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bemoeien met de zaken die hen aanbelangen."
De hele politieke heisa over de gemeen-. (wan)beleid. Een sociaal-economisch
tefinancién besteedt bijzonder weinig MAAR oHDAî 11< herstel kwam er niet : werkloosheid en

. :. iusT v ... 1oede bli daandacht aan de mhoud van het beleid. 1 nieuwe arm e uyven op e gemeen-
Het Luikse plan werd in no-time door l tekas drukken. De slordige en laattijdige
iedereen (min 1 communistische tegen- uitbetaling van de subsidies dwingt de
stem)goedgekeurd.MinistervanBinnen- gemeenten bij debanken te lenen.Zokost
landseZaken Tobback zegt expliciet dat •.\ ,,. . het laattijdig uitbetalen van de voorschot-
hetsaneringsplanhem inhoudelijkweinig J~c::1~:,,~;: ;_ ten van het derde ~:,vartaal de Vlaamse
interesseert. t_.5q21\, gemeenten al 40 miljoen renteverlies. En
Op nationaal vlak wordt immers alleen L..252, 0, tenslotte moet ook eens debalans worden
over de schuldenlast gesproken, die vol- ~~~'~ opgemaakt van de schaalvergroting en de
gens de PVV en de CVP-jongeren "niet ,o '25'' bureaucratisering na de fusies. De ge
mag worden genationaliseerd". " 'f1\au,-- meenten betalen nu jaarlijks zo'n 90 mil
In de gehele discussie wordt gesproken jard aan de banken.
over "wanbeheer" en "het over de balk Charleroi,VanCauwenberghepocht in de De Vlaamse gemeenten hebben hun kas
gooien van overheidsgelden". Dit argu- discussie over eenzelfde beleid: "De be- sen aangezuiverd. In 1982 was ernog een
ment komt zelden voor in verband met de lastingenwerden verhoogd,erzijn zwem- deficit van 10 miljard, in 86 al een over
staatsschuld of de staatshervorming baden en kindercrèches gesloten, er zijn schot van 8,5 miljard. Een beter beheer ?
waarin 62 ministers zijn voorzien en een afvloeiingengeweest en vande36zijn we Ze inden gewoon 80 miljard nieuwe be
veelvoud van nieuwekabinetsleden. naar de 38-urenweek gegaan. Het resul- lastingen. De belastingdruk per inwoner
Dergelijk vertoog ligt in de lijn van recht- taatis er: een overschot op debegroting". verdubbelde bijna tussen 81 en 86: van
se politici. Zij stellen zich immers op (Nogal wiedes!) 5553 F naar 9832 F.
tegen elke "verlieslatende" dienstverle- Betekent dit dat de socialistischemanda- De "gezondmakingspolitiek" steunt dus
ning enbepleiten privatisering van dever- tarissen, daarin blijkbaar door de Luikse gewoon op een overheveling van gelden
koopbare diensten. De staat dient voor groenen gevolgd, denken dat dezelfde van de burger naar de staat en de banken
hen overigens wel om privé-verliezen te dienstverlening met minder personeel en en bovendien op het afbouwen van de
dekken.De stellingname van de socialis- mindergeld kan worden aangeboden?Of diensten. Zo wordt het ook onmogelijk
ten en van de groenen is echter minder denken ze dat de markteconomie zal in- om op de lagere echelons een andere be
voor de hand liggend. staan voordeafgestoten welzijns- ofcul- leidslijn te volgen dan die van nationale
De besparing gebeurt door de verminde- tureledienstverlening? coalitie. Waar blijft de gemeentelijke
ring van het stadspersoneel met duizend Naiefzijn ze niet. In werkelijkheid rekent autonomie?
eenheden, zowat20% van het totaal. Ook men op de verzwegen elementen van de Nu de gemeenteraadsverkiezingen voor
het OCMWplant zo'n beleid. De stede- "gezondmaking". Het personeel zal lan- de deur staan, zou een discussie over dit
lijke onderwijsvoorzieningen worden geren harder moeten werken. Een aantal gemeentebeleid nuttig zijn. Alleen de
beperkt en alle stedelijke subsidies aan taken zal worden geprivatiseerd. En men bedrijfsleiders komen aan het woord :
culturele instellingen (opera, orkest en zal opnieuw mensen aanwerven in nep- verdedigers vandeprivé-ondernemingen
theater) geschrapt En voor dat alles zul- statuten. Zo hield de Antwerpse "sane- en managers van destaat.Waar is de stem
lende Luikenaars 6% meer belastingen ring" een· personeelsinkrimping in van vandeburger,werknemeren consument?
moeten opbrengen. 15% van het lager en 25% van het hoger Depolitici geven de indrukPaul Valéry's
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Zo'n plan wordt aangenomen alsof hel kader. Zei burgemeester Cools: "Men definitie aan de kop van dit stuk te beves
peratie was tegen verspilling en heeft een niet-statutaireoplossing gevon- igen. [
taalbare luxe. De burgemeester van den om een aantal taken te vemchten die Ene~

erg nuttig zijn".
In 1953 bedroegen degemeentebegrotin
gen 19,4 miljard en dit jaar 286 miljard.
Drie elementen van die groei zijn het
rechtstreekse gevolg van het nationaal



Wie morgen in Antwerpen opstapt in de
"Nationale Betoging voorEenheid tegen
het Racisme" mag zich terecht afvragen
waarvoor men betoogt. De hele progres
sievebeweging tegen het racismebaadt in
dubbelzinnigheid en onduidelijkheid.
Vooraf weze opgemerkt dat om prakti
scheen tactischeredenen enkel het aparte
racisme van slechts één partij(tje) wordt
geviseerd. Omwille van de eenheid her
leidt men het racisme toteen onwerkzame
oversimplificatie die velen al te vlug een
zuiver geweten bezorgt.
Een bron van onduidelijkheid en dub
belzinnigheid is wat men verstaat onder
destrijd tegen het racisme.Wat is racisme
en wie zijn de racisten ? Kun je met
dezelfde middelen, dezelfde slogans,
dezelfde argumenten zowel een zootje
ongeneeslijke primitieven de pas afsnij
den als de ogen openen van de politiek
verdwaalde stumper, die zijn maatschap-

in het hemelrijk

Standpunt
•

Dubbelzinnig
anti-racisme

pelijk onbehagen alleen maar verkeerd
zouvertalen ?Het is in hogemate verwar
rend dat men hen, die de slogan "eigen
volk eerst" bedachten,met dezebetoging
van straat wil jagen terwijl men hen, die
zich in deze slogan herkennen, met de
zelfde betoging tot betere gevoelens wil
brengen. Natuurlijk verfoeien we allen
het racisme maar wat heb je aan een ab
stractie ? Racisme, dat zijn in hoofdzaak
al diebrave racisten bij de groenteboeren
op de tram. Hoe wil men die nu
aanspreken als men ze tevens beschul
digt?
Nog meer onduidelijkheid en dubbelzin
nigheid hangt er rond de strategie. Strijd
tegen het racismewaarom ?Omwille van
het racisme zelf of als concreet aan
grijpingspunt van een ruimere
maatschappelijke en politieke strijd ? In
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dat laatste geval reduceert men de strijd
tegen het racisme tot een middel in een
bredere strategie. Die keuze valt best te
verdedigen maar zemoet wel voor ieder
een duidelijk zijn. Alleen riskeert men in
dat geval nauwelijks 300 betogers bij
elkaar te krijgen. Iedereen vindt zichzelf
immers wel een anti-racist maar is daarom
nog niet bereid de grote revolutie van
klein links te omhelzen. Een anti-racisti
sche betoging die niet past in een ruime
strategie kan echter niet voor klein links.
Een betoging die enkel 300 deelnemers
mobiliseert draagt dan weer niets bij tot
het Grote Doel, is zelfs contraproduktief.
Ergo, dezebetoging streeft een illusie na:
men maakt elkaar wat wijs.
Laat ze dan al een "Nationale Betoging
voor Eenheid tegen het Racisme" heten,
haar eenheid is een illusie en het racisme
blijft een abstractie. Wie mee opstapt
brengt best een eigen bordje mee.

Koen Dille



SenatorBlanpain, verruimings-VU'eren
Leuvense autoriteit in het arbeidsrecht,
vindt het onderscheid tussen arbeiders en
bedienden verouderd. De juridische
éénmaking van beide statuten vormt in
derdaad de hoofdbrok van het wetsvoor
stel dat hij onlangs aandepers voorstelde.
WillyKuypers zou eenEuropees verleng
stuk moeten geven aan deze "nieuwe
arbeidsovereenkomst voor de werkne
mèrs van deDerdeGolf', zoals deauteurs
het betitelden.
De huidige arbeidsovereenkomstenwet
(slechts tien jaar oud) omvat drie grote
verschilpunten tussen arbeiders en be
dienden. Op de eerste plaats komen na
tuurlijk defameuzeopzeggingstermijnen
van de bedienden: de langste ter wereld,
en een povere compensatie voor het ver
der onbeperkte afdankingsrecht van
werkgevers. Bedienden presteren voorts
een langere proeftijd bij de aanvang van
de arbeidsovereenkomst (zes tot twaalf
maanden, naargelang het salarisniveau).
En, ten derde, kent het bediendenstatuut
niet de in het werkliedenstatuut wel ge
hanteerde "economische of technische
werkloosheid", waardoor, bij gebrek aan
werk,dearbeidsovereenkomst voor lange
periodes kan geschorst worden.
Wat deproeftijd betreft, opteert Blanpain
voor de veralgemening van het bedien
denstatuut tot allewerknemers.En wat de
schorsing van de arbeidsovereenkomst
aangaat, staat hij de veralgemening van
het werkliedenstelsel voor. Tweemaal
zou aldus het minst gunstige statuut alge
mene regel worden.
Voor de opzeggingstermijnen werkt hij
een eenvoudige tussenformule uit: één
maand vooropzeg per begonnen jaar
anciënniteit, met een maximum van 18
maanden. Indien de opzegging van de
werknemer uitgaat zou dat de helft daar-! van worden, met een maximum van drie
[maanden. Vandaag kunnen opzeggings
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Arbeiders-Bedienden

Juridisch één,
syndicaal verdeeld?-

DeBelgische arbeidersbeweging
is niet alleen communautair en
ideologisch verdeeld. Er bestaat

ook nog een categoriale
opsplitsing tussen "werklieden"
en "bedienden" . Van de bijna
twee miljoen werknemers die de
privé-sector nog telt, zijn er

55%"handarbeiders" (werk
lieden) en 45 % bedienden.

termijnen van bedienden vlug tot twee. à
drie jaar oplopen. Bovendien ontbreekt
terzakeelkeduidelijkheiden rechtszeker
heid omdat vanaf een salarisgrens van
bruto 677 .000 F/jaar departijen het onder
elkaar maar moeten uitvechten, desnoods
en meestal voor de arbeidsrechtbank.

Bedienden-offer?
Voor de huidige bedienden betekent
Blanpains ontwerp een stap terug, terwijl
de werklieden een sprongetje vooruit
zouden maken: hun maximale opzeg
gingstermijn gaat van twee naar achttien
maanden. Blanpain heeft nooit verhuld,
ook niet toen hij adviseur was voor een
bediendenvakorganisatie, dat hij opzeg
gingstermijnen van meerdan tweejaarals
een te zware last voor werkgevers en als
een tewerkstellingsrem beschouwt. Aan
vakbondszijde zullen de organisaties van
de handarbeiders Blanpains voorstellen
best te doen vinden: het bediendenstatuut
heeft er nooit op veel sympathie kunnen
rekenen; jehoeft geen historicus ofsocio
loog te zijn om die houding te begrijpen.
Bij debediendenorganisaties gaat het om
méér dan een paar maanden opzeggings
termijn. De omslachtige procedures die
met het einde van een bediendenover
eenkomstgepaard gaan,maken een flinke
brok van het syndicaal dienstbetoon uit.
Het afdwingen vaneen schijnbaar vorste
lijke opzeggingsvergoeding schijnt nog
altijd wervingskracht op debedienden uit
te oefenen.
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Maar er is meer. De éénmaking van het
werknemersstatuut bedreigt de bedien
denbonden zonder meer in hun bestaan.
Want met het verdwijnen van het aparte
juridisch statuut, zou meteen hét argu
ment wegvallen waarmee een categoriale
bond voor bedienden zijn bestaan kan
verantwoorden. Deverschuivingen opde
arbeidsmarkt hebben de machten de le
dencijfers van de traditionele arbeiders
bonden aangevreten. Die zouden wat
graag grote brokken van de bedienden
bonden inpalmen, in naam van het "voor
uitstrevende" bedrijfssyndicalisme. De
bediendenorganisaties, die sinds dejaren
60 een explosieve groei kenden, zouden
zo op korte tijd tot middelgrote diensten
bonden gereduceerd worden, die nog
slechts de minder sterk georganiseerde
tertiaire en quartaire sectoren zouden
bestrijken.
Niet al leen de organisaties,maar ook een
belangrijk deel van deachterban zou zich
daarvan de dupe voelen. Bedienden in de
industriesectoren zouden immers een
pijnlijk statusverlies lijden én beroofd
worden van een categoriale organisatie
diejarenlang hun middenklasse-belangen
behartigde. Toch wel ernstige hinderpa
len voor wat op het eerste gezicht een
vanzelfsprekende juridische moderise
ring lijkt. Voor sommige sociale organi
saties wellicht redenen genoeg om Blan
pains initiatief te laten voor wat het is.

Sociaal dood, fiscaal herleven?
Blanpain en Kuypers willen het arbeids
overeenkomstenrecht ookop andere pun
ten bijspijkeren.
Het ontslag wegens "dringende reden"
(zware beroepsfout) bijvoorbeeld, heeft
tegenwoordig een cascade van sociale
sancties tot gevolg: behalveonmiddellijk
ontslag zondervergoeding,looptmeneen
schorsing op als werkloze,valt men uit de
boot van de sociale zekerheid, verliest



men zijn aandeel in een eventuelegroeps
verzekering of andere extra-legale voor
delen enz. Blanpain wil deze "sociale
dood" opheffen, door voortaan aan de
arbeidsrechterderuimtete laten gevalper
geval de sancties te bepalen die hij naar
billijkheid aan een ontslag wegens zware
fout wenst te verbinden.
Andere nieuwigheden betreffen de ver
vanging van het ziekte-attest door een
recht op medische controle vanwege de
werkgever (het zou de ziekteverzekering
een fikse besparing opleveren), het in
voeren van een motiveringsplicht bij ont
slag (enkel gesanctioneerd door een
schadevergoeding, niet door een verpli
chte heropneming vandewerknemer),het
opnemen van "thuisarbeiders" in de ar
beidsovereenkomstenwet (daar komt die
derde golf vandaan, herinner u Tofflers
thuiswerker achter het beeldscherm), de
invoering van een "dwangsom" tegen
werkgevers dieeen rechterlijkebeslissing-
In dit land loopt een en ander mis met het
industrieel beleid. Het bedrijfBREC, dat
te Lot bij Brussel spoorwegmateriaal
vervaardigt, is daar het beste bewijs van.
De arbeiders en bedienden bij BREC
nemen dat beleid niet langer en bezetten
sinds vorige week hun bedrijf.
In 1981, na de eerste bezetting, werd de
overheid de formele eigenaar van het
bedrijf.Weliswaarbestuurd dooreenNV,
maar beheerd door de Gewestelijke In
vesteringsmaatschappij voorVlaanderen
(GIMV), viel het bedrijf in feite recht
streeks onder de bevoegdheid van de
VlaamseRegering. En diezag het nieuwe
stiefkind van in het begin al niet zitten.
Gaston Geens gaf dadelijk te kennen dat
hij, de zaak zo snel mogelijk wilde verko
pen. Haast logisch dat investeringen en
moderniseringen, ondanks aandringen
van de kant van de vakbonden, dan ook
uitbleven. Reken daarbij dat BREC voor
de orderboeken omzeggens volledig
afhankelijk is van de nationale regering,
en je hebt alle ingrediënten voor een
ouderwets sociaal drama.
Met de vakbondseisen voordiversificatie
van de produkten is overigens nooit ter
degerekening gehouden.Wat dat betreft,
wijzen de bonden allebei met een ver
wijtendevingernaardeRaad vanBestuur
vanBREC.Zowel Georges Sprieten Eric
Vandersmissen van het ABVV, als Chris
TerlaekenvandeLBC,klagen depassivi
teit van de directie aan : "Nergens in de
voorbije acht jaar zijn er initiatieven ge-Ei doordedirectie".En zelfs in 1986,
[toende "Lybische connectie" zich aan

negeren, het erkennen van spreek- en
publikatierecht van werknemers, de
mogelijkheid een deel vandeopzeggings
termijn te besteden aancarrièrewisseling
(outplacement) ... En als groteskklapjeop
de vuurpijl: het voorstel om de opzeg
gingsvergoeding voorde helft fiscaal vrij
te stellen. Hoger beschreven bedienden
leed zou door dat fiscaal geschenkje
moeten verzoet worden.Eenparlementair
grapje?

Grondrechten
Een groot aantal westerse landen heeft in
zijn grondwetten "sociaal-economische
grondrechten" ingeschreven. Ofze daar
om beter nageleefd worden, is een ander
verhaal. Blanpain meent dat de herzie
ning van de grondwet de kans biedt om
ook in Belgiédegrondrechten te "consti
tutionaliseren". Hij heeft het overde vrij
heid van arbeid en van ondernemen, over
het recht en de plicht op arbeid, over

BRECbezet

•Uitverkoop
overheidsbedrijf

diende-eenLybisch zakenman sprakover
een bestelling van enkele honderden mil-

Minder bedrijfsbezettingen
in België

Uit een studie van Patrick Verdurmen,
politoloog aan de VUB, blijkt dat in de
periode 1980-1985 het aantal bedrijfsbe
zettingen gedaald is in vergelijkingmet de
vorige vijf jaar. Bijna driekwart ervan
vond plaats in Wallonië. De gegevens
wijzen ook uit dat inmeerdan 75% van de
gevallen bezet wordt ter beveiliging van
dewerkgelegenheid.
In het midden van dejaren zeventig steeg
het aantal bezettingen in Belgiëplotseling
enorm: in 1974nog 17,in 1975werdener
51 opgetekend en 46 in 1976. Sedertdien
schommelde het aantal per jaar rond de
dertig. Vanaf 1981 iserechtereendalen
de trend.Voordejaren 1981-1983 ligt dat
aantal nog net boven twintig, maar in
1984 en 1985 zakt het tot respectievelijk
10 en 11. Daarmee viel de bedrijfsbezet
ting als actiemiddel terug op het niveau
van voor 1974.Algemeen is er echterwel
een evolutie naar langere bezettingen :
40% ervan duurde langerdan één maand.
Een andere opvallende tendens is de toe
name van bezettingen in de publieke sec
tor. (bh)
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gelijke behandeling, verenigingsrecht
voor sociale en culturele verenigingen ,
collectiefoverleg, stakingsrecht,rechtop
een bestaansminimum, op een gepaste
woning en op sociale en geneeskundige
bijstand. Het lijken evidenties van de
welvaartsstaat en het oogt aantrekkelijk.
En toch roept het vragen op. Hoe gaan
bijvoorbeeld de"plicht tot arbeid" (beetje
schaamteloos toch, in de derde golf...) en
het "recht op bestaansminimum" zich
verhouden? En vormt de grondwettelijke
erkenning van werkgevers- en werkne
mersorganisaties en van het "collectief
optreden met inbegrip van het stakings
recht" geen stap in de richting van een
wettelijke reglementering en conditione
ring van het stakingsrecht? Loert de
rechtspersoonlijkheid voor vakbonden,
met het risico van collectieve gerechte
lijke vervolging wegens syndicale acties,
hier niet om het hoekje?

JefVermaere-
joenen die nooit is gerealiseerd- beperkte
de reactievan de directie zich er toe even
na te gaan ofdegeloofsbrieven wel klop
ten. Daarna investeerde het bedrijf zo'n
150 miljoen in research, materiaal en
zovoort. Zonder enige garantie. Achteraf
werd dan duidelijk dat het geld over de
balk was gegooid. Kortom, zo stellen de
bonden, hoe je de zaak ook bekijkt, de
directie heeft de voorbije acht jaar de ene
managementsfoutop deanderegestapeld.
Op dit ogenblik wordt er, netzoals bij
vroegere overname-onderhandelingen,
doordeoverheid een belachelijk lageprijs
gevraagd voor BREC. Er wordt gespro
ken over plusminus 240 miljoen. Daarop
reageren de vakbonden dat er voor een
ongeveer even grote som moderniserin
gen,research,gebouwen e.d. in het pakket
zit. Voor de overnemer wordt het dus
alvast een lucratieve zaak.
Voor ACV en ABVV daarentegen knelt
het schoentje precies bij de overname.
Niet alleen mag in het beste geval ver
wacht worden dat slechts de helft van de
werknemers aande slag blijft, bovendien
komen ook de gunstige kanten van een
sociaal luik dat bij eerdereafvloeiingen al
werd onderhandeld, door de overname
weer op losse schroeven staan.
Begin deze week zijn de bonden met
Geens en de nieuwe overnemer rond de
tafel gaan zitten. Dat lijken lange en·
moeizame onderhandelingen te zullen
worden. Over de echte verantwoordelij
ken, de "oude" dHeetie, wordt voorlopig
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in alle talen gezwegen.
BobHancké



Het gaat weer goed met de Belgische
economie. Tenminste volgens de klassie
ke normen. Debedrijvenmakenopnieuw
winst en ze hebben grootse investerings
plannen. De frank staat stevig en de han
delsbalans vertoont een comfortabel
overschot. Erisnauwelijksnoginflatie en
zelfs de officieel getelde werkloosheid
loopt lichtjes terug. Geen reden nochtans
om er wat meer ontspannen bij te gaan
zitten. Wie in het licht van die verbeterde
conjunctuur meent dat er nu opnieuw
meerruimte is voor tewerkstelling, loon
eisenofsociale aanpassingen, ontdektdat
de bedrijven nog even verwoed willen
dereguleren als voorheen. Men is de ar
beidsduurregeling al volop aan het slo
pen. De indexkoppeling zouwel eens het
volgende slachtoffer kunnen zijn.

