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DENKEN AAN MAURITS 
VANHAEGENDOREN 
Vrijdag jongjtleden viel het bericht dat gewezen VU-dena-
tor Maurit^t Vanhaegendoren woj overleden. De redaktie 
vroeg Willy Kuijper^, die jarenlang met Vanhaegendoren 
samenwerkte, het leven en de figuur van deze nurkwaar-
dige figuur te beluchten. 

van parlementaire onmacht. 
Vlaanderen had gebrek aan 
strategie en trouwe politieke lei
ders. De Vlaamse emotie daar
tegenover, versterkt in de loop
grachten-van-de-IJzer was nog 
nooit zo groot geweest. 

N aar zijn vader, een ge
meente-onderwijzer uit 
Leuven, heette hij Emiel 
met zijn éérste voornaam. 

Diens vurige overtuiging en 
radheid van tong betaalde hij na 
de Ie W O met zijn funktie. De 
jonge JVIaurits kreeg eveneens 
dat brandmerk en werd als leer
ling ontslagen uit het Leuvens 
Koninklijk Ateneum. Hij zou 
zijn humaniora in het St.-Pie-
terskoUege verder zetten. 

21 jaar oud promoveerde hij in 
1925 aan de nog steeds fel-ver-
franste KU tot doctor in de Mo
derne Geschiedenis. 

ARENDSKOP 
Maurits' studentenjaren bete
kenden voor Vlaanderen jaren 

EERST DIT 

Deze week bestaat de rege
ring-Dehaene twee jaar, 
het is een regering die om 
tal van redenen gemengde 

gevoelens oproept. Dit kabinet 
is er gekomen na de veelbe
sproken verkiezingsuitslag van 
24 november 199L De zoge-
naarhde. „kloof met de burger" 
die op die dag in stemmen en 
zetels gestalte kreeg vroeg om 
een „nieuw vertrouwen" maar 
het waren vooral andere punten 
die de aandacht kregen. 
Vaak werd in de voorbije maan
den gespekuleerd op een voor
tijdig einde van de legislatuur 
mciar het kabinet overleefde me
nige storm. 
De weg naar de staatshervor
ming was moeilijk maar 
mondde verrassend uit in een 
vrij evenwichtig St.-Michiels-
akkoord dat onlangs bekroond 
werd met de ondertekening van 
de federale grondwet. 
De rol die de Volksunie daar
bij heeft gespeeld is van groot 
belang geweest, de demokra-
tische Vlaams-nationalisten be
seften maar al te best dat dit 

Van in zijn kollegetijd ontwik
kelde Alaurits Vanhaegendoren 
een bewonderenswaardige 
nuchterheid. Het romantische 
drinkgelag met verhitte poli
tieke diskussies, de klassieke 
Vlaams-nationale verdeeldheid 
en de politieke achterklap lagen 
hem niet. Volkse energie kon — 
gevormd — béter besteed wor
den voor de toekomst. 

Zijlings beleefde hij de uitlopers 
van het AKVS binnen het Leu-

dé kans was om hun jarenlange 
strijd in strukturen verzilverd te 
zien. De volgende federale ver
kiezing zal regionale parlemen
ten aanduiden, aldus zal een 
basis-eis van de Vlaamse be'we-
ging verwezenlijkt worden. 
Andere opdrachten van het ka
binet zijn de gezondmaking van 
de federale begroting en een 
globaal plan voor tewerkstel
ling. Maar hier schieten De
haene en zijn ministers tekort. 
Besparingen worden verder op 
de rug van de bevolking ge
zocht terwijl het cijfer van de 
werkloosheid almaar stijgt. 
Tegen deze achtergrond spelen 
zich onophoudelijk onverkwik
kelijke tonelen af waarin vooral 
PS-politici een hoofdrol spelen. 
De eerste minister had tal van 
trunks nodig om de stabiliteit 
van zijn kabinet te vrijwaren. 
Is deze zorg er de oorzaak van 
dat vele steken vallen ? Er komt 
zo w^einig schot in de integra
tie van migranten, het gevoel 
van veiligheid is niet terugge
keerd, de geldtransferten tussen 
Vlaanderen en Wallonië krijgen 
zelfs geen aanzet van een oplos
sing, de te hoge kosten van de 
ziekteverzekering worden niet 
gedrukt, enz. 

Mauritö Vanhaegendoren. 

vense St.-PieterskoUege. Maar 
de wending vanuit o.m. de pa
tronaten naar de jeugdbe'we-
ging toe, naar de natuurbeleving 

Het ergerlijke cian dit kabinet 
is dat, op de staatshervorming 
na, zo weinig problemen hun 
beslag krijgen, zo w^einig moe
dig en vindingrijk wordt gere
geerd. I2en gebrek aan fierheid 
leidde tot het prijsgeven van 
het Nederlands in het Europese 
Merkenbureau, de lankmoedig
heid omtrent de ordeloze in
planting van de EU-instellin-
gen in hartje Brussel verwerkt 
wrevel, de traagzame gang van 
de ontzuiling, van de moder-
nizering van het Gerecht, het 
gebrek aan fraudebestrijding is 
hemeltergend. Om niet te spre
ken van het gemis aan vatbare 
kommunikatie met de bevol
king. 
Het dramatische aan deze re
gering is dat zij nog dit jaar 
met drie verkiezingen wordt ge-
konfronteerd: Euro-, provincie-
raads- en gemeenteraadsverkie
zingen. Het vooruitzicht op 
deze volksuitspraken werkt ver
lammend. Ook op sommige 
partijen, men merkt dat aan 
de samenstelling van hun 
Euro-lijsten, kandidaten uit 
niet-politieke middens worden 
opgetrommeld om buiten de ei
gen kring te -werven. Meer dan 
ooit zal de aanhankelijkheid 

en het steeds en overal ver
antwoordelijkheid nemen, had 
hij reeds ontdekt. Hij begreep 
zeer vroeg welke kansen daarin 
schuil gingen om Vlaanderen 
,,goed gezag'-mensen (L. Do
sfel) te bezorgen. In het kollege 
nog, stichtte hij ,,zijn" eerste 
Vlaamse padvindersgroep. 

Later volgde de Scoutshoogstu-
dentenploeg. En na 10 jaar wer
ken en wroeten federaliseerde 
hij in 1930 de Belgisch-frank-
ofone scoutsbeweging. Het 
stichtingsjaar van het W K S 
viel nochtans samen met de her
denking van België en dus met 
veel hoerapatriotisme. 

Rond de kerstperiode 1937 
sloot Arendskop — de totem
naam van Maurits Vanhaegen
doren — zijn driedelig kernwerk: 
Verkeiinenileven af. Het is een 

s systematische handleiding voor 
3 Vlaanderen van het verkenners-
•̂  spel zoals dat werd uitgetekend 
£ door Robert Baden Powell. 

Vanhaegendoren schonk Vlaan
deren een generatie ,,voortrek
kers". Wat de toenmcdige ,,offi
ciële" vormingsinstellingen van 
kerk en staat niet wilden, deed 
hij. En ook al zat Vanhaegen
doren geklemd tussen de krom
staf en de Belgische staat; niet-

w^orden geteld. In gemeenten 
en steden doen zich fenomenen 
voor waarbij kartels en fron
ten over partij- en groepsgren-
zen heen worden gevormd. Het 
moet de partij-hoofdkwartieren 
een teken zijn dat er aan de ba
sis een beweging groeit die vaak 
ver van de klcissieke gang van 
zaken weg-evolueert. Op zich
zelf is dat niet kwaad maar het 
zegt dat de traditionele schema's 
in vraag worden gesteld. 
Net zoals nu ook uit de verkie
zingen in Nederland is gebleken 
staat ook in Vlaanderen veel 
op de politieke helling. Dogma's 
sneuvelen, traditionele schei
dingslijnen vervagen, politieke 
boegbeelden verliezen van hun 
glans, interesses worden ver
legd (maar zijn niet opge
droogd). 

Deze „nieuwe houding" is niet 
negatief te noemen want geeft 
ruimte voor meer aandacht voor 
\vaarachtige, eerlijke en bevat-
tehjke programma's. Want ook 
al gaat „de politiek" vandaag 
door een diep dal toch zullen 
programma's, gedragen door 
gewetensvolle mannen en vrou
wen, blijven bekoren. 

Maurits Van Liedekerke 

tegenstaande een reeks rijke, 
machtige, franskiljonse scouts-
groepen in Vlaanderen, trok hij 
,,het spoor" voor het W K S 
en ons volk. Tijdens de we
reldjamboree van 1937 stapte 
de WKS-delegatie in Bloemen-
daal (NI) achter de leeuwevlag 
op. Zoals voor de andere 
,,landsvlaggen" veerde koningin 
Wilhelmina recht en met haar 
de hele eretribune, de frans-
talig-Belgische militaire attaché 
inbegrepen. Beeld je in, welk 
protokolair schandaal dat in die 
tijd gal. Vanhaegendoren ver
telde het ons n.a.v. het goed
keuren van het VU-dekreet 
(Evrard Raskin) dat in 1973 de 
leeuwevleig als landsvlag deed 
aannemen. 
Zoals hij het scoutisme uit Bel-
gisch-frankofone handen los
weekte, zo kon Vanhaegendo
ren het W K S voorzichtig bui
ten de kollaboratie houden. Hij 
bestudeerde wél de massale 
jeugdwerking van de Duitsers. 
En maakte daarvoor — op hun 
uitnodiging — een studiereis 
nciar Berlijn. In 1941 stelde de 
Duitse bezetter in Vlaanderen 
immers een of andere majoor 
aan om de nodige kontakten te 
leggen met de jeugdbe^wegingen 
voor een eenheidsbeweging. 
Dokter Edgar Lehembre, 
oud-leider van het AVNJ en 
in 1938 jeugdleider voor het 
VNV, geloofde wel in zo een 
Vlaams-Nationale eenheids-
jeugdbeweging maar botste ook 
al vlug met de bezetter. Vanhae
gendoren, veel voorzichtiger, 
meed de meeste van die kon
takten. De franstalige en Bel-
gisch-patriotische druk was 
trouwens in het W K S nog véél 
te groot om in zo een Vlaamse 
eenheidsjeugdbeweging te stap
pen. Na de oorlog werd hij daar
over ondervraagd maar niet ver
volgd. 

ZILVEREN ANJER 
In volle repressietijd trok hij 
opnieuw het spoor. De eerste 
naoorlogse leeuwevlag in Leu
ven \verd door een scoutsgroep 
gedragen. Uiteindelijk likwi-
deerde kardinaal Van Roey hem 
in 1948 als verbondskommissa-
ris. Zijn adjunkt, de Waaslan-
der Maurits Coppieters, stond 
even-wel klaar. Hij volgde hem 
op en trok onverminderd het
zelfde spoor! 
In 1928 werd Vanhaegendoren 
archivaris bij het Rijksarchief 
te Brussel en tussendoor do
ceerde hij aan het Hoger In
stituut voor Bestuurs- en Han
delswetenschappen te Eisene. 

vervolg zie pag. 5 
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• N a de talrijke steun- en 
sympatiebetuigingen aan 
zijn adres, zowel van partij
federaties als van partiku-
lieren, kon ontslagnemende 
PS-voorzitter Busquin 
naar eigen zeggen niet an
ders meer dan zichzelf kan
didaat te stellen om zichzelf 
op te volgen. De Agusta-af-
faire leverde de PS in de 
peilingen sinds december al 
een verlies op van liefst 6%. 

• Aan Het Belang van Lim
burg zegde Happart dat hij 
niet zinnens is Voeren te 
misbruiken als hefboom 
naar elektoraal sukses bij de 
komende Europese verkie
zingen. Daarna en voor de 
gemeenteraadsverkiezin
gen sluit de PS-lijsttrekker 
evenwel niet uit dat hij bvb. 
de gemeenteraad gaat voor
zitten, om op die manier 
een oploMmg te forceren voor 
Voeren. 

• Chili gaat van de Bel
gische luchtmacht 5 ge_ 
moderniseerde Mirage 
V-jachtbommenwerpers 
kopen. Die worden over
bodig door de herstniktu-
rering van het leger. Vol
gens onderzoekers van vre-
desinstituten brengt de 
oost-west-ontspanning een 
tweedehandsmarkt tot 
stand van moderne oorlogs
wapens, die vooral spek 
voor de bek van landen uit 
de derde wereld zijn. 

• Premier Dehaene (CVP) 
wil de meerderheidspar
tijen voorstellen de moge
lijkheden van het gerecht 
om parlementsleden te on
dervragen, te beperken. 
Dat zou alleen nog tijdens 
de twee maanden parle
mentair reces mogen ge
beuren. Mogen de parle
mentsleden dan nog wel op 
reis gaan tijdens hun va
kantie ? 

• Het IJzerbedevaartko-
mitee spande een kortge
ding in tegen het Diks-
muids stadsbestuur. Da t 
heeft de Dodengang een 
maand vroeger dan voor
zien opengesteld voor het 
publiek. Het Komitee vindt 
dat de stad het arrest van 
de Raad van State over de 
omstreden koncessietoewdj-
zing moest afwachten. 

• Volgens de Aktie-Raad 
van de Weerstand (ARW), 
waarin alle verzetsgroepen 
van het land zijn vertegen
woordigd, hadden de koUa-
boratie en de repressie geen 
kommunautair karakter. In 
een motie aan premier De
haene wijst de ARW am
nestie van de hand. Het 
verzet is ook gekant tegen 
het uitwissen van de finan
ciële gevolgen van de ver
oordelingen, ook voor de 
afstammelingen van de ver
oordeelden. 

• Bij de medische dienst 
van het leger waren be
gin deze week al 50 ge
vallen van malaria-besmet
ting bekend bij uit Somalië 
teruggekeerde para's. Het 
gaat om een onschuldige 
maar vervelende variant 
van de ziekte, die door een 
geneesmiddelenkuur defi
nitief genezen kan w^orden. 

ANTWERPSE... 
In wat men doorgaans gezag
hebbende kringen noemt blij
ven de advokaten van een "een-
heidslijst" voor de Antwerpse 
gemeenteraadsverkiezingen 
zich roeren. Vanuit "onamanke-
lijke " hoek werd verleden week 
een nieuwe poging gelanceerd 
om de politiek in Antwerpen 
open te breken. De onmiddel
lijke aanleiding voor de oproep 
zou volgens ingewijden de ont
goocheling zim over de medi-
oknteit van de recent bekend
gemaakte VLD-lijst, w^eiaraan 
ex-goeverneur Kirubergen zijn 
mede'werking w^eigerde te ver
lenen. 

Hoewel het met zoveel woor
den niet gezegd wordt, mikken 
de ondertekenaars op een vorm 
van samenwerking tussen CVP, 
VU en onafhankelijken. Dat 
valt althans af te leiden uit de 
titels die de ondertekenaars van 
de oproep voeren: naast pro
fessoren, zakenlui en kopstuk
ken uit de kulturele wereld fi
gureren ook topmensen uit de 
kristelijke zuil (NCMV, ACV, 
CCOD) en vooraanstaanden 
uit toonaangevende Vlaamse 
kringen (ANZ, VEV VTB) op 
de lijst. Vooraanstaande namen 
van progressieve signatuur ont
breken (voorlopig ?) in deze vrij 
elitaire groep. 

VU-senator Hugo Schdtz -was in 
de wolken met het initiatief, 
hoewel hij de reakties nog even 
wilde afwachten vooraleer na
dere kommentaar te geven. 
CVP-voorzitter Van Hecke en 
Antwerps CVP-kamerlid Van 
Peel reageerden eveneens posi
tief. 

...EENHEIDS-
LIJST? 
Eerdere pogingen van o.m. 
SchUtz en Van Peel om een 
kartellijst van VU, CVP en on
afhankelijken te vormen waren 
enkele weken geleden gestrand. 
Zowel de CVP- als de VU-ach-
terban kantten zich toen tegen 
een gezamenlijke lijst. De 
nieuwe poging zou wel eens 
suksesvoller kunnen zijn, om
dat ze uitgaat van "onafhan
kelijken", niet-politici dus. In 
de huidige politieke konjunk-
tuur kan dit een appel worden 
waar bijna niemand in CVP en 
VU aan voorbij kan zonder be
schaamd te worden. 

Op voorwaarde dat deze groep 
onafhankelijken nog uitbreiding 
neemt, en zij mee haar ver
antwoordelijkheid op een "een-
heidslijst" \vil opnemen, moet ze 
de tegenstanders van een ak
koord bij CVP en VU kunnen 
overtuigen om opnieuw te on
derhandelen. De tegenstanders 
moeten in het Antwerps Be
lang hun wederzijdse weerzin 
of eventuele ambities opzij kun
nen zetten. 

De Morgen beweerde dinsdag dat 
Schiltz zich hoedanook bij de 
eenheidslijst zou aansluiten. De 
VU-senator zou zijn beslissing 
pas donderdag bekendmaken. 
Een vergadering van het Ant
werps politiek kollege van de 
VU was gepland voor woens
dag. Nog steeds volgens De 
Morgen zou Schiltz tijdend ge
sprekken niuuteru de tweede plaatd 
aangeboden krijgen, een voor.)tel dat 
hy niet kan weigeren. 

Naar W I J kon vernemen meent 
Schiltz dat hij vier tot vijf 
VU-ers in de gemeenteraad kan 

loodsen via een eenheidslijst. In
dien de VU afzonderlijk zou op
komen, dreigt volgens de voor
standers van de eenheidslijst 
voor de Vlaamsnationale partij 
een Antwerpse katastrofe: de 
VU zou terug vallen op één ge
meenteraadslid, als ze aJ niet 
helemaal van de politieke kciart 
geveegd wordt. 

HOGE RAAD 
De Hoge Raad van Financiën heeft 
een nieuw^ plan opgesteld om 
het overheidstekort dusdanig te 
verminderen, dat België tegen 
1996 het financieringstekort tot 
3% van het bnp beperkt. Het 
vorige scenario van de Raad is 
intussen door de feiten achter
haald. 

Volgens het nieuwe plan moe
ten vooral de deelstaten flink 
besparen. Vlaanderen moet het 
tekort voor 1994 terugbrengen 
tot 29 miljard. De Vlaamse rege
ring heeft haar begroting voor 
'94 opgesteld met een tekort van 
49 miljard. Zij zou volgens de 
Raad dus voor 20 miljard ekstra 
bezuinigingen moeten zorgen. 

Het Waalse gewest mag in '94 
van de Hoge Raad een tekort 
hebben van 16 miljard, de 
Franse gemeenschap en het 
Brusselse gewest elk 7 miljard. 

Vlaams Begrotingsminister Wi-
vina Demeedter (CVP) reageerde 
terecht biezonder boos. Ze 
vindt dat de Hoge Raad de re
gels verandert tijdens het spel. 

Het voorziene tekort van 49 
miljard in de Vlaamse begro
ting lag immers beneden het 
door de Raad eerst toegestane 
tekort. Na de opstelling van de 
Vlaamse begroting verandert de 
Hoge Raad die grenzen, zegt 
Demeester, en dat is niet eerlijk. 

De andere deelstaten blijven 
wel binnen de normen van de 
Hoge Raad. Op het eerste ge
zicht welis"waar, want de Hoge 
Raad sluit debudgetteringen ek-
spliciet uit. Zowel het Waalse 
gewest, de Franse gemeenschap 
als het Brussels gewest doen, 
in tegenstelling tot de Vlaamse 
overheid, een beroep op derge
lijke kunstgrepen om uitgaven 
te doen die niet in de begroting 
opgenomen zijn. 

Demeester en minister-presi
dent Van den Brande (CVP) noe
men het volkomen terecht van
zelfsprekend dat als er grotere 
inspanningen geleverd moeten 
worden, die van iedereen ge
vraagd worden, met dezelfde 
diepgang, dezelfde inzet en 
openheid. 

SCOUTS AAN... 
Morgen donderdag wil het 
Vlaams Verbond van Vlaamse 
Scouts- en Meisjesgidsen 
( W K S M ) aan eerste minister 
Dehaene (CVP) een petitie afge
ven waarmee ze haar bekom
mernis uitdrukt over de be-we-
gingsruimte van jeugd en jeugd
beweging. De akrie ligt in het 
verlengde van het recente von
nis dat de aansprakelijkheid 
voor ongevallen bij droppings 
ook bij de leiding legt. 

Deze uitspraak \vekte niet al
leen binnen de jeugdbe-wegin-
gen grote beroering. Ze heeft ei
genlijk gevolgen voor iedereen 
die in het jeugd- of sociaal-kul-
tureel werk mensen de straat op 
stuurt. 

\r.-;v/iL-iAv JANTWAARPS 
*»» ,;; ^TEAUTER 

W K S M zegt nochtans niet di-
rekt te willen reageren op de uit
spraak van de rechtbank, waar
tegen wel beroep ^verd aangete
kend. De petitie is veeleer een 
uiting van ongerustheid bij de 
padvinders over de plaats die 
kinderen en jongeren, letterlijk 
en figuurlijk in onze samenle
ving moeten zoeken. 

...VERKEERD 
ADRES? 
De petitie voor Dehaene heeft 
het over vijf konkrete terreinen 
•weiarrond de strop steeds meer 
dichtgeknepen wordt: 

- bossen en open ruimte die 
toegankelijk zijn voor ontspan
nende en edukatieve aktivitei-
ten; 

- veilige woongebieden en open
bare wegen; 

- een konsekwent verkeersbe
leid gericht op de veiligheid van 
z%vakke weggebruikers; 

- kwaliteitsvolle infrastruktuur 
voor jeugd"werk; 

- de toewijzing van verantwoor
delijkheden op maat van vrijwil
lige jeugdleiding, uitnodigend 
en aanmoedigend. 

Wie het lijstje doorneemt, komt 
tot de konklusie dat W K S M 
met zijn terechte bekommernis
sen bij Dehaene enigszins aan 
het verkeerde adres is. De 
meeste bevoegdheden \vaaraan 
W K S M appelleert, nl. ruim
telijke ordening, milieu, huis
vesting, verkeersinfrastruktuur, 
jeugdw^erk, kuituur en eduka-
tief werk zijn stuk voor stuk 
bevoegdheden van gewesten en 
gemeenschappen. 

Slechts de verkeersregelgeving 
en eventueel justitie zijn fede
rale bevoegdheden. Federaal 
premier Dehaene, hij mag dan 
nog oud-verbondskommissaris 
van W K S M geweest zijn, heeft 
dus over het gros van de 
WKSM-pet i t ie niets te vertel
len. 

Zijn onze Vlaamse padvinders 
het spoor van de betreurde 
oud-verbondskommissaris 
Mauritd Van Haegendoren mis

schien kwijt ? W K S M - p e r s -
verantwoordelijke Jan Van Reu-
jel verdedigt de keuze voor De
haene. Als de ultieme verperjoon-
lijking van de overheid, werd voor 
Dehaene geopteerd omwille van 
de krachtiger en globaler S3rm-
bool-waarde. We hadden ook naar 
de koning kunnen stappen, aldus 
Van Reusel. Hij voegde daar 
aan toe dat de onderdelen van 
de petitie waarvoor de fede
rale overheid bevoegd is, in het 
geheel zwaar doorwegen. We 
dachten nochtans dat het het 
Vlaamse scoutsverbond vooral 
over ruimte voor scouting in 
Vlaanderen, een bij uitstek ge
regionaliseerde materie, te doen 
was. Onterecht haalde Van 
Reusel ook aan dat Dehaene in
staat voor de koördinatie tussen 
de verschillende niveaus in Bel
gië. Hij kondigde wel aan dat 
de petitie ook aan alle andere 
bevoegde ministers zal overge
maakt w^orden. 

