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VERKIEZINGEN 
OP 21 MEI 
Op 21 mei moeten we allemaal weer naar de ötembiu). Dan 
wordt er een nieuwe Kamer, Senaat, Vlaanue Raad en 
Bruötiebe Raad verkozen. Premier Dehaene maakte erg 
verraédend verleden vrijdag bekend dat er vervroegde 
verkiezingen komen. Verleden weekend raakte ook bekend 
dat de SP tot over haar oren in de Agudta-^meergeldaffaire 
ondergedompeld zit (zie blz. 3). Deze twee nieuwtifeiten 
zorgen vooreen verhitte öfeer in de Wetstraat. Alle politieke 
partijen waren het wel met Dehaene'é voorstel tot ver
vroegde verkiezingen een^. 
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IEDEREEN MEE 
HET BAD IN! 

V
an J e a n - L u c Dehaene is 
niet alleen de ui tspraak 
,,Let the beast g o ! " maar 
ook : „Iedereen mee het bad 

i n ! " En dat laatste heeft de 
premier op een onnavolgbare 
wijze geflikt door eigenmachtig 
vervroegde verkiezingen uit te 
schrijven. D e eerste-minister 
was wel zo goedhart ig de voor
zitters van de regeringspartijen 
vooraf hun gedacht te vragen. 
M a a r toch waren er federale 
ministers die uit de lucht vielen 
toen zij de plotse beslissing ver
namen. N a a r men zegt wist zelfs 
zijn vice-premler Elio Di Rupo 
van toeten noch blazen. Als dat 
waa r is bewijst Dehaene weinig 
koUegialiteit ten overstaan van 
zijn ministers te hebben. Aan 
joernalisten bevestigde hij dat 
zij „de pr imeur van zijn be
slissing" hadden gekregen. En 
dan maar klagen over... anti-
politiek ! 

O o k wij vielen uit de lucht. 
W a n t was het niet Dehaene zelf 
die steeds heeft volgehouden dat 
hij en zijn regering „de rit he
lemaal zouden uitrijden" ? M a a r 

Volgens bepaa lde b r o n n e n w a s 
de beslissing om de verkiezin
gen te ve rv roegen to t voor de 
zomer b innen de top van de 
reger ingspar t i jen al voor D e 
haene 's ve r t r ek naa r de Ver
enigde S ta ten gevallen (zie ook 
blz. 3 , Het Vlaanue potje van 
Agiuta). D a a r d o o r k o n D e 
haene in de V S zijn eigen ver-
k i ez ingskampagne alvast s tar
ten . 

ja, er gaapt wel eens een kloof 
tussen wa t politici zeggen en 
w a t ze doen. Terwijl Dehaene 
maar volhield tot aan de meet te 
zullen rijden liet hij het bad in 
alle stilte vollopen en toen dat 
vol was, floot hij eigenmondig 
de rit af en... iedereen mee het 
bad in! 
Toen hem dan later gevraagd 
werd naar het waarom van de 
beslissing had de eerste-minister 
een mond mooie uitleg vol, hij 
hoopte o.m. op „een zachte lan
ding" voor zijn kibbelende re
gering. 

En wonder boven w^onder, haast 
alle partijen lieten weten de be
slissing van Dehaene goed te 
v inden! Raar is dat . W a n t hoe
veel bijna-affe dossiers zullen in 
kasten en schuiven van kabi
netten en ministeries ,,zachte 
landingen" maken ? Het Mest-
aktieplan, de beloofde amnestie-
voorstellen, de hervormingen in 
onderwijs en gerecht, de gigan-
tistische moeilijkheden van 
N M B S - H S T en van Sabena, 
het kont rakt met de burger, 
enz... 

En dat zouden wij, de bevol
king, fijn moeten vinden ? 
Natuurl i jk zijn wij verheugd 
omdat bij vervroegde verkie
zingen het Vlaamse parlement 

Hij liet er zich o p m e r k e n als 
cowboy (koewach te r ) J e a n 
Lucky. D e bee lden op de me
chanische stier, met cowboy
hoed en smakeloos hemd, tie 
beest ige u i t roep "let the beas t 
g o ! " , en de foto's als Belgisch 

WUly Claed zegt van het Agiuta-geQ niets te weten. Dat zou 
betekenen dat Agudta 50 miljoen betaalde aan de SP, zonder de 

toeris t met klak en au tomat i sch garantie te hebben dat de man die namens die partij mee over het 
pocket-fototoestel m aans lag helikopterkontrakt beslijte, door dU smeergeld Agudta beter gezind 
(zijn v r o u w Uehe w a s evenmin . . . -̂  ^ ^ 
een toonbee ld van elegantie) ga
ven een idee van de stijl w^aar-

zou Kunnen zijn. 

ook vroeger zal kunnen ver
kozen worden . M a a r deze 
vreugde mag ons niet weerhou
den bedenkingen te hebben bij 
de werkwijze van de eerste-mi
nister. 

In welke mate de onthullingen 
over de bet rokkenheid van de 
S P bij de Agusta-affaire de be
slissing bespoedigd hebben doet 
weinig ter zake. Dehaene heeft, 
omdat het hem en zijn partij 
goed ui tkwam, eigenmachtig 
beslist én een loopje genomen 
met de demokrat ie . Dehaene 
speelt de macht van zijn po
pulariteit uit en lokt, zoals ver
lichte despoten dat in sommige 
regimes graag doen, een keuze 
voor of tegen hem uit. Het doet 
een beetje denken aan zijn voor
ganger Leo Tindemans toen 
deze in oktober 1978, na een 
emotionele toespraak op de Ka
mer-tr ibune, zijn eenmansbe-
slissing ui t r iep: ,,Ik ga naar de 
koning om het ontslag van de 
regering aan te bieden." 

Da t dit geen plotse opwelling 
was bleek onmiddellijk, er \vas 
gezorgd voor TV-kamera's en 
bovendien was het mondge-
meen dat dhr. Tindemans be
kenden en perslui vooraf had 
getipt dat hij een „opzienba
rende mededeling" zou afleg

gen. Twee maanden later w^aren 
er verkiezingen... 

In de troebele sfeer van vandaag 
komt het VU-kongres Vitaminen 
voor VLianderen ( I l en 12 maar t ) 
met rasse schreden naderbij . 
Deze bijeenkomst zal hoe dan 
ook een verkiezingssfeer dra
gen. He t kongres massaal bij
wonen is dus meer dan ooit een 
noodzaak, niet alleen om te dis-
kussiëren over de voorgelegde 
teksten maar vooral om te laten 
horen dat de Vlaams-nationale 
demokrat ie zinnige zaken te 
zeggen heeft. D e Volksunie wil 
haar plaats in het eerste recht
streeks verkozen Vlaamse par
lement alle eer aan doen, haar 
aanwezigheid is er onontbeer-
lijk. 

Van daarui t zal zij verder bou-
•wen aan de toekomst van een 
zelfstandiger Vlaanderen in de 
Belgische en de Europese Unie, 
aan een echt rechtvaardige en 
sociale politiek, aan een kreatief 
kuituur- en evenwichtig leef-
milieubeleid. 

En vooral aan de geloofwaar
digheid van het politieke bedrijf 
dat de jongste dagen toch wel 
zeer zwaar op de proef \vordt 
gesteld. 

Maurits Van Liedekerke 

mee deze b i jna-kommiss ievoor-
zi t ter van de E u r o p e s e Un ie 
d o o r he t leven gaat . E n pas san t 
o n t k e t e n d e D e h a e n e een index-
relletje da t hij ve rvo lgens als een 
misve r s t and afdeed. E n s t reek 
hij de regionale be le idsverant 
woorde l i jken tegen de h a r e n 
d o o r in strijd met de s taa ts 
h e r v o r m i n g die hij zelf mee op 
de rails zet te te pogen he t bu i 
t en lands o p t r e d e n van de deel
geb ieden tederaa l te r e k u p e r e -
ren . 

E e n s de par t i jen van h u n eers te 
ve r rass ing b e k o m e n w a r e n , 
s t u u r d e n ze vrij posi t ieve re-
akt ies de e ter in. D e V U t o o n d e 
zich v e r h e u g d met de ve rv roe 
g ing van de verk iez ingen o m d a t 
Vlaanderen een dtap dichter komt hij 
de verkiezing van zijn eerste recht
streeks verkozen Vlaams Parlement. 
Ali enige partij die echt het Vlaams 
belang verdedigt ziet de VU deze 
verkiezingen met vertrouwen tege
moet, en is ze ervan overtuigd een 
sterke vertegenwoordiging in de 
nieuwe Vlaamse Raad te zul/en 
afvaardigen. Volgens Ber t An-
c iaux w a s er d e jongs te tijd van 
r e g e r e n al l ang geen sp r ake 
meer. 

(Lees verder blz. 3) 
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DOORDEWEEKS 
U De tachtigjarige akteur 
Luc Philips krijgt een bron
zen standbeeld in Dcurne. 
Antwerps Kutluurschepen 
Antff/iif zei dat hij "niet ver
rukt" was over de kwaliteit. 

• In haar kiesprogramma 
voorde Vlaamse Raad w l de 
V L D de afschaffing van de 
faciliteiten en de splitsing 
van het kiesarrondissement 
Brussel-Halle-Vilvoorde op
nemen. Het programma 
werd in alle stilte voorbereid 
door André Denys en Jaak 
Gabriels. 

• De BRTN-top heeft plan
nen om 600 personeelsleden 
(15% van het vast perso
neel) te laten afvloeien, 
hoofdzakelijk via natuur
lijke afvloeiing en ver
vroegde pensionering. Het 
plan kadert in de hervor
ming van de openbare om
roep. 

Mi Agalev-pariementsleden 
zijn er enkele keren in ge
slaagd de tttikrofoon in de 
treinen te kapen om de rei
zigers op te roepen front te 
vormen tegen de inkrimping 
van bet binnenlandse spoor
net ten voordele van de 
HST. Nochtans zei Ver
keersminister Di Rupo in 
antwoord op een parlemen
taire vraag dat de treinmi-
krofdons niet dienen voor 
politieke toespraken. 

• Brigitte Bardot kwam 
naar Brussel om te betogen 
tegen de langdurige trans
porten van levend vee. De 
Europese Landbouwminis
ters vergaderden over deze 
zaak. Bardot gaf samen met 
Gaia-leider Michel Van den 
Bosch een perskonferentie. 

• Het LaatJle Nieuuv publi
ceerde de resultaten van een 
enquête bij de Vlamingen 
over het geld van de politici. 
De krant vroeg zich o.m. af 
hoeveel de Vlaming denkt 
dat de politici verdienen, en 
hoeveel de Vlaming vindt 
dat de politici mogen ver
dienen. 

• Diezelfde krant gaf ook 
de werkehjke bruto-jaar-
wedden van politici. Par
lementsleden verdienen zo'n 
2,4 miljoen, de eerste mi
nister en Europarlementsle
den 4,5 miljoen, de voor
zitter van de senaat 7,7 mil
joen. Ter vergelijking: top-
beroepsvoetballers verdie
nen gemiddeld 12 miljoen, 
en top-beroepsrenners 18 
miljoen frank. Topbedrijfs
leiders verdienen vijfentwin
tig miljoen en meer. 

• In de kapel van de zusters 
Marissen te Oostende, werd 
een eucharistieviering opge
dragen voor de redding van 
voetbalklub KV Oostende. 
De mis vond plaats ter ere 
van de Heilige Rita, de pa
trones van de hopeloze za
ken. De viering werd mas
saal bijgewoond door de me
dia, met een legertje foto
grafen en drie kameraploe-
gen. 