Vijfmaal
De Belgische loonindexering ging altijd
doorvooreenmonument. Na 15jaarcrisis
ziet ze er nu behoorlijk gehavend uit.
Sinds 1976 hebben de opeenvolgende
regeringen erzich 5-maalaan vergrepen.
De indexkoppeling is eens negen maan
den stilgelegd voor al wie meer dan
40.200 F per maand verdiende. Een an
dere keer heeft men de groente- en fruit
prijzenuit het indexcijfer"weggeneutral
iseerd" omdat die wat al te fors stegen
naar de zin van de regering. In 1982 heeft
mengedurendemeerdandriemaandende
lonen losgekoppeld en nadien meer dan
eenjaar langenkel eenuniform bedrag(je)
van 536 F toegekend bij elke nieuwe in
dexaanpassing. Demeest recente ingreep
betrof de beslissing van de regering om
gedurende drie jaar elke eerste in
dexaanpassing van het jaar in een crisis
fonds te storten en om in de toekomst de
aanpassingen niet meer te berekenen op
het indexcijfervande vorige maandmaar
ophet gemiddelde indexcijfervande vier
laatste maanden, de zogenaamde 'afge
vlakte" index. Concreet resulteerde dat in
een inlevering van 6% en een vertraging
van de indexaanpassing met meerdere
maanden. Opdit ogenblikbijvoorbeeldis
het indexcijfer al twee maanden over de
"spilindex". Toch worden de lonen niet
aangepast omdat het gemiddelde index
cijfervan de vier laatste maanden er nog
altijd onder zit.

[Achter dit alles zit de betwiste redenering
[datdeloonindexering de inflatie aanwak

Loonindexering•
Monumenten

zorg-
Aljaren is het Belgisch systeem
van loonindexering een doorn in
het oog van de deregulerings
fanaten. Vreemd genoeg, nu het
weer goedschijnt te gaan met de
Belgische economie, zou de loon-
indexering wel eens opnieuw in
de vuurlinie kunnen terecht

komen. De "Weekberichten van
de Kredietbank" losten onlangs
het eerste schot. Ze herlanceer
den de discussie over het inflatoir
karakter van de indexkoppeling.

kert. Toennochtans verledenjaarde infla
tie in enkele maanden praktisch stilviel,
kreeg ons indexeringssysteem van de
meest onverwachte kanten plots lof toe
gezwaaid. Dankzij dit recent nog verket
terde systeem, stegende prijzen inBelgië
veel minder snel dan in de omringende
landen. Delonenwordendaarimmerspas
een jaar later -ter gelegenheid van de
eerstvolgende sociale onderhandelingen
aan de prijsstijgingen aangepast. Men
was daar dus nog volop de lonen aan het
aanpassen en dat zou er zeker de prijzen
verderdoen stijgen. Want één ding bleef
men volhouden : een loonsverhoging als
gevolg van een indexstijging plant zich
binnen de kortste keren in de hele econo
mie voort in een lawine van prijsstijgin
gen.

Het luchtledige
Beweren dat de indexkoppeling inflatoir
zou zijn, is zoiets als volhoudendat in het
luchtledige alle lichamen even snel val-

r;

len. Dat laatste is inderdaad een elemen
taire wet vande fysica die een scholieruit
het middelbaaru zelfs kan uitleggen. Het
lastige is echterdat in de dagelijkse reali
teit een pluimpje minutenlang in de lucht
zweeft terwijl een bloempot binnen de
seconde van uw vensterbank tegen de
grond smakt. Het luchtledige is immers
een laboratoriumfantasietje. Zo gaat het
ookinde economie. Bestmogelijkdat, los
van alle andere factoren, 1% indexstijging
gevolgd dooreen loonaanpassing uitein
delijk een inflatie veroorzaakt van 1,7%.
KUL-professorDeGrauwekomt tenmin
ste tot die bevinding. De economie van
elke dag is echterveel complexerdanhet
meest ingewikkelde wiskundig model.
Vergelijkingen met andere landen tonen
aan dat indexkoppeling en inflatie niet
noodzakelijk samengaan. Groot-Brit
tannië en Ierlandkennen geen indexkop
peling. Toch is de inflatie erhoog. Neder
land daarentegen, heeft nooit last van
inflatie gehad, ookniet toende indexkop
peling er nog bestond. In de dagelijkse
economische realiteit spelen immers nog
zoveel andere factorenmee : bijvoorbeeld
oferveel ofweiniggeld inomloop is, het
renteniveau, de begrotingspolitiek, het
wisselkoers- en inkomensbeleid, het be
stedingspatroon, de druk van de concur
rentie, enz. De indexkoppeling werkt
evenmin in het luchtledige.
Misschien steltmenopde lopende sociale
onderhandelingen niet onmiddellijk de
loonindexering aan de orde. Er bestaan
meersluikse wegen : de discussie overde
"harmonisering" van de BTW- en a
cijnstarieven inhet vooruitzicht van l992
is al volop bezig en om de aderlating van
de fiscale hervorming wat op te vangen,
overweegt deze regering eveneens omde
tarieven van BTWen accijnzenwat "aan
te passen". Dat is de gedroomdegelegen
heid om de prijsverhoging, die daaruit
voortvloeit, uit het indexcijfer te lichten.
Dewerkgeverszeureneral zo langom. Er
isooknogaltijdhetontwerp opde vrijwa
ring van de concurrentiekracht. Dat laat
de regering toeomzelfin te grijpenmocht
er iets mislopenmetde economie. Hetzal
een sterke vakbondmoeten zijn die daar
tegen iets zal kunnen inbrengen. Of zal
men geen socialistische minister van
economische zaken vinden voor een 6%
indexingreep ? 1
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Toch een verschil. De Belgische Voer
kwestie iszogoedalsopgelost (dat vertelt
men ons tenminste), terwijl de situatie in
de Kaukasus totaal uitzichtloos lijkt. Na
de uitbarsting van begin dit jaar was het
een tijdje rustiger geworden, maar nu is
het hek weer van de dam. Op het plein
voor de opera in de Armeense hoofdstad
Jerevan komen dagelijks tienduizenden
mensen samenomeen spoedbijeenkomst
van de plaatselijke Opperste Sovjet te
eisen. Zewillendat die Sovjetde leiders in
Moskounogmaareens onderdruk zetom
het bestuur overNagomy Karabach over
te hevelennaarArmenië. Ennoggeen200
kilometer ten oosten van Jerevan, in het
omstreden gebied zelf, zijn er opnieuw
rellen geweest. Sindsdien patrouilleren
militairen door de straten van de hoofd
stad Stepanakert. In Moskou zet men
blijkbaar alles opalles om zowel de mas
sabeweging als hefgeweld in te tomen.
Vorige week belde Gorbatsjov persoon
lijknaarde Armeensepartijleidermet een
boodschapvoorhetKarabach-comité, dat
de manifestaties in Jerevan organiseert.
Ofhet comité de betogers niet tot kalmte
kon oproepen... En een paar dagen later
maande diezelfde Gorbatsjov de inedia
aan om de Armeense en Azerbedzjaanse
bevolking te wijzen op hun plicht om de
wet na te leven.

Stalin
Dekwestie Nagorny Karabach is bijzon
der delicaat. In principe zou het voor het
imago van Gorbatsjov en de zijnen niet
eens zo slecht zijn om het gebied inder
daad over te hevelen naar Armenië. Na
gorny Karabach werd in 1923 Azerbeid
zjaans grondgebied, op last van Stalin.
Een overheveling van Karabach zou een
impliciete veroordeling zijn van Stalins
beleid, en dat past natuurlijk goed in de
nieuwe golfvandestalinisatie. Bovendien
zou zo'n gebaar de perestrojka bij de
Armeense bevolking enonn krediet ge
ven, en Gorbatsjov kan een bijkomende
steunbestgebruiken. Maaranderzijdszou
eentoegevingaan deArmeenseeisenook
een sneeuwbaleffectkunnen teweegbren
gen, met mogelijk dramatisch gevolgen.
Er staan immers nog heel wat andere
Sovjetvolkerenmet huneisen inde rij. De

tartaren bijvoorbeeld, die vorig jaar
reldpers haalden door hun acties in

Nagorny Karabach•
Een Russische
Voerkwestie ?
De Pravda-correspondent in

Brussel is uit de zorgen. Als hij al
eens Belgisch nieuws doorstuurt
naarMoskou, dan is dat onver
mijdelijk een stukje over Voeren.
En de Voerkwestie uitleggen aan
zijn Sovjetlezers, dat was tot voor
kort een helse opdracht. Maar

sinds eenpaar maanden gaat dat
veel makkelijker. De Sovjetunie
heeft nu immers haar eigen

Voerkwestie. De Pravda-corres
pondent hoeft maar te verwijzen
naarNagorny Karabach, en zijn

lezers krijgen meteen een
glasheldere voorstelling van de

Belgische toestanden.

hartje Moskou. Zij zijn nog gematigd, ze
vragen alleen maarde terugkeernaarhun
gebied van herkomst. Maaranderen gaan
verder. Zo willen sommige extreem-na
tionalisten in de Baltische republieken
nietminderdan een onafhankelijke staat,
los van de Sovjetunie.
Wat de leiders in Moskou wellicht nog
meer tegenhoudt om het statuut van Na
gorny Karabach te wijzigen, is de vrees
voor een reactie van de moslimvolkeren
in het zuiden. De gestage radicalizering
van vooral jonge islamieten in de Sovjet
unie -een evolutie die al enige tijd aan de
gang is- zou bestwel eens in een stroom
versnelling kunnen terechtkomen, als de
moslimrepubliek Azerbeidzjan in de
kwestie Karabach het onderspit moet
delven. En in dat geval krijgt sovjetologe
Hélène Carrère d'Encausse gelijk met
haar tien-jaar-oude stelling dat de mos
limvolkeren de grootste bedreiging vor
men voorde Sovjetstaat

Genocide van 1915
De partijleiding besliste enige tijd gele
denomde toestand te laten zoals hij is.Er
kwam alleen de belofte dat de economi
sche en culturele leefsituatie van de
Armeniërs in Nagorny Karabach wat zal
worden opgevijzeld. En verder werd de
kwestie "geéncommissioneerd" in de
hoop er laterwel iets op te vinden. Maar
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ook die strategie houdt risico's in, dat
hebbende gebeurtenissenvande voorbije
dagen aangetoond. De massale demon
straties gaan voort, de houding van Mos
kou wordt door steeds meer Armeniërs
bekritiseerd, en hier en daar hoorje al de
roep om een volledige breuk met de
Sovjetunie. En dat is nieuw. Want de
Sovjet-Armeniërs zijn totnutoealtijdeen
rustig volkje geweest. Een paar nationa
listische opwellingen indejaren zestigen
zeventig vonden nauwelijks weerklank.
De Armeense bevolking heeft zich door
de jaren heen gekoesterd in de veilige
beschermingvande Sovjetstaat. Daarzijn
evidente historische redenen voor. Toen
de Armeense republiek begin jaren twin
tig onder Sovjetbestuur kwam, lag de
genocide van 1915 nog vers in het geheu
gen. Bij deTurkse slachtpartijenkwamen
twee miljoen Armeniërs om het leven.
Het moet hun nakomelingen in februari
van dit jaar dan ook voorde ogengesche
merd hebben toen ze hoorden dat Na
gomy Karabach en Soemgait het toneel
warenvan nieuwe slachtpartijen. Ze wer
den dit keerweliswaar bedreigddooreen
ander volk, maar de Azerbeidzjanen be
horen tenslotte toch ook tot de Turkse
taal- en cultuurgroep. En dat er vorige
week in Stepanakert opnieuw een dode
viel bij een treffen tussen Armeniërs en
Azerbeidzjanen, is niet bepaald van aard
om de Armeense gemoederen te bedaren.
Tenslotte moet er in verband met de ge
beurtenissenrondNagornyKarabachook
nog rekening worden gehouden met de
veelbesproken conservatieven, de tegen
standers van de perestrojka. Voor hen
komenal deze problemenniet ongelegen.
Omdat de glasnost-politiek de Armeense
massamobilisatie heeft mogelijk ge
maakt, vinden zij daarin nog wat meer
argumenten om die politiek te bestrijden.
Erzal eenbriljante politieke zetnodigzijn
om te vennijden dat de kwestie-Karabach
uit de hand loopt. Maar de tijd dringt
Want als erinVoerenwordtgebakkeleid,
dankomterhoogstens eenenkelekeereen
jachtgeweeraan te pas, maar in deKauka
sus worden al gauw de hakmessen bo
vengehaald. En een burgeroorlog in het
zuiden is wel het laatste wat de zich zo
moefüjk volttekkende peresttojl<a nodig

1

heeft.
StefanBlommaert



Augustus 1988. Amper een voet aan de
grond in Chili en al meteen oog in oog
met de bittere werkelijkheid van de dic
tatuur: het Victariaat van de Solidariteit
in Santiago.Onderdehoedevan deKerk
worden duizenden dossiers van vermis
ten en verdwenen mensen opgesteld en
bewaard. De enige bron van informatie
en steun voor getroffen families.
"Mijn man hebben ze 13 jaar geleden 's
nachts uit bed gehaald. Sindsdien heb ik
niets meer van hem gehoord", zegt één
van de tientallen vrouwen die hier wat
handwerk maken omdewerkingskosten
van de advokaten te betalen. Haar stem
klinkt hoopvol, maar in haar buikschuilt
een hevige woede. Net zoals in die van
miljoenen andereChilenen, slachtoffers
van het gruwelijkePinochet-regime, die
in de enorme volks- en sloppenwijken
van de grote steden leven, bij plaatsge
brek tot haast op de pechstroken van de
snelwegen. Daar heerst een verschrikke
lijke armoede en lijden mensen honger.
Voor velen onder hen is de prijs van een
litermelk gelijk aan een dagloon. Als ze
al werk hebben. Detakken van debomen
zijn als brandhout verdwenen. Elek
triciteit moet illegaal worden afgetapt.
De gezondheidszorg is, net als degelijk
onderwijs, erbarmelijk. Degelijke kli
niekenenscholen zijn in privé-handen en
dus onbetaalbaar voor 80% van de be
volking.
Vaak is de enige bron van inkomsten het
op straat verkopen van bijeengeschar
reldeprullen, snoepofwasknijpers. Zon
der leurvergunning. Sigaretten worden
per stuk gekocht en gaan van mond tot
mond. Drugs, alcohol en kinderprostitu
tie tieren welig. In schril contrast
daarmee leeft 20% van de bevolking in
een Parijsachtige luxe. Een minderheid
die dankzij Pinochets neoliberalistisch
economisch beleid met de dag verrijkt.
En dieop 5 oktoberookovertuigd "SIpor
Pinochet" zal zeggen in een referendum
dat degeneraal tot 1997 aandemacht zou
moeten laten als "wettig verkozen presi
dent".

Chili-"Een dictatuur verliest
nooit een

zelfuitgeschreven
referendum"

GeneraalPinochet hooptdat zijn
regime door het referendum van
5 oktober eenface-lift zal onder-
gaan. De Chileense oppositie
hoopt hem via die volksraadple
ging van de macht te verdrijven.
Gedurende de maanden augustus

en september was Joris Van
Reusel in Chili. Aan de voora
vond van het referendum hangt
hij voor ons een beeld op van de
toestand in hetLatijnsameri

kaanse land.•
0

•1O

Glad ijs
In tegenstelling met de logica van een
dictatuur waagt de juntaleider zich
sctiijnbaar op glad ijs. Het is voor hem
hoogdringend tijd zijn beulenimago op te
poetsen. Het aanzien van zijn regime is in
het buitenland, onder meer in Washing
ton, immers danig aangetast.
Met de astronomische buitenlandse
schuld en de daling van het nationaal
inkomen met 15% is Chili een der armste
landen terwereld. De economische hero
pleving na 1973 is nietsmeer dan schijn.
Daarbij groeit bij Pinochet het besef dat
15 jaar"mondsnoering" deoppositie niet
heeft gedood. Integendeel. Vele politici
en militairen brachten uit angst voor wat
komen gaat hun familie reeds in veil
igheid in het buitenland, en binnen het
leger rijst steeds meer kritiek tegen zijn
persoontje ; ofschoon zijn greep op het
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militaire apparaat buitengewoon sterk
blijft.Degeneraal doet erdus goedaanhet
spel te spelen volgens zijn regels : het
referendum zoals voor de grondwet van
1980 opgesteld.

"Kosmische ingreep"
De boycot van het plebisciet door de
oppositiepartijen en de hoge prijs van de
nieuwe identiteitskaarten, nodig om te
mogen stemmen, deden aanvankelijk
slechts weinig Chilenen hun kiesrecht
opnemen. "Mooi zo !" moet de dictator
toen gedacht hebben en ging keihard
door. Pas toen het "Commando Por El
No" (waarin 17 oppositiepartijen) de ver
boden en belangrijke Partido Comunista
en ook devolkskerkopriepen ommassaal
in te schrijven enNo testemmen,werd het
aanschuiven voor de inschrijvingsbu
reaus. Resultaat: 7,3 vande 12,6 miljoen
Chilenen (= +/- 80% van de stemgerech
tigden) trekken op 5 oktobernaar de stem
bus.
Door deze grote opkomst moet Pinochet
nu alle zeilen bijzetten om ook zonder
fraude enige kans te maken. Het regime
pakte uit met wat je een "kosmische in
greep" kan noemen : een reeks beloften op
sociaal vlak (70.000 nieuwe woningen
per jaar, 1 miljoen nieuwe banen), de
aanleg van -grasloze- sportterreinen, ver
laging van de benzineprijs, loonsver
hogingen,amnestievoor 339 ballingenen
de opheffing van de noodtoestand. Bo
vendien verschijnt Pinochet vaker dan
voorheen inburger. Doch,al dezemaatre
gelen zijn in werkelijkheid niet veel meer
dan holle propaganda. Voor de
buitenwereld lijkt het alsof de generaal
plots Sneeuwwitje is geworden, hoewel
de repressie en de censuur erger zijn dan
voorheen.
De hele poespas rond het referendum
maakt eens temeerduidelijkwelkgeniaal
politiek dier Pinochet is. Ook op het
moment waarop hij het plebisciet plaat
ste, is -voor hem- bijzonder gunstig: half
in de schaduw van de Amerikaanse 1
presidentsverkiezingen die volop in de



focus staan.
Ondertussen gaat "Pinokio" lustig door
met zijn reusachtige en zeer subtiele "Si
campagne". De officiële TV zendt
continuCocaCola-achtigepromotieclips
uit. Enorme borden langs de straten en in
de metrostations doen geloven dat het
onderwijs en de nutsvoorzieningen beter
zijn dan vroeger en dat een Si-stem staat
voor volledige democratie. Officiële
schildersploegen bepleisteren het hele
land met "Si por Pinochet" terwijl zijn
tegenstanders voor zulke handelingen
worden opgepakt. Razzia's, iden
titeitscontroles, doodsbedreigingen aan
hetadres vanoppositiefiguren,arrestaties
en provocaties van het leger zijn dage
lijkse kost. Patroons en grootgrondbezit
ters oefenen sterke druk uit op de arbei
ders en boeren om voor de dictator te
stemmen.

Millimeterspurt met fotofinish
Deze intimidaties en de ongelijke propa
gandastrijd maken van het plebisciet een
reeds op voorhand vervalst circusnum
mer, waardoor het zeer de vraag blijft of
demeest recente opiniepeilingen, dieNo
met 60% zien winnen, gelijk zullen

De samenstelling van regeringscoalities
doet er niet meer toe, hun politieke
uitgangspunten zijn toch gelijklopend.
Deze slimme opmerking plaatste Mark
Eyskens toen een verslaggever van het
Nederlandse "kwaliteitsdagblad" NRC
Handelsblad hem om een reactie vroeg
naar aanleiding van de rijksbegroting
voor 1989,diedecentrum-rechtse coalitie
inNederland indiende. Volgens Eyskens
gelijkt het beleid van rooms-rood in
België als twee druppels waterop dat van
decentrum-rechtseregering vanLubbers
in Nederland.

Eyskens heeft ongetwijfeld gelijk. Want
zelfs in Frankrijk heeft de socialistisch
liberale coalitie van Rocard nu een
omvangrijk neo-liberaal plan gelanceerd
om dewerkloosheid op te lossen. Het plan
wil doorbelastingverlaging en lastenver
lichting de ondernemers aansporen meer

krijgen. "Logisch gezien verliest een dic
tatuureen zelfuitgeschreven referendum
nooit. En als ze ook nu wint, zal dat niet
dankzij dezoveel gevreesde fraudezijn."
Dat zegtManuel Bustos,voorzittervande
overkoepelende vakbondsorganisatie
C.U.T. en een der meest geduchte tegen
standers van het regime. "Er zijn
voldoende garanties dat het referendum
eerlijk gebeurt. Er mogen maximaal 350
stemmenpertelbureau aangenomenwor
den. In elk bureau zullen twee leden van
deoppositie controleren en achterafalles
meetellen en hertellen. Bovendien zijn er
ook veel buitenlandse waarnemers
toegelaten, onder meer Europese
parlementariérs. Als het Si het haalt, zal
dat dankzij de propaganda en intimidatie
zijn."Bustos is een levende illustratievan
hoe het regime zijn politieke tegenstan
ders uitrangeert : enkele dagen na dit
gesprek werd hij veroordeeld tot 541
dagen interne verbanning wegens "de
schending van de wet op de Nationale
Veiligheid" in 1986. Zijn beroep werd
verworpen. Op 16 september werd de
straf voltrokken.
Op de vooravond van de dag van de
waarheid is een prognose beremoeilijk.

-WERELD KORT
arbeidsplaatsen te scheppen. Evenals de
Belgische is deFranse regering een grote
"tewerksteller" in allerhande projecten
met een "nep-statuut". Dienepbanen zul
len in Frankrijk niet verdwijnen.

Ofde gevleugelde woorden van Eyskens
ook van toepassing zijn opIJsland, durft
niemand beamen nu de IJslandse cen
trum-rechtse coalitie van de demissio
nairepremierT.Palsson dezaakjesduide
lijk niet meer in de hand kan houden. Nu
de visprijzen steeds verder dalen en de
Amerikaanse dollar laag noteert op de
wisselmarkten,zitten deIJslanders ineens
zwaar in de nesten. Ze hebben de keuze
tussen een nieuwe devaluatie of het ver
hogea van de belastingen. Die keuze kon
de regering van Palsson alsnog niet
maken. Alleen de Vrouwenpartij zag
meteen heil innieuweverkiezingen.Ofde
Vrouwenpartij ook pal achter de man
nelijke bemanning van de vissersvloot
staat, weten we niet. Toch zijn het de
vissers die reeds aangeduid zijn om loon

;

Allicht wordt het eenmillimeterspurtmet
fotofinish. Bij een eventuele Si-overwin
ning is enkel het ergste te vrezen voor de
komende jaren. Wint het No, dan is het
zeer onwaarschijnlijk dat Pinochet braaf
zal wijken. Van de periode tot de dan
verworven open presidentsverkiezingen
in 1989, zal hij waarschijnlijk gebruik
maken om die te dwarsbomen. "Zijn ein
deloze drang naarmacht stelt hem tot alles
in staat",aldusGustavo Leigh,voormalig
bevelhebber van de luchtmacht.
Trouwens, zelfs een nieuwepresident zal
dan de vierkoppige junta niet voor 1997
kunnen ontslaan als commandanten van
de strijdkrachten.

