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EERST DIT 

E
nkele gebeurtenissen van 
de jongste weken hebben 
ons geleerd dat het in dit 
federale landje nog met he

lemaal draalt zoals het hoort. 
De burgemeesterswissel in 
Brussel evolueert naar een ou
derwets kommunautair kon-
flikt en de ,,oplossing" voor het 
taalonevenwicht op Buiten
landse Zaken leert ons dat som
mige Vlamingen bij de minste 
frankolone vingerknip aan het 
plooien gaan. Nog steeds ! 

In Brussel, de Vlaamse hoofd
stad, wordt de eerste schepen 
gewraakt omdat hij een Vla
ming is. Los van beschouwin
gen over de gemeente'wet of 
gesloten overeenkomsten zou 
een Vlaming niet in aanmerking 
kunnen komen om de burge
meesterssjerp te dragen. Het 
aloude ,,omdat ik Vlaming 
ben", dat wij reeds definitief 
bijgezet achtten in onze 
Vlaamse liederenschat, blijkt 
aktueler dan ooit! 

Frankofonen in Brussel, ook al 
spreken zij een aardig mondje 

PASSIES NA VIJFIG JAAR NOG NIET GELUWD 

NIEUWE GETUIGEN IN ZAAK-IAPIASSE 
Een getuige te meer bevestigde dat Irma Laplcuföe on
schuldig werd terechtgesteld eind mei 1945. Een bejaarde 
vrouw, tot vorig jaar lid van de Volksunie, verklaarde dat 
het niet Irma Laplaése was die de Duitsers op de hoogte 
bracht van de gijzeling van Duitse soldaten en haar zoon 
Fred in de gemeenteschool van Oostduinkerke, maar de 
Abwehrstelle, Duitsgezinde burgers die de bezetters in
formeerden. Een ere-politiekommissaris, destijds lid van 
het verzet, verklaarde dan weer aan Het Laatste Nieuws 
dat Irma Laplasse bij een ondervraging de verklikking 
bekend had. 

D
e bejaarde vrouw had al 
eerder gepoogd te getui
gen voor Irma Laplasse. 
Zij deed het verhaial van 

haar verwijdering uit de ge
rechtszaal tijdens het proces 
Laplasse. Ze was uit Engeland, 
waar ze in de gevangenis zat, 
overgevlogen om tijdens dat 
proces te getuigen. 

Maar omdat ze de Engelse na
tionaliteit bezat, haar echtge
noot een ter dood veroordeelde 

Nederlands, verklaren onom
wonden dat een Vlaming geen 
burgemeester van Brussel kan 
worden. Aldus degraderen zij 
openlijk Vlamingen tot twee
derangsburgers ! 

Wordt het nu echt geen tijd dat 
de Vlamingen, alle Vlamingen 
en hun politieke partijen, eens 
duidelijk zeggen dat het uit 
moet zijn met zon onverdraag
zame en onwettelijke hou
ding? 

Raar is dat de Vlaamse kuituur
en strijdverenigingen geen 
woord van afkeuring over deze 
arrogantie loslaten. 

De frankofonen verwijten de 
Vlamingen ,,racisme" in de 
Vlaamse rand rond Brussel, ter
wijl zij er volop van faciliteiten 
genieten. Wat nu in Brussel 
vertoond wordt is onvervalst 
racisme. 

Frankofonen hebben nochtans 
geen klagen: zij zijn paritair 
vertegenwoordigd in de fede
rale regering, Vlamingen dul
den dat sommige van hun mi
nisters het Vlaamse deel van de 
bevolking in een andere taal 
toespreken, dat zij in Brussel 
vertikken de pariteit toe te pas
sen, dat zij aan de onheuse 

was, en ze zelf als een "zwarte " 
geboekstaafd stond, mocht ze 
niet spreken. Het zegt veel over 
het hatelijke klimaat waarin veel 
repressieprocessen gevoerd 
werden. 

Met een tegengestelde getui
genis kwam de krant Het Laatste 
Nleuuv aandraven. Deze getuige 
is ere-politiekommissaris, en 
was destijds lid van de Witte 
Brigade m Oostduinkerke. Vol
gens deze man heeft Irma Lap-

behandeling van Vlamingen in 
ziekenhuizen en andere open
bare instellingen geen eiinde 
maken. En dat zij steeds verder 
pogen om Brussel op sluikse 
manier uit breiden, jongste 
vondst is een plan voor een 
soortement „overstapparking" 
ten gerieve van Waalse file
rijders op het grondgebied van 
de Vlciamsbrabantse gemeente 
Beersel. 

Dit staat in schril kontrast met 
de flukse bereidwilligheid 
waarmee minister Claes de taai-
rel op zijn departement heeft 
opgelost. Er was maar één 
kwaje blik van de minister pre
sidente van de Franse Gemeen
schap, Laurette Onkelinx no
dig om de zaak te smoren. 

Welke Vlaamse minister doet 
zo straf als Onkelinx om de 
scheve toestanden in tal van 
andere, nog federaal gebleven 
diensten recht te trekken ? 
Hij/zij kan z'n licht opsteken bij 
J an Caudron die reeds jaren 
bezig is deze wanverhoudingen 
op te speuren. Het VU-kamer-
lid beschikt over een dikke 
klachtenfarde met hopen cijfers 
die tot de verbeelding spreken 
van de lauwste flamingant. 

lasse de Duitsers wel degelijk 
verwittigd dat de weerstand een 
groep Duitse soldaten gevangen 
genomen had. Maar Irma Lap
lasse zou dat bekend hebben 
tijdens een ""ondervreiging"' door 
het verzet, toen ze een pasje 
kwam vragen om haar gevangen 
zoon te kunnen bezoeken. 

Waaruit meteen blijkt dat Irma 
Laplasse niet vreesde zelf ge
vangen genomen te zullen wor
den wegens de "verkJikking" 
van de verzetsstrijders, laat 
staan dat ze vreesde deze "ver
klikking"" met haar eigen leven 
te zullen bekopen. 

De "bekentenis", zo bevestigde 
de ere-politiekoirvmissaris tegen 
zijn oorspronkelijke bedoelin
gen in op televisie, werd trou
wens onder druk verkregen. 
Het verzet was immers op zoek 
naar een zondebok om de hciat 
te koelen van de families van de 
door de Duitsers gefusilleerde 
verzetslui. 

In haar dagboek verhaalt Irma 

Onze verontwaardiging is niet 
van vandaag, herhaaldehjk 
hebben wij hier deze kwalijke 
toestanden aangeklaagd. Dat 
ze heden ten dagen nog bestaan 
IS ergerlijk, dat er niets aan 
gedaan wordt is wraakroe-
pend. 

Bovendien is zoveel zeker, wie 
deze toestand verder laat ver
rotten legt een tijdbom onder de 
jonge federatie. Hoe vaak werd 
ons niet voorgehouden dat het 
unitaire België op het geduld 
van de Vlamingen was ge
bouwd? Wie gehoopt had dat 
met de federale staatsstruktuur 
al de problemen waren opgelost 
zal zijn mening moeten herzien 
en bekennen dat verdere fe-
deralizering de enige uitweg 
is. 

Vlaamse politici, en zeker deze 
van de Volksunie, hebben de 
plicht onophoudelijk te blijven 
hameren op de nagel van de 
eerlijke verhouding tussen de 
twee gemeenschappen. Dat is 
geen achterhaalde romantiek of 
zo, maar een vorm van recht
vaardigheid ! 

JMaurits Van Liedekerke 

Laplasse zelf de ondervraging 
en aanhouding. Ze omschreef 
haar verhoorders als Ivjgelaten 
furiej, en vertelt over grove mis
handelingen, o.m. in aanwezig
heid van de ere-politiekommis-
saris. Later, wanneer Laplasse 
ondervraagd werd door het par
ket en niet meer door de weer
standers, weigerde de doodge
schoten vrouw steevast de be
kentenissen die men haar wou 
laten afleggen te ondertekenen. 

Het was al bekend dat Irma 
Laplasse en haar dochter An-
gèle in de duinen de Duitse 
soldaat Beyer op het lijf gelopen 
waren, een soldaat die mgelijfd 
was bij de kustbatterij van 
Oostduinkerke, maar die eerder 
boer was dan militair. 

Hij was een vriend des huizes 
van het landbouwersgezin Lap-
Icisse, weiarvan de vader lid was 
van het VNV. Het klinkt 
daarom erg logisch dat Irma 
Laplasse, verward en in tranen 
na het oppakken van haar zoon, 
hem het verhaal van de ge
vangenneming gedaan heeft. 

Los van schuld of onschuld past 
hier een puur menselijke op
merking. Is het niet normaal dat 
een moeder alles in het werk zal 
stellen om haar kind te redden ? 
Deze week nog waren op te
levisie schokkende getuigenis
sen te horen van Bosnische 
vrouwen die zichzelf herhaal
delijk heten verkrachten om 
hun dochters maar te laten spa
ren van wreedheden door Ser
vische militieleden. 

Zeker wanneer de bloedband 
afgewogen wordt tegen de band 
met een Belgisch vaderland dat 
in de ogen van veel Vlamingen 
ook nu nog geen vaderland is, 
klinkt de beschuldiging "ver
klikking"' biezonder hypokriet 
en verantwoordt ze geenszins 
de eksekutie van Irma Lap
lasse. 

Sedert minister van Justitie Wa-
thelct (PSC) het Hof van Cas
satie opdracht gaf na te gaan of 
er aanleiding bestaat om het 
proces Laplasse te herzien, 
zorgden betrokkenen bij deze 
zaak al enkele malen voor voor
paginanieuws. De passies zijn 
duidelijk nog niet geluwd, zelfs 
niet na vijftig jaar. 

(pdj) 
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• BI) de oliegigant Petros 
kwam een miljardenfraude 
aan bet licht. Let wel. Petros 
is geen politikus. 

B Het nieuw^e sluitingsuur 
voor kaffees in Mol zorgde 
voor zware rellen, waaraan 
enkele honderden jongeren 
deelnamen. Men vermoedt 
dat er provokateurs bij wa
ren. De Molse drankgele-
genheden dienden sedert het 
voorbije weekend om drie 
uur 's nachts te sluiten. 

• Piet Ronsijn en zijn 
VU-scheurpartij ^villen in 
Wallonië aan de verkiezin
gen deelnemen. Daarmee 
protesteren ze tegen het feit 
dat na het Sint-Michielsak
koord Franstaligen in 
Halle-ViKoorde lijsten kun
nen blijven mdienen voor de 
Senaat en het E-uropees Par
lement. 

De W P doet een beroep op 
de federale loyauteit van 
Franstalige parlementsleden 
om de partij aan handte
keningen te helpen, want die 
zijn nodig om in Wallonië 
met een Vlaamse partij te 
kunnen opkomen. 

• De stijging van de werk
loosheid ujkt ten einde. Het 
aantal w^erklozen in België 
daalde in maart lichtjes. Of 
de daling zal aanhouden, is 
nog verre van duidelijk. De 
daling van de werkloosheid 
in maart kw^am bijna uit
sluitend op rekening van 
Vlaanderen, waar de voor
bije maand 3.382 werklozen 
uit de statistieken verdwe-

• Biosfeer 2, het eksperi-
ment met een zelfonderhou-
dend ekosysteera in de woes
tijn van Arizone, is in de 
problemen gekomen. Om
dat zij oordeelden dat de 
huidige bemanning in ge
vaar verkeerde, zouden de 
ex-bionauten Abigail Ailing 
en de Vlaming Mark Van 
Thillo de verzegeling van de 
planeet onder glas verbro
ken hebben. 

Daardoor kwam er buiten
lucht in Biosfeer 2. Volgens 
Van Thillo is het eksperi-
ment daarmee voorbij. Vol-

f ens de bedrijfsleiding ging 
et om een poging tot sa

botage van Van Thillo en 
Ailing, een poging die echter 
mislukt zou zijn. 

• Alain Van der Biest, de 
kontroverslële PS-politikus 
die o.m. genoemd wordt in 
een zaak van gestolen aan
delen, voelt zich geroepen 
om de demokratie te redden. 
Hij pleit voor een partij-
formule waarbij een partij 
geen partij is, maar een 
"bondgenootschap". 

• Vlaams minister-presi
dent Van ()en Braiiêe stelt voor 
om de Olympische Spelen 
van 2004 te organiseren in 
Rijsel en Antwerpen. Ook in 
Brussel zou men onderzoe
ken of de organisatie van de 
Spelen mogelijk is. 

DEGRELLE 
Op 87-jarige leeftijd overleed in 
Spanje voormalig Rex-leider 
Léon DegrelU. Hij werd in België 
bij verstek ter dood veroordeeld 
voor politieke en militaire kol-
laboratie met de Duitse bezet
ter. Samen met andere partijen 
belichaamde Degrelle met Rex 
in de jaren dertig en tijdens de 
tweede wereldoorlog het fas
cisme in België. Hij stichtte het 
Waals Legioen dat met de Duit
sers aan het Oostfront ging 
vechten tegen het bolsjevisme. 

De Belgische regeringen heb
ben na de oorlog niet echt zwaar 
aangedrongen op de uitlevering 
van de demagogische leider van 
Franstalig extreem-rechts door 
Spanje. Men vreesde dat een 
proces tegen de mediatieke De
grelle zou verworden tot een 
show-vertoning die alle onder
drukte passies in het land weer 
zou oprakelen. 

Zelf wilde Degrelle naar eigen 
zeggen wel terugkeren. In 1954 
toonde hij zich in een interview^ 
met de Spaanse \<saxitElEópanol 
ontgoocheld omdat "ze" niet 
willen ingaan op zijn "voor
waarden" om terug te keren 
naar zijn "vaderland". Degrelle 
had als voorwaarden gesteld dat 
hij terug zou keren in uniform, 
dat zijn proces integraal uit
gezonden zou -worden over de 
radio en dat zijn verklaringen en 
argumenten ruim verspreid 
zouden worden. Het was na
tuurlijk niet aan Degrelle om de 
voorwaarden voor z'n terugkeer 
te stellen, maar deze grootspra
kerigheid typeert de man. En 
bewijst dat de vrees van de 
Belgische autoriteiten niet on
terecht was. 

Want dat Degrelle een aarts-
gevaarlijk sujet was, lijdt geen 
twijfel. Hij was geen intelligent 
staatsman maar wel een handig 
politikus, een magistraal rede
naar en toneelspeler, en hij be
wees aan het Oostfront over 
heel wat lef te beschikken. In 
vergelijking met het Vlaams Le
gioen wist hij bovendien voor 
zijn Waals Legioen op het eerste 
gezicht heel \vat meer uit de 
brand te slepen. Zo was de 
beveltaal in het Waals Legioen, 
\vaar tussen haakjes een niet 
gering aantal Vlamingen in mee
streed, het Frans. Het Vlaams 
Legioen werd in het Duits ge-
kommandeerd. De verklaring 
hiervoor luidde officieel dat er 
onvoldoende Vlaamse officieren 
en onderofficieren waren. 

Degrelle wist ook van de Duitse 
bezetter op 1 april 1944 voor 
zijn 5. S.S.-Freiwilligen Sturm-
brigade Wallonien' een défilé te 
versieren in Brussel, door de 
bril van toenmalige Vlaamse 
koUaborateurs beschou-wd een 
eer waar de Vlamingen vergeefs 
om vroegen. En terwijl het 
Wcials Legioen zijn naam be
hield, kreeg het VNV een 
naamsverandering van het 
Vlaams Legioen tot SS-Sturm-
brigade Langemarck in de maag 
gesplitst. Langemarck, op z'n 
Frans met een c geschreven, is 
het Westvlaams dorp waar in de 
eerste wereldoorlog nogal wat 
Duitse studenten gesneuveld 
waren, en dat in Duitsland sym
bool stond voor Duitse jeugdige 
militaire inzet. 

Met de dood van Degrelle me
nen -waarnemers dat in Wallonië 
een hinderpaal tegen amnestie 
wegvalt. Het zou een biezonder 
cynische kronkel van de ge
schiedenis zijn mocht Degrelle 

Aan het Oostfront beweed Léon Degrelle met zijn WaaU Legioen, waar een niet gering aantal Vlamingen 
in mecdtreed, over heel wat lef te bedchikken. 

door te sterven amnestie, een 
trom die in Vlaanderen al ja
renlang zonder Belgische -weer
klank geroerd wordt, mee hel
pen realiseren. 

BRUSSEL 
De opvolging van Demaret als 
burgemeester van Brussel is een 
vaudeville geworden die maar 
niet -wil ophouden. Eerste sche
pen Lefère (CVB) nam het 
waarnemend burgemeester
schap op, dat hem na de pu-
blikatie van het ontslag van De
maret wettelijk toek-wam. Zo 
wettelijk had de zich al eerder 
-waarnemend burgemeester 
noemende Thielemann (PS) het 
niet begrepen. 

Hij schermde met een mon
deling akkoord tussen de PSC 
en de PS in Brussel om zelf tot 
de verkiezingen burgemeester 
te kunnen spelen. Thielemans 
voerde een ULB-professor ten 
tonele en betwistte de aanspra
ken van Lefère op het waar
nemend burgemeesterschap. 
Hij eist klaarheid van de Brus
selse kristendemokraten voor 
zaterdag of dreigt ermee een 
meerderheid te vormen met 
PRL en F D E 

Er -worden in Brussel vreemde 
spelletjes gespeeld. Een eerste 
zeer opmerkelijk feit is wel dat 
veel Franstaligen menen dat een 
Vlaming geen burgemeester kan 
zijn van Brussel. Johan Leman, 
de direkteur van het Centrum 
voor Gelijkheid van Kansen en 
voor Racismebestrijding, ver
klaarde aan de Gazet van Ant
werpen dat een aantal Frans
taligen daarmee -wel eens ver
klaringen zouden kunnen af
gelegd hebben die racistisch van 
aard zijn. Het ging o.m. om 
PS-kamerlid Mayeur en Thie
lemans zelf. 

Lefère, een kristendemokraat 
van Westvlaamse origine die al 
bijna dertig jaar in Brussel 
-woont, heen: met zijn aanspra
ken op het waarnemend bur
gemeesterschap niet de PS maar 
wel de -wet en schepen Bert 
Anciaux (VU) achter zich. Maar 

geen meerderheid in de Brus
selse gemeenteraad. 

De wet en de politieke realiteit 
botsen: hoe recht Lefère wet
telijk in zijn schoenen mag 
staan, kan hij besturen zonder 
een meerderheid ? Minister van 
Binnenlandse Zaken Tobback 
(SP) meent van niet. Ook Le
fère moet beseffen dat dit een 
moeilijke opdracht is. Of is het 
hem niet om het Brusselse bur
gemeester-, maar om het 
Vlaamse martelaarschap in de 
hoofdstad te doen? Wordt on
getwijfeld snel vervolgd. 

HOOFDDOEK 
Scholen mogen in hun regle
ment bepalen dat het dragen 
van een hoofddoek in de klas 
niet toegestaan is. Dat oor
deelde een rechter in een Gents 
hoofddoek-proces. Enkele isla
mitische leerlingen van een 
school in Gent hadden gewei
gerd hun hoofddoek af te nemen 
in de klas, hoe-wel het school-
reglement het dragen van 
hoofddoeken in de klas ver
biedt. 

Daarop vi^erd hen de toegang tot 
de school ontzegd. Ouders van 
de kinderen brachten de zaak 
voor de rechtbank, ze beweer
den dat de godsdienstvrijheid en 
de internationale verdragen 
over de rechten van de mens 
door het hoofddoek-verbod ge
schonden -waren. 

De rechter zag het even anders. 
De ouders hebben het school-
reglement ondertekend, zo mo
tiveerde hij z'n vonnis, en ver
klaarden zich daardoor akkoord 
met de inhoud ervan. Volgens 
de rechter strekt het school-
reglement de partijen tot wet. 

De rechter vond ook dat de 
vrijheid van godsdienst afge
wogen moet worden tegen de 
vrijheid van onderwijs of de 
vrijheid van inrichting van on
derwijs. De ene vrijheid houdt 
op waar de andere -wordt ge
schaad. Als de school verkiest 
haar leerlingen op een bepaalde 
wijze voor te bereiden op hun 

beroepsloopbaan, is dat de vrij
heid van de school. 

De school had aangevoerd dat 
de leerlingen minder kansen 
hebben om vast werk te krijgen 
wanneer ze zich bij een toe
komstige w^erkgever met een 
hoofddoek aandienen. Aange
zien het een vrije school betrof, 
mag ze haar opvoedkundige 
taak naar eigen inzicht vervul
len, aldus de rechtbank. Wie 
daarmee niet akkoord gaat, kan 
een andere school kiezen. 

FIETS 
Voor de vierde keer wordt in 
Vlaanderen van 8 tot 15 mei 
door de gelijknamige vz-w De 
week van de Fietd georganiseerd. 
Initiatiefnemer Johan Sauwenj 
schuift de twee-wieler naar voor 
als een van de oplossingen voor 
het fileprobleem. Andere op
lossingen zijn volgens de 
VU-minister carpoolen, verster
king van het openbaar vervoer, 
flexibele -werktijden en bedrijfs-
vervoer. Vlaanderen telt meer 
dan drie miljoen fietsen, -wat 
betekent dat meer dan één Vla
ming op twee over een fiets 
beschikt. Hoogtepunten in de 
-vierde Fietsweek zijn o.m. een 
wedstrijd voor bedrijven die een 
Trofee Fietsvriendelijkst Bedrijf 
kunnen winnen, een "Met de 
fiets naar school"-aktie (11 
mei), en "de Lus rond 
Werchter", een fietstocht die af
gesloten -wordt met een pop-
koncert op de Werchterse fes-
tivalweide (12 mei). Diezelfde 
dag wordt op de Fietsdag in 
Gent een nieuw^ ingrijpend fiets-
plan voorgesteld. Vermeldens-
-waard is tenslotte "Antwerpen 
Fietsstad" (15 mei), waar de 
fietsweek afgesloten -wordt. 

