen van loonderving. Als ondertoon 
geldt immers een doorgedreven vorm van 
solidariteit, bedoeld om meer mensen in 
de arbeidsmarkt te betrekken. Veelal ver
geet men evenwel dat ook de financiering 
van de Sociale Zekerheid op een door
gedreven vorm van solidariteit gebaseerd 
is. Mensen leven almaar langer terwijl ze 
almaar minder werken. Precies dit span
ningsveld brengen we hier onder de aan
dacht. 

sprake van arbeidsdagen van amper 4 uur 
in... Utopia. Een paar eeuwen later, kort 
na de beginfase van het kapitalisme, 
wordt het gegeven van de arbeidsduur 
dan weer uitvoerig behandeld in de pu
blicaties van de Engelse liberaal-econo
mist J.S. Mill. Een gelijkaardig denk
proces vinden we overigens in de 19de 
eeuw terug bij E Lafargue, de schoonzoon 
van K. Marx. Ook toen al werd er 
namelijk van uitgegaan dat arbeid een 
schaarsteproduct is en, zoals het schaar-
steproducten past, moet er zorgzaam mee 
omgesprongen worden door het te rant
soeneren. 

Syndicalisten a la Mia de Vits en linkse 
politici a la Jospin, Prodi, di Rupo of 
Busquin moeten zich dringend historisch 

tasten a la J. Gortz deden er nog een 
schepje bovenop door de totale arbeids
duur naar morgen toe op minder dan 
20.000 uren te bepalen. In sommige 
linkse en syndicale middens wil men 
blijkbaar tot op vandaag zo'n fantasieën 
blijven bijtreden terwijl men dan weer 
compleet voorbijgaat aan de realiteits-
vraag van het betaalbaar zijn. En be
taalbaar houden van de verzorgingsstaat. 
De realiteit is nu eenmaal wat ze is. 

WROETEN IN... 
Over de eeuwen heen en, parallel met de 

uitbouw van het kapitalisme, is men er 

Arbeidsduurvermindering 
anders beiceicen 

Arbeidstijd in een mensenleven 

Loopbaan 

Levensverwachting 

% 

18S0 

10 uur/dag 

6 dagen/week 

52 weken/jaar 

40 jaar 

= 40 jaar 

40% 

1930 

8 uur/dag 

6 dagen/week 

50 weken/jaar 

50 jaar 

= 50 jaar 

27,5 % 

1980 

1 uur/dag 

5 dagen/week 

45 weken/jaar 

30 jaar 

= 11 

7% 

1000 (a) 

1 uur/dag 

5 dagen/week 

45 weken/jaar 

30 jaar 

= 80 

6,5 % 

2000 (b) 

1 uur/dag 

4 dagen/week 

45 weken/jaar 

30 jaar 

= 80 

5 % 

UTOPIA? 
Het is, zacht gezegd, bevreemdend te 
noemen hoe bepaalde discussiepunten 
met de regelmaat van een klok opduiken 
en met de grootste koppigheid tot een 
opportuniteit van gespreksonderwerpen 
uitgroeien. Zo'n type-voorbeeld zit met 
name vervat in de probleemstelling rond 
arbeidsduur en arbeidsduurverminde
ring. Nauwelijks heeft het een naam wat 
aan suggesties en pistes dienaangaande zo 
allemaal, naar we aannemen ter goeder 
trouw, soms aangereikt worden. 
Nieuw zijn dit soort gespreksonderwer
pen allerminst, integendeel. Wie ook 
maar enigszins met sociale geschiedenis 
vertrouwd is, kan deze thematiek moei
teloos over de eeuwen heen terugvinden. 
Zo was het o.m. reeds een vaak be
sproken onderwerp in zowel de late Mid
deleeuwen als de Nieuwe Tijden. Met 
name in de 16de eeuw vinden we de 
thematiek van arbeidsduurvermindering 
uitvoerig besproken bij zowel Colum-
nella als bij Thomas Moore. Alsof de titel 
van deze publicaties ook hun wensdro
men tot uiting wou brengen is aldus 

bijscholen. Bijzonder snel zouden ze er
varen dat hun vermeende creatieve pistes 
inzake arbeidsduurvermindering allesbe
halve origineel zijn! De kans is groot dat 
ze zich mateloos schamen om het na-
iefweg plagiëren van theorieën die in feite 
al honderden jaren oud zijn. Het is in
derdaad onthutsend te moeten vaststellen 
heden te dage dat in zogenaamde pro
gressieve, linkse middens hopeloos ach
terhaalde, totaal gedemodeerde theo
rieën als modieus-vernieuwend ten tonele 
gevoerd worden. 

Ook in de jaren 1960-1970, in de periode 
van de „golden sixties" toen zelfs het 
meest onwaarschijnlijke een haalbare 
piste leek, kende het dossier van de 
arbeidsduurvermindering opnieuw een 
immense belangstelling. Dromen staat 
vrij was toen inderdaad „bon ton" onder 
menswetenschappers. Getuige daarvan 
de sterk onderbouwde publicatie van 
Jean Fourastié, l'Homme de 40.000 heu-

res. Als een perfect futuroloog voorspelde 
hij namelijk dat, toekomstgericht, een 
mensenleven uit 40.000 uren arbeid naast 
een zee van vrije tijd zou bestaan. Fan-

tijdelijk in geslaagd om het gegeven van 
arbeidsethos tot het hoogste goed op 
aarde te promoten. „Werken om te le
ven" werd aldus ingeruild voor een 
nieuwsoortige, opgedrongen leefstijl 
alsof een mens zou „leven om te werken" 
en aan zowat alle vormen van sociabiliteit 
dient te verzaken. Zo'n leefstijl was in
derdaad aangekweekt in de 19de- begin 
20ste eeuw. Toen werkte men inderdaad 
10 uur per dag, 6 dagen per week, het jaar 
rond en zijn leven lang. Een mensenleven, 
dat toen gemiddeld maar 40-45 jaar 
duurde, bestond effectief voor zo'n 40% 
uit „wroeten". 

In de jaren dertig, met de invoering van 
de 8-uren werkdag naast een korte va
kantie van twee weken, werd - gelukkig 
maar - een enorme sociale vooruitgang 
gerealiseerd. Wetende dat de levensver
wachting intussen 50 jaar bedroeg, was 
een mensenleven m.a.w. nog maar voor 
25% door loonarbeid geritmeerd. 
De evolutie van de voorbije jaren heeft dit 
alles weten te optimaliseren. Zo is de 
levensduur versneld opgetrokken tot 
circa 75 jaar; de intrede in de arbeids

markt werd, gegeven de democratisering 
van het onderwijs, verder uitgesteld ter
wijl de gewoontevorming er deed voor 
zorgen dat men als vijftiger zijn carrière 
beëindigt. In zo'n situatie werkt men 
inderdaad, naar de woorden van J. Fou
rastié, heden ten dag nog maar 40.000 
uren of zo'n 7% van een gans men
senleven! 

...DE MARGE 
Vanuit het besef dat de levensverwachting 
de komende jaren blijft toenemen en 
straks meer dan 80 jaar zal bedragen, kan 
nu al gesteld worden dat - wanneer men 
alles gelijk houdt - een mensenleven kort 
na 2000 nog maar amper voor 5% uit 
loonarbeid zal bestaan. 
Wie echt van wensdromen houdt en daar 
bovenop nog eens voor een arbeidsduur
vermindering kiest van 4 i.p.v. 5 dagen 
per week, moet meteen beseffen dat in de 
gegeven omstandigheden de arbeidsinzet 
compleet marginaal wordt. Op zich kan 
het inderdaad een leuk idee zijn te de
biteren dat een mens niet gemaakt is om 
te werken. Even reëel is evenwel de 
vaststelling dat een al te minimale ar
beidsinzet haaks staat op het betaalbaar 
zijn en blijven van een verzorgingsstaat 
waarin de overlast aan anciens precies van 
levenskwaliteit een topprioriteit hebben 
gemaakt. 

Of anders gesteld: wanneer progressief 
denken met sociaal gedrag overeenstemt, 
dan moet men zich stilaan eens gaan 
realiseren dat de zegen van een verlenging 
van de levensduur omgekeerd een mi
nimale arbeidsinzet noodzakelijk maakt. 
Wie daaraan voorbijj gaat, stelt zich a-
sociaal op en hypothekeert de zo moei
zaam opgebouwde verzorgingsstaat. Laat 
het dan waar zijn dat een mens niet 
gemaakt is om te werken, beneden een 
limietwaarde aan inzet verworden col
lectieve voorzieningen pas tot een uto
pie. 

Chris Vandenbroeke 
Vlaams volksvertegenwoordiger en 

Gemeenschapssenator 

Ten tijde van 
Thomas 
Moores 
'Utopia' was 
er al sprake 
van 
arbeidsdagen 
van a uur. 

Chris 
Vandenbroeke 
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I n WIJ van 6 november j.I. vestigde Karel Jansegers 

de aandacht op de problemen met 

autonummerplaten. Vragen als: uit welk land en uit 

welke regio in dat land komt die auto vandaan ?, 

komen vaak voor. Maar wie bepaalt welke letters op 

autoplaten komen f In deze eerste aflevering geeft 

Hermann A. O. Wilms antwoorden op deze en andere 

vragen. 

• EUROPA • 

De 
herkenbaar
heid van een 
regio op een 

nummerplaat 
Is In het 

wegverkeer 
belangrijk 

voor het 
aspect 

veiligheid. 
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Als ik in München rondtoer (met een 
niet-Duitse nummerplaat) en een wei
felende voorligger met een Duitse num
merplaat HH-12xxx zie, dan kan ik we
ten dat die Hamburger uit Noord-Duits
land er al even vreemd is als ik, en zal ik 
het geduld opbrengen om hem de ruimte 
te laten bij het zoeken van de juiste straat. 
De herkenbaarheid van een regio op een 
nummerplaat is in het wegverkeer be
langrijk voor het aspect veiligheid. 

LANDEN-KENLETTERS EN DE EU 
Karel Jansegers zag er in zijn artikel 
allicht over, maar in Franse nummer
platen kan men ook de oorsprong van de 
autobezitter kennen: de twee laatste cij
fers duiden het département aan. Pa-
risiens haal je er met hun 75 zo uit en 
'Vlamingen' uit Ie Nord herken je meteen 
aan het cijfer 59. De Nederlanders niet, in 
hun land is de nummerplaat aan het 
vehikel gekoppeld, niet aan de persoon of 
firma zoals bij ons. Daarom ziet men er 
nog zeer weinig blauwe nummerplaten 
met witte letters, en dan slechts op voer
tuigen met een respectabele ouderdom. 
Velen van ons kennen wel 'n stelletje 
kenletters van Europese landen, die, hoe 
gek ook in deze moderne tijd, uit één, 
twee of drie letters bestaan. H staat voor 
Hongarije, DK voor Denemarken, IRL 
voor Ierland, en tegenwoordig ook RUS 
voor wat vroeger met SU moest rond
rijden. Zelfs de Finnen hebben hun SF 
(Suomi/Finland) weet ik veel waarom 
verlaten voor FIN.... 
Hierbij rijst de vraag: waarom hebben 21 
landen ter wereld (waarvan 14 in Europa) 
het ondemocratisch 'voorrecht' om met 
slechts één kenletter op hun kist te mogen 
rondtoeren? (De letters G, O, W, X, Y 
werden door de Conventions on Road 

Traffic (1949 I 1968) niet toegekend). 
Andere, meestal niet-Europese landen, 
moeten zich met 3 letters kenbaar maken. 
In Europa zijn dat de Ieren met IRL en 
San Marino met RSM, afgezien van de 
Russen en Finnen; de Slovenen maakten 
er SLO van, in plaats van hun ISO-
symbool SI. 

Het nieuwe Europees nummerplaatmo
del heeft, zoals het nu al her en der te zien 
is, 3 nadelen: 

1. Als alle EU-landen zwarte letters op wit 
veld moeten aannemen, dan is de eigen 
kenmerkende kleur, soms van ver her
kenbaar, verdwenen; 

2. De letters van het landenkenteken in 
het Euro-blauwe veld links is veel te klein, 
amper 'n 30 % in hoogte van de cij
fers/letters. Dus al op geen 2 m afstand 
meer leesbaar! Je hebt er het raden naar 

of uw voorligger iemand uit de streek is, 
of desgevallend, uit eigen land; 

3. Het landenkenteken is in omvang 
ongelijk: 1,2 of 3 letters. 

In het 'verbrede' Europa heeft men sinds 

die Wende o.m. de DDR- en CS-kenletters 

zien verdwijnen, en - toerend op vakantie 
- er nieuwe zien bijkomen. Wie heeft al 

eens een BY, EE, LV, LT, MK of UA gezien 
en weet van waar ze komen? En vraagt 

zich af waarom Kroatië nu voorzien is van 

HR en niet van CR en waarom de Slo-
vaken met een SK rondtoeren? 

Welk organisme heeft dat voor het eerst 

bepaald? Antwoord: de ISO-normen. 

DE 2-ALFA ISO-SYMBOLEN 
ISO betekent International Standardiza
tion Organization en werd in 1947 ge
sticht, de organisatie heeft z'n hoofdzetel 
in Geneve. Het doel was en is nog steeds 
het vastleggen op internationaal vlak van 
normen voor specificaties en meetme-

daardoor de status van 'symbool' ver
worven. 

Zopas verscheen de 5 de uitgave van ISO-
3166-1: editie 1997-10-01 (I oktober 

1997, hiermee terloops verwijzend naar 

de genormaliseerde van-groot-naar-klein-

schrijfwijze van datums volgens ISO-

8601). 

Zo werd voor Oostenrijk de autoken-
letter A het ISO-symbool AT (afgeleid uit 

AusTria), voor ons werd de vertrouwde B 
een BE, de Oosterburen kregen DE en de 
Zuiderburen FR. De ons bekende zon
nige vakantielanden kregen IT, ES en PT 
als symbool, in het koelere Skandinavië 
werd Noorwegen met NO en Zweden 
met SE bedacht. Daarbij trachtte men in 
het symbool zoveel mogelijk de lands-
naam in de taal van het land te verwerken, 
zoals in DEutschland, VRance, ESpana, 

en niet zonder meer afgeleid uit de En
gelstalige naam zoals men 3-alfa non-ISO 
landcodes kon zien in de beelden van de 
Olympische Spelen in Atlanta. Dat ver
klaart waarom Kroatië met HR (= 
Hrvatska ) werd voorzien, Estland met 
EE (= Eesti), enz. 

De wereld achter 
internationale 

symbolen IS er vOor 
iedereen / 1 

thoden voor allerlei technische, fysische 
en geografische grootheden en daarbij-
horende eenheden, met hun symbolen en 
schrijfwijzen. 

ISO-normen zijn het resultaat van hechte 
internationale samenwerking en worden 
door een grote meerderheid van landen 
wereldwijd onderschreven en toepasbaar 
gesteld. Zo werd in de vijftiger jaren het 
Sl-eenheden-stelsel als basis voor tech
niek en wetenschap vastgelegd, met o.m. 
de meter, kilogram, seconde, ampère, 
enz. 

In 1974 werd er werk van gemaakt om de 
wereld in kaart te brengen door een 
officieel symbool of code toe te kennen 
aan alle landen die bij de UNO aan
gesloten zijn en sommige "entiteiten" 
(meestal eilanden) die geopolitiek be
langrijk zijn. 