Het belangrijkste aan het plebisciet is
wellicht dat het Chileense volk gebruik
heeft gemaakt van de kleine opening die
Pinochet verplicht was te laten en beseft
dat de deelname aan het referendum niet
demeest opportunemaarde meest realis
tische weg is om zijn stem te laten horen.
Hiermee is de strijd voor een democra
tisch Chili pas echt begonnen. Rasta
Vencer. Tot we overwinnen.

Joris Van Reusel

in te leveren in ruil voormeersteun aande
vissersvloot . Voor Usland is het de
hoogste tijd om zich minderafhankelijk te
maken van de visvangst.

Hebben de IJslanders zich indertijd los
gescheurdvanDenemarkenom nustuur
loos rond tezwalken?Onafhankelijkheid
is immers nog geen garantie voor meer
welvaart, ook al geloven de meeste na
tionalistische bewegingen daar onvoor
waardelijk in. "Geen Vlaams geld in
Waalse putten", was ooit een populaire
leuze. Deze leuze is blijkbaar met vertra
ging opgevangen in de Baltische repu
blieken van de Sovjetunie. Vooral de
Esten willen meer autonomie. Zedenken
dat nationalismeen privé-initiatiefsamen
een paspoort voorde toekomst opleveren.
DeUslándersweteninmiddelsbeter nuze
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de boter niet meer bij de vis verdienen.
(am)



De integrale l 7de-eeuwse opera
L'Incoronazione di Poppea van Claudio
Monteverdi biedt demuzikale basis voor
dechoreografie van"Ottone,Ottone",die
melo, tragiek, kitsch en farceweet te ver
enigen en weer een stap verder weg be
tekent vanhet abstracte minimalismevan
Fase (1982).
Een hoge, smalle zijwand bakent links en
rechts de voorscène af. Aan de linker
wand hangt een vastgesnoerd toneelgor
dijn -of is het een repoussoir van een
l7de-eeuws schilderij- waaronder een
rommelige verzameling met doeken be
dekte zetels -een echo van de stoeltjes
groep uit Elena's Aria- staat De lagere,
lichtkleurige achterwanden zijn zo ge
rangschikt dat de dansers via vier door
gangen de scène op en af kunnen. Rechts
boven de achterscène hangt een lang,
plastic imitatiegrastapijt. Een eenvoudig
decor, ontworpen door Herman Sorge
loos en De Keersmaeker zelf, in functie
van de meer breedvoerige, opengetrok
ken dansstructuren.Hetsurplace aftasten
van een klein dansvlak zoals de choreo
grafie in haar vroeger werk deed, boet in
dezeproduktieaan belang in ten voordele
vandegrotere groepsdansen,de interactie
tussen de dansers en de dynamische
beweging op en af de scène. In het vroeg
ere werk raakten de dansers mekaar zel
den aan, was er alleen oogcontact.
Pas inMikrokosmos (1987) dansten Jean
Luc Ducourt en Johanne Saunier met
sensuele finesse en nu in Ottone Ottone
werpen dedansers zich in mekaars armen
en stoten ze mekaar af dat het een lieve
lust is.

Opera
De aanstichter van zoveel moois is zeker
de barokopera van Monteverdi.
L'incoronazione di Poppea verhaalt de
liefdesintrige van keizer Nero, die zijn

Ottone Ottone van Anne Teresa
De Keersmaeker

•
De Buitenlucht
van de Realiteit

"Ik wilde met operamuziek
werken" , vertelde Anne Teresa
De Keersmaeker driejaar gele
den in het theatertijdschrift
Etcetera (januari 1985) naar
aanleiding van de toen net vol-
tooide dansproduktie Elena's

Aria (1984). Dat oorspronkelijk
opzet sneuvelde echter voortijdig
tijdens het werkproces. Met haar
nieuwste stuk Ottone Ottone, dat

vorige week in de Brusselse
Hallen van Schaarbeek in

première ging, heeft ze dat idee
terug opgenomen.-

vrouw Ottavia verstoot en de courtisane
Poppea huwt. Eén van de belangrijkste
thema's van deoperais de innerlijke twij
fel van Ottone tussen diepe haat en opre
chte liefde ten opzichte van Poppea, zijn
vroegere geliefde. Anne Teresa De
Keersmaekers choreografie beoogt geen
enscenering van de opera, evenmin fun
geert die als muzikaal behang bij een
dansvoorstelling.Wel hebben situaties en
personages uit de opera bepaalde dans
stukken, kostumes en decorelementen
geïnspireerd.Ottonesgespletenheid duikt
terug op in de aantrekkings- en afsto
tingsbeweging van de gedanste duetten.

De moralistische Seneca-figuur in de
opera lijkt bijvoorbeeld sterk op de twee
koprollende zwartrokken -priester-le
raars of stijve boeken-intellectuelen??
die in de confrontatie met een energiek
dribbelende Pierre Droulers hun boeken
kwijtraken. Even later duiken ze in de
voorstelling terug op als twee witrokken
die tijdens een letterlijkestoelendans alle
stoelen worden afgepakt tot ze samen op
één stoel eindigen.

Country
De opera is in iedergeval geen dwingend
referentiekader voor Ottone Ottone,
hoogstens een stream of consciousness
waarin de toeschouwer kan dobberen.De
dansers bedienen overigens zelfdeband
opnemer die de opera afspeelt en lassen
soms stille pauzes in. Eén van dedansers,
de stoere bink (Mark Willems) laat ons
zeggen, neemt zowat de taak van ceremo
niemeester vanhet helegebeuren opzich.
Het wordt helemaal te gek als hij in een
scène plots een stapeltje 45-toeren
singletjes één voor één over de achter
wand van het decor mikt en onmiddellijk
debendedansers aanport om een twistend
hofdansje te plegen op het country
rocknummer Jackson, het jaren-zestig
hitje van Nancy Sinatra en Lee Hazel
wood. Wie voordien op sleeptouw was
genomen door de wilde dansromantiek,
staat nu met beide benen terug op de
beganegrond. De buitenlucht van de rea
liteit waait even binnen.

Paul Verduyckt

Ottone Ottone van Anne Teresa De Keers
maeker.
0p 29,30september en 1 oktober, Hallenvan
Schaarbeek,Brussel.
Op 4 en 5 oktober , Bijloke, Gent.
Na optredens inhetbuitenland, vanafnovem
ber terug in België.



In de Antwerpse noordelijke randge
meentenKalmthout enKapellen kanmen
nog tot 23 oktober in tuinen en parken
kijken naar beelden enprojectkunst. Een
uniek initiatief dat een beetje lijkt op
Chambresd'Amismet dit verschil, dat de
organisatoren niet wereldwijd zijn gaan
zoeken naar gerenommeerde artiesten
maar hunprachtige tuinen hebben open
gesteld voorkunstenaarsuitdeprovincie.

Middels een twaalfkilometer lange route
krijgt men de gelegenheid om een groot
scalavankunstuitingen te bekijken,maar
-en dit is niet het minst boeiende-men kan
ook een kijkje nemen in woonomge
vingen die anders gesloten blijven. Ook
dat voyeuristisch aspect is belangrijk,
want wanneerkrijgt men anders demooie
tuin van Frimout ofhet huis van Crépain
te zien. Helemaal interessant wordt het
pas als de kunstenaars ook iets met die
omgeving doen en dat is helaasniet altijd
het geval.
Prachtig en aangrijpend is daarom de ijs
kelder van Marc Schepers en het roman
tisch intermezzo van Anna Boons in het

Saigon, begin 1965. De Amerikaanse in
terventie inIndochina brandt nog op een
laag pitje. Adrian Cronauer dient zich
aan als nieuwe Dl op de lokale le
gerzender.
Cronauer laat onmiddellijk zijn afkeer
blijken voor militaire discipline. Zijn
eersteuitzending brecktmetalletradities.
De platenlijsten -een opeenstapeling van
polka's, Percy Faith en ander melig ge
doe- vervangt hij dooreen dosis gezonde
Rock 'n Roll, aan elkaar gepraat met
humordiehet midden houdt tussenMonty
Python en deMarx Brothers. Dit nieuwe
geluid kan niet anders dan sterke reacties
uitlokken.Desoldaten aanbidden hem,de
generaal is gek op hem, alleen de lagere
officieren vinden Cronauer vulgair en
vooral gevaarlijk.
Acteur Robin Williams maakt van deze
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DJ een duivel uit een doosje, <tie rijn
roviseerde monoloog voor de mi

oon debiteert als een machinegeweer.

BEELDENDEKUNST-
In tuinen en parken

•
Kapelse Internaat Heidehof. Bij Anna
Boons volgt men het pad over een oud
gebogen bruggetje dat doodloopt op een
bruine sofa met daarop een rustend wit
hert. Schepers heeft in de voormalige ijs
kelderdieondereen heuvel ligt, een serie
rode vaten gelegd. Een milieuschok voor
de argeloze wandelaar. Aan de voet van
de heuvel ligt bij een oud monumentaal
hek een zeilboot met daarrond een serie
tuinstoelen. Een grappig idee van Pieter
van Der Krieken. In domein Haezel
donck,waarmen tickets,catalogus en een
plan kan krijgen -daar begint de route
vallen vooral de luiken van degrote villa
op door het werk van PierreMertens. Als
het waait gaan de kleuren op het beschil
derde plastic leven, evenals de buigzame
metalen pijlen van Erna Verlinden ver
derop in het park. Ook staat er de oerde

FILM-
Good Morning

Vietnam
Williams is een uitzonderlijk acteur die
met zijn energiek optreden zijn hele
omgeving in de schaduw dreigt tepraten.
Maar de sterke cast, die hem omringt,
heeft daar geen last mee.
De film vormtechtereen nieuweetappe in
depogingen vanHollywood om deoorlog
in Viëtnam uithet Amerikaansevolksge
weten weg te werken. "Good Morning
Vietnam" toont geen enkele effectieve
oorlogssituatie. Regisseur Barry Levin
son toont de evolutie van de gevechten
slechts door de in- en uitgaande stromen
van nieuwe troepen, lijken en gewonden.
Soldaten zienweverderalleen tijdens hun
momenten van rust en ontspanning, luis
terend naar Cronauers uitzending. Na de
nachtmerrie-achtige gevechtsscènes in
"Platoon", "FullMetal Jacket" en "Ham
burger Hill" worden we hier geconfron
teerd met een oorlog vol gelach, rust en
vergetelheid.
Ook de figuur van Cronauer zelf stoorde
me in feite. Die kerel is gewoon te goed

~

gelijke Chinese ploeg van Dré Peters en
het zorgvuldig stapelwerk van Denise
Cromheecke. Binnen is ermooi werk van
MarcdeRooveren ChristineTelleren een
opvallende kinderkamer vanNdizi Zina
tosha. Het mooiste is toch weer een
onopvallend maar zo ontluisterend aan
wezigwerk vanGuillaumeBijl bij devilla
Buyck in Kapellenbos.
Een deel van het werk was afgelopen
zomerook al tezien in Fabrik '88 ofin de
Abdij van Hemiksem. Met tuintaferelen
krijgt het Antwerpse een derde gelijk
soortig initiatief. Ook buiten het officiële
circuit van musea en galerijen leeft de
kunst. Een beetje coördinatie zou voorde
kwaliteit en de uitstraling geen kwaad
kunnen. Maar het belangrijkste is dat er
wat gebeurt.

Eddie Vaes

Tuintaferelen tot23 oktober. DomeinHaezel
donck, Lobelialaan 14, Kapellen. Dagelijks
van 10 tot 17 uur. Voor de hele operatie moet
de bezoeker wel een volle dag of twee halve
dagenuittrekken. Per fiets kanmen elke loca
tie gemakkelijk bereiken.

om echt te zijn.Niet alleen schiet hij goed
op met zijn collega's, heeft hij een afkeer
van alles wat militair is, maar daaren
boven verbroedert hij met de
Viëtnamezen. Hij geeft les in het Ameri
kaanse idioom aan doodgewone stede
lingen, raakt verliefd op een meisje, zon
der haareer in gevaar te brengen en tracht
zelfs een terrorist voor zijn komende ar
restatie te waarschuwen. Kortom dieman
is geen D.J., hij is een heilige.
Maar als u wil lachen, mogen deze op
merkingen u niet tegenhouden. "Good
Morning Vietnam" beperkt zich tot het
doen lachen en slaagt daar voortreffelijk
in.

Roger Van der Aa

Regie : Barry Levinson, Scenario : Mitch
Markowitz, Fotografie : Peter Sova, met Ro
binWilliams, ForestWhitaker,ChintaraSuka-1
patana,TungThanhTran, BrunoKirbyenJ.T.
Walsh.



J.Rentesde Carvalho iseen inNederland
woonachtigPortugeesauteur die in 1972
nogal wat commotie verwekte met zijn
boek "Waar die andere Godwoont",een
kritische beschouwingover het verschijn
selNederland.In 1968 verscheen vanzijn
handde roman "Montedor " die nuineen
Nederlandse vertaling van Adri Boon
voorligt.
In deze romankanmen het dorpjeMonte
dor,wat zoveel betekent als "berg vanpijn
ofverdriet", als metafoor lezen voorPor
tugal,het landwaaralledromen,plannen,
revoluties en veroveringen mislukken of,
als zelukken, verkeerd uitpakken,althans
zo formuleert August Willemsen het in
zijn nawoord. In die zin kan men
Montedor ook lezen als de roman van de
machteloosheid en kan men de hoofdper
soon, die nergens een naam krijgt, besch
ouwen als een kruising tussen Oblomov
(Gonsjarov) en FritsvanEgters (Van het
Reve), tussen inertie en kleffe besch
ouwing. Want het naamloze hoofdper
sonage in het verstikkende dorpje maakt
plannen die al bij voorbaat mislukt zijn,
gaat vluchtige relaties aan waarvan hij
echt niet vrolijker wordt, laat zich opjut
ten door de permanente sociale controle
op het platteland, geeft toe aan het bigotte
rooms-katholicisme van de Latijnse lan
den en vrijt met vrouwen die allen iets

Toestanden gaat niet alleen boeken voor
volwassenen bespreken, maar ook voor
kinderen. Niet omdat we denken dat er
zoveel kinderen het blad lezen, maar
omdat volwassenen vaak op zoek zijn
naar een kinderboek.
"Annetje Lie in het holst van de nacht"
van Imme Dros is een heel mooi boek :
bovenaan elke bladzij staat een beeldig
prentjevanMargrietHeymans. Het is een
boek om ademloos te doorbladeren, op
voorhand te genieten van wat je straks
allemaal zult ontdekken. En al meteen
heel veel van AnnetjeLie te gaan houden.
Alsjebegint te lezen,krijgjeeerst wel een
gek gevoel : het is een vreemd boek. En
wat is er aan de hand met Annetje Lie ?
Annetje Lie weet het zelfniet zo precies.
Ze stelt danook voortdurend vragen. Aan
haar oma, die niet antwoordt of akelige
liedjes begint te zingen. Nochtans is het
een lieve oma. Zeweet alleen niet wat ze
met al die vragen moet Want Annetje
Lie's ouders zijn weg en niemand weet
wanneer ze terug zullen komen. Dan
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wordtAnnetjeLieziek-en daardoor komt
het holst van de nacht terecht...
eer ik zover gekomen was, kon ik

BOEK
~

Montedor
•

zieligs hebben. Als het waar is dat Portu
gal het patent heeft op een bepaald soort
treurigheid die men "saudade" noemt en
diemen kan beluisteren in de fado's, dan
vindt een en anderzijn concretegestalte in
Montedor, het dorpje dat de literaire.
geschiedenis zal ingaan als model van
truttige benepenheid, van zielige sociale
verhoudingen en van een troebeleen ver
ziekte sfeer.Eenplot valt er in deze roman
dan ook niet te bespeuren : het is het on
vervulde verlangen zelf dat als echt
hoofdpersonage figureert, het zijn denk
beeldige en onmogelijke nostalgie&n die
hiergecultiveerdworden,al moet voorde
ik-figuur het leven eigenlijk nog begin
nen. Toch zal zelfs dat niet kunnen want
de enige stappen die hij onderneemt, lei
den uiteindelijk naar de muffe besloten
heid van een huwelijk dat hij niet gewild
heeft en dat van in den beginne reeds
geconditioneerd is doorveel onwil en nog
meer misverstand: echtewonderen, mij
mert het hoofdpersonage, gebeuren he
laas alleen in Fatima.De dialogen bestaan
uitmeligegespreksflardenofuit een soms

BOEK-
AnnetjeLie
enKaspar

niet meer stoppen· met lezen. Annetje
Lie' s avonturen met demuizenkoning en
devos endevierzangers zijn fascinerend.
Realiteiten ijldroom wordenopeen onna
volgbare manier in elkaar gevlochten en
beginnen elkaars plaats in te nemen. Wat
is nu echter?De muis met degroene snor
ofomadieAnnetje Lie een glaasjewater
komt brengen?Hetwitte ziekenhuis ofde
donkere maan ?
"Annetje Lie in het holst van de nacht" is
een klein meesterwerkje: een boek waar
in elk woord op dejuiste plaats staat Een
boek dat je meeneemt tot binnenin de
gedachten vaneenklein meisje,waarbij je
nergens het gevoel krijgt dat er iets niet
klopt. Zo denken kleine meisjes, zo voe
len kleine meisjes immers.
Maar wat Kaspar denkt of voelt interes
seert megeen moer meer, sedert ik "Kas
par en de ijzerenpoedel" gelezen heb.Die
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wezenloze communicatie die naderend
onheilaankondigt. Al van bij degeboorte
rust op dehoofdpersoon het kwadeoogen
voortdurend wordt hij gekweld "door de
herinnering van een woede die oud is en
die je maar beter kunt vergeten". Hij
schikt zich naareen reeds door hem voor
afgekend lot en het enigewat hem rest is
de heuvels ingaanwanneerhet goed weer
is omdat de blik daar tot de zee reikt.
De solitaire hoofdfiguur is een asociale
schlemiel die alleen in zijn hoofd rebel
leertOp een overtuigendewijze wordt hij
doorRentes deCarvalho neergezet, maar
de kracht van deze roman ligt misschien
nog meer in deweinig nadrukkelijkewij
ze waarmee deze Nederlands-Portugese
auteur de sociale verhoudingen in Portu
gal tekent. Op een subtielemanierkomen
we daarover meer te weten dan in om het
even welk pamflet.Montedor is literaire
sociologie en psychologische literatuur,
de roman is literaire saudadeen weekt op
bepaalde momenten reminiscenties los
aan de Portugese dichter Femando Pes
soa, en dat is waarschijnlijk het grootste
compliment dat men een Portugees kan
geven.

WimvanRooy

J. Rentes de Carvalho,Montedor. (DeArbei
derspers, 1988).

Kaspar irriteert me mateloos. Een jonge
tjedat 's nachts opstaatom op straat toneel
te spelen met z'n vriendjes. En daar ver
dient ie geld mee ... Eigenlijk verdenk ik
hem ervan dat hij het alleen maar dààrom
doet. Z'n moeder is het hiernatuurlijk niet
mee eens. Niet omdat ze zo bezorgd is,
maar omdat kleinejongetjes nu eenmaal
horen te doen wat hun moeder zegt Dus
geeft ze hem een poedel als bewaker. (De
ijzeren poedel dus, die natuurlijk hele
maal niet van ijzer is, net zomin als de
ijzeren hertog dat was). Een rotbeest, dat
zich laat chanteren door Kaspar. Alles in
Kaspars wereldje draait rond geld. Alle
figuren in dit boek zitten maar met twee
dingen in hun hoofd: hoekomjeaangeld,
liefst véél geld- en hoe speel je de baas
over elkaar.Het zijn geen echte figuren,
zehebben geenechte gedachten.Een rot
boek.

MiekeFelix

"Annetje Lie inhetholstvandenacht": Imme
Dros schreef, Margriet Heymans illustreerde
enVanHolkema enWarendorf gaf uit.
Bij derelfde uitgeverij , "K"'P"en de ij=en 1

poedel" door Joseph Hooper enmet tekenin
genvanTony Ross.
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Maxim Gorki (1868-1936) is een scherp
tekenaarvanmarginale karakters.Hijzat
jong tussen verschoppelingen en werd
later eenpopulair beschrijver van de al
lerarmsten.Zijnstijl : expliciet naturalis
me met een flinke dosis revolutionaire
romantiek. Dat ontaardt soms inpropa
ganda, maar zijn trouw aan de revolutie
werd door Stalins politie niet geappre
cieerd. Hij overleefde de grote zuiverin
gen niet, maar werdal kort na zijn dood
gerehabilliteerd.
Regisseur Jos Verbist is er bij Area in
geslaagdde gedateerde tekst van "Nacht
asiel" te actualiseren. Degroepbrengt-na
studie en observatie in tehuizen- Gorki's
personages tot leven. Delijfelijke realiteit
breekt doorheen het theatrale.
Sinds de première in 1902 blijkt er niet
veel veranderd. Daklozen zoeken nog
steeds warmte in een asiel. Daar hebben
zij tenminste een dakboven hunhoofd, al
zatenerbij Arealekken indatdak,wasde
vloernat, de luchttochtig, warenderamen
stuk. Schraal en ongezellig neonlicht
maakte het toneelbeeldaf. Mooi endank
baar werk voor decorontwerper Niek
Kortekaas.
Als tekenuit debuitenwereldraasterafen
toe een trein onder het pand. Om elk
gevoel vanprivacy tebannen, looptereen
passerel diagonaal boven door de ruimte
'waar de asielzoekers hun hoekje hebben
veroverd. Ze reageren geërgerd als hun

THEATER-
Nachtasiel

•
kleine wereld wordt geschonden. "Waar
is mijn doos"jammert Boubnov (Walter
Moeremans)als de nattekartonnendoos
zijnhuisje- verdwenen is. Kletch (Vic De
Wachter) prutst in een andere hoek aan
kapotte tv's. Hij denkt zo te kunnen ont
snappen aan de ellende, maar hij ziet niet
eensdat zijnvrouwAnna (een astmatisch
piepende Gilde DeBal) ligt te sterven.
Elke zwerver heeft nog iets menselijks.
De Turk (Mülayim Adiyil) verzinkt in
gebed. Het zwervershoertje Nastia (Mie
ke DeGroote) wil niet haar lijfmaar het
verhaal van haar verloren eer kwijt Al
leen de geschifte intellectueel Satine
-prachtig neergezet door Jappe Claes
heeft al zijn gevoelens onder een berg
cynismebegraven.
Gorki dikt individuele verschillen aan.
Karakters, dromen en frustraties moeten
wel botsen. Doordedichtheiden explosi
viteit van sentimenten -er zitten in het
asiel 14 mensen op een kluitje- benadert
Gorki de realiteit, kleurrijker dan zijn
vriendTjechov dat kon.
Vooral het geweten is onder de maat
schappelijke omstandigheden afge

stompt. Als iemand Boubnov vraagt
"Hebt gij geen geweten ?" antwoordt hij
dubbelzinnig : "Had ik da geweten, dan
had ik hier nie gezeten." Eén man wil
ontsnappen, wil opnieuw beginnen: de
acteur (Michel Van Dousselaere). Zijn
cynisme gaat niet zoverdat hij de ellende
niet meer ziet. Hij helpt de oude vrouw,
maar het alcoholgebruik heeft zijn stem
en zijn geest aangetast. Hij vergeet de
tekst vanzijnsuccesnummer. Alshij plots
toch eenvers kan opzeggen, is de vreugde
groot en nog groter de roes die daarop
volgt, extraovergotenmetde champagne
die Boubnov ergens heeft achteroverge
drukt Op het hoogtepunt van het feest
hangtde acteur zichopaan eendeurklink.
Cynisch is het commentaar van de over
levenden : "Godverdomme, hij helpt ons
feest naardeknoppen". OfalsAnna sterft:
"Eindelijk gedaanmet dat gepiep". Area
maaktvan "Nachtasiel"een boeiend stuk
theater. Het spel is vanuit observatie en
eerlijke sociale betrokkenheid integer
opgezet. Hoewel ernietaltijdscherpopde
sneewordt gespeeld, wint spel aan kracht
naarmate de voorstelling vordert. De
spelers leggenhunpersoonlijkheid inhun
rol zodat ze geloofwaardig overkomen.

