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INHOUD 

o Het Waalse gewest 
blijft neen zeggen tegen Van 
Hooi en de Europese Kom-

\J Het komitee Stop 
Euro-Brussel ziet heel wat 
redenen tot ongerustheid in 
de Vlaams-Brabant-studie 
van prof. Deschouwer. 

10 De Rode Duivels 
gingen eerloos ten onder te
gen voetbaldreumes Malta. 

Vroeg u zich al eens 
af wie de kroonkurk. de rits
sluiting of andere dagelijkse 
gebruiksvoorwerpen uit
vond? 

16 W I J sprak met een 
van de leden van de Spel-
lingskommissie, prof. Tael-
deman. Hi) is nog steeds 
•woest. 

EERST DIT 

De federale grondw^et zo
als zij verleden week on
dertekend werd mag dan 
nog ^vel schoonheidsfout

jes vertonen, zij is er toch maar. 
Daarmee krijgt het streven van 
generaties Vlaamse en Waalse 
federalisten eindelijk haar be
slag. Beter dan wie ook weten 
de Vlaamse nationalisten w^elke 
strijd nodig is geweest om zover 
te geraken. 

Federalisme, eens een incivie-
ken^voord, is vandaag verhe
ven tot grondwet. De duizen
den affiches met de slogan „Fe
deralisme nu !" ooit door on
vermoeibare VU-miütanten ge
plakt hebben hun nut gehad. 
Maar daarmee is de kous niet 
af! 
Het moet nu nog maar begin
nen, ook al roepen sommige 
kringen dat het nu maar eens 
moet ophouden. Een partij zo
als de VLD staat vooraan in 
de obstruktie. Dat hebben de 
Vlaamse liberalen, trouw^ aan 
zichzelf, reeds bewezen. Door 

NAVO-ULTIMATUM SUKSES IN SARAJEVO 

RUSSEN BELEHEN 
BOMBARDEMENTEN 
Wie heeft er nu eigenlijk gewonnen in Sarajevo? De 
Navo toonde zich verheugd dat haar uUimatum blijkbaar 
vruchten heeft afgeworpen. Rwtland klopte zich op de boröt 
omdat haar diplomatiek initiatief de Bo^jniöche Serviërs 
op de valreep tot een terugtrek-operatie deed bewegen. De 
Bodnüfche Serviër,) zelf ontvingen de Ruöduiche VN-blauw
helmen aid grote bevrijders en bouwden prompt een feedt. 
Alleen bij de modlinu in de Bosnuche hoofdstad Sara
jevo hoort men weinig tevreden geluiden. Daar overheerst 
verbittering en ontgoocheling. 

Alleen de moslims reageerden 
ontgoocheld omdat de Navo 
geen bombardementen uit
voerde op de stellingen van de 
Serviërs rond Sarajevo. Volgens 
hen liet de Navo zich in de luren 
leggen. De in\voners van Sara
jevo hebben geen vertrou^ven 
in de Russische blauwhelmen 
die de posities van de Bosnische 
Serviërs innamen. Ze vrezen 
dat de Russen, geloofsbroeders 
van de Serviërs, de Servische 
terreinwinst zullen bezet hou

den. Intussen kunnen de Ser
vische milities ingezet worden 
rond andere moslim-enklaves. 

In kringen van de Navo is men 
echter opgetogen over het suk-
ses van het ultimatum. Het feit 
dat de kanonnen rond Sara
jevo zwijgen is inderdciad een 
goede zaak. Er wordt overwo
gen een gelijkaardig ultimatum 
in te voeren voor de andere Bos
nische steden of zelfs het ganse 
Bosnische grondgebied. 

afwezig te blijven op de plech
tige ondertekening van de 
grondwet en bij monde van 
Herman De Croo in De Zevende 
Dag van zondag ) \ . 

Voor de liberalen zijn blijkbaar 
alle foefjes goed om dwars te 
liggen: geen uitnodiging van 
de koning, te veel mediashow, 
niet eens met sommige details, 
enz... 

Maar waar is het ze om te 
doen? Om in het nieuws te 
komen natuurlijk. Trouwens, 
de VLD zou beter over medi-
ageilheid zwijgen. Haar jong
ste vervellingskongressen w^a-
ren televisie-gebeurtenissen 
die geen enkele andere partij 
haar ooit nadeed, bovendien 
is het betrekken van de ko
ning in een partijpolitiek ge
kibbel weinig goed gevonden 
als schaamlap. Een zo grondig 
vernieuwde grondw^et is in de 
eerste plaats een gebeurtenis 
van politieke demokratie, ten 
nutte van de volkeren die deze 
federale staat bewonen. 

Tijdens de langdurige St.-Ali-
chielszittingen hebben partijen 
en hun vertegen-woordigers 
voor en tegen de staatshervor
ming uitgebreid kunnen ver

woorden, hebben zij geam-
mendeerd, gewijzigd, ciange-
past en al dan niet aangeno
men. Van de demagogie a la De 
Croo moet de veelgeprezen en 
een beetje nadenkende burger 
nu toch wel genoeg hebben! 

Met de federale grondwet in 
de hand kan het federale spel 
nu ten voUe gespeeld worden. 
Natuurlijk kunnen er tussen 
de deelstaten steeds konflikten 
rijzen, daarom ook moet de 
loyauteit ten volle werken. 
Moeten de rechtstreeks verko
zen parlementen de kracht van 
hun zelfstandigheid en ver
beelding bewijzen. Vlaanderen 
en Wcdlonië kunnen dan op ei
gen vleugels voluit gaan. Daar
uit zal de nood aan nog meer 
eigen politieke kuituur sprui
ten, in harmonie met Europese 
wetten. 

Bovendien kan het probleem 
van de Belgische schulden
berg, dat toch ooit eens moet 
aangepakt worden, in federale 
zin geklaard worden. 

Het is duidelijk dat het niet de 
gemeenschappen zijn die voor 
de katastrofale toestand van de 
federale financiën verantw^oor-
delijk kunnen gesteld worden. 

Bodtiuche Serviërs zwaaien met de Servische vlag en maken het 
drie-vmgerige ortodokse teken terwijl ze zich terugtrekken om aan 
het Navo-ultimatum te gehoorzamen. 

Dat is nochtans niet zo evi
dent. In Mostar bvb. vechten 
de moslims niet tegen de Ser
viërs, maar tegen de Kroaten. 
Er wordt in die stad vooral van 
man tot man gevochten, artille
rie komt er weinig bij te pas. 
Maar de vrede in Bosnië k-wam 
nog niet veel dichterbij. Rus-

De uitschuiver van de goever-
neur van de Nationale Bank 
als zouden de deelstaten ver
antwoordelijk zijn voor dit fa
lend beleid is onterecht. Eer
der moet begonnen worden de 
nog steeds mank lopende in
ning van de belastingen aan te 
pakken en de Sociale Zeker
heid te saneren. 

E^n verdere federalisering 
houdt „responsabilisering" in, 
dus meer verantwoordelijk
heidszin voor de gemeenschap
pen. Dat kan door de gezond
heidszorg en het gezinsbeleid 
aan de gemeenschappen toe te 
vertrouwen zodat zij zorgvul
diger met de eigen centen om
springen en hun financierings
beleid onder kontrole kunnen 
houden. 

Nu sprake is van een moge
lijke heropleving van de kon-
juktuur zou het toch maar bil
lijk zijn dat het niet alleen de 
federale overheid is die met de 
brokken gaat lopen maar dat 
ook de deelstaten genieten van 
hun arbeid. Om aan hun op
drachten ten bate van mens en 
gemeenschap, nu en in de toe
komst, te voldoen. 

Maurits Van Liedekerke 

land, dat er voor zorgde dat 
de Serviërs hun artillerie rond 
de Bosnische hoofdstad (deels) 
^vegtrok, verwacht nu dat de 
Navo druk uitoefent op de mos
lims om een "vredesregeling" te 
aanvaarden waarbij weliswaar 
de Servische terreinwinst be
houden blijft. 
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DOORDEWEEKS 
• Van Rüdtiem wil volgens 

Het Belang van Limburg mee
doen aan de Europese ver
kiezingen. N a zijn b reuk 
met de partij Rossem wil 
hij op 12 juni naar een Eu
ropese zetel dingen meteen 
lijst Genoeg of Basta . 

• In een referendum sprak 
een nipte meerderlieid 
Zwitsers (61,9%) zich uit 
voor een verbod op t r a n -
s i t -vrachtwagens in hun 
land binnen een periode 
van tien jaar. Doorreis-
vrachten moeten dan met 
de trein gebeuren. De 
Zwitserse regering vreest 
dat de uitslag van het re
ferendum de betrekkingen 
met de Europese Unie zal 
schaden. Zwitserland ligt 
op de doorgang tussen 
Noord-Europa en Italië. 

• Volgens Leuvense en 
Antwerpse professoren 
stellen heel \vat leerkrach
ten vaak de ve rkee rde vra
gen op een eksamen, en 
werden daardoor de afge
lopen jaren misschien wel 
vele leerlingen ten on
rechte gebuisd. 

• De nieuwe grond-wet 
werd plechtig onderte
kend. De liberalen en het 
Vlaams Blok weigerden 
deel te nemen aan de plech
tigheden. ' De 
PRL-FDF-g roep Sprak 
van een roawdag voor de 
Franstaligen, en het 
Vlaams Blok zag in de 
nieuwe grond-wet evenmin 
een reden tot feesten. De 
Vlaamse liberalen hadden 
de meeste ekskuzes: 1) ze 
zijn tegen de jongste staats
hervorming; 2) ze doen 
niet mee aan z o n medi
agebeuren; 3) de uitnodi
ging k^vam van het parle
ment i.p.v. van de koning. 
Zou de V L D misschien een 

f rondwet willen onderte-
enen zonder staatsher

vorming, zonder media en 
zonder parlement ? 

• De Europese Kommis
sie vindt dat de Griekse be-
sHssing om een ekonomi-
sche blokkade in te stellen 
tegen de vroegere Joego
slavische republiek Mace
donië in strijd is met de Eu
ropese verdragen. De kom
missie dreigt ermee Grie
kenland voor het Hof van 
Just i t ie te dagen. 

• Het Vatikaan -wil niet 
dat nonnen en monniken 
teveel televisie kijken. De 
televisie mag de levensstijl 
in het k loos te r niet teveel 
schade toebrengen. De 
kloosterlingen worden ver
der gewaarschuwd tegen 
de groeiende invloed van 
sociologen en psychologen 
binnen de kloostermuren. 
En de vrouwelijke religieu
zen moeten zich hoeden 
voor de verleidingen van 
het feminisme. Tot zover 
het dokument "Broederlijk 
leven in gemeenschap". 

• Een weekendje beker
voetbal in Antwerpen, 
waar de klubs Antwerp, 
Ekeren en Beerschot soms 
letterlijk in het strijdperk 
traden, kostte de stadskas 
4,5 miljoen frank aan or
dehandhav ing . 

DE ANDERE 
WIND... 
Magda De Galan (PS) is van plan 
haar verantwoordelijkheid aan 
het roer op Sociale Zaken ter 
harte te nemen. Van de PS-mi-
nister van Vlaamse afkomst 
moet men niet verwachten dat 
ze de Vlaamse eis tot federa
lisering van de SZ ook maar 
een beetje genegen is, maar on<) 
Magda li;kt vastbesloten de mis
bruiken en fraude in de sektor 
met wortel en tak uit te roeien. 
De Vlaamse afkomst van De 
Galan doet haar terdege besef
fen dat om de SZ federaal te 
houden het wegwerken van de 
'met-objektieve' transfers een 
minimale voorwaarde is. 

De Galan beschuldigde verle
den week een van de grote klini
sche laboratoria ervan op frau
duleuze wijze z'n eigen failliet 
georganiseerd te hebben om zo 
te ontsnappen aan een z^vare 
boete. Enkele grote klinische 
labs kregen zware boetes als ge
volg van de beslissing van voor
malig minister van Sociale Za
ken Busquin uit '89 dat het bud
get voor klinische biologie niet 
meer overschreden mocht %vor-
den. Als dit toch nog gebeurde, 
zou men de overschrijding te
rugvorderen van de labs. Het 
lab dat De Galan viseert moest 
bijna 400 miljoen frank terug
betalen. Om dit niet te hoeven 
doen, zorgde het lab ervoor dat 
het op de fles ging: het lab 
zou cian zijn kliënten (de artsen 
die analyses lieten uitvoeren) 
gevraagd, hebben hun analyses 
voortaah door een ander lab te 
laten uitvoeren. Dat ander lab 
blijkt echter in handen van de
zelfde eigenaars te zijn. 

...VAN DE 
GALAN 
De Galan laat op Sociale Zaken 
een andere wind w^aaien dan 
haar voorgangers Busquin en 
Anselme. Maar de geesten zijn 
in Vlaanderen dusdanig naar 
een federalisering van de Soci
ale Zekerheid geëvolueerd, dat 
ze waarschijnlijk toch achter de 
feiten zal blijven jianhollen. De 
VU was de eerste en enige par
tij die de federalisering van de 
Sociale Zekerheid op de poli
tieke agenda plaatste. Langza
merhand krijgt de Vlaamsna-
tionale partij navolgers. Eerst 
waren de andere Vlaamse par
tijen het schoorvoetend met de 
VU eens om de "niet-objektief 
verklaarbare" transfers zo snel 
mogelijk weg te werken. 

Tegenwoordig vindt men ook 
in andere partijen zoiets al niet 
meer voldoende. In een inter
view met De Standaard noemde 
de Vlaamse CVP-minister-pre-
sident Van den Brande het de
bat over de niet-verklaarbare 
transfers een verkeerd debat. Vol
gens Van den Brande gaat de 
^vare diskussie over w^elk be
leidsniveau op de beste wijze 
bvb. de gezondheidszorg orga
niseert. Hij liet daarbij uitschij
nen op dezelfde golflengte te 
zitten als de VU, die als eerste 
vond dat bvb. gezondheidszorg 
en kinderbijslag bij uitstek aan
gelegenheden vormen die best 
door de gemeenschappen be
heerd dienen te worden. Fede
ralisering niet om de centen dus, 
maar om het principe van het 
goed bestuur. 

FRANSTALIGE 
ZWARTEN 
Het repressie- en epuratiede-
bat stond nooit hoger op de 
agenda als de jongste weken. 
Met cijfers in de hand toonden 
prof. Luc Huyde en zijn mede
werkers aan hoe Vlaanderen en 
Waüonië anders tegen het ver
lenen van amnestie voor de ver
oordeelden aankijken. 

Huyse •wijst erop dat de kol-
laboratie in Wallonië veel wre
der en bloeddorstiger geweest 
is dan in Vlaanderen. Dit blijkt 
nu ook uit een onderverdeling 
van de geëksekuteerden in ka-
tegorieën van de hen ten laste 
gelegde feiten. Er werden 242 
doodvonnissen uitgevoerd De 
meerderheid van de geëkseku-
teerde Belgen, 56%, -was Frans
talig. 

In een naschrift bij hun belang
rijke boek Onverwerkt verleden on
derscheiden Huyse en Hoflack 
bij de doodgeschoten veroor
deelden drie kategorieën. Bij de 
allerzwaarste gevallen, zij die 
naast koUaboratie ook schuldig 
bevonden werden aan misdrij
ven als moord, brandstichting, 
mishandeling en roof, was 6A% 
Franstalig. De Vlamingen vor
men wel de meerderheid in de 
"zachtste" kategorie van geëk
sekuteerden, zij wie alleen vfa.-
pendracht, soms in kombinatie 

met politieke en/of ekonomische 
koUaboratie ten laste is gelegd. 

DODENGANG 
Het IJzerbedevaartkomitee 
krijgt van de Raad van State 
w^aarschijnlijk gelijk in de Do-
dengang-affaire. Of het ook ef-
fektief ooit het monument zal 
eksploiteren, is veel minder ze
ker. Aan de zaak gaat een lange 
voorgeschiedenis vooraf. Verle
den jaar had het komitee van 
Diksmuide de eksploitatie ver-
w^orven. De stad Diksmuide 
greep toen neiast de prijs omdat 
haar bod minder hoog was. 

Vaderlandslievende kringen na
men het echter niet dat een 
"separatistische vereniging" het 
"bij uitstek Belgische symbool' 
zoals den Boyau de la mort daar 
genoemd wordt, zou gaan uitba
ten. De aanblik van de Pax-vlag 
in plaats van de Belgische drie
kleur boven de gang, was voor 
de vaderlandslievenden onver
draaglijk. Een CVP-schepen 
van Diksmuide goot nog wat 
olie op het vaderlandslievende 
vuur. Heel de Belgische kom-
motie had voor gevolg dat 
PSC-minister Maystadt met een 
vingerknip de koncessie van het 
Bedevaartkomitee terug afnam 
en cian de stad Diksmuide gaf. 

Het IJzerbedevaartkomitee 
nam zo'n willekeurige beslissing 

niet en stapte naar de Raad van 
State om zijn recht op de Do-
dengang te laten gelden. Verle
den weekend raakte bekend dat 
de auditeur van de Raad het Be
devaartkomitee gelijk geeft. Het 
advies van de auditeur wordt 
haast altijd gevolgd door het ge
hele rechtskoUege Dat zou be
tekenen dat de beslissing van 
Maystadt opgeschort wordt. 

Maar zo ziet deze Iciatste dat 
niet. De PSC-minister kondigde 
aan dat indien zijn beslissing 
door de Raad van State vernie
tigd zou worden, hij ge^voon de 
procedure opnieuw zal openen. 
Maystadt, een Waal van wie 
we verstandiger praat verwacht 
hadden, noemt het een ware be
lediging voor al degenen die tijdend 
de oorlog '14- '18 in deze loopgraven 
het vaderland hebben verdedigd aló 
dit nationaal dymbool van vader-
landdliejde zou worden toevertrouwd 
aan een flatningantuiche organuia-
tie. Moest het IJzerbedevaart
komitee ook ten tweeden male 
het hoogste bod doen, dan zal 
hij er nog over waken dat het 
komitee de koncessie niet krijgt. 

Maystadt ging helemaal uit de 
bocht toen hij in de Waalse 
krant La Meude-La Lanterne zijn 
beslissing in verband bracht met 
het amnestiedossier; „//é^ verbre
ken van de voorlopige vergunning 
voor het IJzerbedevaartkomitee en 
het toekennen van het beheer over 
de Dodengang aan Dikdmuide wad 

WOENSDAG 23 FEBRUARI 1994 



een tiiuöendgebaar, datperfekt aan
sluit bij de verzoenende oproep van 
de vordt." 

Denken ook de Vlaamse fede
rale meerderheidspartijen CVP 
en SP er zo over? 

TE VOET 
Op twaalf jaar tijd viel het aan-
'S 

de zgn. zwakke weggebruikers 
spektakulair terug. In 1980 vie
len er bij de fietsers 2.427 doden 
en z^vaarge^vonden, in 1992 wa
ren het er nog 1.698, een daling 
met 30%. Bij de voetgangers 
was de daling nog spektakulair-
der: in '80 vielen er 2.913 dode 
of zwaargewonde voetgangers, 
in '92 1.542, een daling met 
A7%. Een en ander blijkt uit het 
jaarrapport '92 van het Instituut 
voor Verkeersveiligheid. Daar 
wijst men er nochtans op dat het 
nog wat voorbarig is te spreken 
van een spektakulaire vooruit
gang van de verkeersveiligheid. 
Het zou wel eens kunnen dat 
er in '92 heel wat minder fiet
sers en voetgangers •waren dan 
in 1980. 

Deze week reiakte bekend dat 
de senaatskommissie voor Jus 
titie de voorstellen van de rege
ring over de invoering van een 
objektieve risiko-aansprakeli;k-
heid van autobestuurders ern
stig beperkte. Deze voorstellen 
zaten vervat in de sociale pro
grammawet. De regering ging 
ervan uit dat de automobilist 
zich met "onnatuurlijke snel
heid" voortbe^veegt, en daar
door de "objektieve" oorzaak is 
van de meeste ongevallen met 
zwakke -weggebruikers. De re
gering wou daarom de automo
bilist in principe verantwoorde
lijk stellen voor de schade van 
ongevallen met zw^akke wegge
bruikers, een idee dat eerder 
in een wetsvoorstel wcis gego
ten door het CVP-kamerlid An-
soms. 

De senatoren van de kommissie 

Justitie zijn het met dit idee niet 
eens. Het principe van de ob
jektieve aansprakelijkheid van 
de automobilist wordt, als het 
van de kommissie Justitie in de 
Senaat afhangt, niet ingeschre
ven in het Burgerlijk Wetboek. 
De regering had van de invoe
ring van dit principe een bezui
niging van 1,2 miljard frank in 
de ziekteverzekering verwacht. 

HAPPART 
Jodé Happart, de lijsttrekker van 
de PS voor de Europese verkie
zingen, heeft het plan opgevat 
om zijn beproefde manier om 
populair te worden in Wallonië 
van onder het stof te halen: de 
Vlamingen in 't algemeen en Ln 
Voeren in 't bijzonder pesten. 

Happart zou tijdens de Voe-
rense gemeenteraden het voor
zitterschap van de raad opne
men telkens wanneer er pun
ten op de agenda staan die al
leen de Vlamingen aanbelangen. 
De Limburgse provinciegoever-
neur zou zich vervolgens ver
plicht voelen die Voerense be
slissingen te vernietigen, wat 
Happart evenzoveel mediapu-
bliciteit zou opleveren. 

Het is niet ge^veten of een en 
ander kadert in de Euro-kam-
pagne van de PS, of een per
soonlijk initiatief is van Hap
part. Het lijkt ondenkbaar dat 
de PS de kapriolen van Happart 
goed zou keuren. Maar of de 
belaagde partij haar lijsttrekker 
zal durven of kunnen terugflui
ten is een andere vraag. Ove
rigens kan de populariteit van 
Happart volgens een opiniepei
ling wel een steuntje gebruiken. 

ON THE ROAD 
VU-minister Johan Sauwenö 
kiest resoluut voor de invoe
ring van alternatieve vormen 
van vervoer (i.p.v. de aanleg 
van nieuwe wegen) om het fi

leprobleem het hoofd te bieden. 
E^n van die alternatieven zijn 
de bedrijfsvervoerplannen. 

Zo'n plan -wil de werknemers 
stimuleren om niet langer al
leen met de auto naar het werk 
te rijden. Door aan carpooling 
te doen bvb, of door bedrijfs-
bussen in te schakelen. Het in 
Vlaanderen gelegen Sabena, 
een van de pilootpro;ekten voor 
de bedrijfsvervoerplannen, doet 
mee onder de weinig Vlaams-
vriendelijke slogan Together on 
the rood ("Samen op weg"). Sa-
bena-werknemers die aan car
pooling doen krijgen een gun
stige gereserveerde plaats op de 
Sabena-parking. 