Voor meer informatie verwijzen 
we naar het sympatieke Sekre-
tariaat van de Week van de 
Fiets, Kreupelenstraat 2, 1000 
Brussel, tel. 02/227.23.29, fax 
02/227.23.05. Kandidaturen 
voor de Trofee Fietsvriende
lijkst Bedrijf worden op het
zelfde adres inge\vacht tot 30 
april. 
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BTW-BONNETJE 
Sedert 1 april is dit land alweer 
een kontroversiële wet rijker. 
Bij het verlaten van een res
taurant of car wash moet U 
voortaan een btw-bonnetje kun
nen voorleggen wanneer kon-
troleurs van de btw of van de 
Doeane en Aksijnzen daarom 
verzoeken. Kunt U dat niet, dan 
kan U dat een briefje van 1.000 
frank kosten. 

De verplichting om btw-bon-
netjes aan hun klanten te geven, 
bestond voor restauranthouders 
en uitbaters van autowasserijen 
al vroeger. Maar ze was niet 
echt afdwingbaar, en er bleef in 
die sektoren heel wat in het 
zwart gebeuren. 

Door de klant nu met een mo
gelijke sanktie te bedreigen, wil
len onze bewindsvoerders de 
klanten ertoe aanzetten met \vat 
meer aandrang achter zon bon
netje te vragen en zodoende de 
uitbaters verhinderen nog veel 
in het zwart te werken. 

Overigens w^as de maatregel pas 
uitgevaardigd, of elke restau
rant bezoekende Belg weet al 
hoe de kontroleur in het ootje 
genomen moet w^orden wanneer 
men ondanks de verplichting 
het btw-bonnetje niet kan voor
leggen : tegen de kontroleur zeg
gen dat men niet gegeten heeft, 
of dat men gegeten heeft op 
invitatie van iemand anders die 
spijtig genoeg vroeger moest 
vertrekken. 

Hoewel de maatregel ekspliciet 
aangekondigd werd als géén 
aprilgrap, ^vordt hij nergens 
ernstig genomen. Laat staan dat 
hij afdw^ingbaar zou zijn in dit 
land van plantrekkers en kleine 
en grote fraudeurs. Met zulke 
maatregelen vi^ordt de kloof tus
sen burger en politiek alleen 
groter en stijgt de vervreemding 

van de •wetten- en regelmakers. 

Ziet geen enkele politikus dan 
dat dit land zich vastrijdt in 
ontelbare onafdvifingbare re
gels, besluiten, dekreten en wet
ten, of maalt de machine zo 
krachtig dat niemand meer in 
staat is hem te stoppen, zoals 
een bevoorrecht getuige ons on
langs toevertrouw^de ? 

ENGELSE 
REKLAME 
VU-fraktieleider in de Vlaamse 
Raad Paul Van Greinbergen heeft 
schoon genoeg van al die En
gels- en andere niet Neder
landstalige personeelsadverten
ties. Hij diende in de Vlaamse 
Raad een voorstel van dekreet 
in waardoor het zgn. septem-
berdekreet van gew^ezen VU-se-
nator Rob Vandezande verruimd 
wordt tot personeelsadverten
ties. 

De Gazet van Antwerpen schrijft 
dat het voorstel-Van Grember-
gen een mooie kans krijgt goed
gekeurd te worden. Het zou nl. 
de steun gekregen hebben van 
Hancké, de fraktieleider van de 
SP, en van CVP-raadslid Suy-
kerbuyk. 

De drie Vlaamse meerderheids
partijen steunen daardoor het 
initiatief van de VU. De Gazet 
weet bovendien te vertellen dat 
ook de Vlaamse regering tijdens 
haar laatste bijeenkomst voor 
Pasen haar steun voor het voor
stel betuigd heeft. 

Het septemberdekreet van taal
wetspecialist Robert Vande-
zande van 1973 bepaalt dat de 
relaties tussen werknemers en 
werkgevers in Vlaanderen uit
sluitend in het Nederlands die
nen te verlopen. 

Dat was in die tijd niet zo 
evident: in heel wat bedrijven 
moest met de "patron" nog 
Frans gesproken -worden, en 
verliepen de schriftelijke kon
takten tussen werkgever en 
•werknemers eveneens in de taal 
van Molière. Van Grembergen 
meent terecht dat de geest van 
het septemberdekreet ook slciat 
op personeelsadvertenties, als 
voorafbeelding van de relatie 
tussen •werkgever en werkne
mer. Ook de Vaste Kommissie 
voor Taaltoezicht was al in 1979 
dezelfde mening toegedcian. 

PEILINGEN 
Aan het opduiken van peilingen 
allerhande merkt de waarnemer 
dat er te lande binnenkort ver
kiezingen gehouden \vorden. 
Het Volk liet peilingen uitvoeren 
naar het stemgedrag in acht 
Vlaamse steden. Hoewel het 
nog veel te voorbarig is om 
konklusies te trekken, titelde de 
krant wat iedereen die de pei
lingen wat volgt al •weet: triomf 
voor VLD, afgang voor CVP. Het 
Vlaams Blok zou niet de ver
wachte doorbraak kennen. 

De Volksunie zou in alle on
derzochte steden stemmenver
lies boeken, behalve in Ant-
•werpen. En dat is toch wel 
opmerkelijk, zeker wanneer 
men er rekening mee houdt dat 
Antwerpen al vaker in het ver
leden de voorafbeelding vormde 
van nieu^we ontwikkelingen in 
het politieke landschap. De pei
lers hielden voor Antwerpen 
wel geen rekening met de kan
sen van een mogelijke eenheids-
lijst tussen VU, CVP en on-
afhankelijken. Over de slaag
kansen van dit projekt zal deze 
•week trou^wens ^vel meer be
kend •worden. 

Fernand Lefère werd aL waarnerrund burgemeester vai 
onduhheLzinnlg gedteund door Bert Anciaux. 

De maandelijkse peiling in De 
Morgen liet ditmaal een forse 
klap voor de socialisten zien. De 
SP deelt zoals verwacht mee in 
de klappen die de schandalen in 
verschillende socialistische bon
den en organisaties veroorzaak
ten. De partij verliest meer dan 
2% in één klap. Agalev daar
entegen boekt een winst van 

meer dan 2%. Het heeft er dus 
veel van weg dat de progres
sieve kiezers die de SP verliest 
hun heil bij Agalev gaan zoeken. 
De VU spint geen garen van de 
schandaalsfeer in de politiek, 
•waarbij ze nochtans niet be
trokken is. In deze peiling blijft 
de VU ongeveer stabiel hangen 
rond de 6,2%. 

DE TAALWET IS NIET VOOR IEDEREEN 
EVEN VEEL EN EVEN SNEL WET 
De minister-presidente van de 
Franse Genieenschap Laitrette 
Onkelmx (PS) heeft bij de fe
derate minister van Buiten
landse Zaken Wilhj Clae.' (SP) 
geprotesteerd tegen het taa!-
onevenwicht in de diplomatie. 

De taalwet schrijft nl. een pa
ritaire verdeling van de be
trekkingen voor, maar de wer
kelijkheid ziet er anders uit. In 
de diplomatie is de jongste ja
ren een feitelijke 60N-40F-ver-
deling gegroeid, deels wegens 
de gedeeltelijke wer\'ingsstop, 
deels omdat Franstalige kan
didaten in de aanwervingsek-
sament, minder makkelijk 
schijnen te slagen. De taalproel 
durfde wel eens stokken in de 
wielen steken. 

In een reaktie verklaart het 
Verlh^nd van het VLiaithi Over-
beuhpemonecl (VVO) zich ak
koord met Onkelinx: deze toe
stand is niet in overeenstem
ming met de taalwet. Het \ ' V O 
merkt e\enwel op dat zo'n re
gel van paritaire verdeling mo
reel niet meer verdedigbaar is. 
Het Verbond vi-aagt daarom de 
wijziging van de taalwet op dat 

punt, net als op de pantaire 
verdeling die de wet voor
schrijft in de ontwikkelings
samenwerking, zow^el in de 
diensten overzee als in het 
ABOS. 

Het \ ' V O wijst er verder op dat 
de taalwet ook op andere do
meinen niet wordt nageleefd, 
ten nadele van de Vlaamse ge
meenschap. Als voorbeeld 
haidt het "V-̂ 'O de flagrante en 
men!g\'uldige taalwetovertre
dingen aan van de 19 Brusselse 
gemeenten en hun OCMW's. 

En de NMBS, waar de be
trekkingen in het hoofdbestuur 
voor 52,7% toegewezen wor
den aan personeelsleden van de 
Nederlandse taalrol (tei^wijl de 
SERV reeds jaren geleden 
61,6% opeiste), is nog zo'n 
voorbeeld; Net als Sabena, 
waar de zogenaamde direktie-
betrekkingen (rang 13 en ho
ger) op Zaventem nog steeds 
voor de helft aan Franstaligen 
toege-wezen worden, terwijl uU 
een onderzoek van de Auditeur 
van de Raad van State bleek 
dat er wettelijk slechts 3% 
Franstalig werkvolume is. 

Hel W O heelt n.a.v, de \ raag 
van de Franse gemeenschap 
aan de federale regering de eer 
aan de leden van de Vlaamse 
regering te verzoeken o.m. bo
vengenoemde punten bij die
zelfde federale regering aan de 
dagorde te zetten. En gelijk 
heeft het \'VO. 

Wat lezen we nu in De Stan-
daani van afgelopen weekend 
onder de titels CLwj tracht taal-
Mri/i) in (hplomalk te <ifoppen en 
Onkelinx tet<re<kn met feA-mle 
voorstellen ? Dat onze vrees be-
^vaarheld wordt: Claes geeft 
Onkelinx gelijk, en het de mi-
niitetraad een reeks voorstel
len goedkeuren waarmee hij 
het taalone% enwicht in de di
plomatie ten nadele van de 
Franstaligen wil rechttrekken. 

Is dat niet straf gespeeld van 
Onkelin-^ en Claes? Het Bel
gische taaigebit vertoont een 
minuskuul gaatje in een aan 
Franstalige kant gevoelige 
tand, en minister Claes staat als 
een nijvere leerlingtandarts bij 
de eerste klacht al klaar om te 
plomberen. De rotte Vlaamse 
kiezen die het W O opsomde 

blijven intussen verder 2rwe-
ren. 

Het is in deze zaak verder 
nogal flagrant hoe een klacht 
van de Franse gemeenschap 
ogenblikkelijk behandeld en 
naar Franstalige tevredenheid 
opgelost wordt. Het lijkt wel 
alsof generaal Onkelinx aan 
een vingerknip in de richting 
van het oor van haar soldaat 
Claes genoeg heeft om haar 
zaakjes üttap (militaire afkor
ting voor tu joon aj ptwtble) 
opgelost te zien. 

Heeft U van de Vlaamse mi
nisters iemand horen zeggen, al 
was het maar tussen neus en 
lippen, dat de paritaire ver
deling in de diplomatie nu toch 
wel een beetje achterhaald zou 
kunnen zijn ? Wij alvast niet. 
Ook over de andere klachten 
van het W O bewaarde de 
Vlaamse regering totnogtoe 
een onbegrijpelijk sldzwijgen. 
Heeft de Vlaamse regering mis
schien niet dezelfde macht als 
de Franse gemeenschap om 
haar klachten naar Vlaamse 
tevredenheid opgelost te krij
gen? 

Er zijn recente precedenten die 
op deze vraag een voor veel 
Vlamingen onaangenaam klin
kend antwoord verantwoor
den: de mislukte interventie 
van de Vlamingen in de Dis-
trigaz-verankering; het aansle
pen van het Van Hool-dossier, 
waarvoor het toegegeven gelijk 
waarschijnlijk pas vooreen Eu
ropese rechtbank hard ge
maakt zal kunnen worden; de 
verloren strijd voor het Ne
derlands in het Merkenbureau, 
in de ogen van veel Vlamingen 
een dreigende voorafspiegeling 
van wat ons nog te wachten 
staat, zeker wanneer Dehaene 
Europees Kommissievoorzitter 
zou worden. En dan zwijgen 
we nog over het laatste Bel
gische taboe: de transfers in de 
sociale zekerheid. Het geeft al
lemaal te denken. Laat de 
Vlaamse regering misschien 
onv oldoende blijken dat het 
haar ernst is -wanneer ze een 
klacht formuleert ? Of -worden 
de Vlaamse klachten nog altijd 
minder ernstig genomen net 
omdat het Vlaamse klachten 

zijn ; 
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WEMAAT 
MEER VROUWEN IN POLITIEK 

VERLEIDELIJK OF NOODZAKELIJK? 
In het regeerakkoord beloofden 
CVP en SP een evenwichtige 
aanwezigheid van mannen en 
vrouw^en in alle domeinen van 
het openbare leven, dus ook in 
de politiek, te zullen nastreven. 

Onder impuls van Miet Smet en 
Louis Tobback werd in 1992 
een eerste voorstel neergelegd. 
Dit ontwerp werd ontdaan van 
de scherpe kantjes en werd vo
rige ^veek in de Kamer ter stem
ming voorgelegd. Het nieuwe 
voorstel beoogt een evenwich
tige vertegenwoordiging van 
vrouwen op alle kieslijsten, 
daarom werden positieve dis-
kriminatiemaatregeien getrof
fen. Een minimale vertegen
woordiging van vrouwen -was 
voor de Europese verkiezingen 
niet meer haalbaar. 

POSITIEVE EVOLUTIE 
Bi) wijze van overgangsmaat
regel werd voor een verhouding 
van 1 op 4 gekozen. Wanneer nu 
ook nog de Senaat dit wets
ontwerp goedkeurt, wordt de 
nieuwe regeling van toepassing 
bij de komende provincie- en 
gemeenteraadsverkiezingen. 
Pas na 1996 zal deze nieuwe wet 
van tel zijn voor alle verkie
zingen. Uit de parlementaire de
batten blijkt iedereen het eens te 
zijn over het doel, maar niet 
over de wegen om het doel te 
bereiken. 

Herman Lauw^ers gaf uitleg 
•waarom de VU-fraktie zich ont
hield bij de stemming. „Het 3oel 
van deze teksten 'u loveruwaardig. 
Er u) geen enkele reden waarom 
politiek een mannenzaak moet zijn. 
De evenredige vertegenwoordiging 
moet echter het rcjuLtaat zijn van 
een emancipatieproces en niet van 
een wettelijke verplichting. 

De politieke ontvoogding van 
de arbeiders gebeurde destijds 
door het oprichten van eigen 
arbeiderspartijen. Mijn inziens 
zou een doorgedreven 
,,stem-vrouw-aktie" veel betere 
resultaten opleveren. 

Het is gevaarlijk zon zaak wet
telijk te regelen. Ik ben geen 
voorstander van kontigenteren, 
vrouwen zouden dan een eigen 
partij kunnen vormen als be
langengroep en zo ook bijvoor
beeld oudere mensen. 

Waarom krijgt de belangen
groep van de vrouwen een -wet
telijke regeling? Ik aarzel om 
van geslachtsverschillen poli
tiek beslissende faktoren te ma
ken." 

Deze argumentatie moet toch 
ook indruk maken op allen, die 
tegen elke vorm van positieve 
disknminatie en wettelijke re
geling zijn. Het argument dat 
ook andere kategorieën aan
spraak zouden moeten maken 

op evenredige vertegenwoordi
ging gaat voorbij aan de realiteit 
van de maatschappij, die is sa
mengesteld uit de mannen en 
vrouwen. 

Bovendien willen vrouwen geen 
eigen partij. 

Herman Lauwers besloot zijn 
tussenkomst als volgt: „Indien na 
de volgende verkiezingen meer vrou
wen in het Parlement zetelen, zal dat 
niet te danken zijn aan deze wet. Op 
gemeentelijk vlak zal de wet waar
schijnlijk meer reduitaten opleveren. 
Indien men dan toch wetgevend wil 
optreden, moet dat effkient gebeuren. 

Volgenj mij waj er positieve evolutie 
aan de gang, die de nodige tijd moedt 
krijgen." 

TEMPERAMENT 
Liefst veel tijd! De eerste 
stem-vrou-w-aktie gaat terug tot 
1974. Na 20 jaar is slechts 10% 
vrouwen politiek aktief. België 
zit onder het Europees gemid
delde, enkel Portugal, Italië, het 
Verenigd Koninkrijk, Frankrijk 
en Griekenland skoren slechter. 
Het is juist dat vrou-wen minder 
belangstelling hebben voor de 
politiek. Dat zou anders zijn 
indien zij beter vertegenwoor

digd en geïnformeerd zouden 
zijn. In twintig jaar tijd is er 
weinig veranderd. De huidige 
druk op de vrouwen om terug te 
keren naar het gezin en banen 
vrij te maken voor mannen mag 
niet toenemen. Daarom zijn 
doeltreffende maatregelen no
dig. Mciar ondanks deze goed
bedoelde maatregelen blijft in 
vele gevallen het in de politiek 
stappen niet voor de hand te 
liggen. Daar is een flinke dosis 
inzet, onbaatzuchtigheid, inkas-
seringsvermogen en tempera
ment voor nodig. 

(ge) 

HET DEMOKRATISERINGSPROCES 
IN RUANDA 
Na een bezoek aan de Belgische 
blauwhelmen in Ruanda ver
klaarde minister Claes deze te 
zullen terugtrekken begin april; 
indien de akkoorden van 
Arusha niet zouden uitgevoerd 
worden. Senator Nelly Maes 
was benieuwd op welke wijze 
ons optreden en dat van de 
U N O zal worden voortgezet. 
Daarom interpelleerde zij mi
nister Claes. „De dituatie ui kom-
plekd. Ruanda wacht op de uit
voering van de Arudha-akkoorden. 

Men heeft echter grote vertraging 
opgelopen en de huidige impodde id 
ook de öchuld van de predident. De 
moord op minidter Gatabari legt een 
hipoteek op de toekomdt. Ik meen dat 
de dchuïdigen moeten worden gezocht 
bij de aanhangerd van de predident. 
Deze dtreeft niet alleen vrededdoel-
einden na, maar ook verdeeldheid. 
Een gematigde oppositie bedtaat niet 
meer. De uitdeling van wapenj gaat 
inmiddeL verder. De Belgidche 
blauwhelmen hebben een vredebe-
houdende funktie en zijn niet bij 

NOBEUON 

In een ,,Boontje" in de krant Vooruit 
beschreef Louis Paul Boon een bezoek 
aan Hugo Claus. Plots werd aangebeld en 
de dichter smeekte Boon ,,het volk" be
neden te laten weten dat hij er niet is. 
Boon boog zich uit het raam en riep: ,,Hij 
is er momenteel niet! ' Tot ergernis van 
Boon k'wam Claus wel achter zijn rug 
loeren om te zien wie er aan de deur 
stond... 

Claus woonde toen aan de Gentse Pre-
dikherenlei, een smal straatje langs de 
Leie ter hoogte van St.-Michiels. De 
bezoeker kon R.Asmus geweest zijn, op 
z'n zeventiende jaar had die namelijk 
Hugo Claus ontdekt en zeulde met een 
poëziebundel van de meester rond: De 
Oodtakkerde gedichten, een vierde druk uit 
1960. 

Wie geboeid reiakt door een gedicht of een 
verhaal wil de maker ervan vragen van-
•waar hij de bevlogenheid vandaan heeft. 
Natuurlijk heeft de omgeving alles te 
maken met wat een auteur schrijft. Maar 
Oostakker, tot dan toe alleen om zijn Grot 
bekend, scheerde plots de hoogste li
teraire toppen, tot ver boven de Grote 
Rivieren waar de bundel was uitgege
ven. 

Claus en een Vlaams dorp, niet te geloven. 
De dichter was altijd al onderweg ge
weest, maar ankerde zich plots aan het 
landelijke Oostakker. 18 maanden, nog 
boreling, zat (lag) hij reeds op kostschool. 
Liep op z'n zestiende van huis ^weg met 
een niet nader omschreven grote hond 
naar zijn grootmoeder in Astene en van
daar naar de suikerfabrieken van Che-
vrières, naar Parijs, naar Rome, bij CO
BRA, naar de school-van-het-leven. 

In 1952 keerde Claus naar zijn ouders 
terug, die woonden toen in Oostakker. 
Claus onderging er de sfeer van lan

delijkheid, van mensen die nog er nog 
leefden als vroeger terwijl hij zo ver
anderd -was. Vanuit die ervaring kwamen 
de gedichten tot stand. In een tekst die de 
bundel begeleidt staat de krachtige snede: 
Woorden openen de beschouwing/ Als 
messen de huid. 

De gedichten werden met grote lof ont
haald: een keerpunt in de Nederlands
talige poëzie heette het. Als er van Claus 
wat overblijft zullen het zeker deze ge
dichten zijn alleen reeds om de grote 
invloed zij hadden op vele generaties 
dichters na hem. Van hoevelen is ooit 

gezegd dat ,,zij wel zeer goed Hugo Claus 
hebben gelezen'? Of dat een min- of een 
pluspunt is laten wij hier in het midden. 
Herman van Veen zong ooit het liedje: 
„Alles wat ik heb, heb ik van een ander". 
Claus zal ook -wel zijn bronnen hebben 
gehad. Zijn kracht bestond er in echter in 
dat hij er wat moois van maakte, terwijl 
anderen ze verknoeiden. 