Eddie Vaes

"Nachtasiel" vanGorki.Tot 12novemberelke
woensdag, donderdag, vrijdag enzaterdagom
20 uur in Arca/Gent.

MIOS is een erkend Netwerk-project en staat in voor
Media- en Informatie-OndersteuningsService aan non-profit organisaties.
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Zaterdag l oktober treedt VanMorrison
samen met de Iersefolkgroep The Chief
tains op in de Koningin Elisabethzaal te
Antwerpen. Een boeiende affiche. Als de
norse Ier Morrison -bijnamen "the Bel
fast Cowboy" en "Van the Man"- even
meewil, kan het zelfs een hoogtepunt van
het concertseizoenworden.

Als hij meewil, want tweejaar geleden gaf
Morrison in diezelfde Elisabethzaal een
beschamend concert weg. Zogezegd ge
hinderd door buikkrampen, spoorde hij
zijn band aan er snel komafmee te maken.
En zo geschiedde, veertienhonderd toe
schouwers perplex achterlatend. Achten
vijftig minuten, bissen inbegrepen, zo
lang gunde Morrison hetpubliek zijn gril
lige verschijning. Als Van Morrison in
goeie doen is, groeien zijn concerten
echter uit tot muzikale hoogstandjes. Een
onvoorspelbaar man.
Van Morrison is ondertussen 43 gewor
den. Geboren in het laatste oorlogsjaar ,
kende hij eerste muzikale bijval op zijn
twintigste. Samen met de blues-rock
groep Them maakte hij oorspronkelijk

Tijdens de eerste uitzending van het nieu
we Argus-seizoen stelde Jan Van Rom
paey enkele vragen aan "Toestanden",
waarvoor dank. "Toestanden" heeft ook
enkele vragen voor VanRompaey.
Op 20 september, de dag van de uitzen
ding, verscheen in het weekblad "Pano
rama" een interview met de Argus-pre
sentator, waarin die duidelijk aarzelt over
zijn keuze tussen tussen BRTenVTM. Op
de vraag of hij "transferabel" is, ant
woordt hij: "Het enige wat ik op dit ogen
blik zekerweet, is dat 'Argus' zal lopen tot
het einde van hetjaar . En zolang ik voorde
BRTwerk, wil ik loyaal blijven tegenover
het instituut. Maar ik vindwel dat de BRT
er goed aan zou doen om nu te proberen
zoveel mogelijk zogenaamde 'vedetten'
in eigen huis te houden". En verder: "Ik
héb aanbiedingen gekregen, maar ik ben
er nog niet op ingegaan. Ik zei het al: het
hangt ten dele ook af van de BRT". Onze
eerste vraag: kunnen wij van een BRT
man die eenmediaprogramma maakt, niet

] verwachten dat hij een duidelijk stand
[punt_inneemt over de voornaamste tele

MUZIEK-
Irish Heartbeat

traditionele rhythm andblues in een wat
ruigere verpakking. Later sloeg hij zelf
aan het componeren. Een hit als Gloria
blijft het doen in de ether.
Na Them startte Morrison een solo
carrière, die inmiddels twintig officiële
elpees en een tientalbootlegs omspant
Morrisons muziek getuigt van dramati
sche spankracht.Geen simpele popsongs,
eerder langzaam opgebouwde introverte
verhaallijnen. Morrison is een zeer intro
vert, nors man, hij communiceert bijna
uitsluitend via zijn muziek. Interviews
geeft hij zelden weg. Zijn invloeden sit
ueren zich in de "oude" Britse literatuur
(T.S. EIiot, Joyce, Byron) en centraal,
steeds meer in de evolutie van zijn oeuvre,
staat heimwee naar Ierland. Morrison
woont al een twintigtal jaar in de Vere
nigde Staten, maar heeft zich nooit kun-

TELEVISIE-Argus
visie-kwestie van het ogenblik, namelijk
of er in Vlaanderen überhaupt een privé
televisie-omroep nodig is naast de BRT?
"Is Jan Van Rompaey zo iemand die nog
aarzelt", dringt Panorama-journalist
Danny Ilegems aan. Waarop Van Rom
paey: "Ik ken Guido Depraetere (pro
gramma-directeur VTM, nvdr) heel goed
en ik ken Jan Geysen - die een onafhanke
lijke produktiefirma heeft opgericht- ook
heel goed. Ik ben destijds onder Geysen
voor de radio gaan werken. Voor zo'n
man programma's maken is heel accept
abel, is ... het overwegen waard. VTM, de
commerciële zender, is op zichzelf ook
heel aanlokkelijk". Onze tweede vraag: is
de commerciële sectorwaanlokkelijkdat
Jan Van Rompaey er niet aan kon weer
staan in zijn eerste uitzending zijn
"commerciële" vrienden uit te nodigen?
Hij interviewde Guido Depraetere en de
produktiefirma van Jan Geysen was ver
tegenwoordigd door animatiefilmer Hu
goké. Jan Geysen zelf beperkte zich tot
een discrete aanwezigheid in de wandel
gangen.
Van Rompaeys uitgebreid gesprek met
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nen ofwillen losrukkenvan zijn geboorte
land, Noord-Ierland. Songs als Irish
Heartbeat en Celtic Ray imponeren door
hun eerlijke "Sehnsucht"naar "thuis". De
jongste elpee, Irish heartbeat, samen met
The Chieftains opgenomen, is het orgel
punt van dat zoeken naar de oude waar
den.
Naast literatuur en heimwee is religie de
derde pool in de muziek van Van Morri
son. Als actieflid van de ChurchofScien
tology, min ofmeer een sekte, draagthij
via zijn songs ook een boodschap uit. Een
boodschap van geloofen hoop, verpakt in
cryptische teksten. In dat verbandkan ik4
meesterwerken van mystiek aanraden :
Astral Weeks uit 1967, VeedonFleeceuit
1974, CommonOne uit 1981 enNoGuru,
NoMethod, No Teacher uit 1986.
Van Morrisonmaakt geenpop, noch rock,
blues of jazz. Hij produceert een amal
gaam van stijlen en brengt ze samen tot
een harmonisch geheel. De vocale kracht
en de passionele composities zijn bijko
mende hulpmiddelen tercreatie van onde
finieerbare muziek.

Frank Van Laeken

Guido Depraetere handelde over de rela
tie tussen BRT en VTM en meer bepaald
over de opkoop van BRT-mensen door
VTM. Depraetere vroeg de Argus-man op
een bepaald ogenblik of hijzelf niet van
plan was over te stappen. Van Rompaey,
die over het algemeen zeer gevat uit de
hoek komt, moest hier het antwoord
schuldig blijven. Een derde vraag: kan Jan
Van Rompaey in de gegeven omstan
digheden nog geloofwaardig overkomen
als BRT-medewerker?
Tijdens de bewuste uitzending werd
"Argus" door een kijkster nogal licht
bevonden. Jessie De Caluwé reageerde
daarop met de mededeling dat Van Rom
paey beslist had het programma nog lich
ter te maken. Buitenlandse voorbeelden
en ook dat van de RTBF (zie "Brief uit
Wallonië" in ditnummer)bewijzen dat de
concurrentie vanwege commerciële zen
ders een vervlakkende invloed heeftopde
openbare omroep. Vierde vraag: is Van
Rompoey al aan die vervialoong begon-

1

oen, nog voor VTM in de eter gaat?
Jan Van Kerkhoven



In tijden van nakende gemeenteraads
verkiezingenkrijgt iedereen brieven in de
bus van verschillende kandidaten. Zo'n
briefzieterzelfswel eensmin ofmeerper
soonlijk uit : je wordt aangesproken met
de voornaam en de handtekening on
deraan de brief lijkt net echt. In Vlaan
deren maakt men slechts met mondjes
maatgebruik van dit soort technieken.In
de Verenigde Staten en Groot Brittannië
liggen de zaken anders.
"Electoral Targeting" via computers is er
op bijzonder korte termijn geëvolueerd
toteen banalevanzelfsprekendheid. In de
Verenigde Staten leggen beide grote par
tijen enormedatabanken aan.Overzoveel
mogelijk kiezers wordt zoveel mogelijk
informatie verzameld. Die informatie is
deels afkomstig van deoverheid (dekiez
erslijsten bijvoorbeeld), deels van privé
instellingen (banken, verzekeringsmaat
schappijen, vakbonden en allerlei andere
verenigingen). Als men op die manier te
wetenkan komen dat iemandkatholiek is,
bankbediende, zijn/haar vader kleine
zelfstandige enmoeder huisvrouw is, zelf
getrouwd is en vijf kinderen heeft : dan
kan men statistisch berekenen hoe groot
de kans is dat zo'n burger binnen deze
sociale variabelen Republikeins of De-
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mocratisch stemt. Door over zoveel
mogelijk variabelen te beschikken wordt
het mogelijk de kiezer gerichte verkie
zingspropaganda op te sturen. Mensen
waarvan geweten is dat het actieve ge
lovigen zijn vinden in de hun toege
stuurde brief verschillende verwijzingen
naar het belang dat de kandidaat in
kwestie hecht aan godsdienstonderricht
op school, de traditionele waarden, het
gezin, en dergelijke . Elke kiezerkrijgt in
de verenigdeStaten, en meeren meerook
in Groot Brittannië, kiespropaganda die
hem/haar "op het lijf geschreven is".

Niemand wordt voor het hoofd gestoten.
Men probeert integendeel de kiezer zo
gunstig mogelijk te stemmen. Tekstver
werkingssystemen maken massale mai
lings mogelijk, alle berekende nuances
naar de respektievelijke kiezers toe inbe
grepen. Dit soort vanpropagandais abso
luut oneerlijk aangezien het dewareideo
logie van de betrokken partij doet, ver
vagen. In functie van stemmenwinst
wordt de verkiezingsinformatie naar de
burgers toe aldus zwaar gemanipuleerd.
Dat het werkt bleekbij de laatstegemeen
teraadsverkiezingen in Groot Brittannië :
daar haalden de partijen (zowel de Con
servatieven als Labouren deAlliance)die
lokaal deze "electoral targeting" toepas
ten beduidend betere resultaten.
Centraal bij dit alles staat de computer.
Doorde toepassingen van informaticaen
telematicawordt het niet alleen mogelijk
op grote schaal gegevens te verzamelen
maar tevens zeom tezetten in statistieken,
ze met mekaar te correleren, waar
schijnlijkheidsberekeningen te maken.
Politiek en verkiezingen worden dan her
leid tot een statistisch spel. Een spel dat
overigens alleen de kapitaalkrachtige
partijen betalen kunnen.

EricGoubin

Een boerderij voor mindervaliden... een
centrum voor thuis bevallen. .. een recy
clagebedrijf... Tientallen zinvolle initia
tieven. Netwerk Vlaanderen helpt ze
zelfbedruipend en zelfredzaam te wor
den. U helpt Netwerk helpen door
te krekelsparen. Uw spaargeld en
de interesten blijven uw eigendom.
Maar Netwerk ontvangt elk jaar
een aanbrengvergoeding van 1%.

, Het ASLK-agentschap in uw buurt
geeft u graag alle inlichtingen.

ASLK.E
we doen met u mee
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Vakbonden en patronaat willen een
nieuw akkoord voor midden oktober

Het nut van een interprofessioneel akkoord ?
Telkens als vakbonden enpatroons rondde tafel
gaan zitten voor een interprofessionele overleg

ronde, wordt er met argusogen uitgekeken naar de
resultaten. Niet het minst in syndicale kringen. Een
centraal akkoord is in het sociaal overleg een van

de weinige momenten waarop de solidariteit tussen
alle werknemers, in de sterke en de zwakke sec
toren en met de werklozen, ten volle zoumoeten

bestaan. Zo luidt het althans in vakbondskringen.
Gaandeweg is rond zulke onderhandelingen

zelfs een zekere mystiek gegroeid.Vooral werkne
mers in de kleinere, meestal zwakkere sectoren,
schijnen er nogal wat heil in te zien. In die kringen
wordt een eventuele overeenkomst in de eerste
plaats beoordeeld in termen van het inhalen van
hun achterstand tegenover de sterkere sectoren.
Elders wordt dan weer vooral gekeken naar de
ruimte die een centraal akkoord biedt om zonder
veel verplichtingen en beperkingen in de sectoren
over lonen te onderhandelen.-

Wie er echter de centrale akkoorden van
de afgelopen 15 jaar even op nakijkt (die
van 1974, '76, '81 en '86),ontdektal snel
dat achteral te hoge verwachtingen vooral
een mythe en slechts zelden feiten schuil
gaan. Loonafspraken, bijvoorbeeld, zijn
eigenlijk nooit gemaakt tijdens de onder
handelingen. Die materie werd door de
onderhandelaars altijd aan de sectoren
overgelaten of-vooral in de periode 1980
' 85- door de regering beheerst. Interpro
fessionele onderhandelingen, steeds ge
voerd vanuit het argument van de solidari
teit, zijn er daardoor nooit in geslaagd
intersectoriële loonverschillen te
verkleinen. Zwakke sectoren vragen een
minimumgrens. Die lokt op zijn beurt,
vanwege de werkgevers een maximum
grens uit, waartegen de sterke sectoren
zich dan verzetten. Op die manier is dat
loonprobleem eigenlijk nooit opgelost
Een loongebonden thema datwel afen toe
aan bod kwam en werd opgenomen in een
centraal akkoord, is het minimumloon. In
1975 werd het vastgelegd en in 1981 viel
het achteraf tussen de plooien van de
onderhandelingen, omdat het ABVV de
ontwerptekst afkeurde. De tekst voorzag
een verhoging van het minimumloon met
8%,te spreiden over2jaar . Die verhoging

1 verdween dan achteraf, om één ofandere
bizarre reden, uit de goedgekeurde tekst

In 1986 werd die eis doorde bonden weer
opgevist. De onderhandelaars kwamen
overeen tegen 1988 het minimumloon
(op dit ogenblik zo'n 34 000 F) met twee
keer 750 F te verhogen.
De vermindering van de arbeidsduur is de
voorbije 10 jaar evenmin in een centraal
akkoord opgenomen. Vooral de afge
lopen zes tot zeven jaar is het daarrond
opvallend stil geweest bij de bonden.
Noch in het akkoord van 1981,dat doorde
regering overigens werd geforceerd (de
dreiging van een directe tussenkomst was
op dat ogenblik meerdan duidelijk), noch
in dat van 1986, komt het thema voor.
Tussen 1974 en 1981, zeven jaar waarin
geen akkoord tot stand kwam, vond echter
wel regelmatig overleg plaats. Alleen
weigerden de patroonsorganisaties tek
sten te ondertekenen zolang de bonden
bleven hameren op de arbeidsduurver
mindering. Wel werden regelmatig aan
bevelingen gedaan aan de paritaire
comités, zonder aan hun haast heilige
autonomie te raken. Hetzelfde geldt voor
de werkgelegenheid. Daarrond zijn de
onderhandelaars evenmin verder geko
men dan wat aanbevelingen aan de sec
toren. Ondanks de ontzettende stijging
van de werkloosheid in die periode.
Uiteindelijk is, als je het lijstje overloopt,
naast het minimumloon, alleen de jaar
lijkse vakantie een punt dat echt hard
gemaakt kon worden via een centraal
akkoord. Hier hebben de zwakkere sec
toren wel kunnen profiteren van de positie
van hun sterkere broers en zusters in de
grotere centrales. Zjj_het dat het groei
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proces sedert 1960 erg langzaam verliep
en het tot 1976 heeft geduurd voor de
vierde vakantieweek ook echt als vakan
tie werd uitbetaald.

Gentleman's agreement
Metdie resultaten op een rijtje, kan je je de
vraag stellen welke betekenis een centraal
akkoord dan wel heeft. Niet alleen zijn er
al bij al weinig echt harde uitkomsten van
dergelijke onderhandelingen; daarnaast
zijn interprofessionele akkoorden ook
behoorlijk beperkt in hun reikwijdte.
Gewoonlijk komen er slechts enkele
thema's aan bod en zelden speelt de syn
dicale solidariteit tussen de sectoren ook
echt.
Het interprofessioneel overleg heeft dan
ook een heel andere functie dan CAO
onderhandelingen. Centrale akkoorden
worden bijvoorbeeld nooit bindend ver
klaard bij Koninklijk Besluit -een geijkte
techniek om het toepassingsdomein en de
afdwingbaarheid van CAO's te regelen
en vaak zijn de bepalingen te algemeen
om direct uit te voeren.
Interprofessionele programmatie
akkoorden, zoals ze officieel worden
genoemd, bevestigen in de eerste plaats
dat de sociale partners elkaars positie nog
steeds respecteren. Eigenlijk gaat het om 1

permanente actualiseringen van het So-



ciaal Pact uit 1944, dat de basis heeft
gelegd voor de overlegstructuren in Bel
gié. Dat valt ook op door de clausule van
sociale vrede die meestal als een van de
laatste artikelen wordt opgenomen. De
gesprekspartners verbinden er zich toe
geen andere eisen te stellen ofte steunen
op de materies die door het akkoord ge
dekt zijn.
Centrale akkoorden hebben daarnaast
toch ookeenmeerconcreet nut Zelfs als
er vaak geen harde resultaten worden
bereikt, bereiden zede wegvooropover
leg in de sectoren, doorhet onderhande
lingskaderdat ze creëren. Uiteraardzorgt
dit soms voorde nodige interne spannin
gen, omdat niet elke werkgeversfederatie
ofvakcentrale dezelfde thema's cruciaal
acht Meestal poogde men wel een ak
koord te vindenrondprimaireproblemen,
terwijl andere hangijzers vooral als vage
aanbevelingen werden opgetekend. Het
akkoord van 1986, dat in de syndicale
wandelgangen vaak een zwakke en in
houdsloze tekst wordt genoemd, heeft
bijvoorbeeldwel de deur opengezet voor
concrete paritaire vormings- en opleid
ingsinitiatieven in de sectoren.
Eencentraalakkoordisdaarom, eenbeet
je in tegenstelling tot wat vakbondskrin
gen ervan verwachten, vooral een
"gentleman's agreement", een globale,
losse afspraak tussen werkgevers en
werknemers over hoe bepaalde aspecten
van het sociaal-economisch leven gere
geld zouden kunnen worden.

Baas in eigen huis ?
Eigenlijk zijn interprofessionele akkoor

Het centraal overleg dat vandaag volop
bezig is, verloopt in een wel specifieke
context. De werkgevers bepalen, meer
dan vroeger, de agenda in de collectieve
verhoudingen. De voorbijejaren hebben
ze zowel de werktijd, als de syndicale
rechten flink onder vuur genomen. Het
VBO kwam naar de onderhandelingen
met strategische voorsprong.
Dewerkgevers hebben vandaag een dui
delijker ideologisch profiel -het is geen
toeval dat het studie- en propaganda
"Instituut voor de Onderneming" van
daag zo actief is-, bovendien zorgden ze
sederthetcentraal akkoordvan 1986voor
tewerkstelling. In syndicalekringenwor
den de 100 000 gecreëerde jobs vaak

1 afgedaan met de -overigens terechte
[0Pmerking dat het hier in veel gevallen

den daardoor een beetje dubbelzinnige
instrumenten. Naast de rol die ze spelen
tussen de sociale partners onderling,
moetenzeookeenzekeremate vanauton
omie ten opzichte van de regering ver
woorden : dooreen akkoord af te sluiten,
geven patroons en vakbonden aan dat ze
best zelfin staat zijn om de sociale kaart
uitte tekenenen tebeheersen. Anderzijds
bevat elk van de akkoorden flink wat
(impliciete) aanbevelingen aan de reger
ing. Een voorbeeld. In de overeenkomst
van 1975 stellen patroons en vakbonden
voorom de pensioengerechtigde leeftijd
te verlagen. De regering moest daartoe
een nieuwe pensioenregeling uitwerken
en in hetRIZIV laten goedkeuren.
Maarvooral inzake tewerkstellingsinitia
tieven zijn op die manier nogal wat ver
antwoordelijkheden verhuisd van de so
ciale partners naarde regering. Het is dan
ook niet toevallig dat België intussen,
zoals blijkt uit recente Eurostat-versla
gen, een van de landen inWest-Europa is
met de meeste tewerkstellingsmaatrege
len vanwege de overheid.
Binnen zo'n context moet de waarde van
een centraal akkoord dus sterk gerela
tiveerd worden. Het afsluiten ervan geeft
immers ook de onmacht van de sociale
gesprekspartners aan, precies omdat
steedseenberoepgedaanmoetwordenop
de regering voor de uitvoering van de
globale principes. Die vaststelling houdt
uiteraardookverbandmetde vraagofvia
een centraal akkoord überhaupt een op
lossing vooractuele problemen, zoals de
werkgelegenheid, kanwordengevonden.

