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~ Gorbatsjov-
''Komt er nu worst in de winkels ?

DeouweGromyko.Hij leekwel ontroerd,
toen de Opperste Sovjet hem unaniem
toestemming verleendeom met pensioen
te gaan. Grim Grom? Niks grim, er kon
zelfs een flauwe glimlach af.
En naast hem Gorbatsjov. Een half uur
later al werd die even unaniem tot opvol
ger van Gromyko verkozen. Gorba for
President, had DeMorgen getiteld, en de
wens werd ingewilligd.Een eerste stap op
weg naar een nieuwe verhouding tussen
partij en staat, meteen sterkere president,
en Sovjets die moeten worden omge
vormd van stembarakken tot echte instru
menten van de wetgevende macht. De
weg ligt nu open voorverkiezingen in het
voorjaar van '89 (met meerdere kandi
daten),waarna de new style-Sovjets over
heel het land kunnen worden
geïnstalleerd.
Alles in orde dus, daar in Moskou. Mi
chael heeft zijn slag thuisgehaald.Zijn de
vergrijsde tegenwerkers immers niet
weggestuurd, en vervangen door frisse,
creatieveboys ? En is de inhet westen als
onverbetelijke conservatief gedoodverf
deLigatsjov niet gedegradeerd van ideo
logie-watcher tot baas van de boeren ?
Jaja, vanafnu heeft deperestrojkadewind
in de zeilen...
Toch enkele bedenkingen. Gorbatsjov
hééft gescoord, daar kan men niet om
heen. Alle sombere voorspellingen ten
spijt, heeft hij niet defensiefgespeeld. De
spoedbijeenkomst van het Centraal Co
mitéwas zijn idee,dat is nu wel duidelijk,
en hij wist wat iedeed. Hij kon enkelevan
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de blokken-aan-zijn-been in de hoogste
partijorganen uitschakelen. En de dag
erna, op de (ook al spoed-) bijeenkomst
van de Opperste Sovjet liet hij zichzelf
dus verkiezen tot president Maar be
tekent dit nu dat hij voortaan vrijspel
heeft? Dat is twijfelachtig. Ligatsjov
kreeg landbouw, en daardoor is hij wel
iswaar niet meer de tweede man in het
Kremlin,maarhij bekleedt toch nog altijd
een niet onbelangrijke functie. Wellicht
zal hij niet nalaten om op de cruciale
momenten zijn invloed nog te laten
gelden. En waarom is de zeventigjarige
partijleider van de Oekraïne, Vladimir
Sjtsjerbitsky, een veteraan uit het
Brezjnev-tijdperk, niet uit het Politburo
verwijderd?Misschien omdatGorbatsjov
vreest dat in december '86in Kazakhstan
gebeurde na de vervanging van de in
heemsepartijleiderKoenajevdoordeRus
Kolbin.Ofmisschien omdat Sjtsjerbitsky
als ongevaarlijk wordt beschouwd. Maar
in elk geval zit hij ernog, als overlevende
en als symbool van het oude regime.Ook
na de coup-de-force van het voorbije
weekend, wordt Gorbatsjov nog altijd
niet uitsluitend door vriendjes omringd.

Maar er is meer. Gorbatsjov heeft een
politieke overwinning geboekt. Nu moet
hij het nog maken op het praktisch vlak.
Daar waar de hervormingen moeten wo!
den uitgevoerd, is de weerstand immers
nog lang niet verdwenen. Deplaatselijke
apparatsjiks -ze zijn met tienduizenden
blijven de perestrojka tegenwerken. Niet
allemaal natuurlijk, maar velen van hen
voelen de hete adem in hun nek. In de
besluiten van de bijzondere juni-confe
rentie staat dat departij een flink deel van
haar taken moet delegeren naar de eco
nomische sector(debedrijven) en naarde
staat (de Sovjets, op alle nivo's),Gevolg:
50%vandepartijbureaucratiezal worden
geliquideerd.Niet verwonderlijk dat veel
chefsen chefjes zich niet al te zeer inspan
nen om deperestrojka te doen lukken. En
dat is een veel groter gevaar voor Gor
batsjov, dan de (nu dus flink verzwakte)
oppositie in de partijtop. Op zijn recente
reis door Siberië, en vooral dan in de stad
Krasnojarsk, werd hij door tientallen
mensen aangeklampt: "Erligt geen worst
in dewinkels". Daar heeft hij dan ook aan
den lijve kunnen ondervinden dat de
bevolking resultaten wil. Niet meer
uitsluitend in de krant, maar ook op de
toonbank. De "oeskorjenie" (versnel
ling), het economisch luik van de pe
restrojka, daar moet nu echt wede van
worden gemaakt. De komende maanden
zullen uitwijzen ofGorbatsjov ook op dat
vlak zijn offensiefkan doorzetten. I

Stefan BIomomaert}
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Zondag 9 oktober mogen we weer alle
maal aan de democratie deelnemen.
Moeten we dat doen, wat al niet zo de
mocratisch lijkt. Maar we weten al lang
dat dedemocratieniet zo democratisch is.
Toch zijn de principes van dat systeem al
eeuwenoud.
Bijna 200 jaar geleden proclameerde de
Franse revolutie de gelijkheid van alle
burgers. Daaruit vloeiden gelijke poli
tieke rechten voort, maar vandaag is zo'n
10% van de Belgische bevolking -we
bedoelen de immigranten- nog steeds
uitgesloten van het algemeen stemrecht,
waarvoorzulke fellestrijd geleverdwerd.
De Amerikaanserevolutie, nog ouderdan
de Franse, huldigde het democratisch
principe "No taxation without representa
tion" -geen belasting zonder vertegen
woordiging. De Amerikaanse burgers
wilden hun staat wel geld toesteken,maar
dan op voorwaarde dat ze die staat zelf
mee kondenbeheren,zij het viahun verte
genwoordigers. De omkering van dat
principe zal hen ook wel heilig geweest
zijn. Als zij belastingen dienden te
betalen, waarom zouden hun vertegen
woordigers dat dan niet gedaan hebben.
Ook dat Amerikaans principe blijkt van-

Standpunt
•

Een schande
daag niet van toepassing in België. Paul
Vanden Boeynants was jarenlang en op
verschillendeniveaus vertegenwoordiger
van deBelgischeburgers maar tegelijker
tijd betaalde hij niet correct zijn belastin
gen. Hij werd daarvoor trouwens veroor
deeld.Op25juni 1986besloot devoorzit
ter van de 22ste kamer van de correc
tionele rechtbank te Brussel : "De recht
bank is ervan overtuigd dat in het dossier
niet één maar honderden bewijzen
voorhanden zijn die aantonen dat U een
onverbeterlijk fraudeur bent. U, die an
deren wetten heeft opgelegd, had een
voorbeeld moeten zijn in de naleving der
wetten". De kop van die onverbeterlijke
fraudeur kijkt ons vandaag nocchtans
vanaf20-vierkante-meter-borden op alle
Brusselse hoeken en straten toe, omdat
die man het lef heeft zich opnieuw op te
werpen als vertegenwoordiger van de
Brusselse burgers. Er is meer : hij wil
burgemeesterworden in dehoofdstad van

Europa.
Laten wehet nog duidelijker stellen.Paul
Vanden Boeynants behoort tot de 10%
rijkste Belgen, die volgens de meest re
cente cijfers van ULB-professor Max
Frank, 45,4% van de totale fiscale fraude
en fiscale onderschatting voorhun reken
ing namen in 1984. Zo we ons beperken
tot de fiscale fraude alleen, scoren ze nog
hoger: 57,1% . Als de cijfers van Frank
kloppen -en niemand bewees ooit het
tegendeel- dan liep de fraude in '84 op tot
322,6 miljard Belgische frank. Fraude en
onderschatting samen bedroegen 733
miljard.Zonderdie fraudeenonderschat
ting zou het gat in de staatskas er heel
anders uitgezien hebben. Danwas het niet
nodig geweest dat de ministers weken
lang vergaderden in allerlei kastelen en
priorijen om zogenaamd soberheidsplan
nen uit te denken. Dan waren al die
maatregelen tegen de lonen, tegen de
sociale uitkeringen en voorzieningen
overbodig.
VandenBoeynants en departijen diehem
kandidaat stelden zouden beter onder de
grondkruipen van schaamte, in plaatsvan
VdB's tronie overal op te hangen.

Jan Van Kerkhoven
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EEN MILIEURAMP IN IRAN HEEFT
HET LEVEN GEKOSTAAN ALLE
FUNDAMENTALISTEN. EEN SILO
GIFTIGE COESCOES KWAM TOT
ONTPLOFFING IN HUN HEILIGE
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HEB JE OOIT! DIE
KWAST ZIT HIER EEN
HEUS SPRINGTUIG IN
ELKAAR TE KNUTSELEN

JULLIE ZOUDEN BETER
EN BEETJE WERKEN 1
TTE TE
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Koffiedik kijken inzake verkiezingen is
een hachelijkeonderneming. Bij gemeen
teraadsverkiezingen is dit'des te meerhet
geval. Het vergelijken van parlements
verkiezingen met gemeenteraadsverkie
zingen met het oog op prognoses houdt
heel wat beperkingen in zich. Gemeen
teraadsverkiezingen spelen zich nu een
maal af binnen de grenzen van de ge
meentevandekiezer. Binnen diegrenzen
hebben heel wat factoren invloed,waarde
'nationale' commentatoren amper weet
van hebben. Tot die factoren horen bij
voorbeelddepopulariteit vandenationale
politici, plaatsgebonden problemen, re
alisaties (ofgebrek eraan) tijdens devoor
bije legislatuur, de verhouding tussen de
coalitiepartners en oppositie (zowel on
derling als tegenover mekaar enz.).Op
basis vandescoresbehaald in degemeen
teraadsverkiezingen van 1982 en de par
lementsverkiezingen van 1987 door de 5
grootste Vlaamse partijen, lopen we de
mogelijke winst- en verliesrekeningen
van 9 oktober af. De hier geformuleerde
verwachtingen lijden uiteraard onder de
beperkingen diewe zojuist aangaven.

Winnaars?
De grote winnaar op 9 oktober wordt
ongetwijfeld AGALEV. Daar zijn twee
redenen toe. Vooreerst nam deze partij in
1982 maar in een goede zestig gemeenten
deel aan de verkiezingen. Nu stelt AGA
LEV lijsten (eigen ofdoorhaar gepatron
eerd) voorin 154 gemeenten. Ten tweede
behaaldeAGALEV in 1982 5.6% van de
uitgebrachte stemmen in de gemeenten
waar ze opkwam. Bij de parlementsver
kiezingen van 1987 bracht ze haar score
op 7.3%. In elk arrondissement lag haar
kiescijfer hoger dan in 1982.
Het ter verwachten succes van AGALEVh1 tet zonder gevolgen blijven voor de
[overigepolitiekepartijen.Wedenken hier
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Gemeenteraadsverkiezingen

Winnaars en
verliezers ?
In het dossier van deze

ToestandenfristJohanAckaert
ons geheugen op : watgebeurde

er bijde gemeenteraads
verkiezingen van '82, wat

gebeurde er sindsdien op ge
meentelijk vlak? Hier waagt hij
zich aan eenprognose over de
resultaten van 9 oktober. Johan
Ackaert is assistent aan de
EconomischeHogeschool

Limburg en redactiesecretaris
vanDe Nieuwe Maand.-

in de eerste plaats aan de SP. Bij dejong
ste parlementsverkiezingen haalde de SP
procentueel meer stemmen dan in de
gemeenteraadsverkiezingen van 1982.
Op de Antwerpen en Oudenaarde nawas
dit in alle arrondissementen het geval.
Normalerwijs zou dit winst voor de SP
moeten betekenenop 9 oktober.Diewinst
kan wel eens miniem uitvallen doorhet te
verwachten succes van AGALEV, zeker
in die gemeenten waar de groenen voor
het eerst aan de kiesstrijd zullen deelne
men.
Redelijkerwijs kan winst verwacht wor
den voor de PVV. In alleVlaamse arron
dissementen scoorden de liberalen in
1987 hoger dan in 1982. Bij de vorige
parlementsverkiezingen werd aange
toond dat de grootste winst van de PVV
verlies voor de CVP was. De resultaten
van dePVV hangen dan ook hoofdzake
lijk afvan het presteren van de CVP.

Verliezers?
Wiedeverkiezingsuitslagen van 1987 als
uitgangspunt neemt, verwacht harde tij
den voor de CVP. In alle arrondissemen
ten haalde deze partij tijdens de parle
mentsverkiezingen minder stemmen dan
tijdens de gemeenteraadsverkiezingen
van 1982. Daartegen kanjeopwerpen dat
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de christen-democraten bij de gemeen
teraadsverkiezingen van 1982 alleszins
hoger scoorden dan bij deparlementsver
kiezingen van 1981. Anderzijds is het zo
dat de CVP na 1982 in heel wat gemeen
ten in de oppositie terecht kwam en
bijgevolg niet meer zo ruiterlijk als voor
heen de subsidiekraan kon openen voor
allerhande (zuilgebonden) verenigingen.
De sterkte van de CVP op lokaal vlak
verklaart men juist door de steun en aan
hang van dit soort verenigingsleven. In
eenprogrammavandechristen-democra
tischeomroep vermelde een lokaalCVP
mandataris onlangs dat 'de satellietor
ganisaties de grote troefkaart zijn van de
CVP'. Uitkijken dus naar de effecten van
deze 'droogleggingstactiek' in de ge
meenten waar de CVP noodgedwongen
op de oppositiebanken moest plaats ne
men. Het dient overigens vermeld dat de
CVP zich op de lokale oppositiebanken
op zijn minst onwennig voelde.
De Volksunie wacht 9 oktober zekerniet
met een gerust gemoed af. Slechts in de
arrondissementen Veurne-Oostende
Diksmuide en Tongeren-Maaseik (de
basis vanvoorzitterGabriëls) deeddeVU
het bij de parlementsverkiezigen van
1987 beter dan bij de gemeenteraadsver
kiezingen van 1982. In Hasselt bleven ze
op een status-quo hangen, in de overige
arrondissementen waren de VU-resulta
ten slechter. Daarenboven scoorde de
Volksunie tijdens degemeenteraadsverk
iezingen van 1982 lager dan tijdens de
parlementsverkiezingen van 1981. Veel
reden tot optimisme hebben de Vlaams
nationalisten dus niet. Indien dit scenario
werkelijkheid wordt, zwengelt het zeker
de discussie en animositeit over de toe
komst van de Volksunie in het gefedera
liseerde Belgié aan.

Johan Ackaert 1



De directeur van de dienst schrijft in een
brief aan het comité en de Tiense overhe
den dat de bodem zwaar verontreinigd is
met cadmium, koper en duidelijk veront
reinigd met lood, zink, arseen en fosfor.
"Dezebodem isongeschiktvoor het telen
vangewassenbestemdvoormenselijke of
dierlijke consumptie. De hoge gehalten
aan cadmium, koper en in mindere mate
lood en arseen zullen leiden tot te hoge
concentraties van deze elementen in de
groenten en gewassen geteeld op deze
bodem. Wewensendanookuw aandacht
te vestigen op het gevaar dat er bestaat
vooral voor kinderen, voor de innamevan
schadelijke stoffen door contact met de
bodem, planten of andere voorwerpen
blootgesteld aan deze verontreiniging."
Eenenquête vanAgalevbij de omwonen
den van het zestig jaar oude bedrijf, dat
heden ten dage vooral gespecialiseerd is
in de produktie van fijne metalen voor
spitstechnologie, levert volgende inven
taris van menselijk en dierlijk leed op:
klachten van chronische bronchitis, ge
stoorde schildklierfunctie, kinderen lo
penbijnadoorlopendmeteenbeenofarm
in het gips. Konijnen hebben veelal een
ergmisvormde en verkleurde lever, hon
den stervenaan darmkanker. Alsmen het
gras afdoet, ruiktmen lookenookhonden
verspreiden deze geur.

Effect op de mens
Het is vooral de zware cadmiumverontre
iniging die zorgenbaart. Cadmiumwordt
door het lichaammaar uiterst traaguitge
scheiden en hoopt zich op in het orga
nisme. Eenmaal in de bodem wordt het
niet afgebroken en de uitspoeling naar
diepere grondlagen is gering. Dat
bijvoorbeeld in Luik procentueel veel
meer sterfgevallen te wijten zijn aan
ziekten van de nieren, de prostaat of de
urinewegen, dan in Charleroi, wordtdoor
onderzoekersgeweten aan het feitdater in
het Luikse veel meer cadmiumpollutie
aanwezig is. Het is vooral in de nieren en
in de lever dat het cadmium zich op
stapelt. Nierbeschadigingkan inbepaalde
gevallen de her-absorptie van kalk en
fosfor tegengaan, wat aanleiding kan
geven tot ontkalking van het

[ beendergestel. Hetzwakke beendergestel
[vankinderen uit de Tiense buurt, evenals

Vervuiling-
Cadmium in
Tiense bodem

Op 16junijongstleden dwarrelt
een roodpoeder neer in de

omgeving van het Tiense non
ferrobedrijfAffilips. Hetbuurt
comité "Leefbare Wijk" laat in

samenwerkingmetdeplaatselijke
Agalev-groepbodemstalen

onderzoeken door de Bodemkun
dige Dienst vanBelgië. De
resultaten zijn ontstellend.
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de leverproblemen, kunnen verband
houden met de cadmiumverontreiniging
van de bodem. "Zelfs al kent men de
giftigheid van de verschillende metalen
afzonderlijk, dan nog kan men zich niet
uitspreken over het effect op de mens als
de metalen samen voorkomen", stelt de
plaatselijkeAgalev-groep.
Degroeneneisendanookdat de gronden,
die een cadmiumgehalte hebben boven 1
mg, worden afgegraven en vervangen
door niet verontreinigde grond.

Dupré
Net als het gemeentebestuur, verschuilt
ookGemeenschapsminister vanLeefmil
ieu Dupré zich achter de geruststellende
metingen door eennabijgelegenmeetsta
tion van het Instituut voor Hygiëne en
Epidemiologie (IHE). Zowel voor lood
als andere ferro-metalen worden de
"immissiegrenswaarden"niet overschre
denvoor wat hetzwevendstofbetreft. Dit
is volgens Dupré wellicht te danken aan
de ingebruikname van een nieuwe filter
installatie in 1985. Voor Dupré zijn de
huidige problemen te wijten aan het feit
dat het bijna zestigjaaroude bedrijf vroe
ger geen doeltreffende filterinstallaties
heeft gebruikt. Tochbelooft de Gemeen-
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schapsminister niet alleen het zwevende,
maarnuookhetneervallende stof te laten
meten, evenals het Instituut voor
Scheikundig Onderzoek bijkomende
onderzoeken te laten verrichten om de
omvang en de graad van de bodemver
vuiling te bepalen. Terwijl de cadmium
concentratie in de bodem op bepaalde
plaatsen tussen 1972 en 1987 bijna ver
driedubbeld is van 6 naar 16 ppm, heeft
het IHE in deze periode niets verkeerds
gemerkt.
Voor Agalev-senator Guido Janzegers is
hetduidelijkdatdemetingenvanhet IHE,
waarmeevoornamelijkdeTienseoverhe
den steeds geschermd hebben, niets kun
nen vertellen over het neervallende stof.

Openbaarheid ?
Derelatie tussende buurtbewoners enhet
Tiense stadsbestuur is danweer een apart
verhaal, datweinigverheffendsbiedtover
het democratisch karakter van deze ge
meente. Klachten over milieuverontrei
nigingwerdenreeds in 1959aanhetstads
bestuur overgemaakt. De resultaten van
een bodemonderzoek van het Instituut
voor Scheikundig Onderzoek in 1972 in
opdracht van de toenmaligeburgemeester
Boel, werden nooit bekendgemaakt Ook
over het recente onderzoek van dit Insti
tuut naar aanleiding van het neerdwarre
lende rode poeder is niets bekend. De
plaatselijke Agalev-groepvraagtdan ook
dat er regelmatigplanten-, grond-, water
en luchtstalenzoudenwordenonderzocht
en de resultatenwekelijks gepubli-ceerd.
Elke wijkbewoner heeft het recht, tegen
kostprijs, eenkopie vandeze resultaten te
vragen. Guido Janzegers hoopt dan ook
dat "de vrome wensen van openbaarheid
van bestuur van Louis Tobback ook de
burelen van zijn partijgenoot, de Tiense
burgemeester, mogen bereiken". Toen
het buurtcomité "Leefbare wijk" afge
lopen maandag de schepen voor leefmil
ieu Holsbeek had uitgenodigd voor een
publiek debat, kwam deze niet opdagen.
In plaats daarvan werd het talrijk
opgekomen publiek geconfronteerd met
een lezingvanDr. Hendrickx uitLommel
over de gevolgen van metaalneerslag
voor de menselijke gezondheid. ~
De vragen achteraf waren talrijk...

Luc Vanheerentals



Ongeveer 10kilometerbuitenBrussel,bij
de afrit Lot-Beersel op de autoweg naar
Parijs, ligt deZennevallei, een gebiedvan
ca. 14 400 ha, op het grondgebied van de
gemeenten Beersel, Drogenbos, Halle,
Linkebeek, Sint-Genesius-Rodeen Sint
Pietersleeuw. Dat gebied is het laatste
stukje Vlaanderen voor de taalgrens. Er
wonen ruim honderdduizend mensen.

Grijze Zone
De Zennevallei is, hoewel officieel niet
als dusdanig erkend, een economisch
probleemgebied. Luc Voets van de
ABVV-Studiedienst, die het dossier al
ruim tien jaar volgt : "Eigenlijk is de
Zennevallei (nog) geen echtezwartezone
zoals Limburg of de Westhoek. Het is
eerder een grijze zone, een gebied dat
wellicht binnenkort ernstige problemen
zal kennen, als initiatieven uitblijven".
De afgelopen jaren is de Zennevallei
veelvuldig in het nieuws geweest. Twee
gevallen om het geheugen op te frissen.
Debezetting van Gregg in het begin van
de jaren '80 (het bedrijf wordt, onder de
naamBree,vandaagopnieuwbezet) en de
sluiting van Michelin in de zomer van
1986, waardoor om en bij de duizend
arbeidsplaatsen verloren gingen. De te
werkstelling loopt overigens al een hele
tijd terug in de streek. Vandaag werken er
ongeveer 10% minder mensen dan in
1980 en de werkloosheid is de voorbije
tien jaar met ruim 20% toegenomen.