APOTEEK 
IN DE SENAAT 
Een bediende van de quaestuur 
van de Senaat speelde voor arts 
en apoteker, ofschoon hij geen 
van beide is. Ook senatoren 
kwamen bij hem te rade, of om 
geneesmiddelen. De ambtenaar 
maakte zich schuldig aan on
wettige uitoefening van de ge
neeskunde. Zijn illegale han
deltje zou al een paar jaar du
ren. 

Op briefpapier van de Senaat 
bestelde hij bij Semaco, het ver-
deelcentrum dat o.m. de apo-
teken aangesloten bij de Gentse 
Socialistische Coöperatie be
voorraadt, diverse geneesmid
delen en zelfs produkten als 
tandpasta voor bedragen die op
liepen van 50.000 tot 100.000 
frank per maand. Hierbij waren 
ook geneesmiddelen die slechts 
op doktersvoorschrift bekomen 
kunnen worden. Begin '94, toen 
de bestellingen van het kalmeer
middel Lexotan ongewone por-
porties begonnen aan te nemen, 
weigerde het verdeelcentrum 
nog geneesmiddelen zonder 
voorschrift te leveren. 

De ambtenaar in kw^estie be
heerde het ekonomaat van de 
Senaat. Tijdens de openings
uren van dat ekonomaat deed 
hij ook zijn apotekerszaakjes 
voor eigen rekening. Mensen 
die kantoormatericial kwamen 
afhalen bekloegen er zich vol
gens mensen die het kunnen 
^veten over dat zij lang moesten 
w^achten omdat de persoonlijke 
handel van de ambtenaar voor
ging. De direkrie was van dit 
handeltje al langer op de hoogte 
maar liet betijen. Er werden het 
voorbije weekend zon 150 per
soneelsleden van de Senaat ge
hoord. 

Dinsdag raakte bekend dat het 
magazijnhoofd-apoteker van 
Semaco zelfmoord pleegde. Hij 
stierf aan een overdosis genees

middelen, vermoedelijk kal
meermiddelen. 

ONBEMANDE 
KAMERAS 
De senaat keurde het w^etsvoor-
stel goed dat het mogelijk maakt 
met onbemande kamera's snel
heidsovertredingen te registre
ren en sanktioneren. Er werd 
wel wat toegevoegd aan het 
voorstel dat al eerder door de 
Kamer was aangenomen: er 
moet een verkeersbord de au
tomobilisten w^aarschuwen dat 
er even verder een onbemande 
kamera opgesteld staat. Door de 
aanvaarding van dit PRL-
amendement, dat de privacy 
van de automobilist heet te be
schermen, moet het voorstel te
rug naar de Kamer. 

De senatoren kregen heel wat 
kritiek te slikken. En terecht. 
De ^vet voorziet snelheidsbe
perkingen. Elke burger wordt 
geacht zich aan deze wettelijk 
opgelegde snelheidsbeperkin
gen te houden. Het gaat niet op 
om de burger extra te waar
schuwen dat er kontrole op de 
wettelijke regeling uitgeoefend 
kan worden. Het Belang van Lim
burg vergeleek de verkeersbor
den die onbemande kamera's 
aankondigen met het al even 
gekke idee om zwartrijders op 
de trein vooraf te verwittigen op 
welke lijnen ze zich op ^velke 
rijdstippen aan kontrole op het 
zw^artrijden mogen verwach
ten. 

LAPLASSE 
Het Hof van Beroep van Oost
en West-Vlaanderen vindt dat 
er voldoende nieuwe feiten voor
handen zijn om het proces van 
Irma Laplasse te herzien. Het 
verhaal is intussen wijd en zijd 

bekend. Irma Laplasse werd 
eind mei '45 gefusilleerd nadat 
ze veroordeeld was tot de dood
straf voor verklikking die de 
dood van zeven verzetsstrijders 
voor gevolg had. Haar veroor
deling was voornamelijk geba
seerd op de getuigenis van de 
lokale verzetsleider. 

Het Hof van Beroep oordeelde 
verleden week dat er de grootste 
twijfel bestaat dat de getuigenis 
van de verzetsleider met de 
waarheid overeenstemde. De 
Duitse soldaat aan wie Irma 
Laplasse "verklikte" dat het ver
zet Duitse soldaten en koUa-
borateurs gevangen genomen 
had, heeft naar eigen zeggen 
van dit gesprek nooit gewag 
gemaakt tegenover zijn over
sten. Ook de verzetsleider zelf 
verklaarde in 1971 onder eed 
dat het verband tussen het ge
sprek van Irma Laplasse met de 
Duitse soldaat en de aktie van 
de Duitse patrouille die tot de 
dood van de verzetsleden 
leidde, nader had moeten wor
den onderzocht, en dat hij nooit 
had gedacht dat de doodstraif 
zou worden voltrokken. Ook uit 
het onderzoek dat de geallieer
den aan deze zaak wijdden, 
bleek dat dit oorzakelijk ver
band zeer twijfelachtig was. 
Tenslotte ^verd de "bekentenis" 
van Irma Laplasse, die ze zou 
afgelegd hebben nadat haar be
loofd was dat ze haar zoon 
mocht bezoeken, nooit onder
tekend. 

Het is nu het JVlUitair Gerechts
hof van Brussel dat in opdracht 
van het Hof van Cassatie het 
proces-Laplasse moet over
doen. Dit proces zou postuum 
kunnen leiden tot eerherstel. De 
dochter van Irma Laplasse, An-
gèle, hoopt dat zij op dit nieuw^e 
proces zal mogen getuigen. Vijf
tig jaar geleden mocht Angèle 
niet getuigen, hoewel zij een 
kroongetuige was. 

VU-voorzitter Anciaux toonde 
zich verheugd over het advies 
dat het Hof van Beroep uit

bracht. De VU beschouwt het 
dossier als een individueel dos
sier dat geen aanleiding mag 
geven tot het uitroepen van het 
"grote gelijk" van de ene of een 
"algemene morele verontwaar
diging" van de andere kant 
m.b.t. het dossier van de kol-
laboratie en de repressie. Maar 
de partij stelt niettemin va^t dat 
één en ander er op wijst dat de 
rechtspraak in de moeilijke na
oorlogse periode niet altijd het 
toonbeeld was van wat ze in een 
beschaafde rechtsstaat zou moe
ten zijn. De VU wil dat er 50 
jaar na de tweede wereldoorlog 
eindelijk verzoening komt. Er 
moeten bruggen gebouwd en kl/yven 
gedicht worden. Het verleden mag 
niet vergeten worden. Maar een ge
baar van verzoening en vergeving Lf 
hoogdringend. 

DESOLRE 
Het Komitee der Randgemeen
ten en de Volksunie van het 
arrondissement Halle-VU-
voorde verzetten zich met klem 
tegen de benoeming van de Lin-
kebeekse PS-er Guy Dedolre tot 
adjunkt-goeverneur van de pro
vincie Vlaams-Brabant. Deze 
man was ambtenaar bij het In
ternationaal Arbeidsbureau, en 
assistent aan de VUB. Hij is 
ambtenaar bij de Senaat. 

Volgens het komitee is zijn aan
stelling een aanfluiting van het 
Vlaams karakter van de nieuwe 
provincie, en een aantjisting van 
het gezag van de provinciegoe-
verneur De Witte. Het Komitee 
der Randgemeenten zegt De-
solre n.a.v. de recente gemeen
teverkiezingen namens de PS de 
Linkebeekse kiezers opriep om 
te stemmen voor de frankofone 
lijst van burgemeester Van Eyc-
ken. 

Deze laatste ijvert voor de twee
taligheid van Linkebeek en blijft 
tegen alle wettelijke bepalingen 
in met zijn medestanders Frans 

w^^mM'^m}/. 
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praten tijdens de rsiadszittingen. 
De adjunkt-goeverneur van de 
provincie Vlaams-Brabant moet 
toezien op het taalgebruik van 
ambtenaren in zijn ambtsge
bied, de faciliteitengemeenten in 
Vlaams-Brabant. 

Namens de VU noemde ka
merlid Etienne Van Vaerenbergh 
het onverantwoord dat de 
tweede hoogste ambtenaar van 
de nieuwe Vlaamse provincie 
een militant frankofiel is. Van 
Vaerenbergh verwees naar een 
interpellatie van Dehaene 
waarin hij zijn verzet bekend 
gemaakt had. 

Volgens het Lenniks kamerlid 
blijft ook de minister-president 
van de Vlaamse regering met de 
benoeming van Desolre in de 
kou staan. Van den Brande 
heeft steeds gesteld dat in 
Vlaanderen geen Franstalige 
ambtenaren kunnen noch mo
gen optreden. 

HORMONEN
JAGER 
Maandagavond werd een ge
wezen inspekteur van het In
stituut voor Veterinaire Keuring 
koelbloedig van kant gemaakt. 
Hij werd van dichtbij neerge-
kogeld. Het gerecht neemt aan 
dat de dierenarts het eerste do
delijke slachtoffer is van de hor
monenmaffia. 

De gewezen inspekteur stond 
bekend als een overtuigd hor
monenjager. Hij en zijn gezin 
werden in het verleden al meer
maals bedreigd. De man had 
steeds steekpenningen gewei

gerd. Hij legde zelfs klacht neer 
bij het Hoog Komitee van Toe
zicht toen hij vermoedde dat zijn 
baas, de inspekteur-generaal, 
veehouders op voorhand zou 
getipt hebben over de plaats en 
datum van de keuringen. 

De moord op de gewezen keur
der is het voorlopig hoogtepunt 
in de reeks misdrijven die de 
hormonenmaffia op haar kerf
stok heeft. De inspekteurs van 
het Instituut voor Veterinaire 
Keuring %varen al eerder het 
mikpunt van aanslagen, brand
stichtingen en bedreigingen, net 
als VU-Europarlementslid Jaak 
Vandemeulebroucke, die de prak
tijken van deze misdadigers 
openbaar maakte in zijn spraak
makend boek "De hormonen
maffia". 

In een reaktie sprak Vande
meulebroucke zijn w^aardering 
uit over de vermoorde dieren
arts. Vandemeulebroucke 
vreest dat „deze laffe moord een 
zeer zware h3^oteek legt op de 
dcigdagelijkse kontroTes in 
slachthuizen en veeteeltbedrij
ven. 

HIJ KOMT 
Paus Johann&> PauLu II komt 
twee weken na de verkiezingen 
van 21 mei naar ons land om 
pater Damiaan zalig te verkla
ren tijdens een eucharistievie
ring voor de Basiliek van Koe-
kelberg. Hij zal België de eer 
van een blitzbezoek aandoen. 
De paus zal pas zaterdagmiddcig 
3 juni arriveren, en vliegt op 
zondag 4 juni al terug naar 
Rome. 

Het lijkt niet erg waarschijnlijk 
dat de kerkleider bij zijn bezoek 
ook Tremelo, waar Damijian De 
Venster geboren werd, zal aan
doen. De inwoners van Tremelo 
ervaren dit als een kaakslag. 
Verleden jaar waren honderden 
mensen maandenlang in de 
weer om de paus waardig te 
ontvangen in het Vlaamsbra
bantse dorp. 

Naast indrukwekkende tribu
nes stond er toen een massaspel 
in de steigers met meer dan 
2.000 figuranten. Alaar een bad-
kamerval w^aarbij Johannes 
Paulus II zijn heup brak, ver
hinderde de paus om toen naar 
ons land te komen. 

BUSQUIN 
Op het kongres van de Parti 
Socialiste werd Philippe Buóquin 
herkozen tot partijvoorzitter. 
Hij was de enige kandidaat. 502 
van de 510 stemgerechtigden 
(98,4%) stemde voor Busquin. 
De grote verrassing bij de ver
kiezing van het partijbestuur 
van de PS, was de niet-ver-
kiezing van José Happart. 