Bob Hancké

Wat staat er op de agenda ?

Leidt de huidige
overlegronde tot

"veroverende solidar
iteit"?

omdeeltijdsejobsofflexibele contracten
gaat, feit is dat het VBOdergelijke cijfers
rond tewerkstelling als een argument op
tafel kan leggen.
Er is ook een nieuwe regeringsmeerder
heid. Zeker gezien de haast intrinsieke
dubbelzinnigheiddie het interprofession
eel overlegkenmerkt, is hetbestmogelijk
dat hete hangijzers nog snellerdan vroe
gernaarhaar zullen worden doorgescho
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En de-werklozen keken toe

Alsje de teksten van de akkoorden sedert
1973 overloopt, kan je er nauwelijks
omheen. Voor hét actuele maatschappe
lijke vraagstuk nummer één, de tewerk
stelling, zijn eigenlijk geen oplossingen
aangedragen. Behalve algemene aanbe
velingen aan de sectoren en aan de rege
ring, gebeurde eropdatvlakbitterweinig.
Maar is een -zij het gedeeltelijke- oplos
sing voor het tewerkstellingsprobleem
uiteindelijkwel mogelijkvia interprofes
sioneel overleg? De resultaten van de
voorbije vijftienjaar latenalvast vermoe
den van niet.
Er is echter iets meer fundamenteels aan
de hand. Werkgelegenheid is vooral een
gevolg van zaken die, in het kadervan de
Belgische arbeidsverhoudingen, feitelijk
buiten collectieve onderhandelingen val
len. De afzet van produkten en diensten,
de mate ende kwaliteit vande investerin
gen en, op een meer indirecte manier, de
research in de industrie en manage
mentsstrategieën, zijn de vier cruciale
assen waarop werkgelegenheid zich
ontwikkelt Nu valt het opdat precies die
vierniet viaCAO'swordengeregelden in
essentie zelden het onderwerp zijn van
paritaire gesprekken. Het is vooralsnog
niet zo duidelijk hoe die vier velden via
overheidssubsidies of reglementeringen
tebeïnvloeden zouden zijn. De vraagrijst
daarom hoe vakbonden in het centraal
overleg toch drukkunnen uitoefenen om
tewerkstelling te creëren.
En danvalt het op dat de vakbonden ook
op twee andere terreinen, waar een wel
iswaarkleine, maar in sommige gevallen

AndréVanden Broucke



toch betekenisvolle impact zou kunnen
bestaan, het initiatiefaan de patroons la
ten. Met name deopleiding en vorming 
een terrein dat overigens nooit systema
tisch engecoördineerd is aangepakt in een
centraal akkoord- en het syndicale stok
paardje uit dejaren zeventig, de arbeids
duurvermindering,populair bekendals de
"36 urenweek", zijn totaal afwezig in de
syndicale eisenbundels anno 1988.
Vergeleken met andere Westeuropese
landen, lopenACVenABVVdaarin trou
wens ver achter. Zowel West-Duitsland,
waar de 35 urenweek ook nade kater van
de metaalstaking nog wordt gekoesterd,
als de Scandinavische landen, waar de
vakbonden zelf de opleidingsfondsen
beheren, maken bijvoorbeeld werk van
deze twee velden. België vindt het daar
entegen nog steeds vanzelfsprekend dat
patroons hun opleidingskosten op de
gemeenschap verhalen via de beroeps
opleiding van de RVA, in plaats van zelf
de kosten voor die "sociale" investerin
gen te dragen. En over de 36 uur zwijgt
men alweer een paar jaar in
vakbondskringen. Omdat elke eis rond
arbeidsduurvennindering vandaag wordt
gecounterd met flexibiliteit, maar daar
naast ook omdat is gebleken dat arbeids
duurvermindering zich helemaal niet
hoeft te vertalen in bijkomende aanwer
vingen. Hou hierbij bijvoorbeeld de
vaststelling in het achterhoofd dat tussen
1980 en 1985 in een aantal sectoren het
aantal werkelijk gepresteerdearbeidsuren
eerder is toegenomen dan gedaald,omdat
de (legale) achterpoortjes die arbeids
duurverlenging mogelijk maken (bij
voorbeeld overuren, deeltijdse contrac
ten, enzovoort), flink gebruikt werden.

(bh)

Willy Peirens

ven. "De regering zal het wel klaren", is
een uitspraak die zeker bij een eventuele
mislukking van deonderhandelingen niet
van de lucht zal zijn. Anderzijds moeten
ook vandaag de sociale gesprekspartners
hun eigen capaciteiten beklemtonen.
Zowel het VBO als de interprofessionele
koepels binnen de bonden hebben nood
aan een akkoord. Hun bestaansreden zou
anders wel eens in het gedrang kunnen
komen.

Industrie en diensten
En hier dient zich een opvallend span
ningsveld aan binnen de vakbonden. De
tewerkstellingsevolutie, want daarrond
zal een deel van dedebatten draaien, ver
loopt al een tijdje fundamenteel verschil
lend in de industrie en in de dienstensec
toren. Het gaat hier trouwens om een
lange-termijntendens die sedert de jaren
zestig zichtbaar is. Cijfers van de OESO
geven aan dat de tewerkstelling in de
industrie de afgelopen 25 jaar met onge
veer20% is gedaald, terwijl de stijging in
de dienstensector in die periode ook on
geveer 20% bedroeg. Daarmee is de bal
ans sterk in het voordeel van de diensten
doorgeslagen. Vandaag is ongeveer één
werknemerop tweeactiefin departiculie
re dienstensector (twee op drie als de
overheidsdiensten daarbij worden gere
kend). Enprecies die trendmaaktdat voor
de industrie-centrales in de vakbonden
andere eisen belangrijk zijn dan voor de
dienstenbonden. De arbeiderscentrales
zoeken in de eerste plaats garanties voor
de tewerkstelling; de bediendenbonden
zien het nut van die eisen niet echt in,
omdat ze al lang berekend hebben dat in
hun sectoren detewerkstelling dekomen
dejaren toch stijgt,met ofzonderspeciale
inspanningen. Tegenover de leden zijn
looneisen trouwens veel eenvoudiger te
verdedigen. En, misschien nog belan
grijker, in het onderhandelingsspel van
geven en nemen betekent 0,5% voor
werkgelegenheid precies dat loonsver
hogingen maar even moeten wachten.

De inzet
Daarmee belanden we dan bij de huidige
onderhandelingen.Wat mogen we ver
wachten van de aan de gang zijnde over
legronde? Gedurende de zomervakantie
is een werkgroep rond de tafel gaanzitten
om de discussie in kaart te brengen. Uit
het verslag blijkt alvast één ding: in 1988
zullen erwaarschijnlijk, in de traditie van
hetcentraaloverleg sedert 1973,evenmin •
als voorheen harde afspraken worden
gemaakt Inzake lonen,bijvoorbeeld, is er
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voorlopig weinig te vinden in het rapport
van de werkgroep. Blijkbaar rekent men
daarbij vooral op de echte onderhande
laars en op de sectoren. Daarnaast gaat
wel aandacht naar het herstel van de in
dex. Allicht is dat voordebonden een van
de voornaamste thema's, zeker nu een
verslag van de indexcommissie in de
CentraleRaadvoorhet Bedrijfsleven-dat
meer dan verwacht in de lijn van de vak
bondseisen ligt- meegenomen kan wor
den naar de onderhandelingen.

Einde loopbaan
Hetgroteknelpunt lijkt echterte liggenbij
de zogenaamde einde-loopbaan-proble
matiek. Voor de oudere werklozen, de
bruggepensioneerden en rond de verla
ging van de pensioenleeftijd worden vrij
ingrijpende wijzigingen voorgesteld. Uit
de nota van de werkgroep lichten we
enkele belangrijkepunten.
Zowel werkgevers- als werknemersor
ganisaties zijn het blijkbaar eens over de
verlaging van de pensioenleeftijd tot 60
jaar, maar er bestaan serieuze menings
verschillen over de berekening van het
pensioen, die samengevat neerkomen op
een verschil van ca. 12% op deuitkering.
Zeker voor de lage pensioenen gaat het
hierdus om een niet te verwaarlozen som.
Over de brugpensioenen is de eensge
zindheid zo mogelijk nog kleiner.Vooral
dewerkgevers pleiten ervoordebrugpen
sioenen terug te schroeven, omdat een
aanmoediging ervan zou leiden tot "toe
nemende kraptes op de arbeidsmarkt".
Daarmee wordt bedoeld dat demannelij
keberoepsbevolking de laatstejaren toch
al is afgenomen,zodat brugpensioenen op
korte tennijn tot problemen in de be
drijven kunnen leiden. Debonden zeggen
dan weer dat dit al bij al een cynische
redenering is als jebedenkt dat nog steeds
meer dan 400 000 mensen in België zon
der werk zitten. Over het expliciete sek
sismewordt met geen woord gerept.
Tenslotte is er de problematiek van de
oudere werklozen. Over het principe om
voor hen iets te doen is de consensus
opvallend groot. Anderzijds blijft ook
hier de zaakweer steken als het op finan
ciering en praktische organisatie
aankomt. Dewerkgevers zijn immers niet
bereid om meer geld uit te geven voor
dezespecifiekegroep, terwijl de vakbon
den suggereren bijkomende financiële
lasten op te vangen door een verhoging
met ongeveer 0,2% van de werknemers
en werkgeversbijdragen voor de RSZ.
Wellicht zal, alle goede bedoelingen ten 1

spijt, voor de drie deelaspecten de prakti-



sche uitvoering aan de regering worden
overgelaten. Het gaat hier tenslotte om
materies die formeel onder de bevoegd
heidvanSocialeZaken enTewerkstelling
enArbeid vallen. Het gevaarbestaatech
ter dat daardoorde oorspronkelijke over
wegingen, namelijk het creren van ar
beidsplaatsen, naar de achtergrond ver
schuivenendat technische discussies, die
overigenswel hunbelangkunnenhebben,
de problematiekgaan beheersen.

De beschermde werknemers
Anders is het gesteldmetde vakbondsde
legees. Daar gaat het om een echte prin
ciepskwestie. Dat kan althans worden
afgeleid uit het vakbondsvoorstel dat ter
discussie ligt. Uiteraard willen de
vakbonden een betere en meerefficiénte
beschermingvanhundelegees. Niet inhet
minst omdat met een serieuze graad van
zekerheid voorspeld kanworden dat al te
vage verwijzingen naar deze problema
tiek wel eens een afkeuring van het ak
koord vanwege de basis en de meermili
tante centrales en regio's kan betekenen.
Werkgevers brengen daarvoor weinig
begrip op. Niet alleen weigeren ze de

Syndicale militanten volgen de lopende
onderhandelingen inde eerste plaats van
uit hun woonkamer. Langs radio- ofTV
nieuws vernemen ze, druppelsgewijs en
erg schematisch, de recente ontwikkelin
gen. Datkanookhaastnietanders.Wie op
zoek gaat naar de gevolgde procedure,
komt tot de vaststelling dat een centraal
akkoord in de eerste plaats een zaak van
het syndicale apparaat is. Vrijgestelden,
studiediensten, adviseurs, enz., dat volkje
kan serieus zijn stempel drukken op de
inhoud van de eisenbundels.
In het ABVV, bijvoorbeeld, starten de
voorbereidende gesprekken door enkele
topmensen uit de centrales bij elkaar te
zetten. Die evaluerenvroegereakkoorden
en zoeken de grote thema's voorvandaag
uit. Daarna wordt inde nationale ABVV
instanties "de sfeergeproefd". Liggen de
ontwerpeisen goed bij de meerderheid
van de centrales engewesten? Eenaantal
centrales raadplegen daarbij ook een na
tionaalbestuur. Tenslottekomt wat alge
meen aanvaard wordt. op een ad hoc re
dactieploegterecht,metde vraagof"hier-

bespreking -ze verwijzen naar het be
staande, volgens de bonden onvolledige
wettelijk kader terzake-, bovendien stel
len ze voorom de "overdreven bescher
mingsvergoeding" en het aantal be
schermde werknemers te verminderen.
Het is trouwensallesbehalve toevalligdat
zopas nog een nota uitlekte overde visie
vandewerkgeversopde sociale verhoud
ingen in het bedrijf. Het VBO maakt
daarmee zijn zaakmeerdan duidelijk.

Anachronisme?
Afwacht.en isdusdeboodschap. Datgeldt
trouwens ook voor de overige punten,
want telkens zijn er wel min of meer
fundamentelemeningsverschillenofpro
blemen met de uitvoering. Misschien
geven de laatste twee centrale akkoorden
-die van 1981 en '86- en het toekomstige
(19882 19892) wel aan dat de volledige
idee van interprofessioneel overleg her
dachtmoetworden. Hetzwaartepunt inde
Belgische arbeidsverhoudingen is im
mers al een tijdje verschoven naar de
sectoren en de ondernemingen. Centrale
akkoordendaterenbovendien uit dejaren
zestig. En misschien horen ze daar ook

Wie beslist in ABVV en ACV ?-
rond een tekst kan worden geschreven".
Binnen het ACV gaat het er alvast gron
digeren -vooral-democratischeraan toe.
Eenaantalbestaande commissies die met
deelproblematieken bezig zijn -rond
KMO's, sociale zekerheid, DienstOnder
nemingen-, komenmetvrij gedetailleerde
ontwerpeisen naar voor. De studiedienst
stroomlijnt datpakketenvultaan. Daarna
worden, haast volgens het boekje, de
militanten geraadpleegd, werklozen
werkingen (ook werklozen !) geconsul
teerdenmeningen verzameld. Het valt op
datde interprofessionele structuren in het
ACV veel meer dan in het ABVV een
grote rol spelen in dit hele proces : sinds
maart 1988 zetten vooral de ACV-ver
bondeneen complete organisatie voorde
ledenraadpleging op het getouw. Uitein
delijk stelt ook hier de studiedienst de
finale versie op.
Toch zijndie tekstenmeestal erg vaag en
in veel gevallen een nogal onsamenhan
gend geheel. Gedetailleerde eisen rond
pensioenen staannaast algemene princi
pes inzake tewerkstelling, ontwerpen

ra

wel thuis, zegt men in het kamp van de
critici. Cruciale voorwaarden, zoals de
economische groei die we in de jaren
zestig kenden, zijn vandaag niet meer
aanwezig.
Devoorstanders, van hun kant, beroepen
zich op de intersectoriële solidariteit.
Zonder dat principe heeft een vakbewe
ginggeen zin.Voorsommige problemen,
zoals de sociale zekerheid en de werkge
legenheid, schiet.en de sectoren en de
ondernemingen haast per definitie nu
eenmaal te kort.
In essentie hebbenhetenthousiasme voor
en de verwachtingen rond een centraal
akkoord dus te maken met visies over de
toekomst van de vakbeweging. Legt ze
zich neerbij de bestaande ongelijkheden
in onze samenleving ofpoogt ze met een
programma van "veroverende solidari
teit", zoals deLeuvense arbeidssocioloog
Jan Bundervoet dat noemt, weer bij haar
eigen tradities aan te knopen? Wie het
gegoochel met de cijfers even vergeet en
de technische discussies laat voorwat ze
zijn, ziet tussen de regels die vraag door
schemeren.

BobHancké

voorloonkaders naast een pakket rondde
beschermingvande delegees. Deoorzaak
hiervoor ligt eigenlijk bij de totaal ver
schillende verwachtingen die in grote en
kleine centrales ten aanzien van een cen
traal akkoord bestaan. In de sterke sec
toren, waar de grote centrales opereren,
wordt een akkoord vooral gezien als een
groen licht voor overleg in de paritaire
comités. De kleinere centrales, die zich
niet toevallig in de zwakkere sectoren
bevinden, hopendat dooreenakkoordeen
deel van de gunstige arbeids- en loon
voorwaarden uit de sterke sectoren straks
ookvoorhen zal gelden. Zij speleneigen
lijk de kaartvan de syndicale solidariteit.
De paradox is nu dat de invloed op de
samenstelling van de eisenpakketten 
vooral in het ABVV- omgekeerd even
redig lijkt te zijn met het belang dat er
wordt gehecht aan de inhoud van een
centraal akkoord: de kleine centrales, die
hopenopeenakkoorden erookhetmeest
de vruchten van plukken, hebben immers
de minste invloed op de eisen
programma's. (bh)



Het idee voor de tentoonstelling "China,
Hemel enAarde" is verledenjaarontstaan
in kringen vanhet China-EuropaInstituut
van de Katholieke Universiteit Leuven.
De expositiemoest als het ware het hoog
tepunt vormen van de feestelijkheden
ronddevierhonderdjaargeleden inChina
overleden jezuïet Ferdinand Verbiest, de
Pittemenaar die een belangrijke machts
positie wist te verwerven binnen de ad
ministratie van de toen in China aan de
macht zijndeManchus.

Visitekaartje
Al snel bleek dat dit instituut, onder lei
ding van directeur en scheutist Jerome
Heyndrickx en vice-directeur en Stan
daardjournalist Marcel Van Nieuwen
borgh, niet in staat was om een dergelijk
project tot een goed einde te brengen.
Heyndrickx verdween en werd als di
recteur vervangen door professor Paul
VanDeMeerssche.Eenmandiereeds een
boek schreefover zowel Japan als China.
Verder werden de slechte contacten met
de afdeling sinologie van de KUL onder
leiding van professor Ulrich Libbrecht
verbeterd en ging men samenwerking
zoeken met de Britten Joseph Needham
en zijn naaste medewerker Colin Ronan.
Joseph Needham wordt in de Chinese
wereld en uiteraard ook daarbuiten, be
schouwd als dé autoriteit op het gebied
van de geschiedenis der Chinese weten
schap.Bezoeken vandezeBrit aan Peking
ofTaiwanworden steeds in de lokalepers
vermeld. Het is dankzij dit visitekaartje
dat de Vlaamse organisatoren bij hun
contacten met China zelden tegen ge
sloten deuren botsten. Wat niet wil
zeggen dat deChinezen geen moeilijkhe
den maakten en op financieel vlakweinig
veeleisend waren. De hulp van het Com
missariaat-Generaal voor Internationale
Samenwerking zorgde voor het verder
vlot verloop van de organisatie van deze
tentoonstelling. Wel bleek de medewer
king met demusea aan het Jubelpark niet
altijd soepel te lopen.Zo ging het uitlenen
van sommige stukken, waaronder het
brons, zeker niet probleemloos. Dit ter
wijl de tentoonstelling in hun gebouwen
plaatsheeft

Chineesvernuft
De expositiebereikt een zeerhoog peil en
is een aanrader voor ieder die meer wil
weten overdewijze waarop vervan elkaar
gelegen culturen indirect en direct elkaar
beïnvloeden. Het toont een hele serie
liáen van Chinees vemut zoals het
[buskruit, het gareel, het gieten van me

•
KRONIEK
De China-tentoonstelling in het

Jubelpark te Brussel

Remedie tegen
Euro-centrisme-

De tentoonstelling die nu loopt in
de Koninklijke Musea voor Kunst
en Geschiedenis te Brussel is
gewijd aan de Chinese weten
schap. De tentoonstellingmikt
vooral op een schoolpubliek.

Zoals de lessen geschiedenis het
in de scholen zelden wagen te

raken aan de hedendaagse perio
de, sluitde tentoonstelling haar
overzicht afin de 16de eeuw.-

talen, het maken van zijde, weven, druk
ken en het maken van porselein. Zaken
waarmee de Chinese beschaving de an
derevoornameculturen in dewereld zoals
deEuropese,deArabischeen deIndische
heeft geïnspireerd. Het bewijs wordt ge
leverd -voor zover dat nog nodig was
hoezeer het vroegerop school ingelepelde
Eurocentrisme fout zat
De tentoonstelling eindigt met de komst
naar China van Europese zakenlui, mili
tairen en jezuïeten in de zestiende eeuw.
Europa beleefde op dat ogenblik de re
naissance waardoor het economisch en
wetenschappelijk een grote sprong voor
waartsmaakte en China, gebukt onder de
heerschappij van zijn loodzware bureau
cratie, ter plaatse bleef trappelen. De
accumulatie van het kapitaal, afkomstig
uit de landbouw en denijverheid, werd in
Europaop een voorde industriëleontwik
keling effectievere wijze gebruikt dan in
China. Terwijl in Europazakenlui en nij
veraars stilaan de maatschappij beheer
sten, bleven zij in Chinagewantrouwd en
veracht. De komst van jezuïeten als Ad
damSchallenFerdinandVerbiestmaakte
de Chinese elite duidelijk dat zij hun
hegemonie op wetenschappelijk gebied
hadden verloren ten voordelevanEuropa.
Een voorsprong die in een later stadium
zou omgezet worden in militaire vero
veringen ten nadele van het Chinese rijk.
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Schoonheidsfoutjes
Ondanks de hoge kwaliteit zijn er toch
enkele schoonheidsfoutjes opdetentoon
stelling aantemerken.Zo is het spijtig dat
men bewust de Chinese realisaties op
geneeskundig gebied buiten beschou
wing heeft gelaten. Verder zijn sommige
belangrijke stukken, zoals de maquetten
vanChinesevaartuigen,weinig zichtbaar
opgesteld. Opgemerkt dient ook te wor
den dat hetmuseumzelf dringend aaneen
schoonmaakbeurt toe is. De toestand is
soms zeer bedroevend en verlangt naar
een ingreep van minister van binnen
landse zaken Louis Tobback die ver
antwoordelijk is voor onze nationale cul
turele instellingen. De grootste flaters
staan echter in de catalogus. Zo is het
kanon dat op pagina419 is afgebeeld niet
het zogenaamdeVerbiestkanon dat op de
tentoonstelling te bezichtigen is. Verder
is de tekening onderaanpagina427 zeker
geen armillairsfeeren is de gravure op de
volgende pagina eveneens verkeerd. Het
voorgestelde punt boven de aardbol is
namelijk niet het zenit. Fouten die ver
klaard worden door de grote haast en het
gebrek aan coördinatie bij het samen
stellen van deoverigens interessantecata
logus.