Sauv^rens geeft toe dat carpool
ing niet dekretaal opgelegd kan 
worden. Daarom zal het be
leid voldoende prikkels moeten 
geven om de bedrijven aan te 
zetten een bedrijfsvervoerplan 
op te stellen. Sauwens kondigde 
voor eind maart een tienpun
tenprogramma aan met o.m. de 
aanleg van carpool-stroken, fis
kale voordelen voor het samen-
rijden, wijzigingen aan de ar-
beidsreglementering, het open
baar vervoer en de wegenaan
leg. 

Mogen \ve de minister tenslotte 
nog een suggestie geven ? 
Waarom stelt hij de lege plaat
sen in zijn ministeriële auto niet 
zelf ter beschikking van Bilze
naars die met de Verkeersmi
nister naar Brussel willen mee
rijden ? 

HUIS
ZOEKINGEN 
In de vroege morgen voerden 
verschillende gerechtelijke 
diensten maandag gelijktijdig 
een tiental huiszoekingen uit in 
de privéw^oningen en kantoren 
van de voormalige PS-ministers 
Coëme, SpitaeU en Mathot. Er 
werd vooral gezocht naar finan-

De Aguöta-affaire raakt wat op de politieke achtergrond. Heeft 
Agitata haar helikopterd onder de prijd kunnen verkopen dank
zij de levering van "vliegende onderdelen" ? En wat leverden de 
haiazoekingen bij de dr'u Guy'd op? 

ciële informatie in het kader van 
het Agusta-onderzoek. 

Het zou ons ten zeerste ver
bazen indien de speurders nog 
interessant materiaal op de kop 
getikt hebben. De drie 
PS-Guy's wisten immers al van 
weken voor de jciarwende dat 
hen de opheffing van de parle
mentaire onschendbaarheid bo
ven het hoofd hing. . , , , „^ 

DISTRIGAS 
Er komt dan toch (voorlopig) 
geen Vlaamse verankering in 
Distrigas. De federale regering 
besliste de participatie van de 
Nationale Investeringsmaat
schappij (NIM) in Distrigas 
deels te verkopen aan Tracte-
bel en de interkommunales en 
deels op de beurs te brengen. 
De regering bekrachtigde daar
mee het akkoord dat de privati-
zeringskommissie gesloten had 
met de Antwerpse holding Ac-
kermans & van Haaren en de 

holding Tractebel over de 
NIM-verkoop. 

De regering had geen oor voor 
de pogingen van een groep van 
Vlaamse financiële groepen en 
de GIMV om met steun van 
de Vlaamse regering een blok
keringsminderheid te verwer
ven in Distrigas. Dat kon ech
ter slechts indien de regering 
de NIM-participatie niet op de 
beurs bracht, of een deel van 
de interkommunales of Tracte
bel zou afnemen. 

Met de regeringsbeslissing is 
Tractebel bijna helemaal zeker 
van de meerderheid in Distri
gas. O.m. de Vlaamse minis
ter-president Van den Brande 
( C V P ) en de VU bij monde van 
senator SchUtz hadden zich ver
zet tegen zon koncentratie van 
de energiesektor in Vlaanderen 
in handen van één privé-be-
drijf, dat dan nog afhangt van 
de Franse groep Suez. De hele 
verkoop moet nog goedgekeurd 
worden door de Europese Kom
missie. 

WAALS GEWEST BLIJFT VAN HOOL WEIGEREN 

De Waalse minister van Ver
keer Andre' Bauddon (PS) laat 
weten dat de Waalse regering 
weigert in te gaan op het ad
vies van de Europese Kom
missie om de toewijzing van 
een bestelling van 278 auto
bussen aan het Waals-Franse 
EMI-Renault ongedaan te ma
ken. 

De Europese Kommissie 
k^wam in de zaak tussenbeide 
na een klacht van de Vlaamse 
busbouwer Van Hooi. Die zag 
het buskontrakt voor de 
SRWT, de Waalse tegenhan
ger van de Vlaamse vervoers
maatschappij De Lijn, door 
de neus geboord hoewel de 
Lierse konstrukteur het beste 
bod deed. Minister Baudson 
was immers tussenbeide geko
men, en kende het kontrakt 
toe aan EMI, een Waals be
drijfje met zes werknemers dat 
nog nooit een bus gebouwd 
heeft. EMI had echter een 
samenwerkingsakkoord geslo
ten met het Franse Renault, 

dat de eigenlijke bouw^er van 
de bussen zal zijn. 

Van Hooi legde klacht neer. 
Eerst bij de Raad van State. 
Die gaf de Vlaamse bussen-
konstrukteur gelijk, maar 
vond het niet nodig om het 
kontrakt met EMI ongedaan 
te maken omdat Van Hooi 
door het mislopen van dat kon
trakt getn onhenttelbars Mhade 
zou oplopen. Van Hooi liet het 
daar niet bij, en de Vlaming 
trok naar Europa om^ zijn Bel
gisch recht af te dwingen. 

Volgens de Europese Kommis
sie moet Van Hooi niet eerst 
failliet gaan vooraleer er recht
vaardigheid komt. De kom
missie stelde vast dat het 
Waalse gewest drie overtre
dingen begaan had op de Eu
ropese regels: er werden wij
zigingen aangebracht aan één 
van de offertes na de offici
ële afsluiting van de offertes; 
EMI is een kandidaat die niet 
in aanmerking had mogen ko

men; het bod van EMI kwam 
niet overeen met de eisen ver
meld in de aanbesteding. 

De kommissie oordeelde dat 
het beginsel van gelijke be
handeling van de bieders niet 
gerespekteerd werd. Het ar
gument van de Belgische rege
ring (eigenlijk van het Waalse 
gewest), dat de Europese nor
men niet zouden gelden als 
er slechts Belgische bedrijven 
om een Belgisch kontrakt strij
den, heeft de kommissie ten 
zeemte vemntrutit. België heeft 
zo'n argument totnogtoe nooit 
ingeroepen. 

Indien het Waalse ge-west voet 
bij stuk houdt, hangt België 
een veroordeling in kort ge
ding van het Hof van Justi
tie in Luxemburg boven het 
hoofd. Dat is in de EU een 
zeer uitzonderlijke procedure. 
Als die veroordeling er komt, 
kan ze er in haar uiterste kon-
sekwentie toe leiden dat de 
Belgische regering de plaats 

inneemt van het Waals gewest 
om het vonnis uit te voeren. 

De houding van de Waalse re
gering getuigt van het tegen
gestelde van wat men onder 
federale loyauteit verstaat. De 
Waalse verantwoordelijken 
deden alle moeite van de w^e-
reld om te vermijden dat een 
Vlaams bedrijf een Waals 
overheidskontrakt in de vv^acht 
zou slepen. Wallonië verkoos 
Franse waar boven Vlaamse 
waar die bovendien beter aan 
de wensen van de konsument 
voldeed. 

Dit feit is van groter belang 
dan provokaties als een wets
voorstel om het Nederlands als 
tweede taéil in het Franstalig 
onderwijs in Brussel af te voe
ren, of de aankondiging van 
onruststoker Happart dat hij in 
Voeren de Vlamingen weer wil 
pesten om stemmen te winnen 
bij zijn Europese kampagne. 
Voor de zaak Van Hooi is geen 
gebrevetteerde oproerkraaier 

of patologische Vlamingenha
ter verantwoordelijk, maar de 
officiële regering van het 
Waalse volk. Dit doet een 
vraag rijzen: waarom zouden 
de Vlamingen als volk nog zo
veel geld blijven overmaken 
(via de federale sociale zeker
heid) aan een buurvolk dat 
omgekeerd alle nodige regels 
overtreedt om hever een Frans 
dan een Vlaams bedrijf een 
overheidsbestelling te gun
nen ? We verwachten niet van 
de Walen dat ze zich opstellen 
als grote advokaten van het 
Vlaams gezegde Wiena brood 
men eet, diend woord men jpreekt. 
We verwachten wel dat 
Vlaamse bedrijven door de 
Waalse overheid op een eer
lijke wijze behandeld worden. 
De Walen doen er goed aan 
te beseffen dat de Vlaamse be
reidheid tot solidariteit niet zo
ver gaat dat we wie ons in het 
gezicht spuwt de hand blijven 
reiken. 

(pdi) 
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KRUIDENIERS AAN HET WERK IN BOSNIË? 
Het dreigende NAVO-ultima
tum rond Sarajevo was de voor
bije week de hoofdbrok in het 
dagelijks joernaal. Ook in het 
parlement is hierover het laatste 
woord nog niet gezegd. Her
man De Croo (VLD) vergeleek 
op een vrij arrogante manier de 
NAVO-akties met kruideniers 
van het vredesdividend. VU-se-
nator Nelly Maes was er als de 
kippen bij om het geheugen van 
De Croo op te frissen. 

„Er zijn bij oru en in de onj omrin
gende landen vele grote kruideniers 
die zich in de handen wrijven om
wille van de wapenhandel. Vanuit 
de VLD heb ik echter nog geen en
kele oproep gehoord om hier paal en 
perk aan te j tellen. Het grootste deel 
van onze wapens gaat naar gebie
den die een bedreiging vormen voor 
de vrede en waar de meiuenrechten 
worden geschonden. Wanneer mo
menteel gedacht wordt aan de herte
kening van Joegoslavië berust dit op 
een verkeerde analyse van de situ
atie. Het toenmalig federaal Joego
slavië werd bijeengehouden door een 
sterke kommunistische partij, maar 
er bestond een verregaande autono
mie voor de republieken en voor de 
minderheden. Toen het federalisme 
uit elkaar viel, trad Groot-Servië 
onmiddellijk op de voorgrond. De re-
aktie van de andere republieken is 
dan ook niet uitgebleven en Slovenië 

Nelly Mae,) friste het geheugen van De Croo op. 

en Kroatië hebben hun onafhanke
lijkheid uitgeroepen. Nu zeggen dat 
dit de oorzaak is van het hele kon-
flikt, betekent dat men de duigen op 

hun kop zet. De republieken deden 
dat omdat ze zich bedreigd voelden 
door het Groot-Servisch streven. Dit 
laatste wordt gesteund ai) men de 

opdeling van Bosnië zijn gang laat 
gaan." 

MISPLAATST 
NATIONALISME 
Nelly Maes denkt dat door het 
geweld een multikulturele sa
menleving in Bosnië misschien 
onmogelijk is ge-worden. 

„Een multikulturele samenleving 
vergt evenwel meer dan respekt voor 
de mensenrechten. Zij vergt ook kol-
lektieve rechten voor volkeren en 
groepen. Dit is geen misplaatst na
tionalisme, want er u geen andere 
oplossing mogelijk. Federale tech
nieken en zelfbeschikkingsrecht vor
men de beste waarborg voor de toe
komst. In juni 1992 werd een mo
gelijke militaire interventie als on
zin afgedaan. Onze eigen militairen 
verweten ons dat we geen duidelijke 
politieke doeLtellingen hadden. Is 

^ een militair ingrijpen samen met de 
I Verenigde Staten nu alleen moge-
S lijk om militaire redenen, of zijn 
•^ er ook technische en politieke mo-
^ tieven ? Als wij er nu in slagen een 

veilgheidszone te kreëren zullen wij 
dan daarna nog andere veiligheid-
zona tot stand brengen ? Wat zijn 
onze politieke doelstellingen in ver
band met Bosnië, ex-Joegoslavië, de 
rest van de Balkan? Welke maat
regelen worden getroffen om te ver
hinderen dat het konflikt uitdeint 
tot Macedonië en Kosovo? Moet 

het handelsembargo niet geëvalueerd 
worden ? Het huidig embargo is kon-
traproduktief en weegt zwaar op de 
burgerbevolking. DOor het embargo 
af te wenden op Kosovo en op de 
eigen burgers, zijn de Serviërs erin 
geslaagd ginds hardnekkige vijan
den te kweken. Het moment van po
litieke bezinning is gekomen. Laat 
Europa de ogen en oren openen. Ik 
ben bang dat de geplande tussen
komst halfweg zal eindigen omwille 
van onze besluitloosheid." 

Tot zover Nelly Maes. 

P-SPROKKELS 
• In de kommissie Landbouw 
en Volksgezondheid werd de 
voorbije week gediskussieerd 
over de toediening van een bi-
otechnologisch produkt (BST). 
Door toediening van BST aan 
melkvee wordt het melkrende-
ment aanzienlijk verhoogd. Jan 
Caudron vindt het niet logisch 
dat vanuit de EG gepleit wordt 
voor een vermindering van de 
melkkwota en dat men intussen 
het gebruik van BST toelaat. 

• In de kamerkommissie voor 
Buitenlandse Betrekkingen 
peilde Paul Van Grembergen 
naar de stand van zaken in het 
dossier betreffende het Talen-

ER WAS EENS 

Verleden week hing de trikolore enkele 
dagen halfstok, maar geen mens wist 
waarom. Tot bleek dat het 60 jaar geleden 
was dat koning Albert van een rots in 
Marche-Les-Dames was getuimeld en er 
de dood vond. 

Waarom geen mens dat wist? Omdat de 
oude flamingantische kreet ,,dat dit geen 
vaderland om te beminnen is" nog altijd 
van tel is ? 

Albert was uit de Grote Oorlog geko
men met het aureool van koning-ridder, 
van vorst die ,,de Pruis" klein had ge
kregen. Bovendien schitterde zijn gade 
in de glansrol van verpleegster. Kon het 
mooier ? 

Maar tegelijk was Albert de meest raad
selachtige van alle koningen, tot op de deig 
van vandaag. 

Eigenlijk was Albert tegen zijn goesting 
koning geworden, niet omdat de troon 
hem niet zinde maar omdat nonkeltje niet 
opgezet was met de noodgedwongen op
volging door een neef die bovendien een 
onmogelijk geschrift had. 

Toen Albert aantrad had de bevolking 
geen hoge pet op van de monarchie. Zijn 
voorgangers hadden er ook een potje van 
gemaakt, zowel Leopold I als II waren 
niet uit de vrouw^enhistories geraakt en 
aan de Europese hoven werd met hen 
gelachen. Albert w^as ook een beetje een 
rare want van de nieuwe tijd, die met de 
dood van Leopold II was begonnen. Al
bert las Karl Marx die nog door toedoen 
van Leopold I uit Brussel was gejaagd. 

Toen Albert in 1909 koning werd was hij 
een voorbeeldige echtgenoot en vader van 
drie kinderen, eindelijk een normaal ko
ninklijk huishouden. Dat hadden ,,de Bel
gen", doorgaans ook brave mensen en met 
grote gezinnen, nog nooit meegemaakt. 
Albert was dus een goeie! De paar rari
teiten die hij er op nahield wekten dan 
ook geen verwarring, integendeel. Maar 

Wciarom weigerde deze koning een cijfer 
achter zijn naam te zetten, zoals zijn voor
gangers deden? Hij hield van mekaniek, 
deed aan bedrijfsbezoek, zat aan de stuur-
knuppel van een vliegtuigje en reed met 
de auto. En bovendien beklom hij ber
gen, wat wellicht nog het meest tot de 
verbeelding sprak. 

Bij de Vlaamse beweging lag hij ook al 
goed want was de eerste koning die zijn 
eed ook in het Nederlands uitsprak. 

En dan kwam de oorlog met het land 
van zijn voorvaderen en van zijn vrouw. 
Alaar Albert trok zich dat niet aan en nam 
de leiding van de troepen. Hij leefde in 
een villa aan zee en bezocht regelmatig 
het front, Elisabeth verzorgde al eens ge-
kw^etste soldaten, vooral als er fotografen 
in de buurt waren. Deze daden spraken 
tot het gemoed van het volk. 

Zelfs de Kölnuche Zeitung kwam onder 
de indruk. Op 2 november 1914 schreef 
de krant: ,,Een schoon voorbeeld geeft 
koning Albert die op het slagveld, niet 
achter maar tussen zijn soldaten staat. In 
de nabijheid van Mechelen zag ik hem in 
het vuur staan, wanneer -wij gekwetsten 
wegdroegen. Hij stond in een loopgracht 
rustig een sigaret tussen de lippen terwijl 
de kogels over hem heenvlogen.' 

De Nieuwe Gazet nam het bericht over. 
„Meer dan eens hebben wij koning Albert 
onder zijn soldaten mede van de opge
diende soep zien eten. Herhaalde malen 
Tveigerde de koning het hem aangeboden 
lekkere gebak te aanvaarden om van het 
soldatenbrood te eten. Zoo iets sterkt de 
Belgische jongens. Zij gevoelen, dat zij in 

deze strijd met de Koning een van hoofd 
en hart zijn." 

En dan komt het: „Ook de vijandige troe
pen die bij het oprukken naar het front 
toevallig koning Albert zagen, juichten 
hem geestdriftig toe, want ook voor hen 
is hij de verpersoonlijking van dezen Bel
gische moed en den vrijheidszin in dezen 
oorlog." Kijk eens aan! 

Toen op 22 november '18 het koninkijk 
gezin nciar Brussel weerkeerde bereed Al
bert een wit peiard, een held moet in het 
oog springen. De populariteit van Albert 
kon niet meer stuk toen hij besliste om zijn 
Duitse familienaam Saksen-Coburg-Go-
tha te vervangen door ,,van België-de Bel-
gique"... 

En had de oorlog hém roem gebracht 
toch waren er 1 miljoen -werklozen, Albert 
moest dus uit een ander vaatje tappen. Een 
geste naar de socialisten, een toegevinkje 
aan de flaminganten en om iedereen die 
het financieel moeilijk had te charmeren 
stortte hij een deel van zijn overheidsdo
tatie terug in de nationale schatkist. 

Maar het liefst van al kwam Albert onder 
de mensen. Zo wou hij op de avond van 
17 februari 1934 de Prix du Roi uitrei
ken aan wielerkampioen Poeske Scherens. 
Maar eerst ging Albert nog even in Mar
che-Les-Dames een rots beklimmen, de 
Inaccessible. Maar zo ontoegankelijk was 
die nu ook w^eer niet. En toch eindigde 
daar het leven van Albert. Hoe, blijft tot 
de legende behoren; weer eens. 

Een banaal ongeval? Stond Albert op de 
zwarte lijst van Hitler ? Of was het een 
passionele moord, zoals wel eens aan de 
toog wordt be^veerd ? 

lïén zaak is echter zeker, op het einde 
van zijn koningsschap was zijn geschrift 
al stukken beter! 

R-Asmus 

regime in het Europees Mo
dellenbureau. Naar éianleiding 
van de oprichting van het Euro
pees Merkenbureau in Aladrid 
•werd het aantal talen tot vijf 
beperkt. Het Nederlands werd 
zodoende in een mindere posi
tie gedrongen. ,,Welke invloed 
heeft de resolutie van de Kamer 
en de Vlaamse Raad gehad op 
de federale regeringsbeslissing ? 
Is de regeling van het taalge
bruik niet een materie die tot de 
bevoegdheid van de deelgebie
den behoort?". Het antwoord 
van Dehaene bleef vaag: de re
geling voor het Merkenbureau 
is geen precedent voor de toe
komst. 

• Bij het bestuur van Buiten
landse Zaken werken momen
teel meer Nederlandstalige 
ambtenaren dan Franstaligen. 
Het franstalig taaikader raakt 
niet ingevuld, omdat menig kan
didaat-diplomaat niet slaagt in 
de wervingsproeven. Dit ergert 
menig franstalige partij, daarom 
sturen zij aan op een tijdelijk af
wijken van de nodige vereisten. 
Paul Van Grembergen protes
teerde met klem hiertegen. „De 
diskussie gaat hier niet over 
een eventuele achteruitstelling, 
maar over het al dan niet beant
woorden aan de nodige kwalifi-
katies". 

(ge) 
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MMS-BMBM 
WESTERSE MIGRANTEN IN BRUSSEL EN DE RAND: 

NIET ANTI-, MAAR ZEKER NIET PRO-VLAAMS 
Het Komitee Stop, Euro-Bnu<iel (SEB) piaatéte ver-

Leden week zware kanttekeningen bij de bedLuiten die 

de VUB-onderzoeker,) KrLt Dcttchouwer en Dominique 
Mariette trokken uit hun <ftudie over de we^iterde vreem

delingen in Briudel en de rand. In tegeruiteiLing tot de 

wetenjchapperd be,)Luit SEB dat de aanwezigheid van deze 

migranten weL degeLijk de poditie van de VLamingen in 

BrudéeL en Vlaanu-Brabant verzwakt. 

H et is t egenwoord ig in be
paa lde milieus m o d e om 
he t p rob leem 

V l a a m s - B r a b a n t als een 
vals p rob leem af te doen , in 
he t leven ge roepen d o o r ver
k r a m p t e Vlaamsna t ionahs ten 
en eurofoben wiens toekomst 
visie over V laande ren niet ver
de r re ikt d a n een monoku l tu ree l 
Bokri jk. G e s t e u n d d o o r een 
aanta l t r e k p a a r d e n als Brussels 
gew^estminister Jod Chabert 
( C V P ) t r ach t m e n de •weldaden 
v a n Brussel als E u r o p e s e hoofd
stad in he t zonnet je te zet ten. 
D e m i n d e r a a n g e n a m e gevol
gen van de vest iging van E u r o 
pese instel l ingen in de Vlaamse 
hoofds tad w o r d e n o n t k e n d of 
geminimal iseerd . 

OVERAL VERDRINGING 
Anderzi jds m a g men die ne
gat ieve gevolgen nu ook geen 
Vlaamse holocaus t -d imens ies 
toedich ten . S o m m i g e n zouden 
doen geloven da t in 
V l a a m s - B r a b a n t een volk ge
w u r g d w o r d t . Z e wijzen daa r 
bij dikwijls een beetje te snel 
met he t beschu ld igend vingert je 
r icht ing E u r o p a . D e immense 
p r o b l e m e n met de sociale ver 
d r ing ing en de st i jgende g rond-
w o n i n g - en huurpr i j zen in Bra
ban t b v b . k-wamen er niet al
leen om'wille v a n de E u r o p e s e 
inwijkel ingen. Henk Meert ( K U 
Leuven) en zijn m e d e w e r k e r s 
iylaainö-Brabant, wonen en wer
ken in de Mhad uw van BriudeL, 
Leuvense Geograf ische Pape r s , 
1993) t onen a a n da t gelijkaar
dige verdr ingingsverschi jnse len 
zich in de r a n d van alle g ro te 
s teden voordoen . D e si tuatie 
r o n d A n t w e r p e n en G e n t zou 
zelfs niet bepaa ld roosk leur iger 
zijn d a n die rond Brussel . 