Bij de komende verkiezingen 
zal de PS drie temas bena
drukken: de herverdeling van 
de arbeid zonder loonverlies 
(vierdagenweek); het federale 
behoud, de herfinanciering en 
de hervorming van de sociale 
zekerheid; en de dagelijkse pro
blemen van de burger als huis
vesting, de toegang tot het ge
recht, veiligheid, integratie, etc. 
Deze derde prioriteit ziet de PS 
als een sleutel in de strijd tegen 
extreemrechts. 

VLAANDEREN STAP DICHTER 
BIJ NIEUWE VLAAMSE RAAD 

VERKIEZINGEN 
OP 21 MEI 
(Vervolg van blz. I) 

De VU-voorzitter legde in een 
eerste reaktie op de vervroeging 
van de verkiezing opvallend de 
nadruk op de verklaring tot 
herziening van de grondwet die 
nog door dit parlement moet 
worden goedgekeurd. Volgens 
de VU moet deze verklaring 
maximaal inspelen op de drang 
naar verdere federalisering. 
Bert Anciaux vindt dat de mo
gelijkheid geschapen moet wor
den om de gemeentewet te re
gionaliseren, de gemeente- en 
provinciegrenzen te herzien, de 
sociale zekerheid te splitsen, net 
als justitie, de resterende fe
derale onderwijsmateries, het 
taalgebruik, de buitenlandse be
trekkingen en het Rekenhof. 
Tevens moet een artikel in de 
grond\vet worden ingevoegd 
dat de federale bevoegdheden 
beperkend opsomt. 

De vervroegde organisatie van 
de parlementsverkiezingen 
heeft echter ook nadelige ge
volgen voor "hangende" dos
siers. En dat niet alleen op fe
deraal niveau. Zo kunnen de 
voorstanders van een mestak-
tieplan zon beleidsplan wel ver
geten tot na de verkiezingen. De 
CVP, met de hete adem van de 
boeren in de nek, heeft niet 
moeten kiezen tussen haar land-

bouwstand en degenen die 
vooral cian het leefmilieu en de 
volksgezondheid denken. Op 
onderwij svlak belanden de her
vorming van de lerarenoplei
ding en het dekreet over het 
basisonderwijs in de koelkast, 
net als de hervorming van de 
BRTN, het Struktuurplan 
Vlaanderen en het Havende-
kreet. 

Op het federale niveau zal dat 
het geval zijn met enkele ont
werpen in het kader van het 
"kontrakt met de burger". Deze 
ontwerpen hadden een verbe
tering van de werking van het 
gerecht, de administratie en de 
veiligheidsdiensten op het oog. 

De diskussies over de dood
straf, de bestrijding van de men
senhandel, de numerus clausus 
voor de geneesheren, de ver
kiezing van de artsenvertegen
woordigers, sommige ekotak-
sen, de privatisering van Belg
acom ondergaan w^aarschijnlijk 
hetzelfde lot. En het initiatief 
van Dehaene voor amnestie, 
eerherstel of verzoening tussen 
de burgers \vaar hij al maanden 
diskreet zegt aan te werken, zal 
er natuurlijk ook niet komen. 

(Pdj) 

HET VLAAMSE POTJE VAN AGUSTA 

De penningmeester van de SP 
Etienne Mangé is gearresteerd, 
net als de gewezen adjunkt-
sekretaris-generaaJ Luc Waüyn 
en de Brusselse advokaat Pti~ 
elinckx. Het SP-hoofdkwartier 
aan de Keizerslaan kreeg het 
gerecht over de vloer. Dit alles 
was het gevolg van bewijs
materiaal dat onderzoeksrech
ter Ancia in Italië en Zwit
serland verzamelde over een 
storting van 50 miljoen smeer
geld in 1988. 

Agusta had dit bedrag gestort 
op een rekening in Zurich die 
op naam siond van de Pa-
namese firma Kasma. Achter 
deze firma gingen Wallyn en 
Pueiinckx schuil als tussen
personen. Beiden bekenden 
dit. Het geld was bestemd voor 
de SP. Het Vi'erd geïnkasseerd 
door penningmeester Mangé. 
Ook hij bekende. Agusta be
heerst w^eer de binnenlandse 
aktualiteit. Zij het dat nu de 
SP de volle laag krijgt. 

Luc Wallyn heeft de SP al tien 
jaar geleden verlaten. Hij 
wordt ook genoemd in de 
Uniop-affaire. Tot 1986, het 
jaar waarin de SP bekend 
maakte haar financiële steun 
aan De Morgen stop te zetten, 
was hij lid van de raad van 
bestuur van de krant. In 1987 
heeft hij de SP nog gadviseerd 
hoe en via welk medium (De 
Morgen had toen de banden 
met de SP verbroken) zij ver-

ïnwoordigd kon zijn in 
VTM. 

Dinsdagmiddag maakte de 
BRTN-ïadio bekend dat een 
deel gebruikt werd om de fi
nanciële putten te dempen, 
veroorzaakt door de noodlij
dende De Morgen, die in 1986 
over kop ging. Het geld zou 
beland zijn bij allerhande so
cialistische vzw's, zuilorgani
saties en satellieten (wat een 
zootje moet dat daar zijn). 

Etienne Mangé is de "fund 
raiser" van de SP. De soci
alistische penningmeester was 
tot een vijftal jaar geleden ook 
direkteur van de socialistische 
studiedienst Sevi. Die verliet 
hij voor een benoeming als 
voorzitter van de Raad van 
Bestuur van De Post. Mangé 
is als adjunkt-dirckteur ook 
betrokken bij de leiding van 
BATC, de geprivatiseerde 
dienst die instaat voorde kom-
merciële aktiviieiten van de 
luchthaven m Zaventem. 

Alleen al de kombinatie van 
deze "jobs" zou in een propere 
demokratie onmogelijk moe
ten zijn. Het feit dal dankzij de 
SP een figuur als Mangé, die 
bekende 50 miljoen smeergeld 
geïnkasseerd te hebben, top-
funkties kan uitoefenen in Bel
gische (semi-)overheidsbedrlj-
ven, maakt de zaak alleen 
maar erger. 

De Vlaamse Agusta-fiiière 
kon voor de SP op geen on
gunstiger ogenblik bekend ge
raken. Vx^TM^r Dehaene (CVP) 
had de dag voordien gede-
kreteerd dat we venToegd 
naar parlementsverkiezingen 
gaan. Achteraf bleek dat De
haene op dat moment al een 
idee had van wat de SP boven 
het hoofd hing. SP-voorzitter 
Tobback weigerde in te gaan op 
de insinuaties dat de timing 
van deze nieuwe Agusta-af-
faire een politiek maneuver 
zou zijn. Want anders zou er 
van zijn geloof in demokratie 
en gerecht geen spaander heel 
blijven. 

Volgens sommigen zou De
haene de aankondiging van de 
vei-vroegde verkiezingen ver
vroegd hebben om de indruk 
te vermijden dat de CVP van 
de zwakke positie van de SP 
gebruik wil maken om deze 
verkiezingsstrijd aan te gaan. 
Tussen de meerderheidspar
tijen was er trouwens ai langer 
(al van voor Dehaene's reis 
naar de VS, wat hem daar in de 
gelegenheid stelde zijn eigen 
verkiezingskampagne alvast te 
beginnen) afgesproken om de 
verkiezingen nog voor de zo
mer te organiseren. 

De aankondiging van die ver
vroegde verkiezingen zou pas 
deze week plaatsvinden. De 
problemen van de SP speelden 
mee om de aankondiging te 

vervroegen. Een ander ele
ment dat bij Dehaene's be
slissing meespeelde, was het 
PS-kona:res. De vervroegde 
aankondiging van de ver-
vi'oegde verkiezingen was een 
geste was voor PS-voorzitter 
Busquin, die hier al op kon 
inspelen in zijn toespraali. 

In deze nieuwe omkoopaffaire 
is het de vraag wie er buiten de 
drie die bekend hebben van de 
omkoping op de hoogte -was. 
De politieke SP-verantw^oor-
delijken ontkennen allemaal 
dat ze weet hadden van het 
Agusta-smeergeld. Ten tijde 
van de helikopteraankoop was 
Karel Van Aliert partijvoorzit
ter. Er werd bij hem een huis
zoeking verricht. Willy CLu^* 
was minister van Ekonomi-
sche Zaken en SP-vice-pre-
mier. Is het mogelijk dat een 
aantal ondergeschikte figuren 
uit het socialistisch paitijkader 
voor eigen rekening of zonder 
medeweten van de SP-voor
zitter of minister van Eko-
nomische Zaken en \'ice-pre-
mier gehandeld hebben? Is 
het realistisch om te geloven 
dat zij handelden zonder me
deweten van de socialistische 
politici die in de Agusta-aan-
koop een vinger in de pap 
hadden ? 

Dat werd door Tobback, Van 
JVüert en Vandenbroucke niet 
uitgesloten geacht. Zij toon
den zich zelfs verheugd dat 

Mangé orde wilde scheppen in 
de warboel van de socLahs-
tische vzw's. Het is zoveel als 
een bekentenis dat Mangé bij 
de SP zijn gangen mocht gaan, 
en dus zonder medeweten van 
Van Miert het Agusta-geld 
kon inkasseren. De politieke 
verantwoordelijken effenden 
daarmee de weg om penning
meester Mangé tot grote zon
debok te promoveren, hoewel 
ze dat ontkenden. 

Toch Kikt het niet erg aan
nemelijk dat van de politieke 
verantwoordelijken niemand 
van het Agusta-geld zou af
weten. Agusta heeft smeergeld 
betaald om in België haar he
likopters verkocht te krijgen. 
De helikopterverkoop is ge
lukt. De Belgische regering 
heeft 46 Agusta-helikopters 
(kostprijs 8 miljard frank) 
aangekocht. Is het realistisch 
te veronderstellen dat een on
derneming als Agusta zoveel 
smeergeld betaalde, tenzij zij 
een spijkerharde garantie had 
dat dit smeergeld de uitein
delijke beslissing om voor 
Agusla te kiezen gunstig zou 
beïnvloeden? Indien de be
weringen van Claes en van 
Van Miert dat zij van niets 
wisten, met de waarheid over
eenstemmen, had Agusta dus 
net zo goed geen smeergeld 
kunnen betalen. 

(pdj) 
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WMRAAT 
NU OOK AL MEDISCHE SUPERMARKTEN 

JAAR VAN HET WELZIJN OP HET WERK IN ZIEKENHUIZEN 
Onlange gaf minuter Miet Smet (CVP) het dtartdchot 
i>oor Het Jaar van het welzijn op het werk in 
ziekenhuizen. Verleden week vond onder dezelfde titel een 
kolloqulum plaat). Hoe nodig het i) aandacht te schenken 
aan de toestanden in de ziekenhuizen werd nog eeru 
trefzeker uitgelegd door VU-kamerlid Jan Caudron in de 
Kamerkommistfie voor Volksgezondheid. Hij Interpelleerde 
er al voor de twaalfde keer over het onderwerp. 

C
audron nam het naar ge
woonte op voor de ver
pleegkundigen in de zieken
huizen. Hun werkbelasting 

is te zwaar geworden, zo bUjkt 
nu ook uit een pas verschenen 
rapport. De oorzaken hiervan 
zijn nieu'we technologieën die 
ingevoerd ^vorden, een ondui
delijke taakverdeling, artsen die 
afspraken niet naleven en zo de 
onregelmatige diensturen en het 
nachtwerk opdrijven, de zware 
fysische belasting, stress en 
werkverlet wat de aanwezige 
koUega's nog meer belast. 