ISO-3166 heeft per land of entiteit drie 
codes vastgelegd: een met 3 cijfers, een 
met 3 en een met 2 hoofdletters (beperkt 
tot het latijns alfabet zonder diacritische 
tekens). Voor de 2-alfa-code, werd oor
spronkelijk uitgegaan van de vroegere 
autokenletters en wordt voor allerlei toe
passingen het meest gebruikt, en heeft 

Die symbolen zijn volgens het principe 
van ISO standvastig en wijzigen slechts als 
een staatsstructuur verandert en erkend is 
door de UNO. De laatste wijziging dit jaar 
was Zaïre dat terug Kongo/Congo werd. 
Onder Mobutu was het ZR, in juli dit jaar 
besliste ISO er CD van te maken, afgeleid 
uit de officiële naam La République Dé-

mocratique du Congo, zoals Kabila's land 
nu heet (voor zolang zijn administratie 
niet overschakelt op het Engels als of
ficiële administratieve taal...). Er zijn 
reeds 17 C-combinaties in gebruik, o.m. 
CG voor Congo/Brazzaville. De keuze 
was dus zeer beperkt. 

ENKELE TOEPASSINGEN 

1. De meest voor de hand liggende al
gemene toepassing van deze norm is dat 
die landsymbolen consequent zouden ge
bruikt worden voor de autokenletters; dit 
vraagt de nodige aanpassing voor landen 
die volgens de Road Traffic-codes nog met 
1 of 3 letters rondrijden. In de eerste 
plaats is dit nodig voor de landen van de 
Europese Unie, nu zeker omdat 5 nieu
welingen zopas groen licht hebben ge
kregen: CZ, EE, HU, PL, SI. 

Vandaar onze vraag: welk Europees par
lementslid gaat een wetsvoorstel indienen 
om de EU-nummerplaten in die richting 
aan te passen, mét leesbare grote letters 
(denk aan de veiligheid van zoekende 
automobilisten in een voor hen vreemde 
streek) ? 

2. Enige bekendheid genieten de 2-alfa 
ISO-symbolen in de BTW-nummers voor 
de EU-landen: de 2 letters gaan het BTW-
nummer vooraf. FI-123... staat op een 
Finse factuur, LU-456... op eentje uit 
Luxemburg, bij ons is BE-789... het ver
trouwde beeld. 

3. Deze 2-alfa ISO-symbolen kennen de 
jongste jaren onverwacht een snel groei
ende toepassing in e-post of e-mail-adres-
sen; daarom kregen wij hier het .be 
staartje erbij. De meeste e-mailers be
seffen nog niet dat dit een toepassing is 
van deze ISO-3166 norm. Gek, maar hier 
valt ook het typische chauvinisme van de 
Britten op. Hun ISO-symbool is (nog 
altijd) GB, maar op hun e-postadressen 
vindjesteevast.uk... 

4. Voor het internationaal postverkeer 
kan deze ISO-norm zonder meer on
dubbelzinnig toegepast worden, alleen 
moet de internationale tante Post, de UPU 
(Universal Postal Union) gevestigd in 
Bern (CH), haar richtlijnen/normen aan
passen. Nu gebruikt zij vooralsnog de 
autokenletters als landsymbool geplaatst 
voor de (nationale) postcode, een regel 
die Jan Publiek-op-vakantie meestal niet 
toepast want de voorlichting vanwege het 
Postwezen is op dit punt niet je dat. De 
UPU overweegt wel de mogelijkheid om 
de 2-alfa-ISO landsymbolen in te voeren; 
een beslissing daarover zou in 1998 val
len. Ook hier kan het Europarlement 
druk uitoefenen om een consequente en 
uniforme 2-alfa-symboliek voor landen 
door te voeren. Maar wie steekt z'n nek 

uit? 
* * * 

Tenslotte, het leven zal voor Jan Publiek 
een stuk eenvoudiger worden wanneer 
overal dezelfde landsymbolen, die ISO-
3166 zeer logisch en degelijk opgesteld 
heeft, terug te vinden zijn op allerlei 
gemeenschappelijke diensten zoals ver
keer, post, BTW, e-mail, paspoorten, doe-
ane-documenten, munteenheden enz. En 
dan kan het aanleren van de ISO-lijst in de 
lessen van aardrijkskunde ook meteen 
zijn nut bewijzen bij jonge mensen die 
morgen (nog) meer dan hun ouders van
daag buitenlandse contacten zullen heb
ben. 

Ing. Hermann A. O. Wilms, 
BE-1190 Vorst-Bnissel 

'^ Volgende week: 

Ook regio's hebben hun symbolen 
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Voor vrede in Baskenland 
Vorige week woensdag organiseerde het 
forum Democratisch Alternatief Basken
land een fakkeltocht voor een vredes
proces in Baskenland 
Zo n 200 betogers namen deel aan de 
manifestatie Dat initiatieven om de spi
raal van geweld en repressie te door
breken nodig zijn werd nog eens duidelijk 
bewezen door twee recente gebeurte
nissen het Spaanse hooggerechtshof 
veroordeelde het partijbestuur van Hern 
Batasuna tot zeven jaar cel en ETA ver
moordde een gemeenteraadslid van de 
Spaansgezinde regeringspartij Partido Po
pular 

Foto 5 / Marlens 

OP donderdag 11 december stemde de Kamer in met een verlenging van de 
wet van 17 december 1996 tot tijdelijke en gedeeltelijke uitvoering van 

artikel 103 van de Grondwet Deze tijdelijke wet die de geschiedenis zal ingaan 
als de "wet-di Rupo" krijgt stilaan het karakter van een definitieve regeling. VU-

kamerlid en justitiespecialist Geert Bourgeois heeft daar zo zijn bedenkingen bij. 

"Tijdelijke" wet-di Rupo verlengd 
In de nasleep van de Dutroux-gekte werd 
vorig naiaar PS-vice-premier Elio di Rupo 
door de fantast Olivier Trusgnach be
schuldigd van pedofilie. 
Omdat pedotilie een misdrijf is, trad 
artikel 103 van de Grondwet in wer-
kinng, dat artikel heeft betrekking op de 
strafrechterlijke verantwoordelijkheid 
van de ministers, bepaalt dat alleen de 
Kamer in 7o'n geval het recht heeft om 
ministers in beschuldiging te stellen en 
hen voor het Hof van Cassatie te bren
gen. 

Dat artikel bepaalt echter ook dat er nog 
een uitvoeringswet moet gemaakt wor
den, die deze regeling verder moet ver
fijnen en uitwerken. 

BELGISCHE OPLOSSING 

Op het moment dat de affaire-di Rupo 
losbarstte, bestond er echter nog geen 
Uitvoeringswet, zodat er zich meteen een 
praktisch probleem stelde 
Daarom keurde de Kamer vorig jaar 
gauwgauw zo'n uitvoeringswet goed, de 
wet van 17 december 1996 houdende 
tijdelijke en gedeeltelijke uitvoering van 
artikel 103 van de Grondwet, zodat de 
zaak-di Rupo snel kon geregeld worden 
Belangrijk was dat het om een tijdelijke 
wet ging omdat men van plan was om de 
zaak in 1997 ten gronde te regelen en een 
echte uitvoeringswet te maken, werd de 
werking van de "wet-di Rupo" in de tijd 
beperkt tot eind dit jaar. 
In de loop van dit jaar sleutelde premier 
Dehaene aan een definitieve oplossing 
voor dit probleem, maar dit lukte met. 
Telkens was erweleen of andere partij die 
problemen had met de voorgestelde tek
sten. 

Omdat het jaar dreigde te verstrijken (en 
dus ook de "tijdelijke" wet-di Rupo) to
verde Dehaene één van zijn typische 
oplossingen uit de hoed: de "tijdelijke" 
wet zou gewoon met 6 maanden verlengd 
worden, in de hoop dat er tegen dan (eind 
|uni 1998) een definitieve oplossing zou 
gevonden zijn. 

KONING VOETBAL REGEERT 

VU-Kamerlid en justitiespecialist Geert 

Ceert Bourgeois ,,lndit land is mets 
zo definitief als het voorlopige, en 

mets zo voorlopig als het definitieve" 

Bourgeois trok namens de VU scherp van 

leer tegen deze typisch Belgische op

lossing. De tijdelijke wet-di Rupo zal iets 
langer tijdelijk zijn, terwijl de voorheen 
aangekondigde definitieve regeling uit
blijft Bourgeois drukte dit plastisch uit 
als volgt "In dit land is mets zo definitief 
als het voorlopige, en niets zo voorlopig 
als het definitieve". 

Bovendien is de vooropgestelde eind
datum van 1 juh 1998 volgens Bourgeois 
met zonder enige betekenis. Op dat mo
ment zal Belgié immers zijn EMU-ticket 
behaald hebben, terwijl de grote juri
dische processen (Agusta, Dassault) aan 
vangen m september 1998, wat de er
varen gids wel eens zou kunnen inspi
reren tot vervroegde verkiezingen... 
Premier Dehaene ging zoals gewoonlijk 
met in op de grond van de zaak en 
antwoordde op de hem gekende manier 
"Hoe zou ik kunnen denken aan het 
uitschrijven van verkiezingen op een mo
ment dat het wereldkampioenschap voet
bal bezig is?" 

Zo wordt m België dus politiek bedre

ven. 

Nico De Smet 

Medische piraterij 
Een week geleden heeft de federale Ka
mer de sociale programmawet goedge
keurd waann ondermeer een te lichte rem 
wordt gezet op de ereloonsupplementen 
in tweepersoonskamers in ziekenhuizen 
Het is ergerlijk dat de erelonen op een 
persoonskamers onbegrensd blijven en 
argeloze patiënten financteel en moreel 
kunnen kraken Ik heb altijd gesteld dat 
verhoogde erelonen naargelang de kamer 
asociale exponenten zijn van een over-
jaarse kiassegeneeskunde 
Niettegenstaande de sociale programma
wet daar bijna mets aan verandert dreigt 
het Verbond van Belgische Speciailsten-
De Toeuf de moeizaam bereikte over
eenkomst artsen-ziekenfondsen (me 
dico-mut) weer op te blazen 
De andere artsensyndicaten tillen daar 

niet zo zwaar aan en zeker de huisartsen 
weigeren hun ziekenhuiscollega's hienn te 
volgen 
Sommige vertegenwoordigers van het 
zwaarst betoelaagde vrije beroep getui
gen van een onuitstaanbare arrogantie 
Eerst kunnen ze studeren op de kosten 
van de gemeenschap om nadien hun 
prestatiegeneeskunde grotendeels te
rugbetaald te zien door het RIZIV, of de
zelfde belastingbetaler En dan zwijgen wij 
nog over de zwarte erelonen die handje-
contantje neergeteld worden 
Tijdens de bespreking in de Kamer heeft 
vu-fractieleider Annemie van de Casteele 
terecht gewezen op de noodzaak van de 
tariefzekerheid van de patient en op het 
uitblijven van de artsenverkiezingen Het 
kiezen voor éen of tweepersoonskamer 

bestendigt de financiële avonturen die in 
de honderdduizenden kunnen lopen 
Tijdens een recente gespreksavond van 
het Dvidsfonds waarop ik sprak over de 
nieuwe medische cultuur, kwamen vele 
spontane reacties uit het talrijke publiek 
Hieruit blijkt dat zeer weinig patiënten 
durven weigeren zwarte erelonen te be
talen 
Dit blijft dus een erge vorm van machts
misbruik en van fiscale fraude waartegen 
Ik mij als (Daensistisch) parlementslid 
hardnekkig heb verzet en nu nog blijf voor 
waarschuwen 
Gelukkig zijn er nog heel wat artsen die 
hun werk (roeping) behoorlijk doen en 
zich schamen over de piraterij van som
mige van hun collega's 

Jan caudron 
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Met WIJ 
naar de kerstmarkt 
te Aaigem 

• UIT DE REGIO • 

Een kerstmarkt inrichten om Vlamingen 
er toe aan te zetten mee te werken aan de 
culturele zelfstandigheid van Vlaanderen 
binnen België en Europa, dat is de op
dracht die de afdeling van FVK-Roden-

HAAL MEER UIT 

Waardebon 
Deze bon (geen kopie) geeft recht op 

1 glas Glühwein 
tijdens de Vlaamse kerstmarkt te Aaigem 

20 en 21 december1997 

1 

bachfonds van Erpe-Mere zich heeft ge
steld. Na het succes van de eerste uitgave 
van vorig jaar herneemt de afdeling haar 
initiatief. WIJ steunt het op een sma
kelijke wijze en nodigt zijn lezers uit om 
komend weekeinde naar Erpe-Mere, 
meer bepaald naar deeldorp Aaigem, af te 
zakken. 

VUURKORVEN 

Er was wel een voorwaarde: een Vlaamse 
kerstmarkt mag geen louter commerciële 
bedoelingen hebben. Al te veel kerst
markten in Vlaanderen zijn gewone 
markten, waarmee we geen kwaad woord 
over markten willen zeggen, maar kerst
markten zijn wat ze moeten zijn. Een 
beetje gastronomie, een flard muziek, de 
kerststal; kortom een warme kerstsfeer 
en winterse gemoedelijkheid in de sfeer
volle omgeving van een plattelandsdorp. 
Al deze elementen worden ons in Aaigem 
beloofd. 

Plaats van gebeuren is de gerestaureerde 
vierkantshoeve De Schuur aan de Po
pulierenstraat 15 te Aaigem waar op 
zaterdag 20 december vanaf 18u. de 
vuurkorven worden aangestoken waarna 

het kerstkaffee zijn deuren opent. Om 
20u. is er een optreden van de volks
muziekgroep Klakkebusse dat met het 
programma Sterretje-Sterretje liederen 
van het eindejaar brengt. 
Op zondag 21 december opent de kerst
markt zijn deuren vanaf 13u. Plaatselijke 
en andere ambachtelijke kunstenaars ko
men er hun zelfgemaakte kerst- en ein-
dejaarsartikelen aanbieden. „Unieke heb
bedingetjes en andere zeldzaamheden..." 
beloven ons de inrichters. 
Een Vlaamse Kerstmarkt, zo zeggen zij 
verder, wil ook de niet geïnteresseerden 
aanzetten tot het houden van kunst en 
cultuur die dicht bij ons te vinden zijn. 
Naast de volksmuziek en de artisanale 
producten zijn er ook de bronzen beelden 
van beeldhouwer Herman de Somer, die 
staan tentoon op de binnenkoer van de 
hoeve. Binnen hangen grote schilderijen 
van schilder Paul van Impe bij wie het 
palet van warmte en licht de zachtmoe
digheid van zijn onderwerp De Vrouw 

benadrukt. Beide kunstenaars wonen en 
werken in Aaigem, ook het dorp van 
zanger Jan de Wilde. 

KERSTKAFFEE 

In de tot kerstkaffee omgetoverde hooi-

schuur van De Schuur kunnen de be
zoekers rustig van een kloeke Vlaamse 
biersoort of een hete Glühwein (zie WIJ-
bon) genieten bij het knabbelen van 
warme beenhesp met ovenkoek. Door de 
centrale ligging van dit deel komen de 
bezoekers automatisch in het kerstkaffee 
over de vloer. 

Voor kinderen en NA-liefhebbers heeft de 
Kerstman een specialiteit-van-het- huis 
bedacht: Gloeiend Appelsap... 

HOE AAIGEM BEREIKEN? 