SMEERPIJP 
Door de bemiddeling van voormalig 
natixtnaal CVP-sekretarui Leo Del-
croix, nu minister van Landsverde
diging, diende de Belguiche staat in 
1991 200 miljoen te betalen aan de 
aannemers die de voUlagen nutte
loze en lekke smeerpijp tiuisen Genk 
en Antwerpen gebouwd hadden. Zo 
meldde De Morgen. 

lïen en ander zou bedisseld zijn 
op het kantoor van Delcroix. 
Deze zou de aannemers ver
trouwelijke overheidsdokumen-
tatie over het dossier toege
speeld hebben. In ruil voor de 
bewezen diensten zou er verkie
zingsgeld naar de Gentse CVP 
gevloeid zijn. En dat allemaal 
terwijl de overheid in '90 nog 
veel kans maakte om via een ge
rechtelijke procedure 800 mil
joen schadevergoeding te ont
vangen van de aannemers. 

Delcroix ontkent alles. Hij kon
digde juridische stappen aan te
gen De Morgen en tegen het 
Hoog Komitee van Toezicht, dat 
volgens Delcroix de informa
tie aan de krant heeft doorge
speeld. 
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KOERDEN-
KONFERENTIE 
Het Sheraton Hotel in de 
Brusselse gemeente 
Sint-Joost-ten-Node weigert 
gastheer te spelen voor een in
ternationale konferentie over 
Koerdistan. ISerder had ook 
premier Dehaene zich gekant te
gen een geplande konferentie 
over Koerdistan in de gemeente, 
waar een sterke koncentratie 
Turkse migranten woont. De 
direktie van het hotel ging daar
mee in op een vraag van bur
gemeester Cu()eLl (PS) van 
Sint-Joost. 

Begin dit jaar vonden in de ge
meente van Cudell zware rellen 
plaats met migranten. De aan
leiding was toen een Koerdische 
Europese Mars van de Vrijheid, 
die tijdelijk onderdak had ge
vonden in het Vlaams gemeen
schapscentrum van Sint-Joost. 

Die rellen zouden aangestookt 
zijn door Turkse Grijze Wolven. 
Er waren ook geruchten over 
betrokkenheid van de Turkse 
ambassade. Onmiddellijk na de 
rellen bracht de Turkse pre
mier Cdler, die in Brussel was 
voor een Navo-top, een bezoek 
aan de Turkse gemeenschap van 
Sint-Joost. 

Ciller voert een steeds meer uit 
de hand lopende oorlog tegen 
het Koerdisch verzet in ooste
lijk Turkije, dat voor Koerdi
sche onafhankelijkheid strijdt. 

Het is eigenlijk nogal straf dat 
onder druk van (dreigende rel
len met) de Turkse migranten 
in ons land besloten wordt dat 
een privé-vergadering, zoals de 
Koerdische konferentie er on
getwijfeld een is, niet in een 
gemeente mag doorgaan omdat 
daar toevallig veel Turken wo

nen. In België is het recht op 
vergaderen grondwettelijk ge
waarborgd. De migranten moe
ten zich leren voegen naar de 
Belgische wetten en ge%voon-
ten, en niet omgekeerd. Heeft 
het feit dat minister van Buiten
landse Zaken Wdly Claej (SP) 
volgende maand naar Turkije 
reist met deze zaak misschien 
wat te maken ? 

SP MISLEID 
Op haar Euro-kongres riep de 
SP de kiezers die ze aan het 
Vlaams Blok verloor op, terug 
te keren naar de rode stal. Vol
gens lijsttrekker Wdbckx wer
den deze kiezers op 24 novem
ber '91 misleid. De partij heeft M-
dertdlen nut één mdimeter op haar 
antLracutuche idealen toegegeven, 
aldus Willockx. 

Manifest fout: om de misleiden 
tegemoet te komen besliste de 
SP, tot groot ongenoegen van de 
Jongsocialisten en in tegenstel
ling tot de VU, niet mee op te 
stappen in de Hand in hand-he-
toging voor verdraagzaamheid 
van 27 maart a.s. Was de So
cialistische Partij, toen ze twee 
jaar geleden wel mee betoogde, 
misschien zelf misleid ? 

E KOTAKS 
De federale regering pleegt 
woordbreuk over de ekotaks. 
De meerderheidspartijen had
den over de milieutaks een ak
koord met de groene partijen 
Agalev en Ecolo, en met de VU. 
CVP S P PSC en PS spraken nu 
af dat ze de wet op de ekotaks 
gaan wijzigen, omdat ze in de 
praktijk moeilijk toepasbaar is. 
De ekotaksen op drankverpak
kingen, die normaal gesproken 

vanaf 1 april m werking moe
ten treden, zullen er zo goed als 
zeker niet komen. 

Het ekotaks-verhaal vormt in
tussen een aaneenschakeling 
van niet nagekomen beloften. 
Deze regering doet niet wat ze 
zegt. De regering Dehaene pro
beerde de jongste dagen noch
tans met het zogenaamde kon-
trakt met de burger haar popu
lariteit wat op te vijzelen. Maar 
hoe zou een regering, die niet 
eens een kontrakt tussen zeven 
partijen kan naleven, werk kun
nen maken van een kontrakt 
met de burger ? 

De benaming "kontrakt met de 
burger" voor het geheel van 
maatregelen die tegemoet heten 
te komen aan de nieu^ve maat
schappelijke noden is trouwens 
een groteske overdrijving. 

De "burger" werd niet om z'n 
mening gevraagd over de in
houd van dit kontrakt. Hij kreeg 
het gewoon in de macig gesplitst 
en kan niet eens klagen wan
neer de regering zich niet houdt 
aan de bepalingen die ze zich
zelf stelde. 

POMPIERS 
De VU-staatssekretaris voor 
het Brussels hoofdstedelijk ge
west, VicAnciaux, krijgt de jong
ste weken de wind van voor in 
de Franstalige pers. 

Niet alleen het feit dat er brand
weerlui, waarvoor Vic bevoegd 
is, op straat kwamen om te pro
testeren tegen de toepassing van 
de taalwetgeving in hun korps 
vormt hiervoor een geschikte 
aanleiding. 

De Brusselse krant Le Sotr 
neemt ook aanstoot aan een een
talig Nederlands naambordje 

aan het gebouw waar het kabi
net van Vic Anciaux gehuisvest 
is. Tot hoelang, Vic, zal je nog het 
geduld i>an 3e Franjtaligen op de 
proef jtellen ?, vraagt Le Soir zich 
verontwaardigd af. 

De krant zou zich beter 
druk maken over belangrijkere 
zaken dan een Nederlandsta
lig naambordje. De onw^ettige 
benoemingen van eentalige 

Franstaligen in de Brusselse 
OCMW-ziekenhuizen bvb, de 
Nederlandsonkundigheid van 
loketpersoneel bij de openbare 
diensten en vervoermaatschap
pij in Brussel, de herhaalde plei
dooien van Franstalige lokale 
gezagsdragers om de taalwet
ten niet langer toe te passen 
bij aanwervingen voor de open
bare diensten, etc. 

WIE, WAT EN WAAR IN DE JONGERENPROSTITUTIE 
De mediabelangstelling voor 
de vrou'wenhandel en de pros
titutie in het algemeen is de 
jongste jaren gevoelig geste
gen. Een ophefmakend boek, 
een Antwerpse gemeentepo-
litika, een parlementaire on-
derzoekskommissie en een rist 
schandalen schokten de pu
blieke opinie. In het zog van 
die heisa verschijnen af en toe 
ook berichtjes over een minder 
gekende vorm van prostitutie, 
de jongerenprostitutie. Staats-
sekretaris voor het Brussels 
hoofdstedelijk gewest VicAnci-
atix liet het fenomeen voor de 
hoofdstad onderzoeken door 
de Onderzoeksgroep Jeugd-
kriminologie van de K.U. Leu
ven en de vzw Adzon (Ado
lescenten zonder Naam), een 
organisatie die specifiek rond 
jongerenprostitutie in Brussel 
werkt. 

Eén van de belangrijkste vast
stellingen van het onderzoek 
is dat het fenomeen in de me
dia overschat w^ordt. In de 
pers werden aantallen geci
teerd van enkele honderden 
tot 1.600 jongeren voor Brus
sel. De onderzoekers schatten 
de omvang veel geringer (de 
persmap noch de samenvat
ting van het onderzoek, met 
een vijftien bladzijden lange 
bibliografie, vermelden even

wel die schatting). Het zou in 
werkelijkheid om enkele tien
tallen individuen gaan. 

Het onderzoek leverde vooral 
wat interessante informatie op 
over de prostitutie van man
nelijke jongeren. De meisjes-
prostitutie zou zich afspelen 
in de buurten van de vrou-
wenprostitutie, maar kon niet 
nader gelokaliseerd worden. 
De regelmatige jongenspros-
titutie, waar in tegenstelling 
tot de vrouwelijke het pooi
erschap zeldzaam is, situeert 
zich eveneens voornamelijk op 
plaatsen die bekend staan voor 
de mannenprostitutie in het 
algemeen. Het gaat om buur
ten met een koncentratie van 
vreemdelingen, werkzoeken
den, arbeiders, kinderen en 
jongeren, waar bovendien een 
meer dan gemiddelde krimi-
naliteit vastgesteld wordt. 

Naast de straatprosritutie, be
staat er een cirkuit van adver-
teerderj, jonge mannen die ad
vertenties plaatsen voor wat 
men vaak "massages" noemt. 
De verschillen tussen de 
straatmadelieven en de adver
teerders zijn frappant. De laat-
sten komen uit relatief be-

f oede gezinnen, hadden een 
ehoorlijke opleiding en ken

nen in de prostitutie een be
hoorlijk bestaan. Vaak kwa

men ze in de stiel terecht om
wille van een financiële kri-
sissituatie. De straatprostitués 
daarentegen komen uit maat
schappelijk kwetsbare milieus, 
hebben een ongunstige school-
karrière en leiden ook in de 
prostitutie een onregelmatig 
en problematisch bestaan. Een 
meerderheid van straatpros
titués heeft tehuiservaringen 
achter de rug en een deel 
kwam reeds tijdens de jeugdja
ren in aanraking met politie en 
gerecht. Bij de adverteerders 
zijn de jeugdbeschermingsjon
geren zeldzaam. 

Opvallend is verder dat de ad
verteerders ekspliciet te ken
nen geven geen behoefte aan 
hulpverlening te hebben. Bij 
de straatjongens leeft wel de
gelijk een groot aantal hulp
vragen, gaande van zeer kon-
krete en praktische zaken tot 
meer algemene hulpvragen, 
zoals iemand die naar hen luis
tert zonder te oordelen en die 
hen kan oriënteren. De hulp
verlening van Adzon weer
spiegelt deze verscheidenheid: 
ze bestaat erin aanwezig te 
zijn onder de straatjongens, in 
te gaan op konkrete hulpvra
gen die leven bij de jongens 
en aan preventie te doen. De 
kern van het werk van Adzon 
is het st^aathoek^verk, een in 

België vrij jonge interventie-
metode. 

Dankzij dit straathoekwerk 
kwamen de onderzoekers over 
de straatprostitutie nog het 
meeste aan de weet. De "af
werkplaatsen" voor de straat
prostitutie zijn vooral hotels, 
bij de klant of in de wagen van 
de klant. De mannelijke pros
titutie wordt veel minder "ge
ëtaleerd" dan de vrouwelijke. 
Een observator die niet ge
leerd heeft te kijken, zal niets 
zien. Slechts aan kleine din
gen kan men de prostitués en 
hun klanten herkennen: in het 
Centraal Station bvb. gaat het 
vaak om personen die blijven 
rondhangen zonder een trein 
te nemen, klanten die langdu
rig hel uurrooster bestuderen 
of de krant staan lezen en in
tussen kijken wie zich op de 
kleme trapjes aanbiedt, jon
gens die met langzame tred 
dwars door de stroom passa
giers lopen. Het oogkontakt 
tussen jongen en klant is zeer 
belangrijk om kontakt te leg
gen. 

De jonge mannenprostitutie, 
zo-wel op straat als via adver
tenties, verloopt volgens een 
aantal principes. Het belang
rijkste principe is dat men een 
minimum investeert om een 
maksimum te verdienen. De 

meest gestelde seksuele han
deling is masturbatie, zowel 
manueel als oraal. Het tweede 
belangrijke principe is dat men 
met de klant geen receptief 
anaal kontakt heeft. Andere 
regels zijn niet onder de prijs 
werken, en eerlijkheid tegen
over de klant. 

Het onderzoek naar jongeren
prostitutie staat in België nog 
in de kinderschoenen. Het on
derzoek dat in opdracht van 
Vic Anciaux plaatsvond heeft 
bovendien een aantal vragen 
opgeroepen die onbeant'woord 
blijven. Zo zou onderzocht 
moeten worden welke wegen 
naar prostitutie leiden, welke 
ervaringen iemand tot prosti
tutie brengen. lïen ander be
langrijk onderzoeksonder
werp betreft de vraag hoe het 
'solliciteren" van de jonge 
prostitué(e) in het begin, de 
eerste keer, gebeurt. En ten
slotte kan men zich afvragen 
waarom een jonge prostitué(e) 
zich na de eerste keer blijft 
prostitueren. Welk is de 
kracht van de prostitutie dat 
ze iemand kan vasthouden? 
Vic Anciaux kondigde aan dat 
hij deze vragen in een verder
gaande onderzoeksopdracht 
wil laten beantwoorden. 

Mi) 
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FISKALE DRUK OPNIEUW DE HOOGTE IN 
Momenteel wordt het Globaal 
Plan onder de vorm van wet
teksten door het parlement ge
jaagd. Hugo Olaerts, zelf fls-
kaiist, heeft over deze nieuwe 
maatregelen een duidelijke vi-
zie. „De Socuile Zekerheid en het 
iiehterbliji'en iuiii Je fuikaU inkom-
•iten bkj'.'en hete haiigijzerj, met een 
komniunautair tuitje. De maatre
gelen i'an het Globaal Plan waren 
mn bij het begin onrechtiumrdiq. 
De fraqnientaruiche uitvoerinij ervan 
ii'erkt Jat onevenwicht nog in Je 
hanJ. De geJeeltelijke verrekening 
van Je onroerenJe voorheffing mirJt 
voor een groot Jeel afgeschaft. " 

Deze maatregel treft vooral die
genen die jarenlang geïnves
teerd hebben in onroerend 
goed. Waarschijnlijk zal deze 
maatregel doorgerekend wor
den aan de vele huurders. 

„BeiirjgenoteerJe vennootschappen 
Jie ban kapitaal verhogen mogen 
hun tarief zelf kiezen. Niet-beuni-
genoteerJe vennootschappen komen 
in aanmerking voor een verminjerj 
tarief De verhoging van Je aanslag 
op Je geheime kommuisielonen van 
200% naar 500% ui onvolJoenJe, Je 
regering zou trouwens zelf nweten 
zorgen voor Je noJtge openbaarheiJ 
en Jat suiteem aanpakken. De nep-
tewekstelluigsvormen zijn op zich al 
een bevoegJhciJsoverschrijJing." 

De VU blijft voorstander van 
volwaardige tewerkstellingsak-
tiviteiten, gekoppeld aan een 
werkherverdeling. „De bijzonJere 
bijJrage voor Je Sociale ZekerheiJ 
van 750 tot 2.000 fr. Li een platte 
fuikale maatregel Jie Je hogere inko-
inenskategor'iën minJer zwaar treft 
Jan Je lagere. De zogenaamde ver
mogensbelasting van Je socuiluten 
UI beperkt en fragmentair: enkel 
Je gekenJe inkomeiu worJen beliuit. 
Die vermogensbelasting u een zo-

opdrachten flagrant heeft ge
schonden. Het- is duidelijk dat 
,,Namen" hier enkel ekonomi-
sche belangen in overweging 
heeft genomen, desnoods ten 
koste van de federale loyauteit. 
Dehaene wordt dan ook een 
grenzeloze passiviteit in dit dos
sier verweten. De vraag is dan 
welke middelen de huidige re
gering heeft om deze loyauteit 
af te dwingen ? In elk geval, de 
schade die de firma Van Hooi 
nu al ondervindt, zal niet meer 
goed te maken zijn. 

Voor VU-kamerlid Hugo 

Olaerts is de zaak duidelijk. „De 
bereiJheiJ Jie noJig ui om Je staats
hervorming te laten werken, ont
breekt aan WaaLe zij Je. De CVP 
LI Je speelbal van Je Belguiche zee: 
in VLianJeren eb, in Wallonië vloeJ. 
Blijkbaar zijn Je nu voorhanJe in
stitutionele miJJelen niet volJoenJe 
om klaarheij te brengen in Jit Jos-
sier. Het ui niet alleen Je letter van 
Je wet Jie telt, maar ook Je geest. 
Wallonië omzeilt met Je letter Je 

geest en Je eerste minuter verschuilt 
zich achter Je staatshervorming, " 

(ge) 

HET PARTIJBESTUUR 
DEELT MEE 

Hugo Olaerts: "De maatregelen van liet Globaal Plan waren van 
bij het begin onrechtvaardig. De fragmentaruche uitvoering ervan 
werkt dat onevenwicht nog in de hand. " 

veebte bewijs van onvermogen. De 
Europese Kominusie stelt Jat Je 
werkUiosheid tegen het jaar 2000 zou 
kunnen halveren. 

Loonmatiging, biijgettaire sanerüi-
gen en stabiele koersen, samen met 
maatregelen ter bevorJering van Je 
tewerkstelling en het vervangen van 
Je patronale bijjragen Joor een an-
Jere vorm van belcuiting, zoiiJen Jit 
effekt meebrengen. Hoe ver zijn we 
in ons lanJ Jaar nog van verwij-
JerJ?" 

DE ZAAK VAN HOOL 
Het dossier van de Waalse bus
bestellingen blijft de gemoede
ren beroeren. In de kommis
sie Buitenlandse Zaken kwam 
eerste minister Dehaene zwaar 
onder druk te staan. Momen
teel is een aantal rechtsproce
dures hangende bij de Raad van 
State en de Europese Kommis
sie. Maar het is zo klaar als 
pompwater dat het Waalse Ge
west de wet op de overheids-

Voor de VU mag het Europees Komitee van de Regw 's geen Europese 
Vereniging van Steden en Gemeenten worden. 

Na afloop van het partijbestuur 
verspreidde VU-voorzitter Bert 
Anciaux volgende persmedede
ling: 

NOG ZO DOM NIET! 

Aan zoveel zaken is het te merken dat 
de lente in aantocht is. Er zijn de dagen 
die lengen, er is het gras dat weer z'n 
volle groene kleur krijgt, er is de forsythia 
die op openspringen staat. En 's morgens 
hoor je soms al eens een vroege vogel. 

J e ziet het ook een beetje aan de mensen, 
zij kijken wat vriendelijker. Aan hun kle
ren merk je het ook. Winterkleren zien er 
somber uit, moe gedragen. Met de zach
tere temperatuur worden de oude gewa
den afgelegd, letterlijk en figuurlijk. Met 
het licht keren de kleuren terug 

Lente wil ook zeggen dat er lammetjes in 
de weiden lopen en dat de koereurs bui
tenkomen, nog een beetje wankel. ZonJer 
snee, weten ingewijden, maar dat betert 
wel. 

De lente, vooral de prille lente, is ontroe
rend mooi. Als het leven in struiken en bo
men op uitbreken staat, je hoort het bijna 
borrelen. Maar vooral voel je de lente, in 
je binnenste. Het is alsof je uit bad komt. 
J e hersens gespoeld zijn, gewaterstraald, 
van alle winterstof. En ruiken doe je de 
lente ook natuurlijk. ,,De lucht ruikt naar 
lucht." staat ergens in een gedicht te lezen. 

Als op de redaktie het jaarlijkse bericht 
valt dat op de Westvlaamse ,,bergen" Bo-
relle in brand gestoken wordt, dan is het 
lente! 

Midden de jaren zeventig heeft iemand 

in Dranouter het goede idee gehad Bo-
relle in eer te herstellen. De laatste keer 
dat daa.r op de Waaienberg, een zijheuvel 
van de Monteberg, de winter brandde 
was in 1905. Met het moordend vuur van 
de Grote Oorlog werd Borelle helemaal 
vergeten, na deze hel hadden de mensen 
echte zorgen rond h\in hoofd. 

Maar eerder koesterde elk dorp het ge
bruik, waarvan kenners zeggen dat het 
van de Germanen afstamt. Borelle was 
een feest ter ere van de vruchtbaarheid, 
vuur en rook verdreven de boze geesten 
en brachten voorspoed voor de gewassen, 
de dieren en de mensen. lïen rare rang

orde maar in de boerenmaatschappij van 
toen van groot belang. 

Borelle komt van bralle, een bundel stro 
die op een stok werd gestoken tot fak
kel. De vuurhoop laaide hoog op en was 
van ver zichtbaar. De omwoners die het 
signaal zagen stroomden toe, achter hun 
vee aan. Zij dansten rond Borelle, spron
gen over de vlammen en dreven er hun 
koebeesten door. Met de asse maakten 
ze eikaars gezichten zwart, misschien wel 
het ontstaan van het assekruis... 

Soms zie je op teevee verre volkeren 
nog ongeveer hetzelfde doen en wij, ver
waande harken in onze luie zetel, zuchten 
dan eens om zoveel ,,onbeschaafdheid". 
Maar niet zij zijn onbeschaafd maar wij 
die oude en zinvolle geplogenheden ver
geten en verleerd zijn. 

De overgang van de lange, onherberg
zame winter naar de lente was vroeger 
meer dan nu een ware bevrijding. Men 
kon weer z'n kille huizen verlaten en bui
ten leven, het land bewerken, reizen, met 
het vee rondtrekken. Kortom: leven 1 

Rond de lente leeft er ook een groot mis
verstand. Mensen zeggen graag dat ,,één 
zwaluw nog geen lente maakt". De zwa
luw is inderdaad een lente-simbool om
dat deze trekvogel terugkeert als het bij 
ons warm •weer wordt. Maar zo heeft de 
zwaluw dat niet begrepen. „lïén zwaluw 
maakt nog geen zomer"... en dat is nog 
juist ook. 

Want wie het gezegde op de korrel neemt 
zal dat best begrijpen, de vroege lente is 
nog wankel en verre van zomer en dat zint 
de zwaluw niet. Onze voorouders, die het 
gezegde uitgevonden hebben, wisten be
ter want ,,uit één gunstige omstandigheid 
kan men geen algemeen besluit trekken." 
Dus ook niet uit één mooie lentedag. 

Onze voorouders waren nog zo dom niet! 

R.Asinus 

,,Voor de Volksunie mag het 
Komitee der Regio's niet be
perkt worden tot een Europese 
Vereniging van Steden en Ge
meenten. 

Het partijbestuur van de Volks
unie drukt er zijn tevredenheid 
over uit dat een idee dat méér 
dan 10 jaar geleden door de VU 
en haar Europese partners werd 
gelanceerd, nu eindelijk reali
teit wordt. De oprichting van 
een komitee van de regio's werd 
in het Verdrag van Maastricht 
verworven, de realisatie daar
van vindt de volgende dagen in 
Brussel plaats. 

De Volksunie meent dat het 
Komitee van de Regio's maxi
maal kansen moet krijgen om 
zich volkomen onafhankelijk te 
ontwikkelen. Het moet daarom 
over een volwaardig eigen ini
tiatiefrecht en over een eigen 
budget beschikken. De binding 
met het Ekonomisch en Soci
aal Komitee moet ^vorden los
gelaten en het Komitee van de 
Regio's moet een rechtstreekse 
toegang tot het Europees Hof 
van Justitie verkrijgen. 

