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BERT ANCIAUX TEKENT NIET 

BRUSSELSE KLUCHT 
BLUR DUREN 
„Ik ben bettchaamd om ttchepen van de ,ftad Briudel te 
zijn." Deze ontboezeming werd in De Zevende Dag 
ontlokt aan Bert Anciaux, tevens VU-voorzitter. De 
klucht rond de burgenieeJterMJerp van Briuéel blijft duren. 
Tijdeiu het weekend klaagde PS-er Thielemann er niet in 
voldoende handtekeningen te verzamelen om hem aU 
burgemeoter voor te dragen. VU-voorzitter Bert Anciaux 
verzekerde orui dat alvast hij niet van zin i) voor 
Thielemaru) te tekenen. De Brué^ebe ver,) ie van de CVP liet 
wel een achterpoort open. 

Volgens een pe r smedede l ing 
heeft VU-voorz i t t e r Ber t An
ciaux he t VU-pa r t i j be s tuu r van 
m a a n d a g jl. afgeNvacht om zijn 
definitieve beslissing over de 
k a n d i d a t u u r van Freddy Thie-
lemaiu, een perfekt N e d e r l a n d s 
s p r e k e n d e PS-er, bekend te ma
ken. Th ie lemans heeft he t im
mers , o n d a n k s zijn v lekkeloos 
N e d e r l a n d s , bij veel Vlamingen 
voorgoed ve rko rven . Zijn uit
lat ing da t een V laming als bur -

EERST DIT 

D
e dramat ische gebeur te 
nissen in R u a n d a hebben 
de diskussie over zin en 
onzin van onze politiek 

tegenover de gewezen kolonies 
in Afi-ika nog maar eens aan
gescherpt . Rond Zaïre blijft het 
voorlopig rustig, ook al gaat het 
maar om een valse rust . Wie 
regelmatig brieven van land
genoten uit de vroegere kolonie 
leest weet wel beter, het land 
verkeer t in komplete chaos. De 
recente beelden van geëvaku-
eerde mensen op nachtelijke 
vliegvelden roepen her inner in
gen op aan de drama's die zich 
ooit in Kongo en later in Zaïre 
hebben afgespeeld. 
He t inzetten van Belgische 
para 's eveneens. M a a r de 
moord op tien van hen en op zes 
landgenoten-burgers , eind ver
leden week in Kigali, doet vra
gen rijzen over onze bestendige 
aanwezigheid in Atr ika en over 
onze bijdrage in U N O - o p -
dracht . 

Westerse landen die officieel 
ontwikkel ingshelpers s turen 
krijgen vaak het verwijt dat zij 
zich aan een nieuwsoort ig ko

lonialisme bezondigen, z o n sa
menwerk ing zal vooral in lan
den •waar spanningen heersen 
steeds voorwerp van diskussie 
zijn. O o k in Ruanda , waa r het 
de jongste jaren nooit rust ig 
was, bleef de dreiging besten
dig. 

Bovendien werken er bedrijven 
die niet altijd de zorg van de 
plaatselijke ekonomie op het 
oog hebben maar hun grote 
winsten. Zeke r als het bedrijven 
zijn uit landen die er ooit de wet 
stelden. He t blijft een besten
dige evenwichtsoefening tussen 
het eigenbelang en het plaat
selijk belang. 

He t is gemakkelijk het na de 
feiten allemaal beter te weten, 
maar men moet zeggen dat 
VU-sena tor Nelly Alaes minis
ter Claes tijdig heeft gewaar
schuwd voor groot onheil. N a 
zijn bezoek aan Ruanda vroeg 
Nelly M a e s de minister wat er 
waa r was van zijn ui tspraak de 
Belgische b lauwhelmen te rug te 
halen wannee r tegen begin april 
de akkoorden van Arusha niet 
zouden worden uitgevoerd. Zij 
wees op de uitdeling van wa
pens en op het feit dat de b lauw
helmen niet bij machte waren 
tot on twapen ing over te gaan, 
zij vroeg hem of onze para 's wel 

gemees te r van Brussel me t kan , 
week te bij de Vlamingen een 
s torm van pro tes t los. D e uit
sp raak is racist isch van a a r d : op 
g r o n d van de afkomst en taal 
w o r d t i emand ge-weerd voor het 
b u r g e m e e s t e r s c h a p van de 
Vlaamse en Belgische hoofd
stad. 

D r i e P S - s c h e p e n e n en een 
Ex:olo-kollega we ige rden m a a n 
dagoch t end nog om het sche-
penkol lege van Brussel bij te 

voldoende voorbereid wa ren op 
hun taak, zij w^ees op het na
kende gevaar van een burger
oorlog... 
Al deze waarschuwingen zijn 
spijtig genoeg ui tgekomen, en 
zeer vlug bovendien. 
Kon niet voorzien worden dat 
de mat ig bewapende blauwhel
men, bovendien van Belgische 
komaf wa t de woede van het 
Ruandese leger op de spits 
dreef, vrij gemakkelijke slacht
offers konden worden van ont
ketende milities ? 
H e t d rama van Kigali moet ook 
voor de Verenigde Nat ies een 
dure les zijn. Wie kan naar w a a r 
ges tuurd w o r d e n ? M o e t het 
geen regel zijn dat b lauwhelmen 
niet afkomstig mogen zijn uit 
een land dat rechts t reeks of 
onrechts t reeks belangen heeft 
in het be t rokken land ? Is onze 
zo geprezen ervar ing in Afrika 
niet stilaan een dooddoener aan 
het worden ? 

Zouden de Verenigde Nat ies er 
niet beter aan doen een bie-
zondere t roepenmacht op te 
richten die enkel onder 
U N O - v l a g opereer t en waarbi j 
het land van nerkomst geen rol 
meer speel t? En andere sim-
bolen of vlaggen - bij voorbaa t 
hinderpalen - geweerd worden . 

Bert Anciaux: "De PS schrikt er 
niet voor terug 6 miljoen Vla
mingen te blijven vernederen." 
• • • • • • • • • • • • 

M e n s tuur t toch ook geen 
Griekse b lauwhelmen naar M a -
kedon ië ! 

Tot slot kan niemand voorbij 
aan de onvoorstelbare wreed
heid waarmee mensen w o r d e n 
afgeslacht. In de dood bestaan 
geen gradaties, wel in de wreed
heden. H e b b e n wij daa r schuld 
a a n ? H e t is een vraag die men 
zich moet stellen. Is het juist 
dat, zoals beweerd \vordt, de 
vele wapens in de regio uit
gerekend uit België afkomstig 
zijn? 

H e b b e n wij schuld aan de 
wreedheden die tot ui tbarst ing 
zijn gekomen en die zich vooral 
tegen ons hebben gekeerd ? M e t 
al het menselijk leed als ge
volg... 

D e d r ang om na de recente 
gebeurtenissen te pleiten da t wij 
Afrika beter zouden laten vallen 
is zeer sterk. He t is onze mening 
dat dit een foute beslissing zou 
zijn. 

De mist van haat en geweld die 
vandaag over de duizend heu
vels van R u a n d a hangt zal niet 
op t rekken als wij er de deur 
definitief achter ons dicht 
doen. 

Maurits Van Liedekerke 

w o n e n , volgens Anc iaux omda t 
de Vlaming Lefère deze ver
gade r ing voorza t . D e PS-sche
p e n e n w a r e n noch tens in he t 
s t adhu i s aanwez ig . De PS .ichnkt 
er met mor terug 6 miljoen Vla
mingen te blijven vernederen, a ldus 
Anciaux . 

D e Vlaamse Volksbeweging 
vroeg init iat ieven tegen Thie
lemans van het C e n t r u m voor 
Geli jkheid van Kansen en Ra
cismebestr i jding, de minis ter 
van B innen landse Z a k e n en de 
v z w H a n d - i n - h a n d . Aan Johan 
Leman v raag t de W B da t zijn 
C e n t r u m bij de rechterl i jke in
s tant ies een k lacht a a n h a n g i g 
m a a k t tegen Th ie l emans en 
Mayeu r . Aan Hugo Ongbena van 
H a n d - i n - h a n d v raag t de W B 
een s t a n d p u n t van de veren i 
g ing over Th ie lemans publ iek te 
m a k e n . E n bij Tobback d r ing t 
de W B e rop aan om Thie
lemans niet te benoemen tot 
burgemees ter , bij ont^itentenb van 
het nodige morele prestige om deze 
funktle waar te nemen. W e v rezen 
da t de W B dr ie kee r van een 
kale ke rmis zal t hu i skomen . 

VU-voorz i t t e r Ber t Anc iaux 
stelt zich v ragen bij de gevolgen 
van deze bu rgemees t e r sk luch t 
v o o r de relat ie tussen Vlaan
d e r e n en zijn hoofds tad . Ih doe 
reedui geruime tijd verwoede pogingen 
om VLuinderen ervan te overtuigen 
veel meer te In ve,<teren In de .loclale 
heropleving van Briuuel. Door de 
onaanvaardbaar arrogante bonding 
van de Frajuitallge bonding van de 
Fraiuitaligen verllejt dit pleidooi zijn 
kracht. 

D e Vlaamse k r i s t en -demokra -
ten in de hoofds tad s telden zich 
een s tuk minde r radikaal op d a n 
de V U . Afgezien van het feit da t 
men zulks van de C V P in het 
a lgemeen al m a g v e r w a c h t e n , 
wors te l t de Brusselse C V P n o g 
met een b i jkomende h a n d i k a p 
bij het tonen van een Vlaamse 
ref leks: ze v o r m t al j a ren lang 
een s a m e n w e r k e n d e vennoo t 
schap met de Brusselse P S C 
van o.m. Vanden Boeynan t s en 
D e m a r e t . In de pers kon men 
lezen da t de Brusselse C V P de 
v o o r d r a c h t van Th ie l emans zul
len s t eunen , o p v o o r w a a r d e da t 
deze een ve rk la r ing o n d e r t e k e n t 
waa r in hij e rken t da t elke Brus 
selaar van Vlaamse afkomst het 
r ech t heeft om v o o r g e d r a g e n te 
•worden als Brusselse bu rge r 
vader . D a a r d o o r zou Ber t An
ciaux, indien er een meerde r 
heid ach te r Th ie l emans komt te 
st£ian, -wel eens zijn bevoegd
heden als schepen k u n n e n ver
liezen. 

(Pdj) 
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B De Engelse voetbal
bond heeft de vriend
schappelijke -wedstrijd van 
20 april tegen Duits land in 
Berlijn van de kalender 
geschrapt. 20 april is de 
geboor teda tum van Adolf 
Hitler. E r w e r d gevreesd 
voor ongeregeldheden. 

• Volgens Test Aankoop 
voldoet één op vijf kon-
dooms niet a a n de inter
nationale eisen. Toch is er 
geen reden tot paniek. Het 
gaat eerder om vijf types, 
die nog niet eens tot de 
meest verkochte behoren, 
waarvan de kwaliteit niet 
voldoet. 

• Volgens de Neder
landse Volkskrant van 5 
april jl. was Léon Degrelk 
een "Vlaamse fascistenlei
der". 

• Eind april s tarten de 
voorbereidingen voor een 
nieuw Vlaams feuilleton, 
volgens de kranten 
vreemd genoeg geïnspi
reerd op het Amerikaanse 
Beverly HUL 90210. Er wor
den hoofdrollen wegge
legd voor Miss België Ste-
fanie Meire en Lmhelle A. 

• De Rode Duivels-rage 
begint op gang te komen. 
D e BRTN-spor t redakt ie 
brengt een C D uit met 
voetbaüiits op niveau, 
vertolkt door o.m. Adamo, 
J a c q u e s Vermeire, R v h G 
en The Championet tes . De 
C D zal Hurray for Belgium 
heten. O m ook in de V S 
sukses te oogsten ? 

• Koningin Elisabeth ver
loor de twijfelachtige eer 
de rijkste persoon van 
Groot-Bri t tannië te zijn. 
Die eer komt het Zweeds 
broederpaar Raiuiiiff toe, 
eigenaars van een koncern 
dat verpakkingen produ
ceert. 

• Cubaanse 'we tenschap
pers" zijn erin geslaagd 
een zebra te kruisen met 
een ezel. Het resultaat is 
een grijs beest met zebra-
strepen op het hoofd, een 
zezel genaamd. Eerder 
slaagden J a p a n s e genetici 
er al in een soortgelijke 
kruising op poten te zet
ten. 

• E)en Britse veteraan uit 
de tweede wereldoorlog is 
een kampagne begonnen 
om zijn naam te laten ver
wijderen van het Monu
ment voor de gesneuvel
den van Gloucester, waa r 
verkeerdelijk zijn naam op 
prijkt. De verwijdering 
van de naam zal meer dan 
20.000 frank kosten. De 
Gloucesterse gemeente
raad buigt zich binnenkort 
over het verzoek van de 
levende gesneuvelde. 

• Zanger Kart Cohaui van 
Ni rvana pleegde zelf
moord. 

SAUWENS 
GEDEKOREERD 
De Vlaamse minister van Ver
keer, Staatshervorming, Monu
menten en Landschappen en 
Buitenlandse Handel Johan 
Sauweiu is naast eksellentie en 
kamerlid ook een rasecht volks
nationalist. In het spoor van 
grote volksnationalisten en vol
kenkenners als Walter Luyten, 
Nelly Maej en Wdly Kuijperd 
heeft ook de Bilzense minister 
een oog voor onderdrukte vol
keren. Minister zijnde, slaagt 
hij er bovendien in zich in den 
vreemde wat meer en beter 
voor de schijnwerpers te plaat
sen dan zijn roemruchte 
VU-koUega's. 

Zo komt het dat Johan Sau-
wens een schitterende onder
scheiding ontving uit de han
den van de Litouwse president 
Brazaukas: de gouden medaille 
in de Orde van Geminidas, 
Groot-Hertog van Litou-wen. 
Sauwens kreeg de prestigieuze 
dekoratie voor zijn inzet en 
steun aan het Litouwse onaf
hankelijkheidsstreven. Als 
Vlaams minister besliste Sau
wens om technische ondersteu
ning te geven voor de uitbouw 
van de haven van Klaipeda aan 
de Baltische Zee. 

Lees volgende week in dit blad 
het verslag van de reis van 
Sauwens naar Litouwen. 

TAALGEBRUIK 
VERKIEZINGEN 
Etienne Van Vaerenbergh (VU) en 
Herman Suykerhuyk (CVP) heb
ben een voorstel van dekreet 
ingediend betreffende het taal
gebruik bij de verkiezingen. 
Deze twee parlementsleden lie
ten zich met een vroeger voor
stel van dekreet dat toelaat de 
inwijking van (anderstalige) 
vreemdelingen in bepaalde ge
meenten desgewenst aan ban
den te leggen al opmerken als 
een te duchten tweespan in de 
Vlaamse Raad. Dit eerder 
voorstel werd mede ingediend 
vanuit de bekommernis om de 
verfransing van Vlaams-Bra-
bant een halt toe te roepen. 

Met hun nieu-we voorstel wil
len de twee raadsleden ver
hinderen dat de met-splitsing 
van het kiesarrondissement 
Brussel-Halle-Vilvoorde voor 
de verkiezingen voor de Se
naat, de Kamer en het Eu
ropees Parlement door het 
Sint-Michielsakkoord een aan
tal minder wenselijke gevolgen 
zou hebben voor het taalge
bruik bij de verkiezingen in 
deze kieskring. Suykerbuyk en 
Van Vaerenbergh vinden dat 
de Vlaamse Raad erop moet 
toezien dat de organisatie van 
de verkiezingen voor Walen en 
Franstalige Brusselaars in het 
Nederlandse taalgebied 

Halle-Vilvoorde gebeurt met 
volstrekte eerbiediging van het 
Nederlandstalig statuut van 
deze gemeenten. 

Uit een zorgvuldige analyse 
van de kieswetten stelden ze 
vast dat voor een aantal do-
kumenten en aanplakkingen 
het Frans gebruikt moet wor
den door gemeentebesturen en 
telbureaus gelegen in het Ne
derlandse taalgebied Halle-Vil
voorde. Met hun voorstel van 

dekreet willen de t^vee Vlaamse 
Raadsleden deze regeling, die 
volgens hen kennelijk in strijd 
is met de wetten op het taal
gebruik, verhinderen. 

Het gaat om de opstelling en 
aanplakking van het stembiljet, 
de modeltabel met de uitslag 
van de stemopneming voor het 
Frans kieskollege in de stem
opnemingsbureaus en de ver-
zamelstaten van de kanton
hoofdbureaus. Suykerbuyk en 
Van Vaerenbergh willen met 
hun voorstel van dekreet waar
borgen dat deze aanplakkingen 
en dokumenten in Halle-Vil
voorde eentalig Nederlands 
moeten zijn. 

NAVO 
BOMBARDEERT 
Navo-vliegtuigen hebben tot 
tw^eemaal toe een luchtaanval 
uitgevoerd op Servische stel
lingen nabij de Bosnische stad 
Gorazde. Die Oostbosnische 
stad was een van de "veilige 
havens" die de Verenigde Na
ties voor de moslims instelden. 
De Serviërs dreigden deze vei
lige haven de voorbije week te 
veroveren, ondanks herhaalde 
%vaarschuwingen van de 
VN-troepen. 

Uiteindelijk "was een bombar
dement de enige uitweg. De 
beslissing om te bombarderen 
w^erd echter rijkelijk laat ge
nomen. De Serviërs waren al 
doorgedrongen tot de buiten
wijken van Gorazde. De bom
bardementen slciagden er niet 
in de beschietingen echt te doen 
stoppen. 

Het was de eerste keer dat de 
Navo luchtaanvallen uitvoerde 
in Bosnië. In februari volstond 
een dreiging met luchtaanval
len om een einde te maken aan 
de bombardementen van Sa
rajevo. In Gorazde volstond 
dreigen noch werkelijk bom
barderen. De Verenigde Naties 
en de Navo, die door de VN 
ingezet mag worden, zouden 
wel eens voor een verscheu
rende keuze te staan kunnen 

Anglèle LapLuide aan het graf 
van haar moeder, Irma Lap-
lojje-Swertvaegher. 

komen indien de Serviërs zelfs 
na de Navo-bombardementen 
hun agressie niet staken. 

LAPLASSE 
Deze naam zal nog wel een 
tijdje in de joernaals opduiken. 
Verleden donderdag wijdde De 
Morgen een reportage aan de 
zaak, en ook VTM besteedde er 
in Telefacts maandag jl. aan
dacht aan. Uit Telefacts, waar 
hoofdzakelijk de Laplasse-ge-
zinde kant ten tonele gevoerd 
werd, onthouden we vooral dat 
de ere-politiekommissaris die 
verleden week nog overtuigd 
was van de schuld van Irma 
Laplasse, van mening veran
derd is. Het pleit voor de recht
schapen inborst van de man dat 
hij zijn mening kan herzien. 

Onder de titel Irma LaploJM: een 
rechtd symbool nam de redaktie 
van de progressieve krant De 
Morgen een standpunt over de 
zaak in. Zoals de titel al voor
spelt, een standpunt dat getuigt 

van niet weinig vooringeno
menheid. De krant geeft het 
nochtans toe: de eksekutie van 
Laplasse was in ieder geval een 
onrecht. In tegenstelling tot 
wat een demokraat zou menen, 
vindt de krant dit schijnbaar 
van ondergeschikt belang. 
Voor De Morgen is niet recht of 
onrecht van doorslaggevend 
belang, maar recht-s of links. 
Daarom somt de krant enkele 
zwakke argumenten op die te
gen de lierzlening van het pro
ces Laplasse pleiten. 

Het grote drama van de zaak 
Laplasse is volgens De Morgen 
dat ter rechterzijde erkend wordt 
dat een herziening van het pro
ces een belangrijke afrekening zou 
inhouden met de "onrechtvaardige" 
reprcMie uit de naoorlogse periode. 
De Morgen vervalt vervolgens 
in zwart-wit-denken: Meteen 
zou de kollaboratie evenwel tot op 
grote hoogte worden gelegitimeerd 
en gerehabiliteerd. 