Wie langs de autosnelweg E40 komt 
neemt uitrit Erpe-Mere en rijdt na de afrit 
via de Oudenaardsesteenweg richting 
Herzele of Zottegem tot aan de ver
keerslichten van Burst (ongeveer 2 km). 
Daar linksaf richting Aaigem, Helder-
gem. Steeds deze weg volgen over station 
van Burst en zo verder tot Aaigem (1,5 
km). Van daar af zullen berichten met 
Vlaamse Kerstmarkt of De Schuur de weg 
aanduiden. 

GEZONDHEID! 

WIJ-lezers kunnen tijdens de kerstmarkt 
te Aaigem bijgaande waardebon inruilen 
tegen een glas warme Glühwein. Sma
kelijk! 

OOST-VLAANDEREN 
Za. 20 dec. NINOVE: Kerstfeest van 

WVC-NInove. Om 12U.30 In Ter Kloppers, 
Aardeweg 96 te Outer. Uitgebreid menu 
aan 850 fr voor leden, niet-leden: 950 fr. 

- Info en inschrijving tel. nr 054/33.45.47. 
za. 20 dec. AAICËM: Kerstkaffee 

met kerstliederen en volksmuziek door 
,,Klakkebusse". Vanaf I8u. In De Schuur. 
Org.: Rodenbachfonds Erpe-Mere. info: Pa
trick Verbestel, 053/62.73.89. 

zo. 21 dec. AAIGEM: 2de Vlaamse 
Kerstmarkt. Vanaf 13u.30 in De Schuur 
Popullerenstraat 15. Authentieke open
lucht Kerstmarkt in landelijk kader. Met 
levensechte kerststal. Org. en info: Ro
denbachfonds Erpe-Mere (053/62.73.89). 

za. 10 Jan. AALST: Nieuwjaarsre
ceptie voor alle leden, vrienden en familie. 
Vanaf 20u. in het vu-secretariaat, A. Lièn-
artstraat 17A (nabij het station) te Aalst. 

vr. 30 Jan. GAVERE: Nieuwjaars
receptie voor alle leden, vrienden en fa
milie. Om 19U. In 't Oud-Asper, Kapelle-
straat 21. Gastspreker: Paul Van Grem-
bergen. Rond 20u.30: Kaasavond. Inschrij

ven (350 fr., -18j. 175 fr.) bij bestuursleden. 
Org.: vu-Groot-Gavere. 

WEST-VLAANDEREN 
DO. 18 dec. BRUGGE: Nele Boc-

kaert over haar grootvader: Leon Elaut. Om 
15u. in de Gulden Spoor, 't Zand 22. Org. 
Informativa. 

Vr. 19 dec. IZECEM: Gespreks-
avond met auteur Jaak Peeters over zijn 
boek,.Waarde Landgenoten. Brief van een 
Vlaamse Nationalist aan de Nieuwe Vla
mingen". Om 20u. in de Plantynzaal, Ize-
gemse Stadsbibliotheek, ingang via Wol-
venstraat tegenover station. Inkom 50 fr 
Info: Kurt Himpe, 051/31.54.79. Org.: Do
sfelkring Izegem. 

Za. 20 dec. OOSTENDE: Jongeren
weekend van vujo-wes op 20 en 21/12 in 
Jeugdherberg De Ploate, Langestraat 82. 
Deelname: 600 fr. p.p. inschrijven vóór 
15/12 bij VCLD, Wim Jaques, 02/219.25.00 
Of 051/24.94.00. Org.: VUJO arr. Brugge-
OVD-KRTenVCLD, 

ZO. 28 dec. KORTRIJK: 25ste Boe
tevaart met om 16u. Fakkeltocht voor het 
leven. Verzameling Kerk O.L.V. van Fatima 
te Heule (achterzijde voetbalstadion Kort
rijk). Einde fakkeltocht Rijselstraat Kortrijk, 
St.Michielskerk. Org.: Boetevaarcomité. 

WO. 14 Jan. IZEGEM: V-Club voor 
kinderen. Het maken van een boekenleg
ger Van 13U.30 tot 16U.30 in De 3 Gezellen, 
Mentenhoekstraat. Deelname: 100 fr. Org.: 
Jeugddienst Vlanajo-West-Vlaanderen. 

DO. 15 Jan. KORTRIJK: Debat met 
Peter De Roever (WB) en dhr Casaer (bur
gemeester Beersel) over „Europees stem
recht, een bedreiging of een kans?". Mo
derator Bruo Huyghebaert. Om 20u. In 
Kredietbank, Leiestraat 21. Inkom 300 fr., 

studenten 100 fr Org.: Hendrik Brugmans
kring Kortrijk. 

zo. 18 Jan. ROESELARE: Nieuw
jaarsreceptie in 't Laag Plafond, Noord-
straat 211, van 10 tot 13u. Muziek:,,Ove
rigens". Tentoonstelling: kunstkring 't Pa-
letje. Org.: Orde van 't Dul Bertje, VU, 
Rodenbachkring Roeselare en VUJO. 

WO. 21 Jan. ROESELARE: V Club 
voor kinderen. Juwelen en sleutelhanger 
maken. Van 13u.30 tot 16u. in zaal 't Laag 
Plafond, Gaaipersstraat 2. Deelname 150 fr 
Org;: Jeugddienst vianajo-west-viaande-
ren. 

WO. 28 Jan. IZEGEM: V-club voor 
kinderen. Decopage op bokaal. Van 13u.30 
tot 16U.30 in De 3 Gezellen, Mentenhoek
straat. Deelname 100 fr. Org.: Jeugddienst 
Vlanajo-West-Vlaanderen. 

LIMBURG 
Za. 20 dec. TONGEREN: Bowling in 

sportcentrum HECO. Rutterweg te Ton
geren, om 20u. Org.: VUJO-Tongeren. Info: 
Stijn Daniels, 012/39.32.62. 

VLAAMS-BRABANT 
DO. 18 dec. SCHERPENHEUVEL-ZI-

CHEM: Openbare gemeenteraadszitting, 
samengeroepen door de „nieuwe meer
derheid". In de raadzaal van het stadhuis 
(1ste verd.).Uur en info: Robert Janssens 
(013/78.19.21) of Fons Thuys 
(015/77.53.85). 

Vr. 19 dec. OVERUSE: Info-avond 
met debat over de middelen die kunnen 
aangewend worden tot vernedertandsing 
van het straatbeeld. Gastspreker is Jos Bex, 
schepen van Milieu en Inspraak te Herent. 
Om 20u. in de CC Den Blank, polyvalente 
zaal. Org.: vu-Overijse i.s.m. VCLD. 

Vr. 19 dec. SCHERPENHEUVEL-ZI-
CHEM: Openbare gemeenteraadzitting, sa
mengeroepen door schepencollege ,,oude 
meerderheid". Om 20u.30 in de raadzaal 
stadhuis Scherpenheuvel. Info: Robert Jan-
sens (013/78.19.21) of Fons Thuys 
(013/77.53.85) 

ANTWERPEN 
DO. 18 dec. LINT: Debat over 

'Vlaams-nationalisme' tussen Sigurd Van-
germeersch (VUJO-voorzitter) en Filip 
Claeys (VB-Jongeren-voorzitter). Modera
tor Bruno Huygebaert (Radio 1). In Con
greszaal 'De Witte Merel'. Aanvang 20u. 
Org. Vlaamse Kring Lint. Meer info: Jan 
Winters, Crauwelshoeve 25, 2547 Lint. 

Do. 18 dec. TURNHOUT: Witte Be
weging - Vlaamse Beweging: een strijd? 
Debat-avond met Paul Marchal en Peter De 
Roover (VVB). Moderator: Frans Crosi 
(Trends). Om 20u. in Hotel Viane, Korte 
Vianestraat 2. Org.: VVB-Jongeren-Kem-
penland. 

vr. 19 dec. MECHELEN: Irma Lap-
lasse-avond. Om 20u. in zaal Dtependael, 't 
Plein 1 (Zoutwerf) te Mechelen. M.m.v. 
Hugo Andries, Angela Laplasse en Herman 
waegemans. Deuren I9u.50. Org.: Gul-
densporenkomitee Mechelen. 

Vr. 19 dec. WOMMELCEM: Kerst
zangavond i.s.m. Oekraïns kwintet „Lou-
bisjok". Om 20u. in home St.Jozef, Kal-
fement i . org.: KK. Jan Puimège. 

Za. 20 dec. EDEGEM: Kaartavond 
om 20U.15 in het Heem. Inschrijven op 
voorhand bij Karel De Cryse (449.82.12). 
Org.: VNSE. 

Za. 10 Jan. EDEGEM: Nieuwjaars
receptie van VU en VNSE. Om 20u. in De 
Schrans. 
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Er was eens. 

P'dktfsche tips voor ouders 

Brochure 
met verkeerstips 

Wat is meer vanzelfsprekend dan lopen? 
Kinderen leren het als vanzelf, en al op 
zeer jonge leeftijd. Op straat lopen, in het 
verkeer, is echter heel wat anders dan 
zomaar de ene voet voor de andere 
zetten. Dat leren kinderen niet uit zich
zelf, daarvoor hebben ze hun ouders 
nodig. 

Ouders willen hun kinderen beschermen, 
onder andere door ze overal per auto naar 
toe te brengen. Kinderen beschermen 
betekent echter ook hen leren zich in het 
verkeer uit de slag te trekken en zich op 
de meest veilige manier te verplaatsen. 
We leren onze kinderen wel hun tanden te 
poetsen en goeiedag te zeggen ... Kin
deren een veilig verkeersgedrag aanleren 
is nochtans niet minder belangrijk. 
De brochure Er was eens, op straat ..., 

uitgegeven door het Belgisch Instituut 

voor de Verkeersveiligheid, bevat een hele 
reeks goede verkeerstips voor ouders en 
een beknopt leerprogramma voor jonge 
voetgangers. Er is ook aandacht voor de 
specifieke eigenheid die het kinderen 
moeilijk maakt in het verkeer, en er zijn 
concrete raadgevingen om daaraan te 
verhelpen. Tenslotte komen achtereen
volgens verplaatsingen met de wagen, 
met het openbaar vervoer en met de fiets 
aan bod. 

<» De brochure 'Er was eens, op straat 

...' telt 32 bh. en is verkrijgbaar bij 

het Belgisch Instituut voor de Ver

keersveiligheid, Haachtsesteenweg 

1405, 1130 Brussel. Het volstaat om 

36 fr. in postzegels bij te voegen. 

vu-Mechelen evalueert stadsbestuur 
De Mechelse Volksunie-afdeling heeft 
vorige weel< op een persconferentie de 
gele kaart getrokken voor de SP-CVP-
Agalev-bestuursmeerderheid in de Ma-
neblussersstad. 
Aan de hand van het bestuursakkoord 
en de intentieverklaring uit januair 
1995, hebben de iviechelse VU'ers dui
delijk aangetoond dat de meerderheid 
in gebreke blijft, en zelfs haar eigen 
beloften schromelijk met voeten 
treedt of niet uitvoert. 
Afdelingsvoorzitter Erik D'Hlet stelde 
dat het college van Burgemeester en 
Schepenen geen binding heeft met de 
bevolking, en wijst op het ontbreken 

van enige samenhang in de meerder
heid. 
Gemeenteraadslid Koen Anclaux legde 
de vinger op de wonde, en besprak 
enkele topics die voor de IVIechelaars in 
het algemeen en de VU'ers in het bij
zonder van belang zijn. 
Dat het college de eigen beleidsver
klaring moet uitvoeren, efficiënter en 
harder moet werken en desnoods ,,de 
boer op" moet gaan, waren de be
langrijkste besluiten voor de Mechelse 
VU, die er op wees dat ,,geel" een 
volgende keer ,,rood" betekent... 

Mare Hendrickx 

Gratis naar vermandere 
Er kwamen heel wat aanvragen voor het 
gratis bijwonen van het concert van Wil
lem Vermandere op zondag 28 december 
1997 om 15u. in de Ancienne Belgique te 
Brussel binnen. Er konden slechts vijf 
winnaars door een onschuldige hand aan
gewezen worden. Zij ontvangen elk twee 
kaarten die voor het concert aan de balie 
van de AB afgehaald kunnen worden. 
Hun namen worden aan de organisatoren 
doorgegeven. Dit zijn ze: 

- Godfried Van Maele, Tieltstraat 76, 
8740 Pittem. 

- Jan Depauw, Houtkaai 30, 8000 
Brugge. 

- Hugo de Henau, Kapelstraat 32,1700 
Dilbeek 

- Rik Dhoest, Flaminckapark 9, 8490 
Jabbeke 

- Mark van Liedekerke, Balleistraat 31, 
1790 Teralfene 

Het partijbestuur 
deelt mee 

Na afloop van het Volksunie-partijbestuur 
van maandag 15 decemberjl werd volgende 
persmededeling verspreid. 

WIHE WOEDE IS TERECHT: 
BIJKOMENDE AANWERVINGEN MEER 
DAN NODIG 

De VU stelt vast dat de werkdruk In de 
welzijnssector onhoudbaar is De sector kan 
onmogelijk kwalitatief de nodige zorgen blij
ven verstrekken als niet de middelen voor
zien worden die deze sector zo broodnodig 
heeft Daarom acht de VU onmiddellijk een 
fors aantal bijkomende aanwen/ingen In de 
welzijnssector noodzakelijk Verder wil de VU 
dat de Vlaamse regering minstens 1 miljard 
extra vrijmaakt en investeert In het wel
zijnsbeleid. 
Wil men de welzijnssector terug kleur geven, 
dan zal men de witte woede eindelijk moeten 
horen en er naar handelen. Het Is daarbij 
tergend dat over een uitgesproken gemeen
schapsmaterie de federale ministers Smet en 
De Calan de belangrijkste beleldsposltles In
nemen. Vlaanderen kan eens te meer enkel 
beperkte Initiatieven nemen Het Is niet lan
ger duldbaar dat de federale overheid door 
haar non-beleid een gezond welzijnsbeleid In 
Vlaanderen in de weg staat. 

POLITIEK IMMOBILISME 
De VU stelt vast dat de vernieuwing die bij de 
CVP werd ingezet onder ex-voorzltter Johan 

Van Hecke een zekere dood Is gestorven Van 
Peel restaureert de 'C' In haar oude betekenis 
en degradeert In ware schoolstrijdtermino
logie het hele ondenwijsdebat. Als politieke 
geloofwaardigheid moet gebouwd worden 
op scheldtirades tussen gelovigen en niet-
gelovigen, dan getuigt dit van een grote 
intellectuele armoede 
Vandaag hypothekeert de CVP een goed 
politiek beleid door belangrijke maatschap
pelijke problemen weg te stoppen achter 
een kunstmatig gecreëerd vijandsbeeld De 
CVP etaleerde op haar congres een zeker 
atavisme, perfide gekoppeld aan de honger 
naar meer geld voor de katholieke zuil. Over 
de ongezonde en nefaste invloed van de 
zullen op het politieke beleid, repte de CVP 
met geen woord. De CVP-ACW-voorzltter Van 
Peel weet aan wie of wat hij zijn carrière te 
danken heeft 
Dat de CVP het bovendien zelfs niet nodig 
vond om op het congres de Vlaamse be
langen te schetsen en te verdedigen belooft 
voor de volgende ronde in de staatsher
vorming. Geen woord werd er vuil gemaakt 
aan Brussel 
De Vlaamse CVP-fractleleden zijn meer dan 
ooit de slippendragers van Dehaene én Tob
back. Deze CVP voert een krampachtig beleid 
en mist elke frisheid om met een durvend 
communautair en maatschappelijk pro
gramma op te komen voor het algemeen 
Vlaams belang. 