Toch betreurt de VU dat het 
Komitee dat morgen zijn start 
kent zich niet beperkt tot de 
echte regio's van Europa. Wij 
waarschuwen ervoor dat deze 
nieuwe struktuur niet mag uit
groeien tot een soort veredelde 
Europese Vereniging van Ste
den, Gemeenten en Regio's. 

Integendeel moet het een echte 
voorafbeelding worden van het 
Europa van de verscheidenheid 
waar de Volksunie steeds voor 
gestreden heeft. Het Komitee 
moet uitgroeien tot een waar
achtige Senaat der Regio's, een 
heuse 'tweede kamer." 
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DENKEN AAN MAURITS VANHAEGENDOREN 
(vervolg van blz. 1) 

Maurits Vanhaegendoren be
zat de merkwaardige gave om 
zeer analytisch én pedago-
gisch-verstaanbaar te spreken. 
Humor lag hem minder of he
lemaal met! Zijn moppen zag 
je van ver aankomen, net zoals 
zijn strategieën. Oud-koUega 
Frans Baert zei het ooit gevat: 
,,Met Vanhaegendoren moet je 
enkel oppassen als hij strate
gisch begint te handelen...". 

Inderdaad: hij leefde én han
delde meer als gedachtenver-
wekker en als beleidsman dan 
als politiek strateeg. Dit neemt 
niet weg dat hij in een nor
male staat zeker minister van 
Kuituur en Welzijnswerk zou 
geworden zijn. Met een 
goed-draaiende administratie 
zou hij niet alleen Vlaande
ren maar ook de Taalunie, het 
Beneluxoverleg enz... een an
der en een dynamischer gelaat 
gegeven hebben. Met dr. De 
Vries Reilingh berekende hij 
als eerste een echt eigentijds 
heel-nederlands beleid, los van 
dwaze Dietse dromen. Hij 
kende daarvoor Nederland te 
goed om de Vlaamse Bewe
ging in die impasse te lood
sen. Maurits werd trouwens 
een der weinige Zilveren Aii-
jerèrageni in Vlaanderen. Hij 
die wars stond tegenover ie
dere Belgische vereremerking, 
gebruikte in het Noorden dik
wijls ,,zijn Anjer" als diploma
tiek paspoort wanneer hij de 
klassieke Noordnederlandse 
on^vil t.a.v. Vlaanderen onder
vond. 

DE RAET-STICHTING 
Los van de repressietoestan
den én de verzuiling stichtte 
hij temidden een onverdraag
zaam Vlaanderen, waar nog 
geëxecuteerd werd, in 1950 
de Stichting-Lodewijk de Raet 
als volkshogeschool. Ze 
groeide uit tot een onnoeme
lijke bijdrage voor: het inter-
partijenwerk, de demokratie 
en het heelnederlands denken 
van die tijd. Tot april 1968 
bleef hij er voorzitter van. 
Achttien jaar lang zou hij er 
met o.m. Max Lamberty, lei
ding geven naar geestelijke 
verruiming, naar permanente 
vorming, kultuur, maatschap
pelijke debatten allerhande en 
regionale ekonomie. Jaarlijks 
— meestal in de jeugdherberg te 
Hofstade - trokken wij ons op 
aan de vernieuwende ^verkwe-
ken ,,Vlaamse Beweging". In 
een tijd zonder kulturele cen
tra, met vele gesloten poorten 
en a priori's, met weinig eigen
tijds zicht op demokratie en 
sociaal-ekonomie speelde Van
haegendoren het klaar om 
(met zorgzaam bijeengebe-
delde gelden) een indrukwek
kende lijst kursussen met in
leiders uit Noord en Zuid én 
uit Wallonië, aan te bieden. 
Vandaaruit werd het federa
lisme als beleidsleer in het po
litieke forum bespreekbaar en 
groeiden ook opnieu\v de 
Vlaams-Waalse kontakten. 

FEDERALISME 
Drs. Clemens Daenen, studie-
prefekt van het Tiens Ate-
neum, zou namens de W B 
de sekretaris worden van die 
Vlaams-Waalse Kontaktkom-
missie. (Beiden beheersten een 
akademisch Frans, waarmee 
ze menige Waal ,,taalkundig" 
overtroffen!) In feite werd 
door hen voorbereid wat in 
1954 door Wal ter Couvreur 
en Fernand Schreurs het 
Vlaairu- WaaLte Studiekollege 
voor Federalutme zou worden. 
Maurice Bologne, een andere 
ateneumleraar uit Charleroi, 
zoon van de gewezen Luikse 
burgemeester-senator en ver
zetsman, w^erd hun gespreks-
genoot. Later in 1968 zou hij 
door het Rassemblement Wal-
lon als senator verkozen wor
den. In de Senaat ontmoette 
hij opnieuw Maurits Vanhae
gendoren, die er in 1968 geko-
opteerd werd door de Volks
unie. Maar hun 
open-tijd-van-toen was vergif
tigd door het Hertoginne-
dal-kompromis van 1963 met 
de faciliteitengemeenten en de 
betwistbare vastlegging van de 
taalgrens. Het FDF-sukses en 
,,Leuven Vlaams" blokkeer
den al evenzeer ieder fatsoen
lijk gesprek. Verwijten en po
litieke onmacht slibden samen 
in de onzalige grendelgrond
wet van 1970-71. Nooit heb 
ik Vanhaegendoren zo furieus 
geweten als toen. Hij besefte 
maar al te goed dat dit geen 
eerbaar vergelijk was, maar de 
doodsteek van onze Vlaamse 
getalsmeerderheid. Zelfwas ik 
nog maar pas verkozen en be
sefte maar half hoe een par
lement met een vergrendelde 
meerderheid zou •werken. 
Voor Vanhaegendoren bete
kende die 2/3-meerderheid en 
het behalen van de 1/2 in elke 
taalgroep het einde van zijn 
Vlaams-Nationale opbouwpo-
litiek. (Het zou inderdaad tot 
14 juli 1993 duren eer, o.l.v. 
Hugo Schiltz, een grondwet
telijk konfederale ombouw be
reikt kon worden). Met een 
handvol VU'ers trokken we op 
stap en plakten op historische 
plaatsen in Leuven een tekst: 
,,Hier vielen de laatste slacht
offers voor het Algemeen En
kelvoudig Stemrecht, dat he
den voor Vlaanderen ver
kwanseld werd!". Het zat 
Vanhaegendoren diep. Nooit 
heb ik hem zelf de papborstel 
zien opnemen dan in deze ak-
tie. Dat werk lag hem niet. Hij 
•was overigens geen populist. 
Nauwelijks kon hij op een ,,be
hoorlijke" wijze een pint be
stellen in een Leuvens kaffee. 
Daarvoor leefde hij te koel, 
ook naar ons toe. Hij was te af
standelijk voor het ,,ge'wone ' 
volk. Maar in feite •was hij een 
zeer bezield en gevoelig man. 

Even heb ik hem ,,emotioneel' 
meegemaakt — onbewaakt 
haast — sprekend over de 
waarden-van-leven-en-dood. 
Het fatum van het levenslot 
ging niet aan Maurits voor
bij. De 8 jaar jongere Yvonne 

Groffi, •wêiarmee hij in 1930 
hu^wde, ontviel hem in okto
ber 1953; zijn zoon J a n in 
1961. Een groot gezin — 8 
kinderen, 12 kleinkinderen — 
is niet alleen een •warm nest 
maar ook een bron van span
ning. Yvonne Groffi, de char
mante Akela, trok met een ei
gen Vlaamse tak in het scou
tisme (de Katholieke Meisjes-
gidsen) ,,haar spoor". In 1947 
werden de Blauwe Gid<)en door 
dezelfde kerkelijke overheid 
opgeheven en opnieuw als 
,,khaki" heringeschakeldd. 

Hij kende "nut noch duur.' 

Simone Cloots •werd in 1955 
Vanhaegendorens tweede 
vrouw. Stipt en keurig leidde 
zij mee met hem de Stichting. 
Na haar vertrek startte zij met 
dezelfde discipline een andere 
volkshogeschool, Intermeduiin. 
Ze •werkte samen met al wat 
naam had in de volksopvoe
ding in Nederland en elders in 
Europa. Zij aanvaardde Mau
rits' levensritme. Zij was fier 
op hem en begeleidde hem 
trouw, met veel geduld, tot aan 
zijn overtocht, ofschoon zijn 
geest al jaren •weggetrokken 
•was. Geduld •was Vanhaegen
doren in de dagelijkse omgang 
dik^wijls vreemd. Ook tegen
over zijn kinderen. (Maar dat 
heeft hij ,,ingehaald" bij zijn 
kleinkinderen) Het ,,Vanhae-
gendorenhuis", gebouwd in 
1938 naar de zakelijke Bau-
hausnormen uit de 20'er ja
ren, -weerspiegelde de dyna
miek van dit dynamische fa
miliegenootschap. 

KLOKVAST 
Intussen waren al zijn kinde
ren aan het studeren en ver
wikkeld in allerlei opdrachten. 
De studenten-wereld stond in 
rep en roer. Vanaf 1955 tot 
1967 nam Maurits het voor
zitterschap van het Koördina-
tiekomitee Hoger Onderwijs 
aan. Over de interne menings
verschillen m.b.t. de soci-
£ial-maatschappelijke gege

vens w^isten Vanhaegendoren 
en ook Paul Daels de Leu
vense studenten pragmatisch 
te binden aan de 
traag-op-gang-komende Leu
vense proffen. Paul Goossens, 
Gaby Vandromme e.a.; een 
dynamisch KVHV en tiental
len pamfletten luidden ,,Leu
ven Vlaams" van 1968 in. Dan 
werd Maurits door de VU 
naar de Senaat gehaald. Vanaf 
1968 zouden w îj gedurende 8 
jaren vergaderen en tussen
door van Maurits' ,,eenvou
dige" land^wijn uit een Rijn
landse kruik genieten. Elk van 
die bijeenkomsten begon stipt 
op tijd en was — goed voorbe
reid door Alaurits - waarde
vol. Stiptheid behoorde tot een 
der merk^waardigheden van 
zijn levensstijl. Hoe dik^wijls 
stond hij tijdens de pendelu
ren kontrolerend met zijn uur
werk in de hand ? Dit tot grote 
irritatie van de bus- en tram
voerders ! Zijn bemerkingen 
t.a.v. tweetalige dienstmedede-
lingen in overvolle trams naar 
Tervuren-Brussel werden ge
vreesd én bespot! Maar net 
zoals Jozef van Overstraeten 
•week hij in deze nooit. Met 
stipte koppigheid stelde hij 
over iedere overtreding parle
mentaire vragen. Hij leerde de 
VU stipt te vergaderen. Voor 
het klassiek te laat komen in 
de Vlaamse herweging vond 
hij geen verontschuldigingen. 
Hoe dik^wijls heb ik dat zelf 
ervaren ? 

^Hi j droeg zijn leeftijd niet en 
•was steeds bij. Hij schuwde 
geen eenvoudige of moeilijke 
taak. Integendeel, hij be
spaarde me meermaals een 
konfliktje of een voortvarend
heid. En hoeveel teksten 
schreef hij niet voor ons ? Hij 
drong ze nooit op. Maurits 
Vanhaegendoren schreef 
graag en kon verstaanbaar 
schrijven. 

En dat gebeurde steeds voor 
zijn tijd én naar de toekomst 
toe ! Ook m.b.t. zijn stijl. Tus
sen bv. Verkennerjleven en zijn 
Nationalünie en Feieralume lig
gen 40 jaar. Dat het gebruikte 
Nederlands uit dezelfde pen 
vloeide, zou je op het eer
ste zicht moeilijk aanvaarden. 
Voor WIJ verzorgde hij jaren
lang lezenswaardige bijdra
gen, die inhoudelijk het herle
zen %vaard blijven. Lang voor 
de Leuvense proffen de dure 
overvloei van Vlaanderen naar 
Wallonië berekenden had 
Vanhaegendoren dit gedaan. 
Lang voor de zakboekjes (poc
kets !) het programma van de 
partijen en de gedachten van 
politieke voormannen uitdroe
gen, had Maurits in de Has
seltse Heideland-uitgeverij 
zijn 3 deeltjes over De Vlaiiinje 
Beweging uitgegeven en met 
duizenden verkocht. Van in 
zijn WKS-t i jd behoorde het 
uitgeven tot zijn opdrachten
pakket. Denk maar wat de 
scoutsuitgeverij De Pijl op de 
markt bracht, of de latere 
CLiuu'iurt geleid door Willem 
van den Eynde, een door Mau

rits gevormde. Want gevormd 
werd je door Maurits ! Tijdens 
onze bedel- en andere toch
ten — hij reed... en meestal té 
vlug! — praatte hij voortdu
rend. Geen tijd verhezen •was 
steeds zijn wachtwoord. 

RUST NOCH DUUR 
In 1971 stelde hij de Volks
unie voor om dr. Rob Van-
dezande, de WO-bezie le r en 
taal-wettenspecialist, te koöp-
teren. Met beiden groeide het 
VU-parlementaire werk. De 
vragen, de voorstellen van wet 
en dekreet die beiden uitschre
ven, golden een hele fraktie! 
Op 10 februari 1972 promo
veert Maurits voor de Volks
unie als ondervoorzitter van de 
Kultuurraad voor de Neder
landse Kultuurgemeenschap. 
lïen lange kompromisnaam 
van toen voor het huidige 
Vlaams Parlement en de 
Vlaamse Raad... Ook het Do
sfelinstituut trok hij op — met 
Maurits Coppieters — als een 
vormingsinstelling van éérste 
gehalte. ,,Rust noch duur" 
kende hij als geen ander. Toen 
hij in 1976 niet meer gekoöp-
teerd •werd, was hij zeer teleur
gesteld, alhoe^wel hij rationeel 
begreep dat de leeftijdsgrens 
daar was. Tijdens de Egmont-
periode die erop volgde ont
popte hij zich als een verwoed 
tegenstander maar bleef loy
aal t.a.v. de partij. Hij zette 
zich aan het schrijven. Soms 
teveel maar steeds dienstbaar. 
En nooit zocht hij zichzelf. 

Als weinigen in de VU heeft 
hl) onbaatzuchtig bij menigeen 
aangeklopt om steun en glun
derde als hij een ,.grote vis" 
binnengehaald had. Met zijn 
vele boeken maar ook met klei
nere teksten, met zijn nieuw-
jaars-wensen en zelfs zijn tus
senteksten in zijn boeken bleef 
hij steeds origineel de bakens 
verzetten. Hij zette aan tot 
denken. Zijn talenten heeft hij 
meer dan uitgeput. Daarbij 
bleef hij zichzelf, •wars van 
ieder vertoon. Gelovig, maar 
geen staatskatoliek! Als de 
predikatie niet klopte trok hi) 
zonder enig menselijk opzicht, 
tussen rijen zwijgend kerk
volk, naar buiten. 

Voor heel de familie en al 
de vrienden heeft hij zijn uit
vaart uitgeschreven. Hij wilde 
geen toespraken, noch bloe
men of rouwbrieven bij zijn 
overlijden. Wel een herden
kingsmis. Die wordt gevierd 
in de nabije Parkabdij, Gel-
denaaksebaan te Heverlee op 
zaterdag 12 maart om 1 lu. Ve
len zullen er zijn, denkend aan 
de tekst die hij bij Gorter ont
leende om zijn basiswerk Na-
tiiinalumie en Federalume (1970) 
in te lelden. ,,Opgedragen aan 
alle kameraden die als de ar
beiders van ene natie zich stor
ten in de politieke strijd'. 

Willy Kuijpers 
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IJINEIOPA 
WINST VOOR FRYSK NASJONALE PARTIJ 

AFSTRAFFING VOOR CDA EN PVDA 
Het leek een beetje op 24 november 1991, de Nederlandse 
gemeenteraadiiverkiezingen i>an vorige week. Het politieke 
Lindjchap, voorheen zo jtevig verankerd door de liberale, 
jocialuituche en krutendeinokratiiche zuil werd danig 
doorheen geschud en zal wellicht nooit meer zijn wat het 
wOti. CDA en PvbA verlaren ieder een kwart van hun 
aanhang. Die stemmen kwamen terecht bij vele lokale 
en regionale partijen (zoab de FNP in Friesland) en 
daarnaast bij uiteenlopende konkurrenten, variërend van 
de voorheen inao'istuche SP tot de xenofobe Centrumde-
mokraten van Janmaat. 

D e uitslag leek op deze van 
IA nov. '91 in die zin dat 
nu ook in Nederland de 
trouw van grote aantallen 

kiezers aan hun partij niet lan
ger een vast gegeven is. De kris-
tendemokraten moet deze vast
stelling de meeste zorg baren. 

„GRIJZE PLAAG" 
Het CDA werd tien jaar gele
den opgericht om de konstante 
achteruitgang van de drie oude 
kristelijke partijen KVP, 
Anti-revolutionaire Partij 
(ARP) en Christelijke Histori
sche Unie (CHU) een eind toe 
te roepen en met Ruud Lubbers 
als grote roerganger steeg het 
CDA inderdad tot ongekende 
hoogten. Nu Lubbers naar het 
voorzitterschap van de Euro
pese Unie lonkt, blijkt zijn CDA 
ineens 25% kleiner te zijn, een 
volgens politikologen ,,rede
lijke" omvang voor de kristen-
demokraten. 

De krisis bij het CDA wordt 
gevoed door het algemene wan
trouwen m Lubbers' opvolger 
Elco Brinkman, die het pres
teerde om twee weken voor de 
verkiezingen de ,,bevriezing" 
van de bejaardenuitkering 
WAO aan te kondigen. Het was 
een regelrechte oproep aan ,,de 
grijze plaag ", zoals de weerbare 
ouderen in Nederland worden 
genoemd, om er luidkeels voor 
te zorgen dat tienduizenden ou
deren het CDA de rug toekeer
den. Brinkman baalde naar ei
gen zeggen ,,als een stekker" 
van de verkiezingsuitslag en 
moet zich met de kamerverkie
zingen van 3 mei in zicht nu pas 
echt zorgen gaan maken. 

Koalitiegenoot PvdA deed het 
bij de verkiezingen niet veel be
ter, maar reageerde daar veel 
lakonieker op. De sociaaldemo-
kraten stonden nog veel slechter 
in de peilingen en zijn volgens 
waarnemers weer op de weg te-

Deze VoUndanwe denioren hadden het even moeilijk met het kompu-
ter-dtem.men. 

rug. Het resultaat van de ver
kiezingen was dat koalitiepart-
ners CDA en PvdA ruim onder 
hun ooit zo komfortabele meer
derheid zakten en tevens een 
versplintering van het pohtieke 
landschap. De stemmen kw^a-
men terecht bij onder meer de 
W D , D66, Groen Links, SR de 
kleine kristelijke partijen GPV, 
RPF en SGP en tot slot bij de 
extreem-rechtse formaties CD 
en CP'86. In Rotterdam is ex
treem-rechts nu zelfs de tweede 
politieke stroming na de Par
tij van de Arbeid. Hoewel de 
xenofoben in bijna geheel Ne
derland flink wonnen, zijn ze 
(nog) nergens groot genoeg om 

ITALIË NAAR DE STEMBUS 

GAAT LEGA NORD 
MET NEO-FASCISTEN SCHEEP? 
Milaan — Honderden kladbor
den waar militanten hun af
fiches op aansmeren kunnen. 
In Noord-Italië verdelen par
tijen niets onder mekaar zoals 
bij ons. Ze nemen er alles in. 
Wanneer een partij langskomt 
is dat niet om een zedig drie
hoekje te bedekken, maar om 
de hele nest in te pakken. De 
ene dag hangt dan ook alles 
vol met Bossi en Lega Nord, 
de volgende dag hangt Milaan 
vol met Fini en de ALleanza 
Nazionale, de naam waaronder 
de neo-fascisten nu opkomen. 
Vreemd. Sua Emittenza Ber
lusconi heeft dus blijkbaar met 
twee tegenpolen een akkoord 
gemaakt, of is dat mciar schijn ? 

WAT EEN LAND! 
Italië beleeft politieke hoog
dagen. Op 17 maart a.s. zijn 
er parlementsverkiezingen, en 
voor het eerst in de geschie
denis zullen die met volgens 
de evenredige vertegenwoor
diging verlopen, maar zoals in 
het Verenigd Koninkrijk. Wie 
het meest behaalt in een kie
somschrijving heeft de zetel. 
De reden van deze hervorming 
(die bij referendum met 82% 
van de stemmen werd goedge
keurd) is dat de veelheid van 
partijen en partijtjes de po
litiek nogal instabiel maakte. 

Wie denkt dat wij hier veel par
tijen hebben heeft het mis voor. 
In Italië waren en zijn er veel 
meer. Hoeveel er zullen over
blijven na de parlementsver
kiezingen is een andere vraag. 

De Lega Nord van Umberto 
Bossi was gelukkig: ze is de 
grootste partij in Noord-Ita
lië en dus zeker van een klet
terende verkiezingsoverwin
ning. Maar zo verliep het niet. 
Links maakte een grote ko-
alitie: de oud-kommunisten 
(PDS), de nieuwe kommunis-
ten (Rifudazione), de socialis
ten (PSI), de sociaal demo-
kraten (PSDI), sommige groe
nen (VERJDI) en alternatieven 
(ARCO, DP) sloten een ver
bond, verdeelden de kiesom
schrijvingen onder mekaar, en 
kwamen zodoende ver voorop 
te liggen. 

Dat deed gematigd rechts ook, 
met de splinters van de kristen 
demokraten (die schijnen ove
rigens finaal naar de haaien te 
zijn), liberalen (die bestaan ge
woon niet meer...), republikei
nen, wat radikalen en een nieu
weling in de politiek: Il Cavag-
liere. Sua Emitenza, Il Magni-
fico Silvio Berlusconi, voorzit
ter van AC Milan, van Fini-
vest, kontroleur van de drukst 
bekeken TV-stations. 

Zodoende dreigde de Lega 
Nord tussen twee stoelen te 
vallen, •want het debat zou 
weer maar eens een klassiek 
links-rechts debat -worden. 
Umberto Bossi was daar al
lemaal niet zo gelukkig mee. 
Wat een land! 

„VRIENDEN" 
Die allianties moesten absoluut 
doorbroken worden. De Lega 
mag dan de grootste partij zijn 
in het noorden, ze is niet gro
ter dan een alliantie van links 
of van rechts. Bossi sloot dan 
een verbond af met Berlus
coni: de kiesomschrijvingen in 
het noorden (Piemont, Lom-
bardije, Veneto, Ligurië, Friu-
lië-Giulia-Venezia, Emilia Ro-
magna en Toscanië) te verde
len: 75% voor de Lega, 25% 
voor Berlusconi. Dat alleen al 
zou goed moeten zijn voor 100 
tot 150 Lega-zetels in het 630 
leden tellend parlement, en van 
Bossi een onmisbare partner 
moeten maken voor de rege
ringsvorming. 

Bossi en Berlusconi kunnen 
mekaar niet luchten, maar is 
dat belangrijk? Eerst de kaar
ten ronddelen, en dan zien we 
wel wie met wie gaat spelen. 
Berlusconi sluit dan, met de
zelfde ingeving, in het zuiden 
een akkoord af met de MSI, 

een schepenzetel te kunnen op
eisen. 