Massagebeuren
Wat bij deze tentoonstelling natuurlijk
opvalt is het sterk educatief karakter er
van. Speciale aandacht werd besteed aan
het lokken van scholen door middel van
allerlei lespakketten. Het feit dat er re
gelmatig ook Chinese ambachtslui hun
vaardigheden op het gebied van onder
andere papiermaken, zijde spinnen en
weven ter plaatse tonen, maakt deze ex
positie ietwat spectaculair; wat demassa,
diedeze tentoonstelling ongetwijfeld gaat
bezoeken, zeker zal aanspreken.
Het is trouwens opmerkelijk hoezeer ten
toonstellingen als deze geëvolueerd zijn
van een elitair gebeuren, goed voor we
tenschappers, sinologen en hun aanhang,
naar een massagebeuren waar honderd
duizenden Belgen en Nederlanders hun
portie cultuur komen kopen.

Willy Van Damme

De tentoonstelling "ChinaHemelenAarde"is
te bezichtigen in de Koninklijke Musea voor
Kunst en Geschiedenis in het Jubelpark te
Brussel (metrostationMerode) tot 16januari,
behalve maandag dagelijks van 10 tot 17 uur,
op woensdag tot 22 uur. Toegangsprijs is
180 F; CJP, 65+ en studenten betalen 130 F;
sclwolgroepen 75 F. Deo,talogu, ko"950F.

1

Speciale trein + metro + tentoonstellingsta
rieven zijnverkrijgbaar bij de NMBS.



In bijgaande portfolioportretteert
Swinnen zijn kijk op het dagelijks

levenin de Volksrepubliek. Het is niet
zomaar een registratie van een toe

stand. Het typische "voor-achter-grond
contrast" is hier een voorbeeld van. Het
maakt zijn werk zeer picturaal. Soms
valt het abstract te bekijken als een
vlekkenspel tussen licht en donker,

tussen ver en dicht, waartussen een net
van relaties ontstaat.Hoewel elke foto

ookeen fototheorie impliceert, namelijk
iets over de fotografie zegt, kan men het

werk van Swinnen tochmoeilijk
indelen. Hij houdt teveel van de praktijk

van het fotograferen om conceptueel
bezig te zijn. We kunnen zeggen dat
zijn fotografie beschrijvend is, esthe-

tisch evaluerend en interpretatief. Men
ziet vriendelijke koppels met goede

relaties tussen jong en oud. De Chinees
heeft ook bewondering voor zijn land:de

Van boven naar onder :

Wang-Chou. Op de binnenkoer van een
landelijkcultuurcomplex.

Op de Yangtse tussen Chonqing en
Yichang, kijkend naar een van

"The ThreeGorges".

Wuhan. In het kleuterklasje.

Een fotograaf
•

JohanM. Swinnen,fotograaf, docent en kunstcriticus, bezocht onlangs de
Volksrepubliek China in het kader van een door de Louis-PaulBoonkring

georganiseerde reis met als thema "Het Chinese cultuur-beleid en het
politiserend vormingswerk" .Gedurende drie weken reisde hij met-



in China
•

allerlei transportmiddelen als vliegtuig, boot, trein,autocar, auto enfietstaxi
kriskras door het land. Swinnen bezocht steden alsPeking, Xi' an,
Chengdu, Chongqing en Wuhan maar ook kleine plattelands
dorpjes toetste hij op hun "culturele" waarde en eigenheid.-

figuren op de foto's van Swinnen kijken
aandachtig naar de natuur en de oude
cultuur van China. China is een land
met toekomst. Dat wordt gesym
boliseerd door lerende en spelende
kinderen. Evenals door noest werkende
volwassenen.
JohanM. Swinnen heeft dit zoeken naar
een evenwicht tussen innerlijk en uiter
lijk, als een spel tussen verbergen en
beklemtonen, met zijnNikoncamera
willen accentueren.
In juni van dit jaar waren Swinnens
werken geëxposeerd in de Galerie Y'
van de VUB. In augustus werden de
foto's geselecteerd voor de expositie
"China through foreigners' eyes" in de
Stedelijke Kunstgalerij te Peking.
Tijdens de maandjanuari 1989 zal een
selectie te zien zijn in het Cultureel
Centrum te Hasselt.

(mk)

Van boven naar onder :

Huaqing-Poel. In de buurt van de
warmwaterbronnen vanXi'an.

Peking. Aan dé Grote Chinese Muur.

Chongqing. Panda in de zoo.



LOUIS PAUL BOON heeft, deels "om
de-boterham" en deels uit idealisme, als
free-lance journalist in heel wat pro
gressieve tijdschriften geschreven. Naast
zijnbijdragen in "DeVlaamse Gids", het
"Nieuw Vlaams tijdschrift", "Parool" en
"Zondagspost" is vooral zijn medewer
kingbekendaande"RodeVaan", "Front"
(het weekblad van deweerstandsgroepe
ring "Onafhankelijkheidsfront") en de
"Vooruit". Minder bekend is dat Boon
ook ooit zelf met een tijdschrift heeft
willen starten. Het zou naar zijn zeggen
een "Vlaams Kommunistisch Tijdschrift
voor Kunst, Letteren, Politiek, Weten
schap, Economie en Staathuis
houdkunde" worden. In 1945 maakte
Boon een project voor een dergelijk
(veertiendaags) tijdschrift dat hij de naam
"Roode Aarde" meegaf. Het manuscript
van dat project is bij Bert Van Hoorick
beland, die het in 1983 in het eerste jaar
boek van het Boongenootschap liet
afdrukken. Het tijdschrift zelf is er nooit
gekomen, toch loonthetdemoeite eens te
kijken hoe Boon zich 43jaargeleden een
progressief tijdschriftvoorstelde. "Ruim,
vrij, nieuw en durvend", zobegonhij zijn
omschrijving van hoe de Roode Aarde er
diende uit te zien. "Niet een streng kom
munistisch dogma, maar breed, zoodat
het zich richt naar alle intelektueelen ;
zoodat het tijdschrift als het ware een
schoot vormtwaarinvrijdenkende, links
georiënteerde elementen nader tot het
kommunisme gebracht worden ; zoodat
ook de Vlaamse kommunisten zelf een
breederen geest krijgen". Met andere
woorden, Boon verwachtte van zijn
tijdschrift een effect in twee richtingen :
de intellectuelen "communistischer"
maken én de communisten 'intellectu
eler"...

Vrije polemiek
Voor eendergelijke ondernemingwouhij
beroep doen op "schrijvers, dichters,
doktoren, professoren, politiekers en

schappers" die communistisch
athisantofuiterst linksgeoriënteerd

-DE TOESTANDEN VAN
LOUIS PAUL BOON

Roode Aarde
Indien Louis Paul Boon vandaag
nog leefde en schreef, aan welk

weekblad zou hij dan mee
werken ? Luk Van
Langenhove denkt

dat het
"Toestanden"

zou zijn.

•
waren. Maar, onder het motto "de rechte
man op de rechte plaats", stond hij erop
alleen "de besten onder hen" als mede
werker aan te trekken.
De vrije polemiek was voor LOUIS
PAULBOON essentieel. Zo voorzag hij
een bladzijde waar "andersdenkenden"
hun meningkonden vooropzetten. Op de
bladzijde daarnaast zou dan door een
"bevoegdpolitieker"geantwoordworden
met wat Boon "onze mening" noemde.
Op de laatste bladzijde voorzaghij humor
onder de titel "gun de anderen ook eens
wat lolligs". Het zou humor van an
dersdenkenden worden : "Hoe men in de
dagbladen, boeken en tijdschriften de
Kommunistische Partij ziet; vooral uitde
Duitsche bladen, uit de bladen van binst
denoorlog ; spotprentenvandeNazi's ten
onzend (Russenmet brede kaken en mes
tusschende tandenwaarbloedafdruipt)".

Cultuur
Watde inhoudbetreft voorzagBoon inde
eerste plaats een ruime behandeling voor
cultuur. Elk nummer zou een afbeelding
van een kunstfoto of ander kunstwerk
bevatten, waarbij telkens het leven en
werkvande betrokkenbeeldendekunste
naar zou belicht worden. Eén bladzijde
zou aan film besteed zijn ("Zoo weinig
mogelijk commerciële film, tenware om
er kritiekopuit tebrengen"). Klassiekeen
moderne muziek zouden beiden behan
deld worden (zonder "elkander af te
breken"). Ook letterkunde kreeg een
ruime plaats, metopname van scheppend
werk van onbekende auteurs. Dat laatste
omdat "het een voordeel is voor de partij
dat zij nieuwe schrijvers kweekt".
Over de politieke rubrieken was Boon
bijzonder kort. "Ze", zo schreef hij,

"ontsnappen aan mijne speciale
bevoegdheid". Toch valt op dat hij niet
alleen politiek en economie aan bod wou
latenkomenmaarookwetenschap(Freud,y
Einstein) en zelfs ("waarom niet?")
godsdienst en wijsbegeerte.
Zoals gezegd is het Roode Aarde-project
er nooit gekomen. Het ismenietbekendin
hoeverre Boon stappenheeft gezetomzijn
project te realiseren. Enkele maanden na
het concept belandde Boon als journalist
bij de "Roode Vaan" en inmiddels hadhet
tijdschrift"Zondagspost"het licht gezien.
Ookdat tijdschrift wasgericht oppolitiek
en cultuur en Boon werkte vanaf het
nulnummer mee. De medewerkerslijst
van ''Zondagpost" telde trouwens heel wat
namen die toen of later politiek of cul
tureel een rol gespeeld hebben : Achilles
vanAcker, Piet van Aken, Nic Bal, Henri
Fayat, Hubert Lampo, RichardMinne...

Monument
Dit alles om maar te zeggen dat indien
Boon nog leefde, hij zich wellicht thuis
zou gevoeld hebben bij Toestanden, als
medewerker en misschien zelfs als aan
deelhouder. Maar helaas Boontje is al
negen jaar dood en zijn monument is er
nog altijd niet gekomen. Meer zelfs, hier
endaarpoogtmen hetmonument Boonaf
te breken. Zoals HerwigLeus die in 1986
aan Jef Coeck in De Morgen verklaarde
dat Boon kleinburgerlijke trekjes had en
zich niet echt thuis voelde in linkse krin
gen ("Uit zijn werk blijkt nergens dat hij
socialist of Marxist is geweest"). Spijtig
genoeg heeft Leus na zijn Focus in De
Morgen er het zwijgen toegedaan. Nadat
hij eerst mondeling had toegestemd zijn
opvattingen te verdedigen tijdens een
symposium dat in 1987 aan de VUB
doorging (onder de titel: "Het werk van
LOUIS PAUL BOON, tussen socialisme
en nihilisme?), deelde hij later aan de
secretaris van het Boon Genootschap
mede dathij geen lezingwenste te houden.
Een spijtige zaak voor de polemiek.

Luk Van Langenhovel
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De RTBF, de Franstalige tegenhanger
van de BRT, heeft sinds zeer lang zijn
monopolie als openbare dienst verloren
en nam de gewoonte aan te leven met
concurrenten als RTL en de Franse zen
ders. Met correcte spelregels had die
concurrentie een positieve invloed kun
nen hebbenop deze instelling, dievastge
roest zit in het Belgische systeem: con
trole van de grote partijen over de redac
ties, bureaucratie, gebrek aan verant
woordelijkheidszin enz.
In 1985 en '86 vonden twee belangrijke
gebeurtenissen plaats, die de toekomst
van deRTBFzouden bepalen. Ten eerste
verving neo-socialistRobert Stéphanede
grote culturele denker Robert
Wangerméeals administrateur-generaal.
Stéphane wilde van de RTBF een dy
namisch bedrijfmaken,de eigen produk
ties stimuleren, het verschil in produkti
viteit tussen de openbare dienst en de
privé-sector wegwerken. Met een fijne
neus voorprogrammatie slaagdehij eron
tegensprekelijk in van deRTBFdemeest
bekeken zender te maken.
Ten tweede wilde de executieve van de
Franstalige Gemeenschap, onder de lei
ding van de liberaal Monfils, voor een
lange periode een ongeschikte verdeling
vande financiëlemiddelen opleggen: een

BRIEFUITWALLONIE-
RTBF valt in
commerciële
hinderlaag

monopolie op de reclame voor de privé
sector (RTL) en een openbare toelage
voor de RTBF, die ondanks alles toch de
niet-commerciële reclamemocht behou
den en de toestemming kreeg om daar
voor een reclameregie als filiaal op te
richten.
Ondertussen liberaliseerde de Franse
rechterzijde de audio-visuele sector bij
onze zuiderburen: "la Cinq" vroeg haar
erkenning aan en TFl wilde zijn publici
teitsinkomsten verhogen door ook op het
Belgische publiek te mikken. Het libera
lisme keerde zich tegen zichzelf, vermits
buitenlandsegeliberaliseerdezenders het
liberaleBelgisch-FrancofoneTV-station
wilden beconcurreren. RTL bleef onder
tussen slechte programma's met popu
laire programma's en informatie met
slechte show verwarren en slokte zo de

•
Rita Lacres

enorme middelen op die haar door de
politieke overheid als op een gouden
blaadje waren aangeboden. De executie
ve hielp daarbij en toonde zich van haar
meest protectionistischezijde. Zelfs in de
reclamewereld begon men zijn beklag te
maken overdeonvoldoendekijkcijfers en
de te hoge tarieven van de Luxemburgse
zendermet Belgisch etiket.
DeRTBFverzorgde van zijn kant in '87
'88 een vrij geslaagde programmatie,
maar bleef op zoek gaan naar financiële
middelen. Zo klopte de openbare dienst
aan bij steeds meer eisende sponsors.
Sinds dejongsteparlementsverkiezingen
en de communautarisering van de
commerciëlepubliciteit, begint deRTBF
zich haast te gedragen als een
commerciële omroep. Meer en meer
RTBF-produktieleiders onderhandelen
over de zendtijd met opdringerige ad
verteerders. De programma's worden
gestoord door ongecontroleerde
boodschappen vaneconomischeagenten.
Eigenaardig toch.Net op het ogenblik dat
de openbare dienst bewezen heeft popu
lair te kunnen zijn op basis van kwaliteit
en originaliteit, laat hij zich verleiden om
tegen elkeprijs zijn zendtijd te verkopen,
valt hij in de commerciële hinderlaag.

Anne-MariePirlot

Het oog van fotorecensent Johan De Vos. Sint Niklaas, 1988.
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Stierven de dinosaurussen stilletjes uit in
een traag veranderende wereld waar ze
hun ecologische nis niet meer terugvon
den, of waren ze het slachtoffer van een
zeldzame kosmische ramp ? Om het met
Sherlock Holmes te zeggen : vielen ze of
kregen ze een duw ? Een onlangs ge
houden conferentie in Oxford liet zowel
"catastrofisten" als "gradualisten" aan het
woord.
Het debat draait niet enkel rond het lot van
de grote reptielen. De overgang van de
geologische krijtperiode naar de tertiaire
(de KIT-grens) is gekenmerkt door een
radicale breuk in de fossielenstamboom,
waaruit blijkt dat duizenden soorten dit
tijdperk niet overleefden. Traditioneel
wordt aangenomen dat een opstapeling
van veranderingen in de fysische omge
ving geleid heeft tot een wereld waaraan
die duizenden soorten niet meer waren
aangepast.

Meteoriet ?
WalterAlvarez schudde deze traditionele
visie dooreen in 1979, toen hij in een
Italiaanse kleilaag van de K/T-grens te
veel iridium vond. Iridiuin is een zeer
zeldzaam element in de aardkorst, maar
komt veel vaker voor in meteorieten.
Alvarez en zijn ploeg stelden zich voordat
het einde van de krijtperiode een wereld
ramp inhield, die in één klap werd ver
oorzaakt door een reuzegrote meteoriet.
Het iridium in de KIT-grens zou het resul
taat zijn van de impact en verpulvering
hiervan en van de daaropvolgende we
reldwijde stofwolk.
Geologen zijn in het algemeen geen lief
hebbers van kortstondige fenomenen en
Alvarez' idee was niet onmiddellijk
populair, hoewel het wel andere mensen
heeft aangezet om ook op zoek te gaan
naar het iridiumgehalte van de K/T-grens.
Alvarez zei op de conferentie in Oxford
dat er nu in de wereld meer dan 80 pla
atsen zijn waar een abnormaal hoge con
centratie van iridium in debodemlaag van
de KIT-grens werd gevonden.
Bevestiging van de "catastrofe" vindt
Alvarez ook in de aanwezigheid in de K/

1 T-grenslaag van kwartsdeeltjes met mi
[croco pische strepen, die enkel ontstaan

WETENSCHAPPEN•
Debat over "onder
broken" evolutie
65 miljoen jaar

geleden

-
Je maaktje misschien minder

zorgen om de dinosaurussen dan
om de andere Russen, maar toch
discussiëren geologen, astro

nomen enpaleobiologen al 8jaar
over wat 65 miljoenjaar geleden
in die beesten hun keel is blijven
steken, zodat ze van de aardbol

verdwenen.
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wanneer kwarts aan een zeer hoge druk
wordtblootgesteld. Deze komen namelijk
anders enkel voor in impactkraters, hoge
drukexperimenten in laboratoria en in het
kèmbom-testgebied van Nevada.
Naast geologen zijn erook astronomen op
zoek gegaan naar eenmogelijke bevestig
ing van dit catastrofescenario. Twee er
van, Bill Napier (Edinburgh) en Victor
Clube (Oxford), menen een cyclus van 15
miljoen jaar ontdekt te hebben in zowel
impactkraters als vulkanische activiteit
enmagnetische wijzigingen van de aarde.
Clube denkt dat de meteorieten afkomstig
kunnen zijn van een periodiek gestoorde
kometenwolk rond ons zonnestelsel.
Twee andere astronomen zijn het hiermee
oneens. Mark Bailey (Manchester) vindt
dat er niet genoeg kometen in de wolk
zijn. ArnoldWolfendale vindt dat er in de
laatste60miljoenjaar geen storing van de

ri:,

wolk is geweest, terwijl er toch in die
periode twee duidelijke breuken in de
fossielstamboom herkenbaar zijn.

Bosbrand?
Astronomen dragen op deze maniermis
schien weinig bij, maar geologen hebben
wel andere indicaties vooreen rampzalige
impact gevonden. Ed Anders (Chicago)
heeft onlangs grote hoeveelheden roet
gevonden in de kleilaag van de KIT
grens, wat volgens hem zouwijzen op een
wereldwijde bosbrand. Extrapolaties van
zijn analyse geven een totale hoeveelheid
roet die overeenkomt met 7% van de hui
dige biomassa van de aarde. Mochten zijn
schattingen bevestigd worden, zou dit één
rampzalig ebment meer toevoegen aan
Alvarez' scenario van een wereldwijde
stofwolk.
Een andere bevestiging van Alvarez'
impacttheorie, hoewel ze niet van de K/T
grens komt, is het werk van Richard Grie
ve (Geological Survey ofCanada) in ver
band met de Manicouagan-krater, het
spoorvan een meteoriet die meerdan 200
miljoen jaar geleden insloeg. De rotsen
rond deze krater hebben een gehalte aan
zeldzame metalen (goud en iridium) dat
verschilt van dat van de aardkorst, maar
dat overeenstemt met de verhoudingen in
de K/T-grens.
Een geoloog die niet in de catastrofe ge
looft, is Tony Hallam (Birmingham).
Volgens hem zou het hoge iridiumgehalte
op de KIT-grens afkomstig kunnen zijn
van vulkanen. Hij vindt het betekenisvol
dat er geen iridiumconcentratie werd
gevonden in de andere geologische en
paleobiologische grenslagen, wat in elk
geval de veralgemening van de catastro
fetheorie in de weg staat. Daarenboven
zijn er wel aanwijzingen voor het feit dat
alle voorbeelden van massale sterfte ge
paard gingen met een verlaging van de
zeespiegel en een tekort aan opgeloste
zuurstof in het zeewater.
Alvarez gafinOxford griftoe dat na 8jaar
discussie de zaak nog niet is uitgemaakt,
maar hij voegde daaraan toe dat hij van
discussie houdt. Op dat punt heeft hij
alvast gelijk. ]

Frankwinter]



"Gij schept er een schandalig genoegen
insteeds vakerkleine misdaden teplegen.
Misdaden in overeenstemming met uw
debiele en uw bespottelijke middelen."
Meer van dit soort scheldproza over
"gemeen tuig" en "boosdoeners van
vreemdeherkomst" getuigen vandegrof
heid en cynische vijandigheid waarmee
de FDF-er Lismonde in 1982 zijn cam
pagne voor de gemeenteraadsverkiezin
gen in Vorst voerde. Sindsdien zijn we
een halfdecennium verder, en is openlijke
racisme geen taboe meer. Bekrompen
gedachten floreren en spelen in op een
angstreflex bij de grote massa.
Het kabinet Martens V heeft met zijn
oprotpremies en andere vreemdeling
onvriendelijkemaatregelen destemming
makerij in de hand gewerkt. Illegaliteit,
criminele vergrijpen, verkrotting, ... ja
zelfs de deficitaire toestand van gemeen
ten werden politiek misbruikt en toe
geschreven aan de migranten.
Demagogisch rechts speelthier handig op
in. Zij hanteren stereotiepe vooroordelen
en onbegrip tegen migranten. De brede
progressieve beweging vindt echter niet
de juiste dynamiek om weerwerk te ge
ven.

Culturen als buren
Een belangrijke stroming in deanti-racis
mecampagne knoopt aan bij het project
"culturen als buren". In wijkcomités en
via vormingscyclussen in volksho
gescholen gaan Belgen op verkenning
naar de achtergronden van andere cul
turen. Verschillende cultuurpatronen
worden nader toegelicht. En een beter
begrip van andermans cultuur zou dan
ook het samenleven tussen Belgen en
migranten moeten bevorderen.
Volgens Angelo De Simone (voorzitter
Gastvrij Antwerpen) moet door vorming
en informatiedeanti-racistischegedachte

DEBAT
•

In het vooruitzicht van de
gemeenteraadsverkiezingen

Anti-racisme,
maar hoe?