De verpleegsters en verplegers 
lopen bovendien ernstige ge-
zondheidsrisiko's: ze klagen 
dikwijls over rugpijn en worden 
in onrustwekkende mate be
dreigd door infekties: griep, di
arree, geelzucht, tuberkulose, 
polio en zelfs HlV-besmetting 
(aids) via prikongevallen. Ook 
het werken met gevaarlijke pro-
dukten verloopt niet altijd in 
even veilige omstandigheden. 

SUPERMARKTEN 
De gebrekkige samenwerking 
met de artsen zou volgens een 
studie van professor Bunder

voet zelfs destabiliserend wer
ken. Al te vaak ^vorden ver
pleegkundigen naar eigen zeg
gen gekonfronteerd met artsen 
die onverwacht patiëntenronde 
willen. De verplegers dienen 
dan hun werk te laten staan en 
aid een onderdanig knechtje achter de 
patron aanlopen. 

Er w^ordt voorts over geklaagd 
dat de dokters aktiviteiten die in 
principe tot hun werkterrein be
horen, doorschuiven naar de 
verpleegkundigen. Het ver
pleegkundig personeel ergert 
zich verder vaak aan onnodige 
arbeidsbelasting ten gevolge 
van ingrepen die nutteloos, 
soms zelfs schadelijk zijn, maar 
waarvan de chirurgen financieel 
beter worden. In de verhouding 
met de arts bevindt de ver
pleegkundige zich in de onder
geschikte positie. De verpleeg
kundige dreigt zijn job te ver
liezen wanneer w^antoestanden 
of medische flaters niet met de 
mantel der liefde bedekt wor
den. 

De VU-specialist hekelde ook 
de geldverspilling in de zieken
huizen, die hij niet schroomde te 

De verplecffdteró en verpUgerd Lopen ernstigegezondheiddriiiko'ö, o.m. 
op HIV-besme.tting (aïdö) door prikongevallen. 

omschrijven als medische super
markten. Hij haalde enkele voor
beelden aan waarin met bloed 

en medicijnen gemorst wordt, 
legers medici en paramedici in
gezet w^orden voor operaties 

AGALEV EN ECOLO OVER DE SZ 

OOK DE GROENEN 
HEBBEN HET NIET BEGREPEN 
Agalev en Exolo houden in 
maart een gezamenlijk kongres 
over de Sociale Zekerheid, 
waarin ze het bestaan van on
gerechtvaardigde verschillen 
niet uit de weg gaan, maar de 
Sociale Zekerheid willen her
vormen zonder ,,in privatise
ringsneigingen of separatisme" 
te vervallen. 

Maar zelfs de groenen hebben 
diezelfde blinde vlek die zo-
velen hebben: ze willen de So
ciale Zekerheid hervormen, 
maar zeker niet „federalise
ren". 

Zien ook zij dan niet: 
1. Dat kommunautariseren 
van de Sociale Zekerheid niett) 
te maken heeft met het weg
werken van ongerechtvaar
digde verschillen, maar allej 
met wie waarover beslist. Het 

f aat niet over wie hoeveel 
rijgt, het gaat over wie waar

over beslist en wie wat be
taalt? 
2. Dat kommunautariseren 
niet hetzelfde is als afbouwen, 
privatiseren of desohdarise-
ren ? Kommunautariseren is 
zich afvragen wat een recht is 
voor iedereen (gezondheid
zorg of kinderbijslag bijvoor-

Herman Lauwer,): "Zolang het debat over de SZ gevoerd wordt in 
termen van 'wie krijgt hoeveel teveel?', in plaatö van 'wie voert welk 
beleid?', u) er geen zindelijk debat mogelijk. 

beeld) en wat via een verplicht 
verzekeringsstelsel moet geor
ganiseerd worden (zoals werk
loosheidsuitkeringen, bijvoor
beeld). 
3. Zien zij niet dat de Sociale 
Zekerheid dus ook andere fi

nancieringen inhoudt (minder 
uit arbeid, meer uit algemene 
middelen) ? 
4. Dat gezondheidsbeleid en 
gezinsbeleid en tewerkstel
lingsprogramma's logischer
wijze ,,deelstaat-bevoegdhe-

den" zijn ? Vlaanderen en Wal
lonië mogen wel beslissen waar 
er een kliniek gebouwd wordt; 
maar hoeveel en hoe groot en 
hoe het al gefinancierd wor
den, daarover hebben ze geen 
beslissingsmacht. Zij beslissen 
wel over studiebeurzen, maar 
niet over kinderbijslag. Zij 
voorzien allerlei gehandikap-
ten-tegemoetkomingen, maar 
niet de invaliditeitsuitkering. 
Zij bepalen waar er werklozen 
kunnen tewerkgesteld worden, 
maar ze hebben geen vat op de 
statuten en reglementen van 
die programma's. 

Zolang het debat over de So
ciale Zekerheid gevoerd wordt 
in termen van solidariteit tegen 
groepsegoïsmie ofvan unitair 
versus splitsen, zolang het kri-
terium is „wie krijgt hoeveel 
teveel", in plaats van wie voert 
welk beleid en met welke cen
ten, zolang is er geen zindelijk 
debat mogelijk 1 

En ook de Groenen trappen in 
die val! 

Herman Lauwers, 
voorzitter VU-kamerfiraktie. 

1 irJimMiwaifiM i^mmnf^i" 

waarvan de mislukking op voor
hand vaststaat, laboratorium-
testen uitgevoerd worden om
dat dit de kassa doet rinkelen. 

En dan te bedenken, opperde Cau
dron, hoeveel overbruggingen (by-
pa<td) al terug dichtzitten vooraleer 
de hartpatiënt het ziekenhui) ver
laat; hoeveel tachtigjarigen en zelfs 
negentigjarigen een openhartchirur-
gie ondergaan; hoeveelgetd dat allcö 
aan de bebutingbetaUr kost via 
lonen, labonderzaeken, bloedtrans
fusies, ligdagen en artsenhonoraria. 
Ten bate van wie en ten koste van 
wie? 

Hoe dikwijls heb ik hier in deze 
kommissie Volksgezondheid en 
elders onze waanzinnige pres
tatiegeneeskunde aangeklaagd 
die dank zij de terapeutische 
vrijheid duizelingwekkende af
metingen aanneemt en waaraan 
het RIZIV doodbloedt?, riep 
Caudron uit. 

REMEDIES 

Volgens het VU-kamerlid vormt 
deze prestatiegeneeskunde in 
veel gevallen zelfs een welover
wogen strategie. Wie het met de 
medische overproduktie niet 
eens is, wordt door de zieken
huismanager op het matje ge
roepen, suggereerde hij. Som
mige ziekenhuudirekties beweren 
dat zij het zakencijfer, zoab ui een 
gewone fabriek, moeten opdrijven 
omdat de ligdagprijs te laag is, 
aldus Caudron. 

In deze medische overkon-
sumptie spelen de ziekenhuis
artsen een kruciale rol. Immers, 
hoe meer een arts presteert, hoe 
meer hij verdient. En dan zijn er 
die nog méér willen via de zwarte 
erelonen, weet Caudron. Hoewel 
het zeer moeilijk is om aan te 
tonen dat deze praktijken op 
grote schaal toegepast worden, 
slaagde Caudron er al verschil
lende keren in om hiervan voor
beelden te geven. Ook verleden 
week kwam hij met het voor
beeld van een gynekologe op de 
proppen, wiens zwart inkomen 
hij op méér dan 20.000 frank per 
dag raamde, bevallingen en ope
raties niet meegerekend. 

In bepaalde ziekenhuizen wordt de 
wet op de centrale inning van de 
erelonen omzeild of gebrekkig toe
gepast, kloeg Caudron verder 
aan. De VU-er vindt het niet 
korrekt dat de vzw van de art
sen de inning organiseert in 
plaats van de ziekenhuisdirek-
tie. 

Minister van Sociale Zaken De 
Galan (PS) moest toegeven dat 
verschillende faktoren de over
produktie in de ziekenhuizen in 
de hand werken. Ze gaf als 
voorbeelden de ontoereikende 
gezondheidspreventie, de ex
plosie van hoogtechnologische 
prestaties, maar ook de druk die 
de patiënt op zijn arts uitoefent. 
De Galan suggereerde enkele 
remedies om deze wantoestand 
uit het ziekenhuis te helpen: de 
responsabilisering van de zie
kenfondsen, het verstrekken 
van informatie aan het publiek 
en de beperking van het aantal 
geneesheren. 

(Pdj) 
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TWEE CVP'ERS NEMEN 

EEN VOEREN-INITIATIEF MET EEN REUKJE AAN 
Onze redaktie ontving een uit
nodiging voor een ietwat rare 
perskonferentie. Met name van
wege de heren Herman Suy-
kerbuyk (CVP-senator) en 
Chris Moors (CVP-kamerUd). 
De brief kwam uit Sint-Mar-
tens-Voeren maar was geschre
ven op briefpapier van de „se
cretaris van de Vlaamse Raad' 
(dhr. Moors). Op de perskon
ferentie wou de VZW ,,Socio-
cuhurele ontvoogding van het 
Vlaamse platteland" haar steun-
aktie ten voordele van het 
schooltje De Plank in St.-Mar-
tens-Voeren toelichten. 

DRINGEND 

De V Z W wil namelijk het 
schooltje „een financieel handje 
toesteken". Deze VZW staat 
onder het voorzitterschap van 
prof. en DF-voorzitter Lieven 
Van Gerven en is een mitiatiel 
van de plaatselijke schoolver-
antwoordelijke Jenny Hoeks en 
de twee genoemde CVP-par-
lementsleden. 

P-SPROKKELS 
• Etienne Van Vaerenbergh 
interpelleerde minister Santkin 
over de toepassing van de on
derhoudsplicht door de 
OCMW's. Deze onderhouds
plicht voor familieleden is op
genomen in het Burgerlijk Wet
boek. „Het gegeven familie ver
zwakt in onze nuuitdchappij en de 
onderhoudsplicht wordt afgewenteld 
op de maatschappij. Uit een recente 
studie van de Vereniging van 
Vlaamse Steden en Gemeenten bleek 
dat niet alle OCMW's in dezelfde 
mate deze kosten terugvorderen van 
de familie. Vele families kiezen in 
funktie hiervan." Het VU-kamer-
lid pleit dan ook voor een uni
forme toepassing van de on
derhoudsplicht. 

I Senator Jos Truyen vindt 
het een schande dat het gerecht, 
tien jaar na het plegen van de 
misdaden, het onderzoek naar 
de bende van Nijvel dreigt stop 
te zetten. Hij vroeg dan ook aan 
Wathelet welke maa.tregelen hij 
zal nemen om de belangen van 
de slachtoffers te vrij'waren. 

B De werking van de parketten 
blijft ondermaats. Het publiek 
verwacht een korrekte bena
dering door het parket. Het 
Brussels parket is bevoegd voor 
een bevolking van 1,5 miljoen 
mensen, die behoren tot twee 
taalgebieden. Dit veroorzaakt 
een aantal onregelmatigheden, 
die eerder reeds werden aan
geklaagd door de prokureur-
generaal zelf. Etienne Van Vae
renbergh is dan ook de pleit
bezorger van de splitsing van 
het gerechterlijk arrondisse
ment Brussel-Halle-Vilvoorde. 