Desindustrialisering
HetdramavandeZennevallei is dat alleen
de spectaculaire gebeurtenissen uit de
streek in het nieuws komen.DeMichelin
affaire, bijvoorbeeld, haalde overal de
voorpagina's en lokte nogal wat reacties
uit van de beleidsverantwoordelijken.
Veel minderbekend is de langzamemaar
structurele desindustrialisering van de
regio. Nochtans is het probleem al sedert
het begin van de jaren tachtig
geïdentificeerd. ABVV en SPpubliceer
den lijvige documenten waarin gewaar
schuwd werd voor de "industriële

Regionale economie

•
De achterblijvers
van de DIRV

Vlaanderen heeft het moeilijk in
deze periode van technologische
vernieuwing enmundialisering

van de economie. Daarom
bedacht Gaston Geens, met de
Vlaamse Regering, de DIRV
actie. Alleen lijkt niet ieder

gebiedbij de beleidsverantwoor
delijken in de smaak te vallen.
Een bericht uit Vlaams-Brabant.

De Zennevallei in cijfers

tewerk aantal totale
stelling werklozen bevolking

1980 28433 2519 107170
1982 26842 3792 107461
1984 26623 3822 107716
1986 25914 3123 108078

bron: GOMB

teloorgang" van de streek. De te ver
wachten knelpuntenwaren netjes opgete
kend. De crisis trof de Zennevallei
onevenredig hard, de werkgelegenheid
liep al jaren terug (in 1981 al !) en er was
het probleem van de industriële terreinen.
Vandaag, in 1988, blijkt die diagnose
pijnlijk nauwkeurig.

Twee problemen
Recente studies van de Gewestelijke
Ontwikkelingsmaatschappij Vlaams
Brabant (de GOMB) wijzen uit dat de
Zennevallei in feite met twee serieuze
problemen kampt. Enerzijds is er het
gebrek aan bruikbare en aantrekkelijke
industriegrond, anderzijds blijken er on
voldoende financiëlemiddelen te zijn om
oude fabrieksgebouwen te restaureren.
De GOMB rekende in 1986 voor dat er
slechts 44 ha bruikbare grond was, waar
van amper 5 ha dadelijk beschikbaar. In
1988 is het verschil tussen de verwachte
noden in 1992 en wat kan aangeboden
worden, ongeveer 30 ha. De industriële
toekomst van destreek is dus zwaargehy
pothekeerd, zoveel is duidelijk.
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Bovendien spreekt iedereen die bij het
beleid is betrokken, altijd over een be
staand industriepark in de streek, terwijl
ereigenlijk geenbestaat. Planning is, naar
goede Belgische gewoonte, afwezig
geweest. Het gevolg is dat fabrieken tus
sen woonzones staan en een concentratie
van de industrie haast volledig ontbreekt.
De streek lijdt ook aan het euvel waar de
hele Belgische industrie mee kampt,
namelijk de crisisgevoeligheid van de
produktie. Illustratief is het geval BREC.
Oud, zoniet ten dodeopgeschreven spoor
wegmateriaal blijven produceren op een
ogenblik dat de markt inkrimpt, moet
uiteindelijk wel tot problemen leiden.

Toekomst
Over de toekomst van de Zennevallei
circuleren op dit ogenblik een aantal
scenario's. Het eerstegeeft dezaakeigen
lijk op en reduceert de streek tot een soort
slaapgewest voorhet Brusselse.Werkge
legenheid in eigen streek, een slogan die
beleidsmakers graag in de mond nemen,
is daarin onbestaande.
Het tweede,een scenario dat onderandere
deGOMB verdedigt, is de erkenning van
de regio als een "grijze" zone, zoals Luc
Voets het uitdrukte. Men moet op basis
van projecties nagaan op welke vlakken
de streek een "zwart" gebied zou kunnen
worden en voor het zover is de nodige
stappen zetten voor een reconversie.
Vandaag staan op diemanieral een aantal
projecten, waaronder een bedrijvencen
trum en een researchpark, op stapel.
Daarvoormoet echter 30 hagrond, dienu
volgens het Gewestplan een andere be
stemming heeft, tot industriegrond her
doopt worden. En daar loopt het fout.
Leefmilieugroeperingen vechten dat deel
van dereconversieaan.Voorhen moet die
grond een soort natuurreservaat zijn. De
mogelijkheid blijft dus bestaan dat die
helereconversiein het water valt en dat de
streek noodgedwongen een economisch
bijvoegsel bij Brussel zal worden.

Bo Hancké]



Internationale rechtsregels worden afge
dwongen wanneer zij geen nationale of
gemeenschappelijke internationale be
langen doorkruisen. Zoveel is duidelijk
bij het gebruik van chemische wapens in
deGolfoorlog.NuIranen Irakeenwapen
stilstand rialeven, ontdekt de wereld
plotseling dat het Protocol van Genève
ernstig ondergraven is. Hoewel onaf
hankelijke experten tussen 1984 en 1988
vijf voor Irak vernietigende verslagenbij
de Veiligheidsraad indienden, duurde het
tot deze zomer vooraleer de dader ver
noemdwerd in een VN-resolutie.
Integenstelling totwatvelen denken,was
het Geneefs Protocol van 1925 geen
triomf voor de ontwapeningsgedachte.
Het iseerder eencompromismetde VOOr
standers van de chemische bewapeningin
de schoot van de Volkerenbond. Een
groot tekort is het feit dat het slechts bin
dendis tussen toegetreden statenen datde
geldigheid ophoudt van zodra een toege
treden staat door een andere met schei
kundige wapens aangevallenwordt (dit is
een soort nofirst use-verklaring). Boven
dien is de aanmaak en de opslag van che
mische wapens als dusdanig niet verbo
den en is geen enkele sanctie tegen de
overtreder voorgeschreven. Tijdens de
Golfoorlog ontstond een rechtsvacuüm
omwille vaneen situatie die de onderhan
delaars destijds waarschijnlijk zelfs in
hun kwaadste dromen niet konden voor
zien : een staat die chemische wapens in
zet tegeneendeel vande eigenbevolking.

VerenigdeNaties
Datde wereldlraksgebruikvanscheikun
dige strijdmiddelen gedoogde, volgde
louter en alleen uit angst voor de ver
spreiding van de Iraanse revolutie. Het
westen onderkende een serieuze bedrei
gingvoor zijnenergietoevoer en zowel de
Sovjetunie als menig derde wereldland
vreesden voor de interne stabiliteit.
De Verenigde Naties noch de Verenigde
Staten konden op ondubbelzinnige wijze
het Protocol van Genève afdwingen. Bij
deVerenigdeNatieswerdde werkingvan
het gezag te sterk aangetast door de per
manente oost-westrivaliteit tussen de
vaste leden van de Veiligheidsraad. En
Washington negeerde al te zeer de uits
praken van het Internationale Hof inzake

1 het Nicaraguabeleid en de inhoudingvan
[deAmerikaanse financiële bijdragen.

Irak gebruikt chemische wapens-Misdaad loont
Wereldoorlog/. De loopgraven
aan de IJzer. Vele kleine soldaten
sterven door vergassing. Een

paarjaar later spreekt de Volke
renbond zich in Genève uit tegen

het gebruik van chemische
wapens. Dat belet Irak niet, die
wapens vandaag nog steeds te

gebruiken.

•
Nadat Britse artsen eind 1983 zware be
schuldigingen aan hetadres van Irakhad
dengeuit, verleende de AlgemeneVerga
dering van de VN, middels resolutie 37/
98D, de Secretaris-Generaalde bevoegd
heid om met de hulp van onafhankelijke
deskundigen het gebruik van scheikun
dige wapensvast te stellen. Hetvergdebe
gin 1984 evenwel de persoonlijke moed
van Perèz de Cuèllarom tegen het verzet
van de grootmachten in toch een ploeg
experten naar Iran te sturen, niet opbasis
van resolutie 37/98D, maar omwille van
"humanitaire dwingende redenen". Het
was de periode waarin de Sovjetunie de
wapenleveringen aan Irak hervatte en de
Verenigde Staten opnieuw diplomatieke
relaties aanknoopten.

Staakt-het-vuren
Het feit dat ondanks meerdere experten
rapporten Irak nooit gebrandmerkt werd
voor het overtreden van internationale
rechtsregels, sterkte de leiders in Bagdad
in hun overtuiging om die vorm van oor
logsvoering ongestraft verder te zetten.
Met de 4000 doden in Halabja in maart
van dit jaar overschreed Saddam Hoes
sein duidelijk de grens van het aanvaard
bare. De officiële veroordeling van Irak
eind juli bracht de Veiligheidsraad in
gemeenschappelijke actie, waardoor de
Secretaris-Generaal binnen de kortste
kereneen staakt-het-vurenvoor 20augus
tus kon afkondigen.
Tussen Halabja en de veroordeling was
echter het tij in het voordeel van Irak
gekeerd. Irak dat nu chemische wapens
ook offensief inzette tegen Iran en, sinds
het staakt -het-vuren, ook tegen de Koer
den. Tijdens diezelfde periode zwol het
internationale protest sterk aan, dermate
dat voor de recentste aanvallen, waarbij
tienduizenden Koerden Turkije in
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vluchtten, de wereldopeensgeen formele
bewijzen meer behoefde en ondertussen
spontaan economische sancties gestemd
werden. De reden voor de ommezwaai is
duidelijk : Iran vormt niet langer een
bedreiging. Irak daarentegen groeide uit
tot een regionale supermarkt

Moreel gezag
Hetmorele gedrag van hetGeneefse Pro
tocol is, ondanks de dubbelzinnige voor
geschiedenis, gedurende vijuftig jaar
nooit ernstig in vraag gesteld. Impliceert
de internationale houding dat voortaan,
losvan elke vraagnaarhet eerste gebruik,
eenieder ongestraft chemische wapens
kan inzettenvoor defensievedoeleinden?
Zo'n visie veronderstelt legitimatie van
bezit enproduktie en betekent een belan
grijke stapopweg naarde conventionali
sering van het wapentype. Daarenboven
iser de vraagofeen landvrij die strijdmid
delen tegen de eigen bevolking kan
inzetten : nietéénconventie dektdie situa
tie en de VN mag niet optreden voor der
gelijke "interne aangelegenheden". Irak
heeft met andere woorden zowel de letter
als de geest van het Geneefse Protocol
zwaar aangetast.
Vandaagdringt de omvangvande schade
geleidelijk tot ons door, niet in het minst
omdat de vooruitzichten voor een nieuw
allesomvattendverdragopdeVN-ontwa
peningsconferentie te Genève het voor
bije jaar sterk verminderd zijn. Deson
danksblijktweer dat de internationale ge
meenschap geen eensgezind standpunt
kan innemen. Opnieuw duiken hogere
belangen op. Vele westerse landen en in
het bijzonder Frankrijk -hoeder van het
Geneefse Protocol en initiatiefnemer bij
inbreuken- ruiken lucratieve zakenbij de
wederopbouw van Irak. Turkije ontkent
dat er chemische slachtoffers onder de
Koerdische vluchtelingen zijn. Het is na
melijk voor meer dan 45% van zijn ener
gietoevoer afhankelijkvan Irakenonder
houdt er bovendien uitgebreide handels
relaties mee. De Arabische landen steu
nen Irak onvoorwaardelijk en zien in de
beschuldigingeneen zionistischcomplot.
Derde wereldlanden, voor wie chemische
wapens bijzonder interessant lijken,
moeten er, gelet op lraks overwinning, in
het gegeven klimaat wel van overtuigd
zijn dat misdaad loont. [

Jean Pascal zanders]



Het principe is eenvoudig : strategen van
de twee grote partijen proberen de smaak
van de kiezers in te schatten, welke ver
schuivingen zich daarin de afgelopen ja
ren hebben voorgedaan en stellen een
profiel op van de ideale kandidaat. Daar
mee gaat het partij-apparaat dan aan het
werlc om hun kandidaat te selecteren.
De Republikeinen beslisten zo, in regel
rechte Hollywood-stijl, een gegeven
paard niet in de mond te kijken. Het
Amerikaanse volk was gek op Reagan I,
viel in zwijm voor Reagan II, dus moest
het nu mogelijk zijn het compleet plat te
slaan met zijn "zoon", vice-president
GeorgeBush.
De Democraten hadden het heel wat
moeilijker. Niet alleen verloor Jimmy
Carter als president van Reagan, in 1984
konden ookWalterMondaleen Geraldine
Ferraro het tij niet keren. Reken daarbij
dat na acht jaarReagan het Amerikaanse
publiekvooralmeteen open mondnaarde
"stars and stripes" staart, ongevoelig is
geworden voor corruptie- en andere
schandalen en serieuze twijfels heeft over
de rol van de federale regering, en het
wordt duidelijk waarom de Democraten
met de handen in het haar zitten.

"The miracle ofMassachusetts"
Van elkepresidentskandidaat verwachten
deAmerikanen, depers voorop, dat hij of
zij "clean" is. Kleinedingen uit het verle
den worden op een voor Europeanen
onbegrijpelijkemanier uitgespit en onder
de neus van de kandidaat geschoven.
Michael Dukakis is een onbesproken
blad.Hoezeerdepers ook zocht, nietswas
er te vinden. Hij is ook competent. Wat
vandaag vooral wil zeggen "competenter
dan Reagan of Bush", dus daar heeft hij
het relatiefgemakkelijk: "TheMiracleof
Massachusetts" , de economische herop
leving in de noordoostelijke staat waar
Dukakis gouverneur is,gebruikt hij te pas
en te onpas om zijn bekwaamheid te
bewijzen.
DeDemocratischePartij gaat dus de ver
kiezingen in zonderwoedeoverwatRea
gan de afgelopen jaren met de (arme)
Amerikanen heeft gedaan, zonder een
nieuw programma (4500 woorden vaag
heid), zonderplannen om het begrotings
tekort (het hoogste ter wereld) te vermin

VS-presidentskandidaat
MichaelDukakis

•
Mister Clean-

Injanuari 1989 komt de job vrij.
Technisch kunnen 183 miljoen

Amerikanen solliciteren, vandaag
blijven er nog twee over: George
Bush enMichaelDukakis. Waar
hetprogramma van de kandi

daten, hun ervaring, charisma en
geld ofinvloed steeds door

slaggevendwaren, lijkt het erop
datde volgende president van de
VS, meer nog dan vroeger, het
produkt vanpolitieke marketing

zalworden.

deren, maar met een man waarvan ze
denken dat hij beantwoordt aan wat het
publiek wil: Michael S. Dukakis.
Op het einde van zijn tweede succesvolle
termijn als gouverneur van Massachu
setts begonnen de berichten door te sijpe
len.MikeDukakis zou een gooi doen naar
de Democratische nominatie en naar het
presidentsambt. Het gerucht gaat dat Ted
Kennedy bij het horen van hetnieuwszijn
ogen opsloeg en door zijn tanden
fluisterde: "You' ve gotta be kidding" (Je
meent het niet !). De kleine Griekse
immigrantenzoon werd dus zeker niet
overal even ernstig genomen.
Wie hem wel op waarde schatte, waren
John Sasso, een professionele politieke
marketing-specialist, en zijn vrienden.
Elke donderdagavond kwam die groep,
pizza- ofchop soy-etend, samen om over
politiek te praten. Nu is John Sasso, hoe
wel een achtergrondfiguur, vrij bekend in
Democratische kringen. Hij wordt door
iedereen als een politiek geniebeschouwd
en zijn palmares is indrukwekkend. Sasso
leidde de herverkiezingscampagnes van
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Dukakis in 1978 en in 1982 en was ver
antwoordelijk voor Ferraro' s campagne
als running mate van Mondale in 1984.
Het is in feitedeze man,met zijnfastfood
groep,diedeproblemen vandeDemocra
ten heeft opgelost. Voor hen moest de
kleine Griek met de grote wenkbrauwen
de volgende leider van de Vrije Wereld
worden : Dukakis was voor hen dejuiste
persoon, op het juiste ogenblik en, zo al
niet op dejuisteplaats,dan toch vrij dicht.

Non-ideologie
Het was, ironisch genoeg, deweinig suc
cesrijkepoging vanGaryHartin 1984 om
deDemocratische nominatie te halen, die
Sasso en zijn vrienden op het idee bracht.
De Democratische Partij moest een ide
ologievan non-ideologie hebben,opmaat
gemaakt voor de grootste groep van kie
zers, tussen 25 en44 jaar oud,diede "new
collar voter" werd genoemd. Diegroep is
goed voorongeveer 80 miljoen stemmen
en, als we de interpretaties van de opi
niepeilingen mogen geloven, economisch
voorzichtig, politiek onafhankelijk en
hevige verdedigers van individuele vrij
heden. Precies het beeld dat Dukakis van
zichzelf ophangt. Sasso en zijn groep
moesten hem dus bekend maken buiten
Massachusetts. Een aantal succesvolle,
overigens progressieve, initiatieven van
Dukakis stelde Sasso via de pers aan het
hele land voor en de groep bedacht de
slogan waarmee Dukakis nu het land af
reist-"TheMiracle ofMassachusetts".
Geld is altijd een teer punt geweest voor
de Democraten. Zeker in een enorm land
als deVS kost campagnevoeren, adverte
ren op radio en TV en alle andere dingen
die bij een verkiezing komen kijken,
massa's geld. De Democratische Partij
heeft op dat vlak ook altijd moeten onder
doen voor de Republikeinen. Dukakis,
echter,was verstandig ofgelukkig genoeg
om een zekere Bob Farmer voor de
financiën ie laten zorgen. De derde cam
pagne voor het gouverneurschap kon hij
afsluiten met een overschot van om en bij
de 400 000 dollar. Een unicum in de
geschiedenis van deDemocraten en gelijk
ook een voortreffelijke uitgangspositie
voor Mike_Dukákis om de verkiezings-
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campagne mn te gaan.
PenelopePelton



In Toestanden nr. 2 berichtte Cathy Van
Keymeulen over demoord in El Salvador
op de Zwitser Jurg Dieter Weiss. Dat de
repressie ten aanzien van buitenlanders
in dat land voortgaat, bewijzen volgende
feiten.

Op 3 augustus van dit jaar werden 3 Bel
gen, Pierre Bruyère, Louis Philips en
Thierry Eltges in de omgeving van de
Torolarivier in het departement van
Morazan -wat zowat degrens is tussen het
regeringsgebied en het door het FMLN
gecontroleerdgebied- gevangengenomen
ennaondervraging aan het Internationale
RodeKruis uitgeleverd.
Diezelfde dag nog arresteerde men 2
Britse artsen, na een treffen tussen leger
en FMLN, in Las Canitas in het departe
ment Chalatenango, de andere uithoek
van El Salvador. De artsen werden
beschuldigd van samenwerking met de
guerrillaen uitgewezen.

Met de wereldeconomie gaat het uitste
kend. Volgens het halfjaarlijks verslag
van het Internationaal Monetair Fonds
(IMF) zal de economische groei dit jaar
bijna 4 procent bedragen. Dat is een vol
procent meer dan de meest optimistische
voorspellingen van april dit jaar. Overal
stijgen de investeringen terwijl de ener
gieprijzen dalen.Debeurskoersen hebben
zich inmiddels redelijk hersteld na de
ineenstorting van vorig jaar . De
zwartkijkers zitten erdus mooi naast Het
kapitalisme stoomt op volle kracht naar
het jaar 2000.

Tijdens de economische top van het IMF
en de Wereldbank in Berlijn werd ook
heftig gepraat overdeschuldenlast vande
Derde Wereld. Iedereen zag in dat de
citroen was uitgeperst en dat men aan
schuldenlastverlichting moest doen. De
Amerikanen hebben inmiddels aan de
Argentijnen al een overbruggingskrediet

[ van500 miljoen dollar verstrekt. Niet de
[Verenigde Staten maar wel Japan zong

El Salvador-
Getuigen

uitschakelen
•

Op 15 augustus werden 15 leden van het
Catalaans solidariteitscomitéin SanFran
sisco Chamoco, in het departement San
Vicente, opgepakt en voor ondervraging
voorgeleid. Ze werden de volgende dag
aan de ambassadeur van Spanje uitgele
verd met de mededeling dat de 15 niet
werden uitgewezen maar wel onmiddel
lijk het land moesten verlaten.
Tenslotte kregen 35 Noordamerikaanse
religieuzen, die de terugkeer van 1400
Salvadorianen uithet vluchtelingenkamp
van Mesa Grande in Honduras naar hun
oorspronkelijke dorpen wilden begelei
den, geen toegang tot El Salvador.
Deze intimidaties én de moord op de
Zwitser Jurg Dieter Weiss zijn bedoeld

-WERELD KORT
MEER AUTOMOBIEL VOR
5CHOTLAND k LES °. •'~ 9 IP?L

ditmaal het hoogstelied door testellen dat
men deopgespaardeyens nog het bestein
de richting van de Derde Wereld kon
recycleren. Na het in alle stilte begraven
rapport van deAmerikaan Bakeruit 1985
is dat de nieuwste oratie van de schijnhei
ligheid.

Intussen kunnen de landen van de OPEC
ook al geen vist meermaken.De olieprij
zen dalen. Ieder overleg van de OPEC
duwt die prijzen nog verder omlaag,
omdat de OPEC zo dood is als een pier.
Rijke OPEC-staten zoals Koeweit en
Saoedie-Arabiè hebben in het westen
oliemaatschappijen gekocht om ook aan
de pomp present te zijn. Ze kunnen zich
dus onafhankelijker opstellen en des-

r,

om buitenlandse delegaties af te
schrikken en vervelende getuigenissen te
voorkomen. Buitenlandse bezoeken zijn
echter noodzakelijk gezien de
veelvuldige aanklachten van deverschil
lende mensenrechtenorganisaties in El
Salvador. De mensenrechtencommissie
CDHES, wiens voorzitter men op 26
oktober 1987 op straat vermoordde, kan
geen onderzoeken instellen naar onre
gelmatigheden in het land. Door het ge
brek aan dossiers en bewijzen blijft de
repressie tegen de Salvadoriaanse bev
olking onontvankelijk voor juridische
vervolging.
Zolang internationale delegaties geen
normale toegang tot El Salvador krijgen,
kan de repressie tegen de Salvadoriaanse
volksorganisatiesongehinderdplaatsvin
den.
Wanneer komt hier een einde aan?