In een inleiding bij he t ver 
s lagboek v a n een ko l loquium 
over de Brusselse r a n d stelde 
VUB-p ro fe s so r EL Witte vas t 
da t de ged revenhe id in he t 
o p e n b a r e deba t over de kwes t ie 
r ech t evenred ig is me t de erns t 
van de ^vetenschappeli jke in
zichten t e r zake . H e t deba t h a d 
i nde rdaad hoge nood aan w e 
tenschappel i jke a r g u m e n t e n en 
w a t mee r g e n u a n c e e r d denken . 
D e jongs te tijd verschi jnt er ge
lukkig heel -wat w e t e n s c h a p p e 
lijk mater iaa l over de invloed 
van E u r o p a op Brussel en 
Vlaams-Braban t . O p het ge
n o e m d e ko l loqu ium -werden de 
resul ta ten van de i n d r u k w e k 
k e n d e V U B - s t u d i e van KrU Be
schouwer en Dominique Mariette 
(zie W I J van 2 3 d e c e m b e r jl.) 
over de wes te r se v reemde l ingen 
in Brussel en d e r a n d voorge
steld. 

TEGENGESTELDE 
BESLUITEN 
In hun konklus ies Heten D e -
schou-wer en M a r i e t t e ech te r 
ui tschijnen da t de ver f rans ing 
van de r a n d en de ve rde re mino-
r iser ing van de Brusselse Vla

mingen n o g zo 'n vaa r t niet zul
len lopen. Z e h a d d e n uit het
zelfde fei tenmateriaal evengoed 
net he t o m g e k e e r d e k u n n e n be
sluiten. In W I J (23/12) schre
ven w e : wie waarschuwt voor een 
aantal gevaurlijke ontwikkelingen 
in Brunei en Vlaanut-Brahant, 
heeft voortaan meer weteruichappe-
lijke argumenten. D e leden van 
he t komi tee S top Euro-Brusse l , 
die e rop h a m e r d e n da t ze zeer 
•weinig kr i t iek h e b b e n op de w e 
tenschappel i jke a a n p a k v a n de 
V U B - o n d e r z o e k e r s , k o m e n in
d e r d a a d op basis van dezelfde 
verzamel ing feiten, cijfers en ta
bellen tot tegenges te lde beslui
ten . 

Enke le voorbee lden : D e s c h o u -
w e r en Mar i e t t e stellen vas t da t 
de aanwez ighe id van de Eu
ropese instell ingen m Brussel 
dlechtd voor 40% van de wejterde 
migranten meegespeeld heeft in de 
be<ilu)<ting om naar België te komen 
wonen. H e t S E B - k o m i t e e wijst 
er ech te r op da t v a n de 6 8 % 
wes te rse mig ran t en die naa r 
Brussel k w a m omwille van be
roeps redenen slechts 2 8 % -werk 
opgeeft los van de E G . D e an
de re mig ran ten n o e m e n famili
ale r edenen (10,9%) en onde r 
wijs (7 ,6%) . 

r u k k e n . D a a r o m ach t he t ko
mitee het o p kor te termijn drin
gend noodzakelijk da t er een ver
sche rp te kon t ro le k o m t op het 
t aa lgebru ik d o o r de r a n d g e 
m e e n t e n ; da t de Vlaamse re 
ge r ing h a a r woonpol i t i ek in 
V l a a m s - B r a b a n t voor tze t en 
u i tb re id t ; da t er een degelijke en 
g roo t scheepse in format iekam-
p a g n e opgezet w o r d t naa r de 
mig ran ten in en r o n d Brussel 
over de taa lpoht ieke si tuatie van 
h u n s t reek ; en da t er naar -word t 
gestreefd het pres t ige van het 
N e d e r l a n d s te ve rhogen , o.m. 
d o o r een s t r ikt va s thouden aan 
het N e d e r l a n d s als vol^vaardige 
EU- taa l , en de p romot ie van 
het N e d e r l a n d s in de Brusselse 
EU- ins te l l ingen als vo lwaard ige 
we rk t aa l . 

(Pdj) 

De kwejtie Vlaanu-Brabant afdoen aU een vaU probleem if al te 

gemakkelijk. Anderzijds mxig men de negatieve gevolgen ook weer 

niet voordtellen aU een volkerenmoord. 

Het komitee Euro-Bru^jel wil 
dat er op korte termijn een de
gelijke en grootscheepse informa-
tiekampagne opgezet wordt naar 
de migranten in en rond Brudsel 
over de taalpoUtieke situatie van 
hun streek. 

* w 

D e V U B - s t u d i e zegt da t de par
ticipatie in het sociale leven, waarbij 
er kontakt is met de Belgische bevol
king, vrij intens is. S E B besloot 
uit de s tudie ech te r da t bij alle 
opgesomde sociale akt ivi tei ten 
een gro te mee rde rhe id van de 
wes te r se -vreemdelingen niet in 
k o n t a k t k o m t me t Belgen. D e 
s tudie heeft bovend ien niet on
de rzoch t hoe intensief het sociaal 
kontakt wel is. Bij die k o n t a k t e n 
-wordt dan n o g nau-welijks N e 
de r l ands ge sp roken (van 9 , 3 % 
voor spor t en rekrea t ie , tot 1,5% 
in de in terna t ionale k lubs ) . H e t 
komi tee noemt he t tenslot te 
spijtig da t de -wetenschappers 
niet gepei ld h e b b e n n a a r he t 
eventuele bes taan v a n een eigen 
sociaal-kul tureel c i rkui t v a n de 
-vreemdelingen, los van het be 
s taande gemeenschaps leven van 
de au toch tonen . 

TAALGEBRUIK 
N a h u n analyse over he t taa lge
bru ik v a n de -westerse migran
ten beslui ten Deschou-wer en 
M a r i e t t e da t hetFrarut een belang
rijk kommunikatiemedium u, maar 
dat het Nederlands meer dan behoor
lijk aanwezig L). D e z e konklus ie 
noemt het S E B - k o m i t e e rond-

•^uit verbijsterend. E n -wel h i e rom: 
I s lechts 1 5 % van de 8 8 % 
I n ie t -Neder lands tcJ ige wes t e r se 
s migran ten leerde N e d e r l a n d s , 
= m a a r 5 0 , 1 % v a n de 8 5 , 1 % 

nie t -Frans ta l igen leerde F r a n s . 
In sommige si tuaties (bvb . in 
k o n t a k t e n met de poets-vrou-w) 
w o r d t mee r Enge l s dan N e d e r 
lands gesp roken . Zelfs in de 
Vlaamse r a n d w^ordt s lechts in 
50 ,4% van de gevallen N e d e r 
lands ge sp roken met de ge
meentel i jke overheid . In 3 1 , 5 % 
is da t F rans , in 1 6 , 1 % Engels . 

D a t is rondu i t on-wettelijk, zegt 
het komi tee S t o p E u r o - B r u s 
sel, aangez ien er geen facili
tei ten bes taan in de b e t r o k k e n 
Vlaamse gemeen ten . 

Uit he t feit da t de -westerse mi
g r a n t e n zowel in Brussel (75%) 
als in de Vlaamse R a n d (63,5%) 
zeggen voora l v o o r tweetal ige 
lijsten te zullen s temmen, lei
den de o n d e r z o e k e r s af da t ze 
niet an t i -Vlaams gez ind zijn. Te
rech t voer t het komi tee S E B 
aan da t dit eigenlijk be t eken t 
da t ze zo-wel in de r a n d als in de 
hoofds tad de ver f rans ing in de 
h a n d w e r k e n . Bovend ien zijn de 
" tweetal ige" lijsten in de r a n d 
eigenlijk v o o r s t a n d e r v a n de af
schaffing v a n de eental igheid 
van de r a n d g e m e e n t e n . S tem
men v o o r tweeta l ige lijsten in de 
r a n d is d u s eigenlijk s t emmen 
v o o r Frans ta l ige par t i jen die he t 
taa i regime in V l a a m s - B r a b a n t 
in v r a a g stellen. 

M e e r a lgemeen m e e n t he t komi 
tee da t de s tud ie resu l ta ten du i 
delijk m a k e n da t er een akt ieve 
poli t iek nodig is o m deze toe
n e m e n d e ver f rans ing het hoofd 
te b ieden . Vanzelfsprekend zau een 
groot deel van het probleem opgelost 
zijn, zo meen t S t o p E u r o - B r u s 
sel, indien Brussel niet langer de 
zetel zou zijn van enkele van de be
langrijkste politieke indtelUngen van 
de EG, aangezien 40% van de onder
zochte groep hier u omwille van de 
EG-rol van Brussel Het probleem 
zou dan zonder meer beheersbaar 
worden. 

M a a r het komi tee beseft blijk
b a a r da t m e n de E u r o p e s e in
stell ingen zomciar niet van de 
ene op de a n d e r e d a g met w o r 
tel en tak uit Brussel kan los-

^ IfflWBMI» 
* IStlSBS 

Sukses verzekert 
"Schindler's List" loq)t straks in de 

bioskoop. Steven Spielberg graveert 
met zijn meesterweric in zwart-wit de 

holocaust op het netvlies. De "film van 
het jaar"; rqxirtage met een getuige in 
Auschwitz en het enigma Schindler 
een dokument, deze week in KnacL 

Cahier Onderwijs 
Het Salon van de Student komt eraan: 

tijd om zich te bezinnen over een 
studiekeuze. Een speaaal Cahier 

maakt wegwijs in het hoger mderwijs, 
konfionteert studenten en docenten 
met beleid en dekreten. Het Cahier 
Onderwijs, deze week bij Knack. 

Speciaal Mode 
Zien we er deze zomer allemaal als 

kostschoolmeisjes of Griekse 
herderinnetjes uit? En hoe zit dat nu 
met de krmgloop-rage? Alles over de 

nieuwe modetrends, deze week in 
Weekend Knack. 

En verder... 
• Brabantse vetpotten • Phihppe 

Moureaux en de anderen'Camera's op | 
straat en in het bedrijf • Reportage: 

Wilfiied Martens in Afrika • De Navo 
en Bosnië • Europa-serie: minister VOOT | 

Europese Zaken Robert Urbain • 
Fotodokumoit Saint-Amour 

4 MAGAZINES I N I : 
KNACK+W1SKEND 

+T1LE KNACK+TALENT 

B J Ü W O P ^ A G T E K O ) ? 
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JOEGOSLAVIË ALS TRAGEDIE 
De auteursnaam Martin van 
den Heuvel, op een boek over 
om het even welk land, wet
tigt verwachtmgen: objektieve 
verwerking van scherpe waar
neming (•wat méér inhoudt dan 
neutraliteit), kennis (ook voor
kennis) van zaken, zin voor SJTI-
these en voor relativering en dit 
alles verpakt in een verzorgde 
en vlotte tcial, die de vroegere 
joernalist verraadt. 

Deze verwachtingen komen 
zelfs voor een aartsmoeilijk on
derwerp als ex-Joegoslavië he
lemaal uit. 

De auteur is nochtans Noord
nederlander; meestal is dit geen 
goed vertrekpunt om wijs te ge
raken uit ingewikkelde toestan
den die met nationalismen te 
maken hebben. Van den Heu
vel moet wel een uitzonderlijk 
formaat hebben om, tegen de 
vooroordelen en de betweteng-
heid van het akademisch milieu 
in, en zonder de achtergronder
varing van een plurinationale 
staat. Balkanstoestanden zo 
scherp te kunnen ontleden als 
hij doet. Hij is dan wel docent 
aan het voortreffelijke Neder-
lanse Instituut voor Internati
onale Betrekkingen ,,Chngen-
dael" te 's Gravenhjige. 

ONLEEFBAAR GEBOREN 
Na een beknopte maar dege
lijke en onmisbare historische 
inleiding begint Van den Heu
vel zijn verhaal bij het begin 
van deze eeuw. 

Met veel gezag en met de nodige 
voetnootverwijzingen toont hij 
zonneklaar aan hoezeer Joego
slavië van in den beginne en in 
zijn verschillende royalistische 
en kommunistische gedcianten 
nooit iets anders geweest is dan: 

4 
' dUHT-

^''"%m 

Deze BodnLtche Serviër in de heuveb rond Sarajevo bracht een everzwijnekop aan op z'n tank. 

1. een kunstmatige staat; 

2. een door de Serviërs be
heerste staat. 

Zodoende bevestigt deze we
tenschapper wat dit blad ter
zake al jaren schrijft. 

Natuurlijk is zijn uiteenzetting 
veel geschakeerder. Hij belicht 
de houding en het gedrag van 

de verschillende ,,dramatis per
sonae" vanuit hun eigen stand
punt. Het maakt de gebeurte
nissen biezonder begrijpelijk en 
ook het aandeel en de verant
woordelijkheid van de verschil
lende groepen. 

Hoezeer de kunstmatigheid van 
de staat Joegoslavië en de Ser
vische greep daarop er een 

J. VANDEMEULEBROUCKE ANTWOORDT: 

EUROPA WAARHEEN? 

moeilijk ontkoombare doem op 
gelegd hebben, is uit de gebeur
tenissen zelf af te lezen. 

DE RODE DRAAD IS 
SERVISCH 
Het boek leest bijna als een 
noodlotsroman, als een Griekse 
tragedie, waarin de spelers be
seffen dat ze zichzelf of/en de 
anderen naar de ondergang voe
ren zonder dat ze in staat lijken 
te zijn, de loop der dingen nog 
wezenlijk te veranderen. 

Vanzelfsprekend is over dit alles 

veel meer, vooral veel meer gru-
•welijks, te vertellen. Martin van 
den Heuvel weet zich echter tot 
de rode draad te beperken. Die 
valt overigens nog uiteengera
feld genoeg uit. 

Hij ziet de aan gang zijnde vij
andelijkheden in Bosnië-Herze-
gowina en Kroatië niet als de 
,,burgeroorlog" of ,,stamment
wist" waarvoor hij in onze me
dia vaak doorgelat. Hij noemt 
bij deze nationaliteitenkonflik-
ten man en paard: ,,We moeten 
constateren dat de Bosnische 
Moslims het grootste slachtof
fer van het conflict zijn, dat 
de Kroaten veel fouten hebben 
begaan, maar dat de Servische 
overheid de voornaamste schuld 
voor het geweld draagt. 

Zit er dan echt geen vlekje op dit 
werk, dat ook nog een beknopte 
bibliografie rijk is? Wij troffen 
er slechts één cian: de ,,etnische 
kaart van het voormalige Joe
goslavië": ruw en zelfs onjuist 
getekend: Vojvodina Batschka 
is verre van homogeen Ser
visch ! 

5 Dat de rol en de houding van 
% de Westerse staten, bij het ont-
'" staan en bij het uiteenvallen van 

Joegoslavië nochtans van door
slaggevend belang, niet aan bod 
komen, is geen tekortkoming. 
Het is gewild. Zoals de schrij
ver zelf zegt: „Dat zou een stu
die op zich vergen ". Wij willen 
hopen dat hij er zich nog ooit 
eens aan zet. 

Karel Jansegers 

':»Het Verdoemde Land. De Joe-
gotilavUche tragedie vanaf 1900. 
Martin van den HeuveL Uitg. 
H.J.W.Becht, HaarlemJSingel 
262, Antwerpen. 1993. 127 blx., 
499fr. 

Op 17 ma^rt a.s. gaat in het 
Euro-Info-Centrum WeJtmform 
te Brugge een koUoquium door 
gewijd aan de toekomst van Eu
ropa. Vertrekkend van 1 janu
ari '93, een magische dag voor 
Europa wordt de vraag gesteld 
,,Wat bracht, een jaar later, ons 
dit grenzeloos Europa?" 

VU-Europarlementslid Jaak 
Vandemeulebroucke werd ge
vraagd een antwoord te formu
leren, zijn ervaringen en zijn 
visie op de toekomst van de Eu
ropese Unie weer te geven. 

In het vooruitzicht van de Eu
roverkiezingen IS dit een ge
schikte gelegenheid om ons ge
dreven Europarlementslid aan 
het woord te horen, het is ook 
een manier om hem in het kader 
van de lopende kampagne een 
steuntje in de rug te geven. 

De zitting gaat door in het gas
tronomisch zakencentrum 
Sfinx, Monnikenwerve 17-19 te 
8000 Brugge, op donderdag 17 
maart om 20u. Inschrijven is 
wel nodig, door storting van 
650fn (uitgebreide receptie in
begrepen) op rek.nr. 
280-00559910-63 met vermel
ding Europa waarheen ? 

Infofoon: 070/233.201, infofax 
070/233.202. 

OPHALING VAN GEBRUIKTE KLEDING 

GROOT RANST HELPT KOERDEN 

^i\VV>^"J^- >N-xX?^ 

Zoals meegedeeld in W I J / D e 
Toekomst (16 febr. j.1.) roept 
de VU op tot aktie voor de 
Koerden. De VU J O van Groot 
Ranst hoopt te kunnen helpen 
aan de heropbouw van Koerdi
sche dorpen die door agressie 
werden vernietigd. 

Hiervoor is echter veel geld no
dig. Daarom wordt op zater
dag 19 maart een kleding-in-
zamelaktie gehouden. De op
brengst hiervan wordt aan het 
VIC (Vlaams Internationaal 

DANK 
Op 4 november '93 bracht 
ons weekblad een vraagge
sprek met de verantwoor-
clelijken van de Aalsterse 
vereniging Vlaanderen helpt 
Kroatië 

f Tal van lezers gingen toen 
f in op hun vraag om een bij-
^ drage te storten voor het 

Centrum) geschonken, dat het 
integraal zal gebruiken voor dit 
ontwikkelingsprojekt. 

Als u ook wil meehelpen, depo
neer dan op zaterdag 19 maart 
gebruikte kledi; in een plastiek 
zak aan \X\N voordeur. 

De omhaling start om 9 uur 's 
morgens. Wees er dus vlug bij. 

Voor meer inlichtingen: Peter 
Janssens, G. Peetersstraat 16, 
2520 Broechem, tel. 485.78.58. 

fonds, dat zowel materiële 
als financiële hulp biedt. 

Vanuit Opatija (Kroatië) 
schrijft Vlaanderen helpt 
Kroatië t.a.v. de milde lezers: 
„ Vracht goed aangekomen, 
dank voor uw hulp!" 

Hilde en Hans, naxnens 
Vlaanderen helpt Kroatië 
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1 UiïDElGIO I 
1993 WAS EEN GOED JAAR MAAR 

UITBOUW AN1WERPSE LUCHTHAVEN 
IS NOODZAKELIJKER DAN OOIT 

FONNE CRICK VRAAGT POLITIEOFFICIEREN 
INZAGE VAN BEVORDERINGSDOSSIERS 

Door de aantrekkingskracht fan 
de Antwerpse luchthaven te ver
groten werkt men aan het beeld 
van Antwerpen en Vlaanderen in 
de wereld. 

HINDERNISSEN 
Wat deze langere bóian betreft 
kunnen er twee mogelijkheden 
worden beschouwd nl. enerzijds 
een verlegging en verlenging 
van de landingsbaan en ander
zijds een verlenging van de hui

dige baan. Er moet voor alle dui
delijkheid worden gesteld dat 
een verlenging van de huidige 
baan veel hindernissen met zich 
meebrengt. De afbraak en de 
nivellering van het Fort III en 
de nodige onteigeningen vor
men de belangrijkste hinder. 

Uit de reeds uitgevoerde studies 
blijkt dan ook dat een verleg
ging en verlenging van de lan
dingsbaan (NW/ZO) makkelij
ker realiseerbaar zijn. In dat 
geval kan men komen tot een 
effektieve baanlengte van mini
mum 2000 m. Het grootste ge
deelte van de benodigde gron
den is eigendom van 
OCMW-Antwerpen. Er wor
den in dat geval geen waarde
volle vegetaties bedreigd, gezien 
het hier hoofdzakelijk gaat om 
zwaar bemeste weiden en ak
kers. Er vallen tevens geen hui
zen noch bedrijven in het ver-
wervingsprogramma. De baan-
drempel kan tevens 700 m ver
der van de agglomeratie worden 
gelegd. 

Welke optie er ook gekozen 
wordt, een ondertunneling van 
de Krijgsbaan is noodzakelijk. 
Deze ondertunneling zal ook 

DRAAGT POLITIEOFFICIEREN 
iVORDERINGSDOSSIERS 

De Antwerpse VU-fraktie stelt 
verheugd vast dat de kommer-
ciële aktiviteiten van de Ant
werpse Luchthaven gestadig 
toenemen. Dat bewijzen de 
meest recente cijfers. 

Wat het personenvervoer be
treft werd in 1993 voor het eerst 
de kaap van de 200.000 pas
sagiers overschreden. Het wa
ren er precies 212.970, wat een 
groei betekent met 17,4 %. De 
stijging van de passagierstrafiek 
op de luchthaven van Antwer
pen is sterker dan op andere 
luchthaven. 

Verder werden in 1993, op min
der dan een jaar tijd, drie 
nieuvi'e luchtverbindingen tot 
stand gebracht: Londen City 
Airport, Dublin en Liverpool. 

POORT OP DE WERELD 
12en groot deel van de passa
giers gebruikt de regelmatige 
dagverbindingen naar de zes 
bestemmingen als doorverbin
ding naar bestemmingen over 
de vijf kontinenten. Zo nemen 
94 % van de reizigers die ge
bruik maken van de dagverbin
dingen naar Amsterdam in deze 
Noordnederlandse stad een in-
ter-Europese of interkontinen-
tale vlucht, waarvan in vele ge
vallen blijkt dat er vanuit Za-
ventem geen alternatieven voor
handen zijn. De Antwerpse 
luchthaven opent een poort op 
de •wereld, maar omgekeerd ook 
op Antwerpen én de rest van de 
Vlaanderen. 

Het passagiersverkeer binnen 
Europa blijft groeien, en ook 
de markt van het vervoer naar 
de Midden- en Oost-Europese 
landen zal zich in de toekomst 
verder ontwikkelen. Dankzij de 
Antwerpse luchthaven kan men 
vanuit de metropool per charter 
of luchttaxi bijna 2.000 regio
nale luchthavens bereiken in de 
nabijheid van de belangrijkste 
ekonomische of politieke centra 
of nieuwe regio's in volle ont-
w^ikkeling. Slechts een 100-tal 
luchthavens in Europa is im
mers via lijnvluchten bereik
baar. 