B Paul Van Grembergen 
neemt het niet dat J .-L. De-
haene in Amerika kritiek uitte 
op het internationaal optreden 
van de deelstaten. Dit zou be
tekenen dat de minister het fe
deraliseringsproces in vraag 
stelt. Dehaene zei bezorgd te 
zijn omdat onze staatsstruktuur 
in het buitenland als zeer on
doorzichtig wordt ervaren. 

Frieda Brepoeb: "Het CVP-initiatief voor "De Plank" L) een 
kaakslag aan iedereen die zich in Voeren inzet over alle grenzxn en 
ideologieën heen voor het Vlaams onderwijs." 

De basisschool De Plank zal, 
aldus de uitnodiging, binnen
kort eigentijds vernieuwbouwd 
worden. Want er is ,,rekening 
houdend met het toenemend 
aantal leerlingen en de huidige 
staat van de gebouwen (...) 
dringend nood aan renovatie én 
bijkomende nieuwe klsisloka-
len." 

En de tekst gaat verder: „Het 
ondersteunen van het Neder
landstalig onderwijs vormt al
dus een stevige Vlaamse buffer 
tegen de verfransingsgolf aan de 
oostkant van Voeren. Tevens 
geeft het schooltje de kans aan 
de ouders om hun kinderen ka
tholiek onderwijs te laten vol
gen." 

Onze redaktie deed navraag bij 
Voerense mensen die dagelijks 
bezig zijn met 

Voerense belangen. Hun ver
bazing en ongenoegen omtrent 
dit politiek-gekleurde initiatief 
was groot, ook bij hen die om 
hun CVP-overtuiging bekend 
staan. 

ONWAARDIG 
Wij vroegen Frieda Brepoels, 
provinciaal gedeputeerde voor 
onderwijs in Limburg, naar een 
reaktie over deze zaak. 

Frieda Brepoels: „Reeds jaren 
verkeert de infrastruktuur van het 
privé-schooltje op De Plank in een 
méér dan lamentabele toestand, in 
feite een ruimte voor onderwijs on
waardig. Men hoorde nogal eens: 
nwest dit schooltje niet in Voeren 
gelegen zijn dan was het al lang 
gesloten geworden door de üupektie. 
Allejzini) redenen genoeg voor het 
Provinciebestuur om enkele jaren 
geleden met de VZW te onderhan

delen om het schooltje over te nemen. 
Hierdoor kon voor het volledig oos
telijk gedeelte van Voeren een uit
breiding van het Nederlandstalig 
onderwijs gerealiseerd worden, bo
venop de reeds aanwezige school in 's 
Gravenvoeren (LO + SO), Moe-
lingen (KO) en Sint-Martens-Voe-
ren (KO) met zijn meer dan 600 
kinderen." 

B Toch bleef „De Plank" ver
der bestaan ? 

F. Brepoels: „Het uitzonderlijke 
aanbod vanwege de provinciale over
heid werd door de bkale school-
verantwoordelijke Jenny Hoeks om 
onbegrijpelijke redenen niet aan
vaard. Intussen blijft men aan
modderen UI dezelfde vooroorlogse 
toestand die de kwaliteit van het 
onderwijs ruituurlijk niet ten goede 
komt. Er ut dan ook geen sprake van 
een toenemend aantal leerlingen, 
integendeel Tijdens het schooljaar 
'94-'95 verlieten 8 leerlingen het 
schooltje, op een totaal van ±50 is dit 
natuurlijk niet houdbaar." 

B Welk belang -wordt hier dan 
gediend met dit plotse CVP-
initiatief? 

F. Brepoels: „Als we de uitno
diging tot de perskonferentie be
kijken is dit nu wel duidelijk: nL 
partijpolitieke motieven, geïnspi
reerd door CVP-figuren uit Boe
renbondmiddens. " 

B Wij hoorden in Voeren een 
algemene afkeuring van het 
initiatief. 

F. Brepoels: „ÏLen dergelijk ini
tiatief dreigt inderdaad de samen
hang tussen de Vlaamse Voerenaars 
ernstig te verstoren, en dat is jam
mer. Tevens wordt het ervaren ab een 
kaakslag aan iedereen die zich sinds 
jaren, elke dag opnieuw, inzet voor en 
in het provinciaal onderwijs te Voe
ren. En die dit doet over alle grenzen 
en ideologieën heen, voor een plu
ralistisch aanbod." 

Op de perskonferentie werden 
nog volgende verduidehjkingen 
meegedeeld. De schoolbevol
king van de De Plank bestaat uit 

SENATOR TRUYEN VRAAGT MINISTER WATHELET 

UITLEG OVER „BENDE" 

De slachtoffers en familiele
den van de zgn.Bemk nin Nijvcl 
ontvingen onlangs een brief 
van de prokureur van Chai--
leroi met de mededeling dat 
het onderyoek naar de moord
aanslagen, gepleegd tussen 
1982 en 1985. en waarbij ten 
mjösten 28 mensen het leven 
lieten, zo goed als stopgezet 
wordt. 
De prokureur meldt de be
nadeelden dat „spijtig genoeg A' 
daders tot op heden onbekend blij
ven ". 
De slachtofferss en hun familie 
kunnen als troost het S'ÏO 000 
bladzijden dik tellende dossier 
op de rechtbank van Charleroi 
inkijken. 
Het is blijkbaar de eerste keer 
dat de slachtoffers en hun fa
milie enige „informatie" ont
vangen over de stand van za
ken in dit dossier. 

JiKi Truyen wou van minister 
Watheki nvten of hij maiit-
regelen zal nemen o/n de slacht
offers van misdrijven, zoals bvb. 
de nalvstaanden van de Bende-
daders, te informeren over de 
stand van het gerechtelijk dos
sier. 

Vertrekkend van deze infor
matie vraagt \ 'U-senator Jos 
Truyen Justitie-minister \^'a-
thefet: 

- Js de minister iilvkoord met 
deze besluitx'orming van de 
prokureur van Charleroi ? 

- Dienen er geen bijkomende 
beslissingen genomen te wor
den teneinde opheldering te 
bekomen in de grootste na-
oorlogste moordaanslagen ? 

- Kan de mitiister maatregeien 
nemen teneinde, voor derge
lijke dossiers, de slachtoffers 
regelmatig te informeren over 
de stand \ a n zaken in ihet 
dossier'' 

Afwachten dus wat Tru^-en op 
zijn terecht vragen als ant
woord krijgt. 

48 leerlingen, beschikt over drie 
voltijdse en twee deeltijdse leer
krachten. Nieuwbouw en re
novatie zullen 10 miljoen fr. 
kosten waarvan 70% zal be
toelaagd worden door de dienst 
Infrastruktuurwerken van het 
Gemeenschapsonderwijs, de 
V Z W wil zelf voor de overige 3 
miljoen zorgen. 

Na de jongste Voeren-rel waar
bij de CVP onder het PS-juk 
ging en in het vooruitzicht van 
verkiezingen lijkt het er inder
daad sterk op dat de CVP, nu zij 
opnieuw geen deel meer uit
maakt van de Limburgse de
putatie, haar zware hand op 
Voeren wü leggen. 

(mvl) 
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HET GROTE VLD-REFERENDUM 

VERHOFSTADT EET EIGEN GEESTESKIND OP 
Vindt U dat er een medtaktieplan (MAP) moet komen ? 
Meent U dat de federale regering meer bevoegdheden moet 
aptaan aan Vlaanderen en Wallonië? Op deze en tien 
andere vragen over o.m. de ekotakéen, de arbeiddduur-
verkorting, de stemplicht, de hervorming van de dociale 
zekerheid, de fiskale titop, de beUutting op arbeid, de 
alkoholboetea, de <)oftdrug<), het titemrecht voor migranten 
en ...het referendum vraagt de VLD de Vlamingen 'm. een 
"groot referendum " hun mening te geven. Het ui de eerste 
keer dat een politieke partij aan alle Vlamingen in een 
referendum naar hun mening vraagt over zoveel tema 's. 
Maar buiten deze primeur en de publiciteit die daaruit 
voortvloeit, is de organisatie van dit referendum vooral 
oogverblinding. 

D
at Verhofstadt met zijn 
"groot referendum" veel 
kritiek zou oogsten, was 
voorspelbaar. Alleen al 

omwille van het tijdstip dat de 
partijvoorzitter voor z'n volks
raadpleging uitkoos. De VLD 
zit een beetje over z'n hoog
tepunt heen. De jongste ver
kiezingsuitslagen lieten Verhof
stadt en zijn medestanders in de 
VLD met een kater achter. Een 
verkiezing bleek nog wat anders 
te zijn dan een opiniepeiling. 

En na de stembusslagen van 
juni en oktober verleden jaar 
zakte de VLD niet alleen ook 
terug in de peilingen, de liberale 
partij slaagde er evenmin nog in 
"de politieke eigenda te bepalen ' 
of "het voortouw te nemen", 
zoals partijbesturen dat zo 
graag dekreteren. Het derde 
burgermanifest, een eerste po
ging om terug als politieke 
marktleider de diskussie te be
heersen, werd nauwelijks ge
lezen, laat staan dat er over 
gesproken werd. 

De interne kritiek op Verhof
stadt zwol aan. De liberale par
tijvoorzitter krijgt nog één kans: 
de parlementsverkiezingen. Die 
moesten ten laatste eind dit jaar 
plaats vinden. Maar Dehaene's 
besluit om ze te vervroegen kan 
de VLD slechts verheugen. Het 
"groot referendum" valt nu mid
den in de verkiezingskam-
pagne. 

Ofschoon de VLD zo eerlijk is 
geweest om het te ontkennen, 
geeft ze hoedanook de indruk dat 
de burger nu eindelijk eens mee 
mag beslissen over het beleid 
dat de federale regering in dit 
land dient te voeren. De VLD 

geeft toe dat de resultaten van 
et referendum enkel en alleen 

gebruikt zullen worden als 
VLD-leidraad bij de volgende 
federale regeringsonderhande
lingen. De VLD zal dankzij de 
resultaten van het referendum 
de door de bevolking sterkst 
benadrukte tema's bovenaan 
haar verlanglijst plaatsen. 

Ten eerste, zo funktioneert de 
politiek in ons land niet. Zoals 
De Standaard opmerkte, is het de 
vraag of een partij aan alle bur
gers moet vragen wat ze moet 
verdedigen. Een partij vraagt du 
aan haar leden, formuleert vervol
gend haar voor,)tellen, en legt dié voor 
aan de kiezers. Niet omgekeerd. 

En ten tweede, heeft de burger 
op het woord van de VLD-
voorzitter na geen enkele ga
rantie dat de VLD (laat staan 
het beleid van de volgende re
gering!) met haar wensen zal 
rekening houden. 

Bij een echt referendum, zoals 
er bvb. in Noorwegen een ge
houden werd over al dan niet 
deelname aan de Europese 
Unie, heeft de bevolking die 
garantie wél: een meerderheid 
van de Noren zei Nej eian de 
Unie, en dat had voor gevolg dat 
Noorwegen (in tegenstelling tot 
Oostenrijk, Zweden en Finland, 
Wciar referenda wél een meer
derheid voor toetreding tot de 

De nakende parlementdverkiezlngen vormen de laatdte kand voor 
partijvoorzitter Verhofdtadt. De vervroeging van de verkiezingen zorgt 
ervoor dat het "groot referendum " voor de VLD niet guru tiger kon 
vallen. 

EU opleverden) uit de Unie 
bleef 
Het nu al voorspelbare gebrek 
aan beleidskonsekwenties die 
het VLD-referendum zal op
leveren, kan slechts de politiek 

in dit land verder in diskrediet 
brengen. 
Bij een echt referendum w^ordt 
de bevolking ook slechts één 
tema voorgelegd. De VLD haalt 
twaalf tema's aan die haar 

standpunt zullen richting geven 
voor een volledig regeerpro
gramma. De politiek wordt zo
doende gedegradeerd tot een 
vrije markt van individuele po
litieke konsumenten die hun ei
gen belang verdedigen. Terwijl 
politiek juist te maken heeft met 
de behartiging van het algemeen 
belang. 