Cathy Van Keymeulen

noods alle afspraken met andere produ
centen opblazen. We beleven het einde
van een tijdperk.

De frontale aanval van de Britse Eerste
Minister Margaret Thatcher op deplan
nen voordeEuropeseeenmaking na 1992
veroorzaakte een regen van, negatieve
reacties op het oude continent Haar col
lega Martens voegde er zelfs zijn regen
druppel aan toe. Thatcher is tegen te veel
centralisatie in Europa. In haareigen land
is ze daar nochtans een felle voorstander
van. Dereeds ergbeperkteautonomievan
de lokale besturen herleidde ze tot bijna
nul, sommige haar niet welgezinde or
ganen schafte ze af en weerbarstige
raadsleden sleurde ze voor de rechtbank,
met verlies van burgerrechten tot gevolg.
Haarvijandigheid ten overstaanvanmeer
autonomie voor Schotland en Wales is
overbekend.Als zezelfmagcentraliseren
is Th3tcher best voor centralisatie tevin;
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De meeste musea stellen tentoon voor het
publiek, want daar zijn het musea voor.
Bijnaaltijd hebben zenog een tweede col
lectie, die zelden iemand ziet : in de kel
der, op zolder of, zoals dat museumtech
nisch heet, in depot.
Het Provinciaal Museum voor Actuele
Kunst teHasselt beschikt echterovergeen
van beidecollecties,maar slaag t er toch in
toonaangevende tentoonstellingen en uit
gaven te verzorgen. Het opteerde voor de
uitbouw van een informatiecentrum vol
gepropt met boeken, essays, tijdschriften
en catalogi, alsook dossiers over kunste
naars.
Directeur Urbain Mulers en stafmede
werker Jan Kenis kunnen via deze draai
schijf-functie refereren naar een quasi
idealemuseumcollectie.
Een dergelijk documentenbes tand bevat
steeds beeldmateriaal uit tweede hand.De
illustraties in boeken en tijdschriften en de
geluids-en beeldbanden verschaffen geen
authentiekeervaringen die in tentoonstel
lingszalen wel worden opgedaan. Directe
ontmoetingen met kunstwerken zijn on
ontbeerlijk voor een educatief project
rond kunst Voor het proeven van kunst
genot is een minieme voorkennis noodza
kelijk.Zondervoorkennis slaagt dekijker
er niet in om de informatie, nodig voor
elke schoonheidservaring, uit een kun
stwerk af te lezen.
Hasselt probeert hier wat aan te doen met
het totaalproject "Kijken is de kunst".

Zelfkijken
Momenteel loopt een boe iend project dat
aantoont dat kijkgedrag op een speelse,
niet schoolse wijze kan worden aange
leerd.
Enerzijds biedt de educatieve tentoonstel
ling "Kijken is de kunst" beperkte maar
overzichtelijke informatie over actuele
kunst naar een breed publiek, en heus niet
alleen naar dejongeren toe. De kunstwer
ken van Gilberto Zorio, Richard Long,
Keith Hari ng, Richard Hamilton en onze
onvolprezen landgenoot Marcel Broodt
haers vormen de rode draad in deze zoek
tocht naar de diepste roerselen van de
kunst.
De educatieve boekuitgave anderzijds
situeert dan weer de kunstenaars en hun
werken in het groter geheel der actuele
stromingen. Dit boekwerk is bijgevolg
een hulp voor bijvoorbeeld leerkrachten
die in klasverband een bezoek aan het

1 museum voorbereiden.Maarbelangrijker
["deze tentoonstelling en het bock is dat

Kunst leeft te Hasselt-
Een museum is
geen mausoleum

•
men in de eerste plaats wil aanzetten tot
het kijken naar kunstwerken. Het meren
deel van dekunstwerken die in "Kijken is
de kunst" afgebeeld staan , bevinden zich
in een straal van honderd kilometer rond
Hasselt, en zijn nu uitzonderlijk in het
museum zelf te bekijken.
Het Hasseltse museum beweert niet de
wijsheid in pacht te hebben,maarwil haar
draaischijffunctie optimaal benutten met
een eigen geprofileerd beleid. Tijdens het
lezen van het boek hoor je dan ook de
auteur bij zowat elkepagina fluisteren dat
je eigenlijk ook de originele werken moet
bekijken. Het boek is geen doel op zich,
maar wil prikkelend aanzetten tot echt
kijken. Vanuit Vlaanderen kan men als
eendagstrip bezoeken: het Stedelijk Van
Abbemuseum te Eindhoven, het
Stätisches Museum Abteiberg te
Mönchengladbach, de Neue Galerie
Sammlung Ludwig te Aken en het Bonne
fantenmuseum te Maastricht. En in
Vlaanderen zelf zijn er uiteraard de ver
schillende musea voor hedendaagse
kunst.
Elke zienswijze van en op de kunstwerken
wordt geïllustreerd met het geschikste
beeldmateriaal uit deze grote internatio
nale verzamelingen. Prettig hierbij is dat
een globale visie op het hedendaagse
kunstgebeuren aan de leerlingen wordt
doorgegeven.

Blikopeners
Het boek is zo opgezet dat het ook na de
tentoonstelling in de klas of in andere
vormingsprojecten bruikbaar is. Dat kan
via een diareeks, tegen kostprijs te ver
krijgen aan de balie.
Men kan van veel hedendaagse kunstwer
ken niet zomaar zeggen wat zij voor
stellen. Kunstenaars onttrekken zich aan
eenduidige interpretaties omdat deze aan
de gelaagdheid van hun werk geen recht
doen. De beschouwer krijgt, anders dan
voorheen, een rol toebedeeld. Hij moet
moeite doen om tot de achtergronden van
het kunstwerk door te dringen.
De tentoonstelling en het boek zijn blik
openers die de toeschouwer inzicht geven
in de kunst als afspiegeling van, of een
reactie op, een dynamische tijd.

Toch blijf ik zitten met de vraag of de
leerlingen zelfstandig de link kunnen
leggen tussen hedendaagse kunst en de
afbeeldingen van kunstwerken van zowel
Rembrandt, Walt Disney als Andy War
hol. Uit contacten met jongeren blijkt
vaakdatzebijzonderslechtgeïnformeerd
zijn, niet alleen over hedendaagse kunst,
maar over kunst en cultuur in het alge
meen. Blijkbaarwil men hier in het onder
wijs weinig aan doen. De Ministeries van
Onderwijs en Cultuur moeten dringend
werk maken van een beleidsnota over
"esthetische vorming" op educatief vlak.
Ook de Vlaamse Museumraad heeft geld
en middelen om hieraan een inhoudelijke
ondersteuning te bieden. Culturele door
stroming is een begrip in Vlaanderen,
maar nog geen vanzelfsprekende realiteit.
Dagelijks moet die strijd worden aange
gaan.

Frieten en koeien
Ooit hield het Antwerpse Fotomuseum
een tentoonstelling over Belgische foto
grafie. Men vond er niets beters op dan
een tekening van een grote zak:Belgische
friet met mayonaise af te beelden op af
fiche en catalogus. En in 1988 ? In de
programma-brochure van "Vlaanderen
Leeft" zien we ditmaal een koe met een
boer afgebeeld in het Gentse centrum. 0
ironie!
Want ditzelfde "Vlaanderen Leeft" ver
tikte het om -na eerdere beloften- het
Hasseltse initiatiefdaadwerkelijk te steu
nen met een promotiecampagne. Uitein
delijk bleek dat alle aandacht en geld naar
het op stapel staande project van Happe
ning '88 gedraineerd werd.
Men moet zich op Cultuur eens ernstig
bezinnen over welke prioriteiten men
eigenlijk wil verdedigen. Als men hierbij
de jeugd in een vormend en open project
over het hoofd ziet, is dezebehoudsgezin
de visie dramatisch naar de toekomst toe.
Dan blijft alles bij het oude en blijven
Belgische frieten en Vlaamse koeien ons
uithangbord. Dat hierdoorcreatieve men
sen op het kunstvlak ontmoed igd raken,
ligt voor de hand. Of wil men soms de
arti stieke "braindrain" stimuleren?

Johan M. Swinnen

Tentoonstelling "Kijken is de kunst" tot 6 nov.
1988; dagelijks van 10-12u en van 13-17u; gesloten
op maandag en wettelijke feestdagen. Provinciaal
Museum, Zuivelmarkt 33, 3500 Hasselt;
Info:011/210266. Symposium "Kijken is de kunst", 1
zaterdag 15 oktober I 988.



Schiller schreef "Don Carlos" na een
langdurige vluchtvoor de soldatenvan de
hertog van Würtemberg en in zijn vrij
heidsdrangmoethij bewonderinghebben
gehadvoor de opstanden in deNederlan
den tegen de Spaanse bezetter. Van een
geesteszieke, verwaarloosde Carlos
maakt Schiller een krachtig strijder voor
vrijheid en rechtvaardigheid.
Als de infant Carlos aan de onmogelijke
liefdesrelatie met zijn stiefmoeder Elisa
bethwil ontsnappendoor de raadvan zijn
vriendenvrijheidsstrijder Posa te volgen,
wordt hem dat zowel door de moeder als
door de vader -Filips II van Spanje
onmogelijk gemaakt. Carlos, die rechten
heeft op de Nederlanden, wil in de plaats
van Alva naar deze onrustige provincie.
Hij smeekt zijn vader, maar die vindt dat
een taak voor "een man, geen jongen".
OokElisabeth infantiliseerthaarzoon. Ze
speelt geraffineerd het dubbelspel van
moeder en geliefde en het is pas vriend
Posa die er ten koste van zijn leven in
slaagt Carlos uit dit beklemmend nest los
te weken.
Dezedubbele intrige ophetmaatschappe
lijke enpersoonlijke vlakmaakt van Don
Carlos een zeer boeiend stuk. De theater
groep"DeTijd", die dit seizoeneenthuis
haven haaft gevonden in de Antwerpse
Singel, maakt er drie uur zwaar maar
levend theater van. De spanningsboog
blijft strak in deze integere voorstelling,
waarinde tekst, ineenvertalingvanGerrit
Komrij, trouw wordt gevolgd. De drake
rige pathetiek uit de dweepzieke "Sturm
undDrang"is tot aanvaardbare opgewon
denheid teruggebracht. De emoties wor-

THEATER-
Don Carlos

•
Friedrich Schiller is zoals zijn

duitstalige tijdgenoten Goethe en
Kleisteen meester in het trans
poneren van maatschappelijke
problemen naar ingewikkelde
personendrama's. Terwijl in

Frankrijk defrisse vrijheidswind
van de revolutie schoon schip
maakte met oude vormen en

gedachten, moesten de schrijvers
in het nog halffeodale Duitsland
historischepersonages voorzien
van nieuwe intriges en gebruik
maken van metaforen om hun

maatschappelijke visie verteld te
krijgen. Bij deze "Sturm und
Drang" -generatie werd de

historie geromantiseerd en naar
de hand gezet van de schrijver.

den anders opgebouwd en vooral de sce
nografie en wondermooie aankleding
maken het stuk ook vandaag nog geniet
baar. De spelers lopenrond inwat tijdloze
maar erg hedendaags aandoende kos
tuums.
In een adembenemende decor (van Jan
Versweyveld) vol stille verwijzingen

naar zijn wereldrijk, bestuurt Filips als
eeneenzaamambtenaartje zijn imperium.
In zijn rijkwaarde zonnooitondergaat, is
zijn enige contact met de realiteit een
belletje op zijn bureau om zijn vertrou
wensmannen aan het werk te zetten in
steeds weer onrustige provincies. Wat
WarreBorgmanshier alsdewantrouwige
maarvooralvereenzaamdeFilips neerzet,
is zeer sterkmet als hoogtepunt zijn con
frontatie met Carlos (Dirk Roofthooft).
"Ik ben alleen", zegt hij als antwoord op
Carlos' woorden, "Ik gruw van de ge
dachte, eenzaamen alleen,jaopeentroon
alleen te zijn."Enkele rollenkomenophet
grote podium niet goed uit de verf. Dat
kan te maken hebben met het beperkt
emotioneel geheugenvan tejonge acteurs
en minder met regie of talent De Tijd
acteurs hebben vanuit hun achtergrond
geleerdgevoelens direct enaangrijpendte
uitenop een klein podium. Dat werkt niet
altijd in een grotere zaal waar het inge
houden spel, het langzaamopbouwenvan
de dramatiek, en het bespelen van de
eigen nuancemogelijkheden veel duide
lijkermoet wordengebruikt Zonder rijke
emotionele ervaring alsmenskan dat niet
enmen moet die ervaring ook nog uit het
geheugen kunnen halen en op de scène
neerzetten.

Eddie Vaes

De Tijd speelt Don Carlos van Friedrich
Schiller tot eind oktober in de grote schouw
burgen van Tumhout (6/10), Hasselt (7/10),
Kortrijk(19/10),Brugge (21/10), Leuven(24/
10) en Gent (28 en 29/10) in de Vooruit.
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Wie ooit naar een IJzerbedevaart is ge
weest, beseft dat de mensen op de weide
meer voor de happening dan voor de toe
sprakenkomen. Toeh isdeze manifestatie
eenuitingvanbewustzijnvaneenbepaald
gedeelte van de bevolking, vaneen bewe
ging. Daarom is het wel nuttig eens aan
dacht te besteden aan deze jaarlijks
terugkerende gebeurtenis.
Niet zonderjournalistiek talent en met de
nodige zin voor kritiek is deze prestatie
geleverd door twee jonge historici : Pol
Van Den Driessche en Rik Vertinde. De
auteurs zijn zelf Vlaams nationalisten,
verbonden aan de persdienst van Hugo
Schiltz. In de titel is dan ookniet toevallig
de oproep van het Uzerbedevaartcomité
"Volk word staat" terug te vinden. Maar
deze historiek van "Zestig keer op bede
vaart naardeIJzer" (ondertitel) is daarom
nog geen kwijlende lofzang op het hele
gebeuren.Zich goedbewust van het deli
catevan hun opdracht, hebben de samen
stellers een reconstructie gemaakt van
jaar tot jaar. Telkens wordt de bedevaart
in een ruimerecontext geplaatst,doormet
nameeen resumétemaken van desituatie
in België op dat ogenblik. Daarnaast
worden enkele belangrijke feiten en
trends op internationaal vlak aangehaald.
Het geheel is voorzien van boeiend foto-

De concerterende "New Music", waar
mee de Beursschouwburg in het seizoen
1988-1989 naar het hippe Brusselse pu
bliek mikt, werd maandag 26 september
ingespeeld door het "Kronos String
Quartet" uit SanFrancisco. Het is nietde
eerste keer dat zij hier bij ons te beluis
terenvallen -in illo tempore blikte deBRT
zelfsde 4 uurdurende sonate vanMorton
Feldmanin- maarhet iswelde eerste keer
dat hiervoor eenpubliek wordt gevonden
dat niet met de traditie van de kamermu
ziek vertrouwd is.
Wellicht heeft een goed deel van het
nieuwsgierigepubliek zich trouwens aan
een heel wat vreemdsoortiger muziek en
meerbizarre scenische acts verwacht dan
wat dit klassieke strijkkwartet als recital
ten beste gaf. De promotie voor dit con
cert, dat door het Jongfestival van Vlaan
deren mee georganiseerd werd, hamerde
vrij hard op de non-conventionele ver
schijning van Kronos. Maar omdat con
venties nu eenmaal samenvallen met
bepaalde maatschappelijke segmenten,
wordtdebreukermee slechts als dusdanig
ervaren door die groep die zich met deze

BOEK-60 IJzer
bedevaarten

materiaal. Daarin vinden we heel wat
bekende en ook controversiële figuren
terug.Men krijgt plaatjes voorgeschoteld
van de gedynamiteerde toren en de staps
gewijze heropbouw. Mensen die in de
Vlaamse beweging een belangrijke rol
hebben gespeeld, passeren de revue :
Pieter Geyl, Renaat Veremans, Cyriel
Verschaeve en ookWilfriedMartens, die
in 1958hetpodium beklom in Diksmuide.
De auteurs zijn mild geweest voor het
verleden en stellen zich open voor de
toekomst. "Wij alvast blijven geboeid
door dit quasi unieke gebeuren. Op voor
waardedat de verantwoordelijken verder
zoeken naar de actuele vertaling van de
basisgedachten, daarbij niet bevreesd
nieuwepaden tebewandelen en te breken
met allerlei vervaarlijke theorieën die in
de rand van deze jaarlijkse ontmoeting
opduiken." In hetboek zelfmissen wewel
een scherpere analysevan decollaboratie
en een duidelijker afwijzing van het ex
treem-rechtse canaille dat zich telkenjare

MUZIEK-
Kronos String Quartet
geplogenheden heeft geïdentificeerd.
Wanneerdan een kamermuziekensemble
het podium betreedt, niet in rok -het uni
form van dezogenaamdeernstigemusici
maar in gewoon modieuze pakken dan
vallen de liefhebbers van performances
allerhande, of de rock-, folk- en jazzfans
daarvan niet achterover. Het blijkt dat je
een publiek in Brussel op het verkeerde
been kan zetten zonderonmiddellijk afge
straft te worden -ik zag geen mens osten
tatiefde zaal verlaten. Men mag toch wel
aannemen dat promotieteksten van de
zelfdebronnadergelijk voorval met meer
zout genomen worden.
Al bij al was het recital van Kronos een
geslaagde aanloop tot de New Music
series, een soort voorspel dat een zinvol
referentiekader tekende, waaraan de rest
van de negen muziekvoorstellingen mo
gen getoetst worden. Het Kronos-pro
gramma, met onder meer werken van
Ives, Cage, Feldman en Glass,was goed

Il

weer naar Diksmuidebegeeft.Misschien
komt dit doordat de schrijvers van het
boek als Vlaams-nationalisten niet kun
nen beklemtonen dat de verheerlijking
van het eigen volk een vorm van nationa
lismekan worden dievrij snel aanleuntbij
radicaal rechts.Logischwant desuprema
tie van het eigen volk poneren impliceert
dat anderen iets minder waard(ig) zijn.
Van Den Driessche en Verlinde stellen
dat drie "Fronteisen" steeds terugkeren :
"Zelfbestuur", "Nooit meer oorlog" en
"Godsvrede". Met betrekking tot de eer
ste twee doelstellingen zijn ze vrij op
timistisch, gezien de binnen- en buiten
landse ontwikkelingen. Maar, "Blijft
echter de vraag hoe we het Vlaanderen
van morgen zien. De positieve ver
draagzaamheid -een hedendaagse vertal
ing van deGodsvredegedachte- isjammer
genoeg geen groot aandachtspunt. Het
IJzerbedevaartcomité staat opnieuwvoor
een uitdaging..." Zo bekeken doet pro
gressief Vlaanderen er misschien
verkeerd aan deze vredesmanifestatie
grotendeels te negeren.

Patrick Florizoone

Volle wordstaat: Zestigkeer opbedevaartnaar
de IJzer / Pol Van Den Driessche en Rik
Verlinde.- Diksmuide: IJzerbedevaartcomité,
1988.-141 p ..- 680 F

voor enkele betekenisvolle fragmenten
uithetmuzieklandschapvandemodemen
uit de VS, wegbereiders en jongeren,
iconoclasten en nieuwe simplisten naast
mekaar.
Dat alles werd vertolktdooreen ensemble
dat als geen anderdezemuziek beheerst
velewerken staan trouwens al lang op hun
repertoireen twee werken werden boven
dien speciaal voorditkwartet geschreven.
Wat wil je nog meer?
Het Kronos String Quartet is inderdaad
een precies, soepel en gewillig instrument
voor deze, wat de uitvoerings-praktijk
betreft, nogal muzikale tendenzen.
Zij spelen met een homogene en heldere
sound, zonder franjes, recht voor de vuist
en toch subtiel; bijwijlen met brio en erg
virtuoos.Daarvan kanjejeook thuis laten
overtuigen door een half dozijn platen 
het wordt wellicht zoeken om zeop dekop
te tikken- met werk gaande van Gloria
Coates tot AstorPiazzolla. Kronos is een
stabiele basis voor verdere avonturen in
New Music.