Hoewel Antwerpen zich hoofd
zakelijk profileert als zaken-
luchthaven mogen \ve toch ver
heugd vaststellen dat in 1993 
ook het vrachtverkeer via Ant
werpen Luchthaven opnieuw is 
toegenomen, met iets meer dan 
21 %. 

De luchtvaart is een dermate 
arbeidsintensieve sektor, dat de 
groeiende trafiekcijfers ook een 
tewerkstellingseffekt genere
ren. Voor tien direkte arbeids
plaatsen ontstaan in deze sek
tor zes onrechtstreekse arbeids
plaatsen. Het gaat daarbij 
meestal om gespecialiseerde 
werkgelegenheid met een hoge 
toegevoegde waarde. Deze te
werkstelling, die geschat wordt 
op 2.550 arbeidsplaatsen, alleen 
al rechtvaardigt de aanwezig
heid van de luchthaven. 

Het aantal vluchtbe-wegingen 
daalde in 1993 waardoor te
gelijkertijd minder lawaai- en 
milieuhinder teweeg werd ge
bracht. Geluidshinder vormt in
derdaad de voornaamste bron 
van ontevredenheid bij omwo

nenden. Eerlijkheidshalve moet 
toch gesteld worden dat de be
langrijkste ^woonkernen zich 
ontwikkelden na de aanleg van 
de luchthaven in de jaren '30. 
De helft van de inwoners ves
tigde zich binnen de hinderzoen 
toen de luchthaven reeds lang 
operationeel was, dit is mede te 
wijten aan het ruimtelijk beleid 
van de betrokken gemeentebe
sturen. 

Er is een absolute noodzaak 
over een langere baan te be
schikken -wil men een aantal 
bestemmingen in het Europees 
verkeer kunnen bereiken zon
der tussenlanding, met volle
dige belading, of met de meest 
moderne toestellen. De nieu-w-
ste en meest geluidsarme vlieg
tuigen kunnen slechts gebruik 
maken van de Antwerpse start
en landingsbaan wanneer ze ge
deeltelijk beladen zijn. lïen bij
zonder belangrijk bijkomend 
voordeel van een verlengde 
startbaan ligt in het feit dat lan
dings- en opstijgingmanoeuvers 
boven bewoonde zones op gro
tere hoogte zouden gebeuren, 
wat de veiligheid verhoogt en 
de geluidsimpakt voor de be
woonde wijken verlaagt. 

De VU-fraktievoorzitter in de 
Antwerpse gemeenterjiad, 
Fonne Crick, neemt een merk
waardig initiatief. In een open 
brief vraagt hij de kandidaten 
voor een funktie van politieof
ficier de toestemming om hun 
dossiers in te kijken. Fonne 
Crick zegt dat hij alleen op 
die manier kan oordelen of de 
beste kandidaten de funktie van 
kommissaris, adjunkt-kommis-
saris-hoofdinspekteur en ad-
junkt-kommissaris-inspekteur 
zullen krijgen. 

Het VU-raadslid wijst erop dat 
het de gemeenteraad is die op 
stedelijk niveau beraadsljiagt en 
beslist over de betrokken be
vorderingen. De kandidaturen 
werden op 9 februari aan de ge
meenteraadsleden voorgelegd, 
de benoemingen volgen op 1 
maart tijdens een besloten zit
ting. 

,,Sedert geruime tijd wordt door 
een privé-organisatie een objek-
tieve beoordeling van de kandi
daten opgemaakt. Dit rapport 
zou het ons, raadsleden, wel
licht mogelijk maken eveneens 
op een objektieve wijze de de
politisering van het openbaar 
ambt te bevorderen. De -wet op 
de privacy verbiedt ons echter 
inzage van de rapporten, ten
zij... de kandidaat schriftelijke 
toelating geeft om dit te mogen", 
aldus Fonne Crick, die alle kan
didaten, op zijn adres, per ke
rende een schriftelijke toestem
ming vraagt. 

Die toelating werd hem gew^ei-
gerd door schepen Ivonne Jul-
liams van Personeelszaken die 
zegt: „De details van de uitsla
gen kennen alleen ik en de in-

spekteur-generaal. Het rapport 
zit nu in een kluis, ter vrijwa
ring van de privacy". Volgens 
de schepen kunnen de gemeen
teraadsleden in het dossier van 
elke kandidaat wel de eindap-
preciatie terugvinden. 

Het initiatief van het VU-róiads-
lid ligt in de geest van een open 

ANTWERPEN 
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Do. IA KAPELLEN: Jaak Van-
demeulebroucke over ,,De Hormo
nenmaffia", om 20u. in Jeugdcen
trum Den Biz, Eikendreef (nabij 
Aldi, Marktplein). Org.: VU-Ka-
pellen i.s.m. vzw Plattelandsont-
wkkeling. 

Do. IA EDEGEM: Dia-avond 
over Roemenië vandaag door Staf 
De Roever. Om 20u. in Drie Eiken. 
Org.: Kulturele Kring. 

Vr. 25 KONTICH: Bob De Wach
ter vertelt reisanekdotes en boei
ende reisverhalen. In zaal 2 van 
het parochiecentrum, Magdalenas-
traat (geen aanvangsuur vermeld). 
Inkom 50 fr. Org.: Vlaamse Kring 
Kontich. 

Za. 26 LAAKDAL: Ledenfeest 
VU-Laakdal in zaal St.Lambertus. 
Aanvang: I9u.30. Leden: 100 fr. 
Inschrijven: Chris Hermans 
(013/66.52.97). 

Zo. 27 EDEGEM: Pannekoeken 
en koffie ,,a volonté" voor 150 fr. 
Om 15u. in Drie Eiken. Org.: 
VNSE. 

MAART 

Zo. 6 MORTSEL: Geleid bezoek 
aan de St.-Pauluskerk te Antwer
pen. Samenkomst om 13u.45 op de 
noek van de Zwarte Zusterstraat 

en gedepolitiseerd personeels
beleid. De personeelsselektie 
moet gebeuren op basis van 
bek\vaamheid en geschiktheid 
voor de dienst, wars van partij
politieke overweging. 

Philip Alaenhout 

en de Veemarkt. Info: 456.17.76. 
Org.: FW-Mortsel. 

Di. 15 BERCHEM: Kwisavond. 
Inschrijven voor 9/3. Inkom 100 fr. 
Om 20u. in KG te Berchem. Org.: 
FW-Berchem. 

Vr. 18 TONGERLO: Philippe 
Despriet over Frans-Vlaanderen, 
een stukje Vlaamse bodem, ons ont
stolen door... Met dia's. Om 20u. in 
Kapellekeshoef. Org.: SMF-Kem
pen. 

Za. 19 BERCHEM: Bezoek aan 
enkele randgemeenten van Brus
sel. Vertrek Berchem-station om 
8u.30 (met bus). Info en inschrij
ving: FW-Berchem. Mannen mo
gen mee ! Inschrijven tot 9/3. 

Za. 19 MERKSEM: Bezoek ten
toonstelling kunstschilder Horssen, 
Moeshoefstraat 91. Bijeenkomst 
om lOu. ter plaatse. Info bij Frie 
Van der Gooten (03/321.57.60). 
Org.: FW-Merksem. 

Za. 19 RANST: Groot-Ranst helpt 
Koerden. Ophaling van gebruikte 
kleding. Vanaf 9u. 's morgens. Info: 
Peter Janssens, G. Peetersstraat 
16, Broechem (485.78.58). 

Za. 26 MERKSEM: Kaartavond 
in Vlanac, Bredabaan 360. Aan
vang 20u. Inschrijving ter plaatse. 
Deelname 100 fr.p.p. Iedereen is 
welkom. 

gunstige gevolgen hebben voor 
de veiligheid van het wegver
keer. Vlaams minister van Ver
keer, Johan Sauwens, pleitte 
voor de ondertunneling van de 
Krijgsbaan, maar -werd hierin 
niet gevolgd door zijn CVP- en 
SP-kollega's binnen de Vlaamse 
regering. Misschien ook niet te 
verwonderen aangezien het me
rendeel van de politici uit de 
Antwerpse regio helaas nooit 
heeft wakker gelegen van de 
Antwerpse luchthaven. 

Van alle partijen mag verwacht 
worden dat zij de kwaliteiten en 
de aantrekkingskracht van Ant
werpen Luchthaven vergroten, 
om zo mee te bou-wen aan het 
beeld van Antwerpen en Vlaan
deren in de wereld. 

(phm) 
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OPENBAAR 
CENTRUM VOOR 

MAATSCHAPPELMK 
WELZUN VAN 
ANTVVERPEN 

GENEESKUNDIG 
PERSONEEL 

Volgende bediening wordt 
openverklciard: 

1 plaats van 

geneesheer-diensthoofd 
jroep A-1) (Algemene 

Heelkunde) 
Gelet op geaffilieerde uni
versitaire bedden zal de be
oordeling van de kandida
turen geschieden in overleg 
met de Universitaire Instel
ling Antwerpen. 

De kandidaat dient de er
kenning te bezitten als sta
gemeester in de bedoelde 
specialiteit, of moet deze 
kunnen bekomen. 

Opgave dient gedaan van 
de huidige activiteiten. In
gevolge het statuut van het 
geneeskundig personeel is 
het aan de leden ervan 
slechts toegelaten nevenac
tiviteiten uit te oefenen na 
een voorafgaande toelating 
van de Raad van het 
O.C.M.W Zulks impliceert 
de verbintenis zich tot de 
toegelaten nevenactivitei
ten te beperken. 

De kandidaturen dienen op 
het Secretariaat, Lange 
Gasthuisstraat 39 te 2000 
Antwerpen toegekomen te 
zijn, uiterlijk op 1'4.3.199'4. 

Inschrijvingsformulier en 
volledige voorwaarden te 
bekomen op de 7e Direc
tie/Personeelszaken, Lange 
Gasthuisstraat 39 te Ant
werpen (tel. 223.357.11). 

Het inschrijvingsrecht be
draagt 400 fr. 
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BRABANT VU-DIEST. KLAAR VOOR OKTOBER '94 

FEBRUARI 

Za. 26 HEEMBEEK: Tweede 
Spaghetti-festijn. Van 16 tot 21u. 
in zaal Familia, Frans Vekemans-
straat 131 te 1120 Brussel, ledereen 
hartelijk welkom. Org.: VU-Heem-
beek-Mutsaard-Haren. 

MAART 

Di. 1 GANSHOREN: Gespreks-
avond „Heerlijk vertoeven in Ier
land " door Stan Philips. In G.C. 
De Ze3rp, Van Overbekelaan 164 
m Ganshoren. Van 20 tot 22u.30. 
Org.: Vorming & Gemeenschap. 

Vr. 4 LENNIK: Jaarlijks mossel
festijn in Gemeentelijk Sport en 
Ontmoetingscentrum Jo Baetens. 
Vanaf 18u. Ook op 5/3 vanaf 18u. 

en op 6 en 7/3 vanaf 12u. Org.: 
VU-Lennik. 

Vr. 4 GANSHOREN: „Ierland 
vandaag" door Hans De Belder. 
Van 20 tot 22u.30 m G.C. De Zeyp, 
Van Overbekelaan 164. Org.: Vor
ming en Gemeenschap. 

Za. 5 HAACHT: Gespreksavond 
met Willy Kuijpers. Om 20u. m het 
bovenzaaltje „Onder de Toren" aan 
St.Remigiuskerk. „Terugblik over 
40 jaar VU — En nu naar de Toe
komst !". ledereen welkom ! Org.: 
VU-afdeling Haacht. 

Wc. 23 LEUVEN: Opvoering „De 
honden in het zegekoor". Om 20u. 
in Auditorium Aïinnepoort, K. Al-
bertlaan 52. Inkom 200/180. Info 
KVHV Leuven (016/22.90.98. 

VU-DAMME EN BRUGGE 
ROUWEN 

O p zaterdag 12 februari heb
ben we afscheid genomen van 
Liliane Allaert. Enkel afscheid 
genomen van haar lichamelijke 
aanwezigheid. 

Hjiar sterke liefdevolle geest, 
haar warm medeleven met men
sen in nood, haar vreugdevol 
genieten van blije mooie dingen; 
dit alles blijft ons bij. Wi; voelen 
haar aanwezigheid zo sterk om
dat ze een bewonderenswaar
dige vrouw was. 

Liliane, gevochten heb je om 
die vreselijke ziekte te overwin
nen, het heeft niet mogen zijn. 
Maar je groot geloof in een le
ven na de dood is nu een troost 
voor je echtgenoot Mark en je 
kinderen, en voor onszelf. 

Mevrouw Liliane Vandemoor-
tel-Allaert werd na een plech
tige dienst, mede opgedragen 
door e.h. abt Dom Eligius Dek
kers, en bijgewoond door hon

derden mensen, die haar lief
hadden, begraven op het kerk
hof van St.-Kruis. 

Relnhilde 

FWOP 
PENELOPE 

Op 5, 6 en 7 maart a.s. gaat in 
Westhoek-Expo te leper Pene
lope, het Salon van de Vrouw 
door. 

FW-Nationaal zal er aian deel
nemen met een informatiestand, 
samen met de Vlaamse Vrou
wenvereniging leper. 

U komt toch ook eens langs 
want het worden opnieuw 3 
zeer interessante dagen! 

WEST-^5^^^^W 

FEBRUARI 

Wc. 23 IZEGEM: Plan tij nzaal 
POB, om 19u.30: 1ste deel kur-
sus Roger Raveel door Lucie Ro-
seeuw. Inschrijven bij J. Bogaert 
(051/30.10.39) of E. Vandewalle 
(051/30.26.70). Deelname: 1.000 fr. 
Org.: VSVK. 

Do. 24 lEPER: Bloemstukken 
voor Pasen, door mevr. Kaat van 
den Weghe. Om 20u. in KC De 
Meersen (lokaal nr. 5), Hoek 
St.Jansstr./St.Niklaasstr. Inkom 
demonstratie: 50 fr. Org.: W I . 

Vr. 25 OOSTENDE: De Honden 
in het Zegekoor. In zaal Cenakel, 
Karel Van de Woestijnestraat, om 
20u. Org.: Werkgroep van Vlaamse 
Verenigingen i.s.m. dienst Kuituur-
spreiding en Kult. Centra Volks
ontwikkeling en Openbaar Bibli-
oteekwerk. Toegang: 300 fr., w k 
250 fr. (059/50.84.80, VOVO). 

Vr. 25 WEVELGEM: Ledenfeest 
m zaal De Gouden Fazant, Cen
trum Wevelgem. Om 20u. Ape
ritief en feestméialtijd. Deelname: 
450 fr. (volw.), 250 fr. (-12J.). In
schrijven bij bestuursleden of tel. 
056/41.17.19. Org.: VU-Wevel
gem. 

Vr. 25 LOMBARDSIJDE: Le
denfeest in zaal Oud Lombard-
sijde. Om 19u.30u. Aperitief, koude 
schotel en koffie. Met gastspreker. 

Inschrijven voor 18/2 op nr. 
058/23.34.47 (M. Hoste) of 
058/23.34.30 (H. Maesen). Org.: 
VU-Westende-Lombardsijde. 

Za. 29 ROESELARE: Nieuw
jaarsfeest met uitgebreide spijs
kaart in restaurant De iVIaretak, 
Clayssenstraat 13. Inschrijven aan 
1.250 fr. p.p. bij Mare Declercq 
(051/20.67.22), of Dienstencen
trum 't Leeuwke (051/20.83.45, 
kantooruren). Org.: VU-Roese-
lare. 

MAART 
Wc. 2 IZEGEM: Plantijnzaal 
POB, om I9u.30: 2de deel kur-
sus Roger Raveel, door Lucie Ro-
seeuw. Org.: VSVK. 
Vr. 4 ZWEVEGEM: Tekstiel-
kaarting. Vanaf 18u. in café 't Bol
dershof Harelbeekstraat 25 Ook 
op 5/3 vanaf 18u. en op 6/3 van 10 
tot I3u. Org.: VU-Vlaamse Klub 
Groot- Zwe vege m. 
Vr. 4 IZEGEM: Erasmuszaal 
POB, 20u.: open tentoonstelling 
schilderijen Kris Bourgeois. Org.: 
VSVK. 
Za. 5 MIDDELKERKE: Bal van 
de Burgemeester. In Casino Mid
delkerke. Org.: VU-Groot-Middel-
kerke. 
Zo. 6 IZEGEM: Vlaams Huis, 
I3u.30: verzamelen voor wande
ling te Ruiselede o.l.v. Luc Theunis 

De hMtuurdtafel met (v.Ln.r.): Paul Van den Bempt (arr. voorzitter), Bert Anciaiix, ajdelingjvoorzLtter 
Willy Clacó en Frand Seurd. 

Op 28 jcinuari j.1. hield de afde
ling Diest haar jaarlijkse nieu-w-
jaarsreceptie waarbij voorzitter 
Willy Claes een bondige uiteen
zetting hield over het reilen en 
zeilen binnen de plaatselijke af
deling met het oog op de na
kende verkiezingen. Het plaat
selijk VU-bestuur had af te re
kenen met een onverwachts 
probleem (verlies van haar 
boegbeeld) maar wist er zich 
doorheen te slaan en gelooft nu 
opnieu^v in de toekomst. 

Dat is onder andere mede te 
danken óian het aantrekken van 
nieuw^e gezichten met name 
dokter Guy Rondou, Els Van 
Brabant, Martien Tulkens en 
last but nog least Johan De 

en Rik Baert. Org.: Wandelklub 
Vlaams Huis. 

Zo. 6 DEERLIJK: Mosselfestijn 
in zaal De Wieke, Molenhoek. 
Deelname: 450 fr. volw., 250 fr./kin-
deren. Voor ^vie geen mosselen lust 
is er gevogelte. Kaarten: Wim Van-
cauwenberghe (056/77.72.47). 
Org.: VU-Deerlijk. 

Wo. 9 IZEGEM: Plantijnzaal 
POB, 19u.30. 3de deel kursus Ro
ger Raveel. Org.: VSVK. 

Vr. 11 IZEGEM: Vlaams Huis, 
vanaf 20u.: eerste kaarting. Ook op 
13/3 vanaf lOu. Org.: Kaartersklub 
De Vlaamse Vrienden. 

Za. 12 IZEGEM: Zaal Trefpunt, 
Kon. Boudewijnstraat, 20u.: Kam
pioenenviering. Org.: Kaartersklub 
De Vlaamse Vrienden. 

Za. 19 IZEGEM: Verzamelen voor 
bezoek aan de Raveel-kapel te Ma-
chelen, ter afsluiten van de kursus 
over Roger Raveel. Org. VSVK. 

Ma. 21 IZEGEM: Bovenzaal Oud 
Stadhuis, Korenmarkt, 15u.: Ro
ger Verkarre met „Kleine dingen 
maken het leven mooi". Org.: 
VWG-Izegem. 

Do. 24 IZEGEM: Bar auditorium 
Akademie voor Muziek & Woord, 
Kruisstraat 15, 20u.: Wim Verreist 
over ,,Trots en schaamte van de 
Vlaming". Org.: VSVK. 

Ceuster. Zij -willen zich aktief 
inzetten voor hun idealen en 
deze van hun stadsgenoten in 
een eerlijke, rechtlijnige partij. 

Dat bleek uit een schriftelijke 
verklaring die door de voor
zitter -werd voorgelezen. De 
VU-afdeling Diest heeft er dan 
ook resoluut voor gekozen om 
onder de eigen naam op te ko
men. 

BAKENS 
Gastspreker op de receptie was 
niemand minder dan nationaal 
voorzitter Bert Anciaux, die een 
bondig overzicht van 40 jaar 
VU gaf. Hij vertelde o.a. dat 
de partij mee aan de basis lag 
van de belangrijke grondwets
herziening van 1992 waarbij 
België naast meer autonomie, 
tevens een rechtstreeks verko
zen parlement, vele bevoegdhe
den en financiële middelen heeft 
gekregen. 

Hierbij is de rol van de VU ech

ter nog niet uitgespeeld. De par
tij moet erop toezien dat Vlaan
deren een eigen plaats, herken
baar in Europa krijgt. Dat 
noemt men toekomstgericht 
werken en dat is wat de partij 
nu doet. 

Zij zet haar bakens voor de toe
komst uit: arbeidsherverdeling, 
arbeid goedkoper maken, fede
ralisering vna de Sociale Zeker
heid, uitroeien van de armoede 
en de 4e wereld, een sociaal Eu
ropa der volkeren... 

Redenen genoeg om in de partij 
te militeren, de VU kan en moet 
zorgen voor een beter, recht
vaardiger en leefbaarder Vlaan
deren. 

Al bij al een gesmaakte en inspi
rerende redevoering, wat bleek 
uit het applaus van het opgeko
men publiek. VU-Diest wil Bert 
Anciaux nogmaals van harte 
danken voor zijn komst. 

•II ,JERRIL-BIKE' 
IN HEUSDEN-ZOLDER 

v u JO-Limburg organiseert op 
zondag 6 mciart a.s. een zoge
naamde ,,terril-bike", in andere 
woorden wordt met een alle-ter-
rein-fiets door een stukje Lim
burgs mijngebied gereden. 

Afspraak om I4u. op het bin
nenplein van domein Bovy, Gal
geneinde 22 te Heusden-Zolder. 

Vanuit richting Brussel 
(A2/E314) afrit 27 Autocircuit 
Zolder. Wegwijzers ,,Domein 
Bovy" of ,,VVVr' volgen. Van
uit richting Antwerpen of Luik 
(E313): Klaverblad Lummen 
richting Genk/Aken (=314), af
rit 27, wegwijzers „Domein 
Bovy" of „ V W I " . 

Met professionele begeleiding, 
mogelijkheid tot het huren van 
een mountain-bike, jenever-bar, 
toelichting over de ekologische 
waarde van de mijnterreinen. 

over KS, Fenix, ... 
Achteraf w ât doorzakken in het 
gastof van Bovy (pannekoeken, 
^vafels,...) en verrassing. 
Inschrijven tot en met 2 maart 
bij VNS-Limburg, Nieuwstraat 
35 te 3600 Genk of bel Erik Ac-
cou of Ann Onkelinx, kantoor
uren :089/35.67.53. Weekend en 
avond: 089/35.49.44. 

Deelnameprijs: met huur 
mountain-bike: 450 fr., zonder 
huur: 150 fr. 