Na depolemiek tussen "Gastvrij
Antwerpen" en het "1 oktober
comité" , waarover we het in

"Toestanden" nr.1 hadden, leek
het nuttig om de verschillende
standpunten in de anti-racisti

sche beweging met elkaar te con
fronteren. DirkDiels sprakmet
Angelo De Simone ("Gastvrij
Antwerpen" ), Toon DePourcq
(WijkcomitéAntwerpen-Zuid),
VikLauwerier (AFF-Antwerpen)
en El Souidi Houcine (8ste op de
Agalev-lijst voor 9 oktober).

zo ruim mogelijk verspreidworden. "Met
onze actie willen we dat het thema wordt
aangesneden inscholen, inchirogroepen,
... ja zelfs in PVV- en VU-kringen."
Daarom wordt ook een harde politieke
stellingname vermeden. "We kiezen be
wust voor eenpositieve en niet-sloganes
ke aanpak, en menen dat eenpolarisatie
niet de aangewezen weg is", aldus De
Simone.
Dit verklaart wellicht de vrees voor het
ideeëngoeden de activiteiten van demili
tanten uit de klein-linkse partijen.
OokToon DePourcq (advokaat, actief in
wijkcomité Antwerpen-Zuid) is voor
standervan een voorzichtigeaanpak. "Je
mag de mensen niet al te vlug vastpinnen
op hun racistisch gedrag. Ik heb mijn
twijfels dat bijvoorbeeld een dancinguit
bater, die vreemdelingen weigert, door
harde acties van ideeëngoed zal veran
deren. Wat niet betekent dat hij niet kan
veroordeeldwordenbijwijze vanpreven
tieve aanpak." De Pourcq meent dat wij
moeten leren om het gesprek aan te gaan
met andersdenkenden.Eenpedagogische
benadering van de racistische tendens is

hierbij essentieel. "Daarom willen we in
de wijkcomités onszelf leren testen en
omgaanmet vooroordelenondermeer via
een rollenspel" , aldus De Pourcq.

Materiële belangen
Volgens VikLauwerier(Anti-Fascistisch
Front Antwerpen) mag het racisme niet
enkel verklaard worden vanuit de zo
genaamde angst voor onbekende en
vreemde culturen. Het racisme zit inge
bakken in de structurele ongelijkheden
vanonzemaatschappij,en is derhalveeen
politiek probleem. "Informatie- en vor
mingscampagnes zijn natuurlijk niet
onbelangrijk, maar lossen het probleem
van huisvesting, van onderwijs, van ge
zondheidszorg, vanpositie opde arbeids
markt niet op. Bovendien hebben deze
campagnes de verspreiding van de racis
tische demagogie niet belet. Het lang
zaam enkleinschalig werken in de diepte
is een goede zaak, maar op zichzelf on
voldoende. Hét raakt de wortel van het
kwaadniet."
"Akkoord"" , stelt De Simone. "Ook wij
menen dat het racisme onlosmakelijk
verbonden blijft met de concrete sociaal
economische omstandigheden. Daarom
wilden we zoveel mogelijk organisaties
van alle slag bereiken om via politieke
druk een beleid inzake migranten uit te
lokken. Concrete voorstellen zijn gefor
muleerdin eenmigrantenbeleidsnotavan
het RISO (Regionaal Instituut voor Sa
menlevings Opbouw)" Onder het motto
"Lotgenoten. Bondgenoten" is de strijd
tegen het racisme dan ook een essentieel
onderdeel van de strijd van de arbeiders
beweging. Daarom moeten deanti-racis
ten, volgens Lauwerier, de problemen
aankaarten waaropdeburgerlijkepartijen
geen antwoord bieden, namelijk een dui
delijk sociaal-economisch alternatief.
"Kijk naar Frankrijk. Le Pen werdgroot



den omvatten. ernuinhetVlaamsBlokte vindenzijn, het
probleem van de verschillende samenle
vende culturen te bespreken en naar op
lossingen te zoeken die voor iedere etni
sche groep aanvaardbaar en menselijk
zijn. Middelshaaraanvallenopde Turkse
enMarokkaanse etnische minderhedenin
dit land, verdeelt het VB de werkers".
Toch meent Souidi dat wemet diemensen
moeten gaan spreken. "De VB-ers zijn
mijn vijanden niet, wel hun ideeën. Als
democraat en als mens met rede zou ik
zonder de minste aarzeling mijn bloed
geven als dat het leven van ene Filip De
Winter zou kunnen redden." Toch moet
volgens hem de Wet op het Racisme
consequent worden toegepast op die
gevallen waarbij racisme kan vastgesteld
worden. "Die toepassing lijktmijbelang
rijker te zijn dan een gesprek met de
leidendefiguren van het VB."

Multiculturaliteit
Los van fascistische ideeën zoals raszui
verheid, propageert het VB een
zogenaamd nieuw racismebegrip, waar
bij misschien minder de nadruk komt te
liggen op de minderwaardigheid van
andere culturen, maar meer op het "an
ders-zijn", waardoor men elkaars na
bijheid niet kan verdragen. Wij hebben
rechtoponzecultuureigenheid, zegt Filip
De Winter, zoals de Marokkanen hun
cultuureigenheid mogen bewaren, maar
dan niet hier. Dit zogenaamde respect
voor andere cultuurgewoonten geeft dan
ook voor conservatief politieke rege
ringen de legitimatie om een vreemde
ling-repressiefbeleid te voeren. Elkecul
tuur heeft dan wel haar merites,maar dan
enkel binnen haareigen context. Cultuur
vermenging is dan uit den boze. Hierte
genover stellen de anti-racisten dat de
multiculturele samenleving een feit is.
"Cultuur is rijkdom", zegt Souidi. Mu
ziek, voedsel, ideeën, dromen en hoop
zijn volgens hem deessentiële elementen
die onze culturen met elkaar delen.
De Simone: "Die VB-stelling is infeite
eenpoging om hun racisme in een legaal
kleedje te steken. Sedert lang is de ver
menging van culturen een feit. Laat zij
dan maar eens bewijzen dat samenleven
metdie andere culturen totaal onmogelijk
is. Wijproeven nu al van de rijkdom van
de multiculturaliteit." [

paDies]

s-che maatschappij moet die ideeën
aankunnen. Raken aan de persvrijheid
verzwaktde democratischefunctionering
van onze maatschappij. Wel is het zo dat
die id2eên moeten beoordeeld worden
binnen het wettelijk kader, waaronderde
toepassing van de Wet op hetRacisme."
Het is de vraag of de louter anti-racisti
schegedachte in haaruitstraling voldoen
de sterk is om dedemagogie van rechts en
fascistisch rechts te weerleggen.
El Souidi Houcine: "In een samenleving
zonder klassentegenstellingen zou het
mogelijkmoetenzijnommetmensenzoals

7

"Vlaams Blok"
De anti-racismebeweging voert al een
tijdje polemiek over de vraag in welke
mate het spreekrecht aan fascisten moet
worden ontnomen.
De partijen ter linkerzijde van de SP
(PvdA, SAP, KP) en ook het AFF menen
dat er op geen enkel ogenblik een forum
mag aangeboden worden aan anti-demo
cratische partijen. De geschiedenis heeft
voldoende bewezen, zeggen zij. Boven
dien heeft deparlementairedemocratiede
groei van fascistischepartijen niet kunnen
beletten, en heeft de VB-vertegenwoor
diging in raden en parlement ertoe geleid
dat de grote politieke partijen hun
standpunten tegenovermigranten hebben
"gefasciseerd".
Moet hen daarom met omgekeerd fascis
tischemethoden het sprekenwordenbelet
? Volgens Toon De Pourcq moeten wede
bestaande democratische rechten en
vrijheden voorogen houden. "Eenwette
lijk kader om het racisme in te dijken is
uiterst belangrijk, maar de vrijheid van
meningsuiting moet te allen tijde worden
gewaarborgd. De publikatie van racisti
sche offascistische ideeèniseenmenings
uiting ; ze meteen verbieden betekent dat
je een opiniedelict schept. De democrati
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na de desillusie in de "linkse meerder
heid" onder Mitterrand." Ook het
Vlaams Blok (VB) trekt grote groepen
kiezers aan, die alle geloof in de grote
politieke formaties verloren hebben.
"Omdat het VB in haarfolders de con
creteproblemen van de mensen aanpakt,
en hen het gevoel geeft dat zij aandacht
krijgen" ,aldus Toon De Pourcq. "Het VB
spreekt een taal die de mensen direct
benadert en geeft hen (de Belgen) op
nieuw eengevoel van eigenwaarde." Op
een simplistischewijzevertolkthet VB de
dagdagelijkse problemen van huisves
ting, werk, veiligheid op straat, ... Lau
werierkoppelt hieraan dat de grotearbei
dersorganisaties hun verantwoordelijk
heid moeten opnemen. "De arbeiders
beweging heeft voldoende kanalen om
zelf deze concrete eisen te vertolken, en
desgevallend ervoor te mobiliseren. Zij
moet duidelijk stelling kiezen. Maar uit
schrik voor oversensibilisering en plat
electoralisme reageert zij niet, en be
houdt het VB vrij spel."

Overleg
Volgens El Souidi Houcine (8ste plaats
Agalev Antwerpen) lenen de grote bu
reaucratische structuren van de vakbon
den zich onvoldoende om de alledaagse
problemen vandemigranten teonderken
nen. Bovendien ontbreekt bij vele mi
granten een duidelijk inzicht in de struc
turen van onze maatschappij. "Daarom
zijnonderlinge contacten engezamenlijk
overleg in de wijkcomités veel belangrij
ker dan bijvoorbeeld brochures." De
wijkcomités moeten de plaatselijke pro
blemen (lawaai, ...) tussen Belgen en
migranten bediscussiëren. Het daadwer
kelijk samenleven van verschillende cul
turen, met respect voor andermans iden
titeit, moet hier tot ontwikkeling komen,
aldus El Souidi Houcine.
Kleinschalige initiatieven van deze
wijkcomités zoals straat-schoonmaakac
ties, "internationale buurtfeesten" zijn
belangrijk, maar onvoldoende. Daarom
pleit Souidi voor een nationaal
coördinatiecomité dat als permanent or
gaan functioneert, en de plaatselijke
wijkcomités begeleidt. Deze brede
coördinatie van verschillende politieke
opvattingen zoudanvooral demigranten-

[ vertegenwoordigers uit onderwijsgroe
[Pen,welzijnsorganisaties en de vakbon



DagLuc Slosse,
Toen ik nognaar school ging, woedde de
koningskwestie volop, en speciaal voor
het opluisteren van allerlei royalistische
manifestatieswerdeenzeskoppigschool
koortje gevonnd. Toen er daar eens ie
mand ziek van was, moest ik hem ver
vangen, maar omdat ik altijd vals zong,
stond ikerenkel bij voorde symmetrie en
de fraaiigheid enmocht ik slechts lippen.
Dat was de enige -maar dus wel effec
tieve-bijdrage die ikooit hebgeleverdom
het Belgisch koningshuis te steunen.
Numijn tweede.U hebtwetenschappelijk
vastgesteld datBoudewijneenraar taaltje
spreekt, en dat neemt u hemkwalijk, ter
wijl iedereen weet dat hij die stomme.
tekstenniet zelfschrijft. Ze zoudenwaar
schijnlijk nog krukkeriger zijn als hij dat
wel deed. Net zomin alsmen een arbeider
neerslaat omdat de fabrieksdirecteur een
oplichter is, mag men het omgekeerde
doen. Ik vind het laf Zijne Koninklijke
Hoogheid aan te vallen omdat hij in een
gefiguurzaagd, foutief en saai Neder-

Menzouhet-tenonrechte-kunnenafdoen
als "folklore"... Onder"hét" verstaan we
dan : de oproep van onafhankelijken aan
de KP, de PvdA en de SAPom
-in gezamenlijkoverleg een verkiezings
programma op te stellen,
-kartellijsten te vonnen voorde komende
gemeenteraadsverkiezingen,
-afspraken te maken om de dialoog en de
samenwerking verder te zetten.
Dit initiatiefbehoeft in feite geen "recht
vaardiging". De omvang en de kwaliteit
van de respons (meerdan 700 onderteke
naars) zijn een voldoende bewijs dat er
nog altijd "iets" beweegt "links van de
SP".
Zelfs in 1988 bestaanermensen die hals
starrig de overtuiging zijn toegedaan dat
"marxistisch denken en handelen" nood
zakelijke voorwaarden zijn om te komen
tot welbepaalde fundamentele maat
schappelijke veranderingen.
Een"socialistisch samenlevingsmodel" 
zowordt gesteld- is het enige realistische
project (hoewel met vele varianten) dat,
aan iedereen op onze aardbol, creatieve
overlevingskansen kan bieden.
Zodra men erkent dat dergelijk project
inderdaad een unieke noodzakelijkheid
is, zou het letterlijk onmenselijk zijn het
ten eeuwigendage te blijven verschuiven
naar de ene ofandere "rode dageraad" in
een steeds verdere, mistige toekomst.
Vandaar de "Oproep voor Linkse Een
heid".
Dit initiatief situeert zich binnen het

Dueloog-Fernand Auwera

•
Leve de Koning

lands tekstendeclameertineen land waar
ongeveer alle burgemeesters, ministers,
parlementsleden, voorzitters, en andere
woordvoerders en notabelen het karton
nen en troosteloze taaltje spreken van
geborenbureaucraten, eensoortbargoens

TRIBUNE-
Staf Schmidt

(Oproep Linkse Eenheid)

No time to waste

marxistisch denken van de kleine stapjes
die moeten gezet worden vooraleer een
(groot) sprongetje voorwaarts kan ge
maaktworden.
Een concrete afspraak tussen linkse par
tijen rond gemeenteraadsverkiezingen
zou zo'n klein stapje kunnen zijn. Waar
door"links"misschien de kans krijgt om
uit de impasse te geraken. Waaruit mis
schien een sneeuwbaleffect kan ontstaan
waarvan het resultaatméérkan zijndan de
optelsom van de kiezers van de drie par
tijen afzonderlijk. En last but not least
waardoor de kameraadschappelijke ide
ologische discussie -die evenzeer moet
gevoerd worden- wellicht eindelijk pro
duktiefkan worden.
Iedereen die het "linkse wereldje" van
nabij volgt, weet allangdatKPen SAPdé
Oproep zonder voorafgaande exclusie
ven positief hebben beantwoord terwijl
PvdA een verbijsterend njet verkondigt
telkens als de "trotskisten" tot sa
menwerlcing bereid zijn.
Menkande houdingvandePvdA-leiding
niet zomaar naast zich neerleggen. Ten-
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met een stijve boord, uitermate geschikt
ommetplechtige klankenniks te zeggen.
Dat is nu eenmaal staatsietaal, het dialect
van mensen voor wie alle wetten een
beetje anders zijn, dus ook die van de
grammatica, de taal die duidelijk maakt
dat zij niet tot het gewone volk behoren.
Als bij u thuis de kraan lekt en de lood
gieter, na te hebben aangebeld, zou
zeggen: "Mijnheer, ik ben door u drin
gend opgeroepen teneinde met bekwame
spoeden tevensvakkundig in te grijpen in
een foute technische situatie die uzelfbij
gebrek aan kennis van zaken niet geheel
tot eenieders tevredenheid blijkt te kun
nen oplossen", zou u waarschijnlijk gaan
gillen. Maar een koning moet in die stijl
spreken, vind ik. Als je zo'n pleisteren
kophebt envorst bent van een vennolmd
land, dan is een met boenwas en koper
poets behandelde taal het enige correcte
expressiemiddel, endatmiddel hebbende
tekstschrijvers van Zijne Majesteit tot
hoog niveau weten te ontwikkelen. Ik
wou dat het al nieuwjaar was.

slotte hebben ook zij een potentieel van
bewuste linkse militanten. Daarom toch
enkele bedenkingen :
-hun houding tegen de SAPdoet automa
tisch denken aan hun houding tegen de
"valse KP" enige jaren terug,
-bij het tot stand komen van de Een
heidslijst Antwerpen (ELA) tijdens de
vorige gemeenteraadsverkiezingen wa
ren de "trotskisten" geen breekpunt voor
PvdA doch enkel de niet-medewerking
van Agalev,
-de bladzijden lange analyses in "Soli
dair" van Ludo Martens hebben in feite
(bewust ?) een totaal ander thema voor
ogen dandat vandéOproep. Hij heeft het
steeds over de herprofilering en de ver
ruimingvandeenige zaligmakende voor
hoedepartij die-in zijn ogen- alleen maar
de PvdA kan zijn. Wij hebben het over
praktische afspraken rond gemeente
raadsverkiezingen. Nietsmeer, maar ook
niets minder.
Vandaarde (gewilde) spraakverwarring?
-de stellingname van de PvdA kan men
nietanders dan"anti-marxistisch"duiden
: wantdaardoorwordtdekansvenninderd
dat een consequent anti-racist én links
militant (voor mijn part liefst Kris
Merckx) een "tribune" verovert in de
gemeenteraad van Antwerpen.
Links bewuste mensen (dus ook PvdA
militantenensympathisanten)zullenop9
oktobermoetenuitmakenofdit allesméér
betekenis heeft dan "links gekrakeel tus
sen losers".



"Als andere kleuren vervagen" . Met die
slagzin trekt Agalev naar de gemeen
teraadsverkiezingen. De bedoeling is
duidelijk ; couleur locale schilderen op
het grauwe doekvan een vervagendpoli
tiek landschap. Of deze ecolo' s ook iets
kunnen wijzigen aan decompositie,iseen
andere zaak. Wat zijn hunperspectieven?
Drie van hen legden bekentenissen afbij
de schildersezel van dienst.

Even terug in de tijd. In '81 traden de
groenen van Agalev en Ecolo het natio
nale parlement binnen. Het jaar daarop
vond dit succes ookeen uitdrukking bij de
gemeenteraadsverkiezingen. Het ging om
lijsten ingediend in 77 Vlaamse gemeen
ten, 63 onder de benaming Agalev, 14
onder een andere naam en/of door hen
gesteund. In het arrondissement Gent
Eeklo, de thuisbasis van het huidig
kamerlid Wilfried Van Durme, haalde
men de gemeenteraad in Eeklo (7,1%,
Gent, Evergem, Aalter en Destelbergen.
Maar vooral in het arrondissement
Antwerpen, waar Agalev relatief de
grootste aanhang heeft (en bekende
namen zoals Versteylen, Dierickx en Van
Puymbroeck), scoorde de jonge partij erg
goed. Op diverse plaatsen werd de 10%
ruim overschreden. Slechts- in één ge
meente behaalden ze geen 7%, namelijk
Brecht ; in alle andere gevallen waar de
partij opkwam in het Antwerpse arrondis
sement, verwierf ze dan ook zetels. Over
heel Vlaanderen werden in totaal 6l
raadsmandaten binnengereven : 44 Aga
lev, 17 aanverwante.

Politici en sociologen hebben sindsdien
vooral met verbazing gekeken naar de
opgang van dit merkwaardig fenomeen ;
in '84 stuurden de nieuwkomers Paul
Staes naar Straatsburg, in '85 en '87
breidde de parlementaire fractie zich
gevoelig uit. Nu er opnieuw lokale raden
worden verkozen, heerst er een zegeze
kere euforie in de groene gelederen. In
eerste instantie omdat de plaatselijke ker
nen erin geslaagd zijn in meerdan dubbel
zoveel gemeenten met een lijst op te
komen (154 namelijk, waarvan 138 op
naam van Agalev en 16 aanverwante).
Dat deze verdubbeling zich niet automa
tisch vertaalt in het aandeel van de

] stemmen in Vlaanderen, houdt zekerver
[band_met het feit dat in '82 reeds werd

Agalev in de gemeenteraad
(1982-1988)-Veel ideeën en
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meegedongen in de meeste grote steden.
De nieuwe lijsten situeren zich
hoofdzakelijk in kleinere gemeenten.
Maar in de tweede plaats zijn erde bijzon
der gunstige opiniepeilingen, waarbij het
wel lijkt of de ecologisten probleemloos
op voorhand champagne mogen be
stellen. Toch blijven er heel wat kri tische
vragen open. Een poging tot antwoord
kwam van Luc Lemiengre (Gents ge
meenteraadslid), Frida Van Goethem
(Beveren, idem) en Bert Van Thienen
(schepen in Meise, bevoegd voor -houd u
vast- ruimtelijke ordening, leefmilieu,
inspraak en informatie, cultuur,
ontwikkelingssamenwerking).

Denk globaal ...
Deecologisten kennen momenteel opval
lende internationale successsen.Ze oper
eren onder het motto "denk globaal,
handel lokaal" . Is het niet frustrerend
universeel te denken en lokaal machte
loos te moeten toezien ?
Frida Van Goethem: Toegegeven, in feite
zijn we machteloos. Maar we kijken niet
machteloos toe. Het gaat om onze ideeën.
Op zich zijn die al heel belangrijk.
Gelukkig staan we erook niet alleen voor
in de strijd. We worden door een pak
mensen gesteund, we hebben een achter
ban bij tal van basisgroepen en sociale
bewegingen. Zoniet hielden wij het niet
vol!

Wat heeft men aanfraaie ideeën als zeniet
of nauwelijks in depraktijk kunnen wor
den toegepast ?
Frida Van Goethem : Wij plaatsen
goedgedocumenteerde punten op de
agenda. Die worden dan steevast
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afgewimpeld. Dat is inderdaad zeer frus
trerend. Toch zien we dat een aantal van
die zaken laterweerworden opgenomen,
soms ook gerealiseerd. Maar het is vooral
in de commissies dat het ons lukt groene
ideeën door te drukken. Dat anderen met
de pluimen gaan lopen, is van minder
belang. Zo bekeken zitten we daar toch
niet niks te doen.
Luc Lemiengre : Mijn ervaring is dat de
confrontatie van ideeën zeerbelangrijk is.
Beleidsmensen denkenmeestal zeer frag
mentair. Wij plaatsen ze vooreen globale
visie. Zo koppelen we bijvoorbeeld de
verkeersproblematiek aan de ruimtelijke
ordening. In Gent willen wij het au
toverkeer in de binnenstad ontmoedigen.
Welnu, er kunnen parallelle belangen
ontstaan met bepaalde midden
standsgroepen.Waarom niet ?

... handel lokaal
Het lussenplan dat in Gent werd in
gevoerd, is na korte tijd weer afgeschaft.
Misschien was het zo'n "concrete
utopie", om een modieuze uitdrukking
onder ecologisten te gebruiken. Heeft het
wel zin om in woonwijken aan straather
inrichting te doen met het oog op lang
zaam verkeer ? Veel traagrijdendeauto's
en navenante luchtvervuiling zijn het re
sultaat. Terwijl er structureel niets wordt
opgelost ; dat kan ook moeilijk op ge
meentelijk niveau...
Luc Lemiengre: Ik vind datje de rol van
de gemeenten in die problematiek niet
mag onderschatten. Het gaat trouwens
niet alleen om wie er aan de macht is. Ik
zou niet weten of het lussenplan in Gent
meerkans had gemaakt meteen CVP-SP
coalitie dan met de huidige CVP-PVV.
Wij werken immers niet enkel naar de
huidige politieke stellingen toe, maar ook
en vooral naar de maatschappelijke
groepen en bewegingen. In Gent is er
gemobiliseerd bij de voetgangersbewe
ging, de verenigingen voor het openbaar
vervoer, de middenstand, de fietsersbon
den ... In die mate heeft het ook zin. Want
een politiek akkoord forceren tegen de
bewoners in kunnen we niet, willen we
niet. Precies op lokaal niveau zijn een
aantal zaken gemakkelijker te regelen dan
nationaal. Het is met name eenvoudiger
om bondgenootschappen te sluiten en
direc te oplossingen te zoeken. Ondanks
de politieke én maatschappelijke con
frontatie die wij aangaan, ligt onze taak er
tevens in de discussie open te gooien. Zo
bekeken zitten we minder in de oppositie
dan wel eens wordt voorgesteld.
Bert Van Thienen : Eenmaal men in een
coalitie zit, zoals in Meise het geval is,



heid stappen.