Miel Vanattenhoven 1



Een interessante flop. We mogen van
geluk spreken dat met een dergelijke titel
de regisseur geen vervolg meer kan ma
ken.Deplot vertrektnochtans van een uit
stekend idee: wat gebeurde ermet de ziel
vande historischepersoon van.Jezus toen
hij begon te beseffen dat hij dood was ?
Martin Scorsese toont de Christus als
mens. Hij heeft twijfels over zijnroeping,
begeertde choquante vampMagdalenaen
is niet al te welsprekend (zijn maiden
speech lijkt nergens op). Hij droomt van
een gewoon leven van trouwen, vrijen en
kinderen hebben. Scorsese voelde zich
blijkbaar veel beter bij zo'n realistische
Jezus dan bij de devote kwezel die som
migen van hemmaken.
Dedualiteit vanJezus is gebaseerdopeen
zin uiteenpsalmdie hij aan hetkruis zegt:
"Vader, waarom hebt Gij mij verlaten?"
Een twijfel in een moment van uiterste
desolaatheid. Misschien heeft hij nooit
echt geloofd dat zijn vader hem zou of
feren. Hij verwachtte waarschijnlijk een
deus ex machina, Zoals alles tevoren in
zijn leven, dacht hij dat dit ook een test
was.
Scorsese behandelt ook het thema van de
roeping. Roeping is keuze. In het

Nog tot 6 november staat de bonte
vlaggenverzameling Gran Pavese op de
Waalse Kaai voor het Museum van He
dendaagseKunst Antwerpen (MUHKA).
In het museum zelf hangt een andere set
vlaggen als tweedimensionale kunstwer
ken aan de muren. Vijftig internationale
hedendaagse kunstenaars kregen van de
Nederlandse Stichting Gran Pavese de
opdracht een vlag van 2 bij 3 meter te
ontwerpen, die met één van de korte zij
den aan de vlaggemast bevestigdmoest.
Verder was er geen enkele beperking.
Met het vlaggenproject haalde hetMUH
KA niet meteen de boeiendste tentoon
stelling inhuis. Teveelkunstenaarsvatten
de lap stof op als een drager van beelden
die zij al eerder opschilderslinnen, papier,
hout of een muur aanbrachten. Van ver al
zie je een Keith Haring, een Matt Mulli
can, een NicolaDe Maria, een Ben Vau
tier, een Hanne Darboven... wapperen.
Vlaggen dus als een "schilderij" op doek
zonder spieraam.
Veel interessanter zijndan ookde ontwer
pen van bijvoorbeeld François Morellet,
Robert Longo of Bernard Bazile die de
beweeglijkheid van de aan de mast wap
perende vlag uitbuiten. Longo en Bazile

zelfs verder door expliciet te ver
n naar aspecten van hun multidisci

FILM-
The Last Temptation

of Christ

•
katholicisme kiest men vaak zonder te
weten of het alternatief beter of slechter
was. Scorsese vertaalt die twijfel in struc
tuur en splitsthet verhaal. Vanafnuzijner
tweescenario's : Jezus alsMessiasaanhet
kruis gestorven en Jezus als gewone
mens. Ineendroomaanhetkruiswordt hij
bezochtdoor eenangeliekwezendat hem
het volgende aforisme leert : er is maar
één vrouw ter wereld maar ze heeft vele
gezichten. Als het ene wegvalt, staat er al
een ander klaar om haar plaats in te ne
men. Bijna een slogan voor een
huwelijksbureau.
In het begin evolueert de film heel traag.
De beelden blijven te lang statisch. Naar
het einde toe zitten we plots in een
stroomversnelling, waar men bijna door
de levens van de personages vliegt :

BEELDENDEKUNST-
Kunst in de

wind
•plinair werk. Robert Longo's kunst be-

staat uit foto's, film, beelden, reliëfs,
schilderijen en tekeningen en in zijn vlag
verwerkt hij de gangbare vlagstrepen tot
een videotestbeeld. Bernard Bazile, die
sinds 1982 samenmet .Jean-Marie Busta
mante onder de naam Bazilebustamante
de meest uiteenlopende objecten presen
teerde, liet zijnvlagmeteenhoutstructuur
bedrukken.Wanneer dewindvatkrijgtop
dezePlanche ontstaateengolvendlijnen
spel dat herinneringen oproept aan deco
ratieveelementenende veleverwijzingen
naar de binnenhuisarchitectuur, nadruk
kelijk aanwezig in het werk van Bazile
bustamante.
HansHaacke tenslotte geeft aan zijn vlag
eenpolitieke connotatie. Hij ageert tegen
het racisme in Zuid-Afrika met de vlag
"Apartheid", die uit twee delen bestaat:
bovenaan de zwart-groen-goudkleurige

Magdalena vrijt met Jezus, wordt
zwanger, sterft en wordt vervangen door
Maria, zuster van Lazarus, allemaal in
minder dan tweeminuten. Dertig secon
den later gaat Jezus met zijn familie en
vier(!) kinderennaardemarkt. Eensdatje
de smaak te pakkenhebt, natuurlijk. Alsje
in het tweede gedeelte van de film even
omkijktnaariemanddie kucht, hebje drie
jaar gemist.
De enige echte vondst van de film is de
engelbewaarder. Een schitterende ver
tolking die voor een boeiend "dénoue
ment" zorgt.
Willem Dafoe, die Jezus vertolkt, lijkt
niet op onze heiligenprentjes. Hij heeft
meer iets weg van een Italiaanse dis
cofiguurmet constipatieproblemen.
De film is een miskleun, een lelijke
kiezentrekker, een misbaksel. Na veertig
minuten zei iemandopde rij voor me: als
die vent nog één keer naar de woestijn
durft gaan, ben ik weg. Maar hij mocht
niet van zijn vrouw.

Walter DeBrouwer

The LastTemptationofChrist (Martin Scors
ese, regie; Paul Schrader, scenario; gebaseerd
opde romanvanNicos Kazantzakis).

van hetANCeneronder de nationale vlag
van Zuid-Afrika waar een knoop in zit
waardoor het doekniet vrijelijkkanwap
peren.
Alles bij elkaar genomen een zeer voor
spelbare tentoonstelling die de
geïnteresseerde Belg geenszins een bre
der inzicht in de actuele kunsttendenzen
geeft Aangezien de musea in België
nauwelijkseennoemenswaardige collec
tie actuele kunst bezitten -de verzameling
van het MUHKAis momenteel nog zeer
miniem- heeft het Belgische publiek in
vergelijking met andere landen relatief
weinig hedendaagse kunst gezien. Er is
hier een gebrek aan diepgang in het ken
nen van het oeuvre van bepaalde protag
onisten die belangrijk zijn voor het be
grijpenvanwatervandaaggebeurtenwat
erinde voorbije tien-vijftienjaargebeurd
is. Daarom rijst bij mij de vraag waarom
MUHKA-directeur Flor Bex de vlaggen
niet met representatief werk van de kun
stenaars geconfronteerd heeft. Op die
manier hadhij eenduidelijke oriëntatie in
de complexiteit van de hedendaagse ar
tistieke produktie kunnen bieden en was
het nieuwe seizoen inhetMUKHAbelof
tevol gestart. Tinne Bral
MUHKA, Lwvensna 32, 2000Ans4"]
Dinsdag tot en met zondag van 10 tot 17 u~



MEDIA-
Daniël Buyle, ontslagen. Dany Huwé en
PietDéslé naar VTM, en erzullen ernog
volgen.

Liftkooi
In die omstandigheden bleef de radio
nieuwsdienst verplicht om22 nieuwsbul
letins perdag te verzorgen, metdaarbij de
binnenlandse pers of BIPO, en per dag
twee edities van het duidingsmagazine
Actueel, de zomer niet meegerekend.
Tussen de nieuwsredactie en Actueel
botert het ook al niet, maar dat zou ons
tever leiden.
Na de krantenheisa over de problemen
binnen de radionieuwsdienst, volgt een
onuitgegeven initatiefvanCasGoossens:
de redactie wordt naar "boven", naar de
negende directieverdiepinggesommeerd.
De ironie wil dat de radioredactie die dag
net in één enkele liftkooi past. Cas Goos
sens bezweert de redactie om interne
problemenookbinnenskamers te houden
enkondigt tegelijkaandat eropzeerkorte
termijn 15 journalisten zullen bijkomen
omde gaten te vullen. Zeskomeneruit de
wervingsreservevanhet laatstejournalis
tenexamen. Ze kunnen meteen aan hun
statutaire stage beginnen. De negen an
dere nieuwelingen komen ook uit het
examen : het gaat om de mensen die wel
geslaagdwaren, maarnet geen60percent
van de punten haalden. Zij krijgen een
baan als contractueel journalist aange
boden. Nood breekt wet, zegt Cas Goos
sens, het is crisis en dus moeten de
nieuwkomers zonder veel opleiding, of
eigenlijk zonderopleiding tout court aan
de slag. 'Ze worden opgeofferd aan de
algemenepaniek.

"Het vuur is eruit"
Endan komt opdezelfde vergaderinghet
echte nieuws. Er is een crisis op de radio
en de huidige hoofdredacteur (Roger
Adams)kandie niet de baas", zo zegtCas
Goossens. "Het vuur is eruit bij Adams",
zegt Cas Goossens. Adams kan dat
moeilijk tegenspreken want hij is niet op
de ongewone vergadering aanwezig. Net
opdie dagmoet hij met zijn gespierde lijf

hoofdredacteur (een ramp, zo wordt
gezegd) onder de vleugels van AG Cas
Goossens, also His Masters Voice. Jan
Robberecht, van hoofdredacteur naar
valium, dan opnieuw hoofdredacteur, en
nu verplicht ziek, want dat bestaat ook.
Hugo Van Dienderen, groen kamerlid.
FilipDeCock, gestorven na een slepende
ziekte. Mark Duysters, weg naar Cobra,
de nieuwsdienst van een reeks vrije
radio's. Mark Gevaert, van "niets" naar
de nummer twee binnen de BRT
hiërarchie (niet echt, maar toch, de rech
terhand van Cas Goossens, zoals Goos
sens dat was voorPaul Vandenbussche).
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Paniek op de
BRT
•

Maandagmiddag 3 oktober heeft
algemeen bestuurder Cas Goos
sens van de BRT (AG in de
omgangstaal) Jos Bouveroux

aangesteldals adjunct-hoofdre
dacteur van de radionieuws
dienst. Hetgaat om een nieuwe
en tijdelijkefunctie, in afwach
ting van een grote herschikking
binnen de BRT-topgelederen,
waar het spook van een

efficiëntie-studie waart. Maar het
is ook eenpaniekreactie, ofzeg
maar uitdrukking van onmacht,
tegenover de "zwareportemon
nee-taktiek" van de commerciële
zender VTM. Wantwaar VTM

haar nieuwsredactie vandaan wil
halen, is duidelijk : bijde open

bare omroep.

"Dehonden blaffen en de karavaan trekt
voorbij". Dat moet menig BRT-ra
diojournalist gedacht hebben tijdens de
turbulente septembermaand. Het anders
(en in se) anonieme medium stond meer
in de belangstelling dan de BRT-bonzen
wel gewenst hadden. Overigens hebben
de BRT-bonzen altijd een hartsgrondige
hekel aan publiciteit rond moeilijkheden
in de nieuwssector. En deze keer was
meerdan raak.
Op een persconferentie -eind september
maakte de BRTzijn plannen bekend om
VTMqua nieuws te counteren : televisie-
headlines om 19uur, eenechtjournaal om
19.30eneenklokvast en volwaardigbul
letin om 22.30 uur. Helaas heeft de tele
visieredactie niet de man/vrouwkracht
om die nieuwe initiatieven te dragen.
Maar dat iseenandere zaak,enallichteen
detail.
Op de bewuste persconferentie was ook
Jos Bouveroux aanwezig, in theorie om
verslag uit te brengen voor de radio, in
praktijkomde aandachtvan de kranten te
vestigen op de abominabele toestand van
de radionieuwsdienst. Het bleekeen zeer
efficiëntmiddel omdemedia te halen. De
dag na de persconferentie werden de
nieuwe televisie-initiatieven terloops
aangeraakt op kolom vier, de radio
perikelen stonden in de titel.

Leegloop
Zo was er ondermeer sprake van een
dreigingmetboycotvanhetbinnenlandse
persoverzicht, een overjaarse heilige koe
binnen de BRT. Boycot, als de radiore
dactie tegen 1 novemberniet 10journalis-.
ten erbij zou krijgen. Geen overdreven
eis, alle omstandigheden in acht
genomen. De lijst van radiojournalisten
die de redactie ineen zeerrecent verleden
verlaten hebben, is meer dan in
drukwekkend te noemen. Een poging tot
opsomming : Lea Cornelis na een lange
ziekte naar deWereldomroep. MarkVan
Glabbeek gebuisd in zijn stage als jour
nalist, terug naar de persdienst. Mark
Platel naar het Belang Van Limburg.
Guido Knapen na een korte periode als



meehelpen bij de aanleg van een nieuw
vaststapijt in zijn woning,alsmedebij het
aan- en wegslepen van de meubelen. Hij
zaldat later iets tevaak herhalen,zowordt
gezegd. En daarom moet er een adjunct
hoofdredacteur bij de radionieuwsdienst
komen, die enerzijds de summiere oplei
ding van de nieuwe journalisten orga
niseert, en die tegelijk nieuw leven
probeert tebrengenbinnenderedactie.Er
wordt een heus referendum georgani
seerd, ook al onuitgegeven.

Geheim referendum
De redacteurs kunnen -anoniem- drie
namen op papier zetten van collega's die
zeeventueel misschien voorenige tijd als
baas zouden kunnen verdragen. Het ini
tiatiefveroorzaaktongemakkelijkheid bij
oudereredacteurs met de rang van redac
tiesecretaris. Democratie, ja maar met
mate. Bij anderen wordt het initiatiefvan
AG Goossens op ongeloofonthaald : net

iets te veel democratie.
Hoedanook : het referendum gaat van
start met één echte kandidaat en met één
favoriet De kandidaat is Paul De
Maeseneer, Gentenaar. Hij is, zo wordt
gezegd, niet geliefd op de redactie, maar
hij heeft visie op het nieuws. De favoriet
is Jos Bouveroux, die vroeger al een paar
keer hoofdredacteur ad interim was, toen
na de malende Robrecht ook bij Guido
Knapen de zenuwen het begaven. Of
Bouveroux de meeste stemmen heeft
gehaald binnen de redactie is onbekend.
De stemming was geheim en het ging
maar om een advies waarmee AG Goos
sens vrijelijk kon omspringen.

8 hoofdredacteurs in 8 jaar
En, de opdracht van Bouveroux is maar
een tijdelijke. Want tegen Nieuwjaar
staan er grote verschuivingen te
gebeuren. Promoties uiteraard, door het
vertrek van een aantal journalisten naar

-

VTM. Maar er is ook sprake van het
afschaffen van deBestuursdirectieIfor
matie -nu in handen vanKarel Hemmere
chts. In zijn plaats zou er een directeur
televisienieuws komen en een directeur
radionieuws komen.Voorde televisie zit
Etienne Van den Bergh (De Zevende
Dag) op de eerste rij. Zijn verleden is
omstreden. Voor de radio wordt gezegd
dat er iemand van "buiten de redactie"
moet komen.En danwordt ergedacht aan
Jan Ceuleers, ex-Wetstraatjoumalist, ex
kabinetschefbij SP-ministerDewulf, vele
malen gebuisd voor bevorderingen.
Ceuleers is nu baas van de dienst niet
commerciële reclame. Een afdeling die
zoals bekend, gedoemd is om te ver
dwijnen.
De meeste radiojournalisten zal één en
anderworst wezen, zo hoorje zeggen. Ze
hebben in acht jaar tijd evenveel hoofdre
dacteurs zien passeren. En dat is wellicht
van het goede iets teveel.

Oscar Grawet
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Gemeenteraadsverkiezingen

9 oktober 1988

Het nationaal belang
van het gemeentebelang

Zes jaar geleden verloor de CVP meer dan de
helft van haar gemeentelijke absolute meer

derheden in Vlaanderen. Volgens Johan
Ackaert dreigt ditfenomeen zich te

herhalen bij de verkiezingen van
volgende zondag : 60% van
de huidige absolute CVP

meerderheden staat opnieuw
te wankelen. Die evolutie op gemeentelijk

vlak kadert trouwens in de algemene electorale

achteruitgang van de Christelijke Volkspartij.
In dit dossier heeft Johan Ackaert het zeker
niet alleen over de CVP. Hij onderzoekt de
evolutie van alle grote Vlaamse partijen
in de aanloop naar de gemeenteraads
ver-kiezingen van oktober '82 en
gedurende de periode'
82-'88. Hij legt ook uit
waarom het nationaal belang van die
lokale verkiezingen steeds meer toeneemt.-

Ter herinnering, wie waren de winnaars
en verliezers in 1982? De meest opval
lendefenomenen waren toen het verlies
van de CVP, VU en in mindere mate de
PVV, de opkomst van AGALEV en voor
het eerst sinds lang een (geringe) vooruit
gang van de SP.

Berekend opbasis van het aantal gemeen
ten waar de CVP deelnam aan de kies
strijd, noteren we een achteruitgang van
42.6% in 1976 naar 37.6% in 1982. In
1976 beschikte de CVP in zetelaantal
uitgedruktovereen absolutemeerderheid
(50.0%) in Vlaanderen, in 1982 niet lan
ger (45.2%). De CVP-leiding zelf be
schouwde die uitslag als een succes, maar
gebruikte de rampzalige uitslag van de
parlementsverkiezingen van 8 november
1981 als referentiepunt. Die interpretatie
van de CVP-leiding was hoogst merk
waardig. In de weken die aan de gemeen
teraadsverkiezingen voorafgingen deed
toenmalig voorzitter F. Swaelen zijn uit-

Eerste best om elke band tussen gemeen
[teraadsverkiezingen en het natio-nale po

De winnaars en
verliezers van

10 oktober 1982

litiek bedrijf te verdoezelen.

CVP-bolwerken
Het CVP-bolwerk bij uitstek was in 1982
het arrondissement Kortrijk, goed voor
49% van de stemmen, de laagste score
haalde de CVP in het arrondissement
Antwerpen (30.4%). In 74.2% van de
vergelijkbare gemeenten (243) ging de
CVP achteruit. In 1976 beschikte de CVP
nog in 45.1% van de gemeenten over een
absolute meerderheid, in 1982 liep dit
percentage terug tot 30%. In feite verloor
de CVP meer dan de helft van haar abso
lute meerderheden, maar dit verlies kon
ze compenseren door nieuwe absolute
meerderheden in 22 gemeenten (waarvan
8 waar de CVP voor het eerst onder een
nationaal nummer deelnam aan de verk
iezingen). In tabel I worden die verschui
vingen in absolute meerderheden ver
geleken tussen 1976 en 1982 per provin
cie.
In 1976 kwamen inAntwerpen en inLim

77.

burg in meer dan de helft van de gemeen
ten homogene CVP-meerderheden tot
stand. In 1982 bereikte het aantal absolute
meerderheden in geen enkele provincie
40%. De resultaten zijn het merkwaar
digst voor de provincie Limburg: in 1976
de provincie met de meeste absolute CVP
mecrderheden, in 1982 op één na de pro
vincie met de minste.

De anderen
AGALEV nam voor de eerste maal deel
aan de gemeenteraadsverkiezingen in een
zestigtal gemeenten en haalde in die
gemeenten 5.7%. AGALEV haalde haar
aanhang toen vooral in de veelal wel
gestelde (en groene) randgemeenten rond
de stedelijke centra.
Aansluitend op de stabilisatie van haar
score op 8 november 1981 betekende de
uitslag van de gemeenteraadsverkiezin
gen in 1982 het begin van de stille omkeer
voor de SP. In procenten uitgedrukt was
die ommekee, bezwaorlijk speclacularrte

1

noemen (van 21.3% naar21.6%), maar de
SP boekte vooruitgang in 64.6% van de



vergelijkbare gemeenten (243). Dit kon
evenwel niet verhinderen dat de socialis
ten 4 van de 7 absolute meerderheden
moesten prijsgeven, niet toevallig ge
meenten in het Antwerpse. Als troostprijs
werd Willebroek als rood bastion bin
nengerevcn.
DePVV verloorzwaarvergeleken met de
parlementsverkiezingen van 1981 maar
minder vergeleken met de vorige ge
meenteraadsverkiezingen. In degemeen
ten waar de liberalen deelnamen aan de
stembusslag daalde haar aandeel in de
stembus van 15.9%naar 15.7%. In 54.5%
van de vergelijkbare gemeenten wonnen
de liberalen, maar ze speelden 2 van de 6
absolute meerderheiden kwijt

Uit bovenstaandartikel blijkt dat degrote
Vlaamsepartijen in '82 een deel van hun
gemeentelijke absolute meerderheden
kwijtspeelden.31,1%van de308 Vlaamse
bestuursmeerderheden waren in de voor
bije zesjaar nog slechts absdolute meer
derheden.Maar omwelkemeerderheden
gaat het dan,waarkomenwelkemeerder
heden voor en wie doet het met wie ?

De CVP beschikte tijdens de voorbije
legislatuur in 92 gemeenten over een
voldoende meerderheid om alleen te be
sturen. Niettemin vormde deze partij
(wellicht met het oog op de toekomst) in
drie gemeenten een coalitie met de libe
ralen (Dendermonde, Waasmunster en
Oudenburg).Van de overige 89 gemeen
ten lijken demeerderheden in 36 gevallen
bijzonderwankel (1 zetel). In 18 gevallen
berust de meerderheid op slechts de helft
plus twee van de zetels. Bijgevolg staat in
ruim 60% van de gevallen de absolute
CVP-meerderheid op de helling.
Deontwikkelingen in dezegemeenten zal
op 9 oktober in de Tweekerkenstraat met
argusogen gevolgd worden. Van de 69
gemeenten waar deCVPin 1982 deabso
lute meerderheid kwijt speelde, werd
meteen in meerdan dehelft van degeval
len een anti-CVP coalitie op de been
gebracht. Het problematische aan deze
coalities was het feit dat de betrokken

1

partijen behoudens hun aversie tegen de
CVPbeleidsmatig en ideologisch weinig

1
raakpunten hadden, met alle gevolgen

Hetzelfde scenario deed zich min ofmeer
voor bij de Volksunie : grote achteruit
gang vergeleken met de parlementsver
kiezingen, beperktere vergeleken met
1976. In 52.3% van 149 vergelijkbare

-
Lokale coalities

1983-1988

•
voor de stabiliteit en het dynamisch ka
rakter van deze bestuursmeerderheden
vandien.
De SP bestuurt in twee gevallen de ge
meente zonder coalitiepartner (Harelbe
ke en Zelzate). In Nieuwpoort en Wille
broek sloten de socialisten ondanks hun
absolute(maarkrappe)meerderheid in de
gemeenteraad een akkoord met de libe
ralen als een soort wissel op de toekomst.
Enkel in Zelzate beschikken de socialis
ten overeen ruimemeerderheid. DePVV
bestuurt alleen in Lubbeek, Zoutleeuw,
Mesen cnMoerbeke. Slechts in het laatste
geval is de meerderheid vrij ruim, in de
drie eerst vermeldegemeenten kunnen de

gemeenten ging de VU evenwel vooruit.
DeVolksunie verstevigdewel haar enige
absolute meerderheid (onder de naam
Verjonging) in Bree, de thuishaven van
Jaak Gabriëls.

liberalen maar op één zetel overschot
rekenen. Voorde enigeVU-meerderheid
in Bree zullen zich waarschijnlijk geen
problemen stellen.