Komaan, jongens ! Voor demo-
kraten mag de vermeende he
dendaagse ideologische dui
ding van een zaak niet de lei
draad voor een oordeel zijn, 
maar de zaak zelf. Er is reden te 
over om eraan te twijfelen dat 
Irma Laplasse een rechtvaardig 
proces gekregen heeft. En of de 
zoon van Irma Laplasse toen een 
notoire fcuieuit was, zoals De 
Morgen schrijft, durven we na
dat we hem in Telefacts hoor
den, evenzeer betwijfelen. Voor 
zover dit al ter zake zou zijn, 
zou een eerlijke krant schrijven 
dat Fred Laplasse als lid van de 
Fabriekswacht misschien een 
notoire meeloper was. 

NUMMER 10 
O p het kabinet van minister 
van Binnenlandse Zaken wer
den de nationale Hjstnummers 
geloot voor de Europese ver
kiezingen. De onschuldige 
hand van kinderen die suym-
bool stonden voor de verschil
lende Europese nationaliteiten 
trokken de nummers. De 
Volksunie werd op nummer 
tien geloot. 
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In de rand van deze media
gebeurtenis wist Tobback te 
vertellen dat op 2 april 19.681 
niet-Belgische Europese bur
gers zien in ons land hebben 
ingeschreven voor de Europese 
verkiezingen. Dat is ongeveer 
5% van het totaal aantal in ons 
land verblijvende EU-onderda-
nen. De grootste groep wordt 
gevormd door de Italianen 
(12.701), gevolgd door de 
Fransen (2.350) en Nederlan
ders (1.402). 

De Limburgse gemeente Genk 
telt het grootste aantal (1.872) 
ingeschreven Euro-burgers. Of 
•waarom dacht U dat de CVP 
een Italiaan uit Genk op z'n lijst 
gezet heeft? Hij is als een van 
de eerste Euro-kandidaten be
gonnen met kampagne-voeren: 
pamfletjes uitdelen, in het Ita
liaans zoals het een goede 
Europeaan op een CVP-lijst 
past. 

ZO TE 
STERVEN... 
De toestand in Rwanda wordt 
nu al de meest dramatische 
Afrikaanse krisis van de jong
ste twintig jaar genoemd. De 
moord op de Rwandese en Bu
rundese presidenten zette een 
spiraal van geweld in gang. Het 
verstand staat stil bij de beel
den van mensen die elkaar af
slachten met machetes. De stra
ten in Kigali liggen bezaaid met 
lijken. Momenteel wordt ge
sproken over meer dan tien
duizend doden. De gerepa
trieerde westerlingen brengen 
gruwelverhalen mee die alle 
verbeelding tarten. 

Over de rol van België in het 

konflikt moeten nog heel •wat 
vragen beantwoord worden: 
kwam België te laat met zijn 
evakuatie-pogingen ? Wat is er 
•waar van de anti-Belgische 
hetze ? Was er een echte aan
leiding voor de "jacht op Bel
gen", of bestond die alleen in 
geruchten en valse berichten op 
een vijandige vrije radio? En: 
•wat nu ? 

Rwanda heeft jarenlang als een 
van de meest bevoorrechte 
partners van ons land ontwik
kelingssteun genoten. De uit
roep van Willy Claes in de 
Kamer: België heeft dit niet ver
dient), is terecht. Hoe de ont-
•wikkelingssamenwerking er in 
de toekomst met het ex-man
daat-gebied eruit moet zien, 
kan momenteel nog niemand 
vertellen. 

.IN KIGALI 
Wie nooit gedacht moet hebben 
zo te zullen sterven in Kigali, 
zijn de tien omgebrachte 
Waalse blau\vmutsen van de 
VN-vredesmacht. Twee van 
hen werden neergekogeld, acht 
afgeslacht met machetes. Zij 
hebben er niet voor gekozen om 
aan handen en voeten gebon
den een vrede in Rwanda te 
gaan bewaren die helemaal 
geen vrede is. 

Als een para-kommando al 
voor iets kiest, is het voor een 
avontuurlijk leven. Dat het er 
bij zon leven in extreme om
standigheden biezonder heet 
aan toe kan gaan, wordt er bij 
de indienstneming met de glim
lach bijgenomen. Men weet dat 
men, in extreme omstandighe
den, op elk ogenblik ingezet 
kan •worden met gevaar voor 
het eigen leven. Maar geen para 
heeft ooit gedacht dat men zich, 

zoals het de tien gedode Walen 
overkwam, tegen eventueel le
vensgevaar niet zou mogen ver
weren. 

Volgens waarnemers is de 
blau^whelmen-operatie in 
Rwanda een mislukking. Net 
als die in Somalië, waar even
eens een vrede bewaard moest 
•worden die er eigenlijk geen 
•was. We vragen ons in het licht 
van de recente gebeurtenissen 
rond Gorazde af, •welke toe
komst de blauwhelmen in 
ex-Joegoslavië •wacht. 

MOL 
Mol blijft het strijdtoneel waar 
ontevreden jongeren hun 
agressie bot kunnen vieren te
gen het sluitingsuur van de kaf-
fees. Om drie uur moeten de 
kaffees er hun tapkranen dicht 
draaien na een unanieme be
slissing van de gemeenteraad. 
De jongeren hebben het niet 
begrepen op zo'n "beperking 
van hun vrijheid". Of burge
meester Luyten een diktator is, 
en of Mol nu terug de mid-
deleeu'wen induikt, zoals som
mige snaken en meiden vol 
overtuiging op televisie kwa
men vertellen, durven •we toch 
te betwijfelen. 

Voor zover we de lokale situatie 
kunnen inschatten, zijn •we ge
neigd het Molse bestuur gelijk 
te geven. Kunnen de jongeren 
niet begrijpen dat hun vrijheid 
maar reikt tot waar ze de vrij
heid van anderen beperkt, bvb. 
om te slapen 's nachts ? Anders 
moeten kaffees en dancings 
maar buiten de be^woonde ker
nen gevestigd •worden. Ge
luidsoverlast is evengoed mi
lieuhinder, zal iedereen die bvb. 
in de buurt van een betonpers 
•woont bevestigen. 

ARM BRUSSEL 

J e weet hoe groot mijn liefde 
voor deze stad is. J e weet hoe 
bezorgd ik ben over de leef
baarheid en de toekomst van 
ons Brussel. Sommigen vin
den zelfs, niet geheel ten on
rechte, dat ik teveel gebio
logeerd ben door de sociale 
miserie in onze binnenstad. 
Dag na dag, maand na maand 
werken •we met een toffe 
ploeg VU'ers om in Brussel 
zelf een beter beleid te voeren 
en konkrete stappen te zetten 
om er terug een bruisende 
stad van te maken. YLen stad 
waar onze mensen zich thuis 
voelen. Dit is een boeiende 
opdracht. Het is politiek met 
en tussen de mensen. 

En plots, door de persoonlijke 
ambities van enkelen, heerst 
er m Brussel terug een ver
derfelijke sfeer. Franstaligen 
beledigen weer heel de 
Vlaamse gemeenschap. De 
PS •wil zich terug kommu-
nautair gaan profileren op de 
kap van de Brusselse bevol
king. 

Vlaanderen wordt weer op
gezet tegen Brussel. Brussel 
•wordt weer opgezet tegen 
Vlaanderen. Dit is •walgelijk 1 

E^n goed progressief en so
ciaal beleid -wordt opgeofferd 
door kommunautair racisme. 
De Franstaligen die hiervoor 
aansprakelijk zijn, •werpen 
een kommunautaire atoom
bom. Maar ze ^verpen deze 
niet alleen op Vlaanderen. Ze 
vernietigen tegelijk Brussel. 

Hun pretentie is belangrijker 
dan de leefbaarheid van dui
zenden Brusselaars. 

Platte demagogische dorps-
politiek in de hoofdstad. 
Bah! 

Bert Anciaux 
Algemeen voorzitter VU. 

DODENGANG OPNIEUW NAAR BEDEVAARTKOMITEE 
# ^ # 4 # • • * $ » ^ '>^ "W VS » >.? m m m w *» m w m * m m m m 

In 1077 onderwierp keizer 
Hendrik IV zich in de rots
burcht van Canossa in Reggio 
d'Emilia aan paus Gregorius 
VII. Sedertdien werd "een 
gang naar Canossa'" een uit
drukking voor zich onderwer
pen, het hoofd in de schoot 
leggen. Zo'n sjmibolische gang 
naar Canossa zal minister 
Mayjtiuk (PSC) waarschijnlijk 
ook mogen doen in de affaire 
van de Dodengang. Symbo
lisch, want we zien de bel-
gicistische minister nog niet 
direkt, gehuld in een boete
kleed, de sleutels van de Do
dengang overhandigen aan 
Bedevaartkomitee-voorzitter 
Lionel Vandenherghe. 

De Raad van State schorste 
immers het besluit van de 
Waalse katolieke minister om 
het beheer van de Dodengang 
aan het IJzerbedevaartkomi-
tee te onttrekken en aan het 
stadsbestuur van Diksmuide 
toe te kennen. De minister had 
voor zijn beslissing motieven 
aangehaald die niet ter zake 
•waren. Wel ter zake is dat het 
Bedevaartkomitee een lagere 
prijs had geboden dan de 
stad. 

In een arrest van 29 maart jl. 
stelt de Raad van State dat het 
IJzerbedevaartkomitee de 

aangewezen kandidaat is aan 
wie het beheer en de eksploi-
tatie van de Dodengang moet 
•worden toevertrouwd. In het 
arrest stelt de Raad van State 
zelts dat er op geen enkel 
ogenblik en in geen enkel do-
kument motieven terug te vin
den zijn om het beheer en de 
eksploitatie van de Doden-

f ang niet aan het Bedevaart-
omitee toe te kennen. De 

Raad van State moet •wel nog 
over de definitieve nietigver
klaring van Maystadt's beslis
sing binnen de zes maanden 
een arrest vellen. 

In een verzoenende persme
dedeling n.a.v. het schorsings
arrest toonde het IJzerbede
vaartkomitee zich ten zeerJte 
imtgoM'heUhnvr A- beledigende uit-
^ipraken van minLUer Wathelet ten 
opzichte van de Vlamingen. 
Maystadt had zich laatdun
kend uitgelaten over het ko-
mitee dat aan het "Memoriaal 
van de Vlaamse Ontvoogding" 
in Diksmuide jaarlijks een be
devaart organiseert onder het 
motto "vrede, vrijheid en ver
draagzaamheid". Volgens de 
minister was het komitee een 
separatistische organisatie. 

Het Bedevaartkomitee ziet in 
de uitspraken van Maystadt 
een hen'ip dat Wallonië akwluut 

niet weet wat er in Vlaanderen 
gebeurt. Daardoor is volgens 
het Bedevaartkomitee een ver
dere regionalisering, ook van 
het nationale patrimonium, 
noodzakelijk. Het komitee 
heeft hierin gelijk. Monumen
ten en landschappen is al een 
geregionaliseerde bevoegd
heid. We zien met in waarom 
de Vlaamse gemeenschap ook 
niet naar benoren de verant
woordelijkheid zou kunnen 
dragen over "het nationale pa
trimonium" dat zich op 
Vlaams grondgebied bevindt. 

De polemiek rond de Doden
gang sleept al een hele tijd aan. 
Het gaat over meer dan een 
PSC-minister die het niet kan 
hebben dat het IJzerbede
vaartkomitee de uitbating van 
een nationaal monument zou 
beheren. Maystadt wordt 
vooruit geduwd door een aan
tal drukkingsgroepen die we 
als volgt zouden •willen om
schrijven : belgicisten en 
neo-unitaristen, kringen vaxi 
oud-weerstanders en Belgi
sche oud-strijders. Deze druk
kingsgroepen hebben met lede 
ogen moeten toekijken hoe het 
Vlaamse natiebe^wustzijn zich 
langzaam hersteld heeft van de 
pogingen die sommigen na de 
tweede wereldoorlog onder

nomen hebben om het van de 
Belgische kaart te vegen. 

We durven er •wat om ver
wedden dat er m die groepen 
nog mensen zijn die met leed
vermaak terugdenken aan de 
wonderwel gelukte d3'namite-
ring van de IJzertoren op 16 
maart 1946. De polemiek rond 
de Dodengang illustreert, zo
als ook bvb. de emoties rond 
de mogelijke herziening van 
het proces I^aplasse en de op
gerakelde diskussie over am
nestie, hoe de twee tegen over 
elkaar staande kampen van 
toen nog steeds hun verleden 
niet verwerkt hebben. 

Het IJzerbedevaartkomitee 
heeft lofwaardige en ambi
tieuze plannen die ook aan een 
verzoening van beide kampen 
kunnen bijdragen. Het komi
tee wil de IJzervlakte uitbou
wen tot een groot vredesdo-
mein met Europese en inter
nationale uitstraling. Het Me
moriaal van de Vlaamse Ont
voogding, met een panorama
zaal met zicht op het front-
febied, een vredesmuseum, de 

rypte waar Vlaamse gesneu
velden begraven liggen, en de 
paxpoort als poort van de 
vrede, vormt hiervan een ele
ment. Maar ook de IJzer, 
waar de frontlinies op enkele 

meters van elkaar gelegen wa
ren, en de Dodengang, waar 
de erbarmelijke levens^wijze 
van de frontsoldaten aan-
schou^welijk gemaakt kan wor
den, maken van dit vredes-
projekt onmisbare delen uit. 

Het zijn vaak op het eerste 
zicht details die de passies van 
toen opnieu^w doen oplaaien. 
Zo joeg naar onze mening het 
Bedevaartkomitee, waar
schijnlijk eerder onbe-wust, 
vooral met de vervanging van 
de Belgische driekleur door de 
witgroene pax-vlag aan de in
gang van de Dodengang de 
"vaderlandslievende" vereni
gingen in de gordijnen. Wan
neer het komitee nu langs ge
rechtelijke weg de sleutels te
rug zou krijgen, past het wat 
behoedzamer om te springen 
met sj'mbolen bij uitstek die 
vlaggen nog steeds zijn. 
Daarom suggereren we het 
komitee aan de Dodengang 
een vlaggenparade te houden, 
met een hoofdrol voor de Bel
gische driekleur, de Vlaamse 
Leeuw, de Waalse haan (er 
sneuvelden ook Walen in de 
eerste wereldoorlog) en de 
Pax-vlag, en bijrollen voor de 
vlaggen van de andere naties 
die aan de Grote Oorlog jonge 
levens verspilden. 

(paj) 
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HET KONTRAKT MET DE BURGER: 

EEN LUXE-PROBLEEM? 

mmm 

De federale regeringsploeg 
voorzag in haar regeerakkoord 
drie grote luiken: de verdere 
afwerking van de staatshervor
ming, een drastische beperking 
van het overheidstekort en het 
vertrouwen met de burger her
stellen. 

Zoals u weet werd het St.-Mi-
chielsakkoord eind juni 1993 
gestemd en de gevolgen van het 
Globaal Plan voelt iedereen nu 
reeds in zijn portemonee. Mo
menteel werkt men in regerings
kringen het derde luik uit. Over 
deze nota werd Dehaene vlak 
voorhet paasreces in de Kamer 
flink aan de tand gevoeld. Her
man Lauwers begon zijn tus
senkomst zeer genuanceerd. 
„De nota over het kontrakt met de 
burger Li enerzijdj te uitgebreid (wat 
heeft mox-energie met het kontrakt 
met de burger te maken?), en an
derzijds te beperkt (waarom lezen we 
nietj oi'er de witte-boordkrimina-
liteit?). 

AAACHT KORRUMPEERT? 

De kernvraag over dit debat ut: over 
welke 'kloof'gaat het en wat kan de 
overheid eraan doen ? We zijn maar 
over een kloof' tiujen burger en 
politieke beginnen spreken na het 
fameuze 'jtgnanl'. Ik vraag mij 
echter af of het met méér gaat om een 
bejchavingjverjchijnjel dan om een 
'kloof'. Er werden natuurlijk fouten 

gemaakt en er moeten maatregelen 
worden genomen. Geen enkele re
gering kan echter het tij doen keren. 
Er u onvoldoende budgettaire ruimte 
om een beleid te voeren, maatregelen 
hebben maar resultaat op langere 
termijn en de oorzaken liggen dieper. 

In heel Europa teisteren schandalen 
de machtspartijen. Macht korrum-
peert natuurlijk, maar deze schan
dalen komen bovenop de angst voor 
de toekomst van tientallen miljoenen 
mensen en de onzekerheid over wie ze 
nog moeten geloven. De oude ze
kerheden zijn weggevallen. Velen 
hebben niet leren leven met ver
andering, ze zoeken nieuwe zeker
heden en zijn dubbel kwetsbaar als 
ze kansarm zijn, samen met de 
rijken, die vaak voorzichtig zijn. 

De maatschappelijke aardverschui
ving in Europa wordt gekenmerkt 
door de angst van miljoenen meruen 
die niet meer meekunnen, die geen 
sociaal, ekonomijch of ethisch hou
vast meer hebben. In dat licht vind ik 
ons debat over de kloof tussen po
litiek en burger een beetje arro
gant. " 

BLAUWE PRETENTIE 

De Volksunie heeft redenen ge
noeg om de regering met te 
verdedigen, maar heeft niet de 
blauwe pretentie om te beweren 
dat zij een wondermiddel in 
petto heeft om die kloof op haar 
eentje op vier jaar te kunnen 
dichten. 

De Belgische problemen zijn 
onlosmakelijk verbonden met 
de Europese omwenteling. Her
man Lauwers had wel het lef om 
te zeggen dat deze regering een 
aantal psychologische blunders 
heeft gemaakt. 

„Denken we aan de Agusta-zaak en 
aan het geklungel rond de ekotaks, 
waarbij konstruktieve kleine oppo
sitiepartijen gerold worden, niet al
leen door de meerderheid, maar ook 

IN DE STILLE KEMPEN... 

Herman Lauwers:"Anders aan politiek doen! 

door de traditionele harde opposi-
tiefrakties. Ook het parlement gaat 
niet steeds vrijuit. De meerderheid 
slikt alles, de oppositie wil uit alles 
garen spinnen; zelfs als het om 
parlementaire initiatieven gaat, spe
len sommigen spelletjes voor de tri
bune in plaats van naar oplossingen 
te zoeken. Dit is een vab debat. Over 
deze beschavingskrisis wordt gespro
ken alsof het een strijd is tiuisen 
meerderheid en oppositie. Zo maken 
we allen samen de geloofwaardigheid 
van de demokratie kapot. /Misschien 
moeten ooit de politieke ekspressies 
worden hertekend volgens de nieuwe 
breuklijnen dan ook echter u in de 
eerste plaats een andere politieke 
kidtuur nodig. Het enige wat politici 
nu nog kunnen doen u dringend 
zoeken naar een andere wijze om aan 
politiek te doen. Daarom u dit een 
vals debat, een partijpolitiek debat op 
ingegraven stellingen dat voorbij-

S gaat aan de eigenlijke uitdagingen ", 
5 besloot Herman Lauwers. 

(ge) 

P-SPROKKELS 
• Uit een recent persartikel 
blijkt een slechte samenwerking 
te bestaan tussen de Brusselse 
magistratuur en de hoofdpoli-
tiekommissaris van Halle-Vil
voorde. Etienne Van Vaeren-
bergh voelde hierover minister 
Wathelet aan de tand. 

„Een deel van de manke samen

werking zou te wijten zijn aan het 
vaak Nederlandsonkundig perso
neel Dit schept problemen voor een 
goede rechtsbedeling. Deze proble
matiek hangt sainen met de splitsing 
van het gerechtelijke arrondisse
ment. Daarom dient verder werk 
gemaakt te worden van dit dossier." 

De minister beloofde een over-

Het dispuut over het sluitingsuur van de 
Molse cafeés is door de media veredeld tot 
een beschavingsdebat. Van toogpraat, 
over uitbarsting van geweld naar de teevee 
is de dag van vandaag maar een vin
gerknip. Met spelregels weliswaar om de 
smaak van demokratie niet te bederven, 
lijkt het w^el. 

De tegenstrijdige partijen, aangevoerd 
door de burgemeester en door een ca
fébaas, mogen mekaar in de haren zitten, 
zij beweren op de eerste plaats het al
gemeen belang te verdedigen en pas dan 
hun belang. Maar vooral beroepen zij zich 
op de vrijheid van de mens. 