Milieuconvenant 
succesvol 

voor Limburgse 
gemeenten 

De redactie wenst de winnaars en ook de 
andere aanwezigen een prettige namid
dag. 

Limburgs gedeputeerde voor Leefmilieu 
Frieda Brepoels kan naar aanleiding van 
de evaluatie van het gemeentelijk mi
lieuconvenant 1992-1996 een positief 
resultaat voorleggen. Ook het nieuwe 
convenant 1997-1999 werd door de Lim
burgse gemeentebesturen onderschre
ven. 

Brepoels gaf deze cijfers vrij, omdat 
krachtens het provinciale milieuconve
nant het provinciebestuur daartoe de op
dracht heeft gekregen. De provincie ver
vult voor de gemeentebesturen immers 
een belangrijke rol in de ondersteuning en 
coördinatie van het gemeentelijk milieu-
en natuurbeleid. Dit houdt onder meer in 
dat de engagementen die de gemeenten 
hebben genomen door de ondertekening 
van het gemeentelijke convenant, naar 
behoren worden uitgevoerd. Daartoe wil 
de provincie voeling houden met de ge
meentebesturen en een loketfunctie t.a.v. 
het gewestelijk beleid vervullen. 
In Limburg onderschreven 42 van de 44 
gemeenten zowel het afgelopen als het 
nieuwe milieuconvenant. Uit een over
zicht van de reeds uitbetaalde bedragen 
van het MINA-fonds blijkt dat de taken 
die aan de gemeenten werden opgelegd 
meer dan behoorlijk werden uitgevoerd. 
Hierdoor haalden de Limburgse gemeen

ten per inwoner meer geld uit het MINA-
fonds dan de andere Vlaamse gemeen
ten. 

Voor heel Vlaanderen werd in de periode 
1992-1996 1,926 miljard fr. aan de ge
meenten uitbetaald. De Limburgse ge
meenten ontvingen samen 370,6 miljoen. 
Hierbij moet nog de lopende uitbetaling 
bijgeteld worden van ongeveer 30 mil
joen voor de inzameling van Klein Ge

vaarlijk Afval (KGA) dat begin 1996 zal 
gestort worden. Daardoor zal het totale 
bedrag ongeveer 400 miljoen bedragen. 
Een bewijs dat de Limburgse gemeenten 
de voorbije jaren een goed MINA-beleid 
hebben gevoerd, blijkt uit het volgende 
vergelijk. Volgens het aantal inwoners 
zouden de Limburgse gemeenten aan
spraak mogen maken op 12,7% van de 
middelen uit de MINA-pot. Uit de cij
fergegevens blijkt evenwel dat de Lim
burgse gemeenten maar liefst 19,2% van 
de middelen indienen. Concreet bedraagt 
het gemiddelde bedrag per inwoner voor 
Vlaanderen 322 fr. In Limburg werd 
gemiddeld 489 fr. per inwoner aan de 
gemeenten uitbetaald. 
De positieve cijfers indachtig hoopt ge
deputeerde Frieda Brepoels dat de Lim
burgse gemeenten evengoed zullen sco
ren met het nieuwe convenant. 
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ZAKENKANTOOR 

MARTENS-DE-KEGEL 

N.V. 

BRUSSELSTRAAT 61 
9400 NINOVE 

Tel.: 054/33.43.47 
Fax.: 054/34.48.34 

iHguwapp«ll|ew)oicleelcifsi 

GELDPLAATSINGEN 

LENINGEN 

VERZEKERINGEN 

I 

Brood- en 
banketbakkerij 

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

SPECIALITEIT 
VAN ALLE 

GELEGENHEIDSGEBAK 

Kostuums 
naar maat 

HERENKLEDING 

Steenhouwersvest, 52 
ANTWERPEN 

Tel.: 03/231.35.83 

TEGELS 
Karel Van den Berghe BVBA 

Gentsesteenweg 377 
9300 Aalst 

• 1.000 soorten in voorraad 

Tel.: 053/70.06.64 
Fax: 053/77.81.05 

verdeler van: Sphinx, VENIS, Porcelanosa, Gazzini, KOS-
IVIOS, Rodal, FARO, Villeroy & Boch, enz. enz. 

DE REUS IN TEGELS 

Vrouw (Grimbergen - °1954) in bezit van 
diploma A6/A2 met kennis van Nederlands, 
Engels en Frans, basiskennis Duits Zoekt werk 
als secretaresse, onthaal, telefoniste, hulp in 
boekhouding of dactylo Info 02/269 5915 

Vrouw (Brussel - °1969), in bezit van di
ploma Latijn-Grieks, graduaat bedrijfsmanage
ment - optie marketing, met kennis van Ne
derlands, Frans, Engels en Duits Zoekt werk als 
secretaresse met o m coördinatie, opstellen 
van verslagen, voorbereiding vergaderingen 
enz in de sociaal-culturele sector in het Brus
selse Info 02/217 60 08 

Man (Affligem - °1945), met studies gra
fische technieken en diploma drukker-ietter-
zetter, met zeer goede kennis van informatica 
en internet (programmeertaal en pagina-op
maak) Met kennis van Nederlands en Frans 
elementaire kennis Engels en Duits Zoekt werk 
Onmiddellijk vrij Info 053/6812 68 

Vrouw (Brussel - °1973), diploma Lager 
Secundair Onderwijs, Kantoor-verkoop, Ont
haal hostess Talenkennis Nederlands, Frans en 
Engels Zoekt werk als onthaal, telefoniste 
Info 02/21914 55 

Man (Brussel - °1965), diploma LSO, attest 
informatica, Cyber-diploma voor navigatie en 
gebruik van electronische post op internet 
Kennis van informatica- tekstverwerking Ta
lenkennis Nederlands, Frans en Engels Zoekt 
werk als administratief bediende, een functie 
binnen de dienst verzending of in magazijn 
Info 02/268 50 28 

zoekertjes 
Man (Brussel - "1971), diploma kinderver

zorging, computerervaring, uitstekende kennis 
van Nederlands, kennis van Frans en Engels 
Zoekt werk in de documentatiesector bode of 
kinderverblijven- en animatie Info 
02/720 69 84 

Man (Brussel - °1951) gegradueerde van 
het economisch hoger onaerwijs. Boekhouden 
& Fiscaliteit Volledig tweetalig Nederlands-
Frans, met kennis van Engels en Duits Zoekt 
werk in diverse sectoren o m boekhouden, 
secretariaat, documentatie publicteit, ver
koop Info 02/465 99 25 

Man (Kraainem - °1963), getuigschriften 
Lager Secundair Handel, Menswetenschappen, 
Academie voor Schone Kunsten en Techni-
cum-Sierkunsten Talenkennis Nederlands, 
Rans en Engels, elementaire kennis Duits 
Zoekt werk als administratief bediende of in de 
artistieke wereld (ervanng theater muziek en 
dans) Info 02/731 23 19 

Vrouw (Mollem - °1969), Handels- en Fi
nanciële Wetenschappen specialisatie Marke-
tingmanagement. Geaggregeerde HSO voor 
Handels- en Financiële Wetenschappen Talen 
Nederlands, Frans en Engels, kennis van Duits, 
tekstverwerking Zoekt werk als administratief 
bediende Info 02/455 0512 

de parels 

MURFATLAR WIJNEN 
van de Roemeense Wijnen lonken naar enthou
siaste sympathisanten uit hartje Vlaanderen. 

Witte wijn 
Rieshng Italiana 1995 
Muscat Ottonel 1993 
Chardonnay dry 1995 

Rode wijn 
Cabernet Sauvignon 1993 
Pinot Noir 1992 
Merlot 1993 

Een doos (12 flessen) 
aan de promotieprijs van 1.200 fr. 

WUly De Valck - Molenstraat 120 - Meldert-Aalst - Tel. 053/66.31.01 

Sedert 191 o 
JAN PAUWELS-DE BRAUWER 

Oude Brugstraat 16, 9200 Schoonaarde 
Tel. 052-42.32.46 

Wekelijkse rustdag vrijdag tot zaterdag 18 uur 
Jaarlijks verlof december De familiezaak met traditie 
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O M S L A G V E R H A A L 

DE MENSEN VAN HET JAAR 

Knack sprak met de Mensen van het Jaai, zoals die 
door de lezers en de luisteraais van Studio Brussel 
werden gekozen Maio Verwilghen 'Ei wacht de 
commissie een moeilijke landing De Schalkse 
Ruiters 'TV is een aquarium en wij zijn de vissen " 
Helmut Lotti "Ik ben helemaal geen klassiek zan 
ger" Koen Van den Bioeck van Handicap 
International 'Dit is een prijs \ooi miljoenen men
sen Luc Van Lierde 'Ik stond op het punt te bre
ken " En Jan Decleir "Na de voorstelling gaat de 
acteur een pint pakken' 

B U I T E N L A N D 

DE WAARHEID 
OVER WINNIE 
Ik sta stijt bevroren stil Dit is Tutu Hij is aan 
het spreken ' Ik spieek nu als iemand die veel 
van je houdt Ik wil dat je rechtstaat en zegt 
Cl zijn dingen misgelopen, het spijl me, vergeet 
me En dan ki|ki Tutu Winnie Mandela voor 
het eeist rechtstreeks aan, en hij fluistert "Ik 
smeek |e ' Ik laat mijn pen vallen, zit te snotte
ren achtei mijn bril (De Zuid-Afrikaanse dich
teres Antjie Kiüg ovei Winnie Mandela en de 
Waarheidscommissie een beiicht uit 
Johannesburg ) 

E C O N O M I E 

DE MIGRANT 
ALS SOLLICITANT 
"Waaiom ik m mijn bedrijt geen enkele migrant 
in dienst heb' Wat denkt u dan' Dat ik een racist 
ben'" Migranten op zoek naar werk botsen vooit-
duiend op discrimineiend gedrag Ofwel nemen 
bedn|ven éen knutteltuik ' in dienst om hun 
geweten te sussen Ofwel wei kt ei geen enkele 
migiant 'Puui toeval, hoor" En ook de overheid 
doet haar best met de zes Vlaamse ministei les 
tellen meei dan tienduizend personeelsleden 
5nder hen negen allochtonen De migranten 
staan op stiaat vei halen van woede en wanhoop 

W E E K E N D KNACK: LEONARDO DICAPRIO, DE HOOP VAN HOLLYWOOD + RECEPTEN VAN DE FEESTENBOUWER 
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R ené Vandereycken heeft afscheid moeten nemen 

van Anderlecht en daarover kon niemand zich 

verwonderen. De Limburger bakte het in het 

Astridpark nogal bruin. Hij probeerde bij de meest 

prestigieuze vereniging van het land een spelsysteem 

te introduceren dat haaks stond op de traditie van de 

club. Dat kon dus niet goed aflopen. 

• SPORT • 

René Vandereycken begon met een be
zwaard verleden aan zijn opdracht. Zijn 
relatie met de pers was nooit goed. Van
dereycken sprak en handelde eigenge
reid. Hij hield met weinig rekening. Zo 
begon hij uiterst voorzichtig aan de cam
pagne 1997-1998. Hij forceerde niets in 
de voorbereiding. Hij wilde vooral kwet
suren vermijden. Hij geloofde dat An
derlecht met het vorderen van de maan
den voordeel zou halen uit deze aanpak. 
Het tegendeel bleek waar. Anderlecht 
verloor zijn gezicht en zijn zelfvertrou
wen in een rampzalig competitiebegin. 
Voor eigen volk werd verloren tegen de 
gemakkelijkste tegenstanders. 

MISKOPEN 
Het mag een mirakel heten dat Van
dereycken nog zo lang mocht aanblijven. 
Dat gebeurde niet omdat de club zo'n 
groot vertrouwen stelde in de trainer 
maar omdat de geplaagde bestuurders 
andere zorgen om het hoofd hadden. De 
Vanden Stocks, de Verschuerens en de 
Collins wilden het omkoopschandaal 
„individueel" overleven. Zonder veel 
schaamte zijn ze daarin geslaagd. Dat hun 
geloofwaardigheid totaal werd onder
mijnd en dat de toekomst van de club 
daardoor werd gehypothekeerd namen 
ze er graag bij. 

Natuurlijk treft Vandereycken niet alle 
schuld. Men zou bijna het tegendeel 
beweren. Anderlecht wordt vandaag ge
confronteerd met de gevolgen van ja
renlang sportief wanbeleid. Nog vorige 
zondag zegde Raymond Goethals met 
ontroerende spontaneïteit dat men er 
natuurlijk ook iets moet van „kennen" 
wanneer men zich met zakken vol geld op 
de spelersmarkt begeeft... Duidelijker 
kon het niet worden gesteld. Maar er zijn 
nog andere indicatoren dan de lange 
reeks miskopen. Sinds 1980 versleet An
derlecht elf trainers. Ivic, Van Himst, 
Haan, Leekens, Goethals, de Mos, Pe-
ruzovic. Boskamp, Neumann, opnieuw 
Boskamp, Vandereycken en nu opnieuw 
Haan. Ook in de jaren zeventig wisselde 
Vanden Stock geregeld van trainer. Kes-
sler, Braems, Croon, Goethals en op
nieuw Braems. Die wispelturigheid, dat 
gebrek aan visie en continuïteit vormt 
zowat de enige constante in zijn ruim 
vijfentwintig jaar durend voorzitter
schap. 

Om het contrast heel scherp te stellen: in 
de jaren vijftig en zestig hield zijn on
volprezen voorganger Albert Roossens 
het bij een viertal oefenmeesters. Bill 
Gormlie, Pierre Sinibaldi, Andras Beres 
en Norberto Hoffling. Deze laatste moest 
opkrassen toen Vanden Stock de be-

' stuursraad versterkte. 
De terugkeer van Haan mag geen ver

bazing wekken. Arie was een uitmun
tende voetballer in het Astridpark. Hij 
was er nadien een succesvol trainer. Hij 
stapte op omdat hij zich destijds niet kon 
terugvinden in het transferbeleid. Het is 
zeer de vraag of dat nu anders zal zijn. 
Overigens scoorde Haan de jongste jaren 
niet echt hoog op de trainersmarkt. Hij 
was werkzaam bij Standard, Stuttgart en 
Feyenoord. Hij werd inmiddels ook vijf
tig en wordt gerekend bij de oudere garde 
van het fel verjongde trainersgilde. 

VEEL MOEITE 
Anderlecht, dat zelf beweerde dat het 
eigenlijk liever Henk Houwaert had aan
getrokken, zal m de komende maanden 
vooral met zichzelf worden geconfron
teerd. Het zal andere wegen moeten 
bewandelen om aan de top te kunnen 
overleven. Het beleid moet worden her-

schijnen wel behekst. Ze kunnen elkaar in 
geen competitie ontlopen. Ze zitten aan 
elkaar geklonken ineen vaste figuratie. 
Oranje vertrekt onveranderlijk als uit
gesproken favoriet. De Rode Duivels ope
reren vanuit hun geliefkoosde positie: die 
van de underdog. In de jongste kwa
lificatiewedstrijden bekwam hun dit 
slecht. Nederland bleek veel te sterk. Nog 
meer in de spelontwikkeling dan in de 
cijfers. Het is zeer de vraag of het in juni 
anders zal zijn. 