Besturen
De aanwezigheid in de bestuursmeerder
heden van elke partij loopt niet gelijk in
elke provincie zoals blijkt uit tabel II. De
meest opvallende provincie is opnieuw
Limburg, waar de CVP, in vergelijking
met haar aanwezigheid in de overige
Vlaamse provincies, het minst deel uit
maakt van de bestuursmccrderheden.
Herinneren wc eraan dat de CVP in deze
provincie in 1976 in 54.5% van de ge
meenten absolutemeerderheden vormde,
hetmeestevan het hele Vlaamse land. Bij
de SP valt het omgekeerde op. In geen
andere provincie zijn de socialisten zo
sterk vertegenwoordigd in de gemeente
besturen als inLimburg.DePVVbestuurt
hetmeest meeinOost-Vlaanderen, uitge
rekend daar waardeVUhet minst partici
peert in de coalities.

TABEL 1: ABSOLUTE CVP-MEERDERHEID 1976-1982

Antwerpen Brabant West-VI. Oost-VI. Limburg Totaal

1976 36 23 26 30 24 139

1982 24 16 24 17 11 92

Aantal 70 65 64 64 44 308
gemeenten

Antwerpen Brabant West Vl. Oost-VI. Limburg Vlaamse
Provincies

TABEL II: AANWEZIGHEID VAN ELKE PARTIJ IN DE
BESTUURSMEERDERHEDENNAARPROVINCIE

CVP 47 41 36 43 23 190
SP 23 23 16 17 20 99
PVV 15 18 12 22 12 79
vu 15 14 10 9 8 56
Diversen 23 22 25 19 17 106
Aantal 70 65 64 65 44
gemeenten

lsl



TABEL III: SAMENSTELLING VANDE COALITIES

CVP SP PVV VU Diversen Aanwezig in
Bestuur

CVP 17.9 22.1 10.0 11.1 61.7
SP 34.3 32.1 30.3 41.4 32.1
PVV 53.2 25.6 - 30.4 11.4 25.6
vu 33.9 53.6 42.9 39.3 18.2
Diversen 19.8 38.7 8.5 20.8 15.1 34.4

Trouw en ontrouw
Tabel III geeft een beeld van de voorkeur
vanelkepartij inzakecoalitievorming. De
percentages mogen slechts horizontaal
gelezen worden en zijn berekend op basis
van de aanwezigheid in de bestuursmeer
derheden van de partijen die in de linkse
kolomaangegevenworden.Het totaal van
dezepercentages kanmeer ofminderdan
honderdbedragen. Dievloeit voort uit het
feit dat erhomogenemeerderheden zijn of

dat lokale coalities uit meerdan 2 partijen
kunnen bestaan. De CVP en de PVV
hadden na 1982 een uitgesproken voor
keur voormekaar. Er is een sterk vermoe
den dat deze afspiegeling van de toen
maligerooms-blauwemeerderheid onder
druk van de nationale partijleidingen tot
stand kwam. Het beste voorbeeld hiervan
is het geval van de stad Gent. Het wordt
uitkijken na 9 oktober of een dergelijk
scenario zich herhaalt, ofm.a.w. nieuwe-

meerderheden zullen geïnspireerd wor
den door een gevoel van thuis bijje beste
buurman. Zoals de kaarten vandaag lig
gen, is dit niet zo vanzelfsprekend. Een
flink pakvan deCVP-basis sliktedebocht
naar de socialisten vanMartens VIII niet
en zou (gesteund door nationale partijlui
als Gaston Geens) wel eens revanche
kunnen nemen doorop lokaal vlakvrolijk
met de liberalen door te zetten. De CVP
ging minst samen met de Volksunie. Het
is bekend dat in de meeste gemeenten de
verhouding tussen de CVP en de VU
bijzondergespannen is.De VU was vaak
de partij bij uitstek die de CVP van een
absolutemeerderheid afhield. Anderzijds
was deVUvaakdepartij dieop dewip zat
Dit komt tot uiting in de gro-te verschei
denheid van coalities waarin de VU par
ticipeerde. De SP vormde de meeste co
alities met deCVPen dePVV (zij het met
deze laatste doorgaans in de vorm van
anti-CVPmeerderheden).

TABEL IV : CUMULATIE TUSSEN EEN PARLEMENTAIR
EN EENLOKAALMANDAATNAARPOLITIEKE PARTIJ

•

Verkapte nationale
verkiezingen

De inwoners van de Limburgse
faciliteitengemeenteJ/erstappe (met nog
geen honderd inwoners) hoeven zich die
zondag niet naar de plaatselijke dorps
school te begeven. Tegen de enige lijst
"Gcmecntcbclangen-Intérêts Commu
naux" waagt niemand het daar op te
nemen.
Het aantal gemeenten waar zich geen
enkele lijst aandient die verwijst naareen
nationale politieke partij, kende een
merkwaardig verloop. In 1964 kon in
31.3% van de gemeenten de verkiezings-

gestalte als uitsluitend plaatselijk geken
merkt worden. Dit aandeel nam zelfs toe
tot36.7% in 1970 maarkendeeen vrijeval
tijdens de gemeenteraadsverkiezingen
van 1976 (8.9%).
Over dezelfde periode groeide het aantal
gemeenten met een overwegend plaatse
lijkeverkiezingsgestalte (waarmaximaal
één nationalepartij zetels haalt) van 8.7%
(1964) via 10.1% (1970) tot 12.4%
(1976).

Nationalisering kiesstrijd
De meest steile opgang kenden die ge
meenten waarzowelnationalepartijenals
plaatselijke lijsten zetels behaalden. Tus
sen 1964 en 1970 slonk dit aantal nog van
12.4% tot 9.5% maar in 1976 had juist de
helft van de gemeenten een gemengde
verkiezingsgestalte. Dezelfde trend
wordt waargenomen inzake de overwe
gend nationale verkiezingsgestalte (dit
zijn de gemeenten waar plaatselijke lijs
ten weliswaar nog wel deelnemen aan de
verkiezingen maar geen verkozenen ha
len) : een afname tussen tussen 1964 en
1970 (van32.1% naar 25.1%) maar een
(zij het beperkte) aangroei in 1976 tot
28.5%.
Een dergelijk nationaal onderzoek over
de gemeenteraadsverkiezingen van 19821
bestaat helaas niet Een soortgelijke stu-

1

n

7

AGALEV VL. BLOK

710

19 14
3 1
8 5

CVP SP PVV VU

Geen mandaat 35 19
Districtraadslid 1 2
(Antwerpen)
OCMW-raadslid 1 1
Raadslid 29 23
Schepen 9 5
Burgemeester 15 9

Lokale politiek evolueerde in België
doorheen de jaren van langsom meer
naar nationalepolitiek, zij het gedrenkt in
eenplaatselijk sausje. Omdeze stelling te
onderbouwen, steunen we ons op de op
eenvolgende studies van de Leuvense
hoogleraar WilfriedDewachter.

In 1964 verliep in 15.5% van de gemeen
ten (er waren er toen nog 2586 !) de
tweede zondag van oktober rimpelloos.
Wegens gebrek aan mekaar beconcur
rerende lijsten waren verkiezingen daar
uit den boze. Dit aandeel van verkiezin
gen zonder strijd bedroeg in 1970 nog
12.6% (op 2359) gemeenten maar slonk
bruusk tot 0.2% in 1976 (PSC-minister
van Binnenlandse ZakenMichel herleid
de het aantal gemeenten toen tot 596). In
één Vlaamse gemeente staat de verkie
zingsuitslag van 9 oktober '88 reeds vast.



die (maar dan enkel voor Vlaanderen)
bevestigt de aangehaalde trends, zij het
met minder spectaculaire verschuivin
gen.
De toekomst ziet er voor de plaatselijke
lijsten allesbehalve rooskleurig uit. In
1982 behaalden de niet (nationaal) ge
kleurde lijsten in Vlaanderen ongeveer
15% van het totaal bij de gemeenteraads
verkiezingen uitgebrachte stemmen. Het
is daarenboven zeerdevraagwelke lading
zoal onder de vlag van de plaatselijke
lijsten doorgaat. Een deel onderhen zijn te
herleiden tot folkore, geënt op tribale
verhoudingen in sommigedorpsgemeen
schappen, met lijsten als de 'Zevende
Wereldbeweging' inBrugge.
Daarnaast wagen nationalepartijen het in
sommige gemeenten niet onder hun na
tionaal nummer op te komen - veelal
omwille van historische redenen - maar
wel ondereen 'niet-gekleurd' label,genre
'Nieuw', 'Jong' enz.Voorts kennenwede
praktijk van dekartellijsten als tactiekom
homogene meerderheden te breken. Er
bestaan immers nogal wat homogene
meerderheden in Vlaanderen die zeker
geen 50% van destemmen vertegenwoor
digen. De manier waarop de kiescijfers
omgezet worden in zetels bevoordeelt bij
de gemeenteraadsverkiezingen immers
de grootste partij. Zodoende wordt in In
Willebroek momenteel zo'n kartel ge
vormd doorCVP,VU,afgescheurdegro
enen en liberalen tegen de SP. Ten slotte
doken bij de gemeenteraadsverkiezingen
van 1982 een aantal plaatselijke lijsten
'nieuwe stijl' op die wel degelijk begaan
zijn met dekwaliteit vandeonmiddellijke
leefomgeving, openheid, inspraak enz.
Maar ook zij ontsnappen niet aan de na
tionaliseringstendens. AGALEV patro
neert op 9 oktober 18 van deze lijsten.
Hoe moet de teloorgang van de lokale
lijsten verklaard worden?W. Dewachter
verwijst in zijn antwoord op die vraag
naar het verband dat hij vaststelde tussen
de verstedelijkingsgraad en de beschre
ven verkiezingsgestalten in 1964. Het
grootste gewicht van de overwegende
nationale verkiezingsgestalten lag toen
vooral in deverstedelijktegemeenten,dat
van de plaatselijke verkiezingen in de
plattelandsgemeenten. Verschillende au
teurs gevenbovendien aan dat destedelin-

ooral in het nationale politieke be
geïnteresseerd zijn, terwijl de

bewoners van het plattelandmeerbekom
merd zijn om delokaleproblemen.Desa
menvoeging van gemeenten die per 1
januari 1977 inging, had uitgerekend de
bedoeling een schaalvergrotingseffect na
te streven. Plattelandsgemeenten boetten
aan belang in ten voordele van 'geag
glomereerde' dorpen. Daarenboven be
schikten enkel denationalepartij-appara
ten over voldoende organisatiecapa
citeiten om een structuur op poten te
zetten voor een actieterrein dat vaak vijf
ofmeerkeren groterwas dan de vroegere
entiteit.

Lokale nationale mandatarissen
Een andere indicator van de nationalis
ering van degemeentepolitiek is decumu
latie tussen het nationaal en het lokaal
politiekmandaat. In 1983 bekleedden 284
volksvertegenwoordigers en senatoren
een plaatselijk mandaat. 65% van de (in
één van de 308 Vlaamse gemeenten

wonende) kamerleden en senatoren was
tijdens deparlementaire legislatuur 1985-
1987 actief in het plaatselijk gemeen
tehuis of OCMW. Tabel IV geeft de
spreiding weer van deze samenvallende
mandaten over de verschillendepolitieke
partijen.

AGALEV verbiedt principieel de cumu
latie tussen het nationaal en politiek
mandaat. Het is zeerde vraag hoe lang het
zal duren voor de groene partij bezwijkt
voorhet argumentdat de 'degemeenteals
exponent van lokalebasis vertegenwoor
digdmot zijn in Brussel'. Deeenzaat van
het Vlaams Blok beschikte tijdens de
vermeUe legislatuur evenmin over een
zetel in het plaatselijk gemeentehuis. Bij
de grote nationale partijen stellen we het
relatief laagste aantal cumulaties tussen
het nationaal en lokaalmandaat vast bij de
CVP. Ditheeft gedeeltelijk te maken met
hetcumulatieverbod in dezepartij (inzake
grote gemeenten) maar evenzeer met het

mi

feit dat de impact van de standen (Boeren
bond, NCMW en ACW) belangrijker is
tijdens de lijstsamenstelling voor de par
lementsverkiezingen dan de druk van de
'municipalisten'.
Dit bezetten van het lokale veld door de
nationale politiekepartijen vloeit minder
voort uit plotselinge bekommernissen
voor de kwaliteit van de plaatselijke
omgeving maar heeft vooral een strategi
schebedoeling naar denationale politiek.
Aanwezigheid in de gemeenten betekent
ook een vergroting van het recruterings
veld voor nieuwe leden en militanten.
Nieuwe kiezers kunnen aangetrokken
worden door het dienstbetoon van de
lokale politici. Een onderzoek van het
SEVI (studiedienst SP) toonde ter zake
aan dat ca. 90% van de burgemeesters en
71% van deschepen een sociaal dienstbe
toon organiseren. Het electoraal belang
van dit dienstbetoon is onderhand al vol
doende bekend. Dit verklaart meteen het
gebruik waarbij lijsten voor de parle
ments- en provincieraadsverkiezingen
'aangevuld' worden met lokale manda
tarissen.
Voor de lokale mandatarisssen zelf be
tekent het lidmaatschap van een nationale
partij een flinke logistieke steun. Een
nationale partij biedt haar lokale manda
tarissen niet alleen een verkiezingspro
grammaaan dat terplaatse 'à lacarte' kan
ingevuld worden maar opent via rege
ringsparticipatie heel wat gesloten deuren
voor die plaatselijke bewindslui. In de
Belgische gemeentefinanciën vormen de
subsidies een wezenlijk onderdeel van de
ontvangsten van degemeenten.Nationale
politiekepartijen weten veel beterhoedie
subsidiekranen (via de ministeriële ka
binetten) moeten open gedraaid worden
dan een vers verkozen gemeenteraadslid
van de lijstD.O.M. in Wetteren.
Tot slot stippen we aan dat nationale po
litici de uitslagen van de gemeenteraads
verkiezingen analyseren doorheen een
'nationalemicroscoop', atlthans in zover
re het hen goed uitkomt. De nationale
oppositieleiders van 1982 beschouwden
de toenmalige gemeenteraadsverkiezin
gen als een '(mislukte) test voorde reger
ing'. Vandaag kijken zij er anders tegen
over. Hetzelfde geldt voor de PVV,maar
dan in omgekeerde chronologie.

Johan Ackaert 1
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Het onderzoek van Guido Moens en co
over "Suïcide bij jongeren in België" (1)
maakt duidelijk dat ereen sterke toename
is van het aantal zelfmoorden in elke leef
tijdscategorie. Deze evolutie is vooral op
gang gekomen sinds de tweede wereld
oorlog, steltLuc Hamelinck, psycholoog
in het crisiscentrum van de Leuvense
Academische Ziekenhuizen. Jaarlijks
worden hier400patiënten voormaximum
14 dagen opgenomen.Het teambestaande
uit een drietal psychiaters, een psy
choloog, een maatschappelijk werker en
14 verplegers pogen in die tussentijd de
opgenomenen te motiveren tot verdere
begeleiding en proberen ter zake al een
eerste richting aan te wijzen. Iets minder
dan de helft van het aantal opgenomen
patiënten heeft recent een mislukte zelf
moordpoging achterde rug.Hamelinck is
dus goedgeplaatst om over het
suïcideprobleem iets te vertellen. Hij
verrichttedaarenbovenoverdit probleem
nogalwat onderzoek en was recent op een
internationaal congres in Leuven over
client-centered therapie, spreker over
hulpverlening aan zelfmoordpatiënten.

Lagere drempel
Hebt u een verklaring voor de toename
vanhetaantal zelfmoordensindsde twee
de wereldoorlog?
Luc Hamelinck : Sinds die periode is er
een nieuwe generatie middelen op de
markt gekomen waarmee het zoveel
gemakkelijker is omzelfmoord teplegen,
namelijk de psychofarmaca. De drempel
om een geweer te grijpen, de gaskraan
open te draaien is zoveel hoger dan een
slaapmiddel tenemen. Iemanddoden met
een bajonet is ook zoveel moeilijker dan
de druk op de knop vanop afstand. Die
psychofarmaca hebben een cultuur doen
ontstaan, waarbij het gemakkelijk is om
kunstmatige middelen tot zich te nemen
teneinde zich beter te voelen. Mensen
leren nog nauwelijks hoe ze moeten

•
KRONIEK-
Een gesprekmet zelfmoord
psycholoogLuc Hamelinck

Recht op
zelfmoord ?

"Het sterftecijfer als gevolg van
zelfmoord onder Belgische
jongeren tussen 15 en 24 jaar
oud, verdubbelde nagenoeg als
men deperioden 1970-74 en

1980-84 met elkaar vergelijkt" .
Ditmediabericht deed begin
september velen opschrikken.

omgaanmet zwareemoties zoals het ver
lies vanwerk ofpartner, zodat zevaakerg
diep in deput zitten.Niet alleen het aantal
zelfmoorden is sinds de tweede wereld
oorlog spectaculair gestegen, ook het
aantal depressievemensen. Als jedaarbij
incalculeert dat veel personen die een
zelfmoordpoging deden afkomstig zijn
uit ontwrichte families, waarin de vader
ontbrak, ofwaarin de ouders alcoholisten
waren ofhunkinderen sloegen,dankanje
gerust stellen dat de toename van het
aantal zelfmoorden alles te maken heeft
met ezn slecht draaiende cultuur. Er is te
weinig tijd voor menselijke relaties, er is
te weinig welzijn en te veel welvaart...
Wat het onderzoek van Moens en co be
treft kan er wel eens een verklaring in de
toegenomen werkloosheid gevonden
worden. Onderzoeken hebben dergelijke
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verbanden reeds aangetoond. In Groot
Brittannië vond men een verband met het
dalende inkomen. Blijkbaar was het in
essentie niet belangrijk dat de job weg
viel,wel hoeveel geld er overbleefna het
jobverlies. We moeten goed in overwe
ging nemen datjaarlijks 16.000personen
na een zelfmoordpoging in een zie
kenhuis worden opgenomen. Uit Neder
lands onderzoekblijkt datje dit cijfermet
driemoet vermenigvuldigen om tekomen
tot het reëel cijfer van mensen die er
jaarlijks een einde aan willen maken,
50.000dus.

De laatste deur
Watdenkt uvande hardnekkigemythe dat
een recht op zelfmoord niet bestaat. Ie
manddie zichzelfwil vernietigen zal wel
op de een of andere manier iets man
keren?
LucHamelinck: Binnen dehulpverlening
bestaat er ter zake nog steeds discussie.
Bestaat zoiets als een balanssuïcide,
waarbij iemand op deweegschaal legt wat
de pro- en contra-argumenten zijn ? Ik
denk aan de joden die voor de tweede
wereldoorlog vanuit Duitsland weg
vluchtten naar België of Nederland, en
hierbij de invasie van deDuitsers in grote
getale zelfmoord pleegden. Ik vind dat
daar veel begrip voor kan opgebracht
worden. Denk aan het boek van Jeroen
Brouwers "De laatste deur". Persoonlijk
geloofik inderdaad dat een balanssituatie
mogelijk is, hoewel het zeldzamer is dan
sommigemensen willen doen geloven. Ik
denk aan de oudere, of aan degene die
weet dat hij ongeneeslijk ziek is. Opdat
het een goede beslissing zou zijn, moet
iemand daar veel tijd voor nemen en er
met verschillendemensen over praten.

Zo'n houdingmoet toch belangrijke con
sequenties hebben voor de manier waar
op de hulpverlening wordt aanpakt ?
Luc Hamelinck : De discussie over het
recht op zelfmoord vind ik persoonlijk
nonsens. Je moet geval per geval gaan
afwegen. Hoe vrij is die persoon om zelf
een beslissing te nemen ? Iemand die
zwaarpsychotisch ofdepressief is,kanje
niet zelflaten beslissen. Anderzijds is het



zo dat je niemand kan beletten effectief
zelfmoord te plegen.Wat we proberen te
doen is te komen tot een soort contract
waarbij we praten over het waarom van
zo'n daad. In dit gesprek proberen wc
daadwerkelijk contact te leggen met de
persoon en trachten wchemop diemanier
gevoelig temaken voor het feit dat er toch
wel degelijk mensen zijn die zich in zijn
situatie kunnen inleven. Het feit dat er
toch een reëel menselijk contact mogelijk
is,kan voor sommigepatiënten een teken
van hoop betekenen.

Cry for help
Wanneer grijpt unaar een dwangelement
om een zelfmoord te voorkomen ?
Luc Hamelinck : Ik wil als algemeen
principe naar voren brengen dat psychia
trie niet in staat is op welke manier dan
ook iemand te beletten zelfmoord te ple
gen. De facto blijft de mogelijkheid be
staan en dus ookde vrijheid van debetrok
kene. Ons uitgangspunt is bijgevolg de
mensen au sérieux te nemen en hun ach
tergronden en motieven zo diepmogelijk
te peilen. Het is juist als je iemand een
zekeremate van vrijheid geeft dat diezich
gerespecteerd voelt en dat de kans op
zelfmoord verkleint. Ik denk dat het zeer
gevaarlijk is een zelfmoordpatient tegaan
opsluiten, tecolloceren, omdatje dan hen
juist belet te leven. Door de vrijheid te
ontnemen, laat jevoelen datjedepersoon
totaal verwerpt. Aan de andere kant me
nen we wel terecht dwang te kunnen
gebruiken als er zware medisch-psychia
trische redenen voorhanden zijn. Dat kan
gaan van het gebruik van de isolatiekamer
tot toediening van medicatie. Het moet in
dat geval gaan om mensen die ofwel
zwaar psychotisch ofwel zwaar depres
sief zijn.