Om al deze redenen is dit VLD-
referendum niet in overeen
stemming met het algemeen be
lang, de drijfveer van politici die 
de samenleving, de gemeenschap 
willen dienen. Nochtans kan 
een referendum in welbepaalde 
omstandigheden (bvb. de aan
gehaalde referenda in Zvi^eden, 
Finland, Oostenrijk en Noor
wegen) nuttig zijn. Het was 
zelfs Verhofstadt die de ver
dienste toegeschreven wordt om 
het debat hierover op gang ge
bracht te hebben. Welnu, met 
dit groot VLD-referendum eet 
Verhofstadt zijn eigen geestes
kind op. Waartoe politieke hon
ger (naar aandacht, naar stem
men) een politikus leiden kan. 

Peter Dejaegher 

PRAKTISCHE EN FINANCIËLE MOEILIJKHEDEN 
Een rondvraag bij alïe Vla
mingen organiseren, is een 
prestatie die niet elke politieke 
partij bolgewerkt krijgt. 
Daarom alleen u het "groot 
referendum" van de VLD echt 
een groot referendum. Naar 
we uit Hef Belang van Luntmrg 
vernemen, heeft in het ver
leden ook de SP al met het idee 
gespeeld om alle Vlamingen 
met zo'n enquêteformulier las
tig te vallen. Maar omdat de SF 
dat referendum praktLtch met ge-
organLteerè kreeg, zag de partij 
daar uiteindelijk van af en be
perkten de VlaamécMcuilLiten Zich 
lot een refereru)um onder de eigen 
leden, zo lazen we. 

De V L D schrikt dus niet terug 
voor de praktische en andere 
moeilijkheden. O p de rotatie-
persoen van de liberale uitge
verij Ho.^te werden 2,8 miljoen 
formulieren gedrukt die bin
nenkort in de Vlaamse bussen 
zullen vallen. Elke Vlaming 
kan dit formulier, port betaald 
door de bestemmeling, terug
sturen. Via een advertentie-
kampagne in de media wordt 
de burger opgeroepen om mee 
te doen. De verwerking ge
beurt door een onafhankelijk 
verwerkingsbedrijf (van en
quêtes, niet van afval!). 

VU B-prolessor Thevukien had 
er zijn reputatie van onafhan-
keitjk wetenschapper voor veil 
om op de VLD-perskonferen-
tie te komen vertellen dat de 
vragen technisch gesproken 
politiek neutraal opgesteld 
werden. Het is geweten dat 
sommige politologen bepaalde 
politieke pai*tijen gunstiger ge
zind ziijn dan andere (dat is ook 
maar normaal). 

Sommige van deze weten
schappers adviseren achter de 
schermen bepaalde partijen. 
Het is echter nog wat anders 
om dit ook voor de schermen te 
doen. Zoiets botst een beetje 

tegen de politieke en akade-
mische zeden in dit land. De 
wetenschappelijke dekking die 
Thevissen de V L D aanbood, 
impliceert meteen dat hij het 
mag vergeten om, bvb. in de 
BRTN-verkiezingsshow later 
op het jaar, voldoende kre
dietwaardig te blijven als on
afhankelijk interpretator van 
de uitslagen. 

Volgens de VLD hangt aan het 
geheel een prijskaartje van 16 
miljoen frank. Eigenlijk maar 
tien miljoen frank, want het 
"Groot referendum" van de 
VLD vervangt in de begroting 
van de liberale partij één bur
gerkrant. Na de teleurstellende 
verkiezingsresultaten had de 
VLD immers besloten om haar 
standpunten rechtstreeks bij de 
Vlamingen bekend te maken 
door de verspreiding van vier 
burgerkranten per jaar in alle 
Vlaamse bussen. 

Zo ééntje kost 5 miljoen frank 
aan druk- en verspreidings-
kosten. De vervanging van 
zon Burgerkrant door het 
"Groot reterendnm" duidt me
teen ook aan dat de VLD van 
deze volksraadpleging eigen
lijk hetzelfde resultaat ver
wacht als van haar burger-
kranten: over haar doen pra
ten. 

In de totale kostprijs van 15 
miljoen frank vormt de ver
spreiding van het referendum 
met 5,6 miljoen frank de groot
ste gebudgetteerde post, ge
volgd door de advertentiekam-
pagne (4 miljoen frank). Vol
gens een specialist is het met 
zo'n bedrag mogelijk om één 
keer een halve vierkleuren-
bladzijde (met voorkeurplaat
sing) in alle Vlaamse kranten te 
kopen, aangevuld met één keer 
een dubbele pagina in de week
bladen Knack, Humo en Pa
norama / De Post. Of anders 
gezegd; met die \ ier miljoen zal 

de VLD met ver lopen. 

De drukkosten voor de re-
ferendumformuliercn werden 
op 2,28 miljoen begroot. Er 
werd ook geld voorzien voor 
de telefonische begeleiding 
(men kan bvb. op een gratis 
telefoonnummer extra formu
lieren bestellen) en een pre-test 
bij honderd personen (om te 
zien of de vragen voor de mo
dale burger wel begrijpelijk 
opgesteld zijn). 

Voor posten die de VLD niet 
helemaal zelf in de hand heeft, 
werd ook een bedrag begroot. 
Dit is bvb. het geval voor de 
port betaald door bestemme
ling en de verwerkingskosten. 
Voor elk antwoord dat de VI/D 
op haar 12 vragen terugge
stuurd krijgt, moet ze 19 frank 
afdokken. Daarbij komen nog 
enkele franks per formulier dat 
verwerkt moet worden. 

Wanneer men de begrote be
dragen voor deze onbekende 
posten deelt door de kost van 
elk teruggestuurd formulier, 
bekomt roen het aantal deel
nemers aan het referendum dat 
men bij de VLD verwacht: 
42.000. Hoewei men eerst een 
verwacht cijfer weigerde 
voorop te stellen, konden de 
joemalisten bij de VLD toch 
vernemen dat men inderdaad 
rekent op 30.000 a 40.000 deel
nemers. 

Fout, want het cijfer van 
42.000 staat enkel op deperpóst 
teruggeétmtrde formulieren. O p 
de perskonferentie liet de V L D 
ook weten dat de VLD-mi-
litanten de baan op gestuurd 
zouden worden om formulie
ren op te halen. Stel even dat zij 
dit alleen doen bij de 80.000 
VLD-leden. Zo bereikt men 
theoretisch makkelijk een pla
fond van 120-000 (indien mea 
er in slaagt alle VLD4eden hun 
formulier te laten invullen, en 

het ook te laten ophalen) deel
nemers aan het referendum. 

Wanneer we het begrote getal 
voor de verwerking van het 
referendum, 36LO0O frank, de
len door de kostprijs om één 
formulier te laten verwerken 
(ongeveer 3 fr. per stuk), ko
men we uit op „.120.000 for-
mtilieren. Dat is een pak meer 
dan de 40.000 die de V L D 
schoorvoetend vooropstelde. 
Wanneer het uiteindelijke aan
tal formulieren zal geteld zijn, 
zal de VLD viktorie kunnen 
kraaien om het sukses van haar 
referendum. Of: de VLD heeft 
zich waarschijnlijk op voor
hand mgedekt tegen een ont* 
goochelend laag aantal deel
nemers. 

Het youden er echter ook wel 
eens véél, véél meer dan 
120.000kunnen zijn. in de pers 
werd er al op gewezen dat het 
VLD-referendum makkelijk 
gemanipuleerd kan worden. 
Stel even dat de boerenorga-
nisaties hun leden oproepen 
om massaal deel te nemen, 
kwestie van de indruk te geven 
dat de publieke opinie het 
Mestaktieplan naar de ver
dommenis schiet. 

Of dat de vakbonden hun le
den mobiliseren om een voor
spelbare mening over de ar
beidsduurverkorting te venti
leren. Los van het feit dat hier
door de resultaten op voor-
hajtd gehypotekeerd zijn, kan 
zo'n manipulatie ook een fi
nanciële strop worden voor de 
Partij van de Burger. Elk te
ruggestuurd formulier kost de 
V L D zo'n 22 frank. Mogen we 
U daarom, indien U toch van 
plan was om deel te nemen, 
vragen uw formulier port be
taald door bestemmeling op te 
sturen ? 

(pdj) 
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LMDM 
NIEUW PARLEMENTAIR JAAR TEGEN ACHTERGROND ZWART LEERLINGENPROTEST 

PRESIDENT MANDELA WAARSCHUWT 
VOOR TE HOOG GESPANNEN VERWACHTINGEN 
STELLENBOSCH - De Zuidafrikaaru)e regering heeft 
geen handenvol geld die ze naar believen kan uitdelen om 
aan eenieders verwachtingen tegemoet te komen. Met deze 
waardchuwing opende president Nebon Mandela vrij
dagmorgen 17februari j.L plechtig het parlementaire jaar 
in Kaapétad. Hij beloofde een harde aanpak van miödaad 
en korruptie. Anarchisten en gewelddadige stakers vinden 
geen genade in Mandela's ogen. Intussen protesteerden 
vlakbij het parlementsgebouw zo'n tweehonderd zwarte 
scholieren tegen het onderwijsbeleid in de Wes-Kaap. 

D
e onrust in zwarte onder-
wijsmiddens sleept reeds 
vijf weken aan. Belang
rijkste oorzaak is het on

vermogen van Martha Olckers, 
de onderwijsminister voor de 
Wes-Kaap, om jongeren uit ach
tergestelde regio's tijdig op de 
schoolbanken te krijgen. 

RUYTERWACHT 
Het verzet van de ovei^vegend 
blanke inwoners van Ruyter-
wacht, een voorstad van Kaap
stad, tegen de aanwezigheid van 
drieduizend zw^arte scholieren 
in een buurtschool vormde een 
kristalisatiepunt voor het 
zwarte ongenoegen. In op
dracht van het Nationale On-
derwijskomitee (NOK) pende
len deze leerlingen dagelijks met 
autobussen tussen hun woon
plaats en Ruyterwacht. 

Volgens het komitee wordt de 
school enkel gebruikt voor de 
registratie van scholieren. De 
bewoners zien de zwarte leer
lingen als een bedreiging voor 
de buurt. Hun protestakties gin
gen vaak gepaard met racis
tische oprispingen. Hier en daar 
kwam het zelfs tot schermut
selingen. 

Meer dan tienduizend zwarte 
scholieren en leerkrachten trok
ken afgelopen donderdag naar 
Kaapstad om de gebeurtenissen 
in Ru3?terwacht aan te klagen. 
De betoging kende een cha
otisch verloop. Voorbijgangers 
en joernalisten werden aange
vallen en bestolen. Talloze uit
stalramen sneuvelden onder een 
regen van stenen. De manifes
tanten kregen de steun van de 
Cosatu-vakbond, ANC-volks-
vertegenwoordigers en de Zuid-
afrikaanse KR De Nasionale 
Party heeft de Ruyterwacht-ak-
tie afgedaan als een politiek 
spel: „Kindere word weer eend deur 
ANC gedinde organidati^s doM die 
Naóionale Onderwydkoördineringd-
komitee m'ubruik vir huüe eie po
litieke doelwitte". Na de protest
mars kondigde minster Olckers 
aan dat Ruyterwacht niet langer 
dienst zal doen als registratie-
punt voor zwarte scholieren. 
E^n stellingname die alvast 
wordt aangevochten door de 
Kaapse onderwijsadministratie. 
Die heeft de school erkend en 
zal zorgen voor de nodige boe
ken en schoolmateriaal. 