Maar daarom hoeft Georges Leekens nog 
niet te wanhopen. Nadien wachten Zuid-
Korea en Mexico. Dat moet kunnen. 
Alhoewel men zich beter geen illusies 

Het was 
onvermUdelijk 

dacht, de clubstructuren moeten worden 
herdacht, de leiders dienen zichzelf in 
vraag te stellen. 

Weinigen geloven dat de wil en de moed 
daartoe voorradig zijn. De toekomst is 
bijgevolg een levensgroot vraagteken. 
Ook op het veld blijven de problemen 
zich opstapelen. Zo ongeveer iedereen 
beseft vandaag dat de ploeg te weinig 
talent bezit om echt bovenin mee te 
draaien. De aanwerving van de Noor 
Aarst biedt voorlopig geen perspectieven. 
Tegen Westerlo werd zonder overtuiging 
moeizaam met 1-0 gewonnen. Op Ha-
relbeke kon in extremis een nieuwe ne
derlaag worden voorkomen. We geloven 
niet dat Anderlecht er sinds de tweede 
wereldoorlog ooit slechter voorstond. 
Daarvoor is René Vandereycken zeker 
niet verantwoordelijk. Ruim twee jaar 
geleden waarschuwde de Duitse trainer 
Herbert Neumann luidop voor de ver
ontrustende gang van zaken. Het werd 
hem niet in dank afgenomen. Hij werd al 
na enkele weken ontslagen en de heer 
Verschueren trapte in zijn gekende stijl 
ijverig na. Vandaag is men in de be
stuurskamer voorzichtiger geworden. 
Men begint te beseffen dat niemand in die 
land nog in de huidige beheerders van 's 
lands machtigste (?) club gelooft. Die 
bittere vaststelling kan Sporting mis
schien redden... 

België begint op het wereldkampioen

schap tegen Nederland. De Lage Landen 

Prettig nieuws voor Arie Haan. 
Anderlecht had liever Houwaert 

aangeworven. 

maakt. Gemakkelijke wedstrijden staan 
in Frankrijk voor niemand geprogram
meerd. Het wordt telkens knokken. 
Maar het is wel meegevallen. Dat zeker. 
De tweede ronde, de achtste finale, is 
haalbaar. Voor de zoveelste maal was het 
lot de Rode Duivels goedgezind. Er kan 
dus nog leven zijn na de oervervelende 
nationale competitie waarin niets nog te 
gebeuren staat. In juni moet ons voetbal 
opleven. Zoniet ziet het er dubbel somber 
uit. Wie de commotie rond het mogelijke 
decreet op de vrije nieuwsgaring nuchter 
ontleedt kan enkel maar het hoofd schud
den. Plots worde de politiek met alle 
zonden van Israël overladen. Dat klinkt 
potsierlijk uit de mond van bondsleiders 

die tot voor enkele maanden zelfzeker 
beweerden dat de pohtiek zich ver van de 
voetbalbond moest verwijderd houden. 
De unitair gestructureerde voetbalwereld 
wenste van niemand lessen te krijgen. In 
weinig tijd is echter veel veranderd. Het 
arrest-Bosman ontmaskerde de vele or
ganisatorische tekortkomingen van onze 
grote en kleine clubs. Anderlecht was een 
spectaculair slachtoffer. Ook Cercle 
Brugge voelde zijn bestaansgrond weg
zinken. Vandaag heet het dat de tele
visierechten hemels brood zijn voor de 
clubs en de bond. Dat is begrijpelijk. 
Maar er is natuurlijk veel meer. De oor
zaken van de vele problemen zitten bin
nenin de bond en de clubs. Er is moed 
nodig om dit te erkennen. Die moed 
ontbreekt voorlopig. Zolang daar geen 
verandering in komt zal geen maatregel 
van buitenuit de zieke gezond maken. 
Zoveel is zeker. 

DAT IS DE KUNST 
Het kan nochtans allemaal. Dat bewijst 
het bescheiden Racing Harelbeke. Een 
clubje van niemendal dat tot voor een 
paar jaar een nagenoeg anoniem bestaan 
leidde in tweede klasse. In korte tijd klom 
de vereniging, die jarenlang in de scha
duw van Kortrijk en Waregem naar adem 
snakte, op naar de hoogste regionen van 
de topklasse. De inbreng van trainer 
Houwaert was daar ook debat aan maar 
het gezonde verstand en de nuchtere 
koopmansgeest van voorzitter Geert Sus-
tronck en zijn medewerkers waren toch 
van doorslaggevend belang. Harelbeke 
kocht oordeelkundig in en het verkocht 
wanneer de ti|d daarvoor rijp was. Bij het 
aankopen werd de ploeg versterkt, bij het 
verkopen werd zij niet verzwakt. Dat is 
kunst en goed beleid tegelijkertijd. 
Sustronck laat zich door de successen niet 
van zijn stuk brengen. Hij gelooft dat 
enkel een fusie het voetbal in Zuid-West-
Vlaanderen perspectieven biedt. De mid
delen, het bestaande financiële potentieel 
moet gebundeld worden om met de top te 
kunnen concurreren. In het voetbal van 
vandaag zal niemand dat tegenspreken. 
Maar Harelbeke is wel een verademing. 
De vereniging leidt een gezond bestaan en 
speelt vrolijk voetbal. De clubleiding ver
zamelt meer dan spelers, het brengt ka
rakters bij elkaar die complementair zijn. 
In dat plaatje past ook de flamboyante 
figuur van Henk Houwaert. Waarmee 
nogmaals bewezen wordt dat achter elk 
succes een logica schuil gaat. 

Olympus 

Tussen 1980 
en 1997 
versleet 
Anderlecht 10 
trainers, de 
pas 
weggestuurde 
vandereycken 
Is de elfde. Of 
hoe Je op 
bUna 20 Jaren 
een eigen 
elftal kunt 
samenstellen! 

w 
18 december 1997 



J
e bent op zoek naar een goede maar niet te dure 

uitvoering van Brahms' vioolconcert. Schuberts 

Erlkönig ofMozarts veertigste symfonie. Je 

zoektocht wordt een dooltocht, de platenwinkel een 

labyrint. Hier krijgt de WIJ-lezer een aantal 

interessante suggesties. Muziek, uitvoerders, prijs en 

duur zijn de criteria. 

< CULTUUR 4> 

Sigiswald 

Kuijken 

brengt met La 

Petite Bande 

drie 

basiswerlcen. 

12 

quiem is geschreven in het bijzijn van de 
dood, aangrijpend of gesublimeerd. De 
trompetten van het Laatste Oordeel zijn 
aanwezig maar ook de sereniteit van de 
vrede. Bachs motetten, zes m getal, vin
den hun grondstof in Lutherse koralen, 
zijn kunstig geweven, maar blijven mo
menten van bezinnmg. Dezelfde Bach 
schreef cantates voor vijf liturgische ja
ren. Hoe hij het klaarspeelde dit ritme aan 

900 fr.) Ook Haydns oratorium De 

Schepping is een nederige ode aan de 
natuur en haar Schepper. De koren zitten 
vol fuga's, de aria's zijn ingetogen, de 
orkestratie schuwt geen klanknabootsing. 
Karajan is niet direct Haydns geestver
want maar geeft hier een fascinerende 
lezing. (D.G.G.-2 CD's-700 fr.) 
We vinden Sigiswald Kuijken terug op een 
CD met Haydns twee laatste symfonieën 

De Nederlandse cellist Pieter Wispelwey 
heeft gouden handen. Wat hij aanpakt 
klinkt spontaan en als nieuw. Hij speelt 
een verstilde Brahms, een bruisende Vi
valdi, Beethoven die variaties spint op 
thema's van Haendel en Mozart en een 
kwartet van Schubert, altijd melodie en 
altijd weemoed. (Channel Classics -
doosje met 4 CD's - 900 fr.) 

FASCINEREND 

Sigiswald Kuijken brengt met La Petite 

Bande drie basiswerken. Mozarts Re-

Bach en Haydn 
tussen boom en kribbe 

te houden zal voor altijd een raadsel 
blijven. Drie cantates vullen de derde CD. 
Stem en instrument vloeien ineen tot 
werkstukken die de cantor uit Leipzig 
neerschreef „als een vlijtig man ter ere 
Gods". (Accent - doosje met drie CD's -

(de nrs. 103 en 104). Haydn gaf de 
symfonie haar vierdelige vorm met op
gewekte allegro's en menuetten die ge
kruid zijn met landelijke, volkse dansen. 
Deze symfonieën zijn meer dan licht
voetige verstrooiing. Sturm un Drang zijn 

Pure poëzie In hout gesneden 
Tot en zondag 21 december stelt Luk 
Duflou zijn vier houtblok-boeken tentoon 
in de Stedelijke Academie voor Muziek en 
Woord te Lokeren, Het betreft zowat 80 
houtsneden die samen 4 boeken vormen. 
Deze boeken illustreren 4 vertelsels of 
sprookjes: Dracula, Taropatch, Rinkranken 
Sneeuwwitje. 
De boeken zijn zeer beperkt in oplage (25 
per sprookje), allen eigenhandig gedrukt 
en/of in kleur, en gemaakt (ook de boek
omslagen en teksten) door de kunstenaar 
zelf. Meesterwerkjes voor bibliofielen 
waarvan de verkoopprijs ver beneden de 
werkelijke waarde ligt (10.000 fr. per 
boek). 
Te bestellen bij de auteur Luc Duflou, 
Hofstraat-35 te 9000 Cent. Een uniek 
geschenk voor wie tijdens deze feest
dagen op zoek gaat naar iets „uitzon
derlijks". Want deze boeken zijn als kunst
werken, naar mijn aanvoelen, uitzonder
lijk! Niets is moeilijker dan kunst te be
schrijven die geen beschrijving noch uit
leg vraagt of nodig heeft! Het zijn ver
tellingen in beelden die „zijn", zonder 
meermeer. Ztj „zijn" zoals bloemen zijn; 
even eenvoudig als complex, even van
zelfsprekend als verwonderlijk. Poêzie-
puur gesneden in houtblokken! 
Op weinigen zijn de woorden kunstenaar 
en kunst zo echt van toepassing als op Luc 
Duflou en zijn werk. Beiden zijn onlos
makelijk een, zoals de oven en het brood. 
De houtsneden van Duflou zijn zoals hij 
zelf is; bijna stuntelig-kinderlijk én bij
zonder intelligent. Zij nodigen ons uit tot 
glimlachend opnieuw te worden als kin
deren én tot wenen om het verlies van 
zoveel in ons. 

TIJDLOOS 
Op het puur artistieke vlak weet Duflou 
wat het specifieke van z'n métier is. hij 
schijnt geboren voor de houtsnede! Hij 
voelt het hout, en weet perfect wat kan 
en niet kan. De composities zijn tegelijk 
primitief (.houterig) én Ingenieus in eikaar 
gepast, het wit-zwart dialogeert krachtig, 
de kleurentoevoeging is verrukkelijk, 
Soms doen z'n houtsneden heel even 
denken aan het wonder van Oosterse 
prenten, dan weer aan het schalkse en 
volkse van de poëtische Edgar Tijtgat, 
maar altijd zijn zij alleen maar Duflou, zo 
herkenbaar van biJ de eerste aanblik! 
Alhoewel alle vergelijkingen alleen maar 
onjuist kunnen zijn, doet Duflou ons den
ken aan het aparte en het tijdloze van Fellx 

Timmermans. De l=ee schiep - als een 
wolkje poëzie dat uit de hemel op aarde is 
neergedaald - met de pen z'n volstrekt 
eigen beeldrijke „gekleurde wereld". 
Even tijdloos wotkt de poëzie in de hout
sneden van Duflou, tot vreugde voor het 
oog, als honing voor het hart en tot 
genezing van de ziel. 
Een tentoonstelling om niet te missen, 
omdat zij ons midden deze mediagelle tijd 
terugvoert naar oorspronkelijkheid. 

Harold van de Perre 

^ Tentoonstelling van de blokboeken. Luk 
Duflou. In het salon van de Stedelijke 
Academie, in het stadspark (achter het 
Lokerse station). Ma.-Wo.: 14-21u.; Di., 
do. en vr. 16-20u.; za. en zo. 9u.-17u.30. 

in de buurt. La Petite Bande geeft de 
muziek vaart en doorzichtigheid. (Virgin 
- 500 fr.) 

In de reeks Codex van Archiv verschenen 
de Psalmen Davids van Heinrich Schütz 
die we moeten situeren honderd jaar na 
onze Adriaen Willaert en honderd jaar 
voor Bach. Schütz' muziek is ascetisch-
Lutheraans, kent geen fiorituren en dient 
het woord. Maar precies daardoor is ze zo 
aangrijpend. (Archiv - 550 fr.) 
Bij Erato-Teldec (reeks In Excelsis) vond 
ik voor de prijs van 500 fr. vier requiems 
en Mozarts Kroningsmis. Een dodenmis 
kan onaards, hoopvol of bezonken zijn. 
Die van Fauré valt op door de afwe
zigheid van tragiek en dreiging. 
De dood ademt rust. God is een milde 
rechter. En ik ken geen troostvoller zang 
dan het Pie jesu daaruit. Jean Gilles en 
André Campra schreven hun requiem 
rond 1700, tijd van barok en Franse 
verfijning. Ik zie beelden van boete en 
berouw in een Spaanse stad tijdens de 
Goede Week maar evenzeer - hoe pa
radoxaal ook - van koninklijke praal. De 
treurmuziek van Purcell, de grote voor
ganger van Haendel, past wonderwel in 
de kathedraal van Westminster. Pauken 
en trompetten tekenen voor plechtsta
tigheid, de stemmen voor rouw. Mozarts 
Kronmgsmis K.V 317 is niet geschreven 
voor vorst of prins maar voor Maria en 
haar kind in een bedevaartsoord in 
Salzburg. Ze is minder religieus dan zijn 
vrijmetselaarsmuziek en hoort eerder in 
paleis dan in kerk. Maar het blijft Mozart, 
dus genieten. 

LUCHTHARTIG 

Onder de naam Diamonds heeft Teldec 
tegen de spotprijs van 250 fr. een reeks 
bekende werken met bekende uitvoerders 
op zijn lijst. Zo tekent Harnoncourt voor 
barok en klassiek, Inbal met zijn orkest 
van Frankfurt voor de romantiek. 
Meestal stellen we ons ook Bach voor als 
een saaie, devote heer met pruik, schrijver 
van abstracte, wereldvreemde muziek. 
Niets is echter minder waar. Zijn Bran-
denburgse concerti bv. zijn meesterwerk
jes van contrapunt en speelvreugde. Ze 
zijn zowat het credo voor de barokmuziek 
zoals Beethovens pianosonates dat zijn 
voor de romantiek. 