ZOEKERTJE 
G E Z O C H T - „Sociale ge
schiedenis van het Vlaamse 
volk", van Chris Vandenbroeke. 
Uitg. Kritak Leuven, 1984. Tel. 
02/731.80.87. Roger Dewulf. 
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SUM BEKEKEN, 
ZODE 
DEUR UIT 
D e 16 s l imme t ip s -b rochures 
die onze redak t ie d a n k zij gede
p u t e e r d e Fr ieda Brepoe ls kon 
aanb ieden heeft bi jna 100 lezers 
in de pen doen k ru ipen . D u s 
moes t een onschuld ige h a n d 15 
n a m e n uit het p a k k e t vissen. 
D a t -waren: 

WUlems-Demol , L e b b e k e ; Miei 
Baar, Tonge ren ; Genie Anjs , 
L i edeke rke ; Ri ta Pee te rs , 
S t . -P ie t e r s -Leeuw; H e n d r i k 
H e n d r i c k x , A n t w e r p e n ; A n d r é 
Vers taen, W a k k e n ; J e a n n i n e 
Verwerft , H e r e n t h o u t ; E t i enne 
Keymolen, Asse ; L. Groenen , 
B e r c h e m ; L u t g a r d Remy, H a s 
selt; P ie te r Poppe , Z e l e ; H e n 
d r i k - J a n Ombe le t s , 
H e r k - d e - S t a d ; Mevr . 
Sweer t -Rog ie r s , A n t w e r p e n ; 
Chr is t iaan D e Forche , Izegem 
en Pol M o o r s , L u m m e n . 

Zij k r egen de b r o c h u r e onde r 
tussen toeges tuurd . 

F E B R U A R I 

Zo. 27 WAASMUNSTER: WUl 
Tura in Concert. In zaal Hoog-
endonck, Nijverheidslaan 48. Deu
ren: 19u.30. Aanvang koncert: 
20u.30. Kaarten aan 950 en 800 fr. 
op tel. nr. 052/46.31.34. Org. : A. 
Verbruggenkring i.s.m. VU-Waas-
munster. 

MAART 

Vr. 4 G E R A A R D S B E R G E N : 
,,De Aardappel", voordracht en be
reidingen door W. Van Dillegem, 
om 20u. in Vlaams huis. Stations
plein 22. Org. : Vlaams Huis. 

Za. 5 A S P E L A R E : 17de Volks
unie-Eetfestijn in zaal De Paling, 

Gerciardsbergsesteenweg 279 te 
Aspelare. Van 18 tot 22u. Ook 
op 6/3 van l lu .30 tot 15u. Org.: 
VU-Ninove. 

D i . 8 SINT-NIKLAAS: De on
afwendbare splitsing van de Soc. 
Zekerheid door prof. E. Ponette. 
Om 20u. op de Spaanse Zolder van 
het Castrohof, de Castrodreef 2. 
Toegang 80 fr. voor D F en CJP-le-
den, 120 fr. voor anderen. Org. : 
DF-St.-Niklaas. 

Za. 12 L E D E : Zaal Hoop in de 
Toekomst, te Wanzele. Om 19u.: 
Jaak Vandemeulebroucke over 
,,De Hormonenmaffia". Gratis toe
gang. Om 20u. Ierse avond, met 
Irish Stew, Irish Whiskey en Irish 

Coffee. Deelname: 350 fr. Org. : 
VU-Lede. 

Za. 12 G E R A A R D S B E R G E N : 
Jaarlijks eetmaal, van 18 tot 21 u.30 
in feestzaal De Vlasschaard, Gents
esteenweg, Hemelveerdegem 
(Llerde). Ook op 13/3 van l lu .30 
tot 15u. Volw. 350 fr., kinderen 200 
fr. Org.: VU-Geraardsbergen. 

Za. 12 SINT-MARTENS-LA. 
T E M : Lentefeest met warme been-
hesp. Om 19u.30 in het Parochi
aal Centrum, Latemstraat 32 te 
St.A^rtens-Latem. Info en inschrij
vingen: 09/282.49,27 (voormid
dag). Org.: VU-Latem-Deurle. 

Za. 12 D E N D E R L E E U W + Jaar
lijks eetmaal in zaal Breughel, Dorp 
te Denderleeuw vanaf 18u. Ook op 
13/3 van l lu.30 tot 15u. Op het 
menu: visgerecht of steaks. Org.: 
VU-Denderleeu\v-Welle-Iddergem. 

Zo. 13 G E N T : Politiek aperitief 
en receptie, om l l u . in de Salons 
Carlos Quinto, Kammerstraat 20 te 
Geent. Gastspreker is de ii)sstrek-
ker voor de gemeenteraadsverkie
zingen. Org. : VU-Gent-Centrum & 
Zuid. 

Za. 19 S I N T - A M A N D S B E R G : 
VU-Lentefeest. Om 20u. in zaal 
Kring H Hart, H.Hartplein 2. 
Breugelbuffet en desserttafel aan 
350 fr.p.p. Gastspreker: Jaak Van
demeulebroucke. Inschrijven vóór 
18/3 bij Erwin Herman (251.50.08 
- na 18u.). Org. : VU-St.Amands-
berg. 

Zo. 27 AALST: 2e Volks-
unie-Spektakeldiner in feestzaal 't 
Kapelleken, Meuleschettestraat 34 
te Aalst. Van l lu .30 tot 15u. een 
volledige menu aan 500 frp p. (kin
deren 300 fr.) Org. : VU-Aalst. 

57ste VLAAMS NATIONAAL ZANGFEEST E i r - ^ ' S , 

De "handigheidjes" van Frieda 
blijken een groot öucce^ ! 

DIrlgmnun 
Dirk Dossche, Ludo Cfaesen, Juliaan Wiimots, 

Michael Scheck, Lodc Dieltiens 

Noël Keynders, b 

Jos Mertens. piant 

Kristiaan Van Incdshem, «rtcl 

Zangfeestorkest 

Podlumkonn 
Grejoriuskoor-Cum Gaudio, Sint-Mi._ _ 

Gemengd koor Sin£hct Vro, Loven4eee"i 

Singhet ende Weset Vro, Landen 

St.-Pauluskoor, GadvcenleKem 

De Wase Lijsters, Sint.Nikl; 

i Maria's Vreugd, 1 . 

—f O.L.V.-koor, MKhn 

Waelrant, ».ixerh.ut 

DoFis^rocpcn 
WKI-dansjroep 'Edelliart' 

^ Chierlycke Danseryen 

Kunstgroep Nele 

Imago-Tijl 

O n z e hoop om, w e g e n s he t 
g ro te ciantal aanvrage r s , F r i eda 
Brepoels n o g enkele eksempla-
r e n afhandig te m a k e n w a s ij
de l ; de b r o c h u r e is totaal uit
ve rkoch t en in h e r d r u k . 

Toch bedank t , F r i e d a ! 

LIMBURG -fe 

F E B R U A R I 

Za. 26 A N T W E R P E N : Nationale 
Ontmoetingsdéig FVK-Rodenbach-
fonds. Om 14u.30 in het Pershuis, 
Grote Markt 40. 

MAART 

Vr. 4 D O R N E - O P O E T E R E N : 
Gina Verhoosel over haar inzet en 
belevenissen als D.R.K.-zuster. Om 
20u. in de Oase. Org.: I jzerbede
vaartwerkgroep Maas-
eik-VWG-Maasoeteren-Bree. 

Za. 19 N E E R P E L T : Derde 
Vlaamse Kwis. Om 20u. in paro
chiezaal De Kentings, Kerk Bos-
eind. Ploegen van 4 tot 6 pers. 
Inschrijven bij Leo Domen 
(011/64.33.03) of Piet Triki 
(011/54.42.34). Deelname: 125 
fr.p.p. (vooraf 100 fr.). Org. : Neer-
peltse Vlaamse Vereniging. 

Vr. 25 B R E E : Zangavond met 
Jaak en Roza op akkordeon en 
orgel. Om 20u. in Cambrinus te 
Bree. Org. : Ijzerbedevaartwerk
groep Maase ik -VWG Maasoete-
ren-Bree. 

% . 

^^Q 

t P r a M i i t a d * 

Geert Segcrs 

Klaske Fcimer 

— Teksten 
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MALTA IS 
ORLANDO NIET 
Ze hebben weer genadeloos toegeslagen, onze Rode Duiveb. 
De pers reageerde nogal furieus op de inderdaad bescha
mende nederlaag tegen voetbaldreume^ Malta maar ze 
had natuurlijk beter kunnen én moeten weten. 

NOORS FEEST 

Soortgelijke vriendschappe
lijke interlands zijn bij voor
baat volkomen waardeloos. 
Hoe ze ook mogen aflopen. 

Dat werd in het verleden on
weerlegbaar bewezen maar de 
Bond leert er niet van. Omdat 
andere dan sportieve belangen 
primeren. 

De „partners", zoals de spon
sors eugemistisch worden ge
noemd, willen ook nog wel eens 
wat voor hun geld. Ze moeten 
de reklamekampagnes immers 
kunnen opstarten en een over
tuigende overwinning tegen een 
onbeduidende tegenstander kon 
daartoe aanleiding geven maar 
dat is dus even anders afge
lopen. Overvoede voetbalprofs 
zijn in soortgelijke omstandig
heden gewoon niet vooruit te 
branden. Zeker Belgen niet. 
Daarom dat we ook geen kon-
klusies kunnen of mogen trek
ken. Maar we hebben wel vra
gen, en niet weinig zelfs, bij de 
selektie. 

Waarom werd Alarc Degryse 
opgesteld? Niet dat we twijfe
len aan de mogelijkheden of de 
goede wil van de kleine West
vlaming. Integendeel zelfs. 
Maar Degryse komt terug uit 
maandenlange kwetsuur en 
moet konditie kweken. Wilde 
de nationale ploeg daartoe bij
dragen en is dat haar bestem
ming? 

Met Alarc Emmers was het ei
genlijk niet anders. Al dreigt 
de kontroverse rond de Lim
burger opnieuw op te laaien. 
Is hij een libero? Een midden
velder ? Een flankverdediger ? 
Het enige wat in Malta bleek 
was dat Emmers zelfvertrou
wen miste en dat was eerder 
ook al bij Anderlecht gebleken. 
Geloofde Van Himst echt dat 
Emmers onder zijn hoede plots 
opnieuw zichzelf zou worden ? 

En w ât te zeggen van Boffin en 
Nilis? Beide Limburgers ver
keren in een zoveelste vorm-
krisis. Boffin miste in de voor
bije weken duidelijk scherpte. 
Hij werd door Boskamp zelfs al 
langs de kant gelaten. Dat wilde 
toch wat zeggen. Met de ge
miste „Gouden Schoen" was het 
niet beter gesteld. Hij slaagde 
er weer niet in te skoren als 
Rode Duivel. Het begint inder
daad op een obsessie te gelijken. 
Al IS en zal Nilis altijd een spe
ler blijven die men nemen moet 
zoals het hem uitkomt. In zijn 
betere dagen kan hij alles. In 
zijn mindere momenten is hij 
ballast. Hij presteert op termijn 
zelden konsistent. Daarom blijft 
zijn talent omstreden. 

Over Oüveira en Czerniatynski 
hoeven we niet uit te weiden. 
De Braziliaanse Belg voetbalde 
weer onwaarschijnlijk chao
tisch. Hij had weer moeite met 
zichzelf, met de bal en met de 
tegenstander. Dan blijft er niets 
meer over om goed te doen. 

We geloven niet dat Luis nu of 
later de problemen zal kunnen 
oplossen. Czerniatynski \vas 

w^eer een en al goede wil en 
toewijding. Maar met hem zul
len de Rode Duivels in de Ver
enigde Staten geen wereldkam
pioen worden. 

Eigenlijk waren Philippe Al
bert, tot zijn kwetsuur, en Eric 
Van Meir de enigen die echt 
niveau haalden. Het kan geen 
verwondering wekken. Albert 
IS een echte prof die wel slecht 
maar nooit niet geremd kan spe
len. Hij gaat doorgaans voluit 
en verdient daarvoor -waarde
ring. Van Meir is dubbel ge
motiveerd. Hij moet zich -waar 
maken. Hij moet zijn status van 
internationaal verdienen. Hij is 
nog niet echt zeker van het 
Amerikaans avontuur. Vandaar. 
Waar vermoedelijk nog bijko-
ment dat hij op een lonende 
transfer spekuleert. 

ONNODIG 
Van Himst had dit natuurlijk 
allemaal vooraf kunnen weten 
maar de bondscoach zit nu een
maal op de molen en moet mee
draaien. Hij legt met zeldzaam 
gemak nietzeggende verklarin
gen af en zijn aanpassingsver-

De winterspelen in LUleham-
mer stralen zoveel schoon
heid, spontaneïteit en zelfs 
geloofwaardigheid uit dat zij 
ons bijna met de topsport 
van vandaag zouden verzoe
nen. We weten niet of de bon
den van het l O K opzette
lijk voor dit kleine Noorse 
stadje hebben gekozen maar 
als dit zo is mogen ze voor 
één keer worden gelukge
wenst. De Spelen van Lil-
lehammer liggen ingebed in 
de natuur. Ze maken geen 
opgeklopte indruk. Niets of 
niemand schijnt geweld aan
gedaan. De sneeuw is echt, 
het ijs is echt, er zijn geen 
onnatuurlijke hulpmiddelen 
aan te pas gekomen en de 
Noren zelf waarborgen een 
feestelijke en sportieve sfeer. 
Ja , ze winnen vaak en veel 
en hebben voortdurend re
den tot juichen maar des
ondanks. Het kan eigenlijk 
niet beter.Ook de sportpres
taties zijn van de bovenste 

mogen ligt amper onder bij dit 
van zijn voorganger Guy Thys. 

Vandaar dat het niemand mag 
verwonderen wanneer achteraf 
moest blijken dat onze meest 
gevierde voetballer ooit aan een 
jarenlange loopbsian als bonds
coach is begonnen. Natuurlijk 

plank. Zelf kunnen we maar 
moeilijk genoeg krijgen van 
de crousscountry (het lang
laufen) en het snelschaatsen. 
Wellicht ook omdat de tele
visie prachtige beelden schiet 
en tegelijkertijd oog heeft 
voor de geleverde prestaties, 
de meelevende toeschou
wers, de natuur en het vaak 
schitterende weer. De Skan-
dinavische langlaufers zijn 
onwaarschijnlijke atleten. 
Niet omdat zij het gebeu
ren van a tot z beheersen 
maar omdat je ze met enige 
verbeelding kunt bezig zien 
in hun eenzame inspanning 
in een onwaarschijnlijk land
schap. We lazen dat er on
der hen zijn die een half 
jaar afgezonderd in de na
tuur leven en alle luxe en 
komfort afzweren. We zien 
het onze arme Rode Duivels 
niet onmiddellijk opbrengen. 
En wat te zeggen van Johan 
Olaf Koss. De vijfentwintig
jarige snelschaatser won al 

zal zijn lot afhankelijk zijn van 
resultaten, maar Van Himst 
kent zijn pappenheimers. Hij 
weet dat ze er in Orlando zullen 
staan. 

Uit welbegrepen eigenbelang. 
Op het wereldkampioenschap 
wordt hun internationale 

alles (het wereld- en Euro
pees kampioenschap, de we
reldbeker en Olympisch 
goud) maar voor eigen volk 
laadde hij zich nog eens he
lemaal op. Hij explodeerde 
figuurlijk, won drie gouden 
plakken en verbeterde even
veel w^ereldrekords. Op de 
10.000 meter draaide hij met 
Zwitserse precisie rondjes 
van om en bij de 32 sekon-
den. De schaatswereld achtte 
dit onmogelijk en ondenk
baar. Het wereldrekord werd 
met dertien sekonden verbe
terd. Men dacht terug aan de 
sprong van Bob Beamon in 
Mexiko. De Nederlanders, 
die toch uit het schaatsland 
bij uitstek k-wamen, bleven 
verbluft en vernield achter. 
Al trokken Rintje Ritsma en 
Falko Zandstra terechte 
konklusies toen ze zegden 
dat Koss gewoon harder en 
beter trainde dan zij en dat 
ze nu wel begrepen hadden. 
Ze beloofden beterschap. 

marktwaarde bepaald. Schuilen 
kan dan niet meer en ze zul
len dan ook navenant handelen. 
Daarom was de uitstap naar 
Malta onbelangrijk, onnodig en 
desondanks beschamend. 

Flandrien 

EEN HEER OP EN NAAST DE FIETS 
't Zijn droeve tijden. Na Fred 
De Bruyne is nu ook zijn gene
ratiegenoot Noël Foré aan een 
slopende ziekte gestorven. Noël 
was eenenzestig. 

Foré w^erd geboren als gentle
man. Hij ^vas een heer op en 
naast de fiets. Welbespraakt, in
telligent en vriendelijk in een 
tijd dat renners nog voor halve 
onbeschaafden doorgingen. Als 
dusdanig was de Oostvlaming 
een model. Maar hij wjis na
tuurlijk nog veel meer. Noël was 
een uitstekende koereur die in 
het voorjaar opleefde. 

Hij leefde gekoncentreerd en 
gedreven naar de belangrijke 
eendagskoersen toe en piekte in 
1959 in Parijs-Roubaix en in 
1963 in de Ronde van Vlaande
ren. „Zijn" Ronde van Vlaan
deren. Die eerste zondag van 
april w^as voor hem altijd de 
belangrijkste dag van het jaai 
Toen ,,stond" hij er onveran
derlijk. In de finale van het 
Vlciamse wereldkampioenschap 
streed hij altijd voorin. Hij won 
éénmaal en verzamelde meer
dere ereplaatsen. Het zal ook 
geen toeval geweest zijn dat hij 
precies in die andere kassei-
klassieker die door de Hel van 
het Noorden trekt een absoluut 
hoogtepunt bereikte. 

VAN HET BESTE 
Noël Foré behoort tot de wieier-
geschiedenis. Hij -won koersen 
die nu niet meer tot de verbeel
ding spreken maar die destijds 
prestige uitstraalden. Dwars 
door België, de Omloop der 
Vlaamse Ardennen, de Omloop 
van Mandel, Leie en Schelde, 

Op 2 april 1967 vond Noël Foré zijn meester in Zandegu, die won toen de Ronde van Vlaanderen. Of 
de droom van een Italiaan die een Flandrien in z'n eigen ronde klopt... 

Kuurne-Brussel-Kuurne. Men 
gaat er vandaag achteloos aan 
voorbij. Ten onrechte.Foré, die 
een tijdgenoot en ploegmaat van 
Rik Van Looy was en nooit aar
zelde de knechtenrol in te vul
len, bleef na zijn loopbcian be
drijvig in de w^ielrennerij. Als 
ploegleider kreeg hij te maken 
met onze gouden generatie. Met 

de gebroeders De Vlaeminck, 
met de zo jammerlijk veron
gelukte wereldkampioen Jempi 
Monseré. 

Hij kneedde groot talent alvo
rens zijn kennis, ervaring en 
wijsheid ter beschikking te stel
len van de Vlaamse Wieler-
school en van de Ronde van 

O 

Vlaanderen waar hij mee voor 
de wedstrijdorganisatie en het 
parcours tekende. Foré laat een 
voor het grote publiek mis
schien minder zichtbare maar 
voor de eigenlijke wielersport 
des te groter leemte na. Noël 
w^as van het allerbeste dat 
Vlaanderens wielersprot voor
bracht. 
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1 BOEM I 
LEOTINDEMANS: 
BEKEERLING, BOETELING OF VOS? 

Door wat Tindemaiu oru vertelt én verzwijgt in zijn boek, leert hij ond zichzelf en zijn partij beter 
kennen. 

Uitgever Pelckmans liet, één 
jaar voor de Europese verkie
zingen, gewezen premier en eu
roparlementslid Tindemans aan 
het woord. Onder de titel De toe-
konut van een idee onderstreept 
die het belang van het perso
nalistisch ideaal en schetst hij 
de •wederwaardigheden ervan 
doorheen de geschiedenis van 
het katoliek partij^vezen in Bel
gië, later in Vlaanderen. Het 
portret van een idee, van een 
partij die de macht wil, van een 
man die al schrijvende een ver
houding ten aanzien van de po
litiek en de idee te zien geeft, die 
tenslotte een eerlijk licht werpt 
op de auteur zelf: bekeerling, 
boeteling of vos ? 

Bij de voorstelling van het boek 
moet de recensent zich alvast 
hoeden voor twee klippen. Ten 
eerste voor zijn aversie voor 
regeringsleider Tindemans. Ten 
tweede voor het feit dat hij zich 
eveneens op de personalistische 
inspiratie beroept. Reageren op 
het gelijknamig projekt van een 
ander dreigt eigenwijs te zijn. 

Xi'xtDe toekomt)t van een idee beklij
ven vier delen. Wie in de naoor-
log politiek medespeler was, zal 
er wel meer uit halen. Het eerste 
derde van dit geschrift brengt 
de vooroorlogse katolieke partij 
in kaart. Ze ontstond toen de 
,,katolieke prinsen" moesten 
gaan. Hun maatschappelijke be
voogding werd overgenomen 
door een verkozen katolieke 
elite, Uciast de liberale. Zo ver
dedigde het katolicisme zijn in
stellingen, en elke verkozene 
zijn stand. Je ziet Daens zo on
der de twee pletwalsen verzei
len ! In dit deel vindt Tindemans 
zijn draai echt niet. Het hoeft 
ook niet. Het boek krijgt geen 
vaart. Dat verandert op blz. 
68, wanneer de auteur-ideoloog 
Maritain en Mounier ter sprake 
brengt, het kerstprogramma 
(1943), de kristen-demokratie 
en R. Houben. 

PERSONALISME 
In het tweede deel heeft de 
politikus eten en drinken ge
vonden. De stijl verandert, al 
blijft hij akademisch-afstande-
lijk. Er is vuur in de buurt. Wel
licht heeft Tindemans de twee 
vermelde Franse -wijsgeren pas 
bij het einde van de oorlog of 
erna leren kennen. In Vlaan
deren werden ze toen echt be
kend. Ze stcian voor een bond
genootschap vanuit de rechten 
van de mens en vanuit de rech
ten van de persoon. Die ,,per
soon" staat tegenover het ,,in
dividu", de atomaire burger in 
de staatsmolekule. Dit atomaire 
beeld is eerder een liberaal re
cept, dat langs de afgrond loopt 
van het ekonomisch fascisme 
of haar rood tegendeel. ,,Per
soon" is echter bewxist knoop
punt te zijn van relaties, leven 
in kringen. Persoon-zijn is een 
projekt in en voor de samen
leving, in en voor alle genera
ties en de planeet. Persoon staat 
voor doel, instellingen zijn en
kel middelen. Politiek is dan: 
die persoon mondig en vaardig 
maken. De mate van persoon
lijke kreativiteit, die beoogd en 
verkregen wordt, is er de toets
steen van. Dat is de drijvende 
idee. Maritain, Mounier en een 

aantal niet-katolieke bondgeno
ten rond het Franse tijdschrift 
Ejprit tekenen voor die stelling. 