„VALSE HOOP" 
De volksvertegenwoordigers 
die vrijdag Uciar Kaapstad wa
ren afgezakt om de officiële start 
van het nieuwe parlementaire 
jaar bij te wonen, werden met 
hun neus op het Ruyterwacht-
incident gedrukt. E^n kleine de
legatie van zwarte leerlingen 
had de toestemming gekregen 

om vreedzaam te betogen in het 
stadscentrum. En in z'n ope
ningstoespraak veroordeelde 
Mandela „de racistische weer
stand tegen het gebruik van een 
voormalige blanke school door 
zwarte leerlingen " scherp. Voor 
hem is het duidelijk dat on
voldoende werk is gemaakt van 
het bestrijden van het racisme 
op de werkvloer en elders. 

„Mende moet niet verleid word in 'n 
wereB van vaUe hoop en dink hulU 
kan die regering dwing om te voldoen 
aan eide waaraan hy nie kan 
votèoen nie, al id dit ook geldige en 
geregverdigde eije", aldus de pre
sident over de vaak torenhoge 
verwachtingen van de Zuidafri
kanen. De bevolking moet in
zien dat de regering over uiterst 
beperkte financiële middelen 
beschikt. Daarom moet er open 
kaart worden gespeeld met de 
werkgevers en de vakbonden 
over de begroting. Hij kijkt 
daarvoor reikhalzend in de rich
ting van de Nasionale Ekono-
miese Ontwikkelings- en Ar-
beidraad (Nedlac), het nieuwe 
overlegorgaan tussen overheid, 
Averkgevers en werknemers. Op 
15 mjiart wordt de begroting 
ingediend bij het parlement. 
Aan de vakbonden vraagt Nel
son Mandela krachtig op te tre
den tegen gewelddadige sta
kers. 

De Zuidafrikaanse president 
verklaarde in het parlementaire 
halfrond openlijk de oorlog aan 
anarchie, misdaad en korruptie. 
Het is echter de vraag of Man
dela iets zal durven ondernemen 
tegen Allan Boesak, Winnie 
Mandela, Peter Mokaba en 
Bantu Holomisa; vier vooraan-

Op de achtergrond van de opening van het parlementaire jaar vinden betogingen van zwarte dcholieren 
tegen het onderwijdbeleid plaatd. 

staande ANC-leden die worden 
genoemd in een korruptieschan-
daal. Het gezaghebbende tijd
schrift Finandied en Tegntek vreest 
dat Zuid-Afrika dezelfde weg 
opgaat als andere Afrikaanse 
landen: „Een van die vrae wat die 
owerheid aan homdelf moet dtel, id of 
Suid-Afrika die pad van Afrika 
gaan loop enof hy wil voortgaan om 
dié van 'n ontwikkelde wereld te volg. 
Daar id ongelukkig doveel wat 
daarop dui dat ond in verdkeie be-
langrike opdigte op eerdgenomede 
weg beland het". 

Uit Mandela's speech bleek 
trouwens dat hij niet zo blij is 
met het aanklagen in de media 
van korruptieschandalen waar
bij politici betrokken zijn. De 
ANC-topman zei geen opvoe

ders nodig te hebben om de 
korruptie uit te roeien. 

VERZOENING 
De Zuidafrikaanse regering is 
volgens Nelson Mandela geen 
voorstander van een heksen
jacht tegen politiemensen die 
opdrachten hebben uitgevoerd 
onder het apartheidsregime. Hij 
benadrukte dat de Waarheids
kommissie niet aanstuurt op 
vergelding. De kommissie moet 
de w^aarheid achterhalen en ver
zoening be'werkstelligen. „Nikd 
wat ond doen, nwet lei tot verhoogde 
dpanning en hernieudepolitieke kon-
flik wat ond do goed gedlaag het om 
redelijk in bedwang te bring nie ", zei 
de president over de moeilijke 
taak Vein de kommissie. Poli-

MET ZICHT OP KAAP DE GOEDE HOOP 
De universiteitskampus van 
Stellenbosch in Zuid-Afrika 
zal tot eind '95 de nieuwe leef-

en werkomgeving zijn van 
Filip Vandenbroeke. Deze 25-
jarige licentiaat in de Politieke 
en Sociale Wetenschappen 
(KU Leuven) was vorig jaar 
medewerker van de Volks-
unie-fraktie in de Vlaamse 
Raad. 
In die tijd leverde hij voor 
W I J enkele bijdragen die door 
de lezers op prijs werden ge
steld. Sinds begin februari 
heeft hij een véiste stek in Stel
lenbosch om er de Honneurs-
Baccaleuruskursus in Joema-
listiek te volgen. Filip zal in 
W I J regelmatig artikelen pu
bliceren over de maatschap

pelijke ontwikkelingen in de 
Zuidafrikaanse republiek. 
Vandaag wordt de spits af
gebeten met een bijdrage over 
de toespraak van president 
Nelson Mandela tijdens de 
plechtige opening van het 
nieu'we parlementaire jaar op 
vrijdag 17 februari in Kaap
stad. 
Stellenbosch is de tweede oud
ste Zuidafrikaanse stad (ge
sticht in 1679) en ligt in de 
provincie Wes-Kaap, op 41 ki
lometer van K^ps tad . De tijd 
lijkt er wel te hebben stil
gestaan. Het stadscentrum 
ademt een koloniale, 18de 
eeuwse sfeer uit: kraakwitte 
huizen in Kaaps-HoUandse 
stijl met prachtige bloemen

tuinen en brede, met eiken 
afgezoomde, lanen. De streek 
rond Stellenbosch is bezaaid 
met uitgestrekte wijngaarden. 
Zo'n 14.5000 studenten lopen 
momenteel kollege aian de uni
versiteit van Stellenbosch. 
Daaronder een dertigtal Vla
mingen en Nederlanders. 

De lessen worden gegeven in 
het Afrikaans, de meeste 
blanke Zuidafrikanen spreken 
daarnaast nog een aardig 
mondje Engels. De zwarte be
volking voegt aan deze reeks 
nog één of meer inlandse talen 
toe. 

Vanuit deze leefwereld zal Fi
lip Vandenbroeke ons dus re
gelmatig berichten. 

tieke analisten omschrijven 
1995 als het jaar van de Waar
heidskommissie, maar herinne
ren er ook aan dat dit jaar 
verder •wordt gesleuteld aan de 
nieuwe grondwet. 

Voorts moet de regering komaf 
maken met de diskriminatie op 
basis van ras en geslacht in 
overheidsdiensten. Diegenen 
die onder het Apartheidsregime 
werden benadeeld, moeten nu 
de kans krijgen om hun ach
terstand in te halen. Mandela 
vindt het ongehoord dat valse 
profeten de positieve diskrimi
natie jegens zwarte sollicitanten 
afschilderen als 'n roddidtiede pro
gram tot voordeel van dommige 
mende. 

De overheid zal immers nooit 
ernstig worden genomen door 
de bevolking Indien ze niet op 
alle niveau's de samenstelling 
van die bevolking weerspiegelt. 
Ondanks de presidentiële be
leidsverklaring blijft de Nasi
onale Party erbij dat het huidige 
proces dikwijls neerkomt op 
omgekeerde rcissendlskrimina-
tie. 

De toespraak van president 
Mandela wordt deze week be
sproken in het Zuidafrikaanse 
parlement. Ongetwijfeld zal 
daarbij veel aandacht uitgaan 
naar z'n uitspraken over kor
ruptie- en misdaadbestrijding. 
Het parlement zetelt tot 13 april 
en gaat vervolgens in reces tot 
24 aprU. Van 7 juli tot 7 au
gustus volgt de tweede parle
mentaire vakantie. Met het oog 
op de eerste vrije, lokale ver
kiezingen van oktober '95 ko
men de Zuidafrikaanse volks
vertegenwoordigers niet meer 
samen na 15 september. 

Filip Vandenbroeke 
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UIT DE REGIO 
VU-KONGRES 
11 EN 12 MAART TE BRUSSEL 

OPEN ARRONDISSEMENTSRADEN 
In alle arrondissementen -wer
den de ontwerpteksten van het 
VU-kongres „Vitaminen voor 
Vlaanderen" toegelicht, bespro
ken en geamendeerd tijdens 
open arrondissementsraden. 

De nationale kongreskommissie 
heeft de ontwerpteksten her
werkt op basis van de amen
dementen. De herwerkte tek
sten en de ingediende amen
dementen worden opnieu-w 

voorgelegd op open arrondis
sementsraden, met de eduka-
tieve begeleiding door het Vor
mingscentrum Lodewijk Do
sfel. Alle kaderleden en geïn
teresseerde leden worden ver
wacht en in het bijzonder de 
indieners van amendementen. 

Voor drie arrondissementen lig
gen plaats en datum van de 
vergadering reeds vast: 

- arr. Roeselare-Tielt: zaterdag 

4 maart om 14u.30 in 't 
Lyeeuwke, Hugo Verrieststraat 4 
te Roeselare. 

- arr. Sint-Niklaas: maandag 6 
maart om 20u.l5 in zaal Nectar, 
Driekoningenstraat 48 te Sint-
Niklaas. 

- arr. Dendermonde: dinsdag 7 
maart om 19u.30 in zaal Den 
Ommeganck, Grote Markt te 
Dendermonde. 

BUSSEN NAAR HET VU-KONGRES 
ARR. BRUGGE 

Zondag 12 maart om 12u. aan 
achterkant station. Inschrijven 
bij Joel Boussemaere, Kape
laanstraat 5 te 8310 St.-Kruis-
Brugge (050/35.66.87) of bij 
Hilde Jacques, Gr. De Mu-
elenaerlaan 119 te 8000 Brugge 
(050/33.80.53). 

ARR. T U R N H O U T 

Zondag 12 maart. 

FEBRUARI 
Vr. 24 SINT-GILLIS: Hutsepot-
avond van VU-St.Gillis-Dender-
monde. Om 19u.30 aperitief. Met 
muziek, tombola, en sprekers F. 
Willems over Dendermonde, Jan 
Caudron over de Kamer en Nelly 
Maes over de Senaat. In de Schuur, 
Torbestaat, Sint-Glllis-Dender-
monde. Deelname: 300 fr. 
Za. 25 AALTER: Jaarlijks gezellig 
samenzijn van de Vlaamse Vrien
denkring. Vanaf 20u. in de Ge
meentelijke feestzaal te LotenhuUe. 
Inschrijven bij Mare Van de Walle 
(09/374.10.46). Inkom: 450 fr voor 
Ardeens gebraad. Gastspreker: 
VU-schepen-Gent Lieven Deca-
luwe. 

MAART 

Za. 4 SINT-DENIJS-WEST-
REM: Jaarlijks Vriendenmaal van 
VU-St.Denijs-Westrem/Afsnee. 
Om 19u.30 in Gildenhuis, Loof-
blommestraat. Met aperitief, kaas-
plank, koffie en gebak (500 fn) 
Gastspreker: Lieven De Caluwe. 
Inschrijven voor 28/2 bij Arthur De 
Vylder, of op tel 222.91.83 van 
Anne De Keuckeleire. 
Za. 11 SENT-MARTENS-LA-
TEM: Lentefeest van VU-Latem-
Deurle. Om 19u.30 in de Paro
chiezaal, Laterastraat 32 te S.M.La-
tem. Op het menu: warme been-
hesp. Deelname: 600 frp.p. In
schrijven op tel. 09/282.49.27 
(voormiddag) of storten op rek. nr. 
449-5595561-96 van VU-Latem-
Deurle. 