Maar wie, bij wijze van oefening, de 
soorten vrijheid die de mensheid sinds 
haar bestaan heeft bedacht op een rijtje zet 
weet dat naar het woord van Georg Büch-
ner ,,de vrijheid en de hoer de meest 
kosmopolitische dingen onder de zon 
zijn." Men kan met het begrip vrijheid dus 
alle kanten op. 

Derde partij in het gekrakeel zijn de 
gebruikers, jonge en soms zeer jonge men
sen voor wie niet alleen de nacht uitbundig 
heilig is maar vooral de morgen. Dat zij ten 
volle van hun jeugd genieten zal geen mens 
ze kwalijk nemen maar de argumenten 
waarmee zij deze vrijheid voor radio en 
teevee komen verdedigen doen de haren 
ten berge rijzen. Wat sommigen van hen 
uitkramen is vaak van zo'n bedenkelijke 
ingenomenheid dat men van pure ergernis 
onvoorwaardelijk de kant van de (Molse) 
overheid zou kiezen. Wat niet strookt met 
onze tegendraadse natuur. 

Al kennen wij in de Kempen meer dan één 
Luyten, toch hebben wij niet de eer bur
gemeester Luyten te kennen. Maar het 
lijkt ons dat de Molse Lu3rten in deze Zciak 
gelijk heeft. 

De lezer mag R. Asmus niet verdenken van 
onverdraagzaamheid tegenover wie tot in 
de vroege uurtjes bij pot en pint het leven 
wü overschouwen, licht beneveld de pro
blemen van de wereld wil te lijf gaan, of 
voor de zoveelste keer wil uitleggen hoe de 
vork aan de steel zit. Nee hoor, des nachts 
gevoerde gesprekken kunnen, als zij de 
zeef van de nuchterheid hebben door
staan, vaak hallucinant waardevol zijn. 

Maar hebben niks te maken met het door 
hektisch lawaai begeleide gewriemel dat in 
Molse en andere Nirvana's ten beste -wordt 
gegeven. En mensen, binnen en buiten, 
naar de rand van prille krankzinnigheid 
voert. 

De gebruikers beweren dat zij vrij zijn van 
doen en laten, een mensenrecht zou het 
zijn. Niet aan ons om dat tegen te spreken. 
Maar eindigt persoonlijke vrijheid niet als 
zij de vrijheid van anderen in het gedrang 
brengt ? 

,,Times are changing!", verkondigt een 
cafébïias en papegaait met deze wereld
schokkende uitspraak Bob Dylan na die 

ooit een liedje had met zon titel. 

Natuurlijk veranderen tijden, blind is hij 
die dat niet ziet. Alles verandert. De Stille 
Kempen, b.v... 

En sinds er rooie verkeerslichten bestaan 
wordt iedereen geacht er voor te stoppen, 
da's vervelend maar nuttig. Als je nu zegt: 
ik rijd toch door, want die lichten be
knotten mijn vrijheid is mij dat goed. Maar 
beknotten rooie lichten mijn vrijheid als ze 
mij behoeden van gebroken armen en 
benen ? 

Natuurlijk zijn de tijden veranderd, en 
daar zijn w îj blij mee. Toen Efylan z'n liedje 
zong leefden ^vij in een strakke maat
schappij die overdreven gehoorzaamde 
aan wet en orde. Ontkomen aan de knoet 
van alle soorten gezag leek eerder een 
plicht dan ongehoorzaamheid. En ook dat 
was niet nieuw, eerder hadden jongeren in 
een nog strakkere maatschappij dan de 
generatiegenoten van E>ylan ,,hun op
standigheid" getoond. Waren hun mo
tieven idealistischer dan deze van de her
rieschoppers in Mol ? 

Goede vraag, zou de deskundige terzake 
zeggen. En daar gaan Wj weer, met een 
ander debat. 

Van de vele vragen blijft wel één vraag 
onbeantwoord. Als de jongeren in Mol 
menen dat zij gelijk hebben waarom geven 
zij dan zelf geen fatsoenlijk ant^voord? En 
•waarom laten ze zich verdedigen door 
cafébazen die uiteindelijk maar één mu
ziek graag horen: de vrolijke rinkel van 
hun kassa. 

R. Asmus 

leg te organiseren tussen de par
ketten en de politiediensten. 

• Etienne Van Vaerenbergh 
vroeg aan minister Tobback w ât 
hij zinnens is te doen tegen de 
wildgroei van de vele parapro-
vinciale instellingen en organi
saties. „Langs deze interkommu-
nales en vzw 's worden de provinciale 
bevoegdheden uitgeoefend. Deze 
praktijk i) erop gericht te ontsnap
pen aan de voogdij. Sommige pro
vinciale mandatarissen zien dit ook 
als een aanvulling op hun schanule 
zitpenning." 

• In de centrale kamerkommis
sie werd een wetsvoorstel w^eer-
houden om de strijd tegen de 
hormonenhandel grondig aan te 
pakken. J a n Caudron vindt dit 
een goede zaak. „Het wetsvoorstel 
i) een flinke verstrenging van de wet 
van 1985. Deze wet zal slechts effekt 
hebben aL de departementen van 
Volksgezondheid en Landbouw in
tensief samenwerken met JLUI tit ie. 
De witteboordkriminaliteit moet 
dringend een halt worden toegeroe
pen. " 

• Het Paleis voor Schone Kun
sten herbergt diverse Fransta
lige en Nederlandstalige privé-
verenigingen. Sommige van de 
aldaar georganiseerde aktivitei-
ten zijn eentalig geafficheerd. 
Hiertegen protesteerde Etienne 
Van Vaerenbergh. „Om alle ge
voeligheden uit de weg te gaan, moet 
onze taalwetgeving worden ver
fijnd. " 

• In de Kamer werd vorige 
week een nieuw -wetsvoorstel 
betreffende de milieutaks goed
gekeurd. De VU meent dat door 
deze nieuwe -wet de verwor
venheden van het St.-Michiels-
akkoord op de helling komen te 
staan en stemde daarom tegen. 
„De vervuiling u> nog toegenomen, de 
afvalberg u groter geworden. Dat is 
alles wat men onthoudt van dit 
debat De woordbreuk, de lichtzin
nigheid, het juridisch gekonkel en de 
onzekerheid blijven." Tot zover 
Hugo Olaerts . 
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SOOML 
EINDELIJK NIEUWE WET 

HORMONENGEBRUIK KAN NU 
ZWAAR GESTRAFT WORDEN 

OPGEPAST VOOR 
BOTONTKALKING 

De hormonenwet van 15 juli 
1985 wordt verzwaard. Aan de 
basis van deze gang van zaken 
ligt het niet aflatende werk van 
VU-Europarlementslid Jaak 
Vandemeulebroucke, in het fe
derale parlement bijgestaan 
door kamerlid J a n Caudron. 
Omdat de wijziging een ver-
strenging betekent heeft de 
VU-kamerfraktie zich achter 
het wetsvoorstel geschaard. Het 
voorstel is o.m. het w^erk van de 
kamerleden Caudron, Hoste-
kint (SP) en Brouns (CVP). 

J a n Caudron ziet drie goede 
redenen om positief te rega-
geren. 

1. Uitbreiding van het verbod 
naar de beta-agonisten of her
verdelers zoals clenbuterol en 
zijn meer dan 100 varianten. 

2. Zwaardere straffen (van 6 
maanden) tot 5 jaar effektieve 
gevangenis en verhoogde geld
boeten (van 6.000 naar 
120.000fr. met 100 te verme
nigvuldigen) voor alle soorten 
overtredingen. Ook de aanma-
kers van de verboden produk-
ten kunnen gestraft worden, 
o.m. door sluiting van het be
drijf en inbeslagname van alle 
goederen. 

3. Bestrijding van het w^itwassen 
van geld afkomstig van de hor
monenfraude. 

Voorwaarde is natuurlijk dat de 
overtreders opgespoord worden 
en alle diensten hun werk 
doen. 

Jan Caudron; „Zonder de aktieve 
jamemverkmg van Volksgezondheid, 
Validbouw, Bmnenlandée Zaken en 
Jiutitie zal de nieuwe wet niet naar 
behoren funktioneren. De macht van 
de hormonenmaffia zit in de lakö-

Wordt dankzij de hormonenjagerd dit koetje .jtrakö hormonenvrij ? 

he id van het gerechtelijk apparaat." 

Caudron herinnerde er aan dat 
Vandemeulebroucke in zijn 
boek handel en wandel van de 
misdadige vetmesterij heeft ont
leedt. Aan het parket heeft hij de 
namen- en adressenlijst van een 
vijftigtal Belgische maffiosi 
overhandigd met het verzoek 
eindelijk op te treden. ,,Het re
sultaat is nul!" besluit Cau
dron. 

Het VU-kamerlid interpel-
leerde herhaaldelijk over de ma
nifeste onwil van het Belgisch 
gerecht, hij vindt de toestand 
merkelijk verslechterd. 

J . CaiuAron:„Procedurefouten, se
poneren, het buiten vervolgingötelLen 
en het laten verjaren van zware 
financiële en fiskale misdrijven heb
ben van België een bedenkelijke jun-

DIREKTIEFUNKTIES 
VEEL TE MANNELUK 

Verpleegsters leggen van 
ziekbed naar ziekbed acht 
kilometer per dag af. Vooral 
lastige houdingen maken hun 
beroep zwaar. Ook de men
tale belasting weegt door. 
Daarenboven is €>(>% onge
lukkig over de werktijden. 
Toch is er minder werkver
zuim dan in andere beroe
pen. 

Prof. dr. D . Lahay deelde die 
bevindingen van een groot
scheeps onderzoek mee op de 
Week voor Verpleegkundi
gen. „Zij melden zich minder 
ziek dan anderen en als dat 
toch gebeurt dan duurt het 
minder lang", stelde hij vast. 
Nochtans moeten die ver
pleegkundigen, voor 86% 
vrouwen met veelal ook ge-
zinslast, in de ziekenhuizen 
steeds meer werk klaren met 
minder mensen. 

De werkstress wordt minder 
dan verwacht veroorzaakt 
door de konfrontatie met lij
den en dood. 

D . Lahay: ,,Daarentegen zijn 

zij door hun opleiding gewapend. 
Eerder zijn bet könflikten met 
geneesheren die lot overspanning 
lelden." 

Hij merkte op dat vooral in 
akademische centra ver
pleegsters getraumatiseerd 
zijn door de hoge eisen. „De 
tirannie is dusdanig dat som
migen elke dag beginnen met de 
schrik het niet te zullen vol
houden. " 

Minister van Arbeid, Miet 
Smet opperde dat in de ver
pleegkunde zou kunnen ge
bruik gemaakt worden van 
het nieuwe deeltijdse brug
pensioen, als overschakeling 
naar halftijds werk. De mi
nister meldde ook dat zij uit 
bijdragen van werkgevers 
een fonds van 55 miljoen fr. 
ter beschikking heeft voor 
kinderopvang. Daarmee kan 
bij een ziekenhuis voor- en 
naschoolse opvang voorzien 
worden voor de kinderen van 
het personeel. 

Smet merkte op dat nage
noeg alle topfunkties in de 

gle gemaakt waar korruptie bijna de 
bovenhand haalt. 

Wanneer komt er een einde aan 
de almachtige positie van som
mige prokureurs die totaal wU-
lekeurtig beslissen of er al dan 
niet vervolgd moet worden ? " 

Nieuv^f is ook dat gebruikers van 
verboden groeibevorderaars 
strafvermindering kunnen krij
gen wanneer ze zich en de aan-
makers/leveranciers bekendma
ken. 

Het nieu-we -wetsvoorstel is in 
licht gew^ijzigde vorm de ver
wezenlijking van het voorstel 
uit 1988 van Jaak Vandemeu
lebroucke. Waaruit nog maar 
eens blijkt dat wie op dezelfde 
nagel blijft hameren uiteindelijk 
toch resultaat boekt! 

ziekenhuizen in handen van 
mannen zijn. Daarom viil zij 
dat die benoemingen voort
aan door gemengde jury's ge
beuren. „Vrouwen met verant
woordelijke funktie^ zijn trou
wens minder afwezig dan man
nen", aldus Smet. In de ge
zondheidszorg zet zij vier 
netwerken in gang om vrou
wen de kombinatie van werk 
en gezin te verbeteren. 

Prof. M. Grypdonck: „Veel 
verpleegkundigen hébben voor dit 
beroep gekozen omdat zij mensen 
willen helpen. Zij meieten thans te 
vaak vaststellen dat er voor hel
pen geen tijd meer ut. Zij kunnen 
dan ook niet tevreden op een 
werkdag terugkijken." 

Patiënten klagen volgens de 
prof over de haast en het 
weinige kontakt. „ Voor hen ui 
een verblijf in een ziekenhuize 
vooral zinloos lang wachten, on
derbroken door hektuvhe behan-
deluigeti. De verzakeling van de 
zorg ut nefojt." 

(hu) 

Osteoporose of botontkalking is 
de jongste decennia uitgegroeid 
tot een belangrijk medisch-so-
ciaal probleem, waar vooral 
vrouwen na de menopauze mee 
te maken krijgen. 

Toch menen deskundigen dat 
preventie reeds van in de jeugd 
moet beginnen door middel van 
een calcuunrijke voeding en vol
doende beweging waardoor cal
cium in onze botstruktuur ,,ge
fixeerd" wordt. Dat stelt prof. 
Lederer van de UCL. 

MEER BREUKEN BIJ 
VROUWEN 
Vier op vijf breuken van de 
dijbeenhals komen voor bij 
vrou%ven en daar bestaan fy
siologische redenen voor, omdat 
vrouwen doorgaans een klei
nere botmassa bezitten dan 
mannen. Het totale calciumka-
pitaal in ons skelet hebben we 
opgebouwd rond de leeftijd van 
25 jaar. Dat calcium is afkom
stig uit de voeding. 

Nu is de globale hoeveelheid 
voedsel die een meisje of een 
jonge vrouw tot zich neemt ge
middeld 25% lager dan dat van 
een jonge man. Er wordt dus 
ook minder calcium opgeno
men. Bovendien doen jongens 
doorgaans ook veel meer sport 
en met name zeker meer 
,,stoere" sporttakken zoals voet
bal en dergelijke. 

Hierdoor wordt de jonge man 
meteen ook aangezet om méér te 
eten dan zijn specifieke behoef

ten. En deze laatsten zijn al 
groter dan die van een jonge 
vrouw, omdat een man door
gaans groter en gespierder is. 

TOT AAN DE 
MENOPAUZE 
Vanaf de leeftijd van 25 jaar 
daalt het calciumkapitaal dat wij 
opgebouwd hebben jaarlijks 
met 0,5%. Voor de man zijn hele 
leven lang, voor de vrouw tot 
2ian de menopauze en van dat 
ogenblik af zelfs nog sneller. 

Resultaat is dan ook dat vrou-
•wen véél vroeger de ,,botbreuk-
drempel" bereiken dan mannen. 
Bepaalde osteoporoseproble-
men bij heel wat vrou\ven van in 
de vijftig zijn het gevolg van een 
te geringe voedselopname, toen 
zij jong waren omdat in de maat
schappij nog steeds geldt dat 
meisjes slank moeten zijn om 
aantrekkelijk voor te komen. 

Meisjes en jonge vrouwen zou
den dagelijks ten minste 800 
milligram calcium moeten op
nemen met de voeding. Dat be
tekent heel wat melk- en zui-
velprodukten als kaas, kwark, 
yoghourt. Niet alleen magere 
melk, maar volle melk omdat het 
vet van de melk precies de no
dige vitamine-D bevat. 

Zout, roken en alkohol moeten 
vermeden worden. Ook drank
jes die rijk zijn aan fosforzuur 
dienen gemeden omdat ook die 
een extra-calciumverlies via de 
urine veroorzaken. 

Hilda Uytterhoeven 
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2000 GEVALLEN: 11 MILJARD FR. 

FRAUDEBESTRIJDING WORDT TOP-PRIORITEIT 
In 1992 werden in de Europeje Gemeenschap ongeveer 2000 
fraudegevallen ontdekt, waannee een bedrag wad gemoeid 
van in totaal 11 miljard frank. Ter vergelijking: door de 
KommLkiie werd ongeveer 3 miljard frank aan frau
debestrijding uitgegeven. De totale Europese begroting 
bedraagt 2.400 miljard f rank. Op voorstel van Europees 
komm'usar'u Peter Schmidhuber, de verantwoordelijke voor 
de fraudebestrijding, lanceerde de Kommissie vorige week 
een strateguich programma tot versterking van de frau
debestrijding. 

D
it programma vormt een 
nieuwe etappe in de frau
debestrijding. Het moet 
aantonen dat de kommis

sie krachtdadig wil optreden te
gen verduistering van Europees 
geld. Dat is van fundamenteel 
belang voor de geloofwaardig
heid van het beleid, en daarom 
stelt de kommissie de lidstaten 
voor een nieuw offensief tegen 
fraude in te zetten. Met de ver
wezenlijking van de interne 
markt en het van kracht worden 
van het Verdrag betreffende de 
Europese Unie is Europa sterk 
veranderd. De afschaffing van 
de binnengrenzen leidt tot 
nieuwe uitdagingen voor de 
fraudebestrijding, maar het Ver
drag van Maastricht biedt de 
Unie ook nieuwe mogelijkheden 
om handelend op te treden, mo
gelijkheden die de kommissie 
ten volle wil benutten. De kom
missie wordt hierbij gesteund 
door de Europese Raad, het 
Europees Parlement en de Re
kenkamer. 

De krachtlijnen van het nieuwe 
plan zijn: koncentratie op ri-
sikosektoren, de ontwikkeling 
van komputernetwerken en ,,in
lichtingenwerk", een betere pre
ventie en bestraffing en een 
strakke vervolging van de frau
deurs. 

De kommissie zal 50 nieuwe 
maar ervaren onderzoekers 
aanwerven. Zij moeten hun on
derzoek richten op de zgn. ri-
sikosektoren: de restituties bij 
de uitvoer van landbouwpro-
dukten en de frauduleuze in
voer. Over het terrein van de 
Struktuurfondsen heeft de 
kommissie nog steeds weinig 
informatie. 

GROEN 
TELEFOONNUMMER 
Het •welslagen van de fraude
bestrijding hangt af van doel
matig inlichtingenwerk en op
timaal gebruik van de daarmee 
verkregen gegevens: ineer weten 
en beter gebnak maken i>an wat men 
weet. Om gegevens te verza
melen zal de kommissie bij wijze 
van experiment een kosteloze 
telefoondienst installeren, zodat 
iedereen rechtstreeks en met 
alle geheimhouding de kommis
sie inlichtingen over fraude kan 
mededelen. Om het ,,inlichtin
genwerk" te doen renderen, zal 
de kommissie op basis van het 
sisteem I R E N E (waarin alle 
fraudemeldingen van de lidsta
ten worden opgeslagen) een 
meer operationeel komputersis-
teem ontwikkelen waarin alle 
enquêtegevallen worden opge
nomen. De verschillende na
tionale bestrijdingsdiensten zul
len met elkaar in kontakt wor
den via een komputernetwerk. 

Fraude moet in de eerdte plaatj 
worden voorkomen. Daarom zal de 

kommissie haar wetgeving blij
ven bekijken vanuit het oogpunt 
van kwetsbaarheid voor fraude. 
Doel is de wetgeving zoveel 
mogelijk te vereenvoudigen en 
voor zover dat nodig is nau\v-
keuriger uit te werken. Hoe een
voudiger en preciezer de voorschrif
ten, boe klemer de karu op mis
bruiken. In de tweede plaats 
moet sneller worden bestraft. 
De mogelijkheden van de kom
missie zijn beperkt tot admi-
niitratieve janktiej bij de onjuiste 
aanwending van landbouwsub
sidies. De kommissie wil op 
termijn de mogelijkheid om op 
alle terreinen administratieve 
sankties te kunnen opleggen. 

De kommissie wil tenslotte een 
betere vervolging van de frau
deurs. Zij wil het misdrijf ,,kom-
munautaire fraude" uitdrukke
lijk in de wetgeving van alle 
lidstaten opnemen en dat overal 
dezelfde straf geldt voor het
zelfde misdrijf. 