Coalities
Komen alle partijen dan in aanmerking
voor een coalitie met Agalev, ook het
VlaamsBlok bijvoorbeeld ?
Frida Van Goethem : Zeker niet met ex
treem-rechts. Zelfs voor debatten vragen
wij wie aanwezig zal zijn. Bij de eerste
racistische opmerking verlaten we de
zaal. Zelf heb ik een tijdlang wel. wat
gevoeld voor Amada, ook vanwege hun
inzet Maarhunaanpakisme te agressief.
Ik voel meer voor een grasmatige groei.
Bert Van Thienen : Als men ons nodig
heeft, is men vaak bereid vér te gaan.
Agalev-mensen zijn ook soms beter
geschoold, hebben betere ideeën.
Luc Lemiengre: Klein links heeft in '82 in
Gent al afgehaakt Met het Vlaams Blok
weiger ik te onderhandelen. Sinds '82
hebbenwe veel leergeldbetaald.Opbasis
van ideeën, dossierkennis en vooral
vertrouwen, liggen evenwel meerdere
formules open. Agalev heeft wel een
eigen politieke stijl.

Welke garanties heeftde burgerdatjullie,
eenmaal aan de macht, niet even corrupt
worden als sommige anderen ?
Bert VanThienen:Opeenproperemanier
aan politiek doen, is heel moeilijk, maar
wij houden nog vol. ·
Frida Van Goethem : Er zijn nog geen
klachten geweest dat wij voor eigen baat
werken. Apropos, nuwe tochhetgesprek
afsluiten: er is nognietsgevraagdover de
vrouwenproblematiek...

Tot slot. Uit de samenstelling van de
Agalev-lijstenblijkt dat de leeftijd vande
kandidaten laag ligt, dat de inbrengvande
vrouwenzeergroot is (ookopverkiesbare
plaatsen) enhier endaar figurerengastar
beiders. Ondanks enkele moeizame en
ook mislukte coalities, maken de ecolo
gisten zich op voor de intrede in diverse
besturen. Datenkele traditionele absolute
meerderhedenkunnenwordengebroken
in Beveren, in Ieper bijvoorbeeld- lijkt
nog meer het geval dan in '82. Een trend
die zeker zal gevolgd worden, net nu in
Zweden geestesgenoten hun intrede
hebben gemaakt in het parlement en hun
inbreng in de gemrenteraden gevoelig
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hebbenverhoogd.
PatrickFlorizoone
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pas gekomenenhet stort werdverzegeld.
Maarmendoet gewoonverder. Hetzelfde
met een beek waarin drijfmest gestort
werd. Ten hoogste stelt men een P.V. op
en verder wordt daar geen gevolg aan
gegeven.

U verkeert dus in een onmachtspositie.
Als Agalev en Ecolo door de omstan
digheden bijna vanzelfgroeien -door de
aantrekkelijkheid van hun ideeèn (2),
want de steunpunten van de traditionele
partijenontberenze-blijftudanniet beter
wachten totu1l5of20% haalt ?Metéénof
twee mensen in de gemeenteraad kanje
toch maar weinig uitrichten ? Met één
schepen van cultuur ofmilieu kanje toch
het hele beleid niet omgooien ?
Bert VanThienen:Wachten lost nietsop.
Daarvoor zijn bepaalde problemen te
dringend.Opeenpaarplaatsen zijn coali
ties mislukt, omdat men zich niet hield
aan de overeengekomen breekpunten.
Dan houden wij het ook voor bekeken.
Als het misloopt, moeten we het wel
uitleggen aan de bevolking.
Luc Lemiengre : Wij staan klaar in Gent
Door onze groep is in de voorbije periode
zeer hardgewerkt.Wehebbeneenernstig
en uitvoerig programma met zeer con
crete voorstellen. Toch, en nu vertolk ik
een persoonlijk standpunt, zie ik niet alle
heil komen van "breekpunten". Men kan
u altijd inde zak zetten met een of andere
procedure.Je zetjezelfeenbeetjeklemop
die manier. Naast de grondige dossier
kenniswaar ikhet reeds óver had, vind ik
zelfvertrouwen ontzettend belangrijk.
We kunnen beter een globaal bestuurs
akkoord nastreven met de juiste partners
envooral niet ineenconfrontatiemeerder-
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hebbenwe inmiddels eengoeduitgeruste
milieudienst Dat is ookals zodanig inde
pers gekomen. Er is degelijke apparatuur
aangekocht om metingen te verrichten.
Niet alle vaststellingen krijgen echter de
gevolgen die ze verdienen. Zo zijn er
onwettigheden gebeurd met een
afvalstort: OVAMenAROLzijneraan te•
CNO

Stemmen halen
Geen enkele politicus die om zijn imago
bekommerdis, zalpubliekelijk het tegen
overgestelde verklaren. U wil ons toch
nietwijsmakendat ubijdeze verkiezingen
niet graag veel stemmen haalt ?
Luc Lemiengre : Ik vind zoveel mogelijk
stemmen halen wèl belangrijk. Dat geeft
meer mogelijkheden omje visie te realis
eren.
Bert Van Thienen: Toch mag stemmen
verwerven geen doel op zich worden. Je
mag je beleid daar niet op "afstemmen".
Het brengt wel eens spanningen met zich
mee. Ik heb al bouwvergunningen te
gengehouden, gewoon omdat ze niet
mochten volgens de wet Met spijt in het
hart, want het ging over mensen die ik
ken, zelfs ook over mensen die op onze
partij stemmen.
Luc Lemiengre : Natuurlijk moeten we
die lijnaanhouden, anderszittenwe straks
meede gewestplannen te wijzigen. Miss
chien is dit wel het grote verschil : wij
doen niet aan cliëntelisme.

Er wordt nog een ander verschil aange
haald, waar alle genodigden het
blijkbaar roerend mee eens zijn.
Lemiengre wijst er namelijk opdat tradi
tionele politici geen reële inspraak of
participatie dulden. Alsze beslissingsma
cht moeten afstaan, blokkeren ze. Het
argument is dan steevast dat ze toch
verkozen zijn en dat inspraakgeen einde
loos palaveren mag worden. Maar de
klooftussenwoordendaadblijkt zichnog
op aan andere manier te manifesteren,
zoals inBeveren.
Frida Van Goethem : In onze gemeente

Wat is er in die zin zo speciaal aan Aga
lev? Ik zie die dagelijkse inzet evengoed
van eenmenslievende CVP-erofeenpro
gressieve SP-er uitgaan...
Bert Van Thienen: Ik geloof niet in zo'n
mensen. Ook niet op lokaal niveau.
Hoewel eruitzonderingenkunnen zijn. In
Zoersel bijvoorbeeld, waar de Volksunie
even sterk in die richting werkt als Aga
lev. Toch is er een groot verschil : wij zijn
niet zo electoralistisch ingesteld, het gaat
ons om de feitelijke realisaties.

moet men toch maar dagelijkse een ant
woord weten te vinden op concrete
vragen. Er moeten handtekeningen wor
den geplaatst. Die praktijkoplossingen
zijneenopgave waarmen van dag totdag
de handenmeevol heeft Trouwens, alser
hinderlijke putten zijn in hun straat,
wachtendemensengeen4of6jaar totdat
opgelost is.



Zolang het nog kan, beginnen we graag
met enkele gelukwensen.
Paul Goossens (Mol): "Proficiat. Houd
"Toestanden" staande. De toestand
niet."
JoséFontaine (Petit-Enghien): "Prach
tig! Uwblad isprachtig.Ikheb het over de
vorm : tekst en tekeningen. Dat moet je
vandaag doen om de bladen, gemaakt
voor "doorbladerende snelkijkers", aan
te pakken. Ik schrok eerst wat van de
lengte van de artikels, maar ik begrijp nu
watjulliewillen doen. Volgenjulliedaar
in niet het Engelse voorbeeld?"
Over de lengte van de artikels is hier
binnenskamers nogal wat discussie : het
kamp van de korte artikels tegen dat van
de lange. Misschien is enig debat daaro
ver in deze rubriek nodig.

Vrouwenstudies.
Discussie is er ook over de stand van
zaken wat de vrouwenstudies aan de uni
versiteiten betreft
JeanineLambrecht (Brussel) : "De leden
van het Centrum voor Vrouwenstudies
van de Vrije UniversiteitBrussel zijn zeer
verbaasd in het artikel van Anne Grau
wels in nr. 1 het volgende te vernemen : "
In alle landen werden sedert een tiental
jaren "Vrouwenstudies" georganiseerd
behalve in Belgiè".
Vrouwenstudies worden sedert het ac
ademiejaar 86-87 zowel aan de VUB als
aan de UIA (UniversitaireInstellingAnt
werpen) georganiseerd. "Vrouw en Sa
menleving" van de UIA ( directeur: Prof
Dr. Mieke Van Haegendoren) en het
"Centrum voor Vrouwenstudies" van de
VUB (directeur:Prof.Dr.LydiaDeveen
DePauw) hebben bovendien eenNFWO
contactgroep ( bij het National Fonds
voor WetenschappelijkOnderzoek)opge
richt : "Status van de vrouw" .Deze con
tactgroep organiseerde inmiddels reeds
twee studiedagen : op 17-12-87 e
Antwerpen en op 19-5-1988 te Brussel.
Deauteur van het besproken artikel,Anne
Grauwels, kan niet onwetend zijn van
deze initiatieven, maar zwijgt erover. De
schildpadden aller landen hebben der
halveongetwijfeldeen boodschap aandit
artikel, de vrouwen niet."
Gelijk heb je met de kritiek. Er zijn trou
wens nog wel een paar initiatieven die

n het artikel noch in je briefworden
eld. Toch mag de situatieook niet al
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te rooskleurig worden voorgesteld. Er is
bij ons weten bij al deze initiatieven geen
enkel betaald personeelslid tewerkge
steld, ze steunen dus opgratis arbeid.Er is
nog geen enkel onderzoekscontract
vrouwenstudies gehonoreerd. Nergens
worden vrouwenstudies gedoceerd in
normale leergangen. De "opleiding" aan
de UIA is immers een bijzondere za
terdagse lezingencyclus. Zolang het niets
kost mogen vrouwen aan de universitei
ten zich "vrouwenstudies" noemen.
Waarachtigeerkenning zou inhouden dat
de "academie" ze integreert in cursussen
en opleidingen en vaste structuren met
personeel en onderzoekbelast. Zoverzijn
we nog niet Het voeren van lege titels
mag niet dienen om die achterstand te
omfloersen.

Danneels
Vlaanderen heeft nog een anderebron van
dispuut
Dani Leroy (Destelbergen): "Ik ben uit
overtuiging abonnee geworden. Het eer
ste nummer staat me niet zo aan. Behalve
het artikel van Frans Boenders, vond ik
het grijze linksepraatjes. En in het tweede
nummer vind ik het artikeltje van F.
Auwera aftands gezeur. Alsje linkse kri
tiek op de "kerk" wil geven, laat het dan
a.u.b. doen door gelovigen : zij weten
minstens waarover zij spreken. En hope
lijk op niveau. Verder alle succes ge
wenst!"
I.V.(Mortsel-naam en adres bekend) :
"Mijn gelukwensen met de dueloog die u
zo subtiel tussen christelijke en vrijzin
nigeprogressievelingen tot stand brengt.
De brief aan Danneels sterkt mij in de
overtuiging dat het grote geestesrijk van
"Vrijzinnig Stad"" behalve de wijsheid
ook de stijl in pacht ( staai/ ien pàcht)
heeft.
Nog een suggestie. zou wil. Een wekelijks
prijsvraagje kan de actieve betrokken
heid van uwlezers bevorderen. Wat denkt
u hiervan: " Wat bezit de grootste on
draaglijke lichtheid : het KV-petje van
Danneels ofde nostalgische pastershaat
vanAuwera? "Doegeenmoeiteom eruit
te geraken. Laat gewoon de onschuldige
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hand van Morbus een winnaar aandui
den. Adé."
Laten we duidelijk wezen : Auwera
schrijft hier alleen maar vrijelijk een co
lumn. Ikvoel meniet geroepen om in zijn
naam ofdie van Danneels te antwoorden.
Ik kan alleen zeggen dat ik het stuk niet
heb gelezen als een poging tot "entente"
tussen christelijke en vrijzinnige "pro
gressievelingen",maarals een reactievan
een oud-gelovigeop een boekoveren met
de levende kerkleider in dit land. Ik ken
nog mensen vol (begrijpelijke) rancune
omdat ze veel tijd nodig hadden om zich te
ontdoen van het pijnlijk schuldgevoel en
deretrogrademoraalwaarmee zewerden
opgevoed en die daar respect en genoeg
doening voor vragen. Dat is interessant
als levensverhaal.Maatschappelijkerele
vantie krijgt het wanneer men ervan uit
gaat dat de kerk nog steeds eenzelfde
reactionnaire ideologie en moraal ver
spreid en dat dat kwalitatief verschillend
zou zijn met de "vrijzinnige" of "neu
trale" opvoeding. En dat zou kunnen
worden uitgemaakt in een "dueloog" met
feiten en analyses. Maardat is hierniet het
werk van Auwera.

Anabolica en Pinochet
Hetworden mewel deolympischespelen
van de doping. Maar wat een gezeur: wat
het spektakel aan die sportmensen vraagt
kàn toch gewoon niet op natuurlijkewij
ze.Niet Ben Johnson (ofvoorheenDelga
do), maar al die journalisten die hem
hebben bejubeld staanvoor lul. Zij willen
ons doen geloven dat de"homo sportivus"
een ideaalbeeld is voor onze tanende
arbeidsmoraal...ja, maar dan met de pil.
Terafronding nog een wensvraag: zou het
niet mooi zijn dat er ook hier vreugde
feesten op straat worden gehouden als
Pinochet dan eindelijk zou worden afge
schaft?

Ciao,
Lafargue

P.S.: Gelezen en uit de context gehaald:
" Antonio Samaranch heeft het Interna
tionaal Olympisch Comité beheerd als
een bank, ;k tie ,Uet;. wU: hem van de
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troon zou stoten." (Adrien Vanden Eede
-B.O.IC.)
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Weten watje wil

vader snel hun zeggingskracht verloren.
Daarentegen scoorde Alfonso een blijver
met 'LaTaveraMagica". "Hierin maakt
hij gebruik van magische elementen die
meer een beroep doen op de verbeelding
dan op het onmiddellijk herkenbare", zegt
Pablo Sastre. "Voor mij een vingerwij
zingom in mijn poëzie het directpolitieke
engagement te vermijden. Ik kies voor
tijdloze beelden om dat uit te dragen. Ook
mijn keuze voor het Baskisch is princi
pieel. Ik schrijf in een taal die nog maar
door 200.000 mensen actief wordt ge
bruikt. Statistici beweren zelfs dat ze zal
verdwijnen. Mijn keuze symboliseertdan
ook de functie van de dichter.
Waar vrijheid van expressie wordt onder
drukt, ontstaat vaak een zeercreatiefpro
ces om wat men op de lever heeft, in
metaforen te wikkelen. In het "vrije"
Westen worden schrijvers met andere
uitdagingen geconfronteerd. De concur
rentie met de vervlakkende Amerikaanse
beeldcultuur bijvoorbeeld. Daarop heb
ben onze schrijvers nog altijd geen crea

-
Neem een
abonnement

De nieuwste "Nieuwe Maand" is net uit.
Die van september '88. Moetje lezen. Er
staat een literair stukje van Brigitte Ras
kin in, onder de titel "Toestand van za
ken". Deze keer heeft ze geen namen
genoemd, maar wie achterde letters leest
weet waaroverhet gaat: een bijeenkomst
van Vlaamse hoofdredacteurs, die allerlei
progressieve bladen vertegenwoordigen.
We herkennen KoenRaes (VlaamsMarx
istisch Tijdschrift), Jan Van Kerkhoven
(Toestanden), Brigitte Raskin (De Nieu
we Maand), Herman De Coninck (Nieuw
WereldTijdschrift) en Paul Goossens (De
Morgen). Er is ook nog een volksverte
genwoordiger bij, die we minder goed
thuisbrengen. Het zou een Agalever kun
nen zijn voor het blad "De Groenen",
maar in Brigittes fantasie is het misschien
wel Hugo Schiltz van "Vlaanderen Mor
gen". Deze dame en heren werden door
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tief antwoord kunnen vinden. Wat doen
ze in de plaats? Ze zeuren. Ze zeuren over
een pers die onvoldoende aandacht be
steedt aan literatuur en over de domme
massa die niet aan de Kunst wil. Flauwe
kul. Alle verhoudingen in acht genomen,
wordt er in alle westerse landen royaal
aandacht besteed aan die luxe-bezigheid
en er wordt even veel of even weinig
gelezen. Ik blijfhet vreemd vinden dat het
vooral dichters en experimentele schrij
vers zijn die het-ergst klagen over gebrek
aan belangstelling en verkoop. Vreemd
omdat kiezen voor literatuur ook het kie
zen voorde marginaliteit is. Literatuur wil
bewust maken, veranderen. Dat is in te
genspraak met een directe ruime erken
ning, want als de meerderheid je zou
begrijpen, zou je vanzelfsprekend geen
grensverleggende functie meer hebben.
Je moet weten watje wil. Naarmate meer
mensenme zeggen dat ik het bij het rechte
eind heb, ga ikmijn gelijk dunner vinden.
En daarom voel ik mij in mijn Baskenland
zo gerust. Zelfs al zou ik hier onder lau
werkransen worden bedolven, dan zou ik
nog met mijn neus op de relativiteit van
mijn Baskisch Gedicht worden gedrukt.
Het zal met de taal verdwijnen."
Maar waarom begon ik dit verhaal alweer
te vertellen ? 't Wil me niet opnieuw te
binnen schieten. 't Komt nog wel.

PaulKoeck

een "Desk Top Publishing"-firma bijeen
gebracht voor een etentje. Beneveld door
spijzen en dranken, stellen zij daar de
ideale redactie samen voor de ideale for
mule van de progressieve miljoenenkrant
met een meesterlijk weekendbijlage.
Die miljoenenkrant is natuurlijk litera
tuur, maar Raskins stukje drukt wel de
noodzaak uit van samenwerking tussen de
verschillende progressieve bladen in
Vlaanderen.
Toen je deze aankondiging in "Toestan
den" begon te lezen, dacht je misschien
dat het een oproep was om je te abonneren
op "De Nieuwe Maand". Wel nee. Dit is
een oproep om je op DE Vlaamse pro
gressieve bladen te abonneren. Hebje een
dagblad nodig, neem dan een abonnement
op "De Morgen". Wil je een weekblad,
aboneer je dan op "Toestanden", enz.,
enz.
Bij "Toestanden" kost een abonnement in
1988 precies 1.988 F. Te storten op reke
ningnummer 001-1762098-72 van "Zij
delings" CV te Brussel.

Zakelijke leiding : Koen DeVisscher

jaarabonnement: 2400F - 120nl
of eenpermanente opdracht
van 200F - 10n/maand
rek. nr001-1762098-72
van Zijdelings CV

Brussel

Pablo Sastre is niet zomaar een Bask. Hij
werd 30 jaar geleden in Madrid geboren
uitMadrileense ouders, ouders die de pest
hadden aan Spanje en Franco. Dat bleek
zo duidelijk uit de toneelstukken van
vader Alfonso, dat hij meer in de cel dan
thuis zat. Ook moeder Eva Forest had
problemen met het gezag. Daar vond ze
het volgende op : ze huurde in Madrid
twee tegenover elkaar liggende huisjes,
liet tussen de twee een tunnel graven,
stopte die pijp vol dynamiet en zorgde
vooreen knal toen een altijd stipte Carrero
Blanco verscheen. De gevolgen waren
van die aard dat er van de minister geen
vingerafdrukken meer konden worden
genomen, laat staan van Eva Forest. Uit
vrees dat dit kunstwerkje aan een anonie
me meester zou worden toegeschreven,
publiceerde Eva in '74 "Operacion
OGRO", waarin ze het hoe en waarom uit
de doeken deed. Vervolgens trok een toen
16-jarige Pablo Sastre door heel Europa
om zijn moeder uit de gevangenis te pra
ten. Ook daarna kwam aan dat zwerven
geen einde, want na Franco sloegen hij en
zijn ouders hun tenten op in het Basken
land en sloten zich aan bij de onafhanke
lijkheidsbeweging.
Eén en ander heeft Pablo's visie op de
literatuurbepaald. Hij stelde onderandere
vast datde geëngageerde stukken van zijn
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Toestanden 3
progressief en pluralistisch weekblad•

INHOUD

"Toestanden" is niet alleen een blad dat evenveel aandacht heeft voor politiek als voor cultuur. Deze week is "Toestanden" ook :

Sociaal
JefVermaere heeft het op p. 3en4 overde
statuten van arbeiders en bedienden naar
aanleiding van een reeks voorstellen van
professor-senator Blanpain. Bob Hancké
ging de bezetters van het bedrijf BREC
een bezoek brengen (p. 4) en schreefook
een heel dossier over de aan de gang
zijndeonderhandelingen vooreen nieuwe
interprofessioneel akkoord (p. 15-18)

Anti-racistisch
"Toestanden" 3 is ook anti-racistisch. In
zijn "Standpunt" opp. 2 neemtKoen Dille
de organisatoren van de 1 oktober-beto
ging te Antwerpen op de korrel. Dirk
Diels had een gesprekoverhoedeanti-ra
cistische strijd best gevoerd wordt, met
vertegenwoordigers van "Gastvrij Ant
werpen", een wijkcomité, het Anti-fascis
tisch Front en een Agalev-kandidaat (p.
25-26)

Chinees
"Toestanden" is duidelijk niet weg te
krijgen uit het verreOosten. In ons eerste
nummer hadden we het over Korea en
Tibet. In nr. 2 was Japan aan de beurt en
nu gaat het over China : een bespreking
van de China-tentoonstelling op p.19 en
een fotoreportage van Johan M. Swinnen
opp. 20-21.

Het Laatste Woord