Wie op zoek is naar iets luchthartigs vindt 
zijn gading op een CD met Mozart en 
Haudn. Mozarts Kleine Nachtmuziek, 

wellicht de meest bekende serenade ooit 
geschreven, staat er naast zijn Musika-

lischer Spass, een muzikale grap waarin 
hij de draak steekt met componisten die 
hun vak niet kennen en musici die er als 
een slechts dorpsfanfare op los blazen. 
Op dezelfde CD vinden we een muzikale 
zet met sociale ondertoon van Haydn. In 
zijp 45ste ':ymfonie, bijgenaamd Afscheid, 
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neemt hij het op voor zijn morrende 
orkestleden. Die vonden dat ze te hard 
moesten werken en te lang van huis 
blijven. Haydn laat de symfonie beginnen 
met een voltallig orkest. Maar gaandeweg 
verdwijnen de musici. Op het einde spe
len een paar violen en branden nog enkele 
kaarsen. De vorst begreep, glimlachte en 
stemde met de eisen van zijn orkest in. 
De kamermuziek van Schubert is ge
tekend door speelsheid en verdriet. De 
speelsheid vinden we terug in zijn Fo-

rellenkwintet met de bekende variaties op 
wending en vaart van de vis uit het 
gelijknamige lied. Verdriet is de kleur van 
Der Tod und das Madchen, een kwartet 

dat de dood schildert als een vriend. 
Geen beroemder symfonisch gedicht dan 
Smetana's De Moldau, geen los stuk maar 
een onderdeel van een cyclus die Mijn 

vaderland heet. Woud, jacht, pastorale, 
en volksdans van Bohemen krijgen een 
zwierige uitvoering, vol koloriet en felle 
ritmen. 

Bruckner was organist aan de abdij van 
Sankt Florian in de buurt van Linz. Hij is 
een tijdgenoot maar geen geestesgenoot 
van Mahler. Laatstgenoemde was een 
piekeraar en een gespleten figuur, Bruck
ner een vroom man die in zijn groots 
opgebouwde symfonieën zijn Schepper 
wil dienen. We krijgen een kiemcel die 

Boek over 
Stefaan Laureys 

Stefaan Laureys (1911-1945), geboren in 
Genk, was de zoon van de befaamde dr. 
Jan Laureys, die door zijn geschriften en 
economische stellingen een aparte plaats 
in de geschiedenis inneemt. Zijn oudste 
zoon, Stefaan, kon moeilijk aarden in het 
dagelijks leven. Hij was een dagdromer 
vol idealen en met een grote zin voor 
rechtvaardigheid. Toen in november 
1939 de Sovjet-Unie Finland op bruuske 
wijze overviel, besloot Stefaan Laureys 
zich als vrijwilliger te melden. Twee jaar 
later zien we hem in augustus 1941 als 
Oostfrontvrijwilliger in de gelederen van 
het Vlaams Legioen. Het duurde niet lang 
of hij kwam in opstand tegen de on
rechtvaardige behandeling, die de Vla
mingen van de zijde van de Duitsers te 
verduren kregen. Laureys werd gestraft 
en daarna overgeplaatst naar de Waffen-

SS-Panzerdivision Totenkopf. In septem
ber 1944 werd Stefaan Laureys door een 
ex-vriendin verklikt en opgepakt door 
lieden van het Antwerpse verzet. Het 
werd het begin van een lijdensweg die op 
23 februari 1945 voor het executiepe
loton eindigde. Na een schertsproces 
werd hij als een van de eerste Oost-
frontvrijwilligers terechtgesteld. 

WALSCHAP 

In de annalen van de geschiedenis van de 
repressie werd/wordt de terechtstelling 
van Stefaan Laureys steevaast aangehaald 
als een van de schrijnende voorbeelden 
van de uitspattingen van het Belgische 
justitieapparaat tijdens de jaren 1944-
1948. Tot nu toe echter ontbrak er een 
levensbeschrijving van Stefaan Laureys. 
In zijn nieuwe boek Stefaan Laureys of het 

tragische lot van een Finland- en Oost

frontvrijwilliger vertelt Pieter Jan Ver-

straete het korte maar veelbewogen leven 
van Laureys. Het tweede deel van het 
boek bevat de volledige inhoud van Lau
reys' repressiedagboek, dat hij in de ge
vangenis bijhield en in de familie bewaard 
is gebleven. Daarin schrijft hij over zijn 
arrestatie, zijn martelgang, zijn proces 
voor een „volksrechtbank", zijn verblijf 
in de gevangenissen van Antwerpen en 
Vorst, zijn ontmoetingen, zijn eenzaam
heid en zijn hoop op begenadiging. Het is 
een pakkend en beklijvend menselijk do
cument dat hier voor het eerst gepu
bliceerd wordt. Na het dagboek van Theo 
Brouns (verschenen m 1969) is dit het 
tweede dagboek van een ter dood ver
oordeelde, dat gepubliceerd wordt. Het 
lot van Stefaan Laureys beeldde Gerard 
Walschap uit in de Oostfrontvrijwilliger 
Jan Gillis in zijn roman Zwart en Wit 

(1948). 

=» Stefaan Laureys of het tragische lot 

van een Finland- en Oostfrontvrij

williger. P.J. Verstraete. 110 bh., geïll. 

395fr.(+55 fr. portkosten) tot 1 febr. 

'98 (later 495 fr.). Op rek. nr. 462-

7286791-52 van de auteur, Burge

meester Danneelsstraat 83 te 8500 

Kortrijk. 

uitgroeit tot een brede stroom. De mees
ter bespeelt zijn orgel en trekt alle re
gisters open. Van zijn negen symfonieën is 
de vierde de meest toegankelijke. 

VLAAMS 

Toch nog even naar de kerstmuziek waar 
authentiek en zoeterig al te vaak door 
mekaar lopen. Ik heb twee pareltjes ge
kozen. Een Engels, onder de naam Na

tivity uitgevoerd door het koor van Ox

ford en uitgegeven bij Erato (700 fr.) dat 
bekende liederen als Adam lay ibonden en 
In duld jubilo bevat maar toch opvalt 
door zijn echtheid. En tenslotte een 
Vlaams - want geen volk heeft zo'n schat 
aan kerstliederen als wij - uitgegeven 
door het Davidsfonds en uitgevoerd door 
de Capilla Flamenca en Vier op een rij. 

Sprankelend en van stof ontdaan (795 
fr.). 

(wdb) 

Brugge en 
beeldhouwer Ramon 

Met enige vertraging brengt de stad Brugge 
een Inommage aan de streng constructi
vistische beeldhouwer Renaat Ramon 
("Brugge, 1936) wiens beeldhouwwerk op 
mathematische beginselen steunt. Er is niet 
enkel een beeldenroute voorzien (nabij o.m. 
het Zand, de Smedenpoort, het Waterhuis 
aan de Consciencelaan en in de tuin van Het 
Witte Huis Lebbe), op acht diverse locaties in 
open lucht. Maar er is ook een grote ten
toonstelling van zijn werk te zien In de Galerij 
De Witte Beerte Sint-Andries. 
En er verscheen ook nog een fraai uit
gegeven boek Maten & Gewichten van de 
hand van de bijzonder actieve Brugse kunst
criticus Jaak l̂ 3ntier die dit jaar zeventig werd 
en op 18 december in Brugge gevierd wordt 
met een Liber Amicorum uitgegeven door 
het literair kwartaalschrift Kruispunt (info bij 
de uitgever, Boeveriestraat 8, 8000 
Brugge). 

Het gaat hier dus om een retrospectief over
zicht in twee tentoonstellingen, een beel
denroute en een kunstboek. Dit kunstboek 
dat niet minder dan 46 illustraties telt, opent 
met een belangwekkende dialoog in teksten 
van zowel deze Jaak Fontier als beeldhouwer 
Renaat Ramon zélf die in een aantal sta
tements zijn nuchtere en hoogst originele 
visie op zijn kunst verwoordt. Ramon, die 
trouwens ook nog dichter is en essayist, 
publiceert hierin het gedicht Genesis b dat 
heel goed zijn thematiek en zijn tekens aan
geeft. Het gedicht eindigt zo: 
„Tekenen wij nu een as van symmetrie / op 
de gegeven rechte. / (Daar Is het kruis alweer, 
het dolkteken; / De lasten die wij zullen 
moeten dragen.) / Laat vervolgens het as
senstelsel wentelen / tot er door de hoge 
snelheid / een spiraal ontstaat. / Rust daarna, 
en heb vertrouwen / in de Wet van de 
Eeuwige Wederkeer." 

Ook het hier afgedrukte werk, dat dateert 
van 1995 (zie foto) en nabij het Zand staat 
opgesteld, heeft de voor Ramon zo type
rende titel Hemel en aarde zullen vergaan, 
maar deze tekens zullen blijven, en wijst 
nogmaals naar het dubbeltalent van Ramon. 
Een beeldend kunstenaar die „bij daglicht 
precieze instrumenten en zuivere materi
alen" gebruikt en een dichter die „bij nacht 
de woorden weegt". 

Hendrik Carette 
=* Ramon. Maten & Gewichten. Jaak Fontier. 

Brugge, WaUeyndruk, 1997, 80 blz., ISBN 
90-802756-4-6. 

<=» Galerij De Witte Beer, Witte Beerstraat 7, 
8200 Brugge, t/m 21 dec. ek. 

c» Beeldenroute (8 locaties). Info: 
050/44.20.11 (bijP&V). 

^ Atelier van de kunstenaar Ramon. Info: 
050/39.14.74. 
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MARIUS ET JEANNEHE 
Deze week een Franse film van Robert Guediguian, dit ter 

gelegenheid van de opening van het nieuwe filmcomplex van het 

Franse filmhuis Gaumont aan de Antwerpse de Keyserlei. We leren 

een stelletje mensen kennen die samengedrumd wonen in de 

havenwijk l'Estaque in Marseille. Ze wonen rondom een gedeelde 

binnentuin, en de vrouwen kennen zowat ieder noemenswaardig 

geheimpje van elkaar. De mannen hebben het zoals altijd over 

serieuze zaken en filosoferen er op los. Niet dat er veel gebeurd in 

hun leventjes, maar ze zouden geen Marseillezen zijn, indien ze 

niks badden om over te praten. Centraal staat Jeannette, moeder 

van twee kinderen, een tienerdochter en een halfbloed Arabier, 

beiden van een andere vader, die ze probeert te geven wat ze willen 

NIEUWS UIT DE BIOS 

met het schrale loon dat ze verdient in een supermarkt. Dan komt 

Marius in haar leven, een reus van een vent, die bewaker is bij een 

cementfabriek - waar ze probeert verf te stelen om haar huis op te 

knappen, en ze verliest haar baan doordat ze een grote mond opzet 

tegen haar baas (Pierre Banderet, die we zowat de hele film in 

andere gedaanten zien terugkomen). Jeannette die al wat des

illusies met mannen heeft opgelopen, verzet zich tegen een 

engagement met Marius, maar geeft uiteindelijk toch toe, en 

Marius scoort ook enorm bij haar kinderen. En dan komt Marius 

na een tijdje niet meer opdagen. 

Een verhaal over alledaagse mensen, die je volgt tijdens hun 

samenkomsten, hun intieme bekentenissen en maaltijden, waarbij 

over de liefde, het leven, het eten, de politiek en filosofie wordt 

gepraat. Deze semi melo'wordt nergens vervelend: integendeel, je 

gaat met de personages meeleven. {*'"*) 

TOMORROW NEVER DIES 
James Bond is terug en hi] zal een derde wereldoorlog in de kiem 

smoren. Wat kun je hiervan zeggen ? De grote schare volgelingen zal 

weer kunnen genieten van de stunts, de technische foefjes, de 

mooie vrouwen, de avontuurlijke heren, en Fierce Brosnan die 

]amesBondIS.(**ll2) 

Willem Sneer 

• M E D I A L A N D S C H A P • 

James Stewart 

in „It's a 

wonderful Life", 

zat. 20 dec, 

Ned. 1 om 23U.27 

De vleesgeworden arrogantie 

' ^ r ^ Top Hat Amerikaanse musical van IVlarl< San-
dricli uit 1935 met Fred Astalre en Ginger Rogers in 
topvorm. Het verhaai zal niet In je hoofd blijven 
hangen, maar liedjes van Irving Berlin als „Cheek tot 
Cheek", „TopHat, White Tie and Tails" zijn onver
getelijk Zat. 20 dec., VTM om ou.05 

WSf' star trek: The motlon picture Een nogal 
late uitloper van de SFserie met een bemanning die er 
steeds buitenaardser gaat uitzien, in deze film van 
Robert Wise uit 1979 gaat de dreiging uit van een 
enorm gevaarte dat de aarde nadert. Goede speciale 
en passende muziek van Jerry Goldsmith. Zon. 21 
dec.. Kanaal 2 om 21 u. 

^^0 Chaplin Op Arte wordt vanavond uitvoerig 
aandacht besteed aan de carrière van Charies Chaplin. 
Met o m om 20u.45 de komische film „The Great 
Dictator" uit 1940 en om 23u. „The Gold Rush", een 
stomme film uit 1925 met Chaplin als goudzoeker 
Maan. 22 dec, Arte om 20u.45 en 23u. 

Ê ^ 
'Sfe^ Histories Historisch portret van Werenfried 
van Straaten ("1913), alias de „Spekpater", die be
kendheid verwierf door zijn acties voor noodlijdende 
Duitse katholieken. Hij voerde zijn propaganda als een 
volleerd entertaineren rabiaat antl-communist. DIns. 
23 dec, Canvas om 20u.30 

fc# The Slipper and the Rose Britse film van 
Bryan Forbes uit 1976 met Gemma Craven en Richard 
Chamberlain in de hoofdrollen. Schitterende muzikale 
versie van het sprookje van Assepoester, waarin ie
dereen zingt en danst. Prima amusement voor kerst
avond woens. 24 dec, VTM om 24u. 

^ s # E.T. SFfllm van Steven Spielberg uit 1982. Een 
klassieker. De jongste jaren zowat de elndejaarsfllm bij 
uitstek geworden. Ondertussen is ET alweer 16 jaar 
thuis en kijkt van daarboven toe hoe goed men zijn 
film nog steeds vindt. Dond. 25 dec, VTM om 
21U.30 

^ H ^ Lorenzo's OH Augusto Odone, een economist 
van Italiaanse afkomst, werkt bij de Wereldbank en is 
getrouwd met MIchaela, een Iers-Amerikaanse lin-
gulste. Opeen dag krijgen zij te horen dat hun 5-jarig 
zoontje Lorenzo lijdt aan een ongeneeselijke ziekte. 
Vru. 26 dec, VTM om 2lu. 

'^S' Toon Een persoonlijke ontmoeting bij Toon' 
Hermans thuis. Een gesprek met een groot artiest 
over de afronding van zijn theaterloopbaan en In
tieme vertolkingen van zijn laatste liedjes, vry. 26 
dec, Ned. 3 om 23u.i4 

M 

Zouden er, na inmiddels jaren van hele en 
halve schandalen, nog mensen zijn die zich 
in dit land boven de wet en het parlement 
verheven voelen? Ja, ze blijken nog te 
bestaan en wel in wat men gemeenzaam als 
'sport' pleegt te omschrijven. Afgelopen 
week deden twee overkoepelende orga
nisaties zich van hun allerkleinste kant 
opmerken. 

DE POT OP? 

Een eerste was de FIA, de Internationale 
Automobielfederatie. Als de wetgevende 
macht - lees: de burgers - niet voor het 
einde van dit jaar beslist om een uit
zondering toe te staan op het verbod op 
tabaksreclame dan verliest België het recht 
- in dat soort termen spreekt dit verheven, 
fijngedaste volkje - om een Grote Prijs Fl 
te organiseren. 