Opvallend is het wel dat Tin
demans zich beperkt tot de ka
tolieke traditie, met een voor
liefde voor de minst revolutio
naire, meest akademische afge-
borstelde voorstelling. Het in-
tegraal-federalisme is hem 
vreemd. Bij landgenoot Hen
drik De Man had hij ook wat 
kunnen vinden. Het paste wel
licht niet in die geestelijk ver
zuilde tijd: het pluralistisch per-
sonahseren kon enkel langs 
vreemde geloofsgenoten bin
nensijpelen. 

HOUBEN 
Nadrukkelijk huldigt Tinde
mans Robert Houben. Hij was 
en bleef de mentor van een stro
ming die besefte dat politiek 
en beleid enkel vanuit zulk een 
drijvende idee konsistentie krij
gen. 

De warme hulde voor Houben 
en voor het boeiend werk van 
Cepess, de studiedienst, slaat 
om in een striemend beklag over 
gebrek aan idee in het politieke 
dagwerk. Alleen tijdens kon-
gresrituelen werd het persona
lisme nog opgevoerd. 

In alle grote kwesties ontbrak 
het nagenoeg in de beleidsprak-
tijk. De lezer loopt met de au
teur in het derde deel langs een 
stuk Tindemansnota (1964), de 
invloed van het ACW en de ver
houding tot de partij, hij wipt 
even binnen bij Jean-Luc De-
haene. Bovenal staat hij voor 
de ontgoocheling van de oude 

politicus, die de eigen onmacht 
na '64 zwijgzaam onderbrengt 
in de algemene kritiek. Over 
de staatshervorminig noteert hij 
dat „federalisme" bij vriend en 
vijand een vrij holle slogan was. 

Wellicht bedoelt hij niet en-

Eind 1992 ontving Cormac 
McCarthy de Amerikaanse Nati
onal Book Award voor zijn roman 
Aide mooie paarden. Een meester
lijke roman die zich hoofdzake
lijk afspeelt in het Mexiko van 
eind de jaren veertig. De door 
paarden bezeten Texaan John 
Grady Cole trekt op zestien
jarige leeftijd met zijn vriend 
Rawlins naar Mexiko, waar de 
jonge man zijn onschuld en zijn 
dromen verliest. Onderweg 
sluit zich een derde jongen aan, 
die ze in de nasleep van een 
paardendiefstal weer uit het oog 
verliezen. Deze bizarre Blevins 
zal uiteindelijk in tragische om
standigheden weer opduiken. 

De tocht over de barre woes-
tijnvlaktes en verraderlijke ber
gen brengt hen uiteindelijk op 
een bloeiende hacienda. Grady 
komt er dankzij zijn kennis van 
en ervaring met paarden in de 
gratie van de eigenaar. Tot hij 
verliefd wordt op de dochter 
van de haciendado. Het is een 
onmogelijke liefde. Dat krijgt 
John in de eerste plaats te ho-

O— 

t kei dat de blauwdruk ontbrak, 
t maar ook de personalistische 
r beziehng. Waaraan dacht de 
ij premier overigens, toen hij in 
a feite personaüstisch geïnspi-
i. reerde federaties afschafte ? 

In de laatste twee hoofdstuk-

c ren van de Duena Alfonsa, de 
groottante van de beeldschone 

1 Alejandra, een vrijgevochten fe
ministe avant la lettre met re
volutionaire sympathieën. In te-

1 genstelling tot wat men zou den-
r ken, staan noch de weinig riante 
1 financiële situatie van Grady, 

zijn status van ondergeschikte 
i noch zijn Amerikaanse natio-
E naliteit in het op veel vlakken 
1 achterlijke Mexiko zijn roman-
j tische relatie met Alejandra in 
, de weg. 

ï De situatie wordt onhoudbaar 
s wanneer de vader achter de ver

houding tussen zijn dochter en 
John Grady komt. De paar
dendiefstal vormt de geschikte 
aanleiding om de twee Ameri
kanen van de hacienda te laten 

3 verwijderen. Grady en Cole ma-
f ken kennis met de hardvochtige 
1 Mexicaanse politie en het wrede 
ï gevangeniswezen. Ze worden 
j gekonfronteerd met lafhartige 
r aanslagen, messengevechten, 
1 omkoperij en zelfs moord. Uit-
t eindelijk brengt de Duena Al

fonsa redding. Grady weigert 

ken, het vierde deel, gaat de au
teur op zoek naar zwalu\ven, die 
de personalistische lente aan
kondigen en As lente van de 
CVP 

ONTLEDING 
E^rst komt het kongres van 
Oostende (1986) aan bod. Het 
,,sociaal personalisme", zoals 
het toen heette om de verwar
ring met het individualisme te 
voorkomen, werd er in vier ele
menten ontleed: personalisme, 
solidariteit, verantwoordelijk
heid en rentmeesterschap. 

Tindemans -weegt die ontleding 
niet echt. Het geheel wordt af
gedaan als ritueel. Zo krijgt ook 
De kracht van de vogel (1993) 
van Ludo Martens een knauw ,̂ 
alhoewel hij tenminste de ver
dienste heeft nagedacht te heb
ben over de verhoudingen bin
nen de kristen-demokratie en 
over het impakt van de evan-
gelistische grondslag. Wat onze 
auteur bij hem het meest zint, is 
de oproep tot konsistent politiek 
handelen. Op die weg neemt hij 
de lezer nog eens mee in de 
tuin van politieke werkgebieden 
en roept hij alle lezers op tot 
verantwoordelijkheid binnen de 
partij. 

Net {Js een cru bourgeois su
périeur, is het boek niet steeds 
af, o.m. waar pijlen gericht wor
den. Ook eens bij de bron van 
het personalisme. Dat is echter 
niet belangrijk. Wie Tindemans 
niet persoonlijk kent, en toch 
iets over de man en de CVP 
wil weten, heeft hier belangrijk 
autobiografisch materiaal, even
zeer door -wat verzwegen wordt 
als door wat te lezen staat. Tin
demans, boeteling én vos. 

M. Gels 

c» De toekanutt van een idee. Leo 
Tindemojut. Uitg. 
DNBIPelckmaru», Kapellen, 
1993. 165 blz., 590fr. 

onmiddellijk naar Texas terug 
te keren met Ra-wlins. Na een 
ultieme maar hopeloze ontmoe
ting met Alejandra, wil hij nog 
een rekening vereffenen in een 
dorp -waar heel zijn miserie be
gon met een uit de hand gelopen 
paardendiefstal. 

Auteur Cormac MacCarthy be
schrijft op een verbluffende ma
nier het desolate Mexikaanse 
landschap. Hoezeer de Texanen 
ook hun best doen, ze slagen 
er niet in de Mexikaanse ziel 
te doorgronden. In een lako-
nieke stijl met door het ontbre
ken van aanhalingstekens soms 
moeilijk herkenbare dialogen en 
veelvuldige Spaanse zinssneden 
maakt McCarthur dat op een 
subtiele wijze duidelijk. McCar
thy is niet zomaar in korte rijd 
uitgegroeid tot dé literaire best
sellerauteur van Amerika. 

(Pdj) 

c» Al de mooie paarden. Cormac 
McCarthy. Uitg. De Arbeiderd-
per,i, Antwerpen, 1994, 319 blz, 
799fr. 
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BRENDAN BEHAN TOT UITVINDER: 

„GEEN BESTAAN 
GAAT BOVEN DAT VAN 
EEN KROONKURK / / 

. • • • 

Een ritssluiting is zo open en 
dicht, daar staat geen mens 
meer bij stil. Maar wie kent het 
verhaal achter de rits? Waar
mee wi) het verhaal van het ont
staan van de rits bedoelen. De 
ritssluiting is met op één mooie 
dag uitgevonden maar het rezul-
taat van veel gesleutel aan op
lossingen om „haken en ogen " 
aan laarzen vlotter te sluiten en 
te openen. 

Vaak is een uitvinding ook het 
werk van velen of zoals God
fried Bomans het in Korte Berich
ten beeldrijk omschreef: „Elke 
uitvinder is niets anders dan de 
verloskundige van een kind, dat 
in elk geval geboren zou zijn. 
Was hl] er niet geweest, een an
der zou het ter wereld gebracht 
hebben. En dikwijls assisteert 
hij bij een bevalling met velen 
tegelijk." 

KROONKURK 
De uitvinding van de rits (toe
geschreven aan Gideon Sund-
back) IS een van de 40 verha
len die door joernalist Marcel 
Grauls in twee boekdelen werd 
beschreven. Deze eindredak-
teur van Het Belang mn Limburg 
is niet aan zijn proefstuk, eerder 
bracht hi] in Bintje c ' Kalcuijni-
km' 700 eponiemen samen. Boei
end aan deze verzameling is dat 
de auteur geen blote woorden
lijst geeft maar de geschiede
nis van eigennamen-die-soort-
namen werden, met voldoende 
historische duiding zodat de ge
bruiker weet wat hij zegt. 

Marcel Grauls noemt de men
sen die hij beschrijft,,uitvinders 
van het dagelijks leven" want 
hun uitvindingen dienen inder
daad voor alledaags gebruik. 
Waarvan de aspirine, de beha 
en de W C misschien wel de 
meest alledaagse zi;n... 

Soms zijn (lijken) gebruiks
voorwerpen zo verrassend een
voudig dat ze haast lach^vek-
kend zijn, maar bij nader toe
zien \vas hun uitvinding dat met. 
Neem nu het verhaal van de 
kroonkurk. Alleen reeds in de 
VSA bestonden er 150 patenten 
toen de Ier William Painter er 
in 1892 zijn versie tegenzette. 
En dat bleek achteraf de enige 
afdoende te zijn. E^n belang
rijk element van de uitvinding 
bestond er in dat Painter zijn 
kroonkurk 21 inknijpingen gaf, 
meer of minder plooien hadden 
telkens een onvoldoende gekre
gen. De man had zo'n sukses dat 
hij de Crown Cork Company 
oprichtte, nu nog de grootste 
fabrikant van bottelinstallaties, 
drankblikjes en kroonkurken. 

De Ierse toneelschrijver-dich
ter Brendan Behan achtte de 
uitvinding van zijn landgenoot 
zo hoog dat hij het flessedopje 
loofde en zelfs benijdde: ,,Geen 
bestaan gaat boven dat van een 
kroonkurk, je zit altijd boven
aan en je hebt altijd een volle 
fles onder je." Behan was zoals 
geweten een notoir drinker, als 
rasechte Ier was Painter dat ook 
geweest. 

POST-IT NOTES 
In de 144 fabrieken van Painter 
•worden jaarlijks 50 miljard cap-
sullekes geslagen, in de Vlaamse 
vestiging (Deurne) alleen reeds 
5 miljard per jaar! 

Volledigheidshalve moet gezegd 
dat Painter onrechtstreeks aan 
de basis lag van de uitvinding 
van het scheermesje. De Ier had 
namelijk zijn jonge handelsver
tegenwoordiger King Camp Gi-
lette, een aspirant-uitvinder, de 
raad gegeven ,,een ding uit te 
vinden dat de klant na gebruik 
moet weggooien zodat hij met
een een nieuw eksemplaar no
dig heeft.' Kwestie van een ver
zekerde bron van inkomsten te 
hebben. 

Wie het verhaaal van Gilette wil 
kennen vindt het in het tweede 
deel van Uitvinders van het da-
gelijkd leven. Net zoals dat van 
Painter werd de gilette een suk-
sesstory. 

Wij zullen hier niet alle be
sproken uitvindingen aanhalen 

maar wij kunnen de lezer ver
zekeren dat het boeiende lek-
tuur is. Want w îe wil niet •weten 
welke •weg een idee heeft afge
legd voor men van coca cola, 
tefal, stofzuiger, lucifer of mi
crogolfoven sprak. Of hoe een 
paperclip, een potlood of een 
... koffiefilter bedacht •werd. En 
vooral, wie de mens achter de 
uitvinding was. 

Marcel Grauls heeft met z'n 
uitvindersverhalen de verdien
ste twee boeiende boeken te 
hebben afgeleverd. Maar vooral 
drukken ze ons, gebruikers, op 
het feit dat elk voorwerp, hoe 
eenvoudig ook, ergens z'n oor
sprong heeft. Het beste voor
beeld mag •wel het soort lijm zijn 
dat op de post-it notes zit. 

(mvl) 

c» Uitvinders van het dagelijkd 
leven. Marcel GrauU. Uitg. 
Coda, Antwerpen- Helmond. Ge-
UL Deel 1 175 blz., deel 2 152 
blx. Telkens 495fr. 

:^tg.s. Jf'ig. ö. 

Dez^ ingewikkelde tekening vergezelde de aanvraag tot kroonkurk-
patent van William Painter uit 1892. 

TWEE MAAL GUIDO GEZELLE 
Prof. dr. Jozef Boets, samen
steller van Guido Gezelie. Ver
zameld dichtwerk (8 delen, 
1980-1991), selekteerde uit al 
deze •werken een bloemlezing: 
Guido Gezelie. Bloemlezing. 
Zijn w^ereld in 400 gedichten. 

Hoewel Gezelie bijna een eeu^w 
geleden overleed, is hij nooit 
weg geweest. Wie heeft er nog 
nooit gehoord van Het Kruiske, 
Het Schrijverke of van Casdel-
koeien ? 

Of zoals Anton van WiGerode in 
het Woord Vooraf schrijft: Ge
zelie UI nooit uit-gelezen. Ook fer
vente lezers van de (en dus bewon
deraars) van de dichter zullen altijd 
weer ontdekkingen doen. Zelfs in de 
„evergreens". Maar heel zeker in de 
kwasi kwansuis genoteerde indruk
ken en waarnemingen die van zijn 
rijke tafeb zijn gevallen. (...) Bij 
het overlijden van Gezelie op 27 no
vember 1899 begon zijn dubbele on
sterfelijkheid. Jozef Boets stelde in
derdaad een bloemlezing samen uit 
het werk van een overlevende, niet 
van een overledene (blz. 7-8). 

Daarin gesteund door Afichel van 
der Plas: „ Weer een bewijs voor het 
feit dat er in het Nederlands taalge
bied geen dichter is die met zijn werk 
nog zo volop leeft onder de mensen 
als Guido Gezelie, en dat terwijl hij 
toch al bijna een eeuw uit het zicht ui 
verdwenen. (...) Hij u) volstrekt on
vergelijkbaar met zijn tijdgenoten, 
maar ook met de na hem komende 
dichters. Dat geBt voor zijn gedich
ten. Maar dat geldt evenzeer voor 
het soort van leven dat hij geleid 
heeft." (^z. 9). 

Van in zijn prille jeugd tot in 
zijn laatste jaren heeft Gezelie 
haast ononderbroken poëzie ge
schreven. De stroom gedichten 
die er het gevolg van •was, wordt 

Gezelie u) nood uitgelezen. 

naar vorm en inhoud geken
merkt door een grote verschei
denheid. 

Als dichter heeft Gezelie aan
dacht voor de allerge^woonste 
dingen of naar het meest verhe
vene. 

De samensteller van deze 
bloemlezing noemt Gezelie on
gekunsteld, maar tijdeloos en 
soeverein. Boets laat Gezelle-le-
zers kennismaken met zijn stijl, 
zijn taalgebruik, zijn ongekun
steldheid. „Een ander kenmerk dat 
daarmee verband houdt, ui de ont
spannen indruk die van de meeste 
van zijn gedichten uitgaat. Bijna 
nergens neemt men bij de dichtende 
Gezelie enige inspanning waar, enige 
aarzeling, hapering of onzekerheid. 
Gezelie schrijft verzen, soms blad

zijden lang, en men voelt daarbij 
geen problemen of twijfels, wat de 
vorm betreft." (blz. 15) 

De bloemlezing bevat twee de
len. Het eerste dat tevens het 
omvangrijkste is. Uit de eigen 
bundels van Gezelie, is nog eens 
onderverdeeld in acht hoofd
stukken. Het tweede deel Uit 
de nagelaten gedichten heeft zes 
hoofdstukken. 

Ook het register is onderver
deeld in twee delen: het zeer 
praktisch selektief tematisch re
gister, en het register van titels 
en beginregels. 

Deze bloemlezing is handig 
voor •wie de •werken van Guido 
Gezelie kompakt wil houden of 
voor degene die de •wereld van 
deze dichter in een kort (?) 
overzicht wil leren kennen. 

SPREUKEN EN 
GEZEGDEN 
Ook van Jozef Boets is de sa
menstelling van Guido Gezelie. 
Spreuken en Gezegden. Dit 
werk geeft aansluiting bij de 
acht delen van het Verzameld 
Dichtwerk. 

De spreuken van Gezelie zijn 
vaak het voorwerp van velerlei 
aandacht ge^weest. Een aantal 
w^erd in handschrift ciangetrof-
fen en argeloos aan Laatste Ver
zen toegevoegd. Later werd een 
soort verzameling opgestart. 

Gezelie heeft zijn leven lang 
spreuken verzameld. Deze von
den hun •weg njiar de lezer in 
de dertien jaargangen van zijn 
welbekende Duikalmanak, een 
scheurkalender waar vaak naar 
verwezen en herhaaldelijk uit 
geciteerd werd. De meeste van 
deze spreuken w^aren tot op he
den zo goed als onbereikbaar. 

4 ^ 

„Ze werden niet allemaal, maar 
toch voor een zeker aantal in die ka
lender „ingepast". Ze kregen er een 
functie. De inhoud van het kalen
derblaadje wilde hij zoveel mogelijk 
aan de gegeven dag aanpassen. De 
keuze van de spreuk werd dan ook 
vaak ingegeven door iets wat aan 
die dag eigen was. Er waren veel 
mogelijkheden om dit te doen. Voor 
de grote kerkelijke feesten koos Ge
zelie meestal een door hem gemaakte 
tekst. Voor een aantal andere dagen 
zocht hij in de kerkelijke kalender 
naar een gegeven waarop een be
paalde spreuk van toepassing kon 
zijn. Deze inpassing van de spreuk 
in de bedoeling van het kalender
blaadje wijzigt de betekenis van de 
spreuk niet. Ze draagt soms wel bij 
tot een beter begrip ervan. Ze zegt 
ook iets over de geest, respectievelijk 
de humor of de ern^it waarin Gezelie 
aan of met zijn spreuken werkte." 
(blz. 10) 

De bundel bevat meer dat 4.000 
spreuken en staan alfabetisch 
gerangschikt. Bij iedere spreuk 
staat de herkomst en de datum 
van publikatie ervan. Tevens 
de vermelding van het hand
schrift waarin de spreuk gevon
den werd. Voor wie echt alles 
over Gezelie wil weten, of ge
woon wat meer „wijsheden" wil 
verwerken is dit een aanrader. 

(hdl) 

c& Guido Gezelie. Bloemlezing. 
Zijn wereld in 400 gedichten. 
Prof.dr. Jozef Boets. Uitg. Coda, 
Antwerpen, 1993. Paperback, 
507 blz., 595 fr. 

c& Guido GezelU. Spreuken en 
Gezegden. Jozef Boetd. Uitg. 
Coda, Antwerpen, 1993. Gebon
den, 471 blz., 1.295 fr. 
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KULT-TOTJE 

LANDUYT-TENTOONSTELLING ANTWERPEN 
Octave Landuyt is ontegenspre
kelijk een van de grootsten uit 
de na-ooriogse Vlaamse kunste
naarsgeneratie. De huidige Ant
werpse tentoonstelling wil dan 
ook een waardig eerbetoon zijn 
aan deze nu 71 jaar oude ar
tiest. Het werd een nog veelzij-
diger overzicht van zijn subliem 
meesterschap en zijn technisch 
kunnen in diverse artistiekse 
ekspressies, dan het schitterend 
overzicht in Taiwan in 1993. 

Landuyt is nooit de voortrekker 
of de trendsetter geweest in de 
artistieke evolutie. Als een zelf
standige persoonlijkheid is hij 
steeds zijn eigenzinnig, opval
lend pad blijven betreden. Zijn 
oeuvre is doordesemd van een 
sterk kosmisch gevoelen. Wij
len Karel Geirlandt situeerde 
Landu3rt ,,in het gewoel van de 
artistieke voorhoede" als „een 
onbetwistbaar meester, buiten 
iedere diskussie". 

Buiten enkele specifieke uitge
breide tentoonstellingen, zoals 
in de St.-Pietersabdij te Gent 
(1973) en het Vlaamse centrum 
„De Brakke Groend" te Am
sterdam (1980), ontbrak Lan-
Auyt nooit op de grote bin
nen- en buitenlandse kunstma
nifestaties met presentatie van 
Vlciamse kunst. 

Octave Karel Ernest werd ge
boren op 26 december 1922 te 
Gent, als zoon van Karel Lan
duyt en Hubertina Maricq. 

In de periode 1928-31 verhuist 
het gezin achtereenvolgens naar 
E^klo, Koksijde en Kortrijk. Na 
zijn normale schoolopleiding 
schrijft Octave zich in aan de 
Academie van Schone Kunsten 
van Kortrijk. 

Bij het uitbreken van W O II 
vlucht het gezin Landuyt naar 
Noord-Frankrijk. Hetzelfde 
jaar nog teruggestuurd njiar 
Kortrijk, volgt Octave weefsel
technieken aan de Technische 
School aldaar. 

In 1942 wordt hij verplicht te 
w^erk gesteld in de oor-
logs-vliegtuigenfabriek Erla te 
Mortsel bij Antwerpen. Hij 
werd er opgeleid als paswerker 
en drijver. Het jaar daarop werd 
hij verplaatst naar de houtin
dustrie te Anzegem. 

Bij het einde van de oorlog 
kreeg hij een aanstelling als le
raar plastische opvoeding aan 
de Rijksmiddenschool-Athe-
neum te Kortrijk. Bovendien is 
hij werkzaam als publiciteitste-
kenaar en in een lesopdracht te 
Roeselare. 

AMBASSADEUR 
Zijn eerste tentoonstelling heeft 
plaats in de Brusselse galerij 
,,La Sirene" in 1952. Twee jaar 
later krijgt hij een vermelding 
en de prijs van de „Jonge Bel
gische Schilderkunst" en volgen 
eksposities in binnen- en bui
tenland. 

Intussen werd hij als leraar plas
tische opvoeding benoemd aan 
de Ri;ksnormaalschool te Gent. 
In 1956 huwt hij met Raymonda 
Verhage. Het paar vestigt zich 
te Gent. Het jaar daarom wordt 
dochter Isabelle geboren. 