Za. 18 AALST: Kaas- en Vlees-
avond van FW-Aalst. Om 18u.30 
in Sint-Jan Zaal, Immerzeeldreef te 
Aalst. Deelname: 350 fr., kinderen 
150 fr. 

Zo. 19 AALST: De honden in het 
zegekoor. Eenmanstoneel over 
Irma Laplasse door Aria Theys. 
Om 15u.30 in teatersaal KG De 
Werf, Molenstraat 51. Toegang 250 
fr. (leden VI. verenigingen en +3pas 
200 fr.) Org.: Vljiamse Verenigin
gen. Kaarten: 053/77.44.97. 

Arendonk — garage De Arend: 
l l u . 

Dessel - marktplein: l l u . 15 

M o l - s t a t i o n : l lu .30 

Geel - Grote markt: l lu .45 

Laakdal - marktplein Klein 
Vorst: l lu .55 

Westerlo - Hoek K.Leopold-
laan/bij Jef Thys voor de deur: 
12u.05 

Opstapprijs: 100 fr.p.p. Turn
hout kan aansluiten bij Geel of 
Dessel. 
Inschrijven bij J a n BouUiard 
(014/67.98.85) of Jef Thys 
(014/54.48.07). 
(Andere arrondissementen die 
een gezamelijk vervoer orga
niseren worden verzocht dit zo 
vlug mogelijk aan het alg. VU-
sekretariaat, t.a.v. Guido De 
Backer, mee te delen 1) 

ARR. GENT-EEKLO: 

EEN GOEDE PLANNING... 
HALF GEWONNEN 

Onder dit motto kwamen za
terdag 28 januari een dertigtal 
voorzitters en sekretarissen van 
afdelingen uit het arrondisse
ment Gent-ILeklo samen in het 
Apéut-hotel te Gent. Bedoeling 
was om samen met het arron
dissementeel bestuur een plan
ning uit te werken voor het 
nieuwe werkjaar. De eduka-
tieve begeleiding werd verzorgd 
door het Vormingscentrum Lo
dewijk Dosfel. 

Het jaar '95 wordt een belang
rijk verkiezingsjaar. Uiteraard 
namen we dan ook de tijd voor 
een diepgaande diskussie rond 
de vorming van de lijst voor de 
Vlaamse Raad, de kamerlij st en 
de (nationale) senjiatslijst. Elke 
afdeling kreeg de kans om 
ideeën en vragen te formuleren. 
Het stelde het arrondissemen
teel bestuur in staat een goed 
beeld te krijgen over de te vor
men lijsten. Het in de nabije 
toekomst nog op te richten kies-
kollege weet meteen binnen 
welke krachtlijnen het dient te 
werken. 

lïen maand voor het VU-kon
gres in Brussel, bleven we ui
teraard ook hierbij stilstaan. We 
peilden naar een eerste alge
mene impressie en spraken een 
gezamelijke werkwijze af om als 
arrondissement amendementen 
in te dienen. We beslisten in 
maart, vlak voor het kongres-
weekend, nog eens samen te 
komen om de niet aanvaarde 
amendementen te bekijken en 
om een strategie af te spreken 
om deze eventueel te verde
digen op het kongres zelf. 

Na de lunch ging de aandacht 

naar het afdelingswerk. Er wer
den nuttige afspraken gemaakt 
i.v.m. het doorsturen van af-
delingsverslagen, financiën, de 
kontakten tussen arrondisse
menteel bestuur - lokale afde
lingen, de arrondissementele 
kalender,... Ook de streekpers-
aktie van het nationaal VU-
sekretariaat werd besproken. 
De algemene teneur was po
sitief. Toch bleven veel afde
lingen met meestal technische 
vragen zitten. Vandaar dat de 
opendeurdag van 18 februari 
met instemming onthaald 
^verd. 

Tenslotte werd aandacht ge
vraagd voor de hulidiging van 
Oswald Van Ooteghem. Het ar
rondissementeel bestuur vond 
hét samen met de vertegen
woordigers van de aanwezige 
afdelingen gepast om de jaren
lange trouwe inzet van deze ere-
senator in de schijnwerpers te 
plaatsen. Daarom organiseert 
het arrondissement op 25 maart 
een viering waarbij we de be
trokkene op een gepaste w îjze 
zullen huldigen. 

De bijeenkomst was zo\vel voor 
de afdelingen als voor het ar
rondissementeel bestuur ge
slaagd. Het hele opzet is een 
suggestie voor andere arron-
dissmenten die de kontakten 
met de afdelingen en de VU-
arrondissementswerking in 
globo willen optimaliseren. De 
begeleiding die we hierbij van 
het Vormingscentrum Lodewijk 
Dosfel kregen w âs welkom. 

Karel Van Hoorebeke 
arr. vzt. Gent-E^klo 

GROEPSREIZEN 
NAAR EUROPESE REGIO'S 
TERUG VAN START 
De Europese Vrije Alliantie 
(EVA), het samenwerkingsver
band tussen 20 Europese re-
gionalistische partijen, organi
seert in 1995 opnieuw een serie 
bezoeken aan Europese regio's 
en instellingen. Telkens worden 
kultureel-politieke aspekten ge
koppeld aan een toeristische 
kennismaking met de bezochte 
streek. De EVA zorgt telkens 
voor ontmoetingen met verte-
genw^oordigers van de plaatse
lijke politieke zusterpartij en 
zorgt voor de politieke-kultu-
rele afhandeling van het ge
beuren, lïen erkend reisbureau 
zorgt voor de reservering van 
hotelkamers, de bus- en/of 
vliegreis, de verzekering en de 
financiële behandeling van het 
reisdossier. 

AANBIEDINGEN 
• Naar een zitting van het Eu
ropees Parlement in Straats
burg met bezoek aan de Elzas. 
Onmoeting met de EVA-par-
lementsleden Vandemeule-
broucke (VU), Ewing en Ma
cartney (Scottish National 
Party). Vier dagen, met gids. 

• Naar Friesland. Ontmoeting 
met vertegenwoordigers van de 
Frysk Nasjonale Party. Vier da
gen, met gids. 

• Naar Frans-Vlaanderen. Vier 
dagen, met gids. 

• Njiar Bretagne. Ontmoeting 
met vertegenwoordigers van de 
Union Démocratique Bretonne 
en initiatiefnemers van de DI-
WAN-scholen. Zes dagen, met 
gids. 

• Nêiar Duitstalig België. Ont
moeting met vertegenwoordi
gers van de Partei Deutsspra-
chigen Belgier. Twee dagen. 

• Naar de Europese instellin
gen in Luxemburg en bezoek 
aan Trien Ontmoeting met 
Vlaamse Euroambtenaren. 
Twee dagen, met gids. 

• Naar het Europees Parle
ment in Brussel, de Europese 
Kommissie, het federale par
lement of de Vlaamse Raad. 
Aansluitend een temabezoek 
aan Brussel, met gids. Eén 
dag. 

IN ONDERZOEK EN 
VOORBEREIDING 
• Baskenland. Zes/zeven da
gen, met gids. 

• Zuid-Tirol. 

• Wales/Cymru. 

• Schotland. 

• Aosta. Zeven dagen, met 
gids. 

Alle reizen worden vanzelfspre
kend aangepast aan de wensen 
van de groep die de reis mee
maakt. Bijkomende inlichtingen 
over data, prijs en andere voor
waarden te bekomen bij Rik 
Keyaerts, sekretariaat Europese 
Vrije Alliantie — Europees Par
lement, M O N 2.30, Belliard-
straat 97, 1047 Brussel. Tele
fonisch bereikbaar op dinsdag-, 
woensdag- en donderdagvoor
middag: 02/284.23.94. Fax: 
02/284.91.87. 

(bs) 

•^jy' 

De Europede Vrije Alliantie bereidt een bezoek voor aan Wa-
Ud/Cyntru. Op de foto: het Lake Tol - y - hlym. 

- ^ ^ 

n • • • 
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UEEKEN]) 1 1 / l E MAART " V I T A M I N E N VOOR V L A A N D E R E N ' 

De v u wil met een klare visie naar de eerste rechtstreekse verkiezing van het Vlaams Parlement. De partij 

wil de Vlaamse kiezers voor een duidelijke keuze stellen: een Parlement mét of zonder de ideeën van de 

VU. We staan voor de belangrijkste verkiezingen sinds ons bestaan. We moeten scherp staan! Daarom 

willen we een kongres dat mee dénkt, mee voelt en mee beslist. Zich tenvolle bewust van de inzet van 

de volgende verkiezingen: al of niet meetellen in Vlaanderen. Uw aanwezigheid op dit kongres is dus 

van het allergrootste belang. Niet alleen moeten we onze programmapunten tot op het bot 

uitbenen, de partij wil bovendien een gedurfd kampagne-idee aan u voorstellen. Mis deze 

afspraak niet, vul vandaag nog de deelnemingsbon in. W e kijken er nu reeds naar uit. 
VLAAMSEVRUE 
DEMOKRATEN 

HERSENS OP SCHERP 



WÊm 

Uïï DE REGIO 
ANTWERPEN 

F E B R U A R I 

D o . 23 E D E G E M : Drie Eiken: 
om 20u. voordracht over Grote en 
kleine keukens. Org. : Kulturele 
Kring. 

Vr. 24 B E R L A A R : Dienstbetoon 
van schepen van Kuituur Walter 
Lu3^en. ledere vrijdagavond in het 
gemeentehuis, Markt 2, 1ste ver
diep. Info en/of afspraak 
03/482.11.93. 

Ma. 27 M O R T S E L : Boudew^jn 
Van der Meulen spreekt over „Rod
dels". Om 20u. l5 in zaal Atrium, 
St.Bernadettestraat (Hof Van 
Rieth). Org. : FW-Mor t se l . 

Ma. 27 K A L M T H O U T : J o s Her
mans over ,,Reïncarnatie en re
gressie naar vorige levens"; Om 
20u. in Salon Monida, M.Temmer
manlaan. Inkom: F W - D F - V T B -
leden 200 fr., niet-leden 250 fr. 1 
consumptie inbegr. Org. : F W -
Kahnthout. 

MAART 

D o . 2 B E R C H E M : WUlem 
Jannsens over zijn boek ,,Lieven 
Gevaert, momenten uit zijn leven ". 
Om 20u. in Cultureel Centrum, 
Driekoningenstraat 126. Org. : 
Vlaamse Kring (321.19.86). 

Vr. 3 R I J M E N A M : Vijfde grote 
kwis „Vlaanderen, Europa, De we
reld". Om 20u. in Ontmoetings
centrum Sint Maartensberg. Vor 

info en inschrijvingen: 
016/61.31.69 van Mia Bogaerts-BU-
liet. Org.: VU-arr. Mechelen. 

Za. 11 M E R K S E M : Dansfeest 
Clara Govaert. Deuren 20u.30, 
Aanvang 2Iu. In Klubhuis Vlug 
Vooruit, Keizershoek, Fortsteen
weg. 

Vr. 17 T O N G E R L O / W E S -
T E R L O : Om 16u. spreekt Gina, 
stuwende kracht van DRK'tjes, 
over hun motivatie en belevenissen 
aan het Oostfront. In Kapellekes-
hoef. Org. : SMF-Kempen. 

Za. 18 LAAKDAL: Bal Nieuw met 
gratis drink van 20 tot 22u., aap
geboden door burgemeester Pa
trick Van Krunkelsven, in zaal Cen
trum te Klein Vorst. 

Zo. 19 BERLAAR