TWEE PRAKTIJKGEVALLEN 
De Europese Kommissie 
maakte enkele maanden gele
den twee gevallen van fraude 
tegen het Europees Landbouw
fonds bekend. Er was in totaal 
een bedrag van 328 miljoen 
frank mee gemoeid. 

De kommissie probeert onder
meer de 168 miljoen frank van 
een frauduleuze transaktie in 
verband met de verkoop van 

Het Europeej Parlement steunt de kommisóie in zijn programma van fraudebestrijding. 

interventierundvlees aan Polen, 
terug te vorderen. E^n Belgi
sche onderneming nam met suk-
ses deel aan een inschrijving 
voor de verkoop van 10.000 ton 
bevroren rundsvlees (achter
voeten) dat beschikbaar zou 
worden gesteld door het Duitse 
interventiebureau (BALM) en 
dat naar Polen moest worden 
uitgevoerd. De Belgische on
derneming stelde een zekerheid 
van 7.063.000 DM. 

Bij een onderzoek in Polen door 
de diensten van de kommissie, 
kwam aan het licht dat een deel 
van de partij niet in Polen was 
ingevoerd, maar weer \vas uit
gevoerd nciar de USSR. De in
voerende firma in Warschau 
verkeerde in financiële moei
lijkheden en voerde via een an
dere onderneming circa 1.254 
ton van de betrokken partij 
weer uit voor verkoop aan het 
Russische leger. Aangezien is 

De Europese kommissie maakte enkele maanden geleden twee gevallen van fraude tegen het Europese 
Landbouwfonds bekend. 
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komen vast te stcian dat deze 
goederen niet in Polen zijn in
gevoerd en aangezien op dit deel 
van de hoeveelheid geen in
voerrechten w^aren geheven, 
\verd in Duitsland een proce
dure begonnen om het over
eenkomstige deel van de ze
kerheid van de Belgische ex
porteur terug te vorderen. Het 
gaat om een bedrag van 168 
miljoen frank. 

Het tweede geval waarvan 
sprake, betreft een partij van 
ongeveer 2.000 ton vlees, die 
officieel bestemd was voor uit
voer naar Libanon, maar daar 
nooit zou zijn aangekomen en 
zou zijn verkocht op de Turkse 
markt. Er zouden vervalste do-
kumenten zijn voorgelegd als 
bewijs dat het vlees ter be
stemming ^vas aangekomen. De 
Gemeenschap zou door deze 
fraude een verlies van ongeveer 
160 miljoen frank hebben ge
leden. De kommissie bevestigt 
dat het Europees Landbouw
fonds, in nauw overleg met 
Duitsland, deze zaak ter hand 
heeft genomen en zich er sedert 
begin 1991 aktief mee heeft be
ziggehouden. Er werden di
verse koördinatievergaderingen 
belegd en, samen met de Duitse 
recherche, tijdens twee reizen 
naar Libanon en Turkije, ter 
plaatse kontroles verricht. 
Daardoor was het mogelijk de 
be\vijzen te verzamelen die van 
doorslaggevend belang zijn in 
deze zaak, die vervolgens ver
der werd afgewikkeld door de 
Duitse overheid. Het bekend
gemaakte resultaat betekent in
derdaad een duidelijk sukses en 
toont aan dat nauwe samen
werking tussen de kommissie en 
de lidstaten zeer positieve re
sultaten kan opleveren in de 
fraudebestrijding. 

(bs) 
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OMIKKEUNG 
GEMEENTE ARENDONK: 

OPNIEUW MEER DAN 145.000 FR. 
VOOR PROJEKT IN KOERDISTAN 
De kledinginzamelaktie die op 
zaterdag 26 maart j.1. in de 
grensgemeente Arendonk werd 
gehouden was eens te meer een 
sukses: ook de kwis, met me
dewerking van k-wisploeg Jiuit 4 
Fan van „De veteranen van FC 
Broekkant" was suksesvol. 

De medewerkers van de werk
groep „Arendonk helpt Koer-
distan" waren zaterdag 26 
maart weer vlug aan de slag 
(misschien wel iets te vroeg) om 
deur aan deur gedragen kledij 
op te halen. Op nauwelijks drie 
uur tijd werd 7,5 ton kleding 
bijeengehaald. Na verkoop aan 
de firma Bonitex in Lokeren, 
bracht dit aan het aktiekomitee 
120.000 Frank op. Aangezien de 
onkosten voornamelijk door het 
gemeentebestuur gedragen 
worden, kon dit totaalbedrag 
van 120.000 Fr. op vrijdag 1 april 
(geen aprilgrap) oFficieel over
handigd worden aan het Vlaams 
Internationaal Centrum te 
Brussel. 

Herman Hermans en Jan Boul-
liard, die de aktie nu reeds voor 
de vijFde maal organiseerden, 
kijken met tevredenheid terug 
op hun prestatie. „De t)aijcii mur 
onze aktie ii'nreii er (Irie inzanie-
linqeii, cjeen enkele daarvan waj 
jiiLiejivl. Maar onze aktie idaagde 
wei De Arenchnkenaar houdt zijn 
gedragen kledij diui bij n?or de aktie 
„Arendonk helpt Koerduitan", een 
aktie die meer en meer een aktie van 
de Arendonkje hemlkincj zelf wordt. 
Dat verheugt onj ", stelde Herman 
Hermans. 

DiezelFde avond ging in pa
rochiezaal De Ster een eerste 
kwis door, eveneens voor het 
goede doel. Organisator was 
kwisploeg Jus t A Fun van FC 
Broekkant. Achttien ploegen, 
waaronder helaas slechts vijF 
Arendonkse, streden er voor de 
eer én een goed gevulde prij-
zentaFel. Deze goed georgani-

STEUNFONDS 
Derde lijst: 

Jozef De Poortere, 
Gent 

Jozef Haustraete, 
Oordegem 

Clara Hertogs, 
Turnhout 

Alice Achen, 
Tollembeek 

Vandendriessche-Van 
Liedekerke, Vlierzeie 

KWB-Arendonk 

VU-Arendonk 

Totaal derde lijst 

Vorige lijsten 

5.000 

500 

1.000 

2.000 

1.000 

25.000 

120.000 

154.500 

86.200 

gelijke akties zijn welkom: kle
dinginzamelaktie, dia- en voor
drachtavond. Herman is steeds 
bereid tot in uw gemeente te 
komen. 

GELD 
Financiële bijdragen kunnen 
gestort worden op rek.nummer 
435-0258561-39 van Vlaams In-
ternatwnaal Centrum (VIC), 
Laanhrugotraat 11 te 1210 Briujel. 
Met vermelding ,, Koerden ". Va-
naF 1.000 Fr. ontvangt u van het 
VIC een fiskaal attest. 

De aktie mn het VIC ten bate van de beproefde Koerden bewijol dal JULIJUI LUU i)ecu uuu begrip ui 
de Kempenaren. 

seerde k-wis bracht de som van 
25.730 Fr. op. Ook het bestuur 
van FC Broekkant was fier dit 
bedrag op 1 april te kunnen 
overhandigen aan de vertegen
woordiger van het Vlaams In
ternationaal Centrum. 

Op 8 april ging in parochiezaal 
De Ster ook een voordracht
avond van DavidsFonds-Aren-
donk door, met als gastspreker 
Herman Hermans. Aan de hand 

van een dia-voorstelling kon ie
dereen een visueel.beeld van het 
huidige Koerdistan krijgen. 
Maar ook de Koerdische ge
schiedenis werd objektieF uit
eengezet. Ook de opbrengst van 
deze avond gciat integraal naar 
het goede doel. 

Ondertussen hebben reeds en
kele VU-aFdelingen hun mede-
•werking aan de aktie ,,GeeF de 
Koerden een dank boven hun 

hooFd" toegezegd. Op 21 mei 
eerstkomend is er een kledin
ginzamelaktie in Laakdal, waar 
VU-ondervoorzitter Patrick 
Vankrunkelsven de kar zal trek
ken. Een week later is het de 
beurt aan Herenthout. Ook als 
uw aFdeling haar steentje wil 
bijdragen, neem dan vandaag 
nog kontakt op met Herman Her
mann, Wampenberg 15 te 2370 
Arendonk, 014/67.00.50. Alle mo-

Totaal einde maart 240.700 De organizatoren van de kwui lutenit Unh en uiterst rechte, m het midden Herman Hermann, geflankeerd 
door Jan BouiUiard en Patrick VankrunkeLven tonen trotj hun check. 

DEZE WEEK IN 

wlmÊmmÈÊmÈÊÊÉmÊÊ 

Dood in Ruanda 
Bij het instorten van het gezag in 

Ruanda kwamen op slag tien 
Belgische blauwhelmen om. De 

trefwoorden uit het nieuws luidden 
daarna: bloedbad, rebellie, vlucht, 

evacuatie, para's, chaos. Wat speelde 
en speelt er zich precies af? 

Verslag en achtergrondinformatie 
van onze ooggetuige in Ruanda, 

deze week in Knack. 

Brussel, Luik e.a. 
Uit de rondgang in eigen land: het 
burgemeesterschap van Brussel of 

hoe VdB aan de knoppen blijft 
zitten; begrotingsminister Herman 
Van Rompuy in de Luikse affaires. 

Deze week in Knack. 

De grote vrijheid 
Vijf portretten van dertigers die 

België te klein vinden en een baan 
zochten in het buitenland. Verhalen 
over de "grote vrijheid", deze week 

in Weekend Knack. 

En verder... 
• Wie gaat aan de fruitpluk? • 

Europa en de migranten • De atlas 
van Vlaanderen • Oost-Europa in de 
wachtkamer van de Navo • Vechten 

voor vrede in de Balkan • De 
Zaïrese staat verdampt • Boeken; 

Etienne van Heerden, Tessa de Loo 

4MA{JAZlNESINti 
KN.4CK+\^1EKEM) KN.4CK 

+ TELE KN.\CK+TALENT 
(de betere perswteefeaanbiedingeR) 
ELKE W0ENSD.4G TE KOOP 
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EURO-KMPAGNE 
EUROPESE VERKIEZINGEN - 12 JUNI 

PRAKTISCHE TIPS 
STEMMING BIJ 
VOLMACHT 

Wie kan bij volmacht stem
men? 

De volgende kiezers kunnen 
een andere kiezer machtigen om 
in hun naam te stemmen: 

1) De kiezer die wegens zit-kte of 
handikap niet in staat is om zich 
naar het stembureau te begeven 
of er naartoe gevoerd te worden. 
Deze onbekwaamheid moet 
blijken uit een medisch attest. 
(Patrick Vankrunkelsven, Peter 
Van Breusegem en Lieven Bau-
wens mogen dit medisch attest 
niet afleveren omdat zij kan
didaat zijn) 

2) De kiezer die om beroep,.'- of 
(lienjtredeneii: 

a) in het buitenland is opge
houden, alsook de kiezers leden 
van zijn gezin of van zijn gevolg 
die met hem aldaar verblijven 

b) zich de dag van de stemming 
in het Rijk bevindt, maar in de 
onmogelijkheid verkeert zich in 
het stembureau te melden 

Attesten van de militaire of bur-
gelijke overheid of van de werk
gever zijn noodzakelijk. 

3) De kiezer die het beroep van 
iicbipper, marktkrainer of kermut-
reuiqer uitoefent en de leden van 
zijn gezin die met hem samen
wonen. 

4) De kiezer die de dag van de 
stemming ten gevolge van een 
rechterlijke maatregel in een toe
stand van vrijheidsbeneming 
verkeert. 

Deze toestand moet bevestigd 
worden door de direktie van de 
inrichting waar de betrokkene 
zich bevindt. 

5) De kiezer die om redenen in 
verband met zijn geloofioi'ertia-
ging in de onmogelijkheid ver
keert zich op het stembureau te 
melden. 

WILT U ZO 'N EUROPA 

OF ZO 'N EUROPA 

VOOR EEN EUROPA WAAR VLAMINGEN THUIS ZIJN. 
VUAMSEVRUE 
DEMCHCRAmi 

verschil tussen het verblijf in het 
buitenland o.w.v. beroepsrede
nen (punt 2) en o.w.v. bvb. 
vakantie (punt 7)). 

Wie mag gemachtigd worden 
om bij volmacht te stemmen ? 

Als gemachtigde kan slechts 
worden aangewezen hetzij de 
echtgenoot, hetzij een bloed- of 
aanverwant tot de derde graad, 
op voorwaarde dat hijzelf kiezer 
is. 

Indien de volmachtgever en de 
gemachtigde in dezelfde ge
meente in het bevolkingsregis
ter zijn ingeschreven, bevestigt 
de burgemeester van die ge
meente op het volmachtformu
lier het familieverband. 

Indien beiden niet in dezelfde 
gemeente zijn ingeschreven 
wordt door de burgemeester 
van de gemeente waar de ge
machtigde is ingeschreven, op 
voorlegging van de akte van 
bekendheid, het familieverband 
bevestigd. De akte van bekend
heid wordt bij het formulier 
gevoegd. 

ledere gemachtigde mag slechts 
één volmacht hebben. 

Voor alle verdere informatie 
kan u steeds terecht op de 
dienst Bevolking en verkiezin
gen van uw gemeentehuis. 

Een attest van de religieuze Deze mogelijkheid betreft de 
overheid is nodig. tijdelijke afwezigheid om andere dan 

beroepjredenen (bvb. vakantie). 

Met lijJtnummer lOjtort de VU zich in de Euro-kampagne. Om een 
zo qeiijki'onnig mogelijke kampagne te voeren gebruiken we kon-
öekwent het lettertype "Helvetica Black Condensed" 

6) De student die om jtudie-
redenen in de onmogelijkheid 
verkeert om zich naar het stem
bureau te begeven, op voor
waarde dat hij een attest voor
legt van de direktie van de in
stelling die hij bezoekt. 

7) De kiezers die om redenen, 
andere dan hierboven vermeld, 
op de dag van de stemming 
afwezig zijn van de woonplaats 
om^ville van een tijdelijke verblijf 
in het buitenland en hierdoor in de 
onmogelijkheid verkeren zich in 
het stembureau te melden, mits 
de onmogelijkheid vooraf ge-
konstateerd werd door de voor
zitter van het kantonhoofdbu
reau van de woonplaats, op 
voorlegging van de nodige be
wijsstukken. 

DAG VAN DE 
VERKIEZING -
12 JUNI 

De kiezer die van deze mo
gelijkheid gebruik wenst te ma
ken moet daartoe niettemin ui
terlijk woensdag 13 april 1994 
een aanvraag indienen bij de 
voorzitter van het hoofdbureau 
van het kieskanton waartoe zijn 
of haar gemeente behoort. Deze 
aanvraag moet vergezeld gaan 
van de nodige rechtvaardigings
stukken (bvb. reisdokumen-
ten). 

Formulieren om bij volmacht 
te laten stemmen (C32) en om 
volmacht te geven bij verblijf 
in het buitenland om andere 
dan beroepsredenen (Bijlage 
C32) kunnen kosteloos wor
den verkregen op uw gemeen-
tesekretariaat. 

(Er is een dus een duidelijk 

ZONDAG 

De kiezer die zijn oproepings-
brief niet heeft ontvangen kan 
deze op het gemeentesekreta-
riaat afhalen tot 's middags. De 
kiezers worden tot de stemming 
toegelaten van 8 tot 13 uur, 15 
uur in de stembureaus waar 
gebruik wordt gemaakt van een 
geautomatiseerd stemsysteem. 
Kiezers die zich voor 13 uur (15 
uur in de geautomatiseerde 
stembureaus) in het lokaal be
vinden worden nog tot de stem
ming toegelaten. 

De Volksunie koos op haar 
Kongres te Leuven duidelijk 
voor het stemrecht. Helaas geldt 
in België nog altijd de stem
plicht, ook voor de Europese 
verkiezingen. Wanneer u wei
gert te gaan stemmen, kan dit 
een geldboete betekenen. Bij 
herhaling loopt deze boete op. 
Een vervangende gevangenis
straf wordt niet uitgesproken. 
Gaat u vier keer binnen vijftien 
jaar niet stemmen wordt u voor 
tien jaar van de kiezerslijsten 
geschrapt en is een benoeming, 
bevordering of onderscheiding 
bij de openbare overheid on
mogelijk. 

Maar u gaat natuurlijk massaal 
gebruik maken van uw stem
recht. Getipt: lijst nummer 10 
gaat de verkiezingen winnen. 

Koen T'Sijen 
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ElO-KAMMGl 

DE VU-LIJST VOOR EUROPA 
Op zaterdag 26 inaart jL ötartte de VU haar Euro-verkiezingskampanje in Waregem. 
Niemand zal ontkennen dat de Europese verkiezingen van 12 juni 94 van levensbelang 
zijn, zowel voor Europa aU voor de VU zelf. Een reden temeer om er stevig tegenaan te 
gaan. Ook VUJO Li ondertussen met de Euro-kampanje van haar 3jongerenkandidaten 
van start gegaan. Hield WIJ-Jongeren het in haar maartnummer nog enigszins rustig, 
dan zal het verkiezingsgeweld rondAnnemie Thyd, Elke Sleiwd en MithatKaraman 
in het april- en het meinummer in alle hevigheid losbarsten. Voor de lezers van WIJ/De 
Toekomst schetsen we alvast een beeld van de 3 VUJO-kandidaten. 

ANNEMIETHYS 

Deze a^eek zetten wij opnieuw drie VU-laandidaten voor Europa 
UI de kijker, zij behoren tot de jonge garde: Mitbat Karaman, 
Elke Sleurs en Annemie Thy^. Drie om te zien, op lijst 
10... 

Annemie Thys is de 3de 
VUJO-kandidaat op de 10de 
opvolgersplaats. Ze zag 26 jaar 
geleden het levenslicht in Leu
ven, maar woont reeds jaren in 
de Kempen, meer bepaald in 
Westerlo. Annemie is binnen de 
VUJO-struktuur een zeer be
kend gezicht. Als penningmees
ter van het arrondissementeel 
VUJO-bestuur van Turnhout, 
beter bekend als VUJO-Kem-
pen, staat zij reeds jaren in voor 
het aan elkaar knopen van de 
financiële eindjes. 

En met sukses, tenminste zo 
mag blijken uit de vele akti-
viteiten die door VUJO-Kem-
pen elk jaar worden georga
niseerd. Op professioneel vlak 
heeft Annemie de handen meer 
dan vol met haar eigen ver
zekeringskantoor. Wie nog één 
en ander te verzekeren heeft 
vi'eet alvast waar naartoe. Ty
perend voor Annemie is haar 
uitspraak op de vraag naar haar 
hobby's. "Temel om op te noemen " 
iaciA ze. En volgen.) VUJO-injiderj 
Ui het waar ook ! 

In 1991 zorgde Annemie voor 
een ^vare stunt: voor de eerste 
keer opkomen en dadelijk de 
meeste voorkeurstemmen halen 
op de ganse VU-lijst. Als 4de 
opvolger voor de Kamer, ar
rondissement Turnhout, haalde 
ze 936 voorkeurstemmen en als 
2de kandidaat op de provin-
cieraadslijst, distrikt Heren-
tals-Westerlo, kleurden niet 
minder dan 1740 kiezers het 

In '91 zorgde Annemie voor een stunt, op 12 juni '94 hopelijk voor 
herhaling vatbaar. 

^ o ^ * M t » V, «S» 2 * 

bolletje achter haar naam rood. 
Op 12 juni hoopt ze dat rekord 
opnieuw te breken. En wat An
nemie belooft, maakt ze w^ciar! 

^» Annemie Thy^ dtaat op de 
tiende plaats (opvolger.^) van de 
VU-Eurolijdt. 

Elke, jongste vrouwelijke kandidaat op de VU-Eurolijst. 

ELKE SLEURS 
Elke Sleurs heeft postgevat op 
de 6de opvolgersplaats. Voor 
•wie zich wel eens binnen 
VUJO-kringen beweegt zal 
Elke beslist geen onbekende 
zijn. Zij is zo-wel bij V U J O als 
bij VU arrondissementeel be
stuurslid. In 1991 was Elke 
reeds VU-kandidaat voor de 
provincieraadsverkiezingen, 
distrikt Gent. Als 4de opvolger 
behaalde ze een prachtig re
sultaat met maar liefst 864 voor
keurstemmen. Dit keer hoopt ze 
nog een pak stemmen meer te 
halen voor de Europese VU-lijst 
en zo haar steentje bij te dragen 
voor één of meer Euro-zetels. 