„SOEP" 
Maar laten we vooral niet ver
geten dat het op 2 maart 1994 
om gemeenteraadsverkiezin-
gegn ging en, anders dandde 
grote politieke partijen, gedroe
gen de kiezers zich ook daar 
naar. Het mediageweld door 
landelijke kopstukken van 
CDA en PvdA werkte ditmaal 
averechts en maakte van plaat
selijke partijen de grote win
naar. In de gemeente Gaaster-
lan-Sleat (in Fryslan) werd de 
Frysk Nasjonale Partij op twee 
stemmen na de grootste partij. 

voor de nieuwe ,,blink" Alle-
anza Nazionale genoemd. Stei
gert de Lega, die in haar al
gemeen ledenkongres prompt 
beslist nooit een kocditie met de 
MSI te zullen afsluiten. Maar 
het zit erop. De Lega en de 
MSI beginnen mekaar uit te 
schelden, en dat spelletje zal 
nog voortduren. Begrijpe wie 
kan... 

Lega met Berlusconi, Berlus
coni met MSI, maar Lega nooit 
met MSI. De vrienden van 
mijn vrienden zijn niet mijn 
vrienden. Klopt natuurlijk, 
maar het doet raar aan. 

Na vijf dagen Milaan en inten
sieve politieke nieuwsgaring, 
kan onmogelijk standgehou
den w^orden dat de Lega een 
verbond zou hebben met MSI. 
Integendeel, Umberto Bossi 
maakt het leven van Berlusconi 
bijzonder moeilijk met al zijn 
cianvallen op de neo-fascisten. 
Het lijkt paradoksaal, maar het 
is, zo stelde de leider van de 
Lega Nord, een geval van wet
telijke zelfverdediging. ,,Kom 
terug na de verkiezingen van 
27 maart, en je zal zien dat ik 
de waarheid spreek. Als er dan 
nog twijfel bestaat moeten jul
lie mij eruit gooien." Waarvan 
akte. 

Herman Verheirstraeten 

Een zetel in het kollege van bur
gemeester en wethouders kan 
de FNP hierdoor nauwelijks 
meer ontgaan. Hiervoor moet 
nog -wel een probleem worden 
opgelost. De FNP heeft haar 
winst hier te danken aan de 
felle oppositie tegen burgemees
ter Wiebe Pitlo, een Frieson-
kundige voormalige soepfabri
kant. Daar in het Nederlandse 
bestel burgemeesters niet geko
zen worden maar benoemd door 
de koningin zullen beide par
tijen nog geruime tijd met elkaar 
verder moeten. Veel warmte 
moet men in deze omgang niet 
verwachten. 

s De Frysk Nasjonale Partij deed 
~' het overigens over de gehele li

nie goed. In de tweede stad van 
Friesland, Snits/Sneek, verdub
belde de FNP, mede dankzij 
haar verzet tegen een volgens 
vele Friezen overtoUigee nieuwe 
autosnelweg die grazige weilan
den en schone wateren wreed 
dreigt te doorkruisen. 

Diezelfde winst -was er, om vol
ledig te zijn, ook in de gemeen
ten Skarsterlan, Frjentsjertera-
diel, Kollumerlan, Achtkarspe-
len, Ferwerteradiel, Tytsjerk-
steradiel, Littenseradiel, Wün-
seradiel en Skarsterlan. In 
Friesland werden de gemeen
teraadsverkiezingen trou-wens 
overheerst door de opkomst van 
plaatselijke lijsten met fraaie na
men als ,,Boarnsterim 2000 " of 
,,Leefbaar Heerenveen". CDA 
en PvdA hadden zeer veel last 
van deze formaties. De FNP 
had er wel enige konkurrentie 
van, maar verloor opvallend ge
noeg nergens. 

VERACHTING 
De verkiezingen van 2 maart 
betekenden in ieder geval een 
schok voor vele tientallen ,,plu-
che-zitters"", zoals de geachte af
gevaardigden in de volksmond 
worden genoemd. Velen van 
hen hadden het kontakt met het 
,,gewone volk" verloren, waar 
de \vinnaars van 2 maart dat 
nog wel lijken te hebben. Dat 
gewone volk wil, blijkens on
derzoeken, dat eigen buurt of 
dorp redelijk wordt onderhou
den zonder grote bezuinigingen 
of fors stijgende belastingen. 

Prestige-objekten als,,internati
onale bedrijventerreinen"", sub
tropische zwemparadijzen, mo
dernistische stadskantoren, mu
sea of nieu-we autosnelwegen 
blijken aan veel kiezers niet be
steed. Mandatarissen die vol
gens de filosofie van ,,de nieuw 
flinksheid" beweren dat zij we
ten wat goed is voor de kie
zer en elke kritiek afwijzen als 
,,nimby-reflex"" (nimby = not in 
my backyard) worden algemeen 
veracht. 

De bekende Ijzeren meerder
heid van CDA en PvdA is ge
slonken tot een duidelijke min
derheid, van nationaal tot ge
meentelijk niveau. Op veel 
plaatsen zijn drie of zelfs nog 
meer partijen nodig om te kun
nen besturen. De politiek is 
deiardoor aanmerkelijk span
nender ge-worden, grilliger ook. 
De dames en heren politici zijn 
derhalve gedwongen om beter 
en trouwer kontakt te houden 
met de kiezers en dat lijkt alvast 
winst voor de demokratie. 

Onno P. Falkena 
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— i n n F M i n i — 
STICHTING ONS ERFDEEL BRENGT 

HET VERHAAL VAN ONZE TAAL IN HET ARABISCH 

Oru Erfdeel hoopt dat het hoekje „Nederlands, het verhaal van een taal" in de Arabuche veröie ook 
nuttig zal zijn voor migranten in Vlaanderen en Nederland. 

Naar bijna jaarlijkse gewoonte 
roept Jozef Deleu, de afgevaar
digd-bestuurder van Stichting 
Oiu Erfdeel, de pers naar Rek-
kem om nieuwe initiatieven toe 
te lichten. Dit jaar ging het om 
meerdere vliegen in één klap. 

Alinst in het oog springend zijn 
de eerste nummers van het twee
maandelijkse algemeen-Neder
lands tijdschrift Otw Erfdeel en 
het driemciandelijkse Septentrion. 
Respektievelijk zijn de tijdschrif
ten aan hun 37ste en 23ste jaar
gang toe. Zij verschijnen in een 
vernieuwde vormgeving en voor 
de gelegenheid elk op 20.000 ek-
semplaren. Na zoveel jaren heb
ben beide uitgaven een vaste 
plaats verworven. Ons Erfdeel 
heeft gemiddeld 10.000 druk 
waarvan 95% door abonnering 
wordt betrokken; 60% in Vlaan
deren, 30% in Nederland en 
de rest over andere landen ver
spreid. Septentrion doet het met 
7.000 eksemplaren iets minder; 
55% van de abonnees bevin
den zich in het Franssprekend 
deel van België, 40% gaat naar 
Frankrijk en andere landen zijn 
goed voor de resterende 5%. 

VASTE WAARDEN 
De lof van Ons Erfdeel moet 
niet meer gezongen, er is geen 
blad in Nederland dat zoveel 
over Vlaanderen informeert en 
geen blad in Vlaanderen biedt 
zoveel informatie over Neder
land. 

Septentrion is het enige tijd
schrift in het Frans dat de kui
tuur van Vlaanderen en Neder
land bekend maakt. Uit een on
derzoek blijkt dat het lezersbe
stand voor 80% uit mannen be
staat die hogere studies hebben 
gedaan. 40% zit in het onder
wijs en 10% zijn joernalisten. De 
rest zit verspreid in de artistieke 
wereld, de diplomatie, de magis
tratuur en de ambtenarij. 

Jozef Deleu: „Oiu Franstalig le-
zerjpubliek reageert positief en dat 
jpreekt de zo graag gekultiveerde ine-
nbig tegen dat Franjtaligen onze 
kuituur niet op prijs zouden stellen." 

De oplage van Septentrion is 
niet gering, ook niet in de wereld 
van de franstalige tijdschriften. 

lïen andere aan'winst is het ver
schijnen van het vierde deel van 
de bibliografie Oiu Erfdeel, 
1988-1992. In deze vijf jaargan
gen verschenen 1082 artikelen 
van de hand van 397 verschil
lende medewerkers. In de loop 
van de nu uitgepluisde 35 jaar 
verschenen 7241 artikelen. De 
bibliografieën zijn dus een on
misbare bron voor vne wil ach
terhalen wat drie decennia lang 
kultureel en kultureel-politiek in 
de Nederlanden en in de „warme 
delen van het Koninkrijk" aan 
de orde was. 

In dezelfde adem waarmee hij 
deze nieuwe uitgave had voor
gesteld kondigde Deleu ook de 
tweede aflevering van het jaar
boek The Low Countries aan. De 
eerste uitgave kwam er in 1993 
tijdens de Frankfurter Buch-
messe, van de oplage (15.000) 
heeft reeds een tweederde een 
bestemming gekregen. Onder
meer door de verspreiding in 
Engelse en Noordamerikaanse 
boekhandels en doelgerichte ad
vertenties in literaire supplemen
ten van grote Engelstalige kran

ten. Momenteel w^erkt de re-
dakrie aan het tweede jaarboek, 
eveneens 320 bladzijden, de ver
schijningsdatum is voorzien in 
het najaar van '94. 

V -

Meest orgmeel aan de persont
moeting was de uitgave van de 
Arabische versie van de bro
chure Nederlands, het verhaal van 
een taal. Onze lezers weten dat 
deze publikatie reeds in veertien 
talen vertaald werd. lïen voor
lopig sluitstuk is de Arabische 
bewerking. Dit verhaal van het 
Nederlands verscheen voor het 
eerst in 1981' en wordt nog re
gelmatig heruitgegeven, in 1993 
kreeg de Nederlandstalige versie 
nog een nieuwe druk. 

De Arabische uitgave (Al-luga 
alneedrlndia) is gebaseerd op de 
grondtekst van de Nederlandse 
editie verzorgd door Omer Van-
deputte maar •werd voor de Ara
bische wereld herwerkt door 
prof. Urbain Vermeulen, hoog- 1 
leraar Arabistiek en Islamkunde -̂  
(KUL en UG) en wetenschap- ; 
pelijk medewerker Muzahim 1 
Mufty. t 

Het is de hoop van de uitge- ^ 
ver dat het boekje nuttig zal ' 
zijn voor migranten in Vlaande- 1 
ren en Nederland maar natuur- c 
hjk ook in de Arabische landen t 
diensten kan bewijzen. c 

c 

UITBOUW I 
Met de nodige fierhied kon Jo - l 
zef Deleu ook de uitbreidng van r 

In het jongste nummer van 
Oiu Erfdeel (blz. 7Z tot 82) 
brengt prof. Etienne Ver-
meersch een overzichtelijk be
toog over kuituur en natio
nalisme. Punktueel komt aan 
bod wat kuituur is, -wat een 
natie is en waar het met het 
nationalisme fout kan lopen. 

REDDINGSBOEI 
Het stuk toont dat tussen-
persoonlijke relaties belang
rijk zijn en hoe een natie 
slechts een van de mogelijke 
verbanden is •waarin mensen 
zich aaneensluiten. Deze evo
lutie dateert pas van de 19de 
eeu-w. Het behoren tot de na
tie-staat is op zich een posi
tieve zaak en zelfs noodzake
lijke voorwjiarde voor de wer
king van de demokratie. Als 
nationalisme echter in een su
perioriteitsgevoelen omslaat 
wordt het bedenkelijk. Ex
treem nationalisme en racisme 
zijn mogelijk als bepaalde om
standigheden mensen hun 
identiteit doen zoeken in het 
behoren tot een bovenper-
soonlijk verband als enige 
reddingsboei. In België heette 
zoiets ooit ,patriotardisme'. 

Het slot van het artikel is inte
ressant voor w l̂e zich afvraagt 
hoe en of het Islam-funda-
mentalisme een bron van pro-

de kantoren van de Stichting 
laten bewonderen. De uitbouw 
was er nodig omdat met de w^erk-
zaamheden ook het personeels
bestand toeneemt, zeven vol
tijdse betrekkingen waarvan vier 
voor de redaktie en drie voor de 
administratie. 

Dé trots van de Stichting is 
dat zij haar onafhankelijkheid 
tegenover wie ook kan bewaren 
door een voortreffeUjk en vin
dingrijk financieel beleid, met 
fondsen verworven via abonnen-
ten en verkoop van de publi-
katies (65%), partikulier mece
naat (15%) en de officiële steun 

uit Vlaanderen en Nederland 
(20%). 

Over de herkomst van inkom
sten bestaan bij de Stichting wei
nig geheimen. In elke aflevering 
van Ons Erfdeel krijgt de lezer 
een overzicht van de financiële 
schenkingen en de steunabonne-
menten. 

Er nog even aan toevoegen dat 
de universiteit van Gent op 25 
maart aanstaande aan Jozef De
leu (en aan vijf anderen) een 
eredoktoraat uitreikt. 

(mvl) 

c» Ond Erfdeel, tweemaandelijkó, 
l.SOOfr. (dUunahon. 2.500fr.) 

Septentrion, drienuumBelijkt, 
l.lOOfr. 

Bibliografie Ond Erfdeel, deel 4 
'88-'92, 740fr. (ingen.), 104Qfr. 
(geb.). 

Al-luga alneedrlndria (Neder-
Lindtt, het verbaal van een taal), 
64 blx. 30qfr., geïL 

Info: Stichting On^ Erfdeel, Mu-
ru»,tondtraat 260, 8931 Rekkem 
(056M 1.12.01. Fax: 
056141.47.07). 

KULTUUR, IDENTITEIT EN NATIONALITEIT 

blemen kan worden. Ten 
gronde volgen wij de auteur 
als hij stelt dat fundamentalis
tische tendenzen niet de oor
zaak zijn van de problemen 
maar het gevolg van een al te 
strakke identifikatie van een 
groep. Migranten weten zich 
niet aanvaard en kennen hun 
oorspronkelijke kuituur niet 
meer. Dan blijft de godsdienst 
als enige faktor van identifi
katie over, vaak met alle ge
volgen van dien. 

De benadering van de ,mut-
likulturele' samenleving in dit 
artikel dient ter harte geno
men, omdat prof. Vermeersch 
uit het klassieke 
zwart-wit-denken stapt. Toch 
volgen wij hem niet helemaal. 

Wél als het om het inpassen 
gaat van een eigen kulturele 
achtergrond in wat migran
ten van de gastkultuur heb
ben meegekregen via onder
wijs. Toch blijkt dat zij, ge
zien de sociale en kulturele 
achterstand waarin zij vaak 
opgroeien, van onze kuituur 
alleen de donkere kant leren 
kennen. 

Wie op dat punt in de steek 
is gelaten, kan men niet ver
wijten zich te beroepen op de 
minder nobele geloofsinhou
den of kulturele produkten 

van de eigen kuituur. 

De Joden in Antwerpen of de 
Chinezen overal in Vlaande
ren aanvciarden onze regels, 
maar dit belet hen niet hun ei
gen kulturele identiteit te be
leven, in relatieve of uitge
sproken welvaart. Maar jonge 
migranten kunnen van onze 
kuituur de regels wel leren, 
maar er geen baat bij halen, 
omdat zij haast vanzelf weg
glijden in de zwakste vormen 
van onderwijs en kwestbaar 
zijn op de arbeidsmarkt. 

WIJ-GEVOEL 
Niet enkel migranten verke
ren in precaire levensomstan
digheden, ook autochtonen 
worden almaar meer bedreigd 
door armoede en onzekerheid. 
ZIJ verwerpen vlugger de 
multikulturele samenleving. 
De problematiek ontkennen 
en onverkort pleiten voor een 
multikulturele samenleving, 
zonder uit te leggen wat de be
doeling is, kan leiden tot onge
breidelde reakties. O p dit cru
ciale punt laat prof. Etienne 
Vermeersch naar onze mening 
verstek gaan, al geeft hij dan 
duidelijk mee dat een multi
kulturele samenleving niet zo 
vanzelfsprekend is. 

Toch ligt juist in het erkennen 

van deze problematiek het on
derscheid tussen Vlaams-na-
tionalisme en rechts-extre-
misme. Het gaat er niet om 
die mensen buiten te zetten 
of hen onze (gebrekkige?) re
gels en attitudes op te leggen 
(zie fiskale en sociale fraude 
...), het gaat er evenmin om te 
verwachten dat zij het beter 
zouden hebben zonder er zelf 
verdienste aan te hebben. Wij 
staan een kansenbeleid voor, 
dat bij het onderwijs begint en 
eindigt bij de permanente vor
ming, voor migranten maar 
ook voor eigen mensen. Beide 
zijn belangrijk, beide hebben 
recht op de nodige aandacht. 
Het zal een andere aanpak 
vergen, maar die mag niet 
achterwege blijven. 

Prof. Vermeersch gaat o.i. on
voldoende in op de vraag hoe 
de samenleving omgaat met 
probleemgroepen. Toch is het 
erkennen van een gerecht
vaardigd wij-gevoel lang geen 
gebruik in intellektuele mid
dens, zodat dit aspekt er voor 
ons gunstig uitspringt. 

Bart Haers 

<=» Cultuur en Nationalisme, 
prof. E. Vermeersch. Ons 
Erfdeel, nr.1 37ste jaargang 
1994. 
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AMIM 
IN DE RAND VAN HET AMNESTIEDEBAT: 

HET VERHAAL VAN EEN KLEINE GARNAAL 
Vorige week maakte de VU haar „globaal amnestie-plan" 
bekend. De partij stelde een reeks maatregelen voor die 
het mogelijk moeten maken alle gevolgen van repressie 
en epuratie, nu een halve eeuw geleden, weg te werken. 
De Volksunie wil rond haar voorstel een sereen debat, een 
rListige dukiutsie die niet uitmondt in een zwart-wit-be-
nadering van het amnestiedossier. 
Eén van de vele verhalen die nogmaaU aantonen hoe ge
nuanceerd men de kollaboratie moet beoordelen i) dat van 
Roger Deblaere uit Meulebeke. Hij deed ons „als kleine 
garnaal" het relaas van zijn lotgevallen. 

Roger D e b l a e r e w e r d op 21 
m a a r t 1926 in Ruise lede 
(Wes t -Vlaande ren ) gebo
ren. Hl) h a d vijf b roe r s 

en één zuster. H e t gezin w e r d 
t radi t ioneel katol iek opgevoed . 
Vade r D e b l a e r e w e r k t e bij de 
zendmas t in Ruiselede, bij de te
lefonie. Hij w a s niet politiek ak-
tief, m a a r wel sympa t i san t van 
de Kathol ieke Par t i j . R o g e r D e 
blaere komt d u s duideli jk niet 
uit een Vlaamsgez ind , laat s taan 
Vlaams-na t ionaa l , m idden . 

In 1941 g ing Roge r als vijftien
jarige k n a a p naa r W e n e n om er 
school te lopen, samen met z'n 
twee broers . D e ouds te b r o e r 
h a d g e h o o r d da t in Oos tenr i jk 
grat is onderwi js w e r d vers t rek t . 
O m d a t het gezin D e b l a e r e er 
alles beha lve w a r m p j e s in zat — 
vade r D e b l a e r e moes t een ge

zin van negen o n d e r h o u d e n in 
volle oorlogsti jd ! — v e r t r o k k e n 
de dr ie jongens n a a r W e n e n . 
D a a r geno ten ze van s ep t ember 
'41 tot jun i '42 technisch onde r 
wijs. 

Roge r h a d het in W e n e n hele
maal met makkeli jk, hij w a s nog 
nooit l anger d a n twee dagen 
van huis gewees t en de scho
lieren moch ten van he t ganse 
schooljaar niet naa r huis . Bo
vendien k e n d e hij geen enkele 
v r e e m d e taal , w a t het volgen 
van lessen in he t D u i t s zeke r 
niet vergemakkel i jk te . M a a r ge
lukkig k reeg R o g e r veel hu lp en 
s teun van zijn o u d e r e b roe r s . 

In juni 1942 w e r d de school 
gesloten en moesten de mees te 
leerl ingen gaan w e r k e n in S a n k t 
Valentin bij de firma Niebe lun -
gen, Roge r Deb lae re w e r d er 

Een "sfeerbeeld" van Sint-Kruis uit één van de vele poëzk-albiinw 
dk in het kamp werden bijgehouden. 

samen met één van z'n b roe r s 
naar toe ges tuu rd . Bij Niebe lun-
gen w a r e n toen ru im ach tdu i 
zend mensen aa.n de slag. Ro
ger h a d er niets tekor t , •want hij 
w o o n d e in een huisje bij de fa
briek, w e r d goed be taa ld en h a d 
zeker geen honger . Toch moes t 
er zeven dagen op zeven, twaalf 
u r e n g e w e r k t w o r d e n . 

M a a r enkele m a a n d e n later 
w e r d Roge r D e b l a e r e valselijk 
beschu ld igd van sabotage . Als 
gevolg daa rvan k reeg hij dr ie 
m a a n d e n cel o n d e r toezicht van 
de Ges t apo . D a t w a s voor de 
jongen een vreselijke tijd. In een 
cel, no rmaa l voorz ien op 2 bed
den, verbleef Roge r met twint ig 
lo tgenoten . 

Dagel i jks w e r d e n ce lmakkers 
gemar te ld , en iedere och tend 
hoo rden de gevangenen het 
vuu rpe l e ton doodvonissen uit
voeren . Ge lukk ig kon Roge r de 
G e s t a p o e rvan over tu igen da t 
hij onschuld ig w a s en w e r d vri j
gela ten . 

VLAAMSE 
CONCENTRATIE 
Roger Deb lae re w e r k t e van 
1942 tot 1945 in de fabriek 
in S a n k t Valentin. In mei '45 
w e r d het bedrijf d o o r de A m e 
r ikanen stilgelegd. Roger en z'n 
b roe r s wi lden, zoals iedereen 
t r o u w e n s , zo snel mogelijk te 
r u g k e r e n naa r huis , m a a r da t 
k o n niet. „Het Amerikaanj leger 
ii'iu jamen met de overbiljpelen van 
het Duitje leger een tegenojfenjief 
gejtart tegen het Riuuuich leger. Het 
Rode leger had namelijk al een groot 
deel van Oojtennjk „bevrijd". Sankt 
Valentin Lig midden in de frontli
nie. P(U na heel wat omzwervingen 
kivam ik jainen met m'n broer in 
Linz terecht, vanwaar we met de 
trein naar Namen konden reizen. 
Het werd een verschrikkelijk reu die 
een week lang duurde. Zonder eten 
of drinken zaten vele honderden op
eengepakt in goede re nwagoiu", zo 
ver te l t Roger D e b l a e r e ons . 

O p 8 juni 1945, na een ver
blijf van Vier j aa r in Oostenr i jk , 
k w a m de negent ienjar ige o u d e 
Roge r D e b l a e r e eindelijk thuis . 
Van zijn moede r k r eeg hij te ho-

HOE ZWAAR WOOG HET KRUIS VAN SINT-KRUIS? 

In W I J nr. 50 van 16 de
cember j.1. b r a c h t e n wij in de 
rub r i ek Uitsmijter een besp re 
k ing van het d a g b o e k da t de 
W e s t v l a m i n g R a y m o n d W a t -
t h y schreef in het in te rner ings 
k a m p van S in t -Kru i s -Brugge . 
W a t t h y w e r d er ongevee r zes
tien m a a n d e n lang vas tgehou
den, z o n d e r da t hij ooit w e r d 
veroordee ld . 