„De pot op met uw Grote Prijs! Staat het u 

niet aan: vertrek!" had het kunnen luiden. 
Als het om migranten - mensen dus -
gegaan had, hadden weinigen nog verrast 
opgekeken van zo'n redenering. Maar nu 
men ermee dreigt om een GP met 'grote 
economische waarde' op te doeken, gaat 
een hele Waalse politieke kaste op haar 
achterste poten staan. Omdat - tegen alle 
verwachting in - deze keer de Vlaamse 
senatoren wakker bleven en toch stemden 
voor een totaalverbod op tabaksreclame. 
Om alzo het aantal tabakszieken en -do
den te doen afnemen. 

WÖRZTÊW? 

Omdat een meerderheid het op een de
mocratische manier gehaald heeft tegen 
een minderheid is de FIA kwaad en zijn de 
Waalse politici dat ook. En zullen zij op 
alle mogelijke manieren proberen om dit 
wetsvoorstel een stille dood te laten ster
ven. En wedden dat ze weer zullen slagen 
in hun opzet? En wedden dat dat gebeurt 
omwille van de 'federale loyauteit'. En 
wedden dat alle nieuwe Belgicistische pro
gressieven in tal van columns dat goed 
zullen praten 'omdat Vlaanderen Wallonië 
niet dieper in de put mag duwen'. Zich 
daarbij niet de vraag stellend hoe zo'n put 
maar dieper blijft worden ... 
Een verstandig mens had kuimen voor
spellen dat dit verbod er vroeg of laat zou 
komen. Een verstandig mens had ook naar 
alternatieven gezocht. Maar in Wallonië 
niets van dit alles. En wat doet de FIA, die 
altijd beweerde dat het circuit van Fra-
corchamps omwille van zijn buitenaardse 
schoonheid de moeder van alle circuits 
was: ze gaan naar China of Zuid-Afrika. 
Daar mag wel reclame voor tabak gemaakt 
worden, daar is er een groeiende markt en 
geen stagnerende of dalende. Totdat ook 
daar jaarlijks duizenden doden vallen door 

Als de wetgevende macht niet handelt naar de zin van de FIA verliest België het 
'recht' om een CP Formule 1 te organiseren. 

het overmatig gebruik van tabaksproduk-
ten. En ook: het argument dat de wetgever 
'het volk' een prettige sport ontneemt, is 
een vals argument. Toegangsprijzen van 
gemiddeld meer dan 4.000 fr. per persoon 
zijn niet bepaald 'volks'. 

MAG IK EVEN DRIE MINUTEN? 

Een tweede stelletje bobo's dat de aan
dacht trok, is de voetbalbond, de 'ko
ninklijke Belgische'. Voetbal heeft in dit 
land heel wat meer liefhebbers dan de 
autosport en dus menen de heren van het 
bondsgebouw dat ze met recht en rede 
machtiger zijn dan - in dit geval - het 
Vlaams parlement. Om kort te gaan: het 
Vlaams parlement 'dreigt' een voorstel tot 
vrije nieuwsgaring goed te keuren. Het 
voorstel komt van de SP'er Van Wallendael 

en de CVP'er De Caluwé. Het behelst o.m. 
dat TV-stations beelden mogen geven van 
evenementen, ook die waarop, zoals bij 
het voetbal, een exclusiviteitscontract rust. 
De VU en Agalev schaarden zich reeds 
achter het voorstel. 

Daarbij werd vanuit VU-kringen opge
merkt dat de 3-minutenregelgee« inbreuk 
zou vormen op 'het economische voordeel 
van de exclusiviteitshouder aangezien deze 
drie minuten duidelijk gekaderd zijn in de 
wenselijkheid om het recht op informatie 
te garanderen'. Het voorstel voorziet bo
vendien in een redelijke overgangsbepa
ling voor de lopende contracten. En, in 
gegeven omstandigheden niet onbelang
rijk, voor het competitievoetbal wordt een 
uitzondering gemaakt: meer dan drie mi
nuten per wedstrijd mag niet en het geheel 
mag niet langer duren dan één kwartier. 

SPORT OP SCHOOia 

Regelmatige kijkers van 'Stadion' en 

'Goal' weten dat, indien het voorstel er

door komt, VTM niet meer bereid zal zijn 

om nog 250 miljoen te betalen voor de 

'exclusiviteit'. De speeldag dat er nog een 

vol kwartier voetbalhoogstandjes in de 

verslagen zaten, dateert waarschijnlijk van 
voor de invoering van kleuren-TV De 
voetbalbond zou dus tientallen, zoniet 
honderden, miljoenen verliezen. KBVB-
voorzitter Michel D'Hooghe dreigde 
daarop de competitie voor één of meer
dere speeldagen te zullen lamleggen. Zo
ver kwam het echter niet. Bij het afsluiten 
van dit stuk lazen we in o.m. De Morgen 

dat de voorzitter 'het afgelopen weekeind 
gesprekken had gevoerd' met de indieners 
van het voorstel en dat hij die zou willen 
verderzetten. En voorts: „De komende 

week zal Michel D'Hooghe op hoog niveau 

lobbyen om de indieners van het voorstel 

en de mediaminister op andere gedachten 

te brengen. De voetbalbond mag een con

creet tegenvoorstel indienen." We durven 
er niet aan denken wat we hieruit moeten 
opmaken. 

Ook in deze zaak - zie ook het arrest-
Bosman - komt de KBVB overigens weer 
rijkelijk laat op de gedachte dat een par
lement het wel eens anders zou kunnen 
zien dan de aan rijkelijke (sponsor)ban-
ketten gehuldigde visie dat 'Voetbal een 
feest' is. Merken we, in de marge, ook op 
dat de voetbalbond in hoge mate tevreden 
was met een België-Nederland op het WK 
'omdat zoiets meer opbracht'... Sportief, 
zonder twijfel! 

Mogehjk - en we fantaseren er hierbij op 
los - hgt er een oplossing in een voorstel 
van de VU'er Kn's Yan Dijck die graag meer 
sport in het onderwijs had gezien. Trek, 
vanuit het Vlaams parlement, een gedeelte 
van de miljoenen die de KBVB verloren 
ziet gaan, uit voor meer sport bij de jeugd. 
De sportclubs zullen er wel bij varen en -
wie weet - zelfs een bredere recrute-
ringsbasis hebben. 

Bovendien weet je dan als gemeenschap 
dat het geld nuttig besteed is en niet aan 
een clubje fijne heren die, met de spor-
tiviteit hoog in het vaandel, geen acht slaan 
op een 'lening' door pakweg RSCAn-
derlecht. 
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yu-cent miste 
de boot 
Misschien is het met opportuun om 
vanop 50 km afstand een lokale aan
gelegenheid - de aanleg van een on
dergrondse parkeergarage in het hartje 
van Cent - eerlijk te beoordelen 
Toch de volgende bedenkingen 
1 Het IS jammer dat een partij ais de 
Volksunie, die in haar congresteksten de 
jongste jaren toch duidelijk kiest voor 
een méér leefbaar Vlaanderen en méér 
leefbaarheid in de steden, toch opteert 

voor de neerpianting van een parking "in 
het hartje van het stadscentrum" Di 
verse voorbeelden uit andere steden 
tonen aan dat dit enkel nog meer auto's 
naar de binnenstad aanzuigt 
2 Als we het standpunt "pro" of "contra" 
de parking even buiten beschouwing 
laten, dan sloeg de Volksunie-Cent he
lemaal de bal mis door niet op te roepen 
voor deelname aan het recent gemeen
telijk referendum Een congres orga
niseren onder de slogan "Laat de de
mocratie nooit meer zwijgen" en een 
standpunt innemen voor het voeren van 

referenda, en nog geen maand later 
weigeren om de bevolking op te roepen 
om deel te nemen aan een referen
dum En dan maar jammeren over de 
"geloofwaardigheid" van de politiek 
VU-Gent heeft hier een prachtige kans 
laten liggen om zich te profileren ais 
echte politieke "durvers" Ai ben ik ais VU-
Antwerpenaar misschien slecht ge
plaatst om hierop kritiek te leveren, 
want inzake mobiliteit profileert VU-
schepen Hugo Schiitz zich jammer ge
noeg ook met altijd in de meest gunstige 
zin inzake leefbaarheid 

Wordt het met tijd dat VU-mandata-
nssen eens degelijk rekening gaan hou
den met de goedgekeurde congres-
teksten? Misschien zou een vingerwij
zing door VU-nationaal hier wel op zijn 
plaats zijn? Al is de uitslag van het 
referendum in Cent misschien wel een 
definitief lesje voor die bestuursver-
antwoordelijken die blijkbaar nog altijd 
met voelen wat er wérkelijk onder hun 
bevolking leeft 

Arnold Peeters, 
Berchem 

Beter bU de bank 
van elders? 
Ik ben een gewone werknemer. Het wei
nige wat overblijft van tn'n wedde, het 
grootste deel gaat immers via de on
menselijk hoge lasten en taxen (en waar 
Dehaene niets aan doet) naar de staat, 
staat op mijn KB-rekening. Nu komt die 
bank vertellen dat het tot 7fr. kan kosten 
om aan mijn eigen geld te geraken. Waar
schijnlijk gebruikt de KB dit geld om 
mogelijk fiscale boeten te betalen want de 
jongste tijd wordt ze in tal van affaires 
genoemd. 

Of wellicht volgen er toch geen sancties 
van de fiscus, wat niet abnormaal zou zijn 
in dit formidabel Belgenlandje. De fiscus 
pakt liever de gewone mensen aan. 

Ivan Bourgouis, 
Izegem 

<> W E D E R W O O R D # 

„heel wat besparingen zou kunnen op
leveren". Dat klinkt mooi. Maar insiders 
weten dat er voor Broederband geen 
enkele financiële noch organisatorische 
noodzaak bestond om samen te gaan met 
om het even wie. We kunnen zo nog een 
tijdje verder gaan. Maar laten we af
sluiten. De „geest van de oproep vanwege 
Broederband en BDAC om samen te 
werken" oogt prachtig. Papier is inder
daad zeer verduldig. Maar de feiten ach
ter die oproep staan haaks op de mooie 
woorden ervan. En die feiten zijn wat ze 
zijn: de samenwerking Broeder-
band/BDAC is wel degelijk een machts
greep van het Vlaams Blok op Broe
derband! 

Willy Cobbaut, 
Baardegem-Aalst 

Broederband (1) Broederband (2) 
In de rubriek Wederwoord (WIJ, 11 dec. 
jl.) tracht Herman Wagemans de indruk 
te wekken dat de samenwerking Broe-
derband/BDAC helemaal geen machts
greep vanwege het Vlaamse Blok op 
Broederband zou zijn. Laten we elkaar 
toch geen Liesbet noemen! De samen
werking Broederband/BDAC is wel de
gelijk een machtsgreep van het Vlaams 
Blok op Broederband en het zijn de vele 
paragrafen naast de kwestie en de weinige 
regels ter zake met die iemand zullen 
overtuigen van het tegendeel. We be
perken ons tot een paar citaten. 
In Broederband „waren alle strekkingen 
aanwezig en konden het ook met elkaar 
vinden", lezen we. Ingewijden weten wel 
beter en ook wie jarenlang het twee
maandelijks blad van de vereniging ge
lezen heeft, weet dat de werkelijkheid 
hier met helemaal correct wordt weer
gegeven. Tegen de groeiende anti-VU-
strekking van het blad werd trouwens 
herhaaldelijk geprotesteerd - o.a. zeer 
officieel door Broederband/Aalst - maar 
dat hielp helemaal mets. 
„Ik verzet mij tegen de georchestreerde 
uitsluiting van het Blok", lezen we verder 
Mogen we het bij één feitje houden, uit 
Broederband van juli/augustus '97 toen 
Herman Wagemans reeds hoofdredac
teur was? In een bijlage om een her
denkingsmis voor Leo Wouters aan te 
kondigen, staat vermeld dat betrokkene 
„o.a. medestichter van het VNy Vlaamse 
Volksbeweging, Broederband en de 
Vlaams Nationale Partij" was. Een handig 
aangebrachte informatie waardoor de 
Volksunie mooi uit de boot viel. Wie 
wordt hier georchestreerd uitgesloten' 
Herman Wagemans verwijst - maar be
wijst geenszins de noodzaak ervan - naar 
het feit dat gezamenlijk één blad uitgeven 

Verontwaardigd wens ik te reageren op 
de onjuiste voorstelling van de beslissing 
van Broederband om samen te werken 
met het BDAC. 

In Broederband zijn alle echte Vlaams-
nationalisten broeders, ongeacht of ze 
politiek aanleunen bij de VU, bij het 
Vlaams Blok of bij de VLD of CVP 
Ik hoop dat de VU zo verstandig is deze 
heksenjacht met te steunen. Persoonlijk 
heb ik het bewijs dat het bestuur van 
Broederband-Aalst niet unaniem achter 
de beslissing staat, en zeker en vast zullen 
de honderden leden met volgen. 
Een pittig detail als lid van de VU sinds de 
oprichting van de partij heb ik van het VB 
vervangen als voorzitter van het bestuur 
Leuven-Limburg. Is dit geen omgekeerde 
machtsgreep ? 

Jan Dierick, 

voorzitter Raad van Bestuur 

Leuven-Limburg, 
Lid van de redactie 

Bormshuis-Broederband 

wegen ontlasten 
Tot vervelens toe gezanik over files en 
zware ongelukken (WIJ, Wegptraten of 

slaven^, 12 dec. jl) met gestresseerde en 
onderbetaalde truckers op de autosnel
wegen. De meest onzinnige en wanho
pige pogingen om dit tegen te gaan. 
Typisch voor een doelloos beleid. Blok-
rijden, een helikopter (') inzetten om de 
afstand tussen voertuigen te controleren, 
steeds méér wegen aanleggen (de oude 
onbenut'), enz... Vervolgbeleid en boetes 
die géén enkel durend affect hebben 
Heeft mets meer met verkeersveiigheid te 
maken en is gewoon een geldklopperij 
Terwijl de meest voor de hand liggende 
oplossing voor het zwaar en doorgaand 
vervoer het omschakelen naar het spoor 

is, wat reeds jaren elders met succes wordt 
toegepast Einde 1943 was er een snel
spoorbaan gepland door geheel Europa, 
Parijs - Berlijn - Istanbul - Moskou -
Bakoe, met aftakkingen. Op een drie-
meterspoor met snelheden tot 300 
km/uur. Alles was piekfijn ontworpen, tot 
wagons, locomotieven en stations toe. De 
containers van nu waren toen al uit
gevonden. De kortzichtigheid van de na
oorlogse leiders kelderde het plan. Dat 
het goed was bewijst dat men veel later de 
HST-trem uitvond. Op een sukkelachtige 
manier. Met enorme extra-kosten en er
gernis die konden vermeden worden had 
men het plan tijdig overgenomen. 
Ononderbroken wegvervoer van de ene 
kant van het land naar de andere, of 
internationaal, moet op de trein. Van 
Finland naar Spanje met een vrachtwagen 
IS onzin. In sommige landen mag vracht
vervoer op zondag met Per spoor is dat 
géén hinder. Tijdwinst zelfs! 
Een in Oostende op het spoor geladen 
oplegger of container („laadkist" voor de 
Vlamingen) kan op zijn bestemming door 
eender welke trekker afgehaald worden 
om plaatselijk geleverd te worden. De 
werktijden van chauffeurs worden daar 
mee normaal, hun sociale leven en be
taling ook. Spreekt vanzelf dat snelheid, 
infrastructuur en prijzen door het spoor 
moeten aangepast zijn. Duizenden 
vrachtwagens verdwijnen daarmee van de 
autowegen, zo ook de kans op onge
lukken. 