Met de erkenning en het aan
tal tentoonstellingen loopt het 
intussen schitterend. De onder
scheidingen en officiële op
drachten houdt hiermee gelijke 
tred. 

Belangrijk is zeker Landuyts 
deelneming cian de Dokumenta 
te Kassei (1959) en het be
halen van de grote Prijs voor 
monumentale keramiek (Oos
tende, 1959). 

In de loop van de zestiger ja
ren is Landuyt ontegenspreke
lijk onze meest geïnternationali
seerde kunstenaar en waardevol 
ambassadeur van onze Vlaamse 
hedendaagse kunst over alle 
kontinenten. 

Intussen verlegde Octave Lan
duyt zijn ekspressieve kreativi-
teit ook naar andere dan zuiver 
pikturale technieken. Zo ont
wierp hij enkele grote wand-
tapijen en kostuums voor to
neelopvoeringen van Michel de 
Ghelderode en Exlward Albee. 
Een zeer aparte plaats in zijn 
oeuvre wordt ongetwijfeld in
genomen door zijn eksklusieve 
juweelontwerpen, uitgevoerd in 
kostbare metalen en versierd 
met edelstenen. 

Eind 1993 werd nog een gigan
tische bronzen pelikaan beves
tigd tegen een gevel van het 
Antwerpse St.-Elisabethzieken-
huis-Elzenveld (Leopold-
straat), in opdracht van het ste
delijk OCMW. Deze bronzen 
mythische vogel, die zijn jon
gen met het eigen bloed voedt, 
staat immers algemeen bekend 
als de symbolische voorstelling 
van offer en opofferingsgeest. 
Het beeld van 7 bij 6 meter 
weegt 2,2 ton - met de titel,,Te
ken aan de wand" - werd uit
gevoerd in hoogreliëf, volgens 

Octave Landuyt: "Blindelingd bij elke adem ingekeerd". (1976) 

de verloren-wasmethode en met 
een bronsdikte van 8 mmi. 

GEKWETST 
Zijn kunst geeft zeker de In
druk van onidyllisch en atraditi-
oneel te zijn ! Zijn geliefkoosde 
thema's zijn immers: verschrik
king, doodsangst, verdoemenis. 

ontworteling, verval en onder
gang. Zijn oeuvre is dan ook 
bezaaid met roodachtige, bruine 
woestenijen en maankraters, 
waarin iedere mogelijke bewo
ning zich noodgedwongen 
kwetst en in kwellend lijden ten 
onder gaat. 
In de katalogus van Landuyts 

MIEK EN ROEL OP TWEE SCHIJFJES VERZAMELD 

Na ondermeer de sixties-gro-
ten Kor van der Goten, Miei 
Cools en de Elegasten zijn ui
teraard Miek en Roel aan de 
beurt in de KUinkurutreeka met 
liefst maar twee CD's. Het paar 
was Vlaanderens antwoord op 
Neerlands duo Elly Nieman en 
Kikkert Zuiderveld, Boudewijn 
en de protestpop van Armand. 

Van bij hun eertse liedjes en de 
door Miei Appelmans vertaalde 
„songs" van de Amerikaanse so
cialist Tom Paxton, bouwden zij 
in een mum van tijd een dui
delijk imago op. Zij spraken de 
taal van Jan-met-de-pet en ko
zen in hun nummers resoluut 
voor het standpunt van Goos-
sens en Mei '68. Soms -wisselden 
ze eens af met stemmige bal
lades op tekst van Zuidervelt, 
Lennard Nijgh en uiteraard van 
huispoëet Appelmans. De twee 
ceedeetjes zijn zo samengesteld 
dat je ze allebei moet kopen: 
beiden starten met een zevental 
nummers uit voornoemde peri
ode. Met o.m. Wie wil horen, Jij 
en ik, Jan met de pet en Koop een 
geweer krijg je een bloemlezing 
van veertien parels. O p volume 
zeven, ondergetiteld Verzameld 
één volgen dan negen nummers, 
deels uit de elpee In de tijd van de 
rock en roll uit '75, die net voor 
de opkomst van de punk ook 
hun gouden kleinkunstjaren af
rondde. Dat Roel onze nati
onale ,,Film-fan-man"zou wor
den op de Vlaamse televisie lag 
blijkbaar voor hem al vast, en 
dat hij (de plaat) Nergenj rudt 
zou vinden was een logisch ge
volg ervan. 

Miek en Roel in de tijd van 
met de pet". 

'Jan 

Toen wij hem opbelden was het 
zoon Robin Van Bambost die 
ons tewoord stond en meteen 
vertelde dat pa en ma naar het 
Filmfestival van Berlijn waren, 
en ze over het verschijnen van 
deze dubbeluitgave zéér tevre
den waren, meteen verduide
lijkte hij voor onze lezers dat 
zijn neef Lars de Vlaamse pop
groep Noordkaap speelt, hijzelf 
bij het gentse groep Toxico-
manch zit en momenteel aan een 
demo werkt, en dat zijn broer 
David momenteel op thuis op 
z'n eentje aan de gitaar plukt. 

O p Verzameld twee en dus volume 
acht van de KleinkunjtreeLi (uit 
bij Ariola-Express) ondermeer 
Rouie Noire uit voornoemde elpee 
en een zeer mooi Boudewi;n ge
tint Credo. Verder hun sfeervolle 
versie van Zuidervelds Vreemde 
vogeL, dat bij ons hun lijflied 
werd, en minder bekend werk 
van tekstschrijver Walter Ert-
velt die later andere kleinkun
stenaars meer realistische tek
sten bezorgde. Intimistisch, 
folky en dan weer swingend, 
zoals afsluiter AL de zan dchijnt 
van alweer Paxton en Appel
mans. Kortom twee straalplaat-
jes die de chansonliefliebber en 
de kleinkunstenaar-van-toen 
niet onberoerd zuUen laten, 
maar die ook aanradertjes zijn 
voor het jonge publiek die voor 
het eerst met Miek en Roel ke-
nismaken. 

Voor tijdgenoot Zjef van Uytsel 
wordt het hoogtijd om zijn te-
kenplank even terzijde te laten 
en de plannen op te vouwen: 
volgend jaar is namelijk een 
kwarteeuw geleden dat zijn on
volprezen plaat De Zotte morgen 
verscheen bij Phonogréun. In 
een produktie van Paul Moens, 
en bewerkt door toenmalig Ver-
minnen-bassist en nu Radio 
I-producer, Frans Ivens, werd 
deze plaat dé sleutel naar het 
grote publiek en Nederland 
voor vele anderen zoals J a n De 
Wilde, Kris De Bru3me, Johan 
Verminnen en de ,,elektrische 
kleinkunst" die de jaren zeveb-
tig beheerste... 

Sergius 

^ 

tentoonstelling in ,,De Brakke 
Grond" (1980) omschrreef au
teur Ward Ruyslinck dit als 
volgt: „In de doeken en beelden 
van de meedter van Heiuden wordt 
de menselijke heerschappij herleid 
tot zielepijn en onmacht, tot ver
vreemding en ontaarding en verval, 
tot de pnmituve oorsprong van de 
öoort. De voltooid tegenwoordige tijd 
dtroomt onherroepelijk terug naar 
de dageraad van de beschaving. " 

Octave Landujrt is zeker een vi
sionair kunstenaar, die zijn on
uitputtelijke fantasiebeelden 
projekteert op een denkbeeldig 
toekomstig wereldscherm. Dit 
alles wordt gevisualiseerd via 
een demonisch-saturnistische 
figuratie, in een ekstrava-
gant-heftig koloriet. 

Landuyt wordt als het ware 
kosmisch bevangen door het al
lereerste begin van al het be
staande, die raadselachtige of 
menselijk onvatbare oerknal, 
die eksplosieve Big Bang. In 
dit galactische heelal is de mens 
voor Landuyt slechts de kleine 
evolutieve schakel tussen ,,gis
teren" en ,,morgen". 

Het zijn uiteraard steeds de hu
manisten, utopisten en idealis
ten, die het eerst hun vleugels 
branden aan de katastrofale 
vlammen van systematische 
vervlakking en nivellering. Oc
tave Landuyt is zeker in onze 
tijd zo één van die gekwets
ten, die zolang hij leeft en artis-
riek werkt die eksitentiële angst 
blijft uitgillen ter laatste waar
schuwing. Dat is zijn bood
schap. 

Met de felle bloedkleuren van 
zijn doeken en wandtapijten en 
de personifikatie van de dood in 
een kwaadaardige hondefiguur, 
eksprimeert hij de ,.menselijke" 
bloeddorst. Inderdaad, Octave 
Landuyt bekent kleur! 

Zijn kunst blijft dus fundamen
teel antropocentrisch. Zijn vele 
dierlijke en vegetale uitbeeldin
gen zijn slechts zinvolle to
tem-attributen van de mens. 
Wel gaat het telkens om maan-
gezichten met uitgebluste of 
blinde (verblinde?) ogen, af
gekeerd van een ondermaanse 
leegte of desperaat omhoog ge
richt naar een ander niets! De 
titels van zijn doeken of ke-
ramieken zijn terzake duidelijk 
genoeg. 

Toch loont deze kultuurpessi-
mistische „Menschendamme-
rung" van Octave landuyt 
steeds de moeite van het be
kijken en het nadenken erover. 
Zijn inspiratie is immers steeds 
eerlijk en visionair. De uitwer
king van zijn rijke verbeeldings
kracht is steeds feilloos-perfekt 
en koloristisch-estetisch verant
woord. 

Octave Landuyt is immers een 
bijzonder boeiende persoonlijk
heid. Ga deze tentoonstelling 
zeker bekijken! 

Dirk Stappaerts 

c» De Landuyt-tentootu)teUing 
loopt nog tot 15 mei in bet Ko
ninklijk Mtueum. voor Schone 
Kunsten aan het L. de Wael-
plein in Antwerpen. Open alle 
dagen van 10 tot 17u., gesloten 
op maandag en op 1 en 12 mei. 
Toegangdprijs 100 fr. Voor meer 
informatie: 03/238.78.09. 
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MEWm 
EEN EIGENZINNIGE 
SELEKTIE 
ZATERDAG 26 FEBRUARI 

LOVESICK 
Amerik. komische film van Marshall Brickman (1980) met Dudley 
Moore als een brave psichiater die van een overleden kollega een 
aantal patiënten „erft" Uiteraard is déiar ook een bloedmooie vrouw 
bij (Elisabeth McGovern). (VTM, om 15u.) 

STEPFATHER II 
De jtepjalher, een psichopaat, is bezeten door de dwangidee van ,,het 
volmaakte gezin" en gaat over lijken om zijn droom te realizeren. 
Een vreemde triller uit 1989, met Terry O'Quinn en Meg Foster. 
(TV 1, om 23u.l0) 
ZONDAG 27 FEBRUARI 

THE BAD NEWS BEARS 
Walter Matthau, een gewezen beroepshonkbalspeler, is aan de drank 
geraakt, maar wordt toch aangezocht om een hopeloos stuntelend 
leugdteam te coachen. Een toffe komedie (1976) met heerlijke gags 
op muziek van Bizet. (VTM, om 15u.) 

SCHINDLER 
Het ware verhaal vn de enigmatische Tsjech Oskar Schindler, die 
meer dan duizend joden wist te redden uit de nazi-koncentratie-
kampen, wordt verteldt door Dirk Bogarde in deze opmerkeUjke 
dokumentaire van Jon Blair, die zijn gegevens putte uit de roman 
van Thomas Kenneally. (BBC 2, om 21u.30) 
MAANDAG 28 FEBRUARI 

WORTH WINNING 
Taylor Worth is een knappe kerel en is zich daar tenvoUe van bewust. 
Hij gaat met een vriend een weddenschap aan om binnen een korte 
tijd drie vrouwen te kunnen overhalen om met hem te trouwen. 
Een voorspelbare komedie van Will Mackenzie (1989) met Mark 
Harmon cJs de grote vrouwenversierder. (TV 2, om 22u.05) 

Mark Harmon krijgt 3 maanden Be tijd om met 3 vrouwen te 
trouwen in Worth Winning. Maandag 28 februari op TV 2, 
om 22u.05. 

DINSDAG 1 MAART 

ASSIGNMENT 
Onder de titel Naked Wiuihuigton maakte Marlin Fitzwater, de voor
malige persattaché van George Bush, een reportage over de toe
nemende agressie tegen de Amerikaanse presidenten. Tijdens de 
voorbije dertig jaar werden de hoogste gezagsdragers steeds vaker 
het mikpunt van roddelkampanjes, schandalen en aanslagen. (BBC 
2, om 20u.45) 

DON'T TELL HER IT'S ME 
Amerik. komedie van A^lcolm Mowbray (1990) met Shelley Lxjng, 
Steve Guttenberg en Kyle MacLachlan. ISen ziekelijke kartoenist 
doet zich met de hulp van zijn luidruchtige zus voor als een stoere 
motorbink om het meisje van zijn dromen te veroveren. De verwij
zing naar Mei Gibson ligt er vingerdik op, maar dat doet niets af aan 
dit grappige verhaal. (TV 2, om 22u.) 

WOENSDAG 2 MAART 

RAIN 
Een aantal schipbreukelingen belandt op een tropisch eiland in de 
Stille Zuidzee. Onder hen bevinden zich de wulpse Joan Crawford 
(Sexie Sadie) en de gefrustreerde dominee Walter Huston. Die kan 
het lonken niet laten en probeert Sadie aan te randen. In 1932 ^ve^d 
deze verfilming van het verhaal van Somerset Maugham éils een flop 
beschouwd. Later begon men daar anders over te denken. (Ned. 1, 
om llu.35) 

DONDERDAG 3 MAART 

DANCES WITH WOLVES 
Daiicej With Wohu is de naam die de Sioux-indianen gaven aan lui
tenant Dunbar, een legerofficier die erin slaagde hun vertrouwen 
te winnen en uiteindelijk zelfs in hun stam werd opgenomen. Een 
majestueuze western (1990) van en met Kevin Costner. Dit epos 
werd bekroond met niet minder dan zeven Oscars en wordt in twee 
delen (vandaag en morgen) uitgezonden. (RTBf en Sports 21 om 
20u.35) 

VRIJDAG A MAART 

PORTE APERTE 
Met prijzen overladen fUm van Gianni Amelio (1990) over een in
tegere rechter in het voorloorlogse fascistische Italië. Gian Maria 
Volonte speelt een fantastische rol! (TV 2, om 22u.30) 

UIT DE KUNST 
Voor wie enkele weken geleden 
op televisie voor het eerst ken
nis maakte met Ken Loach en 
met Riff Raff, en daar helemaal 
weg van was, is zijn nieuwste 
Raming Stones bijna een moe-
ter. De kenners hoeven we er 
helemaal niet naar toe te stu
ren, die weten wat Loach hen 
te bieden heeft, die kennen de 
regisseur van Poor Cow en Ke<). 

De suksesformule die door Lo
ach en auteur J im Allen werd 
gebruikt om in 1991 Riff Raff 
te maken, was duidelijk voor 
herhaling vatbaar. Hier gaat het 
echter niet om zwartwerkers 
waarvan wordt geprofiteerd, 
maar om werkmensen die pro
beren de recessie in Noord-Bn-
geland het hoofd te bieden. Ei
genlijk is Raining Stones ge
maakt als televisierilm, maar he
meltje, moesten alle TV-films zo 
zijn, ik kwam voor het scherm 
niet meer weg. De harde waar
heden worden hier zo maar 
rondgestrooid en dat hefst nog 
op een humorvolle manier. Lo
ach heeft weer een ode gemjiakt 
cian de werkende klasse, hier
bij geholpen door het script van 
Allen die echte mensen neerzet. 

VOORSTADBLUES 
Raining Stones speelt zich in 
Middleton, een voorstad van 
Manchester. Bob (Bruce Jones 
— een perfekte keuze) is loodgie
ter en werkloos. Hij heeft heel 
erg snel geld nodig voor de witte 
jurk die zijn dochter volgens 
hem moet dragen op de dag van 
haar eerste kommunie. Het is 
helemaal niet nodig, maar Bob 
wil het zo, al kan hij het zich 
in feite niet veroorloven. Hij 
neemt hiervoor de gekste baan
tjes aan, hij gaat zelfs de riole
ring van de katolieke kerk gratis 
en voor niks herstellen, en Komt 
ook bij een woekeraar terecht. 
Zijn vriend Tommy (een schit
terende Ricky Tomlinson — de 
man die in Riff Raff in het bad 
wordt betrapt) blijft hem loyaal 
steunen, en levert ook de meeste 
humoristische opmerkingen die 
deze film maken tot wat hij is. 
Aan het eind zal het er op uit
draaien dat Bob een -woorden
wisseling krijgt met de paro
chiepriester Father Bariy (Tom 
Hickey), die enkele voor een 
priester ongewone en voor gelo
vigen schokkende dingen zegt, 
wat de film een ietwat onver
wacht einde oplevert. 

De titel is ontleend aan een uit
spraak van Bob's schoonvader: 
„Als je een werkman bent, re
gent het zeven dagen stenen per 
^veek". Zien! 

DRIEKLEUR 
Krzystof Kiesiovi'ski, waar
schijnlijk het meest bekend om 
zijn tien TV-films die samen 
Dekalog vormen, plagieerde in 
Trois Couleurs; Bleu, eerste 
van een drieluik naar de Franse 
driekleur, vooral zichzelf. Het
geen hij reeds jaren geleden in 
zijn land van oorsprong Polen 
met Krotki Film O Zabiajanio 
(Gij zult niet doden) deed, na
melijk het verhaal vertellen van 
twee figuren die ogenschijnhjk 
niks met elkciar te maken heb
ben, maar aan het eind toch 
vele raakpunten vertonen, doet 
hij ook nu weer. Dat deed hij 
ook in de zeer recent op de te
levisie vertoonde La double vie de 
Véronique. 

Lilian Giöh in " The Wind " van Victor SJöjtröm uit 1928. 

Bleu, wat staat voor vrijheid, 
vertelt het verhaal van een 
vrouw, Julie (een zeer sterke 
Juhette Binoche die de close 
ups — zoals in de stille film — van 
Kieslowski zeer goed verwerkt) 
die het ongeval overleeft waarin 
haar dochter en echtgenoot de 
dood vinden. 

Ze wil breken met al hetgeen is 
geweest en verkoopt alle herin
neringen. Ze wil anoniem wor
den en liefst niks meer doen, 
ook geen emoties meer kennen. 
Kieslowski's bedoeling om aan 
te tonen dat iedereen funda
menteel alleen is, maar dat ie
der leven raakkanten heeft met 
andere eenzjiamheid, levert een 
soms erg wrange film op, maar 
deiar zullen zijn fans waarschijn
lijk van snoepen. 

Wat Trois Couleurs: Blanc 
(Gelijkheid) en Rouge (Broe
derlijkheid) verder brengt na 
deze eenvrouwsshow in ver

driet en koppigheid van Juliette 
Binoche..? Voor de liefhebbers. 

FILMARCHIEF 
Nu en dan kun je in het Film
museum wat beleven, en dat is 
nu het geval. Alhoewel het op 
verplaatsing speelt, in het Pa
leis voor Schone Kunsten (grote 
zaal Henry Le Boeuf) namelijk. 
Daar kun je gaan kijken naar 
een filmkoncert van de interna
tionaal gerenommeerde Ameri
kaanse komponist en dirigent 
CJarl Davis. Tijdens de verto
ning van de films Oru Week (van 
en met Buster Keaton/1920) en 
The Wind (van Victor Sjöström 
en met LUian Gish/1928) speelt 
Davis zijn filmmuziek met het 
Symphonisch Orkest van de 
RTL. Gepeperde prijzen 
1000/700/400 fr., maar de 
moeite. (Voor kaarten: 

02/507.82.00 en 02/507.83.70 en 
02/209.22.11). 

Willem Sneer 

SATERDAG 

AHASVERUS 

„KMIpleit onschuldig", 
las Ahasverus 
Voor glijdende werktijden ? 

© 
Sneeuw moet met een korreltje 
zout -worden genomen 

© 
Maystadt hoort slecht 
in zaak van Dovengang! 

© 
Cola-makers verlekkerd op 
Vietnjam-njam 

© 
Zetduivel: 
Schindler's lift 

© 
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WEDERWOORD 
GAIA 
M e t onts te l tenis h e b b e n wij het 
ar t ikel „ M e e r welzi jnsregels , 
ook voor d ie ren" ( W I J , 9 febr. 
'94) gelezen. E e n veren ig ing als 
G A I A , die nog niet eens een 
Vlaamse n a a m k a n a a n n e m e n , 
krijgt nog m a a r eens een volle 
bladzi jde om h a a r gr ieven n a a r 
bu i ten te b r e n g e n o.m. tegen d e 
p a a r d e k o e r s e n te 
S t . -Eloois -Winkel . E n me t 
s teun van sena to r Wil ly 
Kni jpers . 

U moet de voorgesch iedenis 
k e n n e n v a n deze he tze en dan 
zult u ons k u n n e n begri jpen 
i.v.m. deze be twis te p a a r d e n -
koersen . 

D e redakt ie heeft t i jdens de 
diskssies a a n g a a n d e W I J s teeds 
de neutral i te i t van h a a r w e e k 
blad hoogin het vaande l gehou 
den . Ik hoop da t u nu deze 
ideeën blijft b e h o u d e n en als 
eerdte pe r smidde l in V laande 
ren, België en overal , ook eens 
de m e n i n g zult w^eergeven van 
mensen die die p a a r d e n k o e r s e n 
met eigen ogen gezien h e b b e n 
en niet meeheu len met de on-
\ve tende m.assa. 

Als a c h t e r g r o n d wil len wij mee 
geven da t minis ter J o h a n Sau -
w e n s aandach t ig en en thous i 
ast t oeschouwer is gewees t bij 
de 135ste Winke l se p a a r d e n -
koe r s en da t gewezen V U - s e -
na to r -bu rgemees t e r F i rmin D e -
busse ré altijd in 
S in t -Eloois -Winkel (deelge
meen te Ledegem) heeft ge
w o o n d . 

U moet t evens w e t e n da t de fa
m e u z e TV-bee lden (door G A I A 
g e n o m e n ) vol valse informatie 
zaten, volledig ui t h u n v e r b a n d 
g e t r o k k e n en met de , ,matra-
q u e méd ia t i que" w e r d e n opge
klopt . Tevens moe t u w e t e n da t 
de plciatselijke S P - C V P meer 
derhe id de bevo lk ing van 
S in t -Eloois -Winkel in s teek 
heeft ge la ten . W i e is de minis ter 
v a n B innen landse Z a k e n en wie 
is die minis ter v a n L a n d b o u w 
uit het nabu r ige Izegem ? E n da t 
de enige part i j w^aar de mensen 
nog s teun van h e b b e n de V U 
is. Bovend ien is ons ledenaanta l 
de jongs te w e k e n e n o r m geste
gen o.m. in het voorui tz ich t van 
de koms t van Ber t A n c i a u x op 
vr i jdag 15 apri l e.k. 