O o k Roge r D e b l a e r e zat 
zestien m a a n d e n lang gevan
gen in het k a m p van 
S in t -Kru i s -Brugge , o n d e r m e e r 
in blok , ,U", w a a r ook W a t 
thy verbleef. Al kan R o g e r D e 
blaere zich W a t t h y niet her in
neren , las hij toch d iens dag 
boek . D e b l a e r e s t u u r d e ons 
zijn ui tvoerig, en b i jzonder kr i 
tisch kommen taa r . 

Wij c i t e ren : „Ik twijfel helemaal 
niet aan de gejchiedkiindige kor-
rektheid van het dagboek, maar 
hierbij wil ik wel enkele belangrijke 
opmerkingen maken. Na het lezen 
van dit boek zouden jongere lezers 
kunnen denken dat het verblijf in 
het interneringskamp een verlengd 
vakantieverblijf was. Maar dat was 
het zeker en vajt niet. " 

PLASTRONSOEP 
Vervolgens b e k o m m e n t a n e e r t 
en weer leg t R o g e r D e b l a e r e 
passages uit he t d a g b o e k v a n 
Wat thy , twee volget ikte pa
gina 's lang. W e g e n s plaatsge
b rek k u n n e n w e hier s lechts 
een kleine selektie uit Deb l ae -
res w e e r w e r k b rengen . 

W a t t h y schrijft: blz. 4 6 : „Het 
avondeten dat minder karig toebe
deeld werd dan deze middag smaakt 
lekker."l\A-L. 196: ,Na de middag 
dronken we, nut enkele kamera
den gezellig bijeen, een geurig kopje 
koffie in de kosterijf'l blz. 2 0 0 : 
„...per slot van rekening (heb ik) 
'n tiptop middagmaal ineen gesto
ken dank zij Leo. ,Pataten met de 
kazak'gepeld en gebakken, bouil
lon, spek gebraden en na dit al
les kwam er nog een flink stuk 
,taart'!. Natuurlijk werden ook de 
koffu, sigaretten en sigardlos niet 
vergeten. 7 blz. 2 1 5 : „... Vanavond 
een wonder: rode kolen en daarna 
P!A!P1!!!!. Met een beetje sui
ker smaakt het lekker en daarbij 
'n stuk eierkoek van 's meesters 
bedeling!" 

D e b l a e r e rep l ikeert : „Dit zijn 
slechts enkele voorbeelden van de be
schrijvingen van de maaltijden door 
R. Watthy. Het is magelijk dat hij, 
ab onderkoster, dergelijke maaltij
den kreeg. Ik heb zestien maanden 
lang elke dag hetzelfde menu gekre
gen. Nanulijk 's morgens een vierde 
van een brood, ongeveer 200gr, met 
een halve liter warm water met een 
maltsmaak. Geurige koffie heb ik 
nooit gekregen, 's Middags kregen 
wij een halve liter lauw water met 
een heel lichte poreiimeiak (voor in
gewijden: plastronsoep). Daarmee 
moesten we het stellen. Pataten, 
bouillon of gebraden spek heb ik 
nooit gekregen, 's Avonds kregen wij 
opnieuw een halve liter lauw wa
ter met diezelfde lichte porewmaak. 
Daarmee moesten we het opnieuw 

stellen tot 's morgens. Pap of eier
koek heb ik nooit gekregen. Ik heb 
zestien maanden honger gehad en 
wa^i enorm vermagerd toen ik vrij
gelaten ben, en heb sindsdien nooit 
geen poreuoep meer gegeten. " 

Watthy schrijft: blz. 2 0 4 : „De 
zon brandt hard en maakt de men
sen loom die liggen te zonnebaden 
en te praten over die vrede... "I blz. 
194: „De zon staat hoog aan de 
hemel en we liggen opnieuw een 
flink stuk van de namiddag te zon
nebaden. Het wordt verboden nog 
in ontbloot bovenlijf te liggen doch, 
waar de bewakers het niet komen 
zeggen stoort er zich niemand aan." 

D e b l a e r e repl ikeert : „Ik twij
fel er niet aan dat R. Watthy ai) 
onderkoster regelmatig mocht zon
nebaden. Wij mochten enkel in de 
voormiddag en in de namiddag een 
half uurtje wandelen. Dit gebeurde 
in rijen en onder strenge bewaking. 
Wij hebben wel enkele malen mo

gen ,zonnebaden' tijdens de geor
ganiseerde uitstapjes naar zee. Wij 
mochten regelmatig gaan wande
len in de duinen tussen Oostende 
en Raversijde. Het enige wat we 
moesten doen, was de niet ontplofte 
munitie die we tijdeiui onze ,zon-
newandeling' tegenkwamen, verza
melen. Wij moesten dus de duinen 
gaan ontmijnen." 

BEVOORRECHTE 
GEVANGENE? 
Roger Deb lae re beslui t zijn 
reeks o p m e r k i n g e n : „Zoals U 
merkt was het verblijf in het inter
neringskamp Sint-KruLi niet voor 

iedereen zo rooskleurig aLi R. Wat
thy beschrijft. Ik wil hiermee ook 
aantonen dat dagboeknotities van 
één bevoorrechte gevangene zeker 
niet veralgemeend mogen worden„ 
De meeste gevangenen waren heel 
zwak en fel vermagerd aLi ze vrijge
laten werden. Voor de familieleden 
van de gevangenen was het uiter
aard ook een vreselijke tijd. Vele 
vrouwen en moeders van gevange-
lun hebben enkel maar met grote 
werkkracht en veel inspanningen 
die tijd kunnen overleven. Voor de 
jongere lezers: zij konden in die 
tijd ook helemaal niet rekenen op 
een bestaansminimum of werkloos
heidsuitkering. " 

KRITIEKLOZE REDAKTIE? 
Tenslot te krijgt ook de W l J - r e -
dak t ie een veeg uit de p a n : „Ik 
kan niet begrijpen dat het boek 
van R. Watthy in zon uitvoerig 
artikel van WIJ besproken wordt, 
zonder dat dergelijke opmerkingen 
gemaakt worden. Ik meen dat ons 
weekblad het aan zijn lezers ver
plicht 'is de hierbij gemaakte op
merkingen alsnog mede te delen. Ik 
hoop dat in de toekomst de boekbe
sprekingen wel iets kritischer zul
len gebeuren." 

Toch zijn wij zo vrij hier enkele 
opmerk ingen bij te m a k e n . 

O f R a y m o n d W a t t h y een be
voor rech te gevangene w a s w e 
ten wij met . W I J k regen slechts 
zijn d agboek o n d e r ogen, en 
h e b b e n ge t r ach t da t te besp re 
ken. Een enquê te h o u d e n bij 
alle eks -ge ïn te rnee rden van 

S in t -Kru is is niet doenbaar , 
d a a r o m w e z e n w e er de lezer 
in onze besp rek ing duidelijk 
op da t (we ci teren let ter l i jk) : 
„De schrijver geeft een genuanceerd 
beeld van de repressie zoaLi hij die 
aan de lijve ondervond, en van het 
kampleven (...) ". 

Bij ons we ten heeft R a y m o n d 
W a t t h y ne rgens geschreven 
da t S in t -Kru is een vrolijk va
kantieverbl i j f wa^. In onze be
sp rek ing s taa t t r o u w e n s da t de 
a u t e u r v a n het dagboek v ind t 
da t in de ,grote geschiedschr i j 
v ing ' te wein ig reken ing gehou
den ^vordt met het menselijk, 
he t moreel , het fysisch en het 
psychisch deel van de vele t ien
du izenden van wie de zaak op 
een vr i jspaak of een bui tenver -
volgingsstel l ing uitliep, en met 
dit van h u n families. Di t kan u 
lezen in he t v o o r w o o r d van z'n 
dagboek . 

D a t hij de in te rner ing als een 
lou te r ing e rvoer wil d a a r o m 
nog niet zeggen da t hij be
w e e r t da t alle gevangenen de 
delgen zorgeloos fluitend door
b rach ten . Wij schreven t rou
w e n s ook da t W a t t h y z'n 
k r a c h t pu t t e uit zijn v room ge
loof— hij t r ad ooit b innen in het 
noviciaat van de pa te rs D o m i -
n ikanen , m a a r moest afhaken 
w e g e n s ziekte — m a a r da t het 
onwaarschi jnl i jk was „...dat alle 
geïnterneerden van Sint-KruLi het
zelfde religieus besef hadden." 

( t s ) 
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ren da t vade r D e b l a e r e en de 
ouds te zoon ge ïn te rnee rd wa 
ren in he t k a m p van 
S in t -Kru i s -Brugge A m p e r dr ie 
u u r la ter w e r d e n Roge r en zijn 
b roe r d o o r de r i jkswacht vr ien-
dehjk u i tgenodigd om hun va
der te gaan bezoeken Z e wer 
den ech te r vas tgehouden , en zo 
verbleef Roge r D e b l a e r e van 9 
juni 1945 tot 10 ok tobe r 1946 
in he t i n t e r n e r i n g s k a m p van 
S in t -Kru is 

Roge r Deb lae re b e w e e r t nooit 
officieel beschu ld igd te zijn van 
kol laborat ie G e d u r e n d e zijn 
zestien m a a n d e n d u r e n d e ge
v a n g e n s c h a p w e r d hij tw^eemaal 
o n d e r v r a a g d d o o r een onde r 
zoeks rech te r H e t enige w a t hij 
te ho ren k reeg w a s da t hij ner
gens van kon beschuld igd wor 
den , en dat hij , ,snel" t e r u g zou 
vr i jkomen 

O v e r zijn verblijf in S in t -Kruis 
ver te l t Roger D e b l a e r e ons „Ik 
verbleef ondenneer in blok „ U". Toe
vallig zaten er daar ook meiuen 
du veel Vlaanugezinder waren dan 
ik Met name de zaon van Irma 
LaplaMe en een jonge Antwerpse 
advokaat, Valeer Portier, die later 
ANZ voorzitter zou worden Het ge
volg van het lange verblijf bij deze 
meruen waa dat ik na mijn be
vrijding lid geworden ben van de 
Vlaamse Concen t ra t i e " 

Alijn bevri jding kw^am pas in 
1952, w a n t n a 16 m a a n d e n 
hechtenis m S in t -Kru is moest ik 
nog 12 m a a n d e n m he t Belgisch 
leger d ienen In totaal h e b ik 
dus g e d u r e n d e zes jaar, t i jdens 
mijn mooiste jeugdjaren, mets 
a n d e r s gekend d a n verp l ich te 
arbeid, gevangenissen en ver
pl ichte legerdienst " 

N a zijn legerdiens t w e e k R o g e r 
Deb lae re ui t naa r Brussel R o 
ger Deb lae re „Samen met Meej-
ter Van der ELit heb ik de VolLuinie 
in BriiJMl helpen opstarten Ik ben 
altijd, ook nadat ik weg waj in 
Brujdel plaatselijk bestuurslid ge-
weest Dit ben ik ook in Meulebeke 
tot op heden gebleven, in tegenötel-
lurg tot heel veel anderen " 

( t s ) 
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l i r DE REGIO 
WEST-VLAANDEREN 

MAART 

Wo. 9 I Z E G E M : Plantijnzaal 
POB 19u 30 3de deel kursus Ro
ger Raveel Org VSVK 

D o . 10 B R U G G E : Waker Luyten 
over ,,Amnestie' Om 15u in De 
Gulden Spoor, 't Zand 22 Org 
Informativa 

Za. 12 I Z E G E M : Zaal Trefpunt, 
Kon Boudewijnstraat, 20u Kam-
pioenenviermg Org Kaartersklub 
De Vlaamse Vrienden 

Vr. 18 I Z E G E M : Vlaams Huis 
vanaf 2 Ou eerste kaarting Ook op 
20/3 vanaf 1 Ou Org Kaartersklub 
De Vlaamse Vrienden 

Vr. 18 R O E S E L A R E : Reuze 
Groentenkaarting, in Dienstencen
trum t Leeu\vke, Hugo Verneststr 
4, vanaf 18u 30 Ook op 19/3 vanaf 
17u en om 20/3 vanaf lOu Org 
Vlanajo Roeselare 

Za. 19 B R U G G E : Verkennende 
lentewandeling met gids m de 

®ANT 
MAART 

Vr. 11 S T E E N O K K E R Z E E L : 
3de Milieuweekend van De 
Vlaamse Gaai-Natuurbescherming 
Opening om 20u door Jurgen 
Ryon Gastspreker Michel Jans-
sens In de Vrije School Ter Ham, 
Van Frachenlaan 25 Open op 11/3 
vanaf 20u , 12/3 van 10 tot 19u en 
op 13/3 van 9 tot 17u 

Wo. 23 L E U V E N : Opvoering „De 
honden in het zegekoor" Om 20u 

Chartreusewijk S ta r tom l l u aan 
Novotel Duur van de wandeling 
1 uur Org VU-Brugge Info 
050/35 ee 87 

Za. 19 A D I N K E R K E : Dansfeest 
,,Lentefuir', vanaf 20u in feest
zaal Gemeenschapshuis, Kerkweg 
5 Met discobar Speedo Inkom 150 
fr, w k bij bestuursleden 120 fr 
Iedereen welkom Org VU-Adin-
kerke/De Panne 

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

Ma. 21 I Z E G E M : Bovenzaal Oud 
Stadhuis, Korenmarkt, 15u Ro 
ger Verkarre met ,,Kleine dingen 
maken het leven mooi" Org 
VWG-Izegem 

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

in Auditorium Minnepoort, K Al-
bertlaan 52 Inkom 200/180 Info 
KVHV Leuven (016/22 90 9 8 ) 
Org KVHV 1 s m Vlaamse ver
enigingen van Leuven 

A P R I L 

Za. 9 A S S E : Jaarlijks Eetfestijn 
VU-Asse, in zaal Toverfluit, Ge
meenteplein Vanaf 18u Ook op 
10/4 van 1 lu 30 tot 16u en op 11/4 
vanaf18u 

OOST-VLAANDEREN 

MAART 

Wo. 9 D E N D E R M O N D E : Stad
huis, Grote Markt, om 20u Ge-
spreksavond,,Gemeentelijk Jeugd
beleid , met Herman Lauwers en 
Lieven Dehandschutter Org J o 
hannes Ockeghemknng en Dosfel 

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 360 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 21u 30 
in feestzaal De Vlasschaard, Gents
esteenweg, Hemelveerdegem 
(Lierde) Ook op 13/3 van l l u 30 
tot 15u Volw 350 fr, kinderen 200 
fr Org VU-Geraardsbergen 

Za. 12 SINT-MARTENS-LAr 
T E M : Lentefeest met warme been-
hesp Om 19u 30 in het Parochi
aal Centrum, Latemstraat 32 te 
St Martens-Latem Deelname 600 
fr p p Info en inschrijvingen 
09/282 49 27 (voormiddag) 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 1 lu 30 tot 15u Op het 
menu visgerecht of steaks Org 
VU-Denderleeuw-Welle-Idder-
gem 

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

Di . 15 SINT-NIKLAAS: Zaal 
,,Nectar', Driekoningenstraat 48, 
om 20u gespreksavond ,,De hor
monenmaffia , met Jaak Vande
meulebroucke Org A Verbrug-
genkring en Dosfel 

Di . 15 O U T E R : VWG-vergade 
ring, om 14u 30 in buurthuis De 
Pallieter Smid Lambrechtstraat 

O p de dagorde o m ,,De bejaarde 
in het verkeer" 

Wo. 16 SINT-NIKLAAS: Beter 
omgaan met tijd en energie 
Mini-kursus (2de deel op 23/3), om 
20u in de Sted Openbare Bibli-
oteek, Heymanplein 3 Deelname 
400 fr, met-leden 450 fr Inschrij
ven op tel nr 776 87 43 Org 
F W - S t Niklaas 

Za. 19 SEVT-AMANDSBERG: 
VU-Lentefeest Om 20u m zaal 
Kring H Hart, H Hartplein 2 
Breugelbuffet en desserttafel aan 
350 fr p p Gastspreker J aak Van
demeulebroucke Inschrijven vóór 
18/3 bij Erwin Herman (251 50 08 
- na 18u ) Org VU-St Amands-
berg 

Za. 19 S r N T - D E N I J S - W E S T -
R E M : Jaarlijks Vriendenmaal Om 
19u 30 m het Gildenhuis, Loof-
blommestraat Gastspreker is Bert 
Anciaux Inschrijven bij Anne De 
Keuckeleu-e (222 91 83) of J o n s 
Dewaele (222 51 52) Deelname 
500 frpp, -21j 350 fr Org 
VU-St Denijs-Westem/Afsnee 

Zo. 20 AALST: Opvoering van 
,,De dood met de kogel" Om 
I5u 30 in de teaterzaal van het KC 
De Werf Molenstraat 51 Org 
Vlaamse Knng Land van Aelst en 
Broederband-Aalst en Dender
streek, I s m Dienst Kultuursprei-
ding en KC van bestuur Volksont
wikkeling en Openb Bib Kaarten 
053/77 44 97 Toegang 200 fr (le
den 150 fr) 

Zo. 27 AALST: 2e Volks-
unie-Spektakeldiner in feestzaal t 
Kapelleken, Meuleschettestraat 34 
te Aalst Van l l u 30 tot 15u een 
volledige menu aan 500 fr p p (kin
deren 300 fr) Org VU-Aalst 

A P R I L 

Vr. 25 G E R A A R D S B E R G E N : 
Opvoering , De dood met de ko
gel ' Het proces Vindevogel naar 
het boek van Valere Depauw Om 
20u m het Vléiams Huis, Stations
plein 22 te Geraardsbergen Inkom 
100 fr 

LIMBURG 

MAART 

Vr. 11 B R E E : Tony Van Dyck, 
oud-Oostfronter, en auteur van 
,,Zo stierven zij, en wij ', over 
,,Amnestie'' Voor wie ' '" Om 20u 
in zaal Cambnnus Toegang gratis 
Org S M F Limburg 

Za. 12 R I E M S T : Smullen naar 
keuze (uit vier schotels aan diverse 
pnjzen) van 18 tot 20u Om 20u 30 
Schepenbal met orkest Little 
Creek Inkom 120 fr, w k 100 fr 
Org Nieuw-Riemst 

Za. 19 N E E R P E L T Derde 
Vlaamse Kwis Om 20u in paro
chiezaal De Kenlings, 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 Cambnnus te 
Bree Org Ijzerbedevaartwerk
groep M a a s e i k - V W G Maasoete-
ren Bree 

ZATERDAG 
26 MAART 

VU-EURODAG 
IN DE SCHAKEL 
TE WAREGEM 

13 u. so
l s u. 30 

VU-KAMPAGNE-
AGENDA 

Z a t e r d a g 2 6 m a a r t : V U - E u -
rodag in het K u l t u u r c e n t r u m 
De Schakel te W a r e g e m om 
1 3 u 3 0 - 1 8 u 3 0 

• KoUoquium met als cen-
trcial gegeven de voors te l l ing 
van de p r o g r a m m a t e k s t 
„ V l a a n d e r e n in E u r o p a " 

• Voorstel l ing VU-Euro l i j s t 

• S lo t toespraak d o o r alge
meen voorz i t t e r Ber t Anci
a u x 

M a a n d a g 2 8 m a a r t : 
V N O S - u i t z e n d i n g - V U o p 
TV, om 22u 55 o p T V 1 „ J e 
zal m a a r jong en VU-voorz i t -
t e r zijn" 

V a n a f 2 8 m a a r t : , ,De kleine 
s te r ren van E u r o p a " — Rei
zende ten toons te l l ing Vor
mingscen t rum Lodewijk D o -
sfel 

11 a p r i l t o t 30 a p r i l : A r r o n -
dissemente le r aden me t voor -
stel lmg van de V U - k a m p a g n e 

D o n d e r d a g \4 a p r i l : 
V N O S - R a d i o , Rad io 1, om 
1 9 u 2 0 

D i n s d a g 10 m e i : V N O S - u i t -
zend ing — V U op TV, om 
22u 55 op T V 1 

Z a t e r d a g 2 8 m e i Na t iona le 
Verk iez ingsmeet ing In t e rna 
t ionaal K o n g r e s s e n c e n t r u m te 
G e n t 

Z o n d a g 12 j u n i : Euro -ve r -
kiezingsdcig 

regio Brussel 

Voor een belangnjke non profit 
organisatie aktief binnen de Vlaamse 
regio en met standplaats te Brussel 
selekteren wij op korte termijn 
2 kadermedewerkers m/v 

Stafinedeweiker 
Rnandën 

U knjgt hoofdzakelijk een finanaeel kontrolerende en adviserende 
taak U bent 27 a 32 jaar en genoot bij voorkeur een ekonomische 
universitaire opleiding U beschikt over een scherp analytisch inzicht 
weet op een effiaente wijze de noodzakebjke informatie te vergaren 
en weer te geven m duidelijke en overzichtelijke rapporten U ziet in 
deze job de mogelijkheid uw ekonomische achtergrond verder aan 
te scherpen en uit te bouwen 

Stafinedeweiker 
Tiansport 

Uw takenpakket omvat zowel de ekonomische als logistieke 
problemaüeken van het transport m de brede zin van het woord 
U bent 27 a 35 jaar genoot een algemene universitaire vorming en 
voelt zich vnj sterk aangesproken door de problematiek van het 
transport in het algemeen U koppelt een voldoende algemeen 
ekonomisch inzicht aan een sterk studiegenchte geonenteerdheid 
en een vlot schnftelijk uitdmkkingsvermogen U bent kreatief en ziet 
in deze vakature de mogekjkheid deze problematiek diepgaander te 
evalueren 

Onze opdrachtgever garandeert u een interessante job met ruimte 
voor mitiatiefname, zelfstandigheid en diudelijke ontplooungskansen 
De funkties situeren zich in een tijdelijk dienstverband 

Interesse"^ Schnjf met uitgebreid c v 
naar G De Cock Personeelsadvies 
t a v Mevr H Nicasy Maastnchter 
steenweg 8/3 te 3500 Hasselt 
WIJ garanderen absolute diskretie PERSONEELSADVIES 

HASSELT GEEL ANTWERPEN LEUVEN BRUGGE 
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IrllCnr 
ANTWEREJ 

MAART 

Za. 12 B O E C H O U T : Studiedag 
„Minder milieuhinder rond de 
luchthaven". In „Hof van Reyen", 
Oude baan 39. M.m.v. Johan Sau-
wens en de burgemeesters van Ant
werpen, Boechout, Borsbeek, 
Hove, Mortsel, de Kamer van 
Koophandel, de Vlaamse Lucht
vaartmaatschappij, Agalev, VA-
TUV. Aanvang: lOu. Org. : 
Vlaamse Culturele Werking. 

Di. 15 BERCHEM: Kwisavond. 
Inschrijven voor 9/3. Inkom 100 fr. 
Om 20u. in KC 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 

Kapellekeshoet. Org. 
pen. 

Vr. 

SMF-Kem-

18 BERCHEM: Uitvoering 
van Telemann's Matthauspassion 
n.a.v. 25 jaar Kantiek (Berchem) 
en 50 jaar H. Familie met het Don 
Boscokoor. Om 20u.30 in Sint-Hu-
bertus, Victor Jacobslei. 

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. 

ROUWKLEDING 
voor dames en heren. 

Ook grote maten aanstonds beschikbaar. 

UNIFORMEN EN C E ' R E M O N I E K L E D I N G 
in grijs en zwart. 

• 
Mogelijke retouches worden dadelijk uitgevoerd 

terwijl U een tas koffie of pilsje drinkt. 

A12B00MSESTEENWEG35 AARTSELAAR 

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). 