Met haar 26 lentes is ze beslist 
de jongste vrouwelijke kandi
daat van onze lijst. Elke studeert 
momenteel geneeskunde cian de 
VUB (3de doktoraat). Tot voor 
kort -was ze erg aktief in de 
jeugdbeweging. E^rst jarenlang 
als scoutslid, dan 5 jaar als 

scoutsleidster op plaatselijk en 
distriktsvlak. Ook is ze nog 
steeds aktief koorlid. Voor de 
weinige vrije tijd die dan nog 
overblijft zet Elke zich in voor 
ontwikkelingshulp. Voor lezen 
en muziek wordt ook nog tijd 
vrijgemaakt. 

Tenslotte kunnen we nog ver
melden dat Elke reeds jaren 
trouwe deelnemer is aan 
VUJO ' s Vredesfietseling. Wie 
er vorig jaar bij was zal zich 
wellicht nog herinneren dat ze 
door niemand minder dan Paul 
Muys van Panoranui (BRTN) 
^verd geselekteerd voor een in
terview over de Vredesfietseling 
en de toekomst van de VU. En 
of ze hem van antwoord 
diende! 

c=* Elke Sleur,! .itaat op de zeade 
plaats (opvolgers) van de Eu-
rolij.tt. 

MITHAT KARAMAN 

Mithat (midden) hoopt een persoonlijke bijdrage te leveren om de Koerdische kwestie vanuit Vlaanderen 
in de politieke aktualiteit te brengen. 

• • • « s * i S 9 ! r i i e a s 9 « c < i « t 

Mithat Karaman vind je terug 
op de 6de plaats van de VU-Eu
rolijst. Mithat is een Vlaming 
van Koerdische afkomst die 24 
jaar geleden in Hinis (Turkije) 
geboren werd. Daarmee is hij de 
benjamin van de VU-kandida-
ten. 

Momenteel woont Mithat in 
Sint-Amandsberg. Vorig jaar 
studeerde hij af aan het Ste
delijk Hoger Instituut voor Pe
dagogische en Sociale Studies 
afdeling maatschappelijk assis
tent met een scriptie over de 
situatie van de kandidaat-vluch-
telingen in Aalst. Momenteel is 
hij werkzoekend maar hij hoopt 
dat daar vlug verandering in 
komt. 

Het feit dat hij vlot Koerdisch, 
Turks, Nederlands, Frans en 
Engels spreekt is één van zijn 
troeven en zelfs niet van de 
minste. In z'n vrije tijd tracht 
Mithat zijn horizon te verrui
men door te lezen en te reizen. 
En als het even kan springt hij 

op de fiets voor een gezonde trip 
doorheen het Gentse. 

Via het Koerdisch Instituut van 
Brussel kwam Mithat in kon-
takt met VU-voorzitter Bert 
Anciaux die in hem dadelijk een 
uitstekend kandidaat voor de 
Eurolijst zag. De sympatie was 
trouwens wederkerig. 

Mithat heeft veel woorden van 
lof over voor de akties die de 
VU in het verleden en nog 
steeds voert voor de ontvoog-
dingsstrijd van het Koerdische 
volk. 

Met zijn kandidatuur op de Eu
rolijst hoopt Mithat trouwens 
een persoonlijke bijdrage te 
kunnen leveren om de Koer
dische kwestie vanuit Vlaan
deren in de politieke aktualiteit 
te kunnen brengen. Een en
gagement dat we zeker zullen 
steunen ! 

°* Mithat Karaman staat op de 
zesde plaats van de VU-Euro-
UJst. 
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1 UITDEREGIO | 
DR. JAN CAUDRON POSTUUM GEHULDIGD 
Dr. J a n C o n s t a n t C a u d r o n , 
daensis t , dorpspol i t ikus , a u t e u r 
en geneesheer , k r e e g z o n d a g te 
Moorse l -Aals t een p o s t u m e 
hu lde d o o r een p a a r h o n d e r d 
s impa t i san ten . 

C a u d r o n leefde in de t w e e d e 
helft v a n d e negen t iende eeu"w, 
m a a r zijn b o o d s c h a p heeft n o g 
niets cian k r a c h t ver loren . H e t 
P r ies te r Daens fonds , de heem-
k u n d i g e k r ing D e Faluint jes, 
het Dav ids fonds Moorse l en de 
Vlaamse k r i n g M e l d e r t - M o o r -
sel s t onden in voor de orga
nisat ie . 

J a n C o n s t a n t C a u d r o n w e r d o p 
11 j anua r i 1850 gebo ren en 
stierf op 10 apri l 1906. Hij w a s 
de zoon van P e t r u s C a u d r o n die 
als onafhankel i jke katol iek van 
1848 tot 1866 b u r g e m e e s t e r van 
M o o r s e l w a s . In zijn d o r p 
s t icht te hij allerlei ku l ture le en 
sociale verenig ingen , o.m. he t 
tonee lgeze lschap J a n D e Meer , 
de veeverzeker ing D e Verb roe 
de r ing en in 1900 de melkeri j St . 
Gudula. 

Bij provincie- en pa r l emen t s 
verk iez ingen gaf hij s t eun aan 
de Daens i s t en en in juH 1896 

s tond hij o p de provincieraa.ds-
lijst voor he t k a n t o n Aalst . Hij 
haa lde bijna zevendu izend 
v o o r k e u r s t e m m e n , m a a r w e r d 
niet ve rkozen . 

O p gemeentel i jk v lak v/as hij in 
1895 en 1899 één van de k o p 
lopers van de "witte part i j" , die 
de i nwone r s van Moorse l , die 
zich niet thu is voe lden bij de 
konserva t ieve katol ieken (de 
z w a r t e parti j) wi lden veren igen . 
D e wi t t en ve rove rden op 17 
n o v e m b e r elf g e m e e n t e m a n d a -
ten en C a u d r o n w e r d schepen 
to t 1903. Als diss ident katol iek 

w a s he t onmogeli jk o m bu r 
gemees te r te w o r d e n . Bui ten de 
r aad om w e r d de l iberale b a r o n 
Van de r N o o t to t b u r g e m e e s t e r 
b e n o e m d . 

C a u d r o n schreef vijf tonee ls tuk
k e n die h u n stof voora l ont
leenden aan de geschiedenis van 
M o o r s e l en Afïligem. D e s tuk
ken h a d d e n in M o o r s e l en om
gev ing veel sukses . C a u d r o n 
zelf w a s v a a k regisseur. 

KRACHTLIJNEN 
D e h e r d e n k i n g s d a g vor ige zon
d a g s tar t te met een b loemen

hu lde d o o r H e r m a n Slagmul
ders , voorz i t te r van het Pr. 
Daens fonds gevolgd door een 
euchar is t ievier ing in de plaat
selijke ke rk . D e dag w e r d af
gesloten me t een akademische 
zi t t ing in de zaal van de kloos
terschool . G a s t s p r e k e r F r a n s 
Van C a m p e n h o u t , hoofdredak-
t eu r van Daeiui Vandaatj s telde 
da t de Daens i s t i sche Beweging 
bes tond bij d e gra t ie van dui
zenden idealisten, over -wie géén 
film of TV-reeks w e r d gemaak t . 
"De kracht l i jnen van de visie 
van J a n C o n s t a n t C a u d r o n gel
den n o g alti jd: solidaritei t met 
de medemens , ontplooi ing van 
het Vlaamse volk, demokra t i -
ser ing van de samenlev ing en 
het d o o r b r e k e n -in de geest van 
echt p lura l i sme- van de ver
zuil ing o p elk gebied ." a ldus nog 
Van C a m p e n h o u t . 

Te Moorse l -werd nogmaa l s dui
delijk da t het Daens i sme een 
funktie naa r de toekomst blijft 
bek leden . 'Vlaanderen staat 
voor een gro te u i tdaging . Vlaan
de ren moet vech ten voor een 
plaats in he t E u r o p a van de 
21ste e e u w en v o o r behoud van 
de eigenheid, van de taal, voor 
het r espek t voor een mult i -kul-
ture le samenleving, zonde r ver
d r ing ing van de eigen k u i t u u r 
en taal ." a ldus n o g de hoofd-
r e d a k t e u r van Daeiu Vandaacj. 

( m a s ) 

OOST-
VLAANDEREN 

A P R I L 

Wo. 20 SINT-NIKLAAS: 
Info-avond over Vrouwen in de 
gevangenis door Erna Hermans. 
Om 20u. in de Sted. Blblioteek, H. 
Heymanplein. Org. : FW-Sin t -Ni -
klaas. 

D o . 21 S INT-AMANDSBERG: 
Zelfsbeschikkingsrecht voor de 
Koerden. Voordracht met lichtbeel
den door Mithat Karaman (4de 
plaats VU-EuroIijst) en Derwich 
Ferho (sekr. Koerd. Inst.). Om 20u. 
in Kultuurcentrum De Vlier, Groot 
Begijnhof 15 te St.-Amandsberg. 
Vrije toegang. Org. : Goossenaerts-
kring i.s.m. VU-St.Amandsberg. 

Vr. 22 G E R A A R D S B E R G E N : 
Opvoering ,,De dood met de ko
gel". Het proces Vindevogel naar 
het boek van Valere Depauw. Om 
20u. in het Vlaams Huis, Stati
onsplein 22 te Geraardsbergen. In
kom 100 fr. 

Za. 23 O U T E R : Paasfeest V W G . 
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 W O N D E L G E M : 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 Toontuinen (Hoegaar-
den) en Zoutleeuw. Vertrek om 
7u.45 Kalken Kerk en om 8u. 
Laarne voetbalplein. Inschrijven: 
Frank Van Imschoot, Bochten
straat AA, 9270 Laarne 
(09/369.50.45). Org. : 
VU-Laarne-Kalken. 

Vr. 29 AALST: Jaarlijkse I 
mei-viering. Om 20u. gelegenheids
toespraak door J aak 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. 

STsteiTtAftMS NATIONAAL ZANGFEEST 
Sol/sten 
Hans DeBóoyrRamses-Shlif^, 
Carine Viaene, Arjaun, Gust Teugels 

• 
Dfrifenten 
Dirk Dossche, Ludo Claesen, Juliaan Wilmots, 
Michael Scheck, Lade Dielciens 

Noël Reynders, bi 
Jos Mertens, piano 
Kristiaan Van Ingelghem, 
Zangfeestorkest 

Podiumkoren 
Gregoriuskoor-Cum Gaudio, Sint.K 
Gemengd koor Singhet Vro, Lovendep 
Singhet ende Weset Vro, Undcn 

St.-Pauluskoor, Gvdveerdegem 
De Wase Lijsters, s 

^ Maria's Vreugd, liv 
O.LY.-koor, M. 

Waelrant, «orjirhout 

Oonsfraepen 
VVKB-dansjroep 'Edelhart' 

* Chierlycke Danseryen 
Kunstgroep Nele 

Imago-Tijl 

\ 

^^Q 

^ Pntmntath 
Geert Segers 

Klaske Folmer 

— Tefoten 
Anton Aldi 

JeufdmuzlekkopelUn 
VVKS Sint-Joris, l..t. 

VNJ 
K S A , Geraardsbergen 

Thebaanse trompetten Hanske de Krijger, Ouden̂ "̂*-

Herman Slagmulder é 

Kurtenverkoap: ANZ-Mcratariaat - Iwvn Dhwiisban 20/2 
2000 Antwerpen - Tel.: (03) 237 »3 « 

' lerd door het ANZ i.s.m. het Davidsfonds, De VTB-VAB en dt 
VVKB m.m.v. het Noordstarfonds v.z.w. kulturele stichting van de 

ZONDAG 24 APRIL 1994 • 14.30 u. • SPORTPALEIS ANTWERPEN 
en met de steun van 

G M G A Z r r V A N ANTWERPEN 

J. VAN BREDA & C° 

Ontwerp Hein »an Bwiicl 

KREDIETBANK 
g SPAARKREDIET 

TlVd 
tPttuel 
lUÊÊ 
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UIT DE REGIO 
ANTWERPEN WEST-VLAAND E REN 

APRIL 

Wo. 13 TONGERLO: Om 20u. in 
restaurant Kapellekeshoeve: plei
dooi van Jaak Vandemeulebroucke 
voor gezondere vleesproduktie en 
betere wetgeving terzake. Org.: 
DF. Inkom: leden 50 fr., met-leden 
100 fr. 

Vr. 15 TONGERLO: Voordracht 
met video (filmen 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. 
03/422.61.23. 

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

Za. 16 EDEGEM: Kaartavond in 
Drie Eiken Om 20u. Inschrijven 
op voorhand. Org. : VNSE. 

Za. 16 WOMMELGEM: I l de 
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 ommelgem. 

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

Do. 21 ANTWERPEN: Samen 
naar toneel in 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. 

Do. 21 E D E G E M : Kinderpro
gramma's op TV, door Mil Lenssens 
(TV-producer). Om 20u. in De 
Strans, Molenveldlaan Org. : KK 
en B G J G . 

GEMEENTE 
BOECHOUT 

Heropenverklaring 
Het gemeentebestuur van Boe-
chout gaat over tot de aan
werving van een milieuamb
tenaar (m/v). 
Om hiervoor in aanmerking te 
komen moet de kandidaat vol
doen aan de aanwervingsvoor-
waarden voor deze betrekking, 
waarvan de belangrijkste de 
volgende zijn: 
- minimum 17 jaar en maxi

mum 45 jaar oud zijn; 
- het diploma H.S.0. en aan

vullend diploma milieukunde 
dat vereist is voor een aan
werving in niveau 2 bij de 
rijksbesturen (H.S.0. of gelijk
gesteld). 

De overige aanwervingsvoor-
waarden en alle nuttige infor
matie kunnen bekomen worden 
in het gemeentehuis van Boe-
chout (dienst secretariaat, 
03/460.0611). 
De kandidatuurstelling dient per 
aangetekend schrijven gericht 
aan het Gemeentebestuur, Heu
velstraat 91, 2530 Boechout, ui
terlijke vóór 07051994. 
BIJ bevel 
De Secretaris, De Burgemeester, 
W Van Genechten F Entbrouxk. 

Za. 23 EDEGEM: In het Fort-te-
ater om 20u.I5. : Toneelavond 
,, Houten Clara". Inschrijven bi) 
Hilda Barri. Tel. 440.338.06 voor 
14/4. Deelname: 150 fr. Org. : 
FW-Edegem. 

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 BERCHEM: Met 
FW-Berchem naar tentoonstelling 
Middeleeuwse tapijten in het Hes-
senhuis. Afspraak om 13u.45 aan de 
ingang. Inkom: 100 fr. + kosten van 
de gids. 

Wo. 27 MORTSEL: FW-Mor tse l 
brengt geleid bezoek aan Sterren
wacht Urania-Hove. Info op 
455.17.76. 

Za. 30 BERLAAR: Bestuur 
DF-Berlaar hoopt met een volle bus 
t"wee dagen naar Zuld-Vlaanderen 
te reizen. Hotelkosten ± 3.350 fr. 
voor 2p.kamer; ± 2.350/lp.kamer. 
Inschrijven bij René Verbeylen 
(03/482.32.69, na 19u.). Info bij de 
gids: Waker Luyten 
(03/482.11.93). 

Za. 30 HOVE: A. Rodenbach-
school, Onderwijsstraat 19: Vlaams 
kulturele dag vanaf lOu. met boe
kenbeurs, Junior-Joernalisten-
wedstrijd, wandelzoektocht, 
streekspecialiteiten, kunsttentoon
stelling. Org. : Vlaams Culturele 
Werking. 

MEI 

Wo. 4 E D E G E M : De vrouw in de 
Vlaamse beweging door Huguette 
De Bleecker. Om 20u. in Drie 
Eiken. Org.: FW-Edegem. 

Vr. 6 EDEGEM: Cantusavond 
o.l.v. Walter Luyten. Zaal Drie Ei
ken. Org. : VNSE. Info: 
03/482.11.93, 457.38.67 of fax 
03/482.44.58. 

Vr. 6 WIJNEGEM: VU-leden-
feest. Tafelrede om 19u.30 door 
Waker Luyten. Inlichtingen: Ma-
thieu Mees, Turnhoutsebaan 528, 
tel.03/353.94.64. 

Za. 28 B O N H E I D E N : Arr. tuin-
feest. Van 19 tot 21u. paëlla. De 
Lierse D S J B zorgt voor de mu
zikale omkadering (oude stijl jazz). 
In de Krankhoeve, Grote Doel-
straat. Kaarten (400 volw., 150 
kind) bij VU-kaderleden. Aperiftief 
gratis. 

APRIL 

Di . 17 WEMMEL: J aak 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. 

Do. 21 STEENOKKERZEEL: 
Gespreksavond met auteur Clara 
Haesaert in het kader van lees-
bevordenngskampanje van min. 
Weckx. Om 20u. m 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. 

Za. 23 HEKELGEM: VU-Eet-
maal in de Parochiezaal, Fossel-
straat. Vanaf 18u. Ook op 24/4 van 
l lu .30 tot 16u. Org. VU-Hekel-
gem. 

APRIL 

Wo. 13 SINT-ELOOIS-WIN
KEL: Losse babbel met VU-voor-
zitter Bert Anciaux. Vanaf 20u.in 
Café Germinal, Gullegemsestraat 
108. Iedereen welkom. Org . ' 
VU-Ledegem. 

Wo. 13 KOEKELARE: 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 -
kelare. 

Do. 14 BRUGGE: Maurits Van 
Liedekerke spreekt over ,,De 
macht van de pers in België ". Om 
15u. in De Gulden Spoor, 't Zand 
22. Org. : Informativa vzw. 

Vr. 15 LEDEGEM: Losse babbel 
tussen pot en pint met Bert An
ciaux. Café Germinal (!), Gulle
gemsestraat 108 te St.-Eloois-Win
kel. Org.: VU-Ledegem. 

Zo. 10 IZEGEM: Vlaams Huis, 
13u.30: verzamelen voor de wan
deling te Koekelare, o.l.v. de familie 
Vandewalle-Zwaenepoel. Org.: 
Wandelklub Vlaams Huis. 

Ma. 18 IZEGEM: Bovenzaal Oud 
Stadhuis, 15u.: Rik Sohier over 
,,blauwers en kommiezen". Org. : 
VWG-Izegem. 

Di. 19 BRUGGE: Voorstellingvan 
het boek ,,Het bloedbad van Ab
beville" van Gaby Warris. Inlei
dend woord door uitgever Leo de 
Haes en toespraak door oud-se-
nator Guido Van In. Om 20u. in 
boekhandel De Reyghere, Markt 
12 te Brugge. 

Do. 21 IZEGEM: Bar audkorium 
Akademie voor Muziek & Woord, 

20u.: Kristien Hemmerechts leest 
uit en praat over haar werk. Toe
gang 50 fr., abos gratis. Org. : 
VSVK. 

Zo. 24 W E S T E N D E : VU-Wes-
tende-Lombardsijde legt bus in 
vanuit Westkustregio naar Zang

feest. Info bi) Herman Maesen 
(058/23.34.30) of Hilda D'Hulster 
(058/23.40.41). 

Di. 26 IZEGEM: Erasmuszaal bi-
blioteek, 20u.: Bezoek tentoonstel
ling met werk van J o s Dewil. Org. : 
FVV-Izegem. 

Hotel - Restaurant - Feestzaal - Tea-Room 

Hostellerie 

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

Wi| bieden U 
• 14 luxueuze tiotelkamers met alle 

denkbare komfort 
• Fijne Franse keuken 4 la carte en 

8 menu's van 715 fr tot 1600 fr 
• Een tiart 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 

"SEMINARJEMOGELUKHEDEN" - conferentiezaal met alle nodige multifunctionele apparatuur 

Voor gratis informaüepakket nopens onze mogelijkheden 

Oerenstraat 13 8690 Alveringem tel. 058/288.007 fax 058/289.381 

yrttit^ 

LIMBURG 
APRIL 

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

Zo. 24 H E U S D E N - Z O L D E R : 
Met de bus naar het Zangfeest. 
Vertrek om 13u. Heusden-WiU-
brordusplein; 13u.l0 Berin
gen-Markt. Prijs: 550 fr. (busreis + 

plaats 400 fr./rang 4). Inschrijven: 
Frans Vanstipelen, 011/42.59.95. 