Verdwijnende vrachtwagens scheppen 
plaats voor veiliger en vlotter perso
nenvervoer. Aan dat laatste kan het spoor 
ook verhelpen. Is wel een ingewikkelder 
probleem Regelmatigheid, prijs en com
fort spelen de grootste rol. Hoe langer 
ook hier de overheid laat begaan, hoe 
moeilijker ze zal kunnen doen omscha
kelen. 

Willy Degheldere, 
Brugge 

Rechtvaardigheid 
Niet zonder blijdschap en trots om de 
vrijwaring van mijn meest fundamentele 
rechten, werd na een lang aanslepende 
procedurestrijd, mijn tegen het bureau
cratische OCMW van en te Mechelen 
ingesteld proces, gewonnen. 
Het OCMW van Mechelen wou me elke 
steun (zelfs bijdrage m de hoge onkosten 
van medicatie) ontzeggen, toch zeker 
zolang ik met inging op haar eis, wat met 
meer of met minder was dan de on
dertekening van een door deze bureau
cratische instelling opgestelde „overeen
komst", waarbij ik eigendomsrechten op 
mijn werk diende af te staan. 

Na onderhandelingen allerhande, 
„zwakte" het OCMW van Mechelen 
haar eis af tot de ondertekening nuj-
nerzijds van een overeenkomst waarbij ik 
de eigendomsrechten die ik zou ver
krijgen bij het overlijden van mijn teer
beminde, hoogbejaarde moeder, zou af
staan. Naast mijn drie broers zou ik dus 
één vierde erven. 

Ik vond dit een dermate grove schending 
van mijn rechten als mens (op hulp en 
bijstand, zoals bepaald m het mondiale en 
Europese Verdrag voor de Rechten van de 
Mens), dat ik dit steeds halsstarrig ben 
blijven weigeren. 

Om de vele „kleine" Mechelaars, die 
door het OCMW dikwijls zo onder druk 
worden gezet dat zij „akkoord" gaan met 
platvloerse voorwaarden, moreel te steu
nen, vond ik het mijn plicht, ook als 
verdediger van de rechten van de toe
komstige generatie, stappen in rechte te 
zetten tegen het O C M ^ om in een 
vonnis „recht" te maken wat mijn inziens 
„krom" is. 

Daar ik met juridisch geschoold ben, 
diende ik hulp te zoeken bij een jurist. 
Vele door mijn gecontacteerde raads
lieden er Mechelse Balie weigerden (uit 
angst' uit commercieel oogpunt', uit 
kapitalistische overwegingen? uit desm-
teresse?) hun medewerking, één uitzon
dering met te na gesproken. Ik vond 
immers in Mare Hendrickx, een jong 
advocaat, een gedroomde medestander, 
en samen bonden wij de strijd aan tegen 
het OCMW dat tot op het allerlaatste 
ogenblik ons steeds hautain heeft blijven 
benaderen. 

Eén en ander heeft thans geleid tot een 
principe-vonms voor de bevoegde Ar
beidsrechtbank van Mechelen, waarte
gen, wonder boven wonder, het OCMW 
geen beroep zal aantekenen (zo verze
kerde mijn raadsman mij). 
Ik maakte aan Vlaamse minister van Wel
zijn, Luc Martens, ook dit vonms over, in 
de hoop dat hij zijn ondergeschikten 
terecht zal wijzen enerzijds, anderzijds in 
de hoop dat eindelijk in dit land het 
principe ingang zal vinden dat datgene 
waarop je al burger recht hebt, met moet 
worden afgedwongen door jezelf, doch 
verplicht dient te worden aangeboden 
door de gemeenschap. 

Frans Croes, 
Mechelen 

PS De redaktie ontvangt graag bneven van lezers 
Naamloze, scheid- en smaadbneven gaan de scheur
mand in De redaktie behoudt zich het recht voor 
bneven in te korten en persklaar te maken Bneven 
worden voluit ondertekend tenzij de schnjver ver
zoekt initialen te gebruiken 
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Eerst verzamelde Nele Bockaert alle ge
schriften van Elaut, wat geen sinecure was 
want de Vlaamse voorvechter was een 
begenadigd veelschrijver. Op basis van de 
samengestelde biografie, legde Bockaert in 
1995 onder leiding van prof. Dr. Deprez en 
prof. Dr. Waterschot de licentiaatsverhan
deling Leon Elaut (1987-1978), een be

voorrecht getuige van zijn tijd aan de 
Gentse universiteit voor. Het biografisch 
gedeelte van de thesis vormt het uit
gangspunt van het recent verschenen 
boek. Daarin wordt het veelzijdig levens
verhaal van Leon Elaut vlot, bevattelijk, 
met gevoel voor synthese, maar ook met 
oog voor pittige details, beschreven. 
Nele Bockaert; Jk heb gepoogd een zo 

volledig en objectief mogelijk beeld te 

geven van die arts, wiens aandeel in de 

Vlaamse ontvoogdingsstrijd met te on

derschatten is. Ik heb ernaar gestreefd om 

Elauts brede sfeer van belangstelling en 

werkzaamheden te overlopen om zo aan te 

tonen hoe hij daarin zijn Vlaamse ega-

gement vertolkte." 

LEVENSHOUDING 

Van huis uit was Leon Elaut Vlaamsgezind, 
maar zeker geen radicalist. Twee jeug
dervaringen zouden hem naar het strij
dend flamingantisme doen evolueren. In 
het bisschoppelijk Sint-Vmcentiuscollege, 

waar de jonge boerenzoon school liep, was 
de voertaal Frans. In zijn memoires het 
Elaut zich ontvallen dat „men mij even
goed kan kunnen verplichten Chinees te 
srpeken." De vaak met harde hand op
gedrongen Franstaligheid ontlokte bij El
aut een diepgewortelde aversie tegenover 
de "franskiljon". Daarbij richtte de in
tellectueel zijn bijwi]len giftige en inro-
nische pijlen geenszins op de mens, wel op 
een bepaalde mentaliteit. Elaut hield van 
de Franse taal en onderhield zowel tijdens 
zi|n academisch-professionele als tijdens 
zijn politieke loopbaan vriendschappelijke 
relaties met de Francofone wereld. Zoals 
meerdere van zijn tijdgenoten en in schril 
contrast tot de hedendaagse jonge fla
minganten stond hij er bovendien op het 
Frans feilloos te beheersen. Het was een 
levenshouding, noem het een "strategie" 
om als fiere, bewuste Vlaming de "Bel
gische Franstaligen" een toontje lager te 
doen zingen. 

De kennis van de Franse taal ging als 
vanzelfsprekend gepaard met de liefde 
voor het Nederlands. Elaut vocht niet 
enkel voor de erkenning van het Ne
derlands, hij streefde ook naar de in
ternationale waardering van deze taal. Een 
dergelijke realisatie zou en moest gepaard 
gaan met de "ontvoogding" en "verheffing" 
van het Vlaamse volk. Het waren de 
Vlaamse intellectuelen die zich van een 
dergelijke taalkundige, breed culturele, 
maar ook sociale taak moesten verge-

O p tweede kerstdag 1997 zal het 100 jaar 

geleden zijn dat gewezen VU-senator 

Leon Elaut in de boerderij aan de Kasteelstraat te 

Gentbrugge geboren werd. Zijn kleindochter, Nele 

Bockaert, schreef een boeiend boek over een 

bevoorrecht getuige van zijn tijd. 
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wissen. Dat werd Elaut ingeprent door de 
Jezuïeten van het Sint-Barbaracollege te 
Gent. Niet dat deze paters overliepen van 
flamingantisme, maar ze brachten de leer
lingen wel een "roeping" bij. In welke 
richting dan ook moesten de latere voor
aanstaanden in de samenleving een voor
uitstrevende rol uitoefenen. Daarbij gold 
de rechtlijnigheid, het kritische denken en 
het ingaan tegen de "kuddegeest". Voor
waar een levenshouding die een zekere 
koppigheid en compromisloosheid ver
onderstelde en daarom niet steeds baten 

De tussenoorlogse periode wordt Elauts 
meest succesrijke, maar ook meest be
wogen periode. Van 1922 af, wanneer 
Elaut zich terug aan de Gentse Universiteit 
mag inschrijven, bouwt hij een schitte
rende academische loopbaan uit. In 1927 
wordt hij met onderscheiding tot doctor in 
de genees- heel- en verloskunde gepro
moveerd. Nadien trekt hij naar Parijs, 
Amsterdam en de Verenigde Staten om 
zich in de urologie te specialiseren. Elaut 
wordt in 1935 de eerste titularis van de 
leerstoel Urologie aan de Gentse Uni-
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Leon Elaut 

Het levensverhaal 
van Leon Elaut 

opbracht, wat Elaut meerdere malen zou 
ondervinden. Daartegenover bood de op
voeding van de Jezuïeten de jonge student 
ook een houvast. De veelzijdige interesses 
die de paters hun leerlingen bijbrachten en 
de nadruk op de onverwoestbare inzet 
zouden de latere arts, professor, schrijver 
en politicus ondanks de meerdere te
genslagen voor de verbittering hoeden. 

AKTIVISME 

Eind 1917 wil Elaut aan de Gentse Un-
viersiteit geneeskunde gaan studeren. De 
Sint-Barbara-overheid raadt dit hun leer
lingen af wegens de overname van deze 
universiteit door de Duitse bezetter in 
samenwerking met de activisten. Elaut 
bevond zich in wat hij later een "nood
situatie" zou noemen. Hij had zijn hart 
verpand aan de eerste vernederlandste 
unviversiteit. Maar, hij was geen activist en 
op aanraden van zijn ouders wachtte hij af 
en studeerde hij aan de Gentse Hogere 

Nijverheidsschool waar in het Frans werd 
gedoceerd. Toen de bezetter Elaut beval in 
Duitsland te gaan werken, schreef hij zich 
wel in aan de "Von-Bissing-universiteit". In 
het boek staat beschreven hoe vele an
deren met Elaut plots voor de Gentse 
universiteit kozen, ook Franstaligen, om 
aan de verplichte tewerkstelling te ont
snappen. Ofschoon Elaut niet aan politiek 
deed, zich met over het activisme uitsprak, 
maar wel vlijtig studeerde, werd het voor 
hem en andere oud-studenten onmogelijk 
gemaakt om na de wapenstilstand nog 
verder aan de universtiteit te studeren. Het 
maakte van Elaut een Vlaams-nationalist. 
Overigens belette zijn gedwongen wacht
tijd hem met om in uitzichtloosheid of 
verstikkende ergenis te vervallen. Elaut 
zette zich dankzij de hulp van kannunik 
Frans de Hovre aan het vertalen van fi-
losofisch-pedagogische literatuur, stak in 
Gentbrugge een scoutsgroep van wal en 
werd ook actief betrokken bij de Gent-
brugse Sociale Studiekring. 

versiteit. In het boek wordt meeslepend 
verteld hoe Elaut met levensvrienden als 
Frans Daels tn Jozef Goossenaerts ook het 
Vlaamse sociale- en culturele terrein be
wandelt. Bovendien schakelt hij zich in de 
strijd om de ééntaligheid van Vlaanderen 
in. Dat werd als een sociale strijd be
schouwd waaraan ook de artsen hun bij
drage verschuldigd waren. In die zin 
werkte Elaut mee aan de oprichting en de 
uitbouw van het Algemeen Vlaams Ge-

neesherenverbond, waar de beroepsbelan-
gen van de geneesheren in een unanieme 
Vlaamse geest behartigd werden. Bijzon
der boeiend en interessant wordt in het 
boek verteld hoe Elaut en zijn vrienden de 
oprichting van de Vlaamse Academie voor 

Geneeskunde nastreefden. Eind 1938 was 
de kogel door de kerk en werd Elaut lid 
van deze Academie. De strijd voor een 
Vlaamse Orde van Geneesheren was toen 
nog volop aan de gang. Tijdens WOU werd 
een dergelijke orde opgericht. Elaut was 
daarbij betrokken en dat zou hem na de 
oorlog zuur opbreken. Op verhelderende 
wijze doet Nele Bockaert Elauts oorlogs-
verhaal uit de doeken en beschrijft ze 
beklijvend waarom en hoe hij tijdens de 
repressie genadeloos van collaboratie ver
oordeeld werd. Het bevestigt nogmaals 
hoe het Belgisch establishment er wel 
degelijk op uit was de Vlaamse intel
lectuelen eens en voor altijd de woestijn in 
te sturen en hoe vrienden opeens verraders 
werden. Het sierde Elaut dat hij nadien 
begrip had voor de kleinmenselijkheid en 
tegelijk groots, afwachtend, relativerend, 
sereen en dankzij zijn veelzijdige talenten 
een academische terugkeer voorbereidde. 

(evdc) 
•=» Leon Elaut. Een bevoorrecht getuige 

van zijn tijd. Nele Bockaert. Uitg. 

VGVIAntwerpen. 176 blz. 500 fr. Te 

verkrijgen bij Nele Bockaert, tel: 

09/22.38.702. 

Leon Elaut zei 

wat HU 

meende en 

meende wat 

hU zei. 
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Elaut als politicus 
Leon Elaut was met uit op een politiek man
daat. Toch liet hij zich door Maurlts Cop-
pieters, Jef Hosten en Frans van der Eist 
overhalen om in 1965 de VU-senaatslijst te 
trekken De VU had niet alleen Elauts stem
men nodig, hij verschafte de partij ook het 
nodige gezag en zorgde meteen voor de 
doorbraakvan de Vlaams-nationalisten In het 
Gentse Elaut was VU-senator van 1965 tot 
1974 Kenmerkend voor zijn politieke loop
baan was zijn doorgedreven dossierkennis. In 
de commissie voor Volksgezondheid was El
aut een gerespecteerd debater. De VU-se
nator liet bovendien niet na sociale en fla-
mingantlsche accenten te leggen. In het 
parlement Interpelleerde hij over de Voer
streek, militaire maneuvers bij de IJzertoren, 
het taalgebruik in het hoger onderwijs én de 
schandalige behandeling van Nederlands
talige patiënten in de Brusselse ziekenhui
zen 

Elaut deinsde er niet voor terug een stout
moedige toon aan te slaan. Zo ging hIj fel 
tekeer tegen het Belgische Rode Kruis dat 

bijna uitsluitend uit Franse medici bestond 
en dat, aldus Elaut, best gesplitst kon wor
den Met zijn eis schopte Elaut tegen de 
schenen van prins Albert, toenmalig voor
zitter van het Rode Kruis Even voordien had 
de senator voorgesteld de jaarlijkse dotatie 
van vier miljoen aan de bij wijlen liederlijke 
pnns Karel te schrappen 
Leon Elaut was met enkel een bevoorrecht 
getuige van zijn tijd, hij was zijn tijd ook voor. 
Dat bewezen zijn tussenkomsten en zijn be
zorgdheid over het toenemend aantal ver
keersslachtoffers. Op een moment dat nie
mand daaraan dacht, pleitte hij voor een 
doeltreffend georganiseerde inzameling van 
organen. 

Na Zijn politieke loopbaan stierf Leon Elaut in 
1978, nadat hIj tijdens de Egmontperlode tot 
verzoening onder de nationalisten had op
geroepen 

Nele Bockaert' ,,Een rasecht politicus is tiij 
nooit geweest want hij zei wat tiij meende en 
meende wathijzei." 
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