Claus heeft zich bij flaminganten vaak 
onmogelijk gemaakt, soms terecht. Door
gaans onterecht. Wat men niet kan mis
kennen is dat hij (vooral in het bui
tenland) niet te beroerd is om te zeggen 
waar zijn roots liggen. Wie z'n w^erk leest 
moet dat bevestigen, het is geschreven 
vanuit z'n Vlaamse ziel. Of klinkt 
Vlaamse klei hier beter ? Zoals Streuvels, 
waarover Claus ooit verklaarde dat be
paalde van zijn werken tot het beste 
behoren van wat ŵ e hebben. Wie dat niet 
gelooft moet z'n teaterstuk Suiker, een 

epos van Vlaamse seizoenarbeiders in 
Noord-Frankrijk, maar eens lezen. Oer
vlaams is het en niet alleen omdat Claus op 
het einde „de Vlamingen in hun barak" 
laat zingen: ,,En wij gcian nog niet naar 
huis..." 
Hetzelfde moet gezegd over de w îjze 
waarmee Claus omgaat met het onver
werkt verleden van de Vlamingen. Zowel 
in zijn (grootste) romans De verwondering 
als Het verdriet van België laat dat aspekt 
Claus met los, een mengeling van afkeei^ 
en bewondering die hij onlangs in een 
vraaggesprek nog onderstreepte door met 
de nodige fierheid mee te delen dat hij ooit 
nog gebokst heeft met de rechterboks-
handschoen van Karel Sys. 

Claus is deze week 65 jaar geworden, hij 
ontsnapte aan de vieringen richting Ar
gentinië om er in een pannel (over de 
toekomst van de roman) te zetelen. Claus 
zal er in zijn moerstaal debatteren en als 
een echte Uilenspiegel doen alsof hij geen 
woord Spaans verstaat. 

Krijgt hij ooit de Nobelprijs, wordt hij ooit 
tot baron of zo gebombardeerd? Dat 
eerste zou hij wel willen, dat tweede zien 
w îj niet zo vlug gebeuren. Net als Tijl is 
Claus geen man om lintjes te dragen. Wij 
zullen hem dan maar nobeljon noemen, 
dat staat beter dan zijn ,,beeld" dat ver
leden zomer op de markt van Watou w^erd 
neergepoot. 

Het mooiste monument wordt beslist de 
uitgave (op missaalpapier, o ironie!) van 
zijn verzameld dichtwerk, 't ligt eind deze 
maand in de boekhandel. Een kanjer van 
1200 bladzijden. 

Spijtig dat Boontje er niet meer is, om te 
schrijven over iemcuid die bij Claus aan
belt en hoe de schrijver hem smeekt te 
roepen dat hij er momenteel niet is... 

R.Asinus 

Moeten onze blauwhelmen niet 
beter worden voorbereid?, vroeg 
Nelly Moed aan minidter Claed. 

machte om daadwerkelijk tot ont
wapening over te gaan. Zij hebben 
wel een gundtige invloed op het 
veiligheiddgevoel ginder. De menden 
moeten gindd wel erg bang zijn om de 
arrogante aanwezigheid van dolda-
ten in hun dtraten te aanvaarden. 
Door het gebrek aan uitrudting van 
blauwhelmen uit derde wereldlanden, 
lijkt het ai)of de aanwezigheid van 
Belgidche blauwhelmen noodzakelijk 
ut. Moeten onze blauwhelmen 
daarom niet beter worden voorbereid 
op hun taken in een omgeving waar 
etnidche dpanningen herhaaldelijk 
tot moeilijkheden leiden? De mi
nuter dreigt met terugtrekking; id 
dit een lood dreigement ? Het gevaar 
voor een burgeroorlog id niet denk
beeldig, maar evenmin denkbeeldig id 
het gevaar dat ond verblijf een alihi 
vormt voor het regime om nietd te 
doen. Zullen wij geen verantwoor
delijkheid moeten opnemen in Bu
rundi en zal uiteindelijk geen re
gionale opbdding moeten worden af
gedwongen ? Ik meen dat wij ook in 
Afrika verantwoordelijk blijven voor 
het weLtlagen van het demokra-
tuteringdproced, ook al zijn er geen 
„goede zaken " meer te doen." Tot 
zover Nelly Alaes. 

(ge) 
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VL-BMBM 
VU-BEERSEL, HALLE EN SINT-PIETERS-LEEUW ROEPEN OP TOT VERZET; 

„GEEN VLAAMSE GROND 
VOOR WAALS TRANSFERIUMr 
De Volksunie-afdelingen van de genteenten Beeréel, Halle 
en Sint-Pieters-Leeuw roepen op tot algemeen verzet tegen 
de ongefundeerde, ondemokratiiche en geldverslindende 
keuze voor de aanleg van een traruferuipi te Lot-Kes-
terbeek. Eén van de opdrachtgevers, inn De Vos van de 
Kamer van Koophandel van het arrondissement 
Halle- Vilvoorde verklaarde nog onlangs dat een ruimefaze 
van kontaktname met de plaatselijke betrokkenen nog 
moet plaatsvinden. 

W. 
lat de VU-afdelingen be-
' treft mag deze op
drachtgever die faze 
vergeten en zijn studie

bureau eerst nog enkele jaren de 
Vlaamsbrabantse realiteit laten 
bestuderen, alvorens het een 
nieuw huiswerk mcig indienen. 
De Volksunie is van mening dat 
deze megalomane dromerijen 
voor werkloze projekt-ontwik-
kelaars totaal misplaatst zijn 
voor de streek en wel om vol
gende redenen. 

De VU-afdelingen: „De filepro-
blematuk u werkelijk overroepen. 
Dagekjkö wordt er in garit) Vlaan
deren, VUL de verkeersinformatie, een 
file van 1,5 km — tujiien Halle en 
Huizingen — waar de auto's niet
temin tusden 40 en 80 kin/u. kunnen 
rijden, gemeld. ALof dit van na
tionaal belang u. Wordt er hier niet 
echt een myte in het leven ge
houden ?" 

VERFRANSING 
En de vragen dringen zich op. 
Kan men met de bouw van een 
overstapplaats na de files op een 
nog aan te leggen G E N (ge
westelijke expressnet) de files 
aft)ou"wen ? Het antwoord is 
duidelijk: met een transferium 
in Beersel wordt het vertraagd 
verkeer tussen Halle en Hui
zingen met opgelost. Trou'wens 
de voorgestelde inplantings-
plaats ligt op nog geen 2 km van 
de grens met het Brussels 
hoofdstedelijk gewest, wat 
schril kontrasteert met de af
stand tot Brussel van de andere 
voorliggende plaatsen zoals 
Leuven, Waver, Liedekerke en 
Zemst. 

Het argument van een G E N 
w^ordt in de eigen studie van het 
bureau Mens en Ruimte trou
wens letterlijk ontkracht: uit 
bepaalde testen blijkt dat voor-
stadsverkeer per trein erg duur 
en nu reeds verlieslatend is. 
Alsof dat met de astronomische 
investeringen voor de SST, 
waar het eigen binnenlands 
openbaar vervoer op het altaar 
van de Euroopese lobby reeds 
•werd geofferd, nog kan ver
beteren. 

Daarenboven wordt de ,,file" 
grotendeels gevoed met pende
laars uit Waals-Brabant. Het 
feit dat de file ontstaat op de 
plaatsen waar andere snelwe
gen, uit Wallonië, de E19 ver
voegen, nl. Haut-Ittre en Halle, 
bewijst dit eveneens. Deze 
plaatsen liggen toch duidelijk 
voor Beersel. Waarom moet 
Vlaanderen hier alweer facili
teiten verlenen aan Franstali-
gen, en er dan andermaal de 
nadelen van ondergaan ? 
De éianleg van een transferium 

gaat onvermijdelijk verstedelij
king en verfransing inluiden, 
o.a. omwille van de bou-wwer-
ken en investeringen vanuit ka
pitaalkrachtige franstalige mid
dens. Eén van de uitgangspun
ten van het ontwikkelingsplan is 
de werkloosheidsproblematiek 
in een streek die veel laagge
schoolde en weinig kapitaal
krachtige werkzoekenden telt. 
De VU-affdelingen zien niet in 
hoe een transferium op dit vlak 
een oplossing kan brengen voor 
deze problematiek, aangezien er 
veel startkapitaal en een niet te 
verwaarlozen scholingsgraad 
vereist zijn. 

De studie vermeldt onomwon
den dat het transferium op ter
mijn een springplank moet zijn 
voor dagrekrearie van Brusse
laars in de regio. Deze intentie 
zal duidelijk de verfransing in 
de hand werken. 

KAPSALON 
De VU-afdelingen: „ Werklvze 
projektontwikkelaard mogen geen 
vrij dpel krijgen voor een zinlvod 
projekt. De vreej u groot dat men de 
automobdut toch niet uit zijn auto 
krijgt. De lege carpoolparking op de 
A8 in Eddenbeek bewijtit dit da
gelijks. Een overittapparkuig nut een 
carwadh en een kapsabn zal de 
automobiiutten toch niet van deze 
gewoonte afbrengen, zolang het 
openbaar vervoer niet meer komfort 
— over degarue lijn — biedt, of zolang 
een tram- of metroritje naar en door 
Briudel niet veiliger wordt. 
Met een uiterst simplistische vi
sie op de problematiek van 
Vlaams-Brabant dreigt men de 
druk op de grond- en woon-
prijzen nog te verhogen. De 
financiering van het transferium 
zou gebeuren door de aankoop 
van goedkope landbouwgrond 
en de verkoop ervan als veel 
duurdere vestigingsplaats voor 
winkels en kantoren !" 
Bovendien kunnen de VU-af
delingen niet aanvaarden dat 
met de inplanting van een tran
sferium de oude idee van een 
,,corridor Brussel-Wallonië " 
opnieuw opduikt. En dat kan 
niet, niet in de Zennevallei, niet 
in Overijse. Het voorliggende 
voorstel van zo'n transferium is 
duidelijk misplaatst en een nut
teloze verspilling van geld en 
ruimte in de groene gordel rond 
Brussel. Daarom moet met deze 
argumenten krachtig geprotes
teerd worden bij de opdracht
gevers van deze studie, nl. Ha-
viland en de Kamer van Koop
handel van Halle-Vilvoorde. 
Ook de plaatselijke schepen-
kolleges moeten bun verant
woordelijkheid opnemen, in elk 
geval stroken deze plannen niet 
met de goedgekeurde struk-

Volgeru de VU-afdeUngen van Beerdel, Halle en Suit-Pieters-Leeuw is de fileprohlematiek op de ring 
overroepen. 

tuurplannen of de gevoerde 
ruimtehjke politiek terzake. De 
leefkwaliteit in de gemeenten 
tussen Zenne en Zoniën moet 

ook voor hen een bezorgdheid 
blijven ! 
(De persmededeUng werd ver
spreid namens: Willem Felis, 

voorzitter VU-Beersel; Eric De 
Greef, voorzitter VU-Buizingen 
en Erik Rolies, voorzitter 
VU-Sint-Pieters-Leeuw.) 

HET OORDEEL VAN MARK EYSKENS 

NATIONALISME EEN 
ONTAARDINGSVERSCHIJNSEL? 
Einde februari heeft CVP-jena-
torprofeddor doctor ls/\.a.r\i Eyskens 
een toespraak gehouden voor de 
Koninklijke Akademie. Ze was, 
zoals gev^^oonlijk, inteUektueel 
hoogstaand, zeg m£iar geleerd, 
en op de toekomst van onze 
planeet gericht. 

De lezing bevatte ook een 
schimpscheut aan ons adres, 
aan het adres namelijk van het 
nationalisme. Dit veegde hij op 
één hoop met ,,w^revel tegenover 
vreemdelingen" en ,,protektio-
nisme". En deze éne hoop 
noemde hij „ontaardingsver-
schijnselen", die de leegte zou
den opvullen, nagelaten door 
het kommunisme. 

Uit zijn schimpscheut moge blij
ken dat Eyskens' uitspraken 
niet altijd even geleerd zijn als 
ze schijnen. 

Ten eerste laat hij na, aan te tonen 
van welke op zichzelf goede of 
neutrale zaken de gewraakte 
verschijnselen ,,ontaardingen", 
scheefgroeiingen, misvormin
gen zouden zijn. 

Ten tweede heeft het kommu
nisme weliswaar een maat
schappelijke leegte néigelaten. 

.•^0^ 

Eyskens' uitspraken zijn niet 
altijd even geleerd aU ze lijken. 

maar is die nog geenszins op
gevuld. Dat de nationaliteiten
vraagstukken in de betrokken 
landen zo fel opgelaaid zijn, ligt 
gewoon eian het wegnemen van 

het deksel van de rode terreur, 
dat deze bestaande problema
tiek zo lang verborgen had en 
bovendien zeer hardhandig on
derdrukt. 

Ten derde ^vordt hier, weer eens, 
geen verschil gemaakt tussen 
het chauvinistische, imperialis
tische staatsnarionalisme en het 
defensieve, ontvoogdende 
volksnationalisme, dat het onze 
is. 

Heel de eiflteer, terecht opge
wekt door de moordpartijen, 
volksverdrijvingen en etnische 
zuiveringen op de Balkan en in 
de Kaukasus, kan zodoende ge
richt worden tegen be'wegingen 
zoals de Vlaamse die, per de
finitie, zelfs niet één anderstalig 
gehucht van een buurvolk opei
sen maar er alleen niet nog een 
willen verhezen. 

Van de kosmopoliet Eyskens 
verwondert ons onverschillig
heid tegenover volkse waarden 
niet. Van de gelijknamige in
teUektueel verwondert ons wel 
dat hij door vooringenomend-
heid zijn oordeel heeft laten 
verduisteren. 

(kj) 
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DUITSE BONDSDAG VINDT DAT 

„PLAHDÜÜTSCH MOT BLIVEN'' 
Onder het motto „Platdiüitdch mot bilven " hield de Buitje 
Kamer van Voikövertegenwoordigerd (de Bundestag) op 
vrijdag 16 januari 1994 een debat, niet aUeen over maar 
ook in het Nederduitö. 
Negentig leden van alle parlement^fraktie,) hadden een 
motie ondertekend strekkend tot opneming van het Ne
derduits in het Europese Handvest voor gewestelijke en 
minderheidstalen. Eenparig verwees de Bundestag de motie 
naar de bevoegde kommissie. 

K
rijgen we in Duitsland een 
tweede taal, een ander 
soort Duits ? Of is dit geen 
Duits? En wat is de ver

houding van deze taal tot het 
Nederlands ? 

GEEN OUDER DUITS DAN 
NEDERDUITS 
Tot in de jaren 600 a 700 vormde 
het vasteland-Germcians (met 
uitzondering dus van het Fries 
en van het tot de Skandinaafse 
groep horende Deens) een en
kel taalgebied. Er bestond nog 
geen schrijftaal en vanzelfspre
kend geen standaardtaal. Ieder
een was dialektspreker, welis
waar gegroepeerd in grote stam
verbanden : Franken, Saksen en 
zo meer. 

In die tijd echter ontstond in de 
Alpen een taaiverschijnsel, door 
deskundigen de (tweede) 
klankverschuiving genoemd. 
Deze rolde geleidelijk naar het 
noorden. 

Vanaf een bepaalde lijn ver
zwakte zij. Deze lijn kan door 
taalkundigen nog steeds her
kend worden. Zij loopt van 
West naar Oost: van de Be-
neden-Elzas over Heidelberg en 
Meiningen naar het Tsjechische 
Bohemen. Ten zuiden daarvan 
spreekt men Opperduits, ten 
noorden daarvan Middelduits. 

De klankverschuiving bleef in 
verzwakte vorm verder rollen. 
Zij kwam helemaal tot stilstand 
langs een andere West-Oostlijn. 
Deze begint bij de Hoge Venen 
en loopt over Dusseldorp, onder 
het Ruhrgebied, tussen Maag
denburg en Wittenberg door, 
naar de Oder ten zuiden van 
Frankfurt/Oder; vroeger nog 
verder oostelijk in Branden
burg. 

De taal die ten noorden hiervan 
— de Nederlanden inbegrepen — 
gesproken -wordt is het onbe
roerde, oude, oorspronkelijke 
Duits, dat ooit gemeenschap
pelijk was aan alle Duitse stam
men. Sedert ongeveer 700 
wordt het, in al zijn dialekt-
variaties, alleen nog door het 
grootste deel van de Saksen en 
door het kleinste, met name het 
noordwestelijke deel van de 
Franken, gesproken. Het heet 
,,Nederduits". 

De grens tussen Nederduits en 
Middelduits is dus veel belang
rijker dan die tussen Middel
duits en Opperduits. Al is ook 
zij niet scherp te trekken, zo 
gaat dat tussen verwante talen. 

Tussen het Nederduits van de 
Nederlanden en dat van Duits
land IS zij zelfs onbestaande. Er 
is alleen een (veel jongere) grens 
tussen Hoogduits en Algemeen 
Nederlands: de staatsgrens. 

HOOGDUITS BEGINT 
MET LUTHER 
Gedurende de middeleeuw^en 
groeiden de plaatselijke dialek
ten zeer langzaam naar elkaar 
toe, als gevolg van schriftelijk 
gebruik, vooral in hogere krin
gen en door de overheid. Deze 
toenadering geraakte in een 
stroomversnelling tijdens de 
Renaissance, door de uitvinding 
van de boekdrukkunst. De 
drukkers vertoonden immers de 
neiging, hun boeken voor zoveel 
mogelijk lezers toegankelijk te 
maken en heten, met het oog 
hierop, al te plaatselijke woor
den en wendingen weg. 

Midden in deze tijd dook de 
grote hervormer dr. Martin Lu
ther op. Hij hervormde niet al
leen de kristelijke lering, hij 
deed dat in de volkstaal, het 
Duits; terwijl de katolieke gees-

Noord-Europa enorm geweest. 
Met zijn stellingen werd ook 
zijn taal verspreid. Als een 
springvloed overspoelde zijn 
zuidelijk Duits (w^aaruit stilaan 
het Hoogduits, d.i. het stan
daard-Duits groeide) haast het 
hele Duitse, ook het Neder
duitse taalgebied. 

Dit laatste bezat op dat ogenblik 
geen standaardtaal. Buiten de 
Hanze was daar nooit een één-
makende kulturele kracht aan 
het \verk geweest. 

In de zestiende eeuw was de 
kloof tussen het oorspronkelijke 
(Neder)duits en de door klank
verschuiving verzachte andere 
soorten Duits ook nog niet zo 
groot als vandaag. Zo werd het 
zuidelijke Duits door het Noor
den zonder weerstand overge
nomen als koepeltaal, ook al was 
dit strikt genomen de koepel 
van een andere taal. 

NEDERLANDS: EEN 
OPENGEBLOEID 
NEDERDUITS 
Op deze ontwikkeling bestond 
nochtans een merkwaardige uit
zondering. De westelijke uit
hoek van het Nederduitse taal
gebied bleef door de Hoog
duitse standaardtaal onberoerd. 
Deze westelijke uithoek wordt 

Op het ogenblik dat de ontwikkeling mn de boekdrukkunst op gang gevormd door de Nederlanden. 
tehjken bijvoorkeur het Latijn kwam dook de Duitse godsdiensthervormer Maarten Luther op. Dit ^ f meeste bewoners van dit 
bleven gebruiken. Zijn Duits had tot gevolg dat zijn reformatorische geschriften, geschreven in het gebied spraken (en spreken) 
w a s da t van de kanselar i jen i n — • • ' . - ' . ^ • 7 . „ - ' _ ' - ^ _ Mo^ar-fr-ont.e^k. Ur,rvo A^ „„o^ 
zijn streek: een Thurings ge
kleurd Aliddelduits, beïnvloed 
door Opperduits. 

Zoals men weet is de invloed 
van Luther in Midden- en 

Duits, op zeer grote oplagen konden verspreid worden. Gezien Luthers 
'uivloed in Midden- en Noord-Europa enorm was is het niet 
verwonderlijk dat zijn zuidelijk Duits het hele Duitse én Nederlandse 
taalgebied overspoelde. 

Nederfrankisch, langs de oost
grens Nedersaksisch. 

In de loop van hun geschiedenis 
geraakten die westelijke Neder-
franken en -saksen stilaan van 
hun hoofdgroep verwijderd. 

roois 

Tsjechisch 

Sfovddks 

on^ddrs 

^0>t< 

Tot in de jaren 600 a 700 vormde het vasteland-Germaans één enkel taalgebied. De door linguïsten genoemde "klankverschuivingen" zijn 
verschijnselen die slechts geleidelijk aan het taalgebied opdeelden. 

WOENSDAG 6 APRIL 1994 

file:///verk


m 
Vooreerst was daar het graaf-
schaf Vlaanderen, dat zich gro
tendeels onder de poHtieke 
macht en onder de kulturele 
invloed van een anderstalige 
staat, Frankrijk, bevond. 

Dan was er de eeuw^enlange 
machteloosheid van het los aan-
eenhangende Heilige Roomse 
Rijk der Duitse Natie, waartoe 
de meeste gewesten van de Ne
derlanden behoorden. Luik (dat 
vele Dietse streken omvatte) 
ging zijn eigen gang. Brabant 
mat zich tot zelfs met Keulen. 
De graven van Holland lieten 
zich aan dat Rijk ook niet veel 
gelegen. 

De laat-middeleeuwse kulturele 
bloeiperiode van onze gewesten 
viel bovendien samen met de 
tijd van de Boergondiiche her
togen, die gepoogd hebben tus
sen Frankrijk en Duitsland in, 
een Boergondisch Rijk op te 
bouwen. 

Toen, op het einde van de tach
tigjarige oorlog, de opstandige 
Nederlanden op dat Rijk toch 
nog een beroep deden om hen 
tegen Spanje te helpen, kwamen 
ze van een kale reis terug. 