M e t al die leugens, d o o d s b e 
dre ig ingen aan de S P - b u r g e -
mees te r en v e r d a c h t m a k i n g e n is 
G A I A er i n d e r d a a d in ges laagd 
de p a a r d e n k o e r s niet te la ten 
doo rgaan vor ig jaar. M a a r let 
wel , de p a a r d e n k o e r s is niet af
geschaft of verniet igd, ^vel w e r d 
hij d o o r minis ter Tobback om 
vei l igheidsredenen ve rboden . 

Wij h e b b e n zelf die p a a r d e n 
koe r s j a ren m e e g e m a a k t en n o g 
nooi t is een p a a r d afgeslacht of 
bl i jvend g e k w e t s t gew^orden. 

In een P a n o r m a u i t z e n d i n g van 
de B R T N over de t oekoms t van 
de V U enige maa.nden t e r u g w^as 
de haas t voltallige V U - t o p aan-
^vezig op W a r e g e m Koerse , ter 
wijl enkele me te r s v e r d e r G A I A 
s tond te be togen me t een I O-tal 
mensen . E n in W a r e g e m zijn er 
elk jaar paa rden . . . W e r k e n wij 

nu echt me t t w e e ma ten en twee 
gewich ten ? 

D e gemeenterj iad, d o o r ve rko -
zenen bevolkt , heeft niet eens 
in sp raak mogen h e b b e n in het 
n e m e n van een beslissing i.v.m. 
de p j ia rdenkoers . G A I A - m e n -
sen zijn d o o r n i emand ve rkozen 
m a a r kri jgen wel o n v o o r w a a r 
delijke s teun van de media ( sen-
satie ?) en zijn in s taat met dre i 
g ingen manifestat ies af te doen 
lassen. W a a r g a a n w e naa r toe ? 

H o p e n d e op u w objekt ieve en 
eerlijke ingeste ldheid •wens ik 
da t ook de i nwone r s van de ge
meen te die nooit een eerlijke 
kans h e b b e n gekregen om zich 
te ve rded igen die nu eens kr i j 
gen . 

Zo^vel F i rmin D e b u s s e r é als on
de rge t ekenden zijn bere id 
h ie rop een visie te b r e n g e n van
uit de plaatselijke bevolk ing en 
van de m e n s e n die ooit de paa r 
denkoe r sen met eigen ogen ge
zien hebben . 

Bart Cl icque, Geert D e s s e i n , 
V U - g e m e e n t e r a a d s l e d e n te 

L e d e g e m 

Red . Wij -willen er de vr ien
den uit L e d e g e m o p wi jzen 
dat he t artikel een vraagge
sprek w a s waar in d e onder
vraagde noch d e redaktie geen 
enkel s tandpunt heeft ingeno
m e n omtrent de paardenkoer
sen te St . -Eloo is -Winkel . H e t 
g ing over akt ies van Gaia tegen 
de industr ië le aanmaak van 
„foie gras" en d e z in o f d e 
onz in van welz i jnsrege ls v o o r 
dieren. 

D a t d e s te l lers het m e t d e ak
t ies van Gaia i.v.m. d e paar
d e n k o e r s e n van 
St . -E loo i s -Winke l niet eens 
zijn is hun vols te recht maar 
o f de passage : „ . . . spektaku-
laire akt les (...) t egen de paar
denkoersen in de straten van 
St . -Eloo i s -Winkel" e e n stand-
pimt inhoudt is toch zeer ver 
gezocht . 

O m d a t de brief tal van zijde
l ingse opmerk ingen bevat d ie 
niets m e t het aangehaalde pro
b l e e m te maken hebben , is de 
redaktie z o vrij gew^eest de 
brief l ichtelijk aan te passen, 
zonder de essent ie te schaden. 

EERHERSTEL 
v o o r J . de P. 

Z e hebben van je leed een 
dossier g e m a a k t 
geval p e r geval 
voor jou verval len, 
je blijft vermis t . 
Als eerhers te l w e r d op 
de execut iepaal 
jou^w n a a m u i tgewis t ! 

A n o n i e m 

(naam en adres op de red. be
kend) 

VLAAMS PAARD 
H e t ar t ikel „ D a a r k o m e n de 
Belgians" ( W I J , 9 febr. '94) 
heeft mij plezier gedaan . Als 
l iefhebber van b o e r e p a a r d e n in
te resseer t de p rob lema t i ek mij 
in hoge mate . W a t mij n o g he t 
mees t plezier t is da t het offici

ële b lad van de B o e r e n b o n d , De 
Boer e3 De Tuinder, da t s teeds 
zo vi jandig s tond t egenover de 
v z w H e t Vlaamse Paa rd , nu bij-
beent . 

In h a a r u i tgave v a n 11 februar i 
j . l . schrijft het b lad en ik c i teer : 

„Het komt erop neer dat het 
Vlaarrue paard, bij de stichting in 
1886 van de „Société Nationale 
du Cheval de trait Beige" rwg be-
dchouwd ab één van de drie be
staande typed (naojt de Brahanderd 
en de Ardennerd), al dml naar de 
achtergrond werd gedrongen door de 
dydtematuche achteruitdtelling iran 
het type door de Frandtaligen die het 
op bedtuurkjk vlak voor het zeggen 
hadden. 

V e r m e l d e n s w a a r d is ook da t de 
eers te „Belgische T r e k p a a r d e n " 
totaal versch i lden van de grof-
g e b e e n d e hoofdzakeli jk b ru in -
schimmels die w e nu k e n n e n . 
D e g ro te oo rzaak van de -wijzi
g ing van he t type w a s de mas 
sale inzet van en inteelt op de 
Waa l se hengs t Albion d ' H o r 
(1923) , de eers te b ru insch im-
me lkampioen van de Belgische 
fokkeri j . M e t b e h u l p van deze 
hengs t en zijn d i rec te of indi
recte naza ten , die massaa l op 
de merr ies tape l van het 
V l a a m s - B r a b a n t s e type w e r d e n 
losgelaten, s laagde men erin o p 
enkele j a ren he t oorspronkel i jke 
type bijna complee t w e g te fok
ken . " 

Z o „een boch t " h e b b e n wij we i 
nigen in zo 'n ko r t e tijd zien ne
m e n ! 

L.P., H o f s t a d e 

EEN 
ADVERTENTIE 

INWU 
RENDEERT 

02/219.49.30 

U bent van harte welkom bij 

Karei Van Den Berghe av.BA 
VLJOER en MUURTEGELS 

— Steeds ruime l<ortingen 
- Kwaliteitsprodul<ten 
— Uitstei<ende service 
- Keuze uit meer dan 600 soorten 

GENTSESTEENWEG 377 
9300 AALST 
(200 m voor de Vijftiuizen) 
Tel. 053/70.06.64 

l 
PVBA 

J. BORREMANS-COCK 
& KINDEREN 

Algemene Bouwondernemingen 

Gentsestraat 238 
9500 Geraardsbergen 

Tel. 054-41.25.89 

Wij bouwen voor u 
sleutel op de deur 

^ DEVRIESE ^ 
woonveriichting 

baron ruzeltelaan 78 
8310 brugge 4 

<baan brugge-oosikamp, 
K 050 35 74 04 / 

Brood- en 
banketbakkerij 

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

SPECIAUTEIT 

VAN ALLE 
GELEGENHEIDSGEBAK 

Freddy en Cecile 
Vermeersch-Vaesen 

Sint-Aarnoutstraat 12 
8211 Aartrijke-Zedelgem 
a 050/20.08.50 

algemene decoratlewerken — 

schilderen - behangen — 

vloerbekledingen - parket -

louverdrape - luxaflex - ... 

mm 

Zitplaatsen feest
zaal voor 100 per
sonen. Groepen 
en bussen op 
afspraak 
tegen speciale 
prijzen - toeristen
menu 295 fr. 

Brugge bezoeken is ook 
kennis maken met het 

Vlaams 
Ontmoetingscentmm 

^DeGulden Spoor 

Fechtover uitgang parking 

't Zand 22 Brugge 
tel. 050-34.30.82 

* dranken * restaurant 
* snacks * zaal voor 50 peis 

^estaurmtt «üitjl» 
(uitbater William COPPENS) 

is verhuisd. 

Nieuw adres: 
Assesteenweg 26, TERNAT 

Tel.: 02/582.31.14 
Op de kaart: menu's vanaf 

650 en 875 fr. 

Op vertoon van deze advertentie 
of VU-lidkaart aperitief gratis i 

tboereny 
CAFE-RESTAURANT-FRmJUR 

Terras - Lunchroonn -
Coffeeshop 
Altamlra stone grill 

Prijzen voor g roepen 
op aanvraag. 

De Plank 24A 
3790 Sint-Martens-Voeren 
Tel. 041/81.07.03 

Kostuums naar maat 

HERENKLEDING 

rmees 
Steenhouwersvest. 52 

ANTWERPEN 

H^ 
N.V. ZAKENKANTOOR 

HERMAN STEENHOUOT 

1 STATIONSPLEIN, 
9500 GERAARDSBERGEN 

Tel. (054) 41 30 44 

Woonkrediet 
steeds iets beter! 

RESTAURANT-HOTEL 

O V E R E I N D E 
Salons Raymond 

- banketzalen tot 
300 personen 

- specialiteiten bruiloften 
en banketten 

Overeinde 8 AS 
011/65.73.05-65.89.40 

Bij vertonen 
van VU-lidkaart 
één aperitief gratis. 

Sedert 191 o 
JAN PAUWELS-DE BRAUWER 

Oude Brugstraat 16,9200 Schoonaarde 
Tel. 052-42.32.46 

Wekeli jkse rustdag vri jdag tot zaterdag 18 uur 
Jaarl i jks verlof december De famil iezaak met traditie 
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INGEKOMEN 2 3 F B . W 

IHTSMIJIR 
PROF. JOHAN TAELDEMAN: 

II SPELLING IS SLECHTS EEN MIDDEL TOT TAAL / / 

Zal het woordbeeld dan toch weer veranderen ? Waarom 
zoveel geld steken in een komm'uiiie om de taal te ver-
bojteren? Zolang wij de spelling vereenzelvigen met de 
taal, zal men zo 'n opmerkingen krijgen, die de taal zelf 
schaden. 
Er Ui geen taal waar uitspraak en woordbeeld zo van 
elkaar verschillen ab het Engeb, toch heet het Engeb de 
bote karuen te maken om ab universele lingua franca 
te fungeren. Het Spaans daarentegen heeft een grote 
samenhang tussen fonetbche kleur en geschreven taal. 
Over dit alles hadden wij een gesprek met een van de 
leden van de Spellingskommbsie, de Gentse prof. Johan 
Taeldeman. 

H et N e d e r l a n d s is q u a spel
ling niet z o n eenvoudige 
taal. Voor een aanta l spel
l ingsprob lemen zijn er 

geen duideli jke en w e r k b a r e re 
gels. D a t b r eng t mee da t leerlin
gen in de (bas is )school te lang 
moe ten gepes t w o r d e n met uit
zonder ingen , zoda t a n d e r e as-
pek ten van taa londer r ich t , zo
als t aa lvaard ighe id en l i t e ra tuur 
op de a c h t e r g r o n d verdwi jnen . 
Tenslot te is het ook nog moge
lijk om met een voor- en na
keurspe l l ing opgescheep t te zit
ten. H o e schrijf je nu copij en 
kopie , of is het o m g e k e e r d ? 

ODEKOLONJE NOCH 
SJAMPANJE 
Er is de spell ing D e Vries-Te 
Winke l van 1864 en 1883, w a a r 
mee men p r o b e e r d e s a m e n h a n g 
in de gesch reven taal te kr i j 
gen. In 1864 heeft de toenmal ige 
Belgische overhe id de n ieuwe 
spell ing a a n v a a r d , in 1883 pas 
de N e d e r l a n d s e . E r w a s in he t 
N o o r d e n nogal w a t opposi t ie 
tegen deze spel l ing die te be-
houdsgez ind en te ingewikke ld 
w a s geb leken . 

In 1947 heeft m e n dan een 
n i euwe spell ing u i tgewerk t , 
w a a r i n de , ,zoo's" en de , ,men-
schen" tot , ,zo" en , ,mensen ' 
ve reenvoud igd w e r d e n . 
Kor tom, er k w a m duidel i jkheid 
en eenduid ighe id in he t w o o r d 
beeld . 
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drukkerij 

typo 
offset 
repro 
enveloppen 
rx enveloppen 
kettingformulieren 
boekdruk 
direct mail 

Maar , men h a d te we in ig w^erk-
ba re pr inc ipes vooropges te ld en 
die d a n nog nauwel i jks g e h o n o 
reerd , toen men aan een Woor-
denlipt der NederLandée taal be 
gon. D a n is het Groene Boekje 
gekomen . W i e k a n zeggen er 
nooi t geb ru ik van te m a k e n ? 

J o h a n T a e l d e m a n : „ Tot mijn ei
gen verbazing word ik overtitelpt 
nut vragen, interviewt) en gesprek
ken. Het Li duidelijk dat de dtorm 
rond de garue zaak niet meteen u 
gaan liggen. Maar id er wel een 
zaak geweest? AL de Taaluni£ in 
1987 een Spellingjkomnujie m het 
leven roept, waar alle taalkundigen 
uit het taalgebied aan deel kunnen 
nemen, dan u dat opdat de klach
ten over de spelling niet nog eens 
tientallen jaren blijven aanslepen." 

O p basis van pub l i eksenquê tes 
k o m t m e n er toe da t een aan
tal p r o b l e m e n d r ingend om een 
eenduid ige oploss ing v raag t . D e 
b a s t a a r d w o o r d e n , de diakr i t i -
sche t ekens ( t rema, koppe l t e 
ken , ... ) en de tussenle t te rs bij 
samenste l l ingen, zoals in besse-
jenever en bessenjam stcian te 
d r ingen om w e r k b a r e en vlot 
l ee rbare regels . E n overz ichte
lijke, dus b e p e r k t e reeksen van 
u i t zonder ingen . 

J . Tae ldeman: „Het voorlopige 
besluit was dat een Spellingskom
missie precies deze spellingsproble
men op een eenvoudige en overzich
telijke wijze uit de wereld zou hel
pen. Dat werd de Spellingskommis
sie dan ook via het installatiedekreet 
als opdracht meegegeven. 

D e groots te g e h e i m h o u d i n g 
w e r d be t rach t , zo hee t het . Toch 
h e b b e n de verschi l lende deel
nemer s a a n die kommiss ie , die 
over igens vrij\villig en t egen 
re i sonkos ten -werkten, op ver
schi l lende wijzen d e u i tge
w e r k t e oploss ing in b e p e r k t e 
k r ing ui tgetes t ; o n d e r a n d e r e 
bij s tuden ten . " 

K o m t d a n een eers te voorstel , 
voor lopig en wel , in februar i 
1993 en kommiss ievoorz i t t e r 
prof. dr. Gee r t s meen t die ge
h e i m h o u d i n g to t het u i ters te te 
moe ten doorvoe ren . Komt er 
d a n enkele dagen v o o r de over
d r a c h t van het e i n d r a p p o r t a a n 
de b e t r o k k e n minis ters een lek 
in de pe rs . D e a u t e u r s van de 
persar t ike len n e m e n een eigen
aa rd ige h o u d i n g aan . Zij stel
len enerzi jds tot h u n t ev reden
heid een aanta l verduidel i jkin
gen vast . Toch zet ten zij alles o p 
de hell ing d o o r te stellen , ,hoe 
e rg he t had k u n n e n zijn". D e 
, ,odekolonjes" en de , , s jampan-
jes" o n t b r a k e n niet, terwijl da t 
noch de zorg, noch de intent ie 
van de kommiss ie v o r m d e . 

Prof. Johan Taetdeman: „De bedoelingen van de kommlsdieUden wa

ren nobel, maar sommige media vonden het belangrijker te schrijven 

'hoe erg het wel had kunnen zijn'!". 

TAALEKONOMISCHE 
AANPAK 
J . Tae ldeman : „De vraag die ons 
stuurde was hoe wij de onmoge
lijke tegenspraak in de spellings-
regels kunnen opheffen. Niet enkel 
voor wie al heeft leren schrijven, 
maar vooral voor hen die het nog 
moeten Uren. 

J u i s t o m d a t spell ing m a a r een 
vehikel is, een i n s t rumen t om op 
geschreven wijze een gedach te 
uit te d r u k k e n en zo da t ieder
een ze vlot kan opnemen , is het 
de bedoel ing gewees t en m e n is 
er ook toe gekomen een mini
m u m aanta l regels uit te wer 
ken die toela ten he t g e b r e k aan 
s a m e n h a n g in de spell ing w e g 
te w e r k e n . U i t e r a a r d zijn d a a r 
g r enzen aan , o m d a t een taal niet 
he lemaal in regels k n e e d b a a r 
is. O p een bepeiald ogenbl ik 
schaad t dus de zorg v o o r alge
meenhe id he t geheel en w o r d e n 
de regels onoverzichtel i jk ." 

E e n voorbee ld zal da t duideli jk 
m a k e n : 

-e- of -en- ? 

In pr inc ipe schrijft men altijd 
-en- in samenste l l ingen tenzij : 

1. het eers te w o o r d van de sa
menste l l ing al op een doffe -e 
eindigt . 

cisperge => a spe rgesoep 

hoog te => hoogtelijn 

2. Tenzij he t eers te w o o r d geen 
m e e r v o u d s v o r m heeft : 

herfst => her fs tena t 

rijst => rijstebrij 

3 . tenzij het eers te w o o r d geen 
zelfstandig n a a m w o o r d is : 

k n a r s e n => k n a r s e t a n d e n 

bl ind => b l i n d e d a r m 

D e z e regeltjes blijken perfekt 
h a n t e e r b a a r en voora l aanleer -
baar . Toch moet m e n een aan
tal u i zonder ingen o v e r h o u d e n . 
Missch ien w a r e n die nog in een 
p a a r regels te va t t en geweest , 
m a a r d a n zou de beregel ing zo 
z%vaar zijn uitgevallen, da t zij 
wein ig ve rhe lpen aan de zaak. 

Enke le u i t zonde r ingen : 

koningin => k o n i n g i n n e d a g 

zon => zonnebr i l 

m a a n => maneschi jn 

r u g => ruggeg raa t 

H e t ve rhaa l van de spell ings
kommiss ie had de v o r m van 
een t ragedie k u n n e n a a n n e m e n . 
M a a r o m d a t het klassieke koor, 
de pers , niet enkel k o m m e n t a a r 
heeft geleverd, m a a r in de rol 
van halfgod is gek ropen , w e r d 

he t een d r a m a , met wel enkele 
komische t rekjes . 

J . T a e l d e m a n : „ Een auteur die 
de spellingshervorming weigert uit 
angst voor veroudering van het reeds 
uitgegeven oeuvre, getuigt toch niet 
van grote zelfzekerheid over de 
waarde van dat werk. 

D e v raag of de u i tgever on
middellijk moe t overgaan tot 
he ru i tgave is over igens bijzon
der dub ieus . Immers , moch t de 
spell ing van v a n d a a g op mor
gen gewijzigd w o r d e n , dan nog 
zou deze niet onmiddell i jk voor 
alle publ ikat ies k u n n e n gelden. 
Alleen voor titels die later ver
schijnen, zou de n ieuwe spell ing 
van be lang zijn. E n w a t de ver 
k lank ing van gedich ten betreft , 
die h a n g t toch zelden af van de 
spelling, wel van de k lank zelf." 

M a a r he t belangri jks te a rgu
m e n t om aan de spel l ingsher
v o r m i n g niet te z w a a r te tillen 
heeft te m a k e n me t he t gegeven 
da t o p 100 \voorden nauwel i jks 
I w o o r d , zegge en schrijve 0.8 
w o o r d , zou ge-wijzigd w o r d e n . 
D a t gaa t niet alleen om een
voudige teks ten , m a a r om alle 
soor ten teks ten d o o r elkaar. 

NAAR BEHOREN 
D e z e minimale h e r v o r m i n g 
v indt men ook in de lexicografie 
t e rug . D e G r o t e Van Da le zou 
op een totaal van 250.000 woor 
den h o o p en al 20.000 w o o r d e n 
moeten herz ien . N u we ten w^e 
ook wel da t een taal iets a n d e r s 
is d a n (Hol landse ) r e k e n k u n d e , 
da t een taal leren beheersen een 
kwest ie van sp rongen en kleine 
s t appen is, en geen lineair ver
loop kent . 

J . Tae ldeman: „De bedoelingen 
van de spellingskommusie waren 
nobel want het opzet bestond erin 
een aantal valkuilen uit de spelling 
weg te zuiveren. Zo zou de leerkacht 
in basis- en sekundair onderwijs 
meer tijd krijgen om andere aspekten 
van de tcuilbeheersing aan te pak
ken. We denken bijvoorbeeld aan de 
mondelinge taalvaardigheid, aan li
teratuuronderwijs, aan schrijfvaar
digheid, d.L de gedachten bondig en 
precies te leren uitdrukken - wie zegt 
het ? Kortom, de taal ii meer dan 
de spelling alleen. De spelling is een 
middel om zieh geschreven uit de 
drukken. Punt gedaan." 

Alle emot ionele bedoen ing , alle 
verwij ten aan de leden v a n de 
Spel l ingskommisss ie r aken kan t 
noch wal . W a n t de o p d r a c h t 
w a s precies . Missch ien da t de 
gehe imdoener i j tegen de k o m 
missie heeft gespeeld, w a t in 
een tijd van schaamte loze open
baa rhe id ook niet a n d e r s kan . 
Alle s chu t t i ngwoorden , w a a r 
mee men de a c h t b a r e leden van 
de Spel l ingskommiss ie heeft be
dach t ten spijt, k a n n i emand bij 
n a d e r inzien o n t k e n n e n da t h a a r 
w e r k nut t ig w a s en wel l icht een 
g ro te ve rbe t e r ing in de spell ing 
h a d aangeb rach t . Maar , schut
t i ngwoorden of niet, de kom
missie heeft zich g e d u r e n d e drie 
ja ren voor niets i ngespannen . 

,,Mij krijgen ze met geen s tok
slagen of voor geen geld mee r 
in een kommissie" , a ldus Tael
d e m a n publiekeli jk. 

B a r t H a e r s 
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