Wat denkt u van destelling dat iemanddie
echt dood wil, een gelukte poging zal
ondernemen, terwijl de anderen in feite
iets anders zochten ?
Luc Hamelinck: Bij de meesten die een
zelfmoordpoging ondernemen, is een
mengeling van motieven aanwezig. Men
wil doodgaan omdat men een beter leven
wil, en men vindt het niet in het leven dat
men thans leidt. .. Bij een aantalpatiënten
is het duidelijk dat men door zijn poging
iets wou verkrijgen. Dat kan gaan van de
partner die men niet wil verliezen, tot
dingen die men wil afdwingen van een
overheid als de gemeente...Het is fout dat
deomgeving laatdunkend reageert op een
dergelijke manier van aandacht vragen.
Tenslotte gaat het in wezen om een "cry
for help", die de persoon in kwestie op

geen enkele andere manier tot uiting kon
brengen. Aan deanderekant pogen wij te
verhinderen dat de geviseerde omgeving
zich doordeze daad gaat schuldig voelen.
Wij inviteren deze mensen voor een ge
sprek met de suïcidepatiënt maar we zul
len ze niet onder druk zetten. Tegelijk
maken wij dezemensen immers duidelijk
dat een zelfmoordpoging in wezen een
agressieve daad is. Net als wij, hulpver
leners, kan de omgeving niet beletten dat
depersoon in kwestie tot zelfmoord over
gaat.

Jullie zien hier op het crisiscentrum veel
mensen als het ware ontwaken uit een
zelfmoordpoging. Hoe reageert men na
een mislukte zelfmoordpoging?
Luc Hamelinck: Je hebt een heel gamma
van reacties. De ene is blij, verstaat niet
hoc het is kunnen gebeuren. De andere
zegt dat hij het de volgende keergoed gaat
doen. Deeneontkent het gebeuren door te
stellen dat hij alleen wat langer wou sla
pen. Het is inderdaad een recle moge
lijkheid dat iemand slechts even de pijn
niet wilde voelen ... Ons centrumprobeert
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toch mensen te motiveren om ietsaan hun
problemen te doen. Na een zelf
moordpoging komt het nogal eens voor
dat de betrokkene de neiging heeft het
gebeuren te vergeten omdat de omgeving
plots veel positiever reageert. Hierop
wordt trouwens ingespeeld door de
omgeving, vooral als er een hoge maat
schappelijke status aanwezig is. Familie
wil dan vaak debetrokkenezo snel moge
lijk uit dekliniek weghalen omdeboeken
toe te doen : er is niets gebeurd... Na
verloop van tijd komen dan dezelfde
problemen opnieuw boven. Aan de an
derekant is erbij sommigen de intentiede
volgendekeerbeter te doen.Nu ook zit er
iemand in het centrum die van oordeel is
dat de opgelopen kwetsuren bij de
zelfmoordpoging zijn problemen alleen
maar verergeren.

Als iemand in het centrum zelfmoord
pleegt, hoe reageren de hulpverleners
daarop ? Worden jullie door defamilie
van de betrokkeneniet beschuldigdvan er
een te losse hulpverlening op na te
houden?
Luc Harnelinck : De laatste keer dat het
hier gebeurde, zaten we allemaalmet het
gevoel dat het dicht bij een balanssuïcide
stond. De man was wat ouder en had
weloverwogen wat het leven hem nog te
bieden had. Zelfs in dat geval overheerst
bij ons natuurlijk ontgoocheling, kwaad
heid ... Het is zeker niet het gevoel dat de
man in kwestie nu zijn vrijheid genomen
heeft. Bij de familie leeft over het alge
meen wel begrip voor onze situatie. Wij
hebben het toch nog nooit meegemaakt
dat iemand naar juridische wapens grijpt
om ons aan te klagen.

Omgevingsfactoren
Sensationele publiciteit rond zelfmoord
blijkt mensen aan te moedigen om er
eveneens maar een einde aan te maken...
Hebt u die indruk ook?
Luc Hamelinck : Een belangrijke risi
cofactor is inderdaad dat debetrokkeneal
eens iemand in zijn directe omgeving
heeft weten zelfmoord plegen. Dat blijkt
drempelverlagend te werken. Hoe kan je
verklaren dat plots vier adolescenten in
dezelfde omgeving zelfmoord plegen ?
Dit navolgingseffect is ooit in West
Duitsland aangetoondnahet vertonen van
een filmwaarin een adolescent zelfmoord
pleegde. De normering in dat verband
werkt op dezelfde manier als in een be
paalde subcultuur plots meer drugs of
slaapmiddelen gebruikt worden.

Bestaat er een type-zelfmoordenaar?
Luc Hamelinck : De zelfmoordenaar be
staat niet. Wat ik echterveel ontmoet zijn
mensen die in hun jeugd geen gevoel van
eigenwaarde hebben kunnen ontwik
kelen. Het zijn mensen afkomstig uit
gezinnen waar ze vroeger vertrapt, ver
nederd werden.Zewerden het slachtoffer
van incest, van slaan.

Luc Vanheerentals

(1) Suicide bij jongeren /Guido Moens et al.,
in:Tijdschriftvoor SocialeGezondheidszorg, 1
66, 1988,p.239-244.



Verdwijnend ambacht-De laatste
gondels van
Venetië

•
In Venetië wonen en werken nog
slechts drie gondelbouwers. Na
hen is dit eeuwenoude ambacht
gedoemd om te verdwijnen. Kan

een post-industrieel tijdvak
overleven zonder ambacht ?

Tv NDS WERDi]NNI

gondelierop hetachterdek,dateren van de
18de eeuw. De ferro heeft ook een sym
bolische betekenis en verwijst naar de
officiële hoofdtooi van de Doge. Ooit
telde Venetië een gondelvloot van meer
dan duizend boten, in alle denkbaar kolo
riet. Maar na een pestepidemie moesten
de gondels allemaal in het zwart gelakt
worden.Naar schatting zijn ernu nog zo'n
400 bootjes. Slechts 3 oude mannen zor
gen voordenodigeherstellingen.Met hen
verdwijnt ook de gondel, in zijn huidige
vorm in elk geval. Wat Frederick Franck
in "De Droomzolder" schrijft, zou wel
snel eens definitief verleden tijd kunnen
zijn : "Voor.de toeristische eendagsvlieg
bestaat de Venetië-ervaring uit twee
foto's. Op één ervan staat de bedgenoot
breed glimlachend en beladen met vieze
duiven op de Piazza, op de andere ligt de
beminde nog steeds glimlachend, nu
romantisch, achterovergeleund in een
gondel."
Roman'iek wordt echter nogal snel geas
socieerd met een gebrek aan authentici
teit. Dit is geenszins het geval met de
Venetiaanse gondels. Bij debouw van de
gondels worden technieken toegepast die
van vader op kind geleerd werden. Het
doet enigszins anachronistisch aan de
vaklieden met brandend stro op het hout
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Conservatie
De teloorgang van de Venetiaanse gon
delwerven moeten wezien in het perspec
tief van steeds grotere terreinwinst van
niet-manuele arbeid op manuele arbeid.
Een proces dat reeds lang aandegang is en
de traditionele technieken en ambachten
meer en meer marginaliseert. Het minste
dat moet worden bepleit, is een pluralisme
van oude en moderne technieken naast
elkaar. Alleen deconservatievan beproef
de technieken, technologieën en
vaardigheden kan voor onze cultuur ver
rijkend zijn. Een zaak dus voor zowel
kunstminnenden als voor de hele wer
kende gemeenschap. Verder is het abso
luut noodzakelijk dat de gemeenschap en
vooral de linkerzijde zich herbezint over
de rol en de functie van de arbeid in het
economisch proces. Als links zich dat niet
snel realiseert, moet zij zich neerleggen
bij de (onvermijdelijke?) evolutie dat dié
sectoren van de economie, waar handen
narbeid een essentiële rol speelt, voor
goed dreigen te verdwijnen. Onherroepe
lijk. Onze erfgenamen zullen ons dit niet
in dank afnemen. De kunstmedia die
nauwelijks ofgeen aandacht besteden aan
de situatie van ambachten en kunstam
bachten dragen hier een enorme verant
woordelijkheid. Maar dat de kritiek zich
niet meer om de kunst bekommert, is een
ander (oud) zeer.' [

Jean Ranson]

van de toekomstige romp te zien slaan,
alsof ze een ritueel beoefenen. Maar, zo
zeggen ze,er is geen beteremanierom het
hout temanipuleren. Het is niet zo uitzon
derlijk dat echte vakmensen opteren voor
manuele bewerkingen in plaats van ma
chinale, wanneer blijkt dat ze daarmee
betere resultaten bekomen. Op zich doet
dit geen afbreuk aan demachine, maarhet
feit dat deoude technieken, vaardigheden
en ambachten door de oprukkende voor
uitgang worden bedreigd, kan bezwaar
lijk als een positieve evolutie toegejuicht
worden.
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Vipera
Wat echter moeilijk kan worden ontkend
is dat de onweerstaanbaarheid van de
Serenissima -in elk geval voor de toeris
ten- voor een groot deel te danken is aan
het ranke bootje dat we nu de gondel
noemen maar reeds in de4deof5deeeuw
als de vipera het natte straatbeeld bepaal
de. In de 2de helft van de l 5deeeuw zien
weop de schilderijen vanVittoreCarpac
cio de gondel reeds in haar huidige vorm.
De metalen ornamenten, met de zeer ty
pische verzilverde ferro aan de voorste
ven, die als tegengewicht dient voor de

Niet zolang geleden zondNederland 3 een
programma uit over Venetië en haar laat
stedriegondelbouwers. Zezijn al een stuk
in de zeventig en na hen gaan de oude
werkplaatsen finaal dicht De jongeren
zijn niet geïnteresseerd in het vaken het is
zeer de vraag of ze binnen de structuren
vaneen schoolopleiding zo'n vaknogwel
zouden kunnen aanleren. Maar vooraleer
dieper op het vraagstuk in te gaan is het
niet zonder belang erop tewijzen dat zich
hier een probleem voordoet, dat sympto
matisch is voor een maatschappij, die zo
snel mogelijk het verleden achterzich wil
laten. Op het eerste gezicht is de situatie
van de gondelbouwers, die nauwelijks de
actualiteit haalt, geen echt wereldschok
kend nieuws. Een Venetië zonder zijn
karakte-ristieke bootjes is misschien een
vreemd idee om aan te wennen, maar
gijzelingen,watersnood en slachtpartijen
krijgen absolute voorrang in de media.
Voor een deel niet onterecht, uiteraard.
Toch moet hier aan toegevoegd dat
Venetië permanent platgelopen wordt
door horden journalisten, kunstcritici,
filmverslaggevers en cameraploegen.De
Dogenstad trekt bij voorkeur artistiek
gerichte medialui aan die voor dit soort
problemen wel gevoelig zouden moeten
zijn. Blijkbaar bestaan er tussen de
Biënnale-/ Filmfestivalbezoe-kers en
gewone ronddobberende toeristen
onoverbrugbarekanalen.



Het "Institut JulesDestrée" viert ditjaar
zijn 50-jarig bestaan. Het heeft in twee
woorden tot doel om de Walen vertrouwd
temaken met hun eigen verleden omzo de
Waalse toekomst op te bouwen. We
vroegen aan.JoséFontaine ons beter in te
lichten over dit Instituut. Maar wij dienen
Umisschien vooraf in te lichten over wie
JoséFontaine is.Hij leidt de redactie van
het Waalse tijdschrift "Toudi", werkt
mee aan het Vlaamse maandblad "Kul
tuurleven" en schrijft afen toe columns in
"Knack".
Tot voor kort bestond de voornaamste
activiteit van het "Institut Jules Destrée"
uit de regelmatige uitgave van boeken.
We sommen de voornaamste sinds 1980
op:
- "Wallonie terre romane". Félix
Rousseau verklaart daarin de Latijnse
oorsprong vanWallonië, het ontstaan van
de taalgrens en deWaalse bindingen met
Frankrijk.
- "Historiographie et politique" door
Hervé Hasquin. Een analyse van de ver
schillendemanieren waarop handboeken,
pers en scholen de Belgische geschie
denis sinds 1830 behandelen.
."Mouvements wallons de résistance"
van Marie-France Gihouse. Een van de
weinige, zoniet de enige historische
bijdrage over de strijd voor het federal
isme tijdens het verzet. Het belang hier
van is volledig vergeten. Zonder diebrok
geschiedenis is het nochtans onmogelijk

BRIEFUITWALLONIE-
L'Institut

Jules Destrée

•
te begrijpen hoc het ten tijde van de
Koningskwestie in Wallonië bijna tot een
opstand kwam.
- "Combat syndical et conscience wal
lonne". In dit boek verzamelt Robert
Moreau, oud-medewerker van André
Renard,waalse syndicale archieven, ver
slagen van vakbondsvergaderingen op
het hoogste vlak. Dit materiaal laat toe het
samengaan te begrijpen van de arbei
dersbeweging en de Waalse beweging
gedurende dejaren '50 en later tijdens de
grote staking van '60-'61.
-"LaWallonie, un passé pour un avenir".
Depolitieke geschriften van de grote his
toricus Léopold Génicot.
- "Les catholiques et la question wal
lonne". Naast het bock van Morcau is
dezebloemlezing uit het werk van kanun
nik Jacques Lcclercq een van de belan
grijkste uitgaven van het "Institut Jules
Destrée". Lcclercq had een enorme
invloed op de jonge christelijke intellec
tuelen. Sommige van zijn teksten zijn
geenszins verouderd (zoals "Le secret de
Bruxelles" uit 1945). Doorheen deze

geschriften begrijpt men de bijzondere
plaats van de katholieken in Walloniè.
Lcclcrcq roept hen op om de strijd voor
het federalisme in progressieve zin te
vervoegen. Het boek bevat zelfs een tekst
in het Nederlands die onvertaald werd
opgenomen. Maar het "Institut Jules
Destréc" heeft ook andere activiteiten.
Voor het onderwijzend personeel geeft
het pedagogische dossiers uit. In sa
menwerking met de Waalse univer
siteiten richtte het in Namen een centrum
voordegeschiedenis vanWallonië en van
de Waalse beweging op. In 1987 organi
seerde het te Charleroi een belangrijk
colloquium rond het thema"De toekomst
van Wallonië". Het groepeerde meer dan
200 bijdragen over culturele, sociale,
politieke, educatieve, economische,
ecologische en immigratieproblemen.
Ook de Europese expert Ricardo Petrella
nam deel aan de werkzaamheden. Een
permanent comité van dat congres bereidt
op dit ogenblik een nieuwe bijeenkomst
voor in october 1989 te Luik. Op de
agenda staan een educatief project voor
Wallonië, de regionalisering van de cul
tuur, de synergie tussen privéfirma's en
de overheid. In '87 namen 400 vertegen
woordigers van de meest uiteenlopende
sectoren deel aan dezeWaalse "senaat".
Het was interessant, boeiend zelfs. Maar
misschien minder onafhankelijk van de
politieke macht dan men het zou wensen.

José Fontaine

Brigitte Meuwissen
•

Ooghoogte, 1988.



Deklassieke spiraal van het wetenschap
pelijk denken, van observatie naar hy
pothese naar experiment en terug naar
hypothese, is een abstracte fonnulering.
Ze staat buiten de maatschappij. Soms
leidtobservatie toteen hypothesediein de
gegeven socialecontext rechtstreeks naar
de brandstapel leidt, of tot ons modem
equivalent, namelijk spot en ostracisme.
Soms is de hypothese te weinig onder
bouwd om de strijd met andere, geves
tigde waarden aan te kunnen. Erasmus
Darwin kon geen stevig gefundeerde
evolutietheorie uiteenzetten maar hij
vond zijn ideeën daaroverwel belangrijk
genoeg om ze in een andere, meer ge
voelsmatige enminder strenge vorm neer
tepennen.Deverspreiding van dergelijke
ideeën zou het later wel mogelijk maken
voor Charles Darwin (en zijn medestan
ders) om de strijd met de gevestigde
waarden aan te gaan.
Het nieuweboek vanHeathcoteWilliams
over walvissen is geschoeid op Erasmus
Darwins leest. Het boek omvat drie ele
menten:
- een episch gedicht over walvissen (alle
soorten,met inbegrip vandedolfijnen)en
hun uitroeiing door mensen;
- heel veel foto's en oudere litho's;
- een "plakboek" (60 bladzijden) van ci
taten uit wetenschappelijke teksten, reis
verhalen,klassiekewerken,reclameen zo
verder, die het gedicht ondersteunen.

Gedicht?
Het gedicht heeft literair gezien een zeer
losse vorm; men zou het "veredeldepro
za" kunnen noemen. Inhoudelijk is het
echter zeer sterk, niet in het minst
omwille van zijn strenge wetenschappe
lijke aanpak :
"Van twee hersenholten in hun meloen
vormig hoofd,
Zenden zij twee geluidsignalen uit, alsof
ze in stereo praten,

De jongste vijf jaar hebben we een reeks
pogingen gezien om opnieuw een
bewuste socialedimensieaanwetenschap
te geven. De aanleiding is meestal een
wetenschappelijk debat met sociale im
plicaties (sociobiologie, kernenergie) of
de sociale positie van dewetenschap zelf
(kernwapens, "Star Wars", bezuinigin

] gen). Zo ook in Zuid-Afrika, waar vorig
[J@@_een relatief kleine organisatie

WETENSCHAPPEN-
"Het enige wat we
met zekerheid over
walvissen weten,
is dat we er niets

van weten"

CharlesDarwins grootvader,
Erasmus, schreefeen lang episch
gedicht over de classificatie van
planten en dieren. Dat gedicht
zette de eerste, onzekere stappen
in de richting van een evolutie
theorie, die pas vijftigjaar later
door zijn kleinzoon zou worden
gestaafd. Een anekdote van de
wetenschappelijke geschiedenis
die aan belang wint nu Heathcote
Williams een episch gedicht over

walvissen heeft geschreven.
En ze tegelijk twee verschillende kanten
uitsturen:
Eén voorwaarts, één naar achter, één
boven, één van onder ...
Zeverlengen degeluidsgolven, verkorten
ze, verhogen ze,
Tot hun akoestische centrale de vereiste
informatie ontvangt."
Dezewetenschappelijke aanpak -een up
to--date voorstelling van de relevante as
pekten van neurologie, akoestiek, cyber
netica, aardrijkskunde, ecologie,
zoölogie en fysica- wordt in het eerste
deel van het gedicht toegepast op dewal
visachtigen. In het tweede deel wordt er
een even wetenschappelijke voorstelling
gegeven van dewalvisjacht en de econo
mische onderbouw daarvan. Het spreekt
vanzelfdat het naast mekaarplaatsen van

Zuid-Afrika
Wetenschap voor

Democratie
•

"Wetenschap voor Democratie" werd
opgericht. En dit naaraanleiding van een
wijziging in het toekenningssysteem van
researchfondsen waarbij voorrang werd
verleend aan een aantal "superlabo's"
(centres of excellence -zie ook Toestan
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deze twee objectievebeschrijvingen niet
bepaald vleiend is voor de mens.
Het illustratiemateriaal hoort meestal bij
het gedicht en onderstreept het contrast in
de tekst tussen de majestueuze dieren in
het wateren demensen die ze als een soort
grondstofvoor cosmeticabeschouwen.
Mocht men per slot van rekening twijfe
len aandejuistheid van degegevens in het
gedicht, deze worden zeer deskundig
gestaafd door de citaten in het plakboek.

Hypothese?
Als er één wetenschappelijke hypothese
uit dit boek te voorschijn komt, is ze dat
deze zoogdieren een ongelooflijke rijk
dom vertegenwoordigen voor de mense
lijke kennis. Er zijn op dit moment
aanwijzingen genoeg om te denken dat de
walvisachtigen een vorm van intelligentie
bezitten diehet onderzoeken waard is,dat
ze met mekaar communiceren op een
geraffineerdemanieren dat ze een belan
grijke plaats innemen in de ecologie van
de planeet. Drie krachtige redenen omze
niet uit te roeien.
Tegelijkertijd worden ze effectief uitge
roeid, door middel van de "wetenschap
pelijke"walvisvangst,doorlanden diehet
walvisverdrag niet ondertekenden, door
ze in dolfinaria te laten sterven, door ze
met duizenden mee te sleuren in de to
nijnvangst (hoeveel zoogdierzit er in een
blikje vis ?).
HeathcoteWilliams kan niet "bewijzen"
dat we dit niet mogen doen. In die zin is
zijn boek niet wetenschappelijk. Het pro
bleem is dat àls we op het bewijs moeten
wachten,het waarschijnlijk te laat zal zijn
voor de walvissen en misschien voor de
planeet.

FrankWinter
WhaleNation/HeathcoteWilliams.- Londen:
JonathanCape.-~8.95(540F).Waarschijnlijk
komt er een Nederlandse vertaling. Hopelijk
een goede.

den nr. !)."Wetenschap voor Democra
tie" ijvert voor meer open toegang tot de
onderzoeksfondsen en voor meer in
terdisciplinaironderzoek. De organisatie
erkent ook de betrokkenheid van de
wetenschap in de huidige sociale en poli
tieke toestand inZuid-Afrikaen bijgevolg
de noodzaak om sociaal relevante en
toegankelijkewetenschap te bevorderen. !

(fw)



DanyNaeyaert,vorseraan deKULeuven,
toonde aan dat de grote neergang van het
Vlaamseverenigingsleven samenvalt met
het begin van de jaren '80. Op dat
ogenblik is deachteruitgang van desocio
culturele verenigingen drastisch : van
34% naar 18% participatie. Vooral jon
geren onder de 30 jaar en de werkende
bevolking ontbreken in de ledenlijsten.
Wat men deprivatisering en de individu
alisering van dejaren '80 is gaan noemen,
blijkt elke organisatie aan den lijve te
ondervinden. Daardoor dringt zich de
vraag op naar de toekomst van organisa
ties.
Er is een anderekant aan demedaille. Het
ledenverlies en het gevoerde subsidiebe
leid hebben samen een professionalise
ring van het verenigingsleven in de hand
gewerkt De deskundigheid die van de
vrijgestelden van de verenigingen wordt
geëist -zowel door de overheid, als door
de sociaal-culturele werker zelf, die zich
zo een stuk van de arbeidsmarkt wilde
voorbehouden- heeft geleid tot een ver
sterking van het "apparaat". Het vrijwil
ligerswerk liep achteruit. In hetbegin van
de jaren '80 was nog slechts 6% van de
bevolking als vrijwilligeractief.