MEI 

Zo. 1 HASSELT: VU-Etentje in 
Ontmoetingscentrum Catharina. 
Inschrijven op tel.nn 011/23.70.37. 
Org. : VU-Hasselt en Frieda Bre-
poels. 

SPLITS ZELF DE SOCIALE ZEKERHEID! 
WORD LID VAN 

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

Bel gratis het nummer 078/11 79 75 

^̂ Q!̂  Vereniging Vlaamse Zieicenfondsen 

SEKRETARIATEN V.V.Z.-ZIEKENFONDSEN 
PROVINCIE ANTWERPEN 

A N T W E R P E N , Troonplaa t s 2, tel. 
03/237.32.10 

H E I S T O / D B E R G , Ka t t es t raa t 45 , tel. 
015/24.73.85 

K A P E L L E N , H o o g b o o m s t e e n w e g 119, tel. 
03/665.17.30 

LIER, A n t w e r p s e s t r a a t 145, tel. 03/488.00.40 
M E C H E L E N , Hoogs t ra t enp le in I, tel. 
015/20.36.40 

M E C H E L E N , Van Beneden laan 32, tel. 
015/40.12.11 

M O L , T u r n h o u t s e s t e e n w e g 15, tel. 
014/31.27.16 

W I L L E B R O E K , S ta t ionss t raa t 22, tel. 
03/886.30.91 

PROVINCIE BRABANT 

B R U S S E L , E m . J a c q m a i n l a a n 124, tel. 
02/219.92.41 

H E R E N T , Meche l se s t eenweg 147, tel. 
016/23.37.21 

L E U V E N , J . B . Van M o n s s t r a a t 83 , tel. 
016/29.10.48 

O V E R U S E , D u i s b u r g s e s t e e n w e g 149, tel. 
02/687.69.75 

T I E N E N , W o l m a r k t 9, tel. 016/82.21.12 

PROVINCIE LIMBURG 

H A S S E L T , Guffenslaan 92, tel. 011/22.92.55 

PROVINCIE OOST-VLAANDEREN 

AALTER, Ter Wal le 21, te l .09/374.25.00 

B R A K E L , S ta t ionsple in 11, tel. 055/42.51.88 

E E K L O , A. Van Acke r s t r aa t 22, 
tel .09/377.92.22 

E R T V E L D E , E. Hu l l eb roeks t r aa t 14, tel. 
0 9 / 3 4 4 . 6 7 9 0 

G E N T , Ho l s t r aa t 2 1 , tel. 09/223.52.27 

M E R E L B E K E , Poe ls t raa t 40, tel. 
09/230.79.09 

PROVINCIE WEST-VLAANDEREN 

B R U G G E , Sint Baafskerks t raa t 1, tel. 
050/38.98.45 

l E P E R , C a p r o n s t r a a t 15, tel. 057/21.84.21 

I Z E G E M , S tu ivenbergs t r aa t 99, tel. 
051/31.30.81 

K O R T R I J K , G raa f Gwi jde van N a m e n s t r a a t 
7, tel. 056/22.56.98 

M E N E N , l epe r s t r aa t 65 , tel. 056/51.06.91 

R O E S E L A R E , H u g o Verr ies ts t raa t 4, tel. 
051/20.83.45 

V.V.Z.-sekretariaat: G r a a l Gwi jde van Na 
mens t r aa t 7, 8500 Kortr i jk 

tel. 056/22.56.98 - fax 056/22.94.87 
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1 ILÏÏM 
BEELDHOUWWERK VAN ADELIN DE CRAENE 

ALS EEN KEI IN EEN BERGRIVIER 
Nog tot 24 april a.s. loopt in 
Knokke-Heist een tentoonstel
ling met werk van twee eerder 
onbekende Vlaamse artiesten, 
Heidi Wallays en Adelin De 
Craene. Harold Van de Perre 
legt uit waarom het werk van 
deze kunstenaars de moeite 
waard te bekijken is. 

VOGELVRIJ 
De nog jonge Heidi Wallays 
studeerde o.a. aan de akademie 
van Brugge en begon zowat 
dertien jaar geleden met schil
deren. 

Als wij haar werk van dit eerste 
decennium overzien is het moei
lijk om een duidelijke lijn te 
vinden. Net zoals wilde wingerd 
volgt haar werk geen strakke 
evolutie, maar een labyrint van 
lijnen die getuigen van haar 
zoektocht naar het onvindbare 
licht. Niet per toeval gaf zij één 
van haar vorige tentoonstellin
gen de naam ,,vogelvrij". En 
inderdaad met dit -woord wist zij 
zelf, op metaforische wijze, haar 
labynntische zoektocht bij uit
stek samen te vatten. 

Soms is het w^oord vogelvrij 
letterlijk op te vatten, en schil
dert Heidi Wallaeys in ly-
risch-abstrakte kalligrafische 
tekenschrifturen of kleurenex-
plosies het dartele spel van op
vliegende vogels of vluchtende 
ganzen. Soms verstrakken deze 
suggesties van vleugelslagen tot 
landschapslijnen die zich vanuit 
haar verbeelding panoramisch 
ontplooien. Soms verstrakken 
deze landschapssuggesties tot 
abstrakties van stillevens 
waarin hier en daar een ge
ometrisch element, ordenend 
optreedt. 

De jongste tijd worden vormen 
en kleuren in haar werk almaar 
strenger en in deze versobering 
treedt voor het eerst het men
selijk figuur naar voor. Zo kan 
een indruk van haar spelende, 
wegrennende of in hurkstand 
zittende zoon volstaan om in 
enkele even krachtige als brede 
penseelstreken een soort ex
pressionistisch gebeuren te 
scheppen. 

Ook de kleuren passen zich aan 
en evolueren van lyrisch-abs-
trakte explosies openvallend in 
een spectrum van vibrerende 
groenen, roden, blauwen, ge
len... naar een meer monotoon 
of tonaal koloriet van donkere 
bruinen en donkere grijzen ver
glijdend in lila, roestig oranje of 
oplichtend oker. 

Maar ook in deze versobering 
van vormen en kleuren bootst 
Wallaeys de natuur nooit na 
maar blijft zij in haar herschep
pende beelden vrij als een vogel, 

KUUR in 
Z-POLEN 

Gezondheid en vakantie. 
Schitterend en goedkoop! 

Gratis dokumentatle: 

R. De Waegenaere 
Zonneschijn 8 
B 9800 Deinze 
Tel. 09/386.37.07 
Fax. 09/380.07.83. 

Adelin De Craene, gaafheid naar 
inhoud en vorm. 

die elk ogenblik met één vleu
gelslag een andere richting kan 
kiezen. Waarheen de verschil
lende richtingen zullen leiden, 
weet Heidi Wallays niet. Hierin 
onderkennen wij dan ook haar 
sterkte en haar zwakte. 

ALS EEN KEI 
Reeds als student heeft Adelin 
De Craene in zijn werken ge
tuigd van één bindende, ja 
dwingende syntetische stijl. 

Als metafoor voor die stijl kies 
ik een kei in een bergrivier. 

Op de bodem van de bergrivier 
wordt de steen door het kol
kende water geslepen tot kei. 
Dit wordingsproces van steen 
tot kei duurt eindeloos lang en 
gaat nooit aflatend door. De kei, 
is dan ook het resultaat van een 
geduld dat buiten en boven de 
tijd schijnt te staan. Op ge
heimzinnige wijze geeft de huid 
van de kei de energie die de 
natuur heeft ingestort door aan 

het oog van de toeschouw^er, aan 
de hand die aanraakt, aan de ziel 
die aanvoelt. 

Dit is de kosmische kringloop 
van kunst: de kracht die de 
beelhouwer beitel- na beitelslag 
kapt, slijpt, polijst, kortom met 
dwingende kracht inlegt in zijn 
werk, ketst en kaatst terug uit 
het werk en zet zich voort in de 
ruimte. 

Deze ruimte is het oog en de ziel 
van de toeschouwer. 

De indringende kracht die 
Adelin De Craene in zijn werk 
dwingt, zet zich op kosmische 
wijze voort in ons toeschou
wende oog. 

De Craene is het water én is de 
kei: als bouwer van beeldhouw
werken is hij nooit aflatend en 
geduldig als water. De velerlei 
lokroepen van het leven zoals 
mode-tendenzen, in de aktuele 
kijker staan, sukses, geldgewin 
iif wat ook... niets van dit alles 
st hijnt Adelin te verstoren. 

/oa ls het water bij zichzelf be-
.-.i.iat en rust bij zichzelf of ver-
di-i- stroomt, zo bestaat en werkt 
Adelin bij zichzelf. En zoals een 
liei in de bergrivier — ondanks 
lu'i water — onverstoorbaar blijft 
wie hij is, en blijft waar hij is, zo 
Mijven de beelden die Adelin 
heeft gemaakt onverstoorbaar 
zichzelf. 

Want of Adelin een portret van 
een man of een vrouw boetseert, 
of het naakt van een jongeling, 
of het silhouet van een dier, 
telkens plaatst hij het tema bui
ten of boven de tijd, en wordt 
het moment bevroren tot stilte: 
een moment van innerlijk 
schouwen dat eindigt „momen
teel" te zijn omdat het zich sa-
menbalt tot gedicht, dit wil zeg
gen, verdichting van w^aarheid. 
Zo transfigureert het ogenblik 
tot een sakraal monument. 

Dit werk van Karel van het 
Reve is reeds enige tijd bekend 
in Nederlandstalige slavofiele 
kringen. Onlangs verscheen 
hiervan een vijfde herziene 
druk. Geen aktualisering, wel 
een nieuwe kijk op de prere-
volutionaire Russische litera
tuur die ons vroeger onthouden 
werd. 

In zijn heldere inleiding geeft 
Van het Reve de toon van zijn 
werk aan. Hij verduidelijkt zijn 
visie op de literatuur als ver
schijnsel en toont aan dat het 
niet in zijn bedoeling ligt een 
wetenschappelijke volledigheid 
na te streven. Hij vergelijkt zijn 
literatuurgeschiedenis met een 
reisgids die wel even moet stil
staan bij de grote monumenten, 
maar toch meer aandacht wil 
besteden aan pittoreske details 
en ongekende beziensweiardig-
heden. 

Voor het gemak van de lezer 
gebruikt Van het Reve de gang
bare Nederlandse, fonetische 
transcriptie. Russische titels 
daarentegen transcribeert hij 

O— 

Adelin De Craene voltooide zijn 
studies aan het Hoger Instituut 
Sint-Lucas te Gent, bij de be
kende beeldhouwer Pol Spil-
liaert. Met volkomen respekt 
voor de figuratieve beeldvor
ming waarvoor Adelin van meet 
af aan heeft gekozen, gaf Spil-
liaert aan zijn leerling volkomen 
recht op zijn eigen traagheid, 
zijn skrupuleuze bezorgdheid, 
zijn overgevoeligheid, zijn ont
hutsende eerlijkheid. 

Ik ken niet veel beeldhou-wers 
wiens werken zó overtuigen 
vanuit dit syntetische woord. 
En bestaat er één woord dat 
belangrijker is voor een kunst
werk? Gaafheid is puurheid, is 
monumentale syntese. 

En precies deze uitgepuurde 
syntese kenmerkt de stijl van 
De Craene. 

Het is bijzonder opvallend te 
noemen dat Adelin reeds als 
student deze stijl tenvoUe be
oogde, en dat dit zo tot op 
vandaag is gebleven. 

Ook tema's bleven dezelfde: 
portretten, bustes, een liggende 
naakte jongen, een staand 
naakt. 

Binnen ditzelfde herhaalde 
Adelin zich telkens opnieu-w tot 
uitputtens toe, verdiepte in elk 
beeld dat hij schiep. Vanuit deze 
verdieping legt Adelin telkens 
opnieuw een innerlijk zelfpor
tret in elk geheel en elk on
derdeel van zijn werk. Of het nu 
gaat om een portret van zijn 
vader, zijn moeder, zoon, vrouw 
of vriend, telkens gelijken de 
beelden (alhoe^vel verschillend 
van neus, mond, oog of oorlel) 
wonderlijk op elkaar, net als 
keien in een bergrivier op elkaar 
gelijken. 

Even wonderlijk is de tijdloos
heid die zich mijmerend indrukt 
en uitdrukt in elk beeld van De 

volgens het internationaal er
kende systeem, wat verwarring 
kan veroorzaken indien men dit 
werk als naslagwerk wenst te 
gebruiken. 

GENOEGEN 
Van het Reve biedt een prachtig 
%verk aan voor wie de rijke 
Russische literatuur wil leren 
kennen en doorgronden. Op 
overzichtelijke en verhelde
rende wijze schetst hij opkomst 
en bloei van de Russische li
teratuur in de achttiende eeuw. 
Maar evenzeer vergeet hij niet 
de aandacht te vestigen op de 
nau-welijks gekende literaire 
werken van voor Peter de 
Grote. 

Ook degenen die vertrouwd zijn 
met die Russische literatuur, 
zullen aan dit werk ook een 
groot genoegen beleven. Het 
laat hen namelijk kennis maken 
met een aantal,,mindere goden" 
die bijvoorbeeld omwille van 
hun extravagantie zeker een 
vermelding verdienen. En dan 
zijn er ook nog de ontelbare 
details en anekdoten van de vele 

Craene: even onverstoorbaar 
als beelden uit het oude Egypte, 
uit het nog verdere Oosten, of 
uit een nog verder verleden, zijn 
z'n beelden net zo klassiek als 
antieke Helleense of Romeinse 
skulpturen, en even jong als de 
werken van moderne beeldhou
wers uit onze twintigste eeuw. 

Maar bovenal zijn zij zichzelf: 
één en al echt, en in hun groot
heid bijzonder bescheiden: zij 
dagen niet uit, zij moraliseren 
niet, zij choqueren niet, zij char
meren niet, ZIJ zijn zoals bloe
men en/of keien zijn, en ver
blijven alleen in hun wereld. 

Hun wereld is het oog, de hand 
en de ziel van Adelin. Hun 
watermerk is zijn stijl. Deze stijl 
is éénstijlig en blijkt éénzijdig 
beperkt, maar precies in deze 
beperking ligt hier de grootheid 
besloten. Adelin weet en kent 
zijn kracht omdat hij zijn maat 
en zijn beperkingen kent. Maar 
precies vanuit de kennis van de 
eigen beperktheid ontgint hij 
zichzelf. Het werk van Adelin 
De Craene heeft bovenal diep
gang. Deze diepgang heeft niets 
vandoen met de hoogmoed van 
het teoretisch gewouwel of het 
intellektualistische brouwsel, 
maar alles met de natuur en het 
leven. Uit de natuur en het leven 
puurt Adelin wat nobel en 
groots is. En vanuit deze uit-
puring nemen wij als toeschou
wer deel aan dit nobele en 
grootse in zijn ^verken. 

Harold Van de Perre 

=©• Heidi Wallayd en Adelin De 
Craene, Imewo en Kun^t, Lip-
penjLum 149, Knokke-Heidt. 
Alle werkdagen tijdend de kan
tooruren en op vrije dagen van 14 
tot I811. 

Nog tot 24 april 

groten, die misschien wel enigs
zins irrelevant lijken in verband 
met hun w^erk, maar het lees
plezier aanzienlijk verhogen en 
soms wel eens een nieuw licht 
werpen op de persoonlijkheid 
van de schrijver in kwestie. 

Achterin het boek is een uit
gebreide en overzichtelijke in
ventaris opgenomen, waardoor 
men gemakkelijk zijn weg vindt 
in de op zich niet zo duidelijke 
indeling. 
Alles in acht genomen is dit 
boek zeker een geschikte reis
gids doorheen de Russische li
teratuur, en is Van het Reve in 
dit opzicht zeker en vast in zijn 
doelstelling geslaagd. 

(kva) 

°* Gedchiedeniii van de Riu>ttL>che 
literatuur. Van Vladimir de Hei
lige tot Anton Tdjechov. Karel 
Van het Reve. Vijfde herziene 
druk. Uitg. Van Oordchoot, Am-
dterdamJDe Vried-Brouwerd, 
Antwerpen. Paperback 498 fr., 
gebonden 1.499 fr. 
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VAN VLADIMIR DE HEILIGE TOT ANTON TSJECHOV 

GESCHIEDENIS VAN 
DE RUSSISCHE LITERATUUR 



KÜLT-ÜITJE 
LICHTVOETIGE MOZART 
IN ANTWERPEN 

KINDERPERIKELEN 

Voor haar vierde abonnements-
koncert bracht het Vlaams Ka
merorkest een integraal Mo-
zartprogramma. Tot voor For-
mans geruchtmakende film 
Amadeus gold Mozart als een 
soort bovenaards wonderkind 
dat als geen ander kwistig 
sprankelende motieven in het 
rond strooide. Maar dat heb ik 
ook lang gedacht over onze ei
gen Guido Gezelle. Tussen 
haakjes, wie muzikale poëzie 
een vondst van de twintigste 
eeuw acht moet maar eens zijn 
gedicht ,,'t Er viel 'ne keer een 
bladtjen op het water" lezen, 
nota bena geschreven bij het 
beluisteren van een septet van 
Beethoven. En wie beide, Mo
zart en Gezelle, ziet als louter 
bron van schepping, zal na het 
bekijken van hun handschriften 
zijn mening moeten herzien. 
Zozeer is daarin ge\A'ied, ge
schrapt en geschaafd. 

Ik vermoed dat Mozart dagen
en wekenlang met een tema of 
een idee in zijn hoofd rondliep 
om stem en tegenstem tegen 
mekaar af te wegen en te komen 
tot een klank en een harmonie 
die zo karakteristiek zijn dat 
ook een leek ze herkent. 

Wat verwacht je van een Mo-
zartkoncert? Poëzie in elk ge
val, een soort mengsel van licht
voetigheid, -weemoed, puntig
heid, broosheid en verfijning. 
Het programma van het Vlaams 
Kamerorkest leende er zich 
toe. 

Zowel de Mrenata notturna als 
het negende pianokoncert en de 
29ste simfonie zijn immers ge
schreven toen de wonderknaap 
zowat 20 jaar was, jong en vitaal 
maar reeds door het leven ge
tekend. Want de verhouding 
tussen de jongen die wist wat hij 
wilde en zijn broodheren verliep 
niet altijd rimpelloos. Maar ook 
het Vlaams Kamerorkest zelf — 
zoals het hoort in een uitge
dunde bezetting —, solist André 
De Groote en de Koreaanse 
gastdirigent Kyung-Soo Won, 
gevormd aan het Mozarteum 
van Salzburg, maakten er een 
feest van. 

KANTWERK 

Het eerste deel opende met de 
Serenata notturna K.V 239 voor 
strijkers en pauken, een sere
nade zoals Mozart er heel wat 
schreef, met een boeiende rol 
voor de eerste viool die me in het 
melancholische onderdeel deed 
denken aan Romeo's liefdeslied 
onder het bebloemdme balkon 
in Verona, en een parelejte van 
een menuet, de innemende glim
lach van Julia als antwoord. 

Mochten er in Mozarts tijd gil
den hebben bestaan, dan zou 
zijn pianokoncert n° 9 K.V. 271 
best hebben kunnen gelden als 
meesterproef. Het draagt de bij
naam „Jeunehomme" en is op
gedragen aan een talentvolle 
Franse pianiste met die naam. 

Einstein zegt dat het nooit meer 
werd overtroffen en de be
roemde Oostenrijkse klaviervir
tuoos Alfred Brendel noemt het 
een wonder. Het is in elk geval 
zo dat het in de rij van Mozarts 
27 pianokoncerti overkomt als 
het eerste met zoveel verras
singen en kleur, als een echte 

Van een Mozartkoncert verwacht je in leder geval poëzie! 

dialoog, adem latend aan de 
solist, in dit geval onze land
genoot André De Groote, lau
reaat van de Tsjaikowskiwed-
strijd in Moskou en van onze 
eigen koningin Elisabethwed-
strijd, die de hem geboden 
ruimte benutte voor een uit
voering vol vitaliteit en gemij
mer, een parelende cianslag en 
een gevoeligheid die de gulden 
midden-weg be-wandelde. 