Zo. 20 MORTSEL: In de voet
sporen van F. Timmersmans, e.a. 
Lentewandeling o.l.v. Walter Luy-
ten. Aanvang: 14u. aan Opsomer 
Timmermans Museum, Netelaan A 
(achter Zimmertoren). Einde rond 
17u.30 in lokaal VNC-Lier. Info: 
Leen Veron (449.35.23, na 19u.). 
Org. : VU-Mortsel. 

Vr. 25 BOECHOUT: Ledenfeest 
van VU-Boechout-Vremde. Vanaf 
20u. in feestzaal Molenhuis, Rei
gersmolenstraat 33 te Vremde. 
Menu aan 1.200 fr. (alles inbe
grepen). Inschrijven bi Door Ja 
cobs, Vinkenstraat 48 te Boechout 
(455.20.13). 

Vr. 25 H O B O K E N : Uitvoering 
van Telemann's Matthauspassion 
n.a.v. 25 jaar Kantiek (Berchem) 
en 50 jaar H. Familie met het Don 
Boscokoor. Om 20u.30 in H. Fami-
he, St.Bernardsestwg. 

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

Za. 26 EDEGEM: 12de Volks
zangavond ,,Kom zing met mij". 
Om 20u. in zaal Elzenhof, Kerk
plein Edegem-Elsdonk. Toegangs
prijs 200 fr. Kaarten: Roos Stoffe-
len. Ter Voortlaan 62 
(03/440.09.38). Org.: VNSE. 

Zo. 27 MECHELEN: Eerste pan-
nekoekenfestijn van de Mechelse 
VU. In zaal Rerum Novarum, 
St.Lambertuslaan 18 te Muizen, 
Mechelen. Van 14 tot 18u. 

APRIL 

Vr. 8 HEIST O/D BERG: 
Vlaamse Kring Rodenbach nodigt 
uit op Kultuuravond in KC Zwane-
berg. Info bij voorzitter Roger Van 
Dyck (015/24.80.86). 

Za. 16 MECHELEN: Eendaagse 
studiereis ,,Langs onze westelijke 
taalgrens", o.l.v. Walter Luyten. 
Enkel voor VU-bestuursleden en 
hun families. Info: 03/482.11.93 of 
fax 03/482.44.58. 

Do. 21 ANTWERPEN: Samen 
naar toneel in het Antwerps Zee
manshuis. T.A.R. voert op: Die 
van lerneffe. Een lachsukses. Kaar
ten: 400 fr. tel. 03/233.17.57 of 
03/238.82.08. 

Za. 23 BERLAAR: Naar het 
ANZ-zangfeest in een groepsreser-
vatie rondom Walter Luyten. Kaar
ten voorbehouden én betalen vóór 
10/4. Info: 03/482.11.93, fax 
03/482.44.58. 

SKM-
KOOPAVOND 
VERDWIJNT! 
Ingevolge een in te rne reorga
nisatie en be te re w e r k p l a n n i n g 
en m e d e tengevolge van de ver
schuiv ingen bij de k o o p g e 
w o o n t e n van onze k lan ten 
w o r d t vanaf heden de d o n d e r 
d a g a v o n d - k o o p a v o n d bij S K M 
afgeschaft zodan ig da t he t mo-
d e h a r t van België de vo lgende 
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open ingsu ren in d e toekoms t 
zal h a n d h a v e n : alle w e r k d a g e n , 
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(med . ) 

KB-Woning- en Gez insverzeker ing 

Zo de bank 
Bent u wel voldoende verzekerd? Voor wie onderverzekerd Is, betekent 

schade door brand, storm of wateroverlast ook financieel een ramp. Met 

de KB-Woning- en Gezins-verzekering loopt u geen enkel risico. De 

Kredietbank vergoedt u de volledige heropbouwwaarde. Ook schade aan 

uw inboedel wordt tot het verzekerde bedrag volledig vergoed. Bovendien 

geniet u een gratis Huisbijstandsverzekering: bij ernstige schade hebt u 

recht op gratis 

huisvesting, kinderoppas,... Neemt u de aan-vullende Gezinsverzekering, 

beter bekend als de 'Familiale', dan is de premie hiervan extra voordelig. 

Zo hebt u voor een bescheiden bedrag absolute gemoedsrust. 

K R E D I E T B A N K . T H U I S B IJ DE BANK VAN HIER. 

De KB-Woning- en Gezinsverzekering wordt afgesloten bij Omniver NV, verzelteringsonderneming, 
toegeiaten onder codenummer 0393 
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TWEEMAAL ZONDER OVERSCHOT 
Sporting Ander lech t beweert dat het in de voorbije da
gen gouden zaken heeft gedaan. Europees werd er met 
1-0 gewonnen tegen de FC Porto en op dlag geloven de 
Bnudelaard dat de halve finale^i van de Europacup 1 bin
nen bereik liggen. Nationaal geraakte Sporting met een 
0-0 weg op Olympia. Club Brugge, dat tweemaal dterker 
wcu, ciLiagde er niet in te scoren en vooral daardoor bleef 
Anderlecht nog (even?) voorop liggen ui de race om de 
landstitel. Maar daarmee Li het dan ook allemaal verteld. 
Want noch tegen Porto, noch tegen Club Brugge speelde 
de Koninklijke uit het Ajtridpark met vorstelijke allures. 

Van Anderlecht-Porto ont
hielden we vooral dat veel 
zitplaatsen onbezet bleven. 
Eigenlijk werd daar maar 

weinig aandacht aan geschon
ken maar het betekende wel 
wat. Het publiek begint te be
grijpen dat het topvoetbal uit 
zijn voegen barst. Toegangs-
kaarten van meer dan duizend 
frank en alles gegarandeerd van 
de eerste tot de laatste minuut 
op de buis. E^n mens moet gek 
zijn om er nog voor uit zijn ze
tel te komen. Voorlopig maak
ten de klubs zich geen zorgen. 
De televisie past wel bij. Alhoe
wel niemand, ook de betrokke
nen niet, durft voorspellen hoe
lang de omroepen zichzelf nog 
geweld zullen blijven aandoen 
in de beschamende opbodrace 
zonder uitzicht en zonder einde. 

De wedstrijd zelf w£is geen on
vergetelijke gebeurtenis. Het 
mocht dan al de tweehonderd

ste Europacupmatch van An
derlecht betreffen, het scheen 
de volgelingen van Johan Bos
kamp niet tot uitzonderlijkde 
daden te kunnen inspireren. An
derlecht won uiteindelijk niet 
onverdiend omdat het in de 
tweede helft harder -werkte en 
ook wel gevaarlijker was dan de 
om onbegrijpelijke redenen te-
rugplooiende Portugezen. Zelfs 
een manager als Bobby Robson, 
een man toch die mets meer te 
verliezen heeft, bleek aangetast 
door het virus dat gemakke-
lijkheidshalve ,,realistisch voet
bal" wordt geheten. Hij rea
geerde zich na de match niet 
helem£ial ten onrechte af op de 
scheidsrechter maar vergat er 
wel bij te voegen dat hijzelf 
en niemand anders mee verant
woordelijk was voor een neder
laag die Porto had kunnen ver
mijden. Er wordt anders wel 
vreemd gereageerd in de Cham-

EEN ONVERGETELIJK 
IJSFEEST 
Het Olympisch ijs is nog niet ge
smolten in Lillehammer. Noor
wegen is nog aan het nafees-
ten. De winterspelen van 1994 
waren immers een model. Het 
grote land met weinig inwo
ners oogstte alom lof en be
wondering. Zelfs Szamaranch, 
die wandelende bankrekening, 
^verd er stil van. Hij had zoiets 
nog nooit meegemaakt. Vraag is 
of de Spaanse opportunist bui
ten kategorie zich ook vragen 
heeft gesteld naar de toekomst 
toe. 

Lillehammer was een verade
ming omdat het gebeuren men
selijke proporties behield. De 
kompetities bleven overzichte
lijk. Niemand hoefde zich af te 
vragen waar het hoofd eerst te 
wenden. Zelf hadden -we enkel 
vragen bij de zogeheten Mo-
gulls, het akrobatisch skiën dat 
beter naar het cirkus zou ver
wezen worden. Maar dat kon er 
naast al die heuse echte kompe
tities nog net bijgenomen wor
den... 

Twee vaststellingen toch. Het 
kunstschaatsen, ongetwijfeld de 
meest populaire en ook meest 
telegenieke discipline, worstelt 
nog met erfenissen van het ver
leden. De puntentoekenning 
stond volop ter diskussie en ge
schiedde nog binnen de con
touren van de vroegere ,,spor
tieve oorlogssfeer" tussen ver
schillende nationaliteiten. Het 
probleem moet nu gauw een 
oplossing krijgen. Daarnaast 
mochten ook princiepsvragen 

worden gesteld. Is het kunst
schaatsen voor vrouwen voor
bestemd om een kinderdisci
pline te blijven? Het optreden 
van Katarina Witt was een ver
ademing, een streling voor het 
oog ook. Maar de gewezen 
Oostduitse oogstte vooral waar
dering bij het publiek. De jury 
hield zich aa.n technische voor
schriften en had geen oog voor 
de sfeer en de boodschap van 
het optreden van de grootste 
onder de kampioenes. 

Diezelfde jury moest ook het 
optreden gedogen van Tonya 
Harding, de Amerikaanse 
„schaatsende -wesp" die liefst 
van al herrie en opschudding 
veroorz£iakt en wiens al dan met 
opgefokte geschil met Nancy 
Kerrigan zoveel animositeit met 
zich bracht dat hun onderlinge 
duel in de States goed was voor 
het zevende grootste kijkcijfer 
uit de geschiedenis... 

Die kijkcijfers werden bij ons 
natuurlijk niet gehaald. Er wer
den nauwelijks beelden getoond 
door onze nationale omroepen. 
Geen geld meneer. Zal -wel zijn 
natuurlijk. Al kan men natuur
lijk ook prioriteiten stellen. In 
Lillehammer werd veertien da
gen lang topsport van de bo
venste plank geserveerd. Vlaan
deren bleef daarvan verstoken. 
Tenzij de sportliefhebbers zap
ten naar Nederland of Euro
sport. Wat ze hopelijk gedcian 
hebben. Het was immers zonde 
de Winterspelen niet mee te be
leven. 

Anderlecht werd in Brugge drie vierden van de match overspeeld. Maar Club faalde bij de afwerking. 

pions League. Men gaat er van
uit dat wie op verplaatsing één 
puntje pakt met Milan door
mag naar de halve eindstrijd. 
Een wel optimistische redene
ring die impliceert dat thuis 
minstens vijf op zes punten vî or-
den gehaald en dat... de ploeg 
van Berlusconi nauwelijks een 
puntje zal laten liggen. Wat we 
eerst nog moeten zien vooraleer 
we het zullen geloven. 

Anderlecht zelf was alvast in de 
wolken met het resultaat. Men 
sprak al over de wederopstan
ding. Het dal lag achter Sport
ing. Maar m Brugge viel daar 
weinig van te merken. De rege
rende kampioen werd drie vier
den van de match overspeeld 
door zijn zelfzekere uitdager die 
evenwel faalde bij de afwerking. 
Club miste de kleine spits van 
Cercle die de avond voordien 
nog maar eens vernietigend had 
toegeslagen achter de Mechelse 
kazerne en die nu toch stilaan 
als groot transferwild moet wor
den opgejaagd... 

Anderlecht werd voor de gele
genheid nog maar eens rechtge-
houden door zijn doelman. Club 
Brugge, dat mentaal en fysiek 
frisser voetbalde, -was dus de be
tere ploeg. Met slechts één punt 
achterstand blijft voor de West
vlamingen natuurlijk alles mo
gelijk. Zeker omdat Anderlecht 
voorlopig verder strijdt op drie 
fronten en nu al serieuze slijta-
geverschijnselen zichtbaar wor
den... Bovendien behoort een 
nationale bekerfinale tussen 
Club en Sporting tot de moge
lijkheden. Het kan en zal dus 
nog heel spannend worden. 
Waarmee andermaal bewezen 
wordt dat met tonnen geld in 
voetbal nog altijd geen zekerhe
den kunnen worden gekocht en 
dat moet de grote poenschep
pers toch wel nerveus maken... 

Naar aanleiding van Club-An-
derlecht deden in ons vader
lands voetbal de zogeheten ste
wards hun intrede in onze stadi
ons. Zij -worden verondersteld 

een verzachtende invloed op de 
voetbalzeden te zullen uitoefe
nen. Het betreft een soort onge-
-wapende burgerpolitie. Mensen 
die normaliter hetzelfde dialekt 
moeten spreken als de desbe
treffende spionkoppen en die 
uit ervaring weten hoe brandjes 
snel en doeltreffend kunnen 
w^orden geblust. De eigenlijke 
politie waarborgt dan de rug
dekking zoals de Brugse kom-
missaris De Bree zo gevat -wist 
te zeggen... Zij komt maar tus
sen wanneer de vlammen te 
hoog opslaan. 

Op zichzelf verdient het initi
atief steun en krediet. Het is 
-waar dat geüniformeerde orde
handhavers een alles behalve 
kalmerende invloed uitoefenen 

op heethoofden en dat bijgevolg 
bijna een klein leger zou moe
ten -worden ingeschakeld om de 
veiligheid alsnog te verzekeren. 
Op termijn dreigt die toestand 
onbetaalbaar te worden. Hij is 
het trouwens al. Vandaar het 
nieu-we initiatief dat niets te 
vroeg komt. De bond en de 
klubs zullen moeten blijven zoe
ken neiar betaalbare oplossin
gen -want de kans is groot dat 
de plaatselijke en andere over
heden de betrokkenen uiteinde
lijk de onvermijdelijke rekenin
gen zullen presenteren. Waarbij 
mag worden gevreesd dat nie
mand de geëiste bedragen zal 
kunnen ophoesten. 

Flandrien 

ONVERWACHTE KAMPIOENE 
Normaal moest het Ingrid 
Delagrange -worden. En in
dien dat niet lukte zou Vero-
nique Collard haar slag -wel 
thuishalen. Het nationale 
veldloopkampioenschap bij 
de -vrouwen zou volgens een 
vooraf vastliggend scenario 
verlopen. Zoveel stond vast. 

De kenners misrekenden zich 
evenwel volledig. Delagrange 
piekte eerder in het seizoen en 
Collard en anderen verslik
ten zich in de moeilijkheids
graad van de omloop in Mon-
ceau-sur-Sambre. De enige 
die blijkbaar \vist -waar ze mee 
bezig was heette Lieve Sie
gers. 

Niet meer van de jongste en 
ook nog moeder van een paar 
kinderen. Zij -was aan de ^ve-
deropbouw toe en beschikte 
over voldoende reserves en 
taktisch inzicht om tot een
ieders verrassing nationjial 
kampioene te worden. Weini
gen hadden met die mogelijk
heid rekening gehouden. 

Bij de mannen stond er tradi
tiegetrouw geen maat op Vin
cent Rousseau. De Waal liep 
een ,,thuis-wedstnjd", had de 
omloop uitgetekend en -was, 
is en zal nog -wel een tijdje 
een paar klassen te sterk zijn 
voor de verzamelde konkur-
renten. De wereldkampioen 
halve maraton doet dezer da
gen wat hij wil. Hij moet mjiar 
verschijnen om te zegevieren. 
Hij was nooit sterker. Het 
-weinige -weerwerk dat Rous
seau deze -winter werd ge
boden kwam van een andere 
Waal, Rudy Walem. Wordt 
het geen tijd dat de Vlaamse 
veldlopers zich vragen stellen 
en konklusies trekken. Wat 
we vandaag meemaken -was 
voor tien jaar ondenkbaar. 
Waarmee we Rousseau's 
klasse niet aanvechten. Inte
gendeel. De Waal etaleerde 
in de voorbije maanden inter
nationale klasse. Hij verdient 
de be-wondering en -waarde
ring die hem in ruime mate te 
beurt viel. 
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JEUGDBOEKENWEEK? 
NOOIT VAN GEHOORD! 
De jeugdboekenweek, die loopt 
van 9 tot 24 maart onder het 
weinig origineel motto Wie 
boekt, die i'indt, is in zijn 23ste 
jaar. J e zou denken dat ,,de 
week" dan al volwassen zou 
zijn, meiar ieder jaar heeft ze 
nog last van groeistoornissen. 
Want ieder jaar wordt ze gro
ter, zo groot zelfs dat een spon
sor heeft moeten afhaken, om
dat het boven diens hoofd 
groeide. 

De ECI-klub voor boeken en 
platen gaf wat meer, volgens de 
ECI-direkteur een totaal van 
een half miljoen, wat natuurlijk 
beter klinkt dan vijfhonderd
duizend, maar hetzelfde blijft. 
En ook minister Weckx opende 
zijn hand, waaruit gul enkele 
miljoenen meer stroomden. En 
terecht, want kinderboeken 
zijn belangrijk. Hiervoor w^erd 
hij beloond met de openings
speech op de perskonferentie 
van het Nationaal Centrum 
voor Jeugdliteratuur ( N C J ) . 

PRIETPRAAT 
Om het een beetje oneerbiedig, 
maar in de taal van de PS te 
zeggen, waren de capo's, dea
lers, pushers en verlokkers van 
het kinderboek op die perskon
ferentie samen gekomen om de 
minister een ellenlange rede te 
horen uitspreken, die duidelijk 
borstklopperij was maar eigen
lijk over niets ging, en •waarin 
weer eens de belofte van de 
vaste boekenprijs en de uitke
ring van leengeld aan auteurs 
en uitgevers werd beloofd. Ze 
hoorden ook de voorzitter van 
het N C J , Albert Van Nerum, 
in onvervalst Antwerps uit z'n 
nek kletsen, een kinderachtig 
verhaaltje van Griet Claerhout, 
plaatsvervangend diensthoofd 
N C J , die blijkbaar meende een 
stel idioten toe te spreken, en 
illustratrice Kristien Aertssen, 
die een pleidooi hield voor een 
vakbond voor illustrators. 
Waarom ? Omdat jonge teke
naars nu eenmaal aan lagere 
prijzen werken dan de geves
tigde "ivaarden, en dat zou niet 
mogen. Eigenlijk hield Kris
tien een pleidooi voor de oude 
ratten, want indien beginners 
evenveel moeten rekenen, grij
pen uitgevers waarschijnlijk 
toch naar een gevestigde 
waarde, wat er wel eens toe zou 
kunnen leiden dat we voor een 
toekomst komen staan, waarin 
er geen nieuwe aanvoer van 
kreatieve tekenaars meer is, 
omdat ze toch niet aan de bak 
komen. 

Wim De Mont van de VBVB 
had de aangename taak om het 
aktieboek (prijs 99 fr.), een 
groot formaat prentenboek, 
een speurboek van Michel 
Gruyters, een juweeltje met 12 
groot formaat platen, met onge
veer 10 verhalen, voor te stel
len. Dit schot in de roos heet 
De verdwenen snoepjes. Waar 
Wim de Mont die dag niet 
over praatte was over de Boe-
kenpauwwinnares, terwijl die
zelfde morgen reeds in Het Volk 
^vas verschenen dat de vonge 
spreekster, Kristien Aertsen de 
winnares was. Maar boeken-
leeuwen, boekenwelpen en 
boekenpauw waren pas voor de 
perskonferentie van de VBVB 
die een week later plaatsgreep. 

BOEKENLEEUW 

In het mooie Erasmushuis te 
Berchem k'wamen dezelfde 
mensen een week later bij el
kaar om de prijswinnaars te 
vernemen. De meest begeerde 
kinderboekenprijs in Vlaande
ren in de Boekenleeuw^, ook 
omdat de ASLK hem heeft ver
guld met 100.000 fr. Hij kan 
enkel door een Vlaams auteur 
worden gewonnen. Dit jaar 
werd het Diane Broeckhoven 
met Bruin zonder zon (Houte-
kiet), het verhaal van Runu die 
met haar adoptiemoeder naar 
haar geboorteland Bangladesh 
gaat. De kennismaking met 
haar Oosterse achtergrond laat 
een diepe indruk na. Volgens 
de jury valt het levensechte 
plot en het direkte taalgebruik 
op. Joernaliste Diane Broeck
hoven die een beetje op zwerf
tocht is tussen diverse uitge
vers, lijkt mij echter een iets 
te opzettelijk verhaal te heb
ben geschreven, een beetje te 
zweverig en te fijngevoelig, met 
nogal wat gefïlosofeer en te 
weinig handeling. Een beetje 
boven de petjes van kinderen 

heen. Mjiar omdat het een prijs-
•winnend boek is, zullen kin
deren het wel in de maag ge
splitst krijgen en velen zullen 
er wel weer een boek-aversie 
aan overhouden. Wat wel voor 
het boek pleit is dat het erg 
leuk is uitgegeven. 

WELPEN 
Gregie de Mayer kreeg een 
boekenwelp voor de mooi ver
zorgde uitgave In de put (Al-
tiora). Dit was duidelijk een 
inhaalbeweging, een kompen-
satie voor een fout in het verle
den, toen het inhoudelijk veel 
leukere De fiets vergeten 
w^erd. In de kategorie infor
matieve boeken ging de boe-
kenw^elp naar Marita de Sterck 

en Klaas Verplancke voor E^n 
vijf met negen nullen (Lan-
noo), eigenlijk de katalogus op 
de tentoonstelling met dezelfde 
naam. Een echt leuk boek dat 
leert hoe alle soorten, kleuren 
en rassen met elkaar moeten le
ren leven, want dat we anders 
naar de verdommenis gaan. 

De boeken-welp voor het beste 
boek in vertaling ging dit jaar 
naar het onding Rudi Renvar-
ken (Altiora) van Uwe timm. 
Humor op z'n Duits, flauw, 
flauw ,̂ flauw. J e vraagt je af of 
de jury heeft zitten slapen toen 
ze met deze ^veIp bezig -was. 
De originele Zw^itserse uitge
ver heeft zowat alle uitgevers 
in Nederland en Vlaanderen 

afgelopen. Na het schandaal 
van vorig jaar, toen er geen 
Boekenleeuw werd toegekend, 
moet er bij de VBVB duidelijk 
eens \vorden nagedacht over 
een nieuwe formule, waarbij 
ook kinderen inspraak hebben 
in de nominaties. 

ENKELE FEITEN 
Het openingsfeest gaat dit jaar 
door op 26 plaatsen. Een grote 
zoekaktie naar auteurs en teke
naars IS de feestelijke inluiding. 
Er IS het leesprojekt, w^aarbij 
vooral dat voor het eerste en 
tweede jaar sekundair onder
wijs opvalt, waarin Ron Lan-
genus (tekst) en J a n Bos-
schaert (tekeningen) schitte
rend samen -werkten. Dit is 
een verhaal met een wedstrijd, 
een speurtocht naar de Zwarte 
Dame, die je kunt oplossen 
vanuit je zetel, maar die je ook 
aktief kunt doen. Er is een 
programmabrochure met vol
ledige -wegwijzer doorheen de 
talloze aktviteiten, een redelijk 
goeie keuzelijst met boeken in 
verband met het tema speur
neuzen, geheimen en detekti-
ves, er is de ideeënbrief, er 
zijn de hebbedingen (gadgets). 
Kortom het is weer Jeugdboe
ken-week en zeg nu niet dat je 
er nog nooit hebt van gehoord ! 

Reddy 

•feiivAïig 

DIERENPLEZIER 

Een hoogtepunt uit de kleuter-
literatuur van de jongste maan
den is ongetwijfeld De ver
schrikkelijke vijf van Wolf 
Erlbruch, vertaald uit het Duits 
door Inneke Ris. 