De ekonomische banden met 
Engeland kregen lange tijd even
eens meer aandacht dan die met 
het Europese binnenland. 

Yi&godódi£rutX«aAo\X^, in die tijd 
een veel machtiger faktor dan 
politiek en nationaliteit of taal, 
vormde op zijn beurt een splijt-
zw^am. In plaats van lutheraans 
waren de Nederfrankische pro
testanten kalvinist, voor zover 
ze uiteindelijk niet opnieuw ka-
toliek werden of moesten wor
den. 

Het w âs dan ook normaal dat in 
die omstandigheden reeds tij
dens de vroege middeleeuwen 
een Nederduitse, met name een 
Nederfrankische schrijftaal ont
stond in Vicianderen, Brabant 
en Maasland. De drukkunst 
werd daar evengoed uitgevon
den als in Zuidduitsland. 

Gelijkaardige drukkerstalen 
ontstonden er, zonder invloed 
van ginder uit. Zij konden 
voortbouwen op een bestaande 
geschreven standaardtaal, die 
tot dan toe Duits, Diets of Ne
derduits heette. Pas in 1518 
duikt voor het eerst de naam 
,,Nederlands" op, veralgemeend 
wordt die niet vroeger dan na 
1815. In feite %vas zij de enige 
standaardtaal met letterkundige 
traditie in het Nederduitse taal
gebied, weliswaar alleen in een 
klein gedeelte ervan geldig. 

De Hoogduitse standaardvorm 
kwam dan ook in het Neder
frankische Westen als vreemd 
over en als overbodig, vermits 
er al een Dietse standaardvorm 
bestond. 

EEN NEDERDUITSE 
LAATBLOEIER 
Van de Renaissance tot nu heeft 
het Nederduits dus alleen zijn 
westelijke, Frankische, ,,Neder
lands" geheten vorm tot stan
daardtaal kunnen ontwikkelen. 
De Saksische versie ervan, op 
het grondgebied van de Bonds
republiek Duitsland, is in een 
veelheid van dialektgroepen 
blijven steken: Noord-neder-
saksisch, Westfaals, Oostfaals, 
Brandenburgs, Mecklen-
burgs-Vorpommers en Pom-
mers. 

Dit Nederduits beschikt niet 
over een éénvormige spelling 
noch over een standaardvorm. 

O O S T Z E E 

N O O R D Z E E 
«Ot'CKl ^ ^ 

', Meck i e n b u r g s -

'" •̂s,»,-?,.̂  Voorpommers / " - v 

- ^ ' ' ? S...M, / l 
luneburg l / , ' ' " " » ° /rOmm^fS 

De Nederduilde diaUkten dindd de Tweede Wereldoorlogen (uit "Van Duinkerke tot Königéberg "van Ludo 
Sirrwnj). 

Als standaardtaal geldt daar im
mers het Hoogduits. 

Wat in het ene of andere Ne-
dersaksische dialekt gepubli
ceerd wordt (gedichten, liede
ren, toneel, heimatliteratuur) 
volgt een eigenzinnige speULng 
die hoe dan ook door het Hoog
duitse schriftbeeld beïnvloed is. 
Indien het tot één Nedersak-
sische spelling komt, zal deze 
vermoedelijk op de Hoogduitse 
steunen; hoewel bv. een op het 
Nederlands steunende spelling 
zou doen blijken dat de ver-
\vantschap hiermede groter is 
dan met het Hoogduits. 

Zeker zal er nog veel water door 
de Elbe moeten stromen voor

aleer ooit een standaard-Neder
duits, vergelijkbaar met het Ne
derlands, tot stand zal komen. 
Zelfs dan zal dat moeten op
boksen tegen het Hoogduits. 
Verder dan een officieel twee
talig Noordduitss zal men wel 
nooit geraken. 

NEDERSAKSISCH 
De Nederduitsers in Duitsland 
noemen hun taal „Platt(düüt-
sch)". In Hoogduitse en ook in 
Nederlandse oren kleeft jian 
„plat" een ongunstige bijklank; 
terwijl het eigenlijk gewoon 
aardrijkskundig ,,laag" bete
kent. 

Zij noemen hun taal vanzelf
sprekend zoals zij dat zelf ver

kiezen. Ons, Nederlanders, 
staat het even vrij, andermans 
taal te noemen zoals het ons 
belieft. 

Omwille van de duidelijkheid 
en van het aanzien, zouden 
beide partijen er voordeel bij 
hebben, Plattdüütsch (Neder
duits) te ruilen voor Nieders-
achsisch (Nedersaksisch). 

Inderdaad, op een klein stuk 
Nederrijnland na is het hele 
Nederduitse taalgebied in 
Duitsland Saksisch; terwijl dat 
in Noord- en Zuidnederland 
hoofdzakelijk Frankisch is. 
„Nederduits" omvat ook het 
Nederlandse taalgebied. Wordt 
deze naam in Duitsland offi-

Uiteraard hadden de volgelingen van Luther en Calvijn, door zich in de studie van de bijbel te verdiepen, 
grote belangstelling voor het onderwijl in de volkötaal. Op de afbeelding de „Duitse school", een houtsnede 
van Jacob Kobel uit 1524. 

cieel, ook al slaat hij daar alleen 
op het Saksische deel, dan zal 
dit in de Nederlanden ^veer-
stand oproepen tegen deze term 
als aanduiding van het geheel. 
De indruk van inpalming, van 
monopolizenng, die deze term 
kan wekken, zou leiden tot ont
kenning van de Nederduitse ge
meenschappelijke taaiwerke-
hjkheid. Zodoende zou de ver
wijdering toe- m pieiats van af
nemen. 

Wat toch jammer ware. Want 
geen enkele taal staat zo dicht 
bij het Nedersaksisch als het 
Nederlands; ook het Hoogduits 
niet. En het gaat toch om 8 a 10 
miljoen mensen; in de toekomst 
— wanneer de taal ooit officieel 
wordt en op school aangeleerd — 
wellicht om meer. 

In het kader van Europa is dit 
een niet te missen kans op be
voorrecht kontakt. 

Karel Jansegers 

DEZE WEEK IN 

De macht van de 
senioren 

Pobtieke parüjen houden onvoldoende 
lekenmg met ons, vuiÉ de groeiende 
groep ouderen Daarom is een gnjze 
zweeppaiüj opgencht, maar volstaat 

leefhjd als poLtiek cement '^ Alle 
bejaarden denken toch met hetzelfde 
over pensioenen'' Een enquête, deze 

week in Knack 

De Beatles zijn terug 
Ze gmgen een kwarteeuw geleden uit 
mekaar. En zolang was sprake van de 
reunie van de Beatles. En kijk, minus 
John Lennon, zitten ze nu weer in de 
studio Zmnend op een come-back. 
De geschiedenis van de Beatles, een 

terugbhk, deze week m Knack 

Zeven gesprekken 
Laura Pausira, Rob de Nijs, John 
Trudell, Madeleme Stowe, Joe 

Simpson, Chnstel Doomen en Mare 
Coessens Over sukses, meuwe CD's, 

een raeuwe film, een nieuw boek en het 
leven als duo Zeven gesprekken, deze 

week m Weekend Knack 

En verder... 
• De wildgroei van enquêtes • Zicht op 

korruptie • De valstrikken van het 
amnesüe-debat • Het Brussels 

burgemeesterechap • De rechtbank 
tegenover arbeidskonflikten • Europa 

werknemers en werkgevers 

4 MAGAZINES IN 1 : 
KN 4CK + WEEKEND KNACK 

+ TELE KNACK + TALENT 
(de betere persoaedteaanbiedingeB) 
ELKE WOENS»AG TE KOOP 
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ÜITDEIGIQ 
BIJKOMENDE BESCHERMING VOOR DUINEN 
WORDT DRINGEND 
In een r e a k t i e o p d e g e b e u r 
t en i s sen i n z a k e he t d u i n e n d e -
k r e e t v r a a g t V U - s e n a t o r J a n 
L o o n e s m i n i s t e r D e Ba t se l i e r 
d r i n g e n d een a a n v u l l e n d be 
s c h e r m i n g s b e s l u i t te t reffen 
v o o r d e w a a r d e v o l l e d u i n g e 
b i e d e n d ie n o g g e e n b e s c h e r 
m i n g g e n i e t e n . 

Als ee r s t e in i t i a t i e fnemer v a n 
he t d u i n e n d e k r e e t vo lg t 
V U - s e n a t o r J a n L o o n e s de si
t ua t i e o p d e voe t . 

D e u i t s p r a k e n in k o r t g e d i n g 
w e k k e n g e e n v e r w o n d e r i n g . 
R e e d s o p 17 s e p t e m b e r 9 3 h a d 
de V U - s e n a t o r e r o p ge \vezen 
d a t er geen b o u w v e r b o d k a n 
zijn op die p e r c e l e n w a a r o p 
een ge ld ige b o u w v e r g u n n i n g 
w a s v e r l e e n d . Z o a l s g e v r e e s d 
h e b b e n de r e c h t b a n k e n d e z e 
i n t e r p r e t a t i e b e v e s t i g d . E r k a n 
niet v e r w a c h t w o r d e n , voor 
zove r h e t o m r e g e l m a t i g e 
b o u \ v v e r g u n n i n g e n gaa t , d a t 
in b e r o e p a n d e r e v o n n i s s e n 
zu l len g e v e l d w o r d e n . 

D e V U r o e p t d e r e c h t b a n k e n 
o p om, bij d e b e o o r d e l i n g v a n 
de r e g e l m a t i g h e i d v a n d e 
b o u w v e r g u n n i n g e n , n a te g a a n 
of de be t r e f f ende s c h e p e n k o l -
leges de regels v a n behoor l i j k 
b e s t u u r h e b b e n nage lee fd . 
Voorname l i j k v o o r d e g e m e e n 
ten Koks i jde en D e P a n n e 

bli jkt ove rdu ide l i j k da t di t niet 
al t i jd h e t geva l is. Vaak -werden 
de n o r m a a l te vo lgen p r o c e 
d u r e s g e s c h o n d e n . 

H o e d a n ook k a n de betref
fende b o u w r e k u p e r a t i e s lech ts 
s laan o p enke l e b o u w v e r g u n 
n i n g e n . D i t is, h o e e r g ook, 
s lech ts b i jkoms t ig t e g e n o v e r 
d e g loba le b e s c h e r m i n g d o o r 
he t d u i n e n d e k r e e t d ie s laat op 
920 h a . w a a r v a n 130 h a in d e 
w o o n z o n e . 

D e V o l k s u n i e r i ch t een zee r 
d r i n g e n d v e r z o e k to t de 
V l a a m s e R e g e r i n g in he t al
g e m e e n en to t m i n i s t e r D e Bat 
sel ier in he t b i j zonder . 

A a n v a n k e l i j k k w a m e n 1109 
ha . in a a n m e r k i n g v o o r be
s c h e r m i n g d o o r he t d u i n e n 
d e k r e e t . Bi] he t b e s c h e r m i n g s 
bes lu i t \ v e r d e n d a a r v a n s lech ts 
920 ha . w e e r h o u d e n . 

H e t I n s t i t u u t v o o r N a t u u r b e 
h o u d heeft o p d ive r se m o m e n 
t en g e w e z e n o p de ve rg i s s in 
gen die bij de i n v e n t a r i s a t i e 
g e m a a k t w e r d e n . E n e r z i j d s 
g a a t he t d a a r b i j o m p e r c e l e n 
die geen b e s c h e r m i n g behoef
d e n . D e z e v e r g i s s i n g e n zu l len 
o v e r v l o e d i g b l i jken u i t he t 
o p e n b a a r o n d e r z o e k d a t m o e t 
l e iden tot een v e r b e t e r d e in
v e n t a r i s a t i e . 

O.m. in De Panne blijkt volgenj de VU overduidelijk dat het dchepenkollege de regeU van behoorlijk 
bedtuur inzake het afleveren van bouwvergunningen in de duimn nut heeft nageleefd. 

WEST-VLAANDEREN 

A P R I L 

Vr. 8 I Z E G E M : Vlaams Huis, 
vanaf 20u.: Tweede kaarting. Ook 
op zo. 10/4 vanaf lOu. Org . : Kaar-
tersklub De Vlaamse Vrienden. 

W c . 13 K O E K E L A R E : Voor
dracht met dia's over Thailand, 
met prachtige Oosterse muziek. 
Om 14u.30 in Tavrne De Tere 
Plekke, Dorpstraat 5. Org . : 
V W G - K o e k e l a r e . 

D o . 14 B R U G G E : Mauri ts Van 
Liedekerke spreekt over ,,De 
macht van de pers in België ". Om 
15u m De Gulden Spoor, 't Zand 
22. Org . : Informativa vzw. 

Vr. 15 L E D E G E M : Losse babbel 
tussen pot en pint met Bert An-
ciaux. Café Germinal (!) , Gul-
legemsestraat 108 fe 
St.-Eloois-Winkel. O r g . : VU-Le-
degem. 

Zo . 10 I Z E G E M : Vlaams Huis, 
13u.30: verzamelen voor de wan
deling te Koekelare, o.l.v. de fa

milie Vandewalle-Zwaenepoel. 
Org . : Wandelklub Vlaams Huis. 

Ma . 18 I Z E G E M : Bovenzaal 
Oud Stadhuis, 16u.: Rik Sohier 
over , ,blauwers en kommiezen ". 
Org . : V W G - I z e g e m . 

D o . 21 I Z E G E M : Bar audito
rium Akademie voor Muziek & 
Woord, 20u.: Kristien Hemme-
rechts leest uit en praat over haar 
werk. Toegang 50 fr., abo's gratis. 
Org . : VSVK. 

Zo. 24 W E S T E N D E : VU-West-
ende-Lombardsijde legt bus in 
vanuit Westkustregio naar Zang
feest. Info bij Herman Maesen 
(058/23.34.30) of Hilda D'Hui-
ster (068/23.40.41). 

D i . 26 I Z E G E M : Erasmuszaal 
biblioteek, 20u.: Bezoek tentoon
stelling met werk van J o s Dewil. 
Org . : F W - I z e g e m . 

Hotel - Restaurant - Feestzaal - Tea-Room 

Hostellerie 

-<<W]iii>m.»jnA 

Een gastronomisch kompleks, gelegen op amper 
15 mm van de kust, stelt U een zee voor van kalmte 
komfort, keuken, rust, rusüek en romantiek 

Wi| bieden U 
-14 luxueuze hotelkamers met alle 

denkbare komfort 
- R|ne Franse keuken, k la carte en 
8 menu's van 715 fr tot 1600 fr 
Een hart voor de kinderen, eigen 
speelruimten en aangepaste 
menus 
Kamer (2 persj met uitgebreid ontbijt 
2400 fr 

- Volpension 2450 fr per persoon 
Halfpension 2050 fr per persoon 

- Gastronomische weekends van 
vrijdagavond tot en met 
zondagmiddag 5400 fr per persoon 

'SEMir^ARlEMOGElDKHEDEN"- conferentiezaal met alle nodige multifuncüonele apparatuur 
Voor gratis infomidliepakket nopens onze mogelijkheden 
Oerenstraat 13 8690 Ah/eringem tel. 058/288.007 fax 058/289.381 

Tal v a n w a a r d e v o l l e d u i n p e r 
celen w e r d e n e c h t e r n ie t be 
s c h e r m d ! 

H e t g a a t daa rb i j o m enke l e 
t i en ta l l en h e k t a r e n zeer w a a r 
devol le d u i n p e r c e l e n d ie t h a n s 
n ie t de m i n s t e b e s c h e r m i n g ge
n ie t en . H e t I N B v r a a g t n ie t 

b e t e r d a n h i e r o v e r een b i jko
m e n d voor s t e l te k u n n e n o p 
m a k e n . D a a r v o o r m o e t he t 
e c h t e r de o p d r a c h t v a n de mi
n i s t e r v o o r Leefmil ieu k r i j 
gen . 

S e n a t o r J a n L o o n e s v e r z o e k t 
m i n i s t e r D e Ba t se l i e r om d a a r -

VU-ZEDELGEM REIKT RAHE 
VYNCKEPRIJS UIT 

V o o r de 5de maal r e ik t e 
E d d y D e W i s p e l a e r e 
( e x - V U - s c h e p e n ) de R a t t e 
V y n c k e p r i j s v a n V U - Z e d e l -
g e m ui t . D e u i t r e i k i n g g i n g 
d o o r o p z o n d a g 17 m a a r t en 
a a n d i a k l u b I r is u i t A a r t -
rijke. 

In zijn w e l k o m s t w o o r d be 
n a d r u k t e Fi l ip D u b r u q u e 
( V U - v o o r z i t t e r ) de g r o n d g e 
d a c h t e o m d e z e pr i js toe te 
k e n n e n : , , H e t u i t d r a g e n v a n 
V l a a n d e r e n en h a a r k u i t u u r 
d o o r een loka le v e r e n i g i n g of 
p e r s o n a g e ove r de V l a a m s e 
l a n d s g r e n z e n h e e n . " V U - s e -
k r e t a r i s G é r y C a p p o n be 
l ich t te de Z e d e l g e m s e f iguur 
v a n R a t t e V y n c k e . In zijn 
b o e k , ,20 V l a a m s e K o p p e n " 
w i jdde H u g o V e r n e s t a a n 
d a c h t a a n hem, die o.a. lid 
w a s v a n de S^vlghende E«de 
en m e d e s t i c h t e r v a n de 
V l a a m s e Vlag . 

E d d y D e W i s p e l a e r e m a a k t e 
d e ta l r i jke a a n w e z i g e n du i 
deli jk w a a r o m p r e c i e s d e di
a k l u b to t l a u r e a a t w e r d be
k r o o n d . , , I r i s -Aar t r i jke 
w e r k t o p i n t e r n a t i o n a a l ni
v e a u ; zelfs E u r o p e e s g r e n s 
o v e r s c h r i j d e n d , in ru im 3 5 

l a n d e n . D e n a a m Aar t r i j ke , 
als d e e l g e m e e n t e v a n 
G r o o t - Z e d e l g e m d r a a g t d e 
V l a a m s e k u i t u u r en h a a r ei
g e n h e i d u i t o v e r de w e r e l d 
v ia h a a r d e e l n a m e s a a n ca. 
100 d i a s a l o n s p e r jaar . D e z e 
pri js is t e v e n s een e r k e n n i n g 
v o o r h a a r 25s te e igen sa lon, 
d a t 1.500 b e z o e k e r s o v e r de 
v loe r k r e e g . " 

V o o r z i t t e r B e r t r a n d Van-
s t e e l a n d t v a n I r is d r u k t e in 
fijne en s o b e r e w o o r d e n zijn 
d a n k u i t a a n d e loka le 
V U - a f d e l i n g : ,Als p lu ra l i s 
t i sche v e r e n i g i n g b e n ik en 
mijn b e s t u u r s l e d e n pos i t ie f 
v e r r a s t d a t er v a n d a a g toch 
n o g pol i t ic i zijn, d ie v o o r 
k u l t u u r o o g h e b b e n en d i t v ia 
deze R a t t e V y n c k e p r i j s d u r 
v e n o p e n b a a r u i t d r a g e n . D i 
a k l u b I r i s heeft t w e e g r o t e 
d o e l s t e l l i n g e n : fotograf ie te 
beoe fenen én de v r i e n d 
s c h a p s i d e e t u s s e n l e d e n en 
k o l l e g a - v e r e n i g i n g e n o v e r 
d e he le w e r e l d te s t i m u l e r e n . 
O o k al s p r e k e n w e mees t a l 
nooi t deze l fde taa l , w e be 
g r i jpen e l k a a r p e r f e k t . 

(ge) 

toe onve rwi j l d de o p d r a c h t te 
g e v e n z o d a t een a a n v u l l e n d 
b e s c h e r m i n g s b e s l u i t in u i tvoe 
r i n g v a n he t d u i n e n d e k r e e t 
k a n ge t rof fen w o r d e n . 

D e z e b i j k o m e n d e b e s c h e r m i n g 
is b e l a n g r i j k e r d a n de hu id ige 
po l emiek ove r de v r o e g e r af
g e l e v e r d e b o u w v e r g u n n i n g e n . 
Zij k a n daa rb i j n ie t w a c h t e n 
o p d e n i e u w e i n v e n t a r i s a t i e o p 
31 d e c e m b e r 1994 o m d a t w e 
a n d e r s he t r i s iko l o p e n d a t n o g 
n i e u w e b o u w v e r g u n n i n g e n 
w o r d e n a fge leverd me t alle ge
vo lgen v a n d i e n . 

S e n a t o r J a n L o o n e s zal h ier 
ove r p a r l e m e n t a i r e v r a g e n to t 
min i s t e r D e Ba t se l i e r r i c h t e n . 

nv de winne-fabrisac 

/ ml^rostraat 128 
/ 'B 9200 sohoonaarde 

^ dendermonde 
062/42 33 04 - 42 39 16 
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OT DE REGIO 
vu PLEIT VOOR 
BRUGSE POLITIEKE KULTUUR 
De verkiezingskoorts is in het 
Brugse serieus gestegen. Vele 
politici geven de indruk dat ze 
nu al wakker liggen van de 
volgende verkiezingsuitslag. 
Erg is dat veel van dit alles zich 
voltrekt in een sfeer van zwart-
makerij en schijnheiligheid. 
Meer en meer wordt het spel 
keihard gespeeld, op de man af. 
De diskussies, die vooral via de 
media gevoerd worden, zijn dik-
•wijls laag bij de vloerse scheld
partijen die het eigen gelijk be
trachten en niet het belang van 
de Brugse bevolking. Partijmi
litanten die van partijkaart ver
anderen zien plots hun naam in 
de krant verschijnen. Toestan
den waar tot voor kort niet naar 
werd omgekeken of helemaal 
werden verwaarloosd krijgen 
nu plots een heel dure oplossing. 
Stadsambtenaren of 

OCMW-bedienden -worden 
meer dan ooit via dienstbetoon 
aange-worven. Vernieuwende 
initiatieven krijgen pas een toe
lating als men via het bureau 
van de bevriende schepen is 
gepasseerd. Politici van ver
schillende partijen geven je zelfs 
de indruk dat er in Brugge geen 
1 maar 3 of zelfs 4 burgemees
ters zijn. Veel geld verdwijnt in 
dure folders of pamfletten die 
toch niet gelezen worden. On-
•waardige toestanden. 