Na de pauze volgde Mozarts 
29ste simfonie, een jeugd-werk 
dat het genie voorspelt: de vak
man en de homo ludens die 
zorgen voor verfijnd kantwerk 
in zalen vol stuk-werk en rococo. 
Het Vlaams Kamerorkest en di
rigent Kjoing-Soo Won zaten 
op één lijn. Mozart is poëzie. En 
zo klonk hij ook. 

(wdb) 

VLAANDEREN MORGEN OPENT DEBAT 

VLAAMSE IDENTITEIT, 
KULTUUR, 
MET OF ZONDER 
AMBASSADEURS? 
Hoe ver mag een kulturele over
heid gaan in de bevordering van 
de eigen taal en kuituur? 

En hoe gedraagt de Vlaamse 
(Nederlandse,...) kulturele 
overheid zich tegenover het bui
tenland? Laat ze haar kultuur-
produkten (literatuur, film, po
diumkunsten, plastische kuns
ten) opgaan in de internationale 
meltingpot van kunsten en kui
tuur, of geeft ze ze een kul-
tuureigen label mee ? De ham
vraag is: mondt een zelfzekere 
taal- en kultuurpolitiek onver
mijdelijk in een zelfgenoegzaam 
nationalisme uit, of schept zij 
juist de voorwaarden voor een 
meer multikulturele verstand
houding ? 

Hoeveel kuituur en identiteit 
heb je nodig om muitikultureel 
te kunnen -worden ? En -wat be
tekent dat dan -wel ? 

AUed kiti) 71 is een nieuwe reeks 
piepkleine, grappige boekjes 
-waarin doorde^veekse, heden
daagse gezinssituaties worden 
behandeld. De zes deeltjes die 
tot nog toe verschenen zijn be
stemd voor kinderen en zijn 
geschreven door de Franse so
ciologe Dominique de Saint 
Mars. Vanuit haar jarenlange 
ervaring als schrijfster voor een 
Frans jeugdblad en door de dui
zenden intervie-ws die ze van 
kinderen afnam meent ze te 
kunnen weten hoe kinderen 
denken over hun relatie met hun 
ouders. 

Ruzie maken, niet naar school 
willen gaan, niet op tijd neiar bed 
-willen, verslaafd zijn aan -vi
deospelletjes, niets lusten be
halve frietjes, liever voetballen 
en TV kijken dan boeken le
zen...allemaal kleine drama's 
waarmee kinderen wel eens af te 
rekenen krijgen. 

Thijs en Thessa, broer en zus, 
zijn de hoofdfiguurtjes in de 
ALlej kitj .'.'-reeks. Ze hebben re
gelmatig zo van die probleem
pjes met hun ouders die, net als 

Deze en andere vragen -worden 
gesteld op een colloquium in
gericht door de Werkgemeen
schap VLianderen Morgen. 

PROGRAMMA 
Begin om 9u.45 tot lOu.45. In
leidende referaten door Eugeen 
Roosens, Mare Clemeur en Kits 
Nieu-wenkamp. 

Reakties van een kultuurkri-
tisch panel, met: Alarc Rey-
nebau, Leo De Haes, Karel De 
Meulemeester, Yves Desmet, 
Senne Rouffaer. 

Aansluitend debat met de zaal. 

Moderator: Eric Defoort. 

Het colloquium gaat door op 
zaterdag 23 april a.s. in Sofitel 
(hotel), Desguinlei 94, 2018 
Antwerpen. Stipt begin om 
9u.30, tot 12u.30. 

alle vaders en moeders, denken 
dat ze alles het beste weten, 
maar regelmatig door de mand 
vallen. Dit wil nog niet zeggen 
dat u-w kindertjes deze verhaal
tjes als opruiende taal gaan be-
schou-wen, met als gevolg dat ze 
het ouderlijk gezag fundamen
teel in vraag gaan stellen. De 
schrijfster hoedt er zich wel 
voor dat ze niet te ver gaat. 
Bovendien doet ze de lezertjes 
in eigen boezem kijken door hen 
een vragenlijstje te laten be
antwoorden onder de titel En hoe 
zit dat bij jou ? . 

In de reeks verschenen tot nog 
toe zes deeltjes. 

De plezierige, kartoenachtige 
tekeningen van Serge Bloch zijn 
bijzonder geknipt om de speelse 
teksten te illustreren. 

(ts) 

=* Ted^a en Tbij<) maken ruzie; 
Te^da wil niet naar bed; Thij,t 
houdt niet van lezen; Tbij,t wil 
niet naar school; Tbijj Lt gek op 
videospelletjes; Tessa lust alleen 
frietjes; Uitg. Casterman, Door
nik, 1994, 48 blz, 180 fn per 
deeltje. 

Thijs en Tessa, uit het leven gegrepen. 

DAENSISME KRIJGT 
NIEUW MUSEUM EN ARCHIEF 

Het Aalsters Belfort, in 
volle restauratie, zal niet 
langer onderdak bieden aan 
het Daensmuseum en -ar
chief. Het stadsbestuur be
sliste om alle musea en ar
chieven om en rond de Vis
markt te centraliseren, het 
pleintje -waar Aalst meer 
dan duizend jaar terug ont
stond. Zo zal het Daens
museum en -archief niet lan
ger zelfstandig bestaan, 
maar onderdeel vormen van 
een groter geheel. Het mu
seum Oud Hospitaal, het 
stadsarchief, het kultureel 
centrum De Werf en het 
Daensmonument op de 
Werf -worden zo gecentra
liseerd op een loopafstand 
van 100 meter. Het kan de 
toeristische bereikbaarheid 
alleen maar ten goede ko
men. 

Deze zomer wordt het hui
dige stedelijk museum ver
ruimd zodat er o.m. plaats 
-vrijkomt voor een afzonder
lijke afdeling aan Priester 
Daens en het Daensisme 
ge-wijd. De vorige perma
nente tentoonstelling in het 
belfort, nog opgesteld (door 
Reinoud D'Haese) onder 
VU-bestuur, zal door de 
huidige archivaris Luc 

4 ^ 

Geeroms -worden aange
past. Recent onderzoek, 
door Frans-Jos Verdoodt 
verwoord in het boek De 
zaak Daeiui, hebben immers 
bepaalde delen van de 
Daensistische geschiedenis 
in een nieu-w daglicht ge
plaatst. 

Waar tot nu toe het archief 
met het museum samenvie
len, zal Aalst in september 
in het spliksplinternieuwe 
stadsarchief een afzonder
lijke ruimte kreeëren voor 
het Daensarchief. In dit 
nieu-we archief zal men in 
optimale omstandigheden 
opzoekingswerk kunnen 
verrichten. 

Schepen van kuituur van 
Aalst Gracienne Van Nieu-
wenborgh; "Het archief zal 
voldoen aan alle wetenschap
pelijke eiien. De afzonderlijke 
leeszaal en de mogelijkheid tot 
lezen vui niikrofilm, verzekeren 
het behoud van ons kostbaar 
patrunonium en de dokunienten 
hoeven daardoor immers niet 
meer zelf ter hand genomen te 
tvorden. Aabt wordt vandaag 
een stuk rijker. De uitstrahng 
die het nieuwe archief zal mee
brengen zal de goede naam van 
de stad en het Deaiuiume meer 
dan ten goede komen. " (mas) 
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MENGELWERK 

EEN EIGENZINNIGE 
SELEKTIE 
ZATERDAG 16 APRIL 

H ANN A'S WAR 
Een oorlogsdrama met een vrouw in de hoofdrol. Maruschka Detmers 
speelt de rol van Hanna Senesh, een Hongaarse verzetstrijdster tijdens de 
Tweede Wereldoorlog. Regisseur Menahem Golan baseerde zijn film op 
haar dagboeken, maar de jonge joodse martelares verdiende een mooier 
eerbetoon. (Ned. 1, om 23u.35) 
ZONDAG 17 APRIL 

I CLOWNS 
Federico Fellini zag in 1925 voor het eerst een clown. Hij had schrik van 
de man en die ,,traumatische" ervaring mspireerde hem tot deze film, een 
nostalgische pseudo-dokumentaire waarin hij peilt naar de ervaringen 
van oude clowns. Met Pierre Etaix, Annie Fratellini en Victoria Chaplin. 
(Ned. 3, om 22u.28) 

SARAFINA! 
Anti-Apartheid is de rode draad in deze verfilming van de gelijknamige, 
erg suksesvoUe Broadwaymusical. Whoopi Goldberg en Lelite Khumalo 
zijn de sterren en de muziek komt o.m. van Hugh Masekela en Aliriam 
Makeba. (BBC 2, om 23u.05) 
MAANDAG 18 APRIL 

FRANKIE'S HOUSE 
In 1965 vertrekt de 19-jarige Tim Page uit Engeland voor een ,,hippe" 
tocht door Eïuropa en Azië. In Laos maakt hij kennis met een 
oorlogsverslaggever, die hem met een kamera leert omgaan. Van dan af 
weet Tim wat hij later zal worden... Eerste deel van een Britse TV-film 
van Peter Fisk naar de autobiografie „Page after Page" van, vrie anders, 
Tim Page. Met Iain Glenn, Kevin Dillon en Carolina Carr. Het tw êede 
deel wordt morgen uitgezonden. (TV 2, om 22u.05) 
DINSDAG 19 APRIL 

THE MAN FROM SNOWY RIVER 
Groots opgezette Australische western van George Miller (1982) 
gebaseerd op een episch gedicht van A.B. Paterson. Een jongeman gaat 
werken voor een ambitieuze veehouder en wordt verliefd op diens 
dochter. Kirk Douglas beleeft duidelijk heel wat plezier aan zijn dubbele 
rol. Prachtige natuuropnamen en dito aktiescè nes. (BBC 2, om 19u.) 
WOENSDAG 20 APRIL 

BAGDAD CAFE 
Een eenzame Duitse reizigster strandt in de woestijn van Califomië en 
raakt bevriend met de zwarte uitbaatster van een goor hotelletje, Bagdad 
Café, en met de vreemde figuren die er rondhangen. Duitse film van 
Percy Adlon (1988), met AAarianne Sagebrecht, C.C.H. Pounder en Jack 
Palance. (Ncd. 3, om 19u.25) 

WESTWORLD 
Leuke Amerikaanse SF-film van Michael Cnchton (1973) met Yul 
Brynner, Richard Benjamin en James Brolin. In een luturistisch 
vakantieoord worden situaties uit het verleden gerekonstrueerd. De 
zaken beginnen uit de hand te lopen wanneer een robot-cowboy niet 
meer reageert op de bevelen van de computers. (TV 2, om 20u.) 
DONDERDAG 21 APRIL 

GO WEST 
Als aanloop naar de Wereldbeker voetbal in de Verenigde Staten worden 
de Rode Duivels in duo's naar de studio gehaald voor een kwis, een 
spelletje en een babbeltje. Louis de Pelsmaeker en ex-internationaal Leo 
Van der Eist zijn de gastheren. (TV 1, om 20u.) 

In het diiweLt kwitprograinma Go Wedt worden Roèe DidveL) 
met elkaar gekonfronteerd en aan de tand gevoeld over het 
roemrijke verleden van oiu voetbalteam. B.v. over de tri
omfantelijke terugkeer van de Munduil '86. Vanaf donderdag 21 
april om 20u. op BRTN. 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

ABOUT LAST NIGHT 
Amenk. film van Edward Zwick (1986) met Rob Lowe en Demi Moore. 
Danny en Debbie ontmoeten mekaar op een avond, gaan iets dnnken en 
brengen samen de nacht door. Zelfs 's ochtends vinden ze nog dat er ,,iets" 
tussen hen groeit. Een verhaaltje, uit het leven gegrepen, maar in
teressant.. '? Later op de avond, om 22u.55 worden in Kama Sutra de 
zaken iets ekplicieter voorgesteld. (Ned. 2, om 20u.25) 
VRIJDAG 22 APRIL 

STORIA Dl RAGAZZI E DIE RAGAZZE 
Heerlijke Italiaanse firn van Pupi Avati (1989) over het verlovingsfeest 
van een stadsjongen met een meisje van het platteland in de vinnter van 
1936. Eerst komt de maaltijd, dan de siesta en nadien de amoereuze 
aktiviteiten. (TV 2, om 22u.30) 

IEDER DIERTJE ZIJN PLEZIERTJE 
Sedert enige jaren geeft uit
geverij Casterman de reeks Wa-
piti-boeken uit, ,,Voor kinderen 
die alles over dieren willen we
ten". Elk boekje uit de serie 
beschrijft één diersoort. Zo ver
schenen er reeds deeltjes over 
lieveheersbeestjes, pinguïns, 
jachtluipaarden, edelhei^en, 
zeehonden, torenvalken, uilen, 
huismuizen, olifanten, bijen, 
boomkikkers en ijsberen. On
langs werd de verzameling met 
drie titels uitgebreid: Vodtten 
eenzame zwervend, Egeld rollen 
zich, op en Leeuwen brullen 
luid. 
De boekjes zijn hun schappe
lijke prijs (295 fr. per deel) zeker 
waard, want je krijgt er een 
ongemeen boeiende tekst- en 
fotoreportage voor in de plaats. 
We volgen het dier doorheen z'n 
ganse levenscyklus. De bondige 
maar verhelderende tekst gaat 
erin als zoete koek, geboeid lees 
je over de paringsdans van de 
egel, de geursporen van de vos 
en de troepgeest van leeuwen. 

AU de vod de paddie preekt.. 

De kleurenfoto's zijn van een 
zeer hoge kwaliteit, de talrijke 
close-ups laten zien dat de die
ren vaak een ,,menselijkheid " 
uitstralen die schril afsteekt bij 
de ,,beestigheid" van sommige 
mensen. Achteraan in elk 
boekje wordt aandacht besteed 
aan de relatie tussen mens en 
dier, en als gevolg daarvan de 
noodzakelijke bescherming van 
de behandelde diersoort. We 
nemen ook een kijkje in het 
,,familie-album", m.a.w. bij de 
verwante diersoorten. 

De Wapiti-boeken zijn een droom 
voor aankomende zoölogen, bi
ologen, dierenartsen, park
wachters, maar evenzeer voor 
de doorsnee dierenvriend! 

(ts) 

°=* Vodden eenzame zwervend. 
Cbridtian Harvard / EgeL rollen 
zich op. Joëlle Pichon I Leeuwen 
brullen luid. Chruttine en Michel 
Denut-Huot. Uitg. Casterman, 
Doornik, 1994, elk deel telt 32 
blz. en kodt 295 fr. 

TUINIEREN OP UW BALKON? 
Tuinieren id de kundt om planten, 
die een dpeciale voorkeur voor een 
bepaalde plaatd hebben, volledig tot 
hun recht te laten komen. Zo lezen 
we in De kleine tuin van Roger 
Grounds. De auteur van De 
kleine tuin is wel zo leep om er 
vlug aan toe te voegen „Hoe 
kleiner een tuin u), hoe onontkoom
baarder de problemen en hoe nuttiger 
de oploddingen die en goede aanleg en 
een vakkundige toepodding van 
planten kunnen bieden. M.a.w. die 
nuttige oplossingen vind je in 
zijn boekje, dus onmiddellijk 
naar de boekhandel hollen ! 

En inderdaad, de heer Grounds 
geeft vakkundig advies voor lie
den - niet noodzakelijk beroeps
tuinders maar wel begiftigd met 
een beetje verstand en krea-
tiviteit - die graag in hun kleine 
tuintje rondscharrelen. Maar de 
auteur geeft niet enkel prak
tische tips inzake het poten van 
heesters, bloemen en andere ge
wassen, hij wijst er ons tevens 
op dat we van ons tuintje iets 
moois moeten maken, „een plek 
ivaar de geedt tot rudt kan komen en 
de zmtaigen worden verrukt." En 
die plek kan zowel een ,,hofke" 

van een zakdoek groot zijn, als 
een dakterras of desnoods een 
balkon. 

Binnen het beperkte bestek van 
65 pagina's weet Roger 
Grounds zowat alle aspekten 
van het „kleine-oppervlakte-
tuinieren" te behandelen, zoals 
bv. een ongunstige ligging, ge
brek aan beslotenheid, teveel of 
te weinig schaduw en zon, tui
nieren in lagen, de keuze van 
handelbare potten, kuipen en 
bakken enz... 

En wat maakt deze zoveelste 
tuingids dan anders dan andere 
tuingidsen? Moetje ons feitelijk 
niet vragen. Want eerlijk gezegd 
hebben we pas nadat we dit 
boekje in handen kregen onze 
eerste schuchtere stappen gezet 
tot het kweken van kuituur-
gewassen in onze dakgoot (we
gens gebrek aan een tuin). 

OF OP DE MUREN? 
En als het nog niet voldoende is 
kan je ook nog de muren laten 
,,bloeien". In dezelfde reeks 
mocht Diana Saville voor Fleu
rige Muren zorgen. Van klimop 
over hagen en bloemenmuren 

SATERDAG 

AHASVERUS 

„Rockster pleegt zelfmoord", 
las Ahasverus 

Vertrokken naar Nirvana 

Dodengang wordt stilaan 
sukkelgang 

© 
Zetduivel: 
Su sLuyten 

© 
Kempenaars 
geMolesteerd 

© 
Tsj miljonair 

© 
Elisabeth de Ilde... 
...rijkste 

© 
Laplasse: gewezen verzet 
leidt weerstand 

© 
Jeltsin toch een beetje 
servopositief? 

© 
Wielemans, Beulemans, 
Thielemans... 

© 
Uitspraak over Dodengang: 
een Pax van ons har t ! 

tot „fruitboommuren", alles is 
mogelijk. Hoe je de voorbe
reiding verzorgt, de planten 
moet leiden en snoeien, ver
zorgen tegen ziekte, de auteur 
weet op alles een antwoord. 

We kunnen u wel zeggen dat de 
boekjes uit de reeks Gottmerd 
gidden voor de tuin fraai zijn uit
gegeven, op een handig formaat 
( 15x21 cm ), rijkelijk en vier-
kleurig geïllustreerd en geschre
ven op lekennivo. 

(ts) 

=s> De kleine tuin. Reekd Gott
merd Gidden voor de tuin. Roger 
Groundd. Uitg. J.H. Gottmer, 
HaarUm, 1993, 65 blz., 499 fr. 

°^ Fleurige muren. Gottmerd 
Gidden voor de tuin. Diana Sa
ville. Uitg. J.H. Gottmer, Haar
lem/Singel 262, Antwerpen, 65 
blz., 525 fr. 

HERSEN-
BREKER 

Deze week komt er geen 
opgave, onze medewerker 
geniet van een verdiende 
vakantie. Toch bezorgen wij 
u de oplossing van opgave 
14. 

Horizontaal: 3. oppompen; 
7. flauw; 8. nurks; 9. ver
algemenen ; 11. verstaan
der; 13. tienduizenden; 16. 
windstilte; 19. heenrijden; 
20. ring; 21. preker. 

Vertikaal: 1. rouwkleren; 
2. weerlegden; 4. protest; 5. 
Mandela; 6. vlees; 10. 
wreed; 11. veiligheid; 12. 
aai; H . uittrap; 15. zelf 
doen; 17. dwerg; 18. ein
der. 

Johan Depestel uit de Jan 
Hyoenstraat 10 te 8800 
Roeselare wdnt een prijsje. 
Zijn gele briefkaart met de 
juiste oplossing van opgave 
14 werd uit de korrekte 
inzendingen geloot. 
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WEDERWOORD 
ONZIN 
Indien de nieuwe voorkeurspel
ling doorgaat zal ik geen Ne
derlands meer lezen, zelfs niet 
uw blad. Het is klinkbare onzin, 
het is een sluipmoord op onze 
taal. Gewezen burgemeester 
Lxide Craeybeckx heeft dat zeer 
goed uitgedrukt. 

Trouwens, wij hoeven geen 
leenwoorden te gebruiken, onze 
taal is rijk genoeg aan eigen 
woorden ! 