Participatiecrisis
Alle verhoudingen in acht genomen lijkt
de ontwikkeling in het verenigingsleven
sterk op de evolutie (en discussie) in de
arbeidersbeweging in het begin van deze
eeuw. Hoe kan men verhinderen dat de
deskundigheid van de dienstverlening
ontaardt in een machtsinstrument?
Wieverondersteltdat eenbeterenprofes
sioneler aanbod meer klanten trekt, heeft
het mis. De consumptie van cultuur is
sinds het begin van dejaren '80 drastisch
teruggelopen. Tussen '80 en '83 daalde
het toneelbezoek (minstens eenmaal per
jaar deelnemen) van 36% naar 22%, het
museum- en tentoonstellingbezoek van

DEBAT
•

Verenigingen met problemen

Leden of
klanten?

Het gaat niet goedmet het
verenigingsleven in

Vlaanderen. In 1963 was
70% van de Vlamingen lid

van minstens één vereniging.
Twintig jaar later nog

slechts43%.

HE20 GEN VREN!
áN4SLEVEN IN

VLAANDEQN l
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47% naar 32%, het bioscoopbezoek van
50 naar 32%.Op alle vlakken is er duide
lijk een participatiecrisis.
Die ontwikkeling vroeg om bezinning :
hoe moet een culturele programmatie
eruit zien, vooral als men actieve deelne
mers beoogt ? Is het aanbod van hoog
staande en professionele produkten voor
kritische consumenten strijdig met het
uitbouwen van een actieve ledenvereni
ging?
Ook sociale en politieke organisaties
kunnen deze discussie voeren. Over de
zogenaamde"crisis van hetmilitantisme"
is erin de teloorgang van de68-beweging
veel te doen geweest. In de vakbeweging
is er het debat tussen het "diensten-" en
"strijd-syndicalisme". In de politieke
wereld staat het "cliëntelisme" tegenover
de "ideologie".
In de grote politieke en sociale organisa
ties is de discussie echter geblokkeerd.
Het professionele apparaat handelt op
zo'n manier uit eigenbelang dat actieve
leden slechts als hulpje voor het apparaat
kunnen worden bedacht en dewerking in
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het teken staat van dienstverlening en
klantenbinding. In de sociaal-culturele
sector is het gesprekmeeropen en interes
santeromdat daarnog gezocht wordt naar
emancipatorische werking en assertivi
teitstraining.

Christelijke zuil
De discussie speeltzich afin verschillen
de kringen. Laten we bijvoorbeeld even
kijken naardegedachtenwisseling binnen
de christelijke zuil. Dat is makkelijk
omdat die discussie een neerslag heeft in
een aantal hoogst merkwaardigeartikelen
in "Vorming Vlaanderen", het vaktijd
schrift voor de volwasseneneducatie (1). ·
Aanleiding tot het debat zijn de stellingen
van UIA-hoogleraar Jan Lauwers. Hij is
specialist in het welzijns-en cultuurbeleid
en was voorheen ideeën-leverancier bij
Rika De Backer.
Jan Lauwers vertrekt van een duidelijk
omschreven cultuurbegrip: "Cultuur is de
manier waarop we met dingen, met an
deren en met onszelf omgaan. Het is de
'kunst-matige' manier waarop we orde
scheppen in ons leven, dat leven trachten
te herschikken en te sturen. Cultuur gaat
niet over het wat, maar over het hoe."
Eigen aan dezeomgang met symbolen, is
het belang van de "afstand" die ons meer
of minder toelaat de situaties te beheer
sen." Meer distantie en minder confor
misme leiden tot grotere individuele en
sociale waardigheid". Het vermogen zich
op distantie te houden, is met andere
woorden een kwaliteitskenmerk van cul
tuur.
Nu isdatindieanalyseookeen maat voor
de ongelijkheid in de samenleving. On
derzoeken over taalgebruik,overdeband
tussen conformisme en sociale klasse,
over de verdeling van smaken en levens
stijlen tonen dat aan. Die culturele on
gelijkheid is echterniet meteen herverde
lingsbeleid tegen te werken. Culturele



vorming vergt een actieve participatie.
Ongelijkheid is dus niet in deeersteplaats
een kansenongelijkheid, maar een onge
lijkheid van culturele leefwerelden, van
tradities en bekendheid met tradities.
Deelname aan culturele evenementen
hangt in de eerste plaats af van het "cul
turele kapitaal" dat iemand in zijn opvoe
ding heeft meegekregen.
Lauwers' beleidsconclusie is duidelijk:
"Een cultuurbeleid dat er op gericht is
meer mensen aan kwalitatief betere cul
tuurvormen te laten deelnemen, kan zich
dus niet terugtrekken op het domein van
de cultuurprodukten alleen. Het kan niet
alleen een cultureel voorzieningenbeleid
zijn. Het moet noodgedwongen ook een
volksontwikkelingsbeleid voeren."
En daarin spelen verenigingen natuurlijk
een sleutelrol. Volgens Lauwers zorgde
het overheidsbeleid ervoor dat de bewe
gingsgedachte hier werd vervangen door
een voorzieningsgedachte, met de leden
als klanten. En hier zit precies het span
ningveld, want cultuur laat zich niet ver
talen in termen van aanbod en behoeften.

Marktmatigemobilisatie
Willen de verenigingen de uitdaging aan
gaan, dan zullen ze zich moeten aanpas
sen aan de veranderingen. "Via het lid
maatschap wordt in verenigingen een
nogal diepgaandeen permanente identifi
catienagestreefd. In de instellingen wordt
vooral marktmatig gemobiliseerd en blij
ven de netwerken waarin mensen leven
onbevraagd." Lauwers wil de tegenstel
ling teboven komen in een nieuw vereni
gingsleven, waarin voorzieningen en
communicatiebegeleiding samen verlo
pen. De organisatie moet steunen op de
netwerken waarin mensen leven.Zemoet
ervoor zorgen dat het individu zinvol en
actiefkanmeespelen in decircuits waarin
cultuur geproduceerd en beleefd wordt.
Een ander subsidiebeleid zou de impuls
moeten geven tot veranderingen in de
volksontwikkeling.
Deze analysebeantwoordt aan de levens
stijl van een bepaalde laag van de bevol
king. Daarin is de individualisering ver
gevorderd en steunt ze op relatief hoog
"cultureel kapitaal" en voldoende "dis
tantievermogen" om zelfstandig en kri
tisch om te gaan met het aanbod. Maar
deze vaardigheden worden doorgaans

ts aangewend voor de eigen ont
ding en voor de functionering in

kleine netwerken. Deze autonomie geeft
met andere woorden niet langer aanlei
ding tot globaal maatschappelijkeprojec
ten. Lauwers legt zich daarbij neer : "In
onze samenleving is er echter meer nood
aan een zinvolle omgang met uiteenlo
pende symbolen dan een samenhang in
het aanbod." Natuurlijk laat je daarbij
alleen de"onzichtbare hand" aan het roer
van demaatschappelijkeontwikkelingen.

Centravoc
Het is daarom niet verwonderlijk dat het
weerwerk kwam van Jules Albrechts, de
secretaris van het Centrum voor Arbei

dersvorming en Cultuurbeleid.Centravoc
is de koepel van de christelijke arbei
dersbeweging. Albrechts stelt de vraag
naar de strategie :"Waarheen moeten de
veranderingsprocessen in de volks
ontwikkeling leiden ?" Gezicn Lauwers
het accent legt op cultuur als vorm en de
invulling overlaat aan de individuele- en
netwerk-inhouden, dient deze vraag voor
hem niet gesteld. Maar, zo zegt Al
brechts, cultuur gaat niet alleen over
vormen en beelden, "cultuur is het geheel
van waarden die mensen waardevol
genoeg vinden om vorm, gestalte te
geven, om te realise-ren."
Niet alleen het hoe, maar het wat is belan
grijk. En dan is de kansenongelijkheid
niet alleen een zaak van "cultureel kapi
taal" maar heeft ze"wel volledig te maken
met de plaats die men inneemt op de
maatschappelijke ladder." Het gaat erom
dat de socialestructuurvandemaatschap
pij de onderste lagen verhindert mee
vorm tegeven aan deproblemen waarmee
ze geconfronteerd zijn, mee te partici
peren aan de uitbouw van de samenle
ving." Volksontwikkelingswerk is ook
vormingswerkoveralgemeen menselijke
problemen,overmoraal en ethiek,overde
vragen vanhet leven, zoals dood, lijden en
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geboorte, over maatschappelijke proble
men, zoals de werkloosheid, alfabetise
ring, leefmilieu en vredesproblematiek,
sociale zekerheid, de veramerikanisering
van demedia, enz,enz.",zegt.Jules Albre
chts.
De discussie is duidelijk geopend. De
ironiewil dat in een volgendebijdrage Jo
Celis, de man van het Centrum voor So
ciaal-Kultureel Werk (de koepel van de
Boerenbond,Middenstand,Davidsfonds,
alles wat niet-arbeidersbeweging is) op
een genuanceerde manier beide stand
punten wil verzoenen. Hij legt de nadruk
op de banden tussen vorm of stijl en in
houd ofwaarden.

Keuzeprobleem
Hoedan ook, in depraktische sturing van
verenigingen, blijft het veelal wel een
echt keuzeprobleem. Aan de andere kant
van het ideologisch spectrum zit men met
dezelfde discussie. Zo bereidt het Mase
reelfonds een congres voor waarop pre
cies dezelfdeproblematiek aanbod komt
Ook hetMasereelfonds had in dejaren '80
moeiteactieve ledenafdelingen in stand te
houden, terwijl het aanbod professioneel
uitgewerkte cultuur wel succes kende.
Deze verschuiving verliep parallel met
een ogenschijnlijk sterke achteruitgang
van de interesse voor politiserende vor
ming ten voordele van meer artistieke
cultuuractiviteiten. Zeker voor een orga
nisatie als het Masereelfonds (maar dat
zou evenzeerzo zijn voordeandere fond
sen) leiden dergelijke veranderingen tot
een profiel-discussie. In zo'n debat staan
niet alleen opvattingen tegenover elkaar.
De scheidingslijn loopt evenzeer tussen
devrijgestelden diemeeraandacht, tijden
middelen willen voor een professionele
uitwerking van een eigen aanbod (en de
emanciperende rol van het fonds in die
activiteiten zien) en de nog actieve leden
die meer steun zoeken voor een moeilijk
geworden ideologische werking, die
hoedanook het cement blijft van een le
denorganisatie.
Het is een uiterst interessante discussie,
vooralomdat duidelijk is dat nog niemand
het laatste woord heeft.

Eric Corijn.

(1) Zle Vn~IDgVl~ndo=,j,,.,,..g 3 on. 4m 61
en jaargang 4 nr. 1. Te verkrijgen bij het VCVO,
Visverkopersstraat 13, bus 2 te 1000 Brussel.



Stemrecht en recht op verkiesbaarheid voor immigranten-Wie heeft schrik van de Franse revolutie ?
In Brussel verschijnt een tweewekelijksfranstalig blad dat zich bezighoudt met de relatie tussen
justitie en maatschappij. Vorige maand bracht "Le Journal desprocès" een speciaal nummer
uit onder de titel "Die medeburgers die we immigranten noemen" .In bewust nummer viel

ons oog op onderstaande tekst van Vincent de Coorebyter, een aspirant bij het
"NationaalFonds voor Wetenschappelijk Onderzoek" .Philippe Toussaint,
de hoofdredacteur van "Le Journal des procès", en de auteur gaven ons
de toelating dit artikel te vertalen. De tussentitels zijn van de redactie.

•Net voor de gemeenteraadsverkiezingen
staan kranten en periodieken bol van de
"immigratie-problemen". Ze behandelen
de sociale enpolitieke recht.en, gemeente
lijkkiesrecht, naturalisatie, cultuuren re
ligie in hun verhouding tot het staatsbur
gerschap. Bij nader inzien lijkt het een
slecht idee om al die artikels daaraan te
wijden. In het vooruitzicht van de ge
meenteraadsverkiezingen moest daar
over niet gediscussieerd worden. Het
ware beter geweest te wacht.en tot juli
1989, tot de 200st.e verjaardag van de
Franse revolutie enhetdante hebben, niet
over stemrecht en recht op verkiesbaar
heid voor de gemeenteraden, maar over
stemrecht en recht op verkiesbaarheidbij
de parlementsverkiezingen.

Onwettig, verdacht, abnormaal
Op 24 december 1789 veroveren de
Franseprotestantenhunpolitieke recht.en,
worden zij volwaardige "citoyens", On
dermeerTalleyrand en Mirabeau maken
van de gelegenheid gebruik om het pro
bleemvan de Joodse minderheden te stel
len. Ook de Joden zijn uitgeslotenen, om
redenen die we vandaag "cultureel" zou
dennoemen. 28januari 1790: de Jodenuit
het zuidenverkrijgen het volwaardigbur
gerschap; die uit het oosten -schuldeisers
van de boeren en slachtoffer van lokaal
antisemitisme- moeten nog wachten tot
december 1791 vooraleer zij dezelfde
rechten toegekend krijgen als alle andere
Fransen. Niet zonder moeite -de data
bewijzen het- triomferen de politieke
principesvandeFranse revolutie: dievan
de Verklaring van de Rechten van de
Mens en de Burger, uitgevaardigd op 26
augustus 1789. Principes die aan de basis
liggen van heel de westerse democrati
sche traditie - onze traditie.
Die traditie steunt op een postulaat, zo
voor de hand liggend dat de revolutio
nairen van '89 het niet nodig geacht
hebben het uitdrukkelijk te formuleren:
alle macht is van nature onwettig, ver-

dacht, abnormaal. Want de mensen, pre
ciseert het eerste artikel van de Verkla
ring, worden vrij en gelijk geboren en
blijven dat ook. Vrij, dat wil zeggen,
natuurlijk zelfstandig, meest.er over hun
eigen lot, dat niemand bij machte is een
ander tot iets te verplichten (daar alle
mensen gelijk zijn), zonder dat iemand,
wie hij ook is, het natuurlijke recht heeft
andere te bevelen. Indiende instellingvan
een politieke macht noodzakelijk blijkt,
dankan die macht indie omstandigheden
slechts gewettigd zijn indien ze uitge
oefend wordt door hen die ze ondergaan,
ofze die macht nu zelfuitoefenen ofvia
hun vertegenwoordigers. Ik hoefme aan
geen enkele autoriteit te onderwerpen,
behalve als ik, in laatste instantie, aan
mezelf gehoorzaam. En dit zonder enig
onderscheid van ras, klasse, religie of
opinie : de rechten van de mens en de
burgergelden, in principe voor elke bur
ger, in zoverre het preciesgaatomeenvan
nature uit vrije mens, gelijk aan de an
deren. Merken we terloops op dat dit
dezelfde basis is waarop sommigen zich
steunen om gelijke rechten te eisen voor
de Franstaligen in de Voerstreek en de
Brusselse randgemeenten: tot welke cul
tuur of gemeenschap zij ook behoren,
tesamen zullen zij de macht moeten uit
oefenen die ze ook ondergaan. Dat gold
twee eeuwen geleden ook voorde Franse
Protestanten en Joden.

Twee eeuwen te laat
Alle macht dient op gelijke wijze gedra
gen door het geheel van de burgers die
eraangehoorzamen.Menkandus makke
lijk onderkennen wie het recht heeft om
de macht uit te oefenen, te stemmen en
zich verkiesbaar te stellen op gelijk welk
niveau. Men hoeft slechts na te gaan wie
onderworpen is aan die verschillende
autoriteiten. Die klus is vlug geklaard en
wij weten dat de volledige gehoor
zaamheid aan de wetten onafhankelijk is
van religieuze, culturele ofnationale cri-
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t.eria. Niemandzal ookmaarevenJapanse
toeristen of Amerikaanse zakenlui, die
voor enkele dagen Brusselse hotels be
volken, verwarren met diegenen die vol
ledig aan de Belgische wetten onderwor
pen zijn. Toeristen en gasten op doorreis
betalen noch belastingen, noch sociale
bijdragen in België. Zij hebben niets te
maken met onze wetten op de school
plicht tot 18 jaar ofmet onze rechten en
plichtenonderhuwelijkspartners. Al die
genen die in België verblijven, zijn daar
entegen wel aan deze wetten onderwor
pen, ofhet nuomBelgenofbuitenlanders
gaat, katholieken, moslims of vrijden
kers. Volgensde goede democratische lo
gica zouden allen bijgevolg het recht
moeten hebben om de gezamelijk uitge
oefende macht te ondergaan. De Brusse
laars afkomstig uit de Maghreb-landen
zouden vandaag, als Belgische burgers,
vollediggelijkhebben indien zij, zoals de
Joden uit de Elzas in 1791, het onvoor
waardelijk kiesrecht en recht op verkies
baarheid bij de Belgische verkiezingen
-van gemeenteraadsverkiezingen tot die
voorhet parlement- zouden opeisen. Het
huidige debat dat zich tot de gemeen
teraadsverkiezingen beperkt, dat een
onderscheid maakt tussen goede en
slechte immigranten en dat alleen de
voorwaardelijke toekenning (na naturali
satie bijvoorbeeld) overweegt, kijkt niet
verderdan zijn neus lang is en loopt twee
eeuwen acht.er op de geschiedenis.
Waarom hebben wij zo'n schrik van de
Franse revolutie?

Vrouwen en Joden
Sibony zag het goed : "een groep is een
geheel van men-sen die beslist hebben te
zwijgen over een zelfde zaak, vooral als
ze nietwetende welke". En in onderhavig
geval zijn erblijkbaar goede redenen om
de kwestie in de doofpot te stoppen. De
schijnbaar meest voor de hand liggende
bezwaren duiken op, zo gauw iemandhet
deksel van die pot wil lichten. Ik zal me



beperken tot de geschiedenis om te herin
neren uit welke tradities die bezwaren
voortkomen, meestal zonder het
medeweten van diegenen die ze ter goeder
trouw voor hun rekening nemen. Als een
aantal onder hen al van de wijs zouden
geraken doordeze herinnering, dan heb ik
alvast mijn tijd niet verloren. Het geheel
van die bezwaren valt uiteen in twee
groepen. Bij de eerste groep gaat het om
opwerpingen in naam van het "realisme",
de feiten, het concrete, waartegen de
grote, edelmoedige en ware principes
opbotsen. De lijst is lang : er zijn immi
gran ten en immigranten; we dienen
stapsgewijs te werk te gaan; we moeten
wachten tot ze politiek geschoold zijn;
hun godsdienst en hun etnische oorsprong
verhinderen hen zich in ons democratisch
systeem in te schakelen; we mogen de
publieke opinie niet schokken door het
spel van extreem rechts te spelen, enz.
Dezelfde opwerpingen die in andere tij
den gebruikt werden om zich te verzetten
tegen het stemrecht en het recht op verki
esbaarheid van Joden en vrouwen. Het
edict over de ontvoogding van de Pruissi
sche Joden uit 1812 opende voor hen de
deuren naar administratieve functies en

taken in het hoger onderwijs, maar ver
hinderde hen nog steeds onderwijzer te
worden (de ziel van het kind!) politieke
functies, andere dan gemeentelijke op te
nemen. De onderontwikkeldheid van de
vrouwen, hun gebrek aan logische geest
en, voor sommigen, hun voor de hand
liggende neiging om zich aan de richt
lijnen van de kerk te onderwerpen, wer
den lange tijd als argumenten naar voor
geschoven door de verdedigers van een
exclusief mannelijk kiesstelsel en man
nelijke macht. Wat de behoedzame aan
pak van de publieke opinie betreft, alsook
de weigering om het bedje van extreem
rechts te spreiden, daarvoor hoeven we
alleen maar de Franse politieke klasse te
bekijken. Die probeert dat sinds enkele
jaren : we weten ondertussen met welke
schijnheiligheid en met welk succes.

Aristocratisch
De tweede groep bezwaren doet beroep
op juridische argumenten en principes.
Voornamelijk drie: de Belgische onaf
hankelijkheid (Marokkaanse volksverte
genwoordigers? Een Turkse Eerste Mi
nister ?), de gelijkheid (dat ze zoals de
Belgen eerst aanvaarden hun legerdienst

te doen) en de vaderlandsliefde (dat ze
hun aanhankelijkheid aan dit land eerst
bewijzen door zich te laten naturaliseren).
Het principe van de nationale onafhanke
lijkheid is zo oud als de geschiedenis. Het
gaat hier om de traditionele mengeling
van angst voor de vreemdeling (die ons
toch niets goeds toewenst) en het recht op
de grond, het recht van de eerste bezetter.
We weten tot wat dit geleid heeft en het
argument klinkt vreemd in deze periode
van Europese opbouw. De twee andere
bezwaren vooronderstellen dat aan het
recht om tesamen de macht uit te oefenen,
een betaling voorafgaat, dat men het moet
verdienen. Of minstens, dat sommigen
het moeten verdienen, terwijl anderen het
door geboorte verworven hebben. Inder
daad, een oud aristocratisch principe.
Hier komt het hele "Ancien Régime"
opnieuw boven water, een regime dat het
volk politieke ondergeschiktheid oplegde
in naam van een kasteverschil, een ver
schil van orde. Vandaag gaat het om de
kleur van je identiteitskaart, maar de re
flex is dezelf-de. Het zal dus nog wat
inspanningen kosten vooraleer we goede
republikeinen zijn.