De daadwerkelijke politieke 
ideeën zijn met van tel. Veel 
belangrijker lijkt te zijn welke 
positie een bepaald persoon op 
een bepaalde lijst bekleedt. J e 
krijgt hoe langer hoe meer de 
indruk dat niet de hele bevol
king gebaat zal zijn met de 
verkiezingen, maar een aantal 
politieke burgers die niet eens 
meer het fatsoen hebben hun 
persoonlijke ambities onder 
stoelen of banken te verbergen. 

Hier wringt voor de VU het 
schoentje. Moet dit de nieuwe 
politieke kuituur voorstellen ? 
Moet op deze manier het ver
trouwen van de bevolking in 
onze demokratie worden her
steld ? 

HET KAN OOK ANDERS! 
Politiek is een sociale opdracht. 
Daarom moeten zoveel mogelijk 
ongebonden Bruggelingen bij 
het beleid betrokken worden, 
niet omdat ze een politieke car
rière beogen of omdat de één of 
andere politikus of partij er wel 
bij vaart, meiar omdat ze een 
welgemeende bijdrage kunnen 
leveren tot de welvaart en het 
welzijn binnen deze stad. Dat 
kan door een diversiteit van 
ongebonden personen op een 
neutrale lijst met een neutrale 
naam te zetten of door zoveel 

mogelijk allerlei vormen van ba-
sisdemokratie op een volwaar
dige manier bij het beleid te 
betrekken. Adviesraden, wijk-
komitees, niet-zuilgebonden ini
tiatieven van allerlei aard, maar 
ook de gewone man in de straat 
die naar het stadsbestuur brie
ven schrijft, vragen niet beter. 
Alleen zij beseffen ook wel dat, 
zoals de boel nu draait, alles 
vaak een maat voor niets is en 
hun energie beter op een andere 
manier kan worden aange
wend. 

De VU roept op om van de 
verkiezingsstrijd een inhoude
lijke diskussie te maken. Enkel 
een open politiek kan een pro
pere politiek zijn. De Brugse 
gemeenschap is veel meer ge
baat met de kwaliteit van de 
gevoerde diskussie en van de 
objektieve beleidsopties dan 
met favoritisme naar de ver
meende politieke vriendjes toe. 

Durven de andere partijen de 
uitdaging aan ? 

'^ Meer info: VU-aJdeling 
Brugge, Kapelaaiutraat 5, 8310 
Brugge Sint-Kruid, teL 
050/35.66.87. 

OCMW-FRAUDE, BASKETBALKLUB OKAPI,... 

HET BLUR ROMMELEN IN AALST! 

Op de jongste gemeenteraad 
werd met spanning uitgekeken 
naar de interpellatie van 
VU-raadslid Danny Denayer. 
Hij polste naar het standpunt 
dat het schepenkoUege in het 
dossier van de Okapizaal in
neemt. Aalst is trots op de spor
tieve basketbalprestaties van 
Okapi, maar tegelijkertijd in de 
ban van de financiële situatie 
rond het forum, de modernste 
baskettempel van Vlaanderen. 

Deze prestigieuze sporthal 
^verd op stadsgrond gebouwd. 
De stad stelde zich borg voor de 
lening die de vzw Aabt Bojket 
voor de konstruktie van de zaal 
aanging. Via recht van opstal 
wordt Aalst na 18 jaar auto
matisch eigenaar van de zaal. 
Volgens de VU kampt de vzw, 
die de zaal bouwde, met een 
tekort van 78 miljoen frank. 
Denayer vroeg zich af of de stad 
bij een eventueel faillissement 
de grote verliezer zal zijn. ,,Is 
het schepenkoUege in staat om 
een katastrofe te vermijden en 
klopt het dat de financiële ver
plichtingen ten overstaan van de 
banken niet \vorden nageko
men ?", vroeg Denayer op de 
raad. 

Burgemeester De Maght 
(VLD) gaf geen konkrete ant-
•woorden op de vreigen en bleef 
vrij geheimzinnig in haar be
toog. — Is dit de nieuwe lijn van 
de partij van de burger ? — In het 
belang van en uit respekt voor 
de sportieve prestaties verkiest 
zij om het standpunt van het 

kollege nog niet bekend te ma
ken. Wel beloofde zij na de 
„play-offs " een diskussie te wij
den aan het Okapi-^oMter. In
middels blijft de VU-oppositie 
op haar honger zitten. 

MIUOENENDANS BIJ 
OCMW-AALST! 
Vlaams Raadslid J a n Caudron 
interpelleert al jaren naar de 
•wantoestanden in het 
OCMW-Aalst. Het kostte hem 
zelfs zijn zetel in de Aalsterse 
gemeenteraad waar SP-kopman 
Mare Galle Caudrons opposi-
tiestem welletjes begon te vin
den en hem de raad uithielp 
omdat zijn officiële verblijf
plaats niet Aalst, maar 
Erpe-Mere is. J a n stapte op en 
de opponente OCMW-stem in 
de gemeenteraad stokte. 

Caudron begint wel gelijk te 
krijgen. De OCMW-ontvanger 
— tevens voorzitter van 
Okapi-Aalst - nam ontslag we
gens fraude. Tegen voorzitter en 
sekretaris van het O C M W 
loopt een gerechterlijke proce
dure. En nu ontdekte Caudron 
dat het O C M W met enorme 
kastekorten te maken heeft. Aan 
de deur van het Aalsters Ste
delijk Ziekenhuis (ASZ) ver
dringen niet-betaalde leveran
ciers zich. Hun tegoed zou 191 
miljoen bedragen. 

Ook rond de infrastruktuur-
werking die het O C M W tijdens 
deze legislatuur opstartte, swin
gen de bedragen de pan uit. 

Onder het ASZ wordt een on
dergrondse parking gegraven. 
Het geraamde bedrag was 56 
miljoen, het huidige 104 mil
joen. De oude kraamkliniek 
wordt omgebouwd tot admini
stratief OCMW-kompleks, ook 
al had een nieuwbouw mer
kelijk minder gekost. Boven
dien krijgen we een mooi stcial-
tje van VLD-belangenvermen-
ging voorgeschoteld: de werken 
werden toegewezen aan de zoon 
van OCMW- én gemeente
raadslid Daelman (VB). 

Uit het hele OCMW-dossier 
kan Caudron maar één kon-
klusie trekken: als Aalst de 
OCMW-put viól dempen, moe
ten de belcistingen drastisch 
naar omhoog. Hij stelt zich hier
bij dé vraag: hoe kan de 
OCMW-top (SP-VLD) zo on
verantwoordelijk tewerk gaan 
zonder dat iemand ingrijpt? 
Wordt zeker vervolgd! 

(in.a.s.) 

BAL VAN MINISTER 

JOHAN 
SAUWENS 

Johan Sauwens, 
Vlaams minister, 

nodigt U en uw familie 
van harte uit op 

zaterdag 9 april 1994 
om 20.000 u in 

het Cultureel Centrum 
,4)e Kimpel" te 

Bilzen. 

OOST-VLAANDEREN 

APRIL 
Za. 9 BURST: Eetfestijn, met gra
tis tombola. In zaal Torengalm van 
18u.30 tot 22u. Ook op 10/4 van 
Hu.30 tot 15u. Deelname. 350 fr., 
kind. 200 fr. Org.: VU-Burst-Bam-
brugge-Aaigem. 
Vr. 22 GERAARDSBERGEN: 
Opvoering ,,De dood met de ko
gel". Het proces Vindevogel naar 
het boek van Valere Depauw. Om 
20u in het Vlaams Huis, Stati
onsplein 22 te Geraardsbergen. In
kom 100 fr. 

Za. 23 OUTER: Paasfeest VWG. 
Zaal De Kloppers, Aardeweg te 
Outer. Om 12u.30. Inschrijven ten 
laatste op 16/4 bij G. De Coster 
(054/33.71.79). 

Za. 23 WONDELGEM: Lente-
koncert door het Vocaal Ensemble 
Mandriale in de St.Godelievekerk 

te Wondelegm. Om 20u., inkom 
200 fr. Org.: Kult. raad Wondel-
gem. 

Zo. 24 LAARNE-KALKEN: Uit
stap naar Vlaams-Brabant. Bezoek 
aan Vlaamse Toontumen (Hoegaar-
den) en Zoutleeuw. Vertrek om 
7u.45 Kalken Kerk en om 8u. 
Laarne voetbalplein. Inschrijven: 
Frank Van Imschoot, Bochten-
straat 44, 9270 Laarne 
(09/369.50.45). Org.: VU-Laarne-
Kalken. 

Vr. 29 AALST: Jaarlijkse 1 
mei-viering. Om 20u. gelegenheids
toespraak door Jaak Vandemeu-
lebroucke aan het standbeeld van 
priester Daens, Werf te Aalst. Na 
de bloemlegging versnapering in 
lokaal De IJzer, Vlaanderenstraat 
13. Org.: VU-arr. Aalst. 

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 

1 MEI TE AALST 

Het arrondissementeel be
stuur van Aalst nodigt alle 
leden en simpatisanten uit op 
de jaarlijkse I-meiviering die 
dit jaar doorgaat op vrijdag 
29 april 1994 om 20u. aan het 
standbeeld van Priester 
Daens aan de Werf te Aalst. 

Europarlementslid Jaak 
Vandemeulebroucke zal de 

gelegenheidstoespraak 
houden. 

De afdelingen worden ver
zocht hun vlaggen mee te 
brengen. Na de bloemleg
ging wordt er een versna
pering aangeboden in lokaal 
,,De IJzer", Vlaanderen
straat 13 te Aalst. 

SPLITS ZELF DE SOCIALE ZEKERHEID! 
WORD LID VAN 

EEN VLAAMS ZIEKENFONDS... 
.en geniet de komplete service van een volwaardige, sterk uitgebouwde, en ongebonden organiscatie! 

Bei gratis het nummer 0 7 8 / 1 1 79 75 

ing Vlaamse Ziekenfondsen 
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U T DE REGIO 
ANTWERPEN 

A P R I L 

Vr. 8 H E I S T O / D B E R G : 
Vlaamse Kring Rodenbach nodigt 
uit op Kultuuravond met uitreiking 
van Gemeentelijke Kultuurprijs in 
KG Zwaneberg. Gratis toegang, 
eveneens op de receptie. Info bij 
voorzitter Roger Van E)yck 
(015/24.80.86). 

Za. 9 M E R K S E M : Lokale Dr. 
Bormsherdenking door VU-afde-
ling Merksem. Bijeenkomst om 
Hu.45 aan het oud kerkhof te 
Merksem. 

Zo. 10 M E R K S E M : Nationale Dn 
Bormsherdenking te Merksem. 
Misviering om &lu.45 in St.Fran-
ciskuskerk. Achteraf eerbetoon aan 
het graf van Dr. Borms. 

Vr. 15 T O N G E R L O : Voordracht 
met video (films van tijdens de 
oorlog) van de V A W „Vrijwillige 
Arbeidsdienst voor Vlaanderen". 
Om 20u. in Kapellekeshoef. Org. : 
SMF-Kempen. 

Vr. 15 BERLAAR:Om 20u. pu
bliek toegangelijke opening van 
tentoonstelling schilderijen van 
Laura Cuyvers. Gastspreker: Wal
ter Luyten. In zaal Forum, Dorps
straat. Info: Markt 48b, tel. 
03/422.51.23. 

Za. 16 M E C H E L E N : Eendaagse 
studiereis ,, Langs onze westelijke 
taalgrens", o.l.v. Walter Luyten. 
Org. : VU-arr. en Dosfel. Enkel 

voor VU-bestuursleden en hun fa-
miUes. Info: 03/482.11.93 of fax 
03/482.44.58. 

Za. 16 W O M M E L G E M : 11de 
Plantenruildag. In de Kastanjelaan 
nr. 4 bij Ward en Sonja Herbo-
sch-Maldoy. Vanaf lOu. aanvoer. 
Advies door Walter Wessels. Info: 
353.68.94. Org.: K.K. J a n Pui-
mège-W ommetgem. 

Di . 19 B E R C H E M : Paul Van 
Zummeren over „Het weer, het lijf 
en de Sinten". Om 20u. in KG 
Berchem, Driekoningenstraat 126. 
Inkom: leden gratis, niet-leden 100 
fr 60+: 50 fr. Org. : F W - B e r 
chem. 

Do . 21 A N T W E R P E N : Samen 
naar toneel m het Antwerps Zee
manshuis. T.A.R. voert op: Die van 
lerneffe. Een lachsukses. Kaarten: 
400 fr tel. 03/233.17.57 of 
03/238.82.08. 

Zo. 24 BERLAAR: Naar het 
ANZ-zangfeest in een groepsre-
servatie rondom Walter Luyten. 
Info: 03/482.11.93, fax 
03/482.44.58. 

Di . 26 B E R C H E M : Met 
FW-Berchem naar tentoonstelling 
Middeleeuwse tapijten in het Hes-
senhuis. Afspraak om 13u.45aan de 
ingang. Inkom: 100 fr. + kosten van 
de gids. 

Wc . 27 M O R T S E L : FW-Mor t se l 
brengt geleid bezoek aan Sterren-

p r o V in c i e Limburg 
De Bestendige Deputatie van de Provincie Limburg brengt ter kennis 
dat de Provincie Umburg zal overgaan tot het inrichten van een 
aanwervingsexamen voor de functie van 
ADMINISTRATIEF HOOFD ten behoeve van het Provinciaal 
Gallo-Romeins Museum te Tongeren 
TAAKOMSCHRUVING. 
Hij/zij ondersteunt de leiding van het Gallo-Romeins Museum en Is in 
deze functie verantwoordelijk voor: 
het financieel beheer van het museum (begrotingsopmaak, kre
dietopvolging en budgetcontrole, het beheer van contracten, de 
kassa) 

de personeelsorganisatie (het opstellen van werkregellngen voor 
de organisatie van het toezicht, het onthaal, het onderhoud, de 
personeeisaangelegenheden m.b.t verlof, vergoedingen e.d.) 
de administratie i.v.m. groepsreservaties. 
PROREL 
- Belg zijn 
- van onberispelijk gedrag zijn 
- de burgerlijke en politieke rechten genieten 
- aan de militiewetten voldoen 
- de leeftijd van 50 jaar niet bereikt hebben op datum van het afsluiten 
van de inschrijvingen 
- in het bezit zijn van één van de volgende HOBU-dIploma's: 
* marketing 
* maatschappelijk assisten 
* secretariaat/talen 
* toegepaste communicatie 
* boekhouden 
* informatica 

Kandidaten dienen bereid te zijn bijkomende opleidingen te volgen 
(overheidsfinanciën). 

Ervaring inzake bedrijfsboekhouding en/of personeelsorganisatie 
strekt tot aanbeveling, 
EXAMENPROGRAMMA 
Het examenprogramma bestaat uit 3 delen: 
- een onderzoek van het curriculum vitae 
- een schriftelijke proef 
- een mondelinge proef 
Om te slagen moeten de kandidaten op elke examenonderdeel 
tenminste de helft van de punten behalen en over de drie proeven 
samen tenminste 60% totaliseren 

BEZOLDIGING 
Volgens weddeschalen en aan huidige index: 
- minimumwedde. 727068 bruto/jaar 
- maximumwedde. 1.172.748 bruto/jaar 
KANDIDATUREN 
De kandidaturen, vergezeld van een voor eensluidend verklaard 
afschrift van het diploma moeten voor 29 april as. bij aangetekende 
brief gestuurd worden aan de heer Provinciegriffier, Universiteitslaan 
1 te 3500 Hasselt. 
Het curriculum vitae moet, in volgorde, melding maken van de 
volgende rubrieken: opleiding, bijscnolingen en ervaring. 
Op basis van het curriculum vitae zal de eerste selektie gebeuren. 

wacht Urania-Hove. Info 
455.17.76. 

op 

LIMBURG 
A P R I L 

Za. 16 B R E E : Vlaams Lentebal. 
Vanaf 20u. in Parochiezaal Ton-
gerlo-Bree. Org. : VU-Bree. 

BRABANT 
A P R I L 

Za. 9 S INT-MARTENS-BODE-
G E M : 14e Pannekoekenfestijn en 
boterhammen op zijn pajots. Vanaf 
18u. in het Trefcentrum SoUeveld. 
Ook op 10/4 vanaf 15u. Org.: 
VU-St.Martens-Bodegem. 

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

Za. 9 K E E R B E R G E N : Vierde 
Spagetti-avond. Vanaf 18u. in zaal 
Berk en Brem, achter de kerk van 
Keerbergen. Deelname: 150 fr. 
Org. : VU-Keerbergen. 

Zo. 10 D I E G E M : Jaarlijks spa-
getti-festijn van VU-Diegem. Vanaf 
12u. in zaal GUdenhuis, Koster
straat 1 (De Cockplein). 

EEN AANGENAME VORM VAN BENEFIET 

EEN AVONDJE UIT 
MET FONNE CRICK 

Za. 30 BERLAAR: Bestuur 
DF-Berlaar hoopt met een volle bus 
twee dagen naar Zuid-Vlaanderen 
te reizen. Hotelkosten ± 3.350 fr. 
voor 2p.kamer; ± 2.350/1 p.kamen 
Inschrijven bij René Verbeylen 
(03/482.32.69, na 19u.). Info bij de 
gids: Walter Lujrten 
(03/482.11.93). 

M E I 

Vr. 6 E D E G E M : Zangavond o.l.v. 
Walter Luyten. Zaal Drie Eiken. 
Info: 03/482.11.93 of fax 
03/482.44.58. 

Vr. 6 W I J N E G E M : VU-leden-
feest. Tafelrede om 19u.30 door 
Waker Luyten. Inlichtingen: Ma-
thieu Mees, Turnhoutsebaan 528, 
tel.03/353.94.64. 

ZOEKERTJE 
R E U N I E - Clem Sleurs , 
S to rmvoge l s t r aa t 20 te 9000 
G e n t en Karel Rigo, Pee r s t r aa t 
129 te 9000 G e n t ve rzamelen de 
adressen v a n oud-V.B.V.- en 
V.V.M.-leden. D i t voor een na
de r te bepa len reun ie . 

T' 
y- i 

„De Fratu " van den Bengel met „De Fonne " van de Volksunie, Linkj 
en rechtd van een niet nader omschreven madam. 

1^ « • % «.- -4- • * <*»• 

Vergader ingen in he t s t adhu i s 
van A n t w e r p e n (en he t zal el
de r s ook wel zo gaan ) w o r d e n al 
eens a fgerond me t een , ,bol-
leke". N a a s t het b e r o e m d e café 

Di . 17 W E M M E L : J a a k Vande-
meulebroucke over het Europa van 
gisteren, vandaag en morgen. Om 
19u.30 in het Rijkskultureel Cen
trum De Zandloper, Kaasmarkt. 
Inkom: 50 fr. Org. : F W - W e m 
mei. 

D o . 21 S T E E N O K K E R Z E E L : 
Gespreksavond met auteur Clara 
Haesaert in het kader van lees
bevorderingskampanje van min. 
Weckx. Om 20u. in de Vrije School 
ter Ham, Van Vrachenlaan 25 te 
Steenokkerzeel. Org. : Rodenbach-
fonds-Brabant. 

Za. 23 J E T T E : 22ste bal van de 
VBG-Jette. Deuren: 18u. Aan
vang: 19u. In de Sportzaal van het 
St.Pieterscollege, J . B . Verbeyst-
straat. Inkom 150 fr., w k . 120 fr 

„ d e n Enge l " aan de G r o t e 
Ala rk t is seder t ge ru ime tijd 
, ,den Bengel", me t een fantas
t isch s impat ieke bazin en baas , 
een n ieuwe t radi t ie ge 'worden. 

O p d e verd iep ing zorgt de her
bergier, F r a n s V a n d a m m e , re 
gelmat ig v o o r een kul ture le ma
nifestatie : een tentoonste l l ing, 
een v o o r d r a c h t van onze emi
nen te s tadsgids Geo rges Van 
C a u w e n b e r g h . Z o ook b reng t 
F r a n s zelf , ,De obscene fabels" 
v a n D a r i o F o . Zijn ges laagde 
ver te l l ingen -werden reeds be
luis terd en geprezen d o o r de 
specialist t e rzake . J a n Decieir . 

F o n n e Crick, VU-f rak t ievoor -
zitter, m a a k t e met F r a n s Van
d a m m e een afspraak v o o r een 
voorste l l ing o p vr i jdag 6 mei om 
20u. 

E r zijn s lechts 90 p laa tsen be
schikbaar . J e be taa l t 200 fr. en 
de wins t gaa t naa r Volksunie 
Groot-Antw^erpen. Bestel l ingen 
k u n n e n d o o r overschr i jving op 
het nr. 412-9127601-76 . 

H e t w o r d t een gezellig avondje 
uit me t een fris , ,bolleke " ach
teraf. 

^G^ocJe 
Kunstmeubelen 

* f i : i J S " -

KUNSTMEUBELEN 
Meubelen met charme en stijl uit eigen atelier 

Meubelen op maat - De mooiste merkmeubelen BA.Z., Ebeno, 
Rovel, Decors de Province, Camille & Vence, Grange, e.a. 

Zitmeubelen J. Roche, Jon, e.a. 
Grote keus Tibetaanse Doc-tapijten 

Blankhouten meubelen, oud en nieuw, 
dekoratieartikelen, teiracotta, droogbloemen, huwelijkslijsten. 

Eegenen 105 en 118, 9200 SCHOONAARDE 
Tel. 052142.67.90 - 052142.21.56 - Fax. 052142.68.01 

Openingsium: 10 tot 12 ii. - 14 tot 19 ii. 
Zaterdag en zondag: 14 tot 18 n. 

Sluitingsdag donderdag 
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SPORT 
OP 1 MILLIMETER NA... 

EEN RONDE OM NIET TE VERGETEN 
Het Li een schitterende Ronde van Vlaanderen geworden. 
Op één mllLlmeter na volmaakt. Precies die millimeter die 
Johan Museeuw tekort kwam om voor de tweede maal na 
elkaar te winnen... Spijtig, want onze wielersport zou zo'n 
opsteker best hebben kunnen gebruiken. In een tijd waarin 
de Italianen zelfs geen kruimels meer van de tafel laten 
vallen zou een nieuwe triomf voor Museeuw voor op
schudding hebben gezorgd. 

D
e Ronde mocht er zijn. Het 
was er één voor de ge
schiedenisboeken. E^n af-
vaUings'wedstrijd, een sUj-

tageslag van de bovenste plank 
waarin uiteindelijk de vier bes
ten overleefden. De vier grote 
favorieten ook: Museeuw, 
Bugno, Ballerini en TchmUe. 
Museeuw ging als snelste naar 
de meet maar maakte een dub
bele fout: hij schakelde verkeerd 
en... koos het verkeerde wiel. 
Dat van de Moldaviër Andrej 
Tchmile. Bugno vroeg niet beter 
en hield uiteindelijk één mil
limeter over. Voor Museeuw 
kon de ontknopig onmogelijk 
pijnlijker zijn. Maar we mochten 
desondanks niet klagen, we fiet
sten eindelijk opnieuw mee, be
paalden mee het koersverloop 
en behielden tot in de slotmeter 
uitzicht op de overwinning. Het 
was dit seizoen nog niet te Vciak 
voorgekomen. 

NIET ONGELUKKIG 
Op stenen bobbels in de heu
velzone van Vlaanderen kunnen 
onze koereurs méér. Dat wisten 
we al langer. Het zat ze deze 
keer echter geen honderd per
cent mee. Het was wel fris maar 
het regende weinig of niet op 
Paasdag en de wind waaide 
daags voor en daags na de koers 
venijniger. Desondanks lieten 
ook Johan Capiot, Edwig van 
Hooydonck en de eeuwige Mare 
Sergeant zich in gunstige zin 
opmerken. Capiot begaf pas op 
de Muur. Spijtig. Want we had
den hem graag mee nciar de 
eindmeet zien gaan... R'laar met 
vijf landgenoten in de eerste tien 
hadden we deze keer toch geen 
reden tot klagen... 

De organisatoren van Het 
NieuwöbLid Sportwereld zullen wel 
niet ongelukkig geweest zijn met 
een winnaar als Gianni Bugno. 
De tweevouduige ex-wereld
kampioen siert hun erelijst 
waarop maar -weinig Italianen 
voorkomen. Begin jaren vijftig 
was Fiorenzo Magni (drie over
winningen op rij) de uitzon
dering die de regel bevestigde 
maar verder moesten we net 
stellen met uitschieters van Zan-
degu en Moreno Argentin. 

Bugno is meteen ook terug van 
weggeweest. De simpatieke en 
bekwame Transalpijn die per 
definitie mentale weekheid 
wordt verweten behoort onge
twijfeld tot de grootsten van zijn 
generatie. Te vaak echter ging 
hij in de grote ronden zoeken 
wat hij in de klassieke ééndags-
koersen had kunnen vinden. 
Wellicht leed en lijdt Gianni aan 
de ziekte die vele kampioenen 
van vandaag teistert: de stress 
en de van buitenuit opgelegde 
prestatiedruk. Moeten winnen is 
zoveel moeilijker dan mogen 
winnen. Die vaststelling doet 
ons terugdenken aan Eddy 
Merckx. Geleidelijk aan valt het 
peloton opnieuw uiteen in tw^ee 

soorten koereurs. Zij die in de 
grote Ronden hun slag willen 
slaan en zij die al hun troeven 
moeten uitspelen in de ééndag-
•wedstrijden. Elen situatie die al 
bestond ten tijde van Rik Van 
Steenbergen en Rik Van \joay 
en die als doodnormaal werd 
ervcU'en. Het was de kannibaal 
uit Meensel-Kiezegem die alles 
overhoop zette en zowel in het 
voorjaar als in de zomer en de 
herfst alles wilde winnen en ook 
nog won! Hij veranderde de 
normen en verlegde de grenzen. 
Alaar zijn rijd is voorbij en zijn 
•wielerwereld is nog slechts een 
herinnering omdat niemand an
ders bekw^aam bleek hem te 
kunnen nadoen. Ook Hinault 
niet (al benaderde de Bretoen 
hem wel het dichtst) en ook 
LeMond niet. Indurain en Ro-
minger kunnen de vergelijking 
nog minder doorstéian. Zij ver
toeven nog in hcdve winter
slaap. 

„FORZA ITALIA" 
Maar Bugno staat er dus op
nieuw en hij is niet alleen. De 
Italianen domineren de wieler
sport als nooit tevoren. In de 
breedte en in de diepte. Dirk De 
Wolf zegde voor de Ronde dat 
wel vierendertig Italianen onze 
nationale topkoers konden win
nen. Hij had niet helemaal on
gelijk -wcint in de finale van onze 
nationale klcissieker traden de 
zuiderlingen weer massaal op de 
voorgrond. 

Er is over de Italiaanse heer
schappij al veel geschreven, ge-

Johan Mujeeuw kwam een centumter te kort om Bugno ui de jpurt te klappen. 

zegd en... geïnsinueerd. In die 
mate zelfs dat Hein Verbruggen 
meende te moeten tussenkomen. 
Dopinggebruik moet inderdaad 
bewezen worden vooraleer men 
verdachtmakingen of beschul
digingen mag uiten. Op zichzelf 
is het Italiaans overwicht noch
tans niet verwonderlijk. Het is 
niet eens een nieu^v gegeven. In 
alle sportdisciplines waarin zij 
dat echt willen treden Italianen 
op de voorgrond. Ze hebben 
uitstekende atleten, uitmun
tende skiërs en skisters, gewel
dige basketbal- en volleybalspe
lers en we praten dan nog met 
over hun voetballers. De re
denen en verklaringen liggen 
voor het grijpen. De ekonomie 
heeft de sport op het schier

eiland altijd ondersteund. De 
ene machtige sponsor lost de 
andere af. 

De wetenschappelijke begelei
ding is perfekt. Elke atleet, elke 
koereur krijgt persoonlijke trai
ningsschema's. De sturende 
dokters en vorsers staan vier
entwintig uur op vierentwintig 
ter beschikking. Niets hoeft ge-
forseerd te worden. Men heeft 
geduld omdat de middelen voor
handen zijn. Giorgio Furlan 
werd tot kampioen gepromo
veerd op zijn achtentwintigste. 
Onze grote beloften zijn djm 
meestal versleten en afgevoerd. 
Omdat de prestatiedruk bij ons 
groter is. Het geld en de spon
sors zijn slechts beperkt voor
radig. Er moeten onmiddellijk 

ZE ZUN WEL RAP KONTENT 
Het zit de bankiers van de 
Champions League echt niet 
mee. Al na vijf speeldagen zijn 
al de beslissingen gevallen en 
de zesde beurt wordt dus een 
maat voor niets. AC Müan, 
Porto, Barcelona en Monaco 
geian naar de halve finales. 
Anderlecht, dat nog in eigen 
stadion in de wei moet voor 
een lonende (indien er ten
minste gewonnen wordt) oe
fenmatch tegen Werder Bre
men, mag het vergeten maar is 
desondanks niet ontevreden... 
Ze zijn wel rap kontent in het 
Astridpark, dat is het mmste 
wat kan ^vorden gezegd. 

Willen we even en gewoon 
voor de lol rekapituleren ? 
Thuis werd op een half be
sneeuwd en bevroren veld ge
lijk gespeeld tegen AC MUan 
dat de beste kansen kreeg... 
Het gevi^onnen punt opende 
desondanks perspektieven. In 
Bremen gaf men in de laatste 
vijfentwintig minuten een ri
ante 0-3 voorsprong uit de 
handen tegen een ploeg die 

nadien in eigen stadion door 
Porto met 0-5 w^erd belachehjk 
gemaakt en die in eigen kom
petitie nauwelijks grond raakt. 
De beschamende (men had 
een soortgelijke ommekeer in 
de Europese kompetitie nog 
nooit eerder meegemaakt) 5-3 
nederlaag werd desondanks 
goedgepraat. Voorzitter Van
den Stock wenste enkel het 
eerste uur van de wedstrijd te 
onthouden... Niet lachen beste 
lezer. 

UITLEGGEN 

Daarna werd er in een be
wogen slotfase thuis met I-O 
van Porto gewonnen. Over de 
volle negentig minuten waren 
de Portugezen minstens even 
sterk gebleken en in de slot
minuut werd hen ook nog een 
onvervalste penalty onthou
den... Maar goed. Alles kon 
weer. Tot er in Porto met 2-0 
werd verloren van een tegen
stander die deze keer eigenlijk 
onderlag... Maar Porto 
skoorde en Anderlecht niet en 
het heet dat het ganse spelletje 

precies daarom draait. Ander
lecht verloor en was nagenoeg 
uitgeschakeld. Ook al werd er 
vorige v̂ êek in Milan gelijk 
gespeeld en zetten de klub en 
haar bestuurders met dit on
verhoopte maar op zich on
belangrijke resultaat onmid
dellijk een hoge borst. An
derlecht, zo heette het, groeide 
almaar verder. Vooral in het 
eerste uur in Bremen en de 
match in Alilan. De rest moest 
men er maar voor lief bij
nemen. Spijtig genoeg -was het 
,,die rest" die besliste over 
kvi^alifikatie en uitschakeling. 
Overigens: zal Sporting nog 
vaak de kans krijgen om tot de 
halve finales door te stoten? 
De bezetting van de Cham
pions Lccigue -was dit seizoen 
matig. Zeer matig. Milan re
geerde. Dat zeker. Maar Bre
inen stelde niets voor en Porto 
was zeker geen onmogelijke 
hindernis. Welke redenen 
vindt men dan nog tot te
vredenheid? Wie veel tijd 
heeft mag proberen ons dat 
eens uit te leggen. 
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prestaties worden neergezet. 
Gevolg is dat iedereen zo gauw 
mogelijk wil pieken, zo gauw 
mogelijk het grote geld wil ver
dienen. Er mag geen tijd ver
loren gaan want het (de spon
sors en dus het geld) kan mor
gen allemaal voorbij zijn. 

Dat is erg natuurlijk en ook 
betreurenswaardig. Maar het is 
nooit echt anders ge^weest. Al in 
de jaren vijftig dikteerden de 
Italiaanse wielerploegen de wet. 
Al onze grote cracks reden in 
hun beste jaren in Italiaanse 
loondienst: Van Steenbergen, 
De Bruyne, Van Looy, Mercks, 
De Vlaeminck en... Museeuw. 
Of niet soms. Er is dus niets 
nieuws onder de zon. Het ge-
insinueerde dopinggebruik lijkt 
ons dan ook onwaarschijnlijk. 

KASSEIEN 
en meteen ook laatste ,,thuis-
match" van het seizoen. In Pa-
rijs-Roubaix. Dat klinkt gek 
maar het is niet anders. Op de 
kasseien van het Noorden tre
den de onzen bijna altijd op de 
voorgrond. Méér nog als het 
regent dan als de zon schijnt. 
Johan Museeuw heeft er nooit 
een geheim van gemaa.kt dat de 
tocht door de Hel dit seizoen zijn 
hoofddoel is. Als Westvlaming 
wil hij doodgraag winnen op de 
betonnen band rond het voet
balveld van Roubaix. Hij is dan 
ook onze grote hoop. Al weet 
niemand hoe de minzame Gis
telnaar, die nooit naar excuses 
zoekt en de verklaring voor ne
derlagen altijd bij zichzelf vindt, 
die ongelukkige millimeterspurt 
van Meerbeke zal verteerd heb
ben. Zondag moet het voor ons 
desondanks gebeuren. Want de 
Waalse Pijl en Luik-Basten-
aken-Luik zijn niet naar de maat 
gesneden van de Vlamingen. Op 
het glooiend asfalt van Wallonië 
vinden onze kampioenen, voor 
zover die er op Museeuw na al 
zijn, maar moeilijk hun draai. En 
ook dat is, op uitzondering van 
Eddy Merckx na, maar zelden 
anders geweest... 

Flandrien 
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PIERRE DE CHAVANNES IN AMSTERDAM 

TAFERELEN UIT EEN DROOMIAND 
Pierre Fuvi) de Chai>anne^ Li ontegeruprekeLijk een van de 
beUingrljkdte monumentale kuötenaaré uit de tweede helft 
van de 19^' eeuw. Zijn typuch geabstraheerde ötijl uit zijn 
wanddekoraticj, werd het voorbeeld bij uit,)tek van vele 
moderne kun^tenaam. 

Zo toonde bij voorbeeld Vincent van Gogh een grote 
bewondering voor PuvLi de Chavanncö, hij erkende hem ab 
een 'ziener' en aarzelde niet voor zijn schilderijen de 
woorden 'superbe' en 'perfekt' te gebruiken. 

P
ierre Puvis de Chavannes 
werd op 14 december 1824 
te Lyon geboren. Voor zijn 
artistieke loopbaan als te

kenaar en schilder ging hij in de 
leer bij SchefFer, Couture en 
Delacroix. 

Als schilder begon hij met tra
ditionele romantische figuur
stukken. Zijn werk ontmoette 
aanvankeHjk dezelfde tegen
stand als de impressionisten la
ter. In zijn tijd was hij eigenlijk 
de eerste schilder, die zich liet 
beïnvloeden door de Italiaanse 
freskoschilders. Zijn palet 
lichtte zich sindsdien trouw^ens 
op. 

Vanaf 1854 vond hij dan ook zin 
definitieve roeping in de wand
schilderkunst. 

Weldra werd hij de belangrijk
ste schilder van grote, veelal 
allegorische, erg dekoratieve 
komposities van Frankrijk. Zijn 
werken \verden dan ook vlot 
door de Franse staat aange
kocht. Anderzijds volgden er 
vele officiële opdrachten voor 
tal van openbare gebouwen, zo
als prestigieuze musea en ge
meentehuizen, die toen ge
bouwd werden. Zo voerde Pu-
vis de Chavannes belangrijke 
opdrachten uit in de Parijse 
Sorbonne en het Pantheon. In 
de jaren '90 reikte zijn roem 
zelfs tot ver buiten eigen land: 
in 1891 decoreerde hij de 
nieuwe Public Library in Bos
ton (VSA). 

Naast de wandschildenjen, uit
gevoerd op doek, bleef Puvis 
ook op zichzelf staande schil
derijen maken. Zo maakte het 
doek Arme Vuuer (1881), hem 
bekend bij een breed publiek. 
Het werd trouens aangekocht 
voor de Franse nationale kol-
lektie. 

DE SCHILDER 
VAN ARCADIË 

De meeste van zijn werken to
nen klassicistische figuren, 
naakt of in draperieën gehuld, in 
een gefingeerd droomland, 
waar een sfeer van serene rust 
en eeuwig geluk heerst. Niet 
zelden ging het bij hem om 
allegorische voorstellingen van 
abstrakte noties als 'fantasie', 
'geschiedenis' of 'poëzie'. 

Het werk van Puvis de Cha
vannes is statisch en klassiek 
door zijn evenwichtigheid en 
het bezit naast artistieke waar
den, haast altijd ook een literaire 
of symbolische betekenis. 

In zijn wanddekoraties wilde hij 
niet zo zeer de ruimte kreëren, 
maar aksentueerde hij zeer na
drukkelijk het platte vlak. De 
abstrakte mdruK van zijn werk 
w^ordt gerealizeerd door het feit, 
dat hij alle onderdelen van een 

voorstelling tot hun essentiële, 
heldere, duidelijk begrensde 
vormen, die dan ook leesbaar 
zijn vanop grote afstand. 

GROTE INVLOED 
Zowel inzake stijl als inzake 
tematiek heeft Puvis bijzonder 
grote invloed uitgeoefend op 
jongere generaties kunstenaars. 
Zijn dekoratieve, anti-reahsti-
sche en anti-illusionistische stijl 
was een lichtend voorbeeld voor 
de Nabis en voor Paul Gauguin. 
Ook Picasso was in zijn eerste 
periodes duidelijk door Puvis 
aangegrepen. Verder ontdekt 
men duidelijke invloeden van 
Puvis de Chavannes m bepaalde 
w^erken van Georges Seurat, 
Henri Matisse en de Amerikaan 
Maurice Prendergast. 

De laatste grote tentoonstelling, 
gew^ijd aan de figuur en het 
werk van Puvis de Chavannes 
dateert van 1976/77 (Grand Pa-

"Jeunej jdlej au bord de la mer" van Puvu de Chavannes. Een 
oiieverfschilderij uit 1879,eigendom van het Parijse Musée d'Orjay. 

lais, Parijs). Uiteraard ontbre
ken de w^andschilderingen op de 
huidige tentoonstelling in het 

Amsterdamse Van Goghmu-
seum, maar met ruim 150 wer
ken wordt er toch een vrij kom

pleet beeld opgehangen van het 
oeuvre van Puvis. Kleinere ver
sies (toch soms nog 2,5 m 
breed!) van de wandschilde
ringen stelen de show. 

Ik verwijs met nadruk naar vol
gende spektakulaire werken: 
een gereduceerde versie van Het 
heilige woiu) uit het museum van 
Lyon, De Zoiner (Parijs), een 
grote olieverfschets van De Isei-
luje Genoveva iiL Izind in gebed. Van 
het schilderij Inter Artej en Na-
turam, dat Van Gogh zo be
wonderde, zijn twee versies te 
bewonderen (uit New York en 
Ottawa). Uit Tokio is er een 
schitterende versie van De Arme 
Vijver 

Om deze belangrijke kunste
naar uit de 19 eeuv/ beter te 
leren kennen, raad ik u in ieder 
geval de verplaatsing naar Am
sterdam aan. Het Van Goghmu-
seum is trouwens steeds de reis 
waard. 

Dirk Stappaerts 

^^ Pierre PuvLt de Chavanna 
(1824-1898), Retrodpekfuve 
tentoonstelling, .ichilderijen en 
tekeningen'in het Van Gogh-mu-
deutn, Paultui Potter^tr. 7, Am-
itterdam (NL). Tot en met 29 mei 
1994. 

Geopend van ma. t/m za. v. 10 tot 
17 lu, op zon- enfeetttdagen v. 13 
tot 17 lu Dagelijks van 10 tot 17 
u. (op 10 april, 8 mei dUcht* open 
vanaf 13 u.) 

FERDINAND VERCNOCKE 
IN VERNIEUWD BORMSHUIS 

Naar aanleiding van de ver
nieuwing van het Bormshuis 
in december '93 werd ook een 
nieuwe toonzaal ingewijd, ge
noemd naar de pas overleden 
stichter-erevoorzitter Jan 
Van Hoogten. Bedoeling is er 
regelmatig tematentoonstel-
lingen te houden over on
derwerpen die aanleunen bij 
Vlaamse beweging en 
Vlaams-nationalisme. 

Nu zaterdag wordt zon te-
matentoonsteling geopend, 
met name rond het schilder
werk van de sinds vijf jaar 
overleden dichter Ferdinand 
Vercnocke. De werken wer
den ter beschikking gesteld 
door zijn weduwe. De ope
ning heeft plaats nu zaterdag 
9 april om 14u.30. Mevrou'w 
Vercnocke-Wolfs verzorgt 
zelf de inleiding tot de ten
toonstelling, achteraf is er een 
kleine receptie. 

J an Van Hoogten werd op 11 
juli 1900 te Antwerpen ge
boren en was met zon ge
boortedatum wel voorbe
stemd om een aktieve rol te 
spelen in de Vlaamse bewe
ging, hij overleed op 13 fe
bruari j.1. Zijn ganse leven 
werd getekend door Vlaamse 
strijd en door dr. Borms. 

Voor Van Hoogten was 
Borms ,,de ongekroonde ko
ning van Vlaanderen'. In de 
jaren '20 heeft hij belangeloos 
en onvermoeid voor amnestie 

geijverd en voor de vrijlating 
van Borms die hij met zijn 
Vlaamsch Verweer in alle om
standigheden heeft be
schermd waar het nodig w^as, 
en dat w âs meer dan een keer 
het geval. 

In alle organisaties ging Van 
Hoogten Borms verdedigen 
en de verering voor hem ge
predikt. Met de stichting van 
zijn levenswerk, het 
Borms-Dokumenatie- en Ak-
tiecentrum (BDAC) in het 
Bormshuis heeft hij ervoor 
gezorgd dat de nagedachtenis 
aan Borms en zijn tijd le
vendig wordt gehouden in een 
rijke verzameling geschriften, 
prenten en affiches. Vijfen
zeventig jaar lang heeft J a n 
Van Hoogten dat met hart en 
ziel gedaan, onstuimig als jon
gere, met rustige zekerheid op 
hoge ouderdom. 