A. Jacobs, Gent 

HAND IN HAND 
Tijdens de Hand in hand-be-
toging droeg de VU wel span
doeken tegen het kiesrecht, 
maar daar hoorde of zag je 
nadien niets meer van. Hoe zul
len onze mensen in Brussel aan 
de bak blijven als dat kiesrecht 
er komt ? E^n nieu'we kleurrijke 
partij misschien? En kom nu 
niet aandraven met het fabeltje 
van: wij hebben ze naar hier 
gehaald. Daar gaat het lang niet 
over, wél over diegene die nog 
dagelijks hier aankomen. 
Waarom geen opvangcentra's 
bouwen in Brussel, met hoge 
prikkeldraad zoals in Steenok-
kerzeel of zou dat Brussel ont
sieren als toekomstige hoofd
stad van Europa? Ik ben voor 
een Europa der Volkeren maar 
laat ieder volk toeven waar het 
z'n wortels heeft. 

Als men zich een keer aangepast 
heeft aan de Franstaligen in de 
randgemeenten lukt het andere 
aanpassen vast en zeker. 

Ik weet het, wij moeten ons daar 
allemaal geen zorgen om ma
ken. Een trekpaard moet niet 
denken, dat doen anderen voor 
hem. Maar hoe moet het verder, 
als er alleen nog denkers 
zijn... ? 

De wet tegen racisme is goed
gekeurd, door onder andere 
VU. Naar diezelfde mensen 
keek ik uit op 1 april in Sint-Ni
klaas, daar liepen we de ,,Re
pressie ICruisweg" voor Amnes
tie. 

Spijtig genoeg zag ik niemand 
van jullie... 

Adelina Vercammen, 
Kampenhout 

OPROEP 
Eind maart is het herziene pro-
jekt ,,Vlaanderen 2002" in zijn 
uiteindelijke vorm verschenen. 
Daarin worden de krachtlijnen 
geschetst van het beleid in het 
toekomstige Vlcianderen. 

Konkrete akties naar een be-
^vuster Vlaanderen toe lijken 
nog niet aan de orde te zijn. Het 
gebrek aan volksbewustzijn en 
-kuituur wordt echter door
kruist door fervent-belgicisti-
sche invloeden vanwege de te
genstanders van dit projekt. 

Alaar ook tegenstanders van 
een werkelijk autonomer Vlaan
deren. 

De Vlamingen dienen zich in te 
zetten voor een uitwendig be-
vAjs dat Vlaanderen echt ont
voogd geraakt. Daartoe kon 
„Vlaanderen 2002" de nood
wendige hulp geleverd hebben. 

Daartoe werd in januari '93 een 
aantal voorstellen overhandigd 
aan het kabinet van de minis
ter-president. Van deze voor
stellen vindt men totaal niets 
terug in het projekt. 

Het geiat met name om de pro
motie van de Vlaamse vlag als 
prioritair, Vlaamse benamingen 
van officiële instellingen (vooral 
BRTN), een Vlaamse identi
teitskaart, een Vlaams fabri
kaat, Leeu\vevlag op onze sche
pen, invoering VL als natio
naliteitsteken. 

De uitvoering van deze voor
stellen zou een vrij grote her
kenbaarheid van de identiteit 
Vlaanderen verwezenlijken. 

Men stelt wel vast dat de in-
formatiekampagne „Vlaande
ren 2002" grote financiële mid
delen heeft gevraagd. De uit
voering van deze konkrete 
voorstellen zou echter wei-be
steed geld geweest zijn. 

Hiermede roepen we alle be
wuste Vlamingen op onze iden
titeit gepast in de verf te zetten, 
door de uitvoering van deze 
voorstellen (voorzover reeds 

mogelijk). Tevens kan alsnog 
verder geijverd worden voor de 
toepassing van bovengenoemde 
en andere verdere punten. 

Het kan voortaan niet dat een 
Vlaanderen dat zich in het bui
tenland als een entiteit aandient, 
binnenlands op alle mogelijke 
vlakken het begrip ,, België " laat 
bestaan, waar dat , , Vlaanderen " 
zou kunnen zijn. De Vlamingen 
moeten dan hun regering maar 
voorafgaan, als het omgekeerd 
(nog) niet kan. 

J o s Wouters, 
(Aktie Vlaamse Symbolen) 

Sint-Amands 

PIET SNOT 

Dirk Achten {De Standaard) •was 
zodanig verbaasd over het 
Brussels toneelstuk, gespeeld 
door de pijprokende VDB en 
zijn vazal rond het huidige bur
gemeesterschap in het ,,dorp" 
Brussel dat hij het hoofdste
delijk gewest „negentien dor
pen" noemde. 

In oktober e.k. kan de Brusselse 
komedie herhaald worden in 
eender welk dorp. Want, 
•waarom is het toch zo dat ver
scheidene federale ministers 
troost gaan zoeken in hun dorp 
(al dan niet stad genoemd) ? 

Zijn er meer geldmiddelen, is er 
meer roem te oogsten in een 

dorps gekrakeel dan bij het op
nemen van een honderdmaal 
meer belangrijk minister
schap ? 

Waarom gebeurt zoiets met in 
andere landen ? Of is België de 
titel ,,land" niet meer waard en 
is België vervallen tot de status 
van 19 Brusselse dorpen. X 
Waalse, Y Vlaamse en Z Duits
talige dorpen? Of zijn alle 
dorpsmensen allemaal ,,burger-
tjes" geworden ingevolgde de 
VLD-burgerprietpraat ? 

Als de kiezers met hun stem niet 
meer in staat zijn om de juiste 
politieke waarde van de kan
didaten op onze politieke lijsten 
in te schatten, dan verbaast het 
niemand meer dat bv. J a n Hoet 
of Piet Snot, die kampioen dui-
venliefhebber is, zich geroepen 
achten. 

En dan verwondert het niemand 
meer als men het woord „ge
meenten" hoort gebruikt wor
den voor het Europees Komitee 
der regio's en volkeren (kui
turen). Met het gevolg dat het 
ideaal, waarvoor Maurits Cop-
pieters, Jaak Vandemeule-
broucke en Willy Kuijpers 
prachtig werk leverden, zou 
versmacht •worden in het dorps-
gekibbel dat VBD, Demaret en 
de zogezegde Vlaming Lefere 
(lid van...de PSC?) in Brussel 
opvoeren. 

F.L., Oostende 
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drukkerij 
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offset 
repro 
enveloppen 
rx enveloppen 
kettingformulieren 
boekdruk 
direct mail 

U bent van harte welkom bij 

Karel Van Den Berghe 
B.VAA. 

VLOER en MUURTEGELS 

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

GENTSESTEENWEG 377 
9300 AALST 
(200 m voor de Vijfhuizen) 

EEN 
ADVERTENTIE 

IN WIJ 
RENDEERT 

02/219.49.30 

PVBA 

J. BORREMANS-COCK 
& KINDEREN 

Algemene Bouwondernemingen 

Gentsestraat 238 
9500 Geraardsbergen 

TeL 054-41.25^9 

Wij bouwen voor u 
sleutel op de deur 

Freddy en Cecile 
Vermeersch-Vaesen 

Sint-Aarnoutstraat 12 
8211 Aartr i jke-Zedelgem 
S 050/20.08.50 

algemene decoratiewerken -

schilderen — behangen -

vloerbekledingen - parket -

louverdrape — luxaflex — ... 

' DEYRIESE ^ 
woonverlichtinp 

baron ruzettelaan 78 
8310 brugge 4 

vbaan brugge-oostkamp, 
K 050 35 74 04 y-

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

Brood- en 
banketbakkerij 

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

SPECIALITEIT 
VAN ALLE 

GELEGENHEIDSGEBAK 

Brugge bezoeken is ook 
kennis maken met het 

Vlaams 
Ontmoetingsceiitrum 

^ D e G u l d e n Spoor 

rechtover uitgang parking 
't Zand 22 Brugge 
tel. 050-34.30.82 
* dranken * restaurant 
* snacks ' zaal voor 50 pers 

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 decemberDe familiezaak met traditie 

tboerenhof 
CAFE-RESTAURANT-FRrmUR 

Terras - Lunchroom -
Coffeeshop 
Altamira stone grill 

Prijzen voor g roepen 
op aanvraag. 

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

^ 

Kostuums naar 
maat 

„ \ HERENKLEDING 

f Vèrmees 
, / Steenhouwersvest.52 

^ • ANTWERPEN 

H^ 
N.V. ZAKENKAhTTOOR 

HERMAN STEENHOUDT 

1 STATIONSPLEIN, 
9500 GERAARDSBERGEN 

TeL (054) 41 30 44 

Woonkrediet 
steeds iets beter! 
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UIBMIJTER 
MERCATOR 400 JAAR GELEDEN OVERLEDEN 

DE 16de EEUW IN KAART GEBRACHT 
De beroemde Zuidnederiand^ie kartograaf Mercator dtierf 
K'ierhonderd jaar geleden. Dit u>aj een reden i'oor de 
Vlaanue Genieen^ichap om Mercator, nogal pootuum, met 
de titel „ Cultureel Amba^htadeur van Vlaanderen "te be
denken, en 199-^ uit te roepen tot „Mercatorjaar". 
We mogen on,i in de loop i'an de komende maanden dan ook 
aan een aantal tentoomitelUngen en andere manifesttatiej 
oi'er Mercator en zijn tijd verwachten. Twee ekdpoditicd 
willen we u nu reed^t onder de aandacht brengen. 

G
erard Kremer, alias Mer
cator, werd geboren in 
Ruppelmonde op 5 maart 
1512 en stierf in 1594 in 

Duisburg (Duitsland). Hij stur 
deerde te L-euven en was sinds 
1537 in Antwerpen aktief als 
tekenaar en uitgever van kaar
ten en vervaardiger van globes. 
In 1552 werd Mercator kos-
mograaf van de hertog van Gu-
lik in Duisburg. Maar Mercator 
werd vooral beroemd door zijn 
Atlihf, eerst tussen 1585 en 1595 
in drie delen uitgegeven; later in 
1602 in één band en herdrukt 
door Jodocus Hondius (Joost 
de Hondt, Wakken M oktober 
1563 - Amsterdam 17 februari 
1602) 

GEOGFAFIE 
Het museum Plantin-Moretus 
in Antwerpen, erfgenaam van 
de Piantijnse drukkerij-uitgeve
rij, is ongetwijfeld één van de 
meest geschikte lokaties voor 
een herdenking van Mercator. 
Niet alleen werden in de oude 
Of'ficina Plantinuina tal van kar-
tografische werken gedrukt, in 
de 16de eeuw fungeerde de 
boekhandel van de Antwerpse 
meesterdrukker Christoffel 
Plantijn (ca 1520-1589) ook als 
draaischijf voor de verkoop van 
de in West-Europa zo gegeerde 
Mercatorkaarten en globes. Het 
internationale netwerk dat door 
Plantijn voor de boekhandel 
was uitgebouwd, stond immers 
ook ten dienste van de verkoop 
van Mercators kaarten. Zo 
kwamen boekhandelaars en 
partikulieren uit geheel 
West-Europa bij Plantijn te
recht om Mercators werk te 
kopen. Terwijl Mercator zijn 
kaarten voor verdere versprei
ding aan Plantijn leverde, kon 
de kartograaf tegelijk een be
roep doen op de Antwerpse ko
ninklijke drukker voor de aan 
schaf van boeken voor de eiger 
biblioteek. Voor de verkoop var 
Mercators wereldkaart en de 
kaart van Europa, had Plantijr 
daarenboven het monopolie ir 
de Nederlanden voor een pe 
node van tien jaar. 

In de tentoonstelling Gerari 
Mercator en de geografie in dt 
Zuidelijke Nederlanden (16di 
eeuw) zal aan de relatie tusser 
Gerard Mercator en Christoffe 
Plantijn door middel van enkeh 
originele zestiende-eeuwse do 
kumenten bijzondere aandachi 
besteed worden. 

Van de door Mercator gere 
aliseerde kaarten zullen behalve 
enkele reprodukties op wart 
grootte ook enkele originele ek 
semplaren te bewonderen zijn 
Zelf is het museum immers de 
trotse bezitter van het enig ter 
wereld bewaard gebleven ek-
semplaar van Mercators kaart 
van Vlaanderen (het museum is 
trouwens de enige instelling in 

België die een originele kaart 
van Mercator bezit). Tijdens de 
tentoonstelling zal deze unieke 
kaart dan ook ekstra in de kijker 
geplaatst worden. Uiteraard 
zijn ook verschillende uitgaven 
van Mercators atlas, alsook zijn 
werken over chronologie en kal
ligrafie in de selektie van de 
tentoonstelling opgenomen. 

Daar de kartografische produk-
tie van Mercator niet los kan 
gezien worden van de karto-
grafie zoals die in de 16de eeuw 
in de Zuidelijk Nederlanden tot 
bloei kwam, wordt ook uitge
breid aandacht besteed aan an
dere kartografen van zijn tijd. 
Het was immers juist in de 
Zuidelijke Nederlanden dat de 
kartografie in de 16de eeuw 
grote vooruitgang kende en dat 
de allereerste atlas ter wereld op 
de markt werd gebracht. 

In een tweede luik van de ten
toonstelling wordt ook aan
dacht besteed aan de 16de 
eeuwse, in Antwerpen ge
drukte, reisverhalen en be
schrijvingen van eksotische en 
verre landen. Zoals Mercator 
aan de hand van zijn atlassen 
een venster op de nieuw ont
dekte gebieden opende, zo bo
den de reisverhalen een schat 
aan informatie over de volkeren 
die deze verre landen bevolk
ten. 

ASTROLOGIE 
De stad Sint-Niklaas laat zich in 
dit Mercatorjaar ook niet on
betuigd, en dit onder de sterke 
impuls van kultuurschepen 
Nelly Maes. Op 26 maart j.l. 
werd in de Wase hoofdstad het 
nieuwe Mercatormuseum - met 
de unieke zaal met autentieke 
Mercator-globes - geopend, en 
er is ook de tentoonstelling iSfer-
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"Jtiptter", een burijngravure uit een reekj van acht: " De zeven 
planeten en hun invloeden over provinciej, Jtreken,... Een prent van 
Maarten De Voj uit 1585, gegraveerd door Adriaan Collaert. 
(privé- verzanuUng) 
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ren in beelden, otitrologie in de 
eeuw van Mercator in het Ste
delijk Museum van Sint-Ni-
klaas. 

Alisschien reageert u een beetje 
terughoudend of spottend bij 
het horen van het begrip as
trologie, maar dan heeft u het 
toch verkeerd voor. Het is geen 
toeval dat men een beeld van 
Mercators tijdperk tracht te 
schetsen via de astrologie, want 
in die tijd stond voor zowat alle 
vragen van filosofische, reli
gieuze, kulturele, politieke en 
wetenschappelijke aard een ant
woord in de sterren geschre
ven ! Trouwens, Mercator was 
zelf ook kosmograaf. 

De basisprincipes van de as
trologie zijn een erfenis uit de 
klassieke oudheid, maar ver
smolten later met het middel
eeuwse, kristelijke denken. Zo-
dus, god hield nu alle touwtjes 
in handen, en zodoende werden 
de menselijke vrije wil en de 
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Kaart van de Britse eilanden uit de "Atloci" van Mercator, gedrukt 
door Jodociu Hondiiui in 1613. (Mtueum Plantin-Moretuj) 

goddelijke voorzienigheid niet 
langer onderworpen aan de in
vloed van de sterrenkonstella-
tie. 

Thans maken wij een duidelijk 
onderscheid tussen ojtrologie, 
sterrenwichelarij en lUitronomie, 
wetenschappelijke sterren
kunde. Vroeger waren deze ter
men zowat synoniem. De studie 
van het gesternte gebeurde in 
hoofdzaak in funktie van het 
leven hier op aarde. Er werd wel 
een onderscheid gemaakt tussen 
de ojtrologia iiaturalLi, de na
tuurlijke astrologie en de aj-
trologia judicalct, de oordelende 
of voorspellende astrologie. In
dien er in de 16de eeuw dan al 
kritiek uigeoefend werd op de 
astrologie, dan was het voor-
namelijke op deze ,,waarzeg
gende" uitwassen. Astrologie 
was bovendien verbonden met 
diverse wetenschappen zoals 
wiskunde, botanika, genees
kunde, (al)chemie en de kui
tuur, politiek, godsdienst en 
kunst. 

PRENTKUNST 
Dit zoeken naar verbanden was 
trouwens karakteristiek voor de 
16de eewse astrologie. Binnen 
de natuurlijke astrologie wer
den niet alleen korresponden-
ties gezocht tussen de zeven 
planeten, de twaalf zodiakte-
kens, de vier seizoenen en, via 
de lichaamsvochten, de vier 
temperamenten (het kolerieke, 
flegmatieke, melancholieke en 
sanguinische of vurige tempe
rament), maar er werden ook 
verbindingen getrokken naar de 
zeven dagen van de week, de 
zeven metalen, de zeven deug
den en ondeugden, de zeven 
vrije kunsten, de twaalf apos
telen en scènes uit het Nieuwe 
Testament. Volgens het 16de 
eeuwse holistische denken (de 
biologisch-filosoflsche teorie die 
de levensverschijnselen bepaald 
acht door de totaliteit van het 
levende, die meer is dan de som 
van de onderdelen) was alles 
immers verbonden in een be
tekenisvol geheel en konden alle 

fenomenen verklaard worden 
vanuit een universele natuur
wet. In die zin was de astrologie 
een soort van wetenschappe
lijke katalogus, -waarin werke
lijk alle verschijnselen van ons 
universum konden samenge
bracht worden. Dit is trouwens 
erg belangrijk geweest voor de 
verdere ontwikkelingvan de ek-
sakte wetenschap. 

De astrologie wordt m deze 
tentoonstelling verduidelijkt 
aan de hand van de eerder ver
melde basiselementen die in de 
16de eeuw in zwang waren. De 
tema's worden belicht door mid
del van autentieke 16de-eeuwse 
prenten, schilderijen, wandta
pijten, beelden en dekoratieve 
objekten. De afbeeldingen zijn 
meestal voorzien van een La
tijnse tekst, die de gangbare 
humanistische-didaktische mo
raal ekstra beklemtoont. Een 
verkeerde interpretatie van de 
prent -was en is dus uitgesloten. 

Er dient op gewezen te \vorden 
dat de kunstenaars zeker niet 
het wetenschappelijke voor
touw namen, maar meestal van
uit hun humanistische levens
opvatting bleven vasthouden 
aan hun geloof in de beïnvloe
ding door de sterren, ingebed in 
een systeem met de aarde als 
middelpunt. En dit ondanks Co
pernicus' heliocentrisme of kos
mische visie - z'n teorie gold 
halfweg de 16de eeuw als re
volutionair - waarbij de zon 
centraal kwam te staan, en de 
aarde én de mens tot slechts één 
van de vele planeten van het 
universum verwerden. 

Sterren ui beelden is een uitermate 
interessante tentoonstelling die 
inzicht verschaft in de tijdsgeest 
van Mercators eeuw. De ek-
spositie is leerzaam en tevens 
een lust voor het oog. Uit het 
beschikbare prentenmateriaal 
werd een keurige, smaakvolle 
selektie gemaakt. De aldus sa
mengestelde series geven tevens 
een vrij volledig overzicht van 
de Vlaamse prentkunst in de 
16de eeuw, ook een domein 
waarin we Europese voortrek
kers waren ! 

(ds/ts) 

°^ Gerard Mercator en de ge
ografie in de Zuidelijke Neder
landen (16de eeuw). Van 30 
april tot en met 24 juli in het 
Museum Plantin-Moretus, Vrij-
dagmarkt 22-25, 2000 Antwer
pen, Elke dag (behalve maan
dag) open van 10 tot 17 uur, op 1 
en 12 mei geAoten. Inkom 75 fr. 
Een rijk geïllustreerde kataloguj 
wordt te koop aangeboden. Voor 
meer informatie: tel. 
051255.02.94, 252.24.55 of 
254.12.85. 

^^ Sterren in beelden. Astrologie 
in de eeuw van Mercator. Nog tot 
6 juni in het Stedelijk Museum 
van Sint-Niklaas, Regentie-
dtraat 61, 9100 Sint-Niklaa.^. 
Elke dag (behalve maandag) 
open van 14 tot 17 uur, zondag 
van 10 tot 17 uur. Inkom lOOfr. 
Een katalogus is beschikbaar. 
Voor meer informatie: tel. 
051777.29.42. 
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