Vincent de Coorebyter
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Waarde landgenoot,
BesteFernand,

In verbandmet dekoninklijke toespraken
van Koning Boudewijn is er sinds 15
september al heel wat inkt gevloeid, en
dezerepliek is dan mijn bijdrageaan deze
langdurigepapierverspilling.
Ik betreur het enigszins dat ook uw blad
zijn lezers beetneemt doormij af te schil
deren als "iemand die denkt dat hij het
beterweet dan déKoning". Ik vinddat de
lezers van "Toestanden"meerwaard zijn.
Vandaar mijn eerste en enige reactie.
In Argus heb ik er terloops al op gewezen
dat het hoofdstuk"fouten in detoespraken
van Z.M. Koning Boudewijn" maar 10%
vanmijn helewerk uitmaakt. Toen al wou
ik uitleggen dat het nooit mijn bedoeling
is geweest kritiek uit te brengen op de
koninklijke toespraken, laat staan op
Koning Boudewijn himself.
Ik wou enkel en alleen mijn diploma
behalen, en daartoe heb ik een licen
tiaatsverhandeling volgeschreven. On
dertussen heb ik mijn diploma en (deel
tijds) werk, maar ik wil toch nog even
uitleggen wat ik in mijn licentiaatsver
handeling dan wel heb onderzocht.
Na een eerste lektuur van alle toepsraken
die mewerden bezorgd door Inhei en het
Kabinet van de Koning, vielen me een
aantal zaken op die ik grondiger wou
onderzoeken. In de eerste plaats : de toe
spraken zijn geschreven in een onper
soonlijke stijl. Dit uit zich onder meer in
substantivisch gebruikte infinitieven en
een laag percentage persoonsvormen.
In een tweede hoofdstuk behandelde ik

Op zaterdag 15 oktobergaat voorde vier
deopeenvolgendekeereen internationale
mannendag door om halt te zeggen tegen
mannengeweld. Het initiatief ging
oorspronkelijk uit van "Brother Peace -
MenBreaking Silence to endMen's Vio
lence" , een Amerikaans-Canadese man
nengroepering. Vorig jaar werden in
ongeveer 56 steden, waaronder Londen
enEindhoven, acties gevoerd tegen man
nengeweld.
In België hadden reeds enkele maanden
geleden een aantal mannen de ideeom in
dit internationaal kaderdeeersteMagiese
Mannendag teorganiseren.Omdatwij de
hoop delen een einde te maken aan het
geweld van verkrachting, van de porno
industrie, van kindermishandeling, van
milieuvernietiging, van bewapening en
oorlog, van uitbuiting, van fascisme en
gummiknuppel, van het mannelijk keurs
lijf; omdat we een eindewilen maken aan
homo-aversie en homofobie.

Dueloog-
Luc Slosse antwoordt

Fernand Auwera

•
Leve de Koning (bis)
hetarchaisch taalgebruik vande toespra
ken. Hieronder vielen verbogen voorzet
sels (Dekoning staat gans ten dienste van
het land.), de genitiefvorm (Weest man
nen en vrouwen der twee-spraak),prono
mina in verouderde naamvalsvormen (de
meest universele zijner zonen), de con
junctief (Moge ik U hier enkele overwe
gingen onderwerpen (soumettre !) in dit
verband), onvoltooide deelwoorden (...
een aantal dezerjongeren, die heden nog
studerend of ...) en archaïsche woorden
als "eertijds, gans, nopens, elkander, ..."
Wellicht de meest evidente hypothese is
het plechtig taalbegruik dat zich onder
meeruit in omslachtigeuitdrukkingen als
"Ik houd bijzonder van dit land omdat
mijn Moeder er het daglicht aanschouwd
heeft,(...);degedachtenis van mijn roem
rijke voorgangers (...) legt mij de ver
plichting op ...)."
Een andere zaak die mij opviel was de
zinslengte.Aangezien ik een linguïstisch
stilistisch onderzoek heb verricht onder
zocht ik ook de zinscomplexiteit.
Hoewel de toespraken eigenlijk een vorm
van gesprokencommunicatiezijn,vinden
weerheel wat schrijftalige kenmerken en

TRIBUNE-Hendrik Broers
(MagieseMannendag)

Door mannen een
einde gesteld

aan de stilte rond
mannengeweld

Het is geweld dat voortvloeit uit patriar
chale waarden waarmee we grootge
bracht worden,mannengeweld dat slechts
kan bestaan bij de gratie van een bepaald
concept van "mannelijkheid" en "vrou
welijkheid", patriarchale codes die man
nengeweld tegen anderemannen (oorlog
en homofobie) en tegen vrouwen (ver
krachting en pornografie) normaliseren;
fallocratische normen die mannen

schrijftaalwoorden in terug. Onder meer
de hoge frekwentie van schrijftaalwoor
den als "reeds, tevens, zeer, thans,echter,
indien, welke,..." staaft de veronderstel
ling dat de toespraken op verschillende
kabinetten (door verscheidene ambtena
ren) worden opgesteld. Meteen wil ik
hierherhalen dat ik niet de pretentie heb
(gehad) kritiek te leveren op ZijneMaje
steit, maar dat ik alle schuld in de schoe
nen van de kabinetsmedewerkers schuif.
In een apart hoofdstuk heb ik de stereo
tiepe formuleringen in de koninklijke
toespraken onder de loep genomen.
Een laatste hoofdstuk (+/- 20blz.) heb ik
gewijd aanDemindergoede kwaliteit van
de (Nederlandse) toespraken. Naast een
aantal vitterijtjes overhet gebruik vaneen
verkeerd voorzetsel en fouten in de zins
constructie heb ik een hele lijst met lexi
cale en andere fouten opgesomd. Fouten
die de leerlingen op school niet mogen
maken, fouten waarvoordemedewerkers
van de BRT 's anderendaags een rood
blaadje op hun bureau vinden. Inderdaad
ook fouten tegen het Nederlands die we
terugvinden in het proza van politici en
ambtenaren. Dit laatste stond alvast in de
talrijke lezersbrieven,maardat had ik hen
voorgezegd in een interview met De
Morgen (16 september 1988).
Ik betwijfel in geen geval de bekwaam
heid vankabinetsmedewerkers ofpolitici,
maar op taalkundig vlak laten ze menig
maal een steek vallen. Ook hier geldt de
regel : Schoenmaker blijfbijje leest... en
erzullengeenwerkloze germanistenmeer
zijn.
Ik wou dat het al Kerstmis was.

sexuele, culturele, religieuze, economi
sche en politieke macht geven over
vrouwen, "lagere" mannen en kinderen.
Depolitiek, het militairapparaat, dekerk,
enz., worden op alle echelons voor 95%
door mannen beheerst.
Omdat vrouwen al een hele tijd iets
proberen tedoen aan die scheefgegroeide
patriarchale situatie. Omdat wij mannen
mensen zijn en niet de heersers. Daarom
hopen wij dat dezeMagiese Mannendag
een magiesekracht(één met denatuur) zal
uitstralen.
Die dag vindt plaats op zaterdag 15 okto
ber in de Ancienne Belgique te Brussel
vanaf 12 uur. Op het programma : work
shops, animatie en toneel, kinderopvang,
debat, een fakkeltocht door de Brusselse
straten, een optreden van een Afrikaanse
ritmegroep en een fuif.

Voor inlichtingen: Chris Van Hoek opIOT, Van
Elewijckstr. 35 te 1050 Brussel. Tel. 02/6487583



Hetadres vanToestanden geraakt bekend
en dat is een goedezaak.Veel brieven dus.
Meestal zijn ze echter te lang en moeten
we knippen. Dat deden we ook in onze
antwoorden, die niet altijd in de smaak
vallen. Over Toestanden zelf blijven de
meningen verdeeld.

Verdeeldemeningen
Luk Moerman (Gent): "Vooreerst
gelukgewenst met jullie moedig en
broodnodig initiatief De boreling is nog
een beetje kaal en wankel op de beentjes,
maar dat betert vast wel met de groei. Ik
las ook met belangstelling het interview
met redacteur Jan Van Kerkhoven in
"Knack" . Het verheugt mij zeer dat
"Toestanden" aandacht wil schenken
aanmoderne kunstuitingenendepsycho
analyse, wat ter linkerzijde helaas verre
van evident is. 'Zelfsindsvelejaren opeen
bijzondere manier geïnspireerddoor het
werk van de "marxiserende" psycho
analyticus Erich Fromm betreur ik het
nagenoeg volledigontbreken vande diep
tepsychologische elementen in de meer
fundamentele sociaal-politieke analyses
van de linkerzijde in dit land, wat
natuurlijk totmiskenningvan eendeel van
de werkelijkheid moet leiden en tot een
gevaarlijke onderschatting vande impact
van hetkapitalistisch-technocratischsys
teem op alle gedragingen van de mensen
die er in leven, tot in de diepste lagen van
hunpsychisch leven toe."

RolandRotsaert (Brugge):"Na lezing van
drie nummers van Toestanden lijkt het
tijdstipgekomen ommijnmening eensop
papier te zetten. Kort samengevat:Ik ben
teleurgesteld. Ik hadgehoopt in Toestan
den informatie te vinden, die ik totnogtoe
in de weekbladpers niet vond: beknopt,
duidelijk, objectief (maar ik voeg er
onmiddellijk aan toe dat dit laatste een
onbereikbaar ideaal is: de mening van de
auteur klinkt hoe dan ook door).
Wat kreeg ik in het eerste nummer: het
ene commentaarstuk na het andere. Als
het overzicht vande binnenlandsepersop
de radio mij de keel uithangt, kan ik die
afzetten.De opinie vande hoofdredacteur
van mijn krant isduidelijk ingekaderden
ik ga die dus nooit per vergissing begin
nen lezen. De (overigensnogal eigenzin
nige) lay-out van Toestanden verplicht
mij om alles te (beginnen) lezen.
Nummers 2 en 3 schenen iets beter, maar

]# uook kunnen zijn dat ikzelfmij al
[_wataangepast heb.Ik neemaandat uzich

CONTRAPUNT

•
richt tot lezersdie in staat zijn zelfstandig
te denken. U hoeft dat dus niet systema
tisch in hunplaats te doen. Wilde redactie
toch eens een eigen mening kwijt, dan
mag dat, in beperkte mate en zonder dat
verwarring ontstaat met informatieve
teksten. Boek- enfilmbesprekingengeven
uiteraardper definitie de eigen mening
van de auteur weer en vallen dus niet
onder deze beperking."

L. Meesters ( Geel): "Nu ik het tweede
nummer in de bus kreeg, laat ik U weten
dat ik niet de minste interesse meer heb
voor "Toestanden" .Reden : ik denk dat
mijn intellectueel peil en mijn cultureel
niveau te laag zijn. ( In werkelijkheid te
hoog...)'
Om het iets duidelijker te stellen : het
cultureel gedeelte helt teveel over naar
snobisme, terwijl het politiek gedeelte
zich teveel beperkt totdiscussie, debat. Er
wordt al genoeg geleuterd, vergaderd.
Velen denken de wijsheid in pacht te
hebben. Ik vind pragmatisme belang
rijker. Ik doe acties voor natuurbehoud
meestal anoniem; ik huisvest eenpolitiek
vluchteling... Ik heb mijn buik vol van
mensen die spreken van "engagemen
ten" , maar in werkelijkheid niets anders
doen dan vergaderen, op kamp gaan,
cursussen volgen, TVzien, kortom steeds
"ondergaan".
Waar is de tijd van "De Zwijger"? Toen
werd er nog gelachen, toen werd kritiek
gegeven. Helaas, onafhankelijk bestaan
in depers lijktmeonmogelijk.Ik voorspel
de ondergang vandeMorgen enToestan
den binnen hetjaar, hoewel ik het U niet
toewens."

Competentie
F. Van Eersel ( Denderbelle): "U bevalt
mij, als oud abonnee van Links. In ver
band met Uw standpunt over de juiste
persoon op dejuiste plaats kunnen velen
op het eerste gezicht zeggendat uspijkers
met koppen slaat. Als tegenargument
meen ik to :h dat een algemeen politieke
visie opeenprobleem belangrijker is dan
eenpuur technischeoplossing. Overigens
beschikt een minister over een staf van
technici in kabinet en administratie om
hen raad te gevenendossiersop te maken.
Door de zaak vanuit vele hoeken te
bekijken komt men soms tot een onver

wachte doorbraak. Democratie primeert
op technocratie.
Als tegenargument in het bijzonderkan ik
u verzekeren dat regeringslid nr 32,
Norbert De Batselier, zeker niet on
beslagen op het pad van de staatsher
vorming stapt : over de problematiek
heeft hij al in 1986 in Socialistische
Standpunten gepubliceerd en als econo
mist is hij wel de aangewezen man voor
het deel van de staatshervorming waar
voor hij instaat, namelijk definanciering
van de middelen."

Anti-racisme
Ruud Martens (St-Job-in-'t-Goor): "Vic
Lauwerier heeft vokorrien gelijk wanneer
hij stelt dat de arbeidersbeweging duide
lijk stelling dient te nemen inzake het
racisme. In dat verband dient toch een
opmerkelijk initiatief gesignaleerd te
worden van ACOD-Antwerpen. Dezer
dagen wordt namelijk massaal een 8
bladzijden tellende folder verspreid
waarin op overtuigende wijze een tiental
vooroordelen met cijfers en argumenten
de grond worden ingeboord. Daarnaast
wordt het ABW-standpunt inzake de
gastarbeidersproblematiek in herin
nering gebracht. Deze folder kadert in
een campagne die eind april startte met
een meeting waarop André Van Den
Brouckemet verve o.a. het stemrecht voor
migranten verdedigde. Het gehele ABW
wasinAntwerpenniet te bewegen totdeze
campagne. Enkele strijdbare ABW
groepen boden zich toch aan de folder
mee te verspreiden."

Anonieme brieven kunnen niet, hadden
we gezegd. Maar Jean Emard is vaste
briefschrijver. En dit keer scoort hij:
Jean Emard van Lieverlede.

"Zowaarjij echt Lafargue heet,
zo heet ik Jean Emard.

Wij kennen dus, zover ik weet,
op g'lijke voet elkaar.

Voor mij is dat voldoende, maar
jij kale, vette neet

miskent 'n zeer discreet poëet.
Lafargue,j' en ai marre!"

Ciao,
Lafargue

P.S. Gelezen en uit de conrext gelmld:

1

"De modeverdwazing is typisch Euro
pees" (Fernand Braudel)



Enige tekenen -zijn kleur bijvoorbeeld
haddenmijnvermoedens al een eind inde
richtinggestuurd, maarpas sedert de 9,79
spurt van Seoel staat het voor mij onom
stotelijk vast : Ben Johnson had niet de
zelfde moeder als ik. Toen zij me als
knaap een loopje zag nemen met de
ongeschreven wetten van het patience
spel, zei ze : "Waarom doe je dat ? Je
bedriegt er tochmaaralleenjezelf mee ?"
Nu heeft Ben Johnson natuurlijk niet al
leen zichzelf bedrogen. Hij bedroog ook
degenen die goed geld aan hem verdi
enden en het zijn vooral zij die hem nu
afschilderen als een boef. Terwijl het uit
eindelijk om niet meer gaat dan om een
mens die zo snel mogelijk van het ene
lijntje tot bij het andere, 100 meter verder
wil geraken. Omdat anderen dat erg be
langrijkvonden, begon hij het ookbelan
grijk te vinden, van levensbelang zelfs.
Hij raakte verslaafdaan het idee dat bij de
snelste ter wereld werd genoemd. En hij
zat heel de tijd alleen met een geheim, hij
wasde enige die wistdathij niétde snelste
was. Een geheim dat elk ogenblik kon
uitlekken. Met die bedreiging boven het
hoofd, is het logisch dat hij er nors bijliep
en iedereenwantrouwde. Wie zich schul
dig weet, ziet overal spoken.

Hoek van Koeck

•
Doping

Van het Olympische naar het Literaire
record is een kleine stap. Zo kun je van 5
tot 8januari inhetBrusselse Albert I hotel
naarde "marathonvan het scenario" gaan
kijken. In 63 uur moeten naar een opge
legd thema minstens 60 pagina's bij el
kaar worden gedacht en getikt. Een prij
zenpot van een half miljoen staat er borg
voor dat de atleten tot het uiterste van hun
mogelijkheden zullen gaan. In hun disci
pline zullenze nogniet wordengehinderd
door een dopingcontrole. Gelukkig, want
het isgewetendat cafeïne sporennalaat in
de schrijversplasjes. Insidersbewerendat
tegenwoordig vooral whisky wordt "ge
pakt". Enkele van de atleten beweren dat
ze het op voorschrift van hun dokter slik
ken, maar de geconsumeerde hoeveelhe
den zijn van zo'n aard dat die bewering in
twijfel magworden getrokken. De schrij
vende atleten zouden tegen zichzelf in
bescherming moeten worden genomen.

Er waren in het verre en recente verleden
al genoeg waarschuwingen. Ettelijke
schrijvers en dichters die de molshoop
vanhunkunnen haddenbereikt endie, na
van beleefde belangstelling te hebben
geproefd, toch nogmeer wilden. Ik denk
aan auteurs die naar het middel plagiaat
grepen. Auteurs die dan, netalsBenJohn
son, met doorzichtige trucs hun gezicht
trachtten te redden. Ze zouden bijvoor
beeldgeflikt zijndoor eenonbekende. Of
ze zeggendat dekladjes vaneen vertaling
en van hun roman door elkaar zijn ge
raakt. Je moet professor zijn om het te
verzinnen ! Of nogeen erg riskante vorm
van literaire doping : je laat je gedichten
door iemand anders schrijven. Als het
uitlekt, valt de schorsing immers nog
mee. Na enkelejaren staje er eventueel al
terugmet een Bergmannetjesreeks.
Maar zoals Ben Johnson nooit echt heeft
kunnengenietenvanhet feit datdewereld
dachtdathij de snelste aller tijdenwas, zo
kan een gedopeerde schrijver ook niet
genieten van een eventuele nobelprijs,
zou je denken. Hij heeft immers in de
eerste plaats zichzelf bedrogen.
Of had Ben Johnson de juiste moeder en
niet ik?

PaulKoeck

verantwoordelijke uitgever:

L Paul Eyben,
Brouwerstraat 16

3590 Hamont-Achel )
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Wat doe je als
"Toestanden"

alweer is
uitverkocht ?

•
Dit is "Toestanden" van 7 oktober 1988,
eerste jaargang nr. 4. Je vindt ons in de
kiosk en de betere boekhandel... Inder
daad, "Toestanden" is te koop in400 kios
ken over heel Vlaanderen, maar ook in
allerlei boekenwinkels, wereldwinkels,
enz .. Op 15 en 16oktober zijnwemet een
stand aanwezig in de Antwerpse
stadsfeestzaal op de alternatieve boeken
beurs "HetAndereBoek". Vooreenabon
nement op "Toestanden" krijg je daar
trouwens eenmooi geschenk. Tijdens die

· manifestatie heeft ook de eerste confron
tatie plaats tussen de redactie van "Toes
tanden" en haar lezers. "Het Andere
Boek" organiseert namelijk een debat
overonsblad. Gedurende hetzelfde week
end staan we met een stand op de "Ma-

~

giese Mannendag in de Ancienne Bel
gigue te Brussel. Daarover meer nieuws
inde "Tribune" vandit nummer. Enopde
grote Boekenbeurs in het Antwerpse
Bouwcentrum zijn we ook. Vanaf 1 no
vember.
We willen maar zeggen : je kan ons blad
op vele plaatsen vinden. Het vervelende
daarbij : het is voortdurend uitverkocht.
Eén oplossing : abonneer je. Tot eind
1988 kost dat slechts 1.988 frank.
Wiljeeenanderargumentvooreenabon
nement ? Hier is er één : nuje "Toestan
den" 4 inde handhoudt weetje waarover
het gaat. Je weet echter niet wat er alle
maal in "Toestanden 5" zal staan. Wij
wel. Een medewerkster verblijft op dit
ogenblik inChili. Ze volgt er het referen
dum van Pinochet. In nr. 5 haar relaas.
Volgendeweek ishet tienjaargeledendat
de BSP splitte in SP en PS. Daarover
schreef Serge Govaert een dossier. Hij
heeft het ook over de nakende mémoires
van Georges Debunne, enz., enz..

Mis het allemaal niet en neem een abon
nement, Stort 1.988 frank op rek.nr.
001-1762098-72 van CV "Zijdelings" te
Brussel. Een permanente opdracht van
200 frank per maand kan ook.

Zakelijke leiding : KoenDe Visscher

jaarabonnement : 2400F-170fl
of eenpermanente opdracht
van 200F - 14fl /maand
rek. nr 001-1762098-72

vanZijdelings CV
Brussel

1- 7Toestanden
Zespenningenstraat49 (b13)

1000Brussel
tel 02/513 02 16

elke vrijdag uitgegeven
door UitgeverijZijdelings C.V.

directeur : Eric Corijn
hoofdredacteur : JanVanKerkhoven

eindredactie : Karin Pairon enEric Goubin
redactie : KoenDille, André Mommen,

Wim Van Rooy, JefVermaere,
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•
INHOUD

Als GAL hier zijn "laatste woord" heeft gesproken is er bijna geen plaats meer om
de inhoud van onze jongste aflevering voor te stellen. Een selectie dus.

9oktober
Zondag stemmenweweer. Bolletjes rood
maken. Op het eerste gezicht weinig be
geesterend. Maar Johan Ackaert zet die
bolletjes-rood-makerij in perspectief.
Hoe werden die bolletjes in '82 rood
gemaakt ? Wat gebeurde er met onze
bolletjes gedurendedevoorbije zes jaar?
Hoe staande zaken ervandaag voor in de
bollenwinkel ? Op de eerste twee vragen
een antwoord in het dossier van p. 15 tot
18. Met het antwoord op de laatste vraag
valt hij met de deur in huis op p. 3.

BRT
VTM is de BRT aan het uitkopen. Het
creëert paniek bij de openbare omroep.
Vooral bij deradio.Op 3 oktoberriep Cas
Goossens zijn nog overblijvende radio-

. journalisten bijeen. Hij vroeg hen eersten
vooral niets over de inhoud van deze ver
gadering te laten uitlekken. Dat gebeurde
toch. Allerlei tot nog toe onbekende
winden waaiden onze redactielokalen
binnen.Wieeenjob zoektrichtzijn schre
den in de kortste keren naar de Reyers
laan.CasGoossens klamptjedaarmeteen

aan om op de radio-nieuwdienst te
werken. Neen, er is geen sprakemeervan
uitgebreidestages.En het is ook nietmeer
nodig aljepunten op het examen tehalen.
Een sfeerbeeld op p. 13 en 14.

Lezers
We hebben deze week onze brievenbus
verruimd. Alle lezersbrieven konden er
niet meer in. Onze verontschuldigingen
aan hen die dit keer niet aan de beurt
kwamen. Of moeten we misschien ook
onze lezersrubriek verruimen ?

Het Laatste Woord