Dat het („zijn ") Bormshuis er 
nog is, en nu vernieuw^d, is 
aan het doorzettingsvermo
gen van J a n Van Hoogten te 
danken. Dat de toonzaal naar 
hem werd genoemd is dan ook 
meer dan terecht! 

=̂* Bornu-Dokumentatie- en 
Aktiecentriun, Vollutraat 30 
te Antwerpen. Open op dinsdag 
en vrijdag van 14u.30 tot 
16u.30, zaterdag van 10 tot 
16u. 

VERLOREN 
LOPEN 
IN HET 
MUSEUM 

Brammert en Tissie zijn de beste 
maatjes. Hij is een kolossale 
beer, zij is een muisje. 

Brammert heeft een solicitai-
egesprek in het museum. Samen 
met Tissie gaat hij naar de mu-
seumdirekteur om over z'n aan
staande baantje als suppoost te 
praten. 

Daarna mogen ze gratis de ten
toonstelling bekijken. Weinig 
onder de indruk van de schil
derijen verliest Tissie Brammert 
uit het oog en begint door de 
zalen te dwalen. Spoedig merkt 
het muisje tot haar ontsteltenis 
dat ze verdwaald is. De paniek 
slaat toe. Tissie zet heel het 
museum in rep en roer, wat voor 
de suppoosten echter een wel
kome afwisseling is in hun saaie 
job. 

Het weerzien van Brammert en 
Tissie is voor deze laatste hart
verscheurend. De angst om 
haar beer opnieuw te verliezen 
zit er nu pas echt goed in. Pa als 
Brammert haar verzekert dat hij 
z'n vriendinnetje nooit in de 
steek zal laten komt alles weer 
voor mekaar. 

Brammert en Ti^^ie op museum-
bezoek is een aandoenlijk ver
haaltje van Gabrielle Vincent 
die zelf de wondermooie pren
ten bij de tekst maakte. In de 

Het btijde weerzien van Bram-
inert enTissie. 

reeks Brammert en Tuuie ver
schenen tot nog toe vier deeltjes. 
Ongetwijfeld vier boekjes om te 
koesteren ! 

(ts) 

°^ Brammert en Tisdie op mu-
deumbezoek. Gabrielle Vincent. 
Uitg. Casterman, Doornik, 
1994, 32 blz., 425 f r. 
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ILT-UURTJE 
FRED BROUWERS LEVERT 
BROUWERIJEN VAN EEN GOED JAAR 
Fred Brouwers is een duizend
poot. J e kunt hem horen op 
Radio 1 op zaterdagnamiddag 
in De Lange Marj, een won-
derbaarHjk allegaartje - en ik 
bedoel dit niet pejoratief - van 
muziek en vlotte babbel rond 
een centrale gast. J e kunt hem 
zien als een gevat en sereen 
moderator van een panel vaak 
ontembare kritici tijdens de 
TV-uitzendingen van de konin
gin Elisabeth--wedstrijd. En elke 
dag is hij getrouw op post om 
kw^art voor acht op Radio 3 om 
een randnotitie te brouwen rond 
een of ander facet of een boei
ende figuur uit de wereld van de 
muziek. Die stukjes staan nu als 
muzikaal dagboek gebundeld in 
een kalender van 365 dagen. 

Terecht zegt Fred Brouwers dat 
een kanttekening of een anek
dote mensen gemakkelijker 
naar de muziek lokt dan dorre 
grammatika of teoretische be
spiegelingen. Ik heb me in elk 
geval met plezier laten opsluiten 
in zijn schatkamer. De „brou-
vi'erijen", zoals Fred z'n stukjes 
noemt, zijn luchthartig, drama
tisch of tragi-komisch. Soms ko
men ze van onder eros' vleugels. 
Maar bijna altijd wekken ze de 
nieuwsgierigheid door hun ver
rassende invalshoek. Het ziet er 
allemaal even pretentieloos uit, 
maar ik kan me voorstellen hoe
veel uren en dagen zoeken en 
pluizen en monnikengeduld hier 
aan te pas zijn gekomen. Wie 
dus de geaardheid, de avon
turen en de muziek van de heren 
Gesualdo, Leclair, Mozart en 
hun gildebroeders via onbetre
den paden wU leren kennen 
moet bij Fred Brouwers zijn. Er 

Buitenbeentje Erik Satie. 

is veel kans toe dat hij de smaak 
te pakken krijgt en zich in de 
armen van de muze stort. 

SATIE 
Om u een glimp mee te geven 
van de geest van het werk en om 
uw^ appetijt aan te scherpen heb 
ik voor u een greep van ka
rakteristieke voorbeelden. 

Zo zegt Maurice Ravel over zijn 
beroemde bolero: „Ik heb één 
me&iiteni'erk gedchrefen, maar jam
mer genoeg bevat (lit orke^tétuk geen 
muziek." Of over Bruckners 
schuchterheid: „Hij dtond in We
nen voor het orkest om zijn vierde 
dimfonie te dirigeren. Na een minuut 
oj vLjf doodje stilte vroeg de kon-
certnue^ter of Herr Doktor niet wou 

beginnen., O nee, Herr ProfeMor, zei 
Bruckner, na u, mijm heren, na u.' 

En over Liszt. E^n dirigent 
noemde hem in een brief aan 
Clara Schumann een ,,geïnspi
reerde charlatan." Zij bedacht 
hem in haar antwoord met het 
koosnaampje de ,,pianoverbrij-
zelaar". En zo besluit Fred 
Brouwers: ,,Bij de veniehijning 
van de ahbé (üi coju Lutzt) kropen 
de piano 'd verschrikt in een hoekje. " 

Ook dit nog. Acht jaar nadat 
Mozart al in de muzikanten-
hemel was gearriveerd, liep 
Beethoven met Johann Baptist 
Cramer, een mindere god, naar 
Mozarts laatste pianokoncert te 
luisteren. Na afloop was hij 
even stil en zei toen: „Cramer, 
jongen, zoietd zullen wij nooit kun
nen jchrijven." 

Tenslotte - hoe zou het ook 
anders ? - een woord van onze 
eksentriekeling Erik Satie die 
vond dat een artiest een ge
ordend leven moest leiden: „Ik 
dta op om 7.18 u. Ik ben geïndpireerd 
van 10.23 u tot 11.47 u. Ik neem het 
middagmaal om 12.11 u. en ga van 
tafel om 12.14 u. Een ritje op mijn 
paard voor mijn gezindheid doe ik 
van 13.19 u. tot 14.53 u. Dan knjg 
ik weer een aanval van itwpu-a-
tie..." 

Freds brouwerijen zijn van een 
goed jaar. Opslaan dus en af en 
toe even nippen. 

(wdb) 

=̂* Brouwerijen. Een mitzikaal 
dagboek. Fred Brouwers. Uitg. 
Hadewijch, Antwerpen-BaarnJ 
BRTN/VAR, 1993, 246 blx., 620 
fr. 

KUIFJE OVER 
AIDS EN 
APARTHEID 

lïerder in dit blad bespraken we 
de nieuwe reeks Reuinotitied van 
Kuifje die uitgeverij Casterman 
in het voorjaar van 1993 uit
bracht. Na delen over China, 
Tibet, de Verenigde Staen, India 
en Schotland kon Afrika on
mogelijk uitblijven. 

Het koncept van dit boek is 
hetzelfde als de voorgaande uit 
de serie. Aan de hand van een 
dertigtal vragen worden een 
aantal gekende en minder ge
kende facetten van het Afri
kaanse kontinent in korte „ar
tikeltjes" behandeld. In de tekst 
staan halfvet gezette woorden 
die verwijzen naar een verkla
rende woordenlijst achterin het 
boek. Daar vind je ook een 
tijdstabel en landkaarten, een 
indeks en een lijstje met aan
bevolen lektuur (van 7 tot 77 
jaar). De vragen staan netjes 
genummerd in de inhoud, voor
aan in het boek, zodat Kuifjes 
reisnotities zich als handige na
slagwerkjes laten hanteren. 

J e krijgt een antwoord op vra
gen als „Wat i) een dtam?", 
„Welke talen dpreken de Afrika
nen ?", „ Wat u de machtigdte rivier 
van Afrika ?" en „ Wat U de Sahel". 
Ook op minder voor de hand 
liggende vragen weet reporter 

Kuifje bekijkt Afrika nu wel een 
beetje anderd Ban in z'n jonge 
jaren. 

Kuifje wat te zeggen in z'n ar
tikeltjes: „Wat id een GriotV, 
„Waar id de mend geboren?", en 
„ Waar liggen de mijnen van koning 
Salomo?" 

Er is al heel wat •water door de 
Nijl gevloeid sinds Hergé z'n, 
voor racistsich versleten, Kuifje 
ill Congo (later werd dit in ietwat 
gekuiste vorm Kuifje in Afrika) 
tekende. Destijds ging Kuifje op 
safari in Afnka en knalde al wat 
bewoog tegen de vlakte, of die 
beesten nu tot een bedreigde 
soort behoorden of niet. Kuifje 
begaf zich onder de zwarte 

stumpertjes die, als ze niet dom, 
oneerlijk of boosaardig waren, 
in ieder geval toch lui waren. 
Maar het post-koloniale Kuifje 
is een heel ander Kuifje dan het 
konservatief-katolieke Kuifje 
van Le Petit Vingtième . Op de 
vraag waarom de meeste Afri
kanen een zwarte huid hebben 
antwoordt de reporter dat de 
eerste mensen vermoedelijk al
len donker waren, ook oppert 
hij dat de mens wellicht in 
Afrika ,,geboren" is. Ook de 
slavenhandel en de kolonisatie 
ontwijkt Kuifje in z'n report£iges 
niet. De verslaggever wijst er 
tevens op dat het voortbestaan 
van het Afrikaanse kontinent 
bedreigd is door nieuwe gesels 
als oorlogen, milieurampen, 
ekonomische katastrofes, hon
gersnood, overbevolking en na
tuurlijk aids. Voor een moderne 
reporter zou het van een on
vergeeflijke nalatigheid getui
gen niet in te gaan op de kwestie 
van de apartheid. Kuifje vertelt 
ons dus in een notedop de ge
schiedenis van Zuid-Afrika en 
de apartheid, en de evolutie er
van tot op de deig van vandaag. 

Grappig is \vel dat de illustraties 
bij al deze hete hangijzers voor 
een groot deel uit Hergés Kuifje 
UI Afrika gehaald werden. 

(ts) 

f̂  Afrika. De reinotitied van 
Kuif/e. Daniel De Bruycker en 
Maxindlien Dauber. Uitg. Cas
terman, Doornik, 1994, 80 blx., 
475fr. 

De Randy Newman van de Lage Landen. 

BRAM VERMEULEN: 
ONZE BESTE BLUESZANGER! 

Na twee optredens in Turnhout 
stelde Bram Vermeulen zijn 
nieuw muziekteater voor in het 
Brusselse Lunateater. De vrij
wel nokvoUe zaal genoot van 
deze artistiek hoogstciande Ach
ter mijn ogen. Wat Bram op de 
planken brengt doen (nog 
steeds) weinig Vlamingen hem 
na. Zijn realistische, vlijm
scherpe en beeldrijke teksten 
wisselen af met poëtisch getinte 
ontboezemingen die vooral zijn 
prille jeugdjaren beschrijven. 

De melodielijnen zijn meestal 
toegankelijk, maar soms onder
breekt hij een hartverwarmende 
blues door parlando naar licht
voetige funk of een trage wals. 
Daarmee maakt hij het zichzelf, 
noch zijn publiek gemakkelijk. 
Blues is de boodschap die hij 
meegeeft: het leven is geen ro-
zegeur, maar meestal keiharde 
realiteit, waarbij spleen en moe
deloosheid de weinige momen
ten afwisselen. 

En al stapt hij voor sommigen 
uit z'n (kritisch) publiek iets té 
voorspelbaar telkens weer van 
de piano naar de gitaar en dan 
n£iar de akkordeon, is deze show 
op alle vlakken een monument. 
De kleine dertig optredens die 
Bram met dit programma doet, 
betekenen een (voorlopige) be
kroning van zijn solo-loop
baan. 

De reeks prachtige liedjes van 
deze show kan u rustig thuis 
beluisteren op de bij Virgin ver
schenen CD Achter mijn ogen. Op 
deze plaat trekt de ,,Randy 
Newman van de Lage Landen" 
de Ujn door van zijn vorige. 
Vriend en vijand (uit bij Sony). 
Met een keuze uit de CD's is hij 
te gast op de NEKKA-NACHT 
van 22 april a.s. naast de vele 
andere groten van het Neder
landstalige lied (zie ook W I J 
van vorige week). 

(sd) 

ANC KONGRESSEERT 
Op 7 mei 1994 heeft in het 
provinciehuis van 's-Herto-
genbosch het 41ste Algemeen 
Nederlands Congres plaats 
met als tema: Nederland-Vlaan
dere n, (grend)regio in Europa. 
De orgainserende Stichting 
Algemeen-Nederlands Con
gres (ANC) is een studie- en 
dokumentatiedienst voor de 
Nederlands-Vlaamse samen
werking en een overlegplat
form voor een 200-tal orga
nisaties. Het kongres brengt 
een stand van zaken van de 
Nederlands-Vlaamse samen-
w^erking op diverse terreinen: 
kultureel erfgoed, leefmiheu, 
media, toerisme, onderwijs, 
universiteit en wetenschap, so-
ciaal-kultureel werk, grens
verkeer, volkskultuur, letter
kunde, Franse Nederlanden, 
overheid, buitenlands beleid, 
geneeskunde, migrantenpro-
blematiek,... 

PROGRAMMA 
Vanaf 9.30 uur kunnen de be
zoekers kennismaken met een 
dertigtal grensoverschrij
dende initiatieven, die zich 
voorstellen via informatie
stands. 
Om 10 uur spreekt mevr. 
J .L.M. Baartmans-van den 
Boogciart, algemeen voorzitter 
v£m het ANC en gedeputeerde 
voor Kuituur en Onderwijs 

4 ^ 

van de provincie Noord-Bra
bant, het welkomjtwoord uit. De 
openingstoespraak over regio'd 
en greruregio'd in Europa wordt 
gehouden door E. Jurgens, 
hoogleraar Staastsrecht (Vrije 
Universiteit Amsterdam), lid 
Tweede Kamer en oud-voor-
zitter van de NOS. 

Tijdens het Iciastste gedeelte 
van de voormiddag en het 
eerste stuk van de namiddag 
voeren Geert van Istendael 
(auteur en BRTN-journalist) 
en M. Zeeman (Chef Kuituur 
van de Volkskrant) gesprek
ken met vertegenwoordigers 
van de verschillende 
ANC-werkgroepen. Klemto
nen worden gelegd voor beleid 
en aktie in de toekomst. Het 
publiek krijgt de kans vragen 
te stellen. 

's Namiddags heeft Luc Van 
den Brande, minister-presi
dent van Vlaanderen, het over 
de plaatd van het Nederlandd en 
Vlaanderen in het Europa der 
regio'd. De Nederlandse minis
ter van Buitenlandse Zaken 
RH. Kooijmans spreekt over 
de nieuwe nutgelijkheden - na de 
dtaatdhervormlng in België - voor 
damenwerking met Vlaanderen. 

"=* Voor meer informatie over 
het ANC: Wilfried Vandaele, 
GaUaih)traat 86, 1210 Briu-
^l, uL: 02I241.31.64 
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MEIELWM 

EEN EIGENZINNIGE 
SELEKTIE 
ZATERDAG 9 APRIL 

BAHLE CRY 
Raoul Walsh verfilmde in 1954 de oorlogsroman Gezworen kameraden van 
Leon Uns. Wïj krijgen Amerikaanse mariniers te zien op training, in volle 
aktie en in bed. Heel wat sterren verleenden hun medewerking aan deze 
episodische film en dat levert soms vrij aardige beelden op. (VTAÏ, om 
23u.20) 

UNA GIORNATA PARTICOLARE 
Terwijl heel Roma zich opmaakt voor de historische ontmoeting tussen 
Hitler en Mussolini, vinden twee eenzame mensen elkaar in een 
woonkazerne. Sophia Lxjren is de huissloof. Marcello Mastroianni de 
wegens homoseksualiteit ontslagen radio-omroeper. Een van de beste 
films over het fascisme, met een rol voor de kleindochter van ,,I1 Duce". 
(Ned. 1, om 23u.34) 
ZONDAG 10 APRIL 

BRIEF ENCOUNTER 
Britse film van David Lean (1947) naar een toneelstuk van Noel Coward. 
Centraal staat een banaal geval van overspel, dat evenwel op meesterlijke 
wijze wordt benaderd zodat de romantische verhouding tussen twee 
getrouwde mensen geloofwaardig overkomt. De begeleidende muziek 
van Rachmaninov draagt bij tot de dramatische spanning. (VTM, om 
I5u.) 
MAANDAG 11 APRIL 

INTRUDERS 
Amerik. TV-film van Dan Curtis (1992) met Richard Crenna, Mare 
Winningham en Daphne Ashbrook. Observators van een Amerikaanse 
luchtmachtbasis in Colorado hebben op hun raderschermen een UFO 
zien landen. Het feit wordt verzwegen, maar de gevolgen blijven niet uit... 
(TV 2, om 22u.05 - het 2de deel wordt morgen uitgezonden) 
DINSDAG 12 APRIL 

CLEOPATRA JONES 
Tamara Dobson speelt de rol van de sexy zwarte CIA-agente die 
schietend en vechtend op zoek gaat naar de aanvoerder van een 
drugsbende, die vooral akrief is in de negerwijken. Een aktievoUe 
Amerikaanse film van Jack Starrett uit 1973. (VTM, om 23u.25) 

Tamara Dobjon bijt flink van zich af in de Amerikaanje 
aktiefilin Cleopatra Jone^. Dinsdag 12 april op VTM, om 
23u.25. 

WOENSDAG 13 APRIL 

BOULEVARD 
Onder de titel Vrouwelijk uichoon, xboner jchooiuit maken Ria Van 
Alboom en Griet Delen een tocht door de geschiedenis van het 
vrouwelijke schoonheidsideaal. Alle modellen komen aan bod, zodat 
je je kan afvragen of er eigenlijk wei een ideale figuur bestaat (TV 1, 
om 23u.05) 
DONDERDAG 14 APRIL 

ACCATTONE 
Schrijver-dichter Pier Paolo Pasolini maakte in 1961 een opgemerkt 
regiedebuut met dit verhaal over een Romeinse klaploper die zich laat 
onderhouden door een hoertje. Het resultaat is een soort Passiespel uit 
het milieu van de marginalen, sociaal misvormde bewoners zonder 
moraal en zonder toekomst. Met Franco Citti en Franca Pasut. (Arte, 
om 23u.) 
VRIJDAG 15 APRIL 

THE RUSSIA HOUSE 
Ondanks de „glasnost" wordt er nog altijd volop gespioneerd, dat is 
althans de boodschap in het verhaal van John Le Carré, in 1990 
verfilmd door Fred Schepisi. Sean Connery is een Britse uitgever die 
via Michelle Pfeiffer voor de Russen gaat werken. Een intrigerende 
film, met goede vertolkingen. (VTM, om 20u.30) 

HET 6DE EUROPEES 
JEUGDFILMFESTIVAL VLAANDEREN 
Het zesde Europees Jeugdfilm
festival Vlaanderen gaat dit jaar 
tussen 9 en 22 april door te 
Antwerpen. Met de hulp van 
De Efteling, Gazet van Ant
werpen, de Vlaamse Gemeen
schap en de NMBS zal het dit 
jaar ook wel weer lukken om de 
6 a 7.000 tikket-kopende kin
deren, die kiezen voor de betere 
Europese films en niet voor het 
massaprodukt uit Holl3rwood, 
gelukkig te maken. 

KOMPETITIE 
Een festival veronderstelt een 
kompetitie en die is er dan ook. 
Daarin dingen in totaal 14 films 
mee, en die komen uit Dene
marken, Ierland, Turkije, Ser
vië, Nederland, Finland, Grie
kenland, Frankrijk, Tsjechië, 
letland, Hongarije, Duitsland, 
Groot-Brittannië en Italië. Er 
zal een kinderjury zijn en een 
juiy van volwassenen. 
Daarnaast zijn er nog de Focus 
op Zweden vertoningen, dit zijn 
elf films, waarvan de meesten 
als een meesterwerkje in hun 
genre kunnen worden be
schouwd. Kies zelf maar: Pippi 
Langkou,) (1968) en De gebroedend 
Leeuwenhart (1977) naar Astrid 
Lindgren, Dunderklunipen 
(1975) en de altijd mooie, tedere 
film Hugo en Jozefien naar het 
boek van Maria Grippe en van 
regisseur Kjell Grede die als 
gast verwacht wordt, naast di
verse andere filmgrootheden. In 
de week voorafgaand cian het 
filmfestival, heeft ECI voor boe
ken en platen, 500 kinderen die 
deelnamen aan hun verhalen-
wedstrijd, gelukkig gemaakt 
met de mooie Facet-uitgave van 
dit uitzonderlijke boek van Ma
ria Grippe. 
Dan is er nog de selektie i.v.m. 
de 100ste verjaardag van de 
cinema, en daar dit avondver
toningen zijn, zijn dus ook vol
wassenen welkom. Dit is de 
gelegenheid om in optimale om
standigheden De Witte van Zi-
chem, De fietsendief, Jeux interdité, 
Die Blechtrommel, Mijn leven ab 
hond. Au revoir led enfantd e.v.a. 
terug te zien. 
Het festival wordt geopend met 
de Franse film Killer Kid, het 
langspeelfilmdebuut van Gilles 
de Maistre, een 34-jarige ver
slaggever, die voordien ook al 
het ophefmakende Led goMcd de 
Riv maakte. Deze film, opgevat 
als een pseudo reportage, is te
gelijk een politieke triller, en 
heeft het over hoe kinderen op 
vele plaatsen in de wereld wor
den uitgebuit, en zelfs in de 
oorlog worden gebruikt. 
De film gaat in originele versie 
met Engelse ondertiteling en de 
inrichters beweren dat het om 
een wereld-première gaat, maar 
dan moeten ze wel eens uit
leggen hoe hij recent reeds be
kroond kon worden op de 
tweede editie van het interna
tionale festival van de sociale 
film in Charleroi. 