E^n wratlge pad, een bitsige 
rat, een nijdige spin en een 
slaperige vleermuis treuren en 
zeuren om hun lelijkheid, en 
het daaruit voortvloeiende feit 
dat niemand hen nog aardig 
vindt. Het is uiteindelijk een 
saxofoonspelende hyena die 
hen opbeurt en hen hun zelfres-
pekt terugbezorgt. Dat het op 
de duur een dolgezellige boel 
-wordt hoeven -we u niet te ver
tellen, hoe het feestje afloopt 
leest u zelf-wel. 

Het moraaltje van het verhaal
tje zit in de woorden die de 
hyena op een bepaald ogen-

De verschrikkelijke vijf zijn lelijk maar jympa 

blik uitspreekt: „Of anderen je 
nu mooi of lelijk vinden doet er hele
maal niks toe. Het gaat om daden ! 
Voor jezelf, en voor de anderen. " 

De schrijver zorgde zelf voor 
de meesterlijke tekeningen bij 
de tekst. De erg karakteristieke 
,,personages" schijnen zo uit 
een tekenfilm te zijn ^veggelo-
pen: krachtig maar met vlotte 
hand getekend. Het warme ko
loriet bekomt de auteur-teke
naar mede door het vakkundig 
aanwenden van pastelkrijt. En 
al is het afwijkende formaat (30 
cm breed en slechts 21 hoog) 
niet erg praktisch hanteerbaar, 
de tekeningen komen hierdoor 
in ieder geval prima tot hun 
recht. 

(ts) 

c» De verschrikkelijke vijf. Wolf 
Erlhruch. Uitg. C. de 
Vries-Brouwers, Rotterdam, 
1993, 475fr. 

EEN SMERIS VERTELT 

Rechercheur De Cock van het 
Amstredamse pohtieburo War
moesstraat, hoofdfiguur uit de 
gelijknamige, razend populaire 
reeks speurdersromans, is een 
hersenspinsel van de heer Baan-
tjer. Baantjer, tot voor een tien
tal jaren zelf rechercheur van 
buro Warmoesstraat aan de 
Walletjes, verdient een aardige 
stuiver bij met z'n Cock-boe-
ken, want van de ruim veertig 
titels die de serie nu al rijk is 
gingen er in Nedereland inmid
dels zon twee miljoen eksem-
plaren over de toonbank. 

Bij ons komt de verkoop ook 
al aardig op gang, en een aan
tal boeken -werd in het Duits 
vertaald. De avonturen van De 
Cock verschijnen ook in Ame
rika. OmwUle van het fatsoen 
heet De Cock daar -wel DeKok, 

B rechercheur 
aantjer 

Baantjer schrijft over mensen 
van "zijn"Amsterdam 

want Kok -wil in Amerika zoveel 
zeggen als lul bij ons ! 

Baantjer schreef naast z'n 
Cock-boeken nog een hele re
sem ander -werk. Eind jaren ze
ventig, begin tachtig verscheen 
er een aantal boeken die kwa 
geest en onderwerp nauw aan
sloten bij de politieromans van 
Bciantjer. In Rechercheur Baan
tjer van bureau Warnwesstraat 
vertelt schreef de speurneus, 
vanuit zijn eigen jarenlange er
varing, over het menselijk ge
drag dat soms enkel irritant, 
soms uitgesproken misdadig is. 
Deze verhalen, met gebeurte
nissen die allemaal berusten op 
autentieke ervaringen van de 
auteur, werden nu opnieuw in 
drie delen uitgegeven. 

Baantjer schrijft over de mensen 
van ,,zijn" Amsterdam. Misda

digers en slachtoffers die soms 
van slechte wil, roekeloos en 
k-waadaardig zijn, vaak ook aan
doenlijk, komisch of belache
lijk, maar in verreweg de meeste 
gevallen alleen maar zielig en 
triest. Deze ,,memoires" van 
Baantjer lezen even vlot als de 
boeken met De Cock in de 
hoofdrol, slechts wanneer je be
denkt dat het hier geen fiktie 
betreft stokt het lezen wel eens. 

(ts) 

c» Rechercheur Baantjer van bu
reau. Warnwesstraat vertelt. 
Deel 1, 2 en 5. Uitg. Fontein, 
Baarn, voor Vlaanderen ver
spreid door Uitg. Westland, 
Schoten, 1993, 160 blz. per deel, 
248 fr. per deeL 
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KÜLT-ÜURTJE 
HAYDN IN BRUSSEL 

MUZIEK ALS GENEESKRUID 
In het kader van de cyclus Au
thentiek en concertant was vo
rige week de Wiener Akademie 
te gast in het Brusselse Pa
leis voor Schone Kunsten met 
een programma dat uitsluitend 
aan Haydn was gewijd. Opge
richt in 1985 bestaat het or
kest grotendeels uit jonge men
sen die via hun spel op au
thentieke instrumenten en hun 
doorzichtige, dinamische aan
pak zo dicht mogelijk in de 
buurt van de intenties van de 
komponist trachten te komen. 
Stichter en dirigent Martin Ha-
selböck zit hiermee in het voet-
sproor van Nikolaus Harnon-
court, Christopher Hogwood, 
Frans Bruggen, en niet te ver
geten, onze Sigiswald Kuijken. 

Affiniteit 

Haydn zong ooit in de St.Step-
hansdom, was straatmuziekant, 
stak zijn voelhorens uit, leerde 
m Wenen het vak, maar vergat 
de inspiratiebronnen van zijn 
geboortestreek niet, het Bur-
genland, ergens in bene
den-Oostenrijk, met zijn idylli
sche rust en zijn volksdeuntjes. 
Later liep hij met pruik en in 
het rood gekleed aan het hof 
van vorst Esterhazy, waar de 
muze hem tot tientallen mees
terwerken inspireerde. Intus
sen was zijn faam zo groot ge
worden dat hij tweemaal naar 
Engeland w^erd uitgenodigd 
w^aar hij zijn tw^aalf meest be
kende en meest gespeelde sim-
fonieën schreef. 

De Wiener Akademie bracht 
er twee van: n° 101, bijge
naamd De Klok die hciar bijnaam 
dankt aan het getik van de 
begeleidingsfiguur in het an
dante, en n° 102. Daartussenin 
speelde Reinhold Friedrich zijn 
bekendste concerto, dat voor 
trompet. E^n programma ge
kruid met vondsten en motie
ven die Haydn schijnbaar 
moeiteloos uit zijn mouw 
schudde. Een geneeskruid te
gen droefgeestigheid. 

Om Haydn goed te portrette
ren moet men enige affiniteit 
met zijn werk hebben. Ooit zei 
me een Wener: ,,Ga niet naar 
een koncert met werk van Mo-

Jodeph Haydn vergat nooit de 
Irupiratiebronnen van zijn ge
boortestreek. 

zart of Haydn, uitgevoerd door 
von Karajan. De man voelt zich 
met deze muziek niet verwant". 
Die verwantschap was er wel 
bij Martin Haselböck. De sim-
fonieën klonken lichtvoetig 
maar nooit banaal of alledaags. 
Zo ontdekte ik in het adagio 
van De Klok iets van het don
kere en misterieuze uit Mozarts 
treurmuziek voor een logebroe-
der, hoorde ik in de menuetten 
flarden van boerendans en pas
torale rust, herinneringen aan 
Haydns geboortestreek, en ge
noot ik van de zwier en het 
reliëf in de snelle onderdelen. 

Haydn zou zijn trompetkoncert 
hebben geschreven voor Anton 
Weidinger die een trompet met 
kleppen had uitgevonden. Een 
curiosum dus. Solist Reinhold 
Friedrich gaf een ironische in
leiding (,,mag ik mijn instru
ment een castraat noemen?") 
en een vertolking die opviel 
door geestigheid en luchtig
heid. 

Maar waarom zou klassieke 
muziek altijd gepaard moeten 
gaan met uitgestreken gezich
ten en stadhuis-woorden ? Deze 
avond was voor mij verstrooi
ing. Gelukkig kan dat nog. 

(wdb) 

KOM, ZING MET MIJ 
EEN NIEUW LIED 
Op zaterdag 26 maart 1994 om 
20 uur gaat in zaal Elzenhof 
(Kerklein Exiegem-Elsdonk) de 
12de volkszangavond ,,Kom, 
zing met mij!" door. Die avond 
•worden de laureaten van de 
^vedstrijd ,,Een nieuw lied voor 
ons volk" bekroond. 

Met artistieke medewerking 
van: het koperkwintet Frans 
Van den Brande, het kamer
koor „Tamerice" uit Edegem, 
de Klaroentjes uit de school v/d 

Patronaatstraat Edegem. De al
gemene leiding van de zanga
vond berust bij Gust Teugels. 
De belgeleiding bij Leo Van Pe-
teghem. 

Toegangsprijs: 200 &•. 

c» De organuiatie u) in banden 
van VNSE KuÜureU Kring en 
FW. Voor kaartenverkoop kan 
men terecht bij Rood Stoffelen, 
Ter Voortlaan 62 te Edegent 
(031440.09.38). 

ANTIGONE, 
VOLGENS JEAN ANOUILH 

Antigone is een prinses uit de 
Griekse mytologie, één van de 
hoofdfiguren uit de epische 
sagencyclus van Thebe. Ze 
was de dochter van Oedipus 
en locabte, een tragisch paar. 
Kreoon regeerde over Thebe 
en bij een belegeriing worden 
Antigone's broers Eteocles en 
Poiyneices gedood. 

Eteocles die aan de kant van 
Thebe stond, ,,de goede kant" 
volgens Kreoon, krijgt een 
staatsbegrafenis en groot eer
betoon. De ,,verrader" Poiy
neices, al-weer volgens Kre
oon, mag niet begraven -wor
den en moet als voer voor 
honden en roofvogels blijven 

liggen. Antigone verzet zich 
tegen dit gebod en is bereid 
om, ten koste van haar le
ven, haar plicht te \er^ uilen 
tegenover de dode. Wanneer 
Kreoon ontdekt dat Antigone 
zijn gebod niet naleeft, laat hij 
haar opsluiten in een rotsgraf 
waar ze zelfmoord pleegt, in 
de dood gevolgd door haar 
verloofde Haemon, Kreoons 
zoon. Antigone is een zeer 
tragische figuur en heeft door 
de eeuwen heen vele auteurs 
geïnspireerd: van Sophocles 
en Euripides over Racine, 
Hölderlin, Hasenclcver en 
Bertolt Brecht. 

Antigont van Jean Anouilh 

werd m 1942 geschre^en en 
ademt mede daardoor een 
donkere wanhoop uit, een bit
ter nihilisme. 

Bij Anouilh is Antigone geen 
politieke aanklacht gewor
den, maar een aanklacht te
gen het leven, tegen de zin
loosheid van het bestaan. 

c^ Antigone. In Theater 
Ivonne Lex, Lange Nietiw-
dtraat 81, 2000 Antwerpen. 
Regie Ivonne Lex. Van 12 
t.e.nv 27 maart '94 en van 7 
april t.e.nu 12 juni '94. Reij-
voor,iteUingen mogelijk tijdend 
deze periode. FUttervatie: 
03/234.30.M 

DRIEKWART EEUW VOS 

75 JAAR WERKEN 
AAN VREDE 
Het Verbond van Viaamje Oud-
dtnjdem (VOS) bestaat dit jaar 
7b jaar. Van bij het ontstaan in 
1919 heeft het Verbond naast 
de behartiging van de stoffe
lijke belangen van haar leden 
binnen en via de Vlaamse be
weging een rol gespeeld voor 
de ontvoogding van de 
Vlaamse gemeenschap. 

GETUIGENIS 
Maar bovenal is VOS een 
vredesorganisatie die vertrek
kend van het zogenaamde IJ -
zertestament blijft ijveren 
voor Nooit meer oorlog. Zelf
bestuur en Godsvrede. Van
daag hanteert men liever de 
begrippen Vrede, Vrijheid en 
Verdraagzaamheid maar in 
•wezen gaat het om dezelfde 
inhoud als deze van driekwart 
eeuw geleden. 

76 jaar bestaan vraagt een 
jubileumprogramma en dat 
wordt nu zaterdag 12 maart 
om 16u. ingezet met een aka-
demische openingszitting in 
het ASLK-auditorJum, hartje 
Brussel. 
Men moet geen lid van VOS 
zijn om er aan deel te nemen, 
iedereen die de idealen van 
VOS deelt is van harte wel
kom. 

De zitting begint met de vi
deomontage IJserkinderen 
-waarin Vlaamse oudstnjders 
uit de Grote Oorlog getuige
nis afteggen. 
De algemeen VOS-voorzitter 
Herman Vandezande verwel
komt, waarna Frans-Jos Ver
doodt de historische achter
grond van 75 jaar VOS toe
licht. 

-wil het vervolgens hebben 
Over de komende 75 jaar \'an 
VOS. 
De voorzitter van de Vlaamse 
Raad Eddy Baldewijns houdt 
de gelegenheidstoespraak. 
Joemahst Mare Platel die de 
zitting leidt formuleert ook de 
slotbeschoirwingen. 
Het kwartet Mtuiica Celeste 
luistert de feestelijke ope
ningsbijeenkomst op die met 
een receptie besloten -wordt. 
Verder op het jaar gaan nog 
festiviteiten door: op 30 maart 
a.s. de opvoering van Coppé-
lui door het koninklijk Ballet 
van Vlaaanderen in de Ant
werpse Stadsschouwburg. In 
oktober gaat er, m samen-
•werking met de Gentse uni
versiteit, een -wetenschappe
lijk symposium door over een 
Vlaams buitenlands beleid. 

ERE- EN 
BESCHERMKOMITEE 
Met de dames Rika De 
Backer-Van Ocken en Vicky 
Daels-Gekiere, dochters van 
Vlaamse Oudstrijders, als me
ter werd een ere- en be-
schermkomitee opgericht. 
Storting van SOOOfi-. geeft 
recht op vermelding als ere-
komitee-Iid. Giften vanaf 
lOOOfr. geven recht op een fis
kaal attest. (rek.nr. 
001-1158864-77 met vermel
ding 75 jaar VOS). 

<:» Info: Wie. alled wil weten 
over juhiUumprograma en 
werking van 75 jaar VOS kan 
dteedd terecht op het Algemeen 
dekretariaat VOS, 
E.Jacgmaintaan 124 te 1000 
Bruddel (02/217.34.65- fax: 
021219.95.75) 

MOZART TE ANTWERPEN 
Op maandag 21 maart e.k. or
ganiseert Het Vlaams Kamer
orkest het vierde abonnements-
koncert van het seizoen 
1993/94. Dit koncert vindt 
plaats in de Koningin Elisa-
bethzaal te Antwerpen. Aan
vang om 20u.30. 

Het Vlaams Kamerorkest treedt 
op o.l.v. de Koreaanse gastdiri-
gent Kyung-Soo Won. Zij stel
len u een volledig Mozartpro-
gramma voor. Dit programma 
-wordt aangevat met de Sere
nade Nocturno (Serenade nr.6, 
KV 239). Vervolgens begelei
den zij één van onze bekendste 
pianisten van internationaal ni
veau, André De Groote, in het 
Pianoconert nr.9, KV 271, bij
genaamd Jeunehomme. De Sym
fonie nr.29, KV 201 sluit ten
slotte deze aantrekkelijke Mo-
zartavond af. 

c^ Kaarten voor dit koncert kun
nen telefonidch worden bedteld 
op het orkedtdekretariaat, op het 
nummer 031231.46.30 (weekda
gen tijdend de kantooruren), of 
rechtdtreekd via het bespreekbu
reau van de zaal worden beko-

Wolfgang Amadeiu Mozart. 
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MENGELWIK 

EEN EIGENZINNIGE 
SELEKTIE 
ZATERDAG 12 MAART 

THE COLOR PURPLE 
Steven Spielberg verfilmde in 1985 de met de Pulitzer-prijs bekroonde 
roman van de zwarte schrijfster Alice Walker. Zij vertelt het verhaal 
van een jong negermeisje dat door haar vader wordt uitgehuwelijkt aan 
een man van wie ze met houdt en die enkel steun vindt bij haar zus. 
Met briljante vertolkingen van Whoopi Goldberg en Oprah Winfrey. 
(Ned. 1, om 20u.26) 

Whoopi Goldberg in The Color Purple, een jerieujx film van 
top-entertainer Steven Spielberg. Zaterdag 12 maart op Ned. 1, 
om 20u.26. 

STRANDED 
Twee buitenaardse wezens belanden op de aarde en zoekt een schuil
plaats bij een brave oma en haar kleindochter. Een onderhoudende 
SF-film van Tex FuUer uit 1987. (VTM, om 23u.30) 
ZONDAG 13 MAART 

DON CAMILLO EN RUSSIE 
Vijde (en laatste) film in de suksesvolle Don Cami/Io-sene. Burgemees
ter Peppone wil een uitwisselingsverbond met een Russisch dorpje en 
Don Camillo zal die plannen saboteren. Een „opdrachtfilm" voor regis
seur Luigi Comencini, met Gino Cervi, Graziella Granata en uiteraard 
Femandel. (TF 1, om 23u.) 
MAANDAG 14 MAART 

LES NOCES ROUGES 
Boeiende film van Claude Chabrol (1973) over twee overspelige nota
belen die hun respektieve partners vermoorden en nadien mekaar niet 
meer kunnen ontmoeten om de verdenking niet op zich te laden. Met 
prachtige vertolkingen van Stéphane Audran en Michel Piccoli. (Arte, 
om 20u.40) 
DINSDAG 15 MAART 

LEVENSGEVAAR 
Mare Dupain prezenteert een nieuw reportagemagazine waarin mensen 
komen vertellen op welke manier zij uit een hachelijke situatie werden 
gered. In de eerste aflevering vertelt een gezin uit Zemst hoe zij door 
buren uit hun brandend huis werden ontzet. (VTM, om 20uJ0) 

BLOOD OATH 
Australische oorlogsfilm van Stephen Wallace (1990) met Bryan Brovm 
en Deborah Unger. Een historisch interessant juridisch drama waann 
rechtsgeleerden moeten oordelen over de schuld van Japanse oorlogs
misdadigers. Jason Donovan maakte zijn filmdebuut: hij komt bijna 2 
minuten in beeld. (TV 2, om 22u.) 
WOENSDAG 16 MAART 

LAVIEETRIEN D'AUTRE 
Schitterende film van Bertrand Tavemier (1989) over vrouwen die 
op het slagveld van de Eerste Wereldoorlog op zoek gaan naar hun 
vermiste mannen, terwijl het leger op zoek is naar een lijk dat voor 
de Onbekende Soldaat moet kunnen doorgaan. Met Sabine Azéma, 
Phihppe Noirel en Pascale Vignal. (RTBf, om 2Iu.l5) 
DONDERDAG 17 MAART 

SCHATJES 
Bijzonder geslaagd regiedebuut van de Nederlandse TV-regissseur 
Ruud van Hemert. Hij schreef zelf het scenario van deze satire rond 
de konflikten tussen een ouderpaar en hun kinderen. Met Peter Faber, 
Geert de Jong en Rijk de Gooijer. (Ned. 2, om 20u.25) 

TEKENS: OCTAVE LANDUYT 
Biografische dokumentaire vém EUe Saegeman en Anton Stevens over 
de nu 70-jange Octave Landuyt, de erg veelzijdige kunstenaar: schilder, 
beeldhouwer, juweel- en meubelontwerpem, enz... (TV 2, om 20u.30) 
VRIJDAG 18 MAART 

MY STEPMOTHER IS AN ALIEN 
Een weduwnaar/wetenschapper is er na vele eksperimenten in geslaagd 
een buitenaards wezen in zijn laboratorium te halen. Zij is bloedmooi 
en hij trouwt met haar. Maar zijn tienerdochter kan niet opschieten met 
haar ,,rare" stiefmoeder. Amerik. komedie van Richard Benjamin (1988) 
met Kim Basmger en Dan Aykroyd. (VTM, om 20u.30) 

SCHINDLER'S LIST 
Liam Neeson is Ier en een schit
terend teaterakteur, die in het 
National Theater, Gaiety, 
Olympia, Abbey Theater, Du
blin Theater Festival, Project 
Theatre en het Lyric Theater 
rollen vertolkte in diverse stuk
ken, waaronder One flew over the 
Cuckoo'd nejt en Of mice and man. 
Zijn televisieloopbaan strekt 
zich uit van Engeland tot Ame
rika en terug, met gastrollen 
in Miami Vice en Ellui Idland, 
tot meer serieus werk in Arthur 
the King en A woman of öub-
iftance. Met zijn fUmwerk drong 
hij zich langzaam op de voor
grond. Er zijn rollen in The 
Bounty, Excalihur, The muidion en 
Woody Allen's Huöbandj e3 Wi-
i'ej. In A prayer for the dyuig stond 
hij naast Mickey Rourke, Alan 
Bates en Bob Hoskins, maar 
zijn rol als Liam Docherty, de 
IRA-man die Rourke moet li-
kwideren, knalde eruit. In Siu-
pect met Cher en Dennis Quaid 
is hij Carl Wa3me Anderson, 
een rol die je niet vergeet. In 
Dirty Harry: The dead pool zet 
hij de rol van Peter Swan neer, 
de makabere, excentrieke regis
seur van goedkope gruwelseks-
films, die op het idee komt om 
een reeks set-moorden uit te 
denken, om zo de verveling tij
dens de opnamen tegen te gaan. 
In Shinning through, met Michael 
Douglas en Melanie Griffith, 
een film om snel te vergeten, 
speelt hij Franz-Otto Dietrich, 
een hooggeplaatste nazi-officier, 
belast met de bouw van een ge
heim vreselijk wapen. Een inlei
ding voor de ongelooflijk prach
tige rol die hij in Schindler's 
List zal gaan spelen. 

BEROEP SCENARIST 
Auteur Thomas Keaneally ont
dekte nu meer dan tien jaar ge
leden een nazi waar nog wat 
goeds over te vertellen viel, en 
deed dat dan ook. In 1982 ver
scheen zijn boek SchindUr'ö Luit, 
•waardoor hij zelfs de Booker 
Prize in de wacht sleepte, en er 
een schitterende TV-dokumen-
taire van Thames Television uit 
puurde, die reeds in 1983 het 
scherm haalde, en die nu om 
beurten om alle Europese zen
ders te zien is. Jaren later be
landde het boek in Hollywood 
op de tafel van Steve Zaillian. 

Zaillian is veeitig en van Los 
Angeles. In 1993 regisseerde hij 
zijn eerste film. Searching for 
Bobby Fuher (zie W I J 4/94), 
een film over schaken, die meer 
goeie dan slechte kritiek kreeg, 
maar die door het publiek werd 
genegeerd. Zaillian is een ge
wone, eerder onbekende man 
die in dienst van de filmmaat
schappij Paramount is, waar je 
in zijn kantoor de watei-verf-
schUderijen van zijn jonge zo
nen kunt bewonderen. 

Zaillian begon als assistent film 
editor van B-film, en als je hem 
het mes op de keel zet, zal 
hij bekennen dat hij ooit nog 
meewerkte aan de film Breaker l 
Breaker l, die het sukses van 
Chuck Norris inluidde. 

AWAKENINGS 
Ondertussen schreef hij ech
ter zijn eigen scenario's en pro
beerde die aan de man te bren
gen. Hij verkocht er zelfs een, 
dat echter nooit het scherm 
haalde. Wilde het met zijn eigen 
projekten niet zo lukken, werd 
hij toch gevraagd om het spio-
nageboek van Robert Lindsay 

1̂  ^ 
Odcar Schindler, een nazi waar nog wat goedo over te vertellen valt? 