IN KOMPETITIE 
Hierna worden enige films uit
gebeend (let op de sterretjes) 
die zullen worden vertoond in 
kompetitie, meer informatie 
over de andere films kun je 
verkrijgen op het Festivalsekre-
tariaat, tel. 03/232.64.09. De 
films worden vertoond in Car-
toon's (Antwerpen), Kuitureel 
Centrum Rix (Deurne) en de 

Een vrolijke kwant in Zahada Hlavolamu of Het geheim van de 
puzzel 

avondvertoningen gaan door in 
Eldorado (het voormalig ko
ninklijk paleis te Antwerpen). 
'¥'¥^ In Tango Argentine van 
de Serviër Goran Paskaljevic 
leren we Nikola kennen. Hij is 
tien en leeft met zijn ouders die 
herhaaldelijk ruzie maken, en 
zijn zieke zus. Pa is muziek
leraar en ma rent achter zichzelf 
aan, en mciakt schoon bij en doet 
boodschappen voor oudere 
mensen. 
Nikola is veel alleen. Hij sluit 
vriendschap met de oudjes 
waarvoor zijn ma werkt. De 
oudjes laven zich aan zijn jeugd 
en wanneer hij hen aan elkaar 
voorstelt en met hen uitstappen 
begint te maken, krijgen ze weer 
nieuwe energie. Maar ouwe 
mensen sterven nu eenmsial en 
zal Nikola deze verliezen kun
nen verwerken, of zich verlie
zen in een wereld van aan
gename dromerij ? I2en gevoe
lige film, met muziek die je blijft 
achtervolgen. 
if-ifi-^if. Into The West van 
Mike {Enchanted April) Newell, 
op een scenario van J im {My left 
foot/The field) Sheridan naar een 
verhaal van Michael Pearce, 
kreeg zijn Britse première op 15 
december 1992. Deze lieve, 
kleine film over twee kinderen 
van Dublin die de heuvels in
trekken met een mooie witte 
hengst, is een goed gemaakte 
hutspot van avontuur en Kel
tische legenden. Zo schreef de 
Seattle Podt-Intelligencer: „Een 
klassieker die het publiek ver
went. Het scenario van J im 
Sheridan heeft gewoon geen en
kel vals of voorspelbaar mo
ment. Het is zo'n voorbeeld van 
verbeeldingrijk vertellen, juiste 
karaktertekeningen en onver
wachte gebeurtenissen, dat het 
je meesleept en nooit meer los
laat". Nu hoor je het ook eens 

van een ander. 
**: De Frans-Italiaanse pro-
duktie Jona che visse nella 
balena (Jonah die leefde in de 
walvis) is gebaseerd op het boek 
van de Nederlandse natuurkun
dige Jonah Oberski: Kinderja
ren. De film start in Amsterdam 
1943, wanneer het lot van de 
familie Oberski een verschrik
kelijke -wending neemt. De vier
jarige Jonah ziet en hoort de 
spotternij rond zich, wanneer de 
vernederingen tegen de joodse 
mensen zich beginnen op te sta
pelen. Het dragen van de gele 
ster, het niet meer mogen wer
ken, het niets meer krijgen bij de 
kruidenier, geslagen worden 
door vijandige vreemde men
sen, het belanden in een kamp, 
waar kleurloze bewakers niks 
anders doen dan brullen. Deze 
film moet het hebben van de 
kleine details en spitst zich min
der toe op de gruwel van de 
kampen. Sterk. 

++: De film Zikkimin Kökü 
van een der veteranen van de 
Turkse cinema, Memuduh Un, 
naar een roman van Muzaffer 
Izgu, is een lieflijk verhaal over 
liefde, armoede, ambitie en op
groeien. De letterlijke vertaling 
van de titel is Norueiu, en dat 
slaat waarschijnlijk op de grap
pige verhalen die deze iets te 
trage film soms echt doen spran
kelen. Verder zijn er de beelden 
uit het dagelijks leven in Tur
kije. De film heeft de 9-jarige 
Muzo in de hoofdrol, die samen 
met zijn familie gebukt gaat 
onder de armoe: de vernedering 
van de zelfgemaakte schoenen 
die hij naar school moet dragen, 
het leuren om zijn studies te 
betalen, het krot waarin ze wo
nen. En toch vraagt deze film 
niet om medelijden, eerder om 
simpatie. 

Willem Sneer 

SATERDAG 

AHASVERUS 

„BelgUtche laat zich kruLiigen", 
las Ahasverus 

O Kruise, den Vlaming... 

Voortaan 
de Horeca op de bon! 

© 
Z^etduivel: 
„Voorwaarts mars, 
links rex!" 

© 
Aurore afgedankt bij 
Rad van onfortuin 

© 
Oliebaron bleek 
ook zeepbaron 

© 
Fraudezaken, nog 
meer olie op het vuur 

© 
Laatst opgeroepenen 
voelen zich milichiens 
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AAlEfOLEN-Hira 
U bent van harte welkom bij 

Karel Van Den Berghe 

B.V.BA 

VLOER en MUURTEGELS 

- Steeds ruime l<ortingen 
- Kwaliteitsprodukten 
- Uitstel<ende service 
- Keuze uit meer dan 600 soorten 
GENTSESTEENWEG 377 
9300AAL5r 
(200 m voor de Vijftiuizen) 
Tel 053/700664 

Brugge bezoeken is ook 
kennis maken met het 

Vlaams 
Ontmoetingscentrum 

• ^ De Gulden %K>or 

rechtover uitgang parking 

't Zand 22 Brugge 
tel. 050-34.30.82 

* dranken * restaurant 
* snacks * zaal voor 50 pers 

'tboerenhof 
CAFE-RESTAURANT-FRnUUR 

Terras - Lunctiroom -
Coffeeshop 
Altamira stone grill 

Prijzen voor groepen 
op aanvraag. 

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

Kostuums naar 
maat 

HERENKLEDING 

Steenhouwersvest. 52 
ANTWERPEN 

HB 
N.V. ZAKENKANTOOR 

HERMAN STEENHOUOT 

1 STATIONSPLEIN, 
9500 GERAARDSBERGEN 

TeL (054) 41 30 44 

Woonkrediet 
steeds iets beter! 

PVBA 

J. BORREMANS-COCK 
& KINDEREN 

Algemene Bouwondernemingen 

Gentsestraat 238 
9500 Geraardsbergen 

Tel. 054-41.25.89 

Wij bouwen voor u 
sleutel op de deur 

- DEVRIESE ^ 
woonverlichting 

baron ruzettelaan 78 
8310 brugge 4 

<baan brugge-oostkamp, 
^V 050 35 74 04 ^ 

Brood- en 
banketbakkerij 

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

SPECIALITEIT 

VAN ALLE 

Freddy en Cecile 
Vermeersch-Vaesen 

Sint-Aarnoutstraat 12 

8211 Aartrijke-Zedelgem 

9 050/20.08.50 

algemene decoratiewerken -

schiilderen — behangen — 

vloerbekledingen - parket — 

louverdrape — luxaflex - ... 

Zitplaatsen feest
zaal voor 100 per-

^f, sonen. Groepen 
' ' ^ en bussen ( 

' afspraak 
tegen speciale 
prijzen - toeristen-

•-• menu 295 fr. 

De GSM van Alcatel. Neem de toekomst in de hand. 
Bijna 2 0 Europese landen heb

ben het GSM-systeem (Global System 

fo r M o b i l e C o n n m u n i c a t i o n ) reeds 

ingevoerd. Dit nieuwe systeem biedt u 

totale mobil i teit. U kunt internat ionaal 

bellen of opgebeld voorden op om het 

even welke GSM-terminal , met behulp 

van uw persoonli jke SIM-kaart. 

O m van al deze voordelen te ge

nieten, hoeft u enkel te kiezen uit het 

G S M - g a m m a van Alcate l . Zo bent u 

zeker van een ongeëvenaarde k lank

kwaliteit en een rimpelloze communicatie. 

De Transmobile Alcatel 9109 DA 8 W is 

ontworpen o m zich voor tdurend aan te 

passen aan het gebruik dat u ervan wil 

maken: in uw wagen of op uw bureau. 

De Alcatel 9109 HA Handheld 2 W 

weegt nauweli jks 3 9 0 g rom en gaat 

prat op een compact en elegant de

sign. Bovenal staat hij borg voor auto

nomie en sterke prestaties. 

Voora l le inlichtingen belt u 
0 2 / 7 7 1 . 2 1 . 7 1 . 

A L C • T E L 

BELL 

WOENSDAG 6 APRIL 1994 



DE JAREN '30 TENTOONGESTELD 

DE GROTE 
VERLEIDING 
Reed^ in i>roegere tentoorutellingen wijdde de ASLK haar 
hutorLich-kuUureU aandacht aan enkele boeiende decennia 
uit de moderne ge<ichiedenL) fan onj land. We denken jlechtt) 
aan de schitterende overzichten De dolle Jaren '20, Het 
dagelijlu leven in België '40- '45 en De Fifties. Nu staan 
onder de titel De mxuitia in verleiding de boeiende en 
kontroversiële jaren '30 ui de kijken 
Twee WIJ-medewerkers bezochten de tentootu telling en 
keken de katalogus ui. Zij brachten volgende bedenkingen 

UffiMIJTER 

VNV-ielder Staf de Clercq groet zijn volgelingen op de Landdag in K&jter in 1934. 

mee. 

D
e Jaren '30 liggen voor velen 
van ons met ver af. Ze 
kunnen wellicht nog inge
kleurd worden door eigen 

herinneringen, eigen ervaringen 
en individuele emoties. Enerzijds 
waren deze jaren een donkere 
periode van krisis en werkloos
heid, voor anderen roepen ze 
wellicht weemoedige herinnerin
gen op aan bomvolle filmzalen of 
aan de ontwikkeling van de radio. 
Die eerste bakelieten toestellen 
(cf. de Gentse uitvinder-inge
nieur Baekelandt), waarrond 
hele families samentroepten. 
Sportlui roepen zich zeker nog de 
eindspurt van Poeske Scherens 
in het Antwerpse Sportpaleis 
voor de geest. 

Voor de politiek geïnteresseerden 
is deze periode natuurlijk de tijd 
van de rechtsradikale bewegin
gen, rechtstreeks beïnvloed door 
het fascisme van Mussolini en het 
nationaal-socialisme van Hitler. 
Het is de tijd van het Verdinaso 
met Joris van Severen, het VNV 
van Staf de Clercq en Rex van 
Léon Degrelle. 

Anderzijds worden deze bewe
gingen gecounterd door de kom-
munisten en de Belgische Werk-
Uedenpartij met o.a. de figuur van 
Hendrik de Man en de katoheken 
rond Paul Van Zeeland, om de 
invloed van de frankofone en 
belgicistische liberalen niet te 
vergeten. 

Deze mteressante expositie leidt 
de bezoeker doorheen een la-
b3^nt van historische gebeur
tenissen, ontleedt de oorzaken en 
de gevolgen, konfronteert de 
waarheid met het verdichtsel en 
zet duidelijk aan tot nadenken. 
Was dit alles toch afwendbaar, 
indien... of was dit alles slechts 
een samenspel van loutere toe
valligheden ? 

Aan het begin van de tentoon
stelling wordt men opgewacht 
door de grote figuren, die m de 
dertiger jaren een als het ware 
hypnotiserende rol op de massa's 
speelden: Léon Degrelle, Hen
drik de Man, Jozef Cardijn, 
Johnny „Tarzan" WeismüUer, 
Shirley Temple, Jef ,,Poeske" 
Scherens en vele anderen. Via 
een bioskoopzaaltje, om de film-
sfeer uit die jaren te smaken, 
komt men bij de koUektieve eu
forie en de feestvreugde bij de 
lOO-jarige herdenking van het 
bestaan van het land. Anderzijds 
is er in 1930 de beginnende kri-
sissfeer. 

Dit alles wordt uitstekend belicht 
met nog nooit eerder getoonde 
foto's, karikaturen, persuitgaven, 
de eerste geluidsfilms en radi-
olragmenten van het pas opge
richte NIR. Anderzijds is er de 

kultus rond de dinastie, de aan
trekkingskracht van de Ma
ria-verschijningen en de volks
verering voor de tot helden ver
heven sportmannen. 

Dit is een uitermate interessante 
tentoonstelling met een overvloed 
aan illustratief materiaal. Hier 
valt werkelijk naar ieders gading 

kennis en herinnering te rapen. 
Het is bovendien een heilzaam 
initiatief omdat er nu eenmaal 
wat overeenkomsten te maken-
zijn met de huidige periode. Be
paalde konklusies dringen zich 
dan ook op! 

In deze tijd, dat jongeren helaas 
hoe langer hoe meer gespeend 

blijven van enig dieper gravend 
historisch inzicht, vullen derge
lijke tentoonstellingen werkelijk 
een leemte. Hoe kan trouwens 
een „volksnationalist" verder 
zonder de kennis van zijn eigen 
voorgeschiedenis ? 

Dirk Stappaerts 

=^ De jaren '30 in België. De 
moéda in verleiding, ASLK-Ga-
lerij, Kreupelen^tr. 12 te 1000 
Bru^del (centrum). Nog tot 5Juni 
1994. 

Alle dagen open, van 10 tot 18u. 
Gratie toegang. Met ge'ilL ka-
talogu^, tijdene de expo 950 fr., 
nadien 1.280fr. (02/213.71.68). 

HET VOLK WORDT MASSA, 
DE MASSA WORDT VOLK 
De afgelopen eeu'w kende ^vei-
nig rustpunten. Vooral de jaren 
dertig waren roerig maar boei
end en meer dan een overgangs
fase of een voorbode. Dat blijkt 
uit de katalogus tot en de ten
toonstelling over deze periode. 

ZONDER 
EIGENSCHAPPEN 
Joernalist Mare Reynebeau 
vertelt hoe de mens van de jaren 
dertig „bijna" zonder gezicht is, 
zonder eigen -wil, zonder kwa
liteiten. De zuilen, de struk-
turen zouden het individuele 
bestaan beheersen en de mens in 
de gewenste richting sturen. De 
tegenstelling tussen de katolieke 
kerk en de andere zuilen is 
trouwens scherp doorgetrok
ken. Het lijkt erop alsof de 
auteur weinig dissidentie op
merkt in de katolieke beweging 
en nog minder dat er verschillen 
zouden zijn binnen die orga
nisaties. Niemand kan er nog 
aan twijfelen dat de bedoeling er 
was op alles greep te krijgen, cp 
elk individu, dat de kerk niet 
alle middelen heeft aangegrepen 
om de kudde goed te bewaken 
en te leiden. 

Ook de andere bewegingen, de 
Vlaamse inbegrepen, hebben 
getracht hun aanhang te 
stroomlijnen. Deze ambitie was 
niet altijd even sterk en nog 
minder w âs zij opgewassen te
gen de verleiding van de pu
bliciteit die een steeds grotere 
greep op het gebeuren kreeg. 
Maar om uit dit alles 
een-man-zonder-eigenschap-
pen te distilleren is een ver
regaand besluit. 

IMPASSE 
Prof. dr. Emmanuel Gerard 
geeft in zijn bijdrage een ge
nuanceerder beeld van de jaren 
dertig. Allereerst blijkt hoezeer 
de oorlogsjaren, dus zeker de 
jaren dertig, meer waren dan 
een intermezzo dat men best als 
een afzonderlijke periode blijft 
beschouwen. Het instellen van 

het algemeen enkelvoudig stem
recht voor mannen heeft de sa
menstelling van het parlement 
in België grondig gewijzigd. 
Toch zouden de socialisten tij
dens de periode nog niet de 
regeringsmacht krijgen die ze 
na W O II wel hadden. De oor
log is op dat vlak een katalysator 
geweest, omdat na 1944 de 
machtsverhoudingen helemaal 
overhoop gegooid waren. 

Dat het regime ernstig verzwakt 
uit de jaren dertig is uitgeko
men, is bekend. De sfeer van 
schandaal werd versterkt door 
de onmacht van de regering, 
tijdens de eerste jaren twintig en 
vooral tijdens de jaren dertig, 
om een antw^oord te formuleren 
op de ekonomische uitdagingen. 
Vooral de grote depressie van 
1931-1932 is van grote invloed 
geweest op de geesten. 

Deze periode bracht niettemin 
verregaande beslissingen voort. 
Van de betaalde vakantie tot en 
met de bescherming van de 
spaarders door de scheiding van 
bank en holding. Vergeten we 
ook de initiatieven op het vlak 
van het taalgebruik niet. Omdat 
zij niet echt uitvoering kregen 
liepen de Vlaamsgezinden er 
niet hoog mee op. Toch bleken 
de wetten later een belangrijke 
voedingsbodem voor Vlaamse 
ontvoogding en voor de staats
hervormingen van de jongste 
dertig jaar. 

SPANNINGSVELDEN 
Hoe men het ook draait of keert, 
de jaren '30 waren getekend 
door nobele betrachtingen. De 
realiteit wilde wel eens anders 
uitvallen, of het nu over on
derwijs ging, over gezinsplan
ning of stedebouw. 

De moderniteit bereikte op het 
vlak van onderwijs en kunst 
ongekende hoogten. De kunst 
was niet enkel een voorrecht 
van een elite, al werden velen 
vooral opgezadeld met een be
droevend kleinburgerlijk este-

tisch ideaal. Want allicht is dat 
de ontgoocheling die men over 
die jaren dient te onthouden, dat 
de moderniteit misschien wel 
eigen vormen heeft gevonden, 
maar dat die nauwelijks tot het 
grote publiek w^aren doorge
drongen. 

De vatbaarheid voor autoritaire 
bewegingen kwam voort uit de 
idee van de frontvorming en uit 
het streven naar een nieuw hel
dendom. Van verschillende kan
ten ging eenzelfde streven uit: 
de weg naar een harmonischer 
samenleving. Wat de auteurs 
Anne Van Loo en Frederica 
Zampa ook aangeven inzake ar-
chitektuur. De jaren dertig 
drukken trouwens nog steeds 
een stempel op onze steden en 
dorpen in een eerste aanzet tot 
sociale woningbouw en de 
bouw van „lelijke" kleinburger-
huizen uit die periode. Maar er 
zijn ook de luchtige, lichtvolle 
konstrukties uit deze periode, 
waar wij vandaag te zelden acht 
op slaan en w^aarvan sommige 
zelfs bedreigd zijn. 

OUDERSCHAP 
Prof. dr. Chris Vandenbroeke 
heeft het over het onderscheid 
tussen werkelijk en normerend 
gedrag. De norm was (en blijft) 
dat voor de Kerk seksualiteit en 
voortplanting onlosmakelijk 
verbonden zijn. Bij de bevol
king, ook onder de gelovigen 
ontstond een zekere wrevel over 
de strakke norm. Dat vmden -we 
ook terug als we de geboor-
teninterval bekijken. Was het 
rond de eeuwwisseling nog in 
bijna de helft van de gevallen zo 
dat de Intervallen onder de der
tig maanden (2 jaar en half) 
bleven, dan valt dit terug tot 
zowat 10 % vanaf de jaren twin
tig. Langere intervallen bete
kent uiteraard dat er minder 
kinderen komen. Mag veron
dersteld worden dat de hoge 
norm, die de katolieke kerk op
gelegd had, nauwelijks nog in 
het werkelijke gedrag tot uiting 
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kvifam ? Vrouwen die geen ab
solutie kregen omdat de ge
boorte van een (volgende) 
spruit uitbleef — zonder dat de 
dame haar zonde van onkuis
heid had gebiecht? — zullen er 
wel meerdere geweest zijn. Het 
bewust kiezen voor minder kin
deren, maar die kinderen meer 
trachten mee te geven, leek de 
vrucht van de ontvoogding te 
zijn. 

Tenslotte leek voorlichting geen 
zorg te zijn. Abortus provocatus 
kwam vaker voor dan men het 
graag voorhoudt. De bevindin
gen vanuit demografische hoek 
bevestigen het vermoeden dat 
een eenzijdig beeld van de jaren 
dertig gevaarlijk is. Als de ge
schiedenis al een les leert, is het 
wel deze. 

EMANCIPATIE EN 
BEVOOGDING 
In de jaren dertig zijn er te
genstrijdige bewegingen aan het 
werk geweest: de ontvoogding 
en de bevoogding door zelf
verklaarde elites. Het individu 
kreeg heel wat nieuws aange
reikt. Dat kon tot een zekere 
stuurloosheid leiden. De be
voogding die van de kerk uit
ging en de vraag om bevoogding 
in autoritaire bewegingen be
antwoordde wellicht aan de on
rust die uitging van de stuur
loosheid. Tegelijk stelt men vast 
dat andere inzichten een re
delijke kans hebben gekregen. 

De tentoonstelling drukt die 
verscheidenheid uit en toont de 
geest van tegenstrijdigheid die 
de tijd kenmerkte. Toch kijken 
wij zelden met open interesse 
naar die periode terug. Ons 
boeien nog te veel de ellende en 
het autoritarisme. lien tentoon
stelling als deze spoort aan de 
blik te verruimen. Dat kan nooit 
kwaad, al zullen sommigen het 
er misschien kwaad mee heb
ben. 

Bart Haers 
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