The Falcon C7 The Snowman voor 
John Schlesinger in scenario 
om te zetten. Het ijs was gebro
ken. Wat later schreef hij het 
scenario voor Awakening.) met 
Robin Williams en Robeit de 
Niro. Deze laatste stelde hem 
aan Martin Scorsese voor, die 
op dat ogenblik een scenario
schrijver zocht voor SchindUr'j 
LL)t. Steven Spielberg was toen 
druk bezit met het uitwerken 
van Cape Fear. Ergens onder
weg wisselden de projekten van 
regisseur en de scenarist ging 
mee. Zaillian werkte meer dan 
drie jaar aan het scenario en 
tot op het laatste ogenblik, tij
dens de opnamen, was hij erbij 
om Spielberg en zijn akteurs de 
woorden in de mond te leggen. 

Schindler's List werd een film 
om nooit meer te vergeten, ge
maakt door een Spielberg die 
zichzelf op alle manieren heeft 
overtroffen. Vijftig jaar na de 
bevrijding van de gruwelkam-
pen, maakt een Amerikaan aan 
de hand van het leven van een 
goede nazi, de meest indrin
gende, sobere film die ooit over 
de kampen werd gemaakt. Alle 
Oscarnominaties waardig. 

GOEDE INTENTIES 
Het heeft lange tijd geduurd 
vooraleer Het huis der gees
ten van Isabel Allende omgezet 
werd in filmtaal. Toen de 
Deense dubbele Gouden Palm 
winnende regisseur BUe August 
de zware taak aanvaardde, hield 
ik mijn hart vast. De man die 
zon naturalistische en realisti
sche verhalen als Felle de Ver
overaar en Be)t Intentions maakt, 
zag ik er niet toe in staat het ma
gische van de roman en van La-
tijns-Amerika, ook maar te be
naderen. En gelijk had ik, mooie 
plaatjes en een groteske zijn het 

resultaat, van hetgeen de Ge
jaagd door de wind van deze 
tijd kan worden genoemd. En 
ik heb nooit zoveel vergevings
gezinde vrouwen bij elkaar ge
zien, dit grenst bijna aan maso
chisme. En wat Meiyl Streep, 
Glenn Close en Jeremy Irons 
hier samen bruinbakken in het 
verhaal van de Chileense fa-
miliediktator, is gewoon slecht. 
Gelukkig zijn er nog Winona 
Ryder en Antonio Banderas. 

JAPANSE AUTEUR, 
ENGELSE LANDADEL 
Toen ik de Japanse auteur Ka-
zuo Ishiguro leerde kennen, zat 
hij te signeren aan de Penguin-
stand op de Londense Boeken
beurs. Een beminnelijk man, 
wiens zachte karakter van hem 
af te lezen was, en die een goed 
woord over had voor iedereen. 
Dat \veerspiegelt zich ook in de 
verfilming door de Amerikaan 
James Ivory van zijn boek Re
mains of the day, een indrin
gend portret van de Engelse 
landadel. Christopher Reeve is 
een Amerikaans politikus op 
rust en heeft een overgeërfde 
butler, de Engelser dan Engels 
Anthony Hopkins. Daarnaast 
is er de ondergeschikte Emma 
Thompson op wie Anthony tot 
over de oren en verder verliefd 
is. Maar zo is hij perfekt als but
ler, zo is hij een stuntel als aan
bidder. We zijn getuige van en
kele historische gebeurtenissen, 
doordat enkele informele ont
moetingen van vooraanstaande 
uiterst rechtse Europese politici 
aan de vooravond van W O II op 
het riante Darlington Hall door
gaan, maar voor de rest kabbelt 
deze weinig verrassende film 
naar een mooi en rustig einde. 

Will em aneer 

SATERDAG 

AHASVERUS 

„Melina Mercouri zondag 
overleden ", 
las Ahasverus 
Never on Sunday ? 

^M^ 

© 

Zetduivel: 
Hordehandhavers 

© 

Dievenplaag op luchthaven 
Vol de nuit? 

© 

Fraude in kinderdagverblijf 
Kind & Gewin... 

© 
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WEDERWOORD 
SCHERMEN (1) 
Van nabij heb ik de organisa
tie van Ket Amnestiedeel van 
het BRTN-debat Schermen op 
8 feb. j.1. meegemaakt. Wat le
zer Jan Dierick (WIJ , 2 maart 
j.1.) schrijft (lezersbrief „Scher
men") ligt sterk naast de waar
heid. 

Zoals het dit programma past, 
worden sommige delen — vol
gens de aktualiteit — laat inge
vuld. Ook voor senator Willy 
Knijpers. Hij mocht voor ,,zijn 
thesis "getuigen oproepen. Deze 
werden dan door de BRTN-me-
dewerker Koen Devos geselek-
teerd. De heer Dierick aan
vaardde deze opdracht t.a.v. 
beiden. Zonder enige verwitti
ging — bij wie ook — kwam dhr. 
Dierick in de studio niét op
dagen. Spijtig, want zo kon hij 
niet getuigen en viel de betrok
ken tijd open. Niet wetende wat 
er aan de hand was hebben de 
heren Koen Devos en senator 
Kuijpers in uiterste nood dhr. 
Dierick nog eens opgebeld. De 
uitleg van dhr. Dierick was op 
zijn minst uigedrukt, aarzelend. 

Het verbaast me in de lezers-
brief van dhr. Dierick met alleen 
onjuistheden te lezen, maar ook 
een ongepaste vergelijking naar 
ander werk van Kuijpers. Dit 
is niet terzake afgezien van het 
feit dat ze evenzeer onjuist is. 
Uit de zeer vele reakties die na 
de uitzending toekwamen, bleek 
dat Kuijpers een serene, begin-
selvaste en verzoenende hou

ding in het debat heeft aange
nomen. Zij lag volkomen in de 
lijn van wat de VU-parlements-
leden Schiltz, Van Grembergen, 
Lxjones vertelden in de Kamer, 
Senaat en Vlaamse Raad. De 
druk-bijgewoonde VU-pers-
konferentie over het Amnestie
probleem van 1 maart j.1. beves
tigde dit overigens. 

J.V., Kessel-Lo 

SCHERMEN (2) 
Sonder de ware achtergrond 
van de voorbereiding van het 
amnestiedebat in Schermen (8 
feb. j.1.) te kennen verbaast het 
kommentaar van lezer Dierick 
mij zeer. Ik vond de tussen
komst van WiUy Kuijpers hele
maal niet zo minimalistisch en 
braaf. Ik vind zelfs dat hij ons 
standpunt vrij goed heeft weer
gegeven. Het is te betreuren dat 
de gevraagde (wie het ook zij) 
deze geboden kans heeft laten 
liggen. 

Wat zijn appreciatie over het 
werk van Kuijpers betreft moet 
deze als strikt persoonlijk be
keken vi^orden en niet als een 
algemeen geldend. 

P.L., Hofstade 

CAMBYSES 
Er was eens een koning die 
Camb3'ses heette. Vele jaren ge

leden. Er waren toen helaas ook 
al praktijken-a-la-PS-anno-ja-
ren '90 en daartegen ontstond 
het merkwaardige Oordeel van 
Camhyjej. Het was in de tijd 
dat het nog ondenkbaar was 
dat de Antwerpse Provincie
raad een voorstel zoals dat van 
Koen Raets zou weigeren. U 
%veet dat het VU-provincie-
raadslid voorstelde een biezon-
dere raadskommissie van on
derzoek op te richten (24 febru
ari j.1.). 

Cambyses ergerde zich enorm 

EEN KAARTJE 
VOORCEDRIC 

Cedric Koch is een drieja
rige jongen en is kankerpa
tiëntje. Hij had een tumor 
in zijn buikje, en is inmid
dels in herstelperiode. Het 
is de hartewens van Cedric 
zoveel mogelijk wenskaart-
jes te krijgen om in het Gui.-
ncM Book of Recordj te ko
men. Wilt u meewerken aan 
deze droom van Cedric, dan 
kan u hem een kaartje stu
ren. Zijn adres is Cedric 
Koch, Begoniastraat 25 te 
3670 Meeuwen. 

Met dank ! 

Marleen Koch 
(011/79.36.76) 

aan korrupte misstappen van 
machthebbers. Vandaag zouden 
we dat noemen: het gesjoemel 
in de PS-partijfinanciering of 
het gedrag van ex-politicus Van 
Santvoort die ontslag neemt in 
gelijksoortige omstandigheden. 

Wat is de stille wenk waard 
van een schilderij, genaamd Het 
oordeel van Camby,iej ? L-ees aan
dachtig het kommentaarbordje 
onder het schilderij uit 1619: 
„De Perzuche koning Cainbyje^t gaf 
opdracht een corrupte rechter levend 
te vdlen. Met het vel werd de rech-
terdzetel bekleed. AL) waarschuwing 
tegen omkoopbaarheid. Hierna werd 
de zoon tot opvolger benoemd die op 
de jtoel met de huid moejt plcuitjne-
men om zijn vaders mustap gedu
rig te gedenken ". J a n Tengnagel 
(1584-1635) is de naam van de 
schilder, die tevens gerechtsdie
naar was in Amsterdam. 

U ziet, financiële en maatschap
pelijke onregelmatigheden zijn 
van alle eeuwen. 

De uitvoering van bovenge
noemde maatregel is misschien 
een te formuleren dreiging voor 
mislopen politici. 

Alhoewel, er waren grote licht
bakens in de recente politieke 
geschiedenis. Waar is de vervlo
gen tijd van enkele eerlijke ver-
kozenen zoals priester Daens, 
Camille Huysmans, Frans Van 
Der Eist, ex-CVP'er J a n Ver
roken, Walter Luyten ? 

Carine Rincheval, Deurne 

WAAROM NIET? 
Sommigen nemen de breedden-
kendheid van VU-voorzitter 
Bert Anciaux i.v.m. met de ho
moseksuelen kwalijk, hij heette 
hen inderdaad niet onwelkom 
inde VU. 
Onlangs las ik in een Ame
rikaans tijdschrift dat in New 
York op de vooravond van 
St.-Patrlck's Day een groep 
Ierse homo's een optocht hield. 
Spoedig gevolgd door andere 
homo-militanten en zelfs de 
burgemeester van de stad stapte 
met hen mee op. 

Zo ziet u maar... 

dr. O.Laga, Oostende 

D e redaktle ontvangt 
graag brieven van le
zers. Naamloze , scheld
en smaadbrieven gaan 
de scheurmand in. D e 
andere publiceert zij, 
naargelang er plaats is . 

D e redaktie behoudt 
zich het recht voor brie
ven in te korten en pers
klaar te maken. 

Brieven worden onder
tekend met naam en 
plaats van herkomst , 
tenzij de schrijver ver
zoekt Initialen te gebrui
ken . 

AiWOIIfflIZEN 

EEN 
ADVERTENTIE 

IN WIJ 
RENDEERT 

02/219.49.30 

U bent van harte welkom bij 

Karel Van Den Berghe B.V.BA 

VLOER en MUURTEGELS 

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

GEMTBESTÏENWEG 377 
9300 A A I ^ 
(200 m voor de Vijfhuizen) 
Tel 053/700664 

PVBA 

J. BORREMANS-COCK 
& KINDEREN 

Algemene Bouv\/ondernemingen 

Gentsestraat 238 
9500 Geraardsbergen 

TeL 054-41.25.89 

WIJ bouw/en voor u 
sleutel op de deur 

DEVRIESE ^ 
woonveriichting 

baron ruzettelaan 78 
8310 brugge 4 

Jjaan brugge-ooslkamp^ 
V 050 35 74 04 . ' 

Brood- en 
banketbakkerij 

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

SPECIALITEIT 

VAN ALLE 
GELEGENHEIDSGEBAK 

Freddy en Cecile 
Vermeersch-Vaesen 

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

algemene decoratiewerken -

schilderen — betiangen — 

vloerbekledingen — parket — 

louverdrape - luxaflex - .. 

Zitplaatsen feest
zaal voor 100 per-

*4 sonen. Groepen 
en bussen op 

tegen speciale 
prijzen - toeristen
menu 295 fr. 

Brugge bezoeken is ook 
kennis maken met het 

Vlaams 
Ontmoetingscentrum 

^ D e Gulden Spoor 

rechtover uitgang parking 

"t Zand 22 Brugge 
tel. 050-34.30.82 

* dranken ' restaurant 
* snacks * zaal voor 50 pers 

Restaurant «dltjl» 
(uitbater William COPPENS) 

is verhuisd. 

Nieuw adres: 
Assesteenweg 26, TERNAT 

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

650 en 875 fr 

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

tboerenhof 
CAFE-RESTAURANT-FRfTlJUR 

Terras - Lunchroom -
Coffeeshop 
Altamira 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 
Steenhouwrersvesl. 52 

ANTWERPEN 

H^ 
N.V. ZAKENKANTOOR 

HERMAN STEENHOUDT 

1 STATIONSPLEIN, 
9500 GERAARDSBERGEN 

Tel. (054) 41 30 44 

Woonkrediet 
steeds iets beter! 

EEN 
ADVERTENTIE 
I N WIJ EN DE 

TOEKOMST 
RENDEERT 

Sedert 1910 
JAN PAUWELS-DE BRAUWER 

Oude Brugstraat 16,9200 Schoonaarde 
Tel. 052-42.32.46 

Wekelijkse rustdag vrijdag tot zaterdag 18 uur 
Jaarlijks verlof december De familiezaak met traditie 
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ÜIMJIR 
KLEINKUNSTENAAAR COENIE DE VILUERS: 

/ / AFRIKAAN EN FIER HET TE ZIJN l" 
In Zuid-Afrlka u er veeL aan de hand. Het valt op 
hoe voorzichtig het ANC, ^ind^ de vrijlating van Nelson 
Mandela, niet de regering wegen zoekt om uit de iinpajde 
van de Apartheid en het internationale uolenunt te gera
ken. Toch heemt geweld en worden delen van Zuid-Afrika 
jomj in tflagvelden herschapen. D'ukujsies tLUöen Zoeloea 
en ANC worden met harde argumenten bedlecht. Ook 
onder de blanke bevolking heerst onzekerheid over het 
lot van Zuid-Afrika en sommigen kloppen bewuöt de 
haast vanzelfsprekende angsten op in plaats van ze weg 
te nemen. De Afrikaner Weerstandsbeweging en andere 
groepen wijzen elke vorm van machtsdeling af. 

'oeloes en Blank Rechts ne
geren de verkiezingen van g 
27 april a.s., zodat de Zoe
loes de objektieve bondge

noten worden van reaktionair 
blank... 

Hoe kijkt een Afrikaans(-talige) 
kleinkunstenaar tegen deze evo
lutie aan ? Waarover zingt hij 
en wat vindt hij van het leven 
in Vlaanderen en Nederland? 
Ook zijn visie op de kleinkunst 
bij ons was, in een vraaggesprek 
dat W I J met Coenie de Villiers 
had, aan de orde. De kunste-
naiar besloot zopas een toernee 
door Vlaanderen en Nederland. 

„FIETS" 

,,Het is goed om leven hier, 
maar het weer maakt het alle
maal zo triest", was het eerste 
wat hij wist te zeggen. Nu het 
daar aan de Kaap zomer is, zal 
men die verzuchting wel begrij
pen. Toch kreeg de Villiers hier 
een andere wereld te zien dan 
hij zich had voorgesteld. Want 
ondanks de krisis lijkt het er 
hier toch op dat het een onge
meen goed leven is. 

Of het hem echt aantrekt is een 
ander verhaal. ,,Want Bloem
fontein en de Kaap zijn toch 
ook niet te vergelijken." 

De Nederlandstalige kleinkunst 
spreekt de Villiers aan via de 
grote namen, zoals Herman van 
Veen en Boudewijn de Groot, 
terwijl de aktuele generatie hem 
boeit maar ook niet meer dan 
dat. Stef Bos is een van de beste, 
mciar haalt het niet bij de vroe
gere Van Veen van ,,Fiets". 

Al boert de Vljiamse kleinkunst 
met slecht, toch vindt Coenie 
de Villiers dat er niet uitgehaald 
wordt wat er inzit. Het is een 
hard oordeel. Maar wie spreekt 
hem tegen ? 

Tussen de oude ba(a)rden Wil
len Vermandere en Wannes Van 
de Velde enerzijds en de jonge 
Sanne ligt een wereld van ver
schil. Om die kloof aan te tonen 
citeert de Villiers het verschil 
tussen... Mozarts Requiem en 
de Bolero. 

Het valt dan ook op dat b.v. 
Paul Rans of een Dirk van Es-
broek hem niet bekend zijn, 
nochtans moeten dat allicht 

DE PLAATS VAN HET 
AFRIKAANS IN ZUID-AFRIKA 

In 1991 vond in Zuid-Afrika 
de laatste talentelling plaats 
voor de verkiezingen van 
april a.s. 

Zuid-Afrika telt ruim 30 mil
joen inwoners, daarvan spre
ken, lezen/of schrijven 15,2 
miljoen mensen Afrikaans. 

— 11,3 miljoen spreekt, leest 
en schrijft Afrikaans 

- 3,9 miljoen spreekt en ver
staat Afrikaans. 

Men mag dus gerust zeggen 
dat met deze 50% het Afri
kaans in de Republiek een 
sterke positie inneemt. Van 
dit aantal gebruikt 5,7 mil
joen het Afrikaans als moe
dertaal en/of huistaal. 

Volledigheidshalve geven wij 
hier het talenoverzicht naar 
de moedertaalsprekers in 
Zuid-Afrika: 

Zoeloe 8,3 miljoen 

Afrikaans 5,7 miljoen 

Noord-Sotho 3,5 miljoen 

Engels 3,4 miljoen 

Xhosa 2,5 miljoen 

Uit dit overzicht blijkt de 
sterke positie van het Afri
kaans, nl. op de tweede 
plaats. Het Engels komt 
slechts op de vierde rang. 

Uit de telling blijkt ook wie 
Afrikaans thuui spreekt: 2,9 
miljoen blanken, 2,7 miljoen 
kleurlingen, 88.000 zwarten 
en 13.000 Aziaten. 

Afrikaans spreken, lezen en 
schrijven doen: A,A miljoen 
blanken, 3,2 miljoen kleurlin
gen, 7,3 miljoen zwarten en 
337.000 Aziaten. 

(info: Neerlandüa, sept. '93). 

Zuid-Sotho 

Tswana 

Shangaan 

Venda 

Overigen 

2,2 miljoen 

\,A miljoen 

1,4 miljoen 

0,1 miljoen 

2,4 miljoen 

Coenie de VilUerd heeft het in zijn tekdten graag over de universele tenia 's: Liefde, dood, verdriet, geluk, 
en tracht daarin de kijk van de Afrikaander weer te geven. 

voorbeelden van kleinkunst zijn 
die hem zouden kunnen interes
seren. 

Zelf heeft Coenie de Villiers het 
in zijn teksten graag over de uni
versele tema's: liefde, dood, ver
driet, geluk... En tracht daarin 
de kijk van een Afrikaander 
weer te geven. Hij zingt in het 
Afrikaans wat direkt al een ei
gen kleur geeft en de benade
ring een aanwijsbare klank. De 
pianomuziek is een mengeling 
van kleinkunst en lichte jazz. 
Deze kan bekoren en als je ge
woon luistert, zonder vooropge
zette meningen, ha^lt de muziek 
het op het w^erk van heel wat 
van onze taaigenoten. Kwalita
tief en technisch is de Villiers in 
het genre goed te genieten. 

BETEKENIS VAN 
AFRIKAANS 
C. de Villiers: „Het zou fout 
zijn het Afrikaanj te vergelijken 
met oude talen die binnen de kort-
dte keren verdrongen worden door 
het Engel)." Volgens de Villiers 
zouden er zon 18 miljoen Afri
kaans-sprekende inwoners zijn, 
dat is niet niets en benadert 
ciantal Nederlandstaligen eian de 
kille Noordzeekust, (lees ook 
het kaderstukje) 

Bijgevolg is ook duidelijk dat 
er meer mensen Afrikaans spre
ken dan er blanke Zuid-Afrika
nen zijn. Kleurlingen en zwar
ten spreken dus ook de zuster-
tcial en voelen er zich blijkbaar 
niet zo kwaad bij. 

Overigens bezit het Afrikaans 
een sterke poëtische kracht die 
kan bekoren. Ook die andere 

Zuidafrikaanse kleinkunste
naar Johannes Kerkorrel heeft 
dat reeds voldoende bewezen, 
zijn optredens — vaak samen 
met Stef Bos — zijn steeds van 
genietbaar allooi. 

Het komt de Vlaming, die ge
durende jaren Zuid-Afrika met 
Apartheid vereenzelvigde, 
vreemd voor iemand te horen 
zeggen dat hij fier is Zuid-Afri
kaan te zijn. Het klinkt alsof 
hij zich niet bewust is van het 
leed dat terwille van ,,blanke" 
welvaart anderen is aangedaan. 
Maar meteen moet duidelijk zijn 
dat Coenie de Villiers vooral 
fier is dat hij het einde van de 
Apartheid mag meemaken en 
dat op een vreedzame manier. 

C. de Villiers: „Het verbod van 
de Verenigde Staten om zaken te 
doen met de Republiek omivlle van 
de Apartheid ui behalve gebrekkig 
nageleefd en ook gedeeltelijk hypo
criet. De burgerrechtenorganuatleó 
hebben dan nog nauwelljku) werk aan 
de winkel, de w " ' ^ ' ' 
meer. Niemand 
Clinton heeft l 
het lobbyen voc 
verzekerlngdwetgevlng, die preclej de 
zwarten uit de ellende moet helpen." 

TROTS 
Onze kijk op Zuid-Afrika mag 
dan wel enigszins door woede 
om de Apartheid vertroebeld 
•worden, de apartheid zelf mag 
onverschoonbaar blijven. Wij 
kunnen niet anders dan bewon
dering uitspreken voor de moed 
van het huidige bewind te doen 
wat van haar verwacht wordt: 
de Apartheid opheffen en dat op 
vreedzame wijze. Het voorbeeld 
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van Zimbabwe, het vroegere 
Rhodesië, mag een steuntje in 
de rug heten, het blijft een kwes
tie van durf en politieke hard
nekkigheid. Zowel Mandela als 
De Klerk staan hiermee op een 
hoog schavotje, -waar weinig po
litici zich kunnen denken. 
Daarom is de trots van Coenie 
de Villiers best te begrijpen. 

Het apartheidsregime was een 
logische uitloper van een situa
tie die eeuwen lang geleidelijk 
w âs gegroeid. Logisch, omdat 
het in de lijn van de vei%vach-
tingen ligt dat een elite midde
len zoekt om de eigen posities 
te handhaven, tot wanneer die 
onder druk komen door toe
nemende sociale mobiliteit. In 
de Apartheid viel de scheidings
lijn samen met de huidskleur, 
mjiar in Vlaanderen weten we 
welke andere scheidslijnen men 
kan gebruiken om een regime 
in stand te houden. Het is pas 
als een regime stappen zet die 
men vanuit die logika niet meer 

begrijpen, dat er se-
igen gesteld moeten 

In Zuid-Afrika is dat aan de 
hand, wij stellen ons vragen, 
maar zijn ook verwonderd; be
kijken de zaak bewonderend en 
aanvaarden dat Afrikanen trots 
tegen de evolutie aankijken. Zo 
ook Coenie de Villiers. 

Bart Haers 

CS» Hartland, CD van Coenie de 
ViUierd. 75Ófr.(.^50fr.) BedUUen 
bij VAKBEL, Limburgdtr. 90 te 
Gent (09/223.01.36 - fax 
09/225.85.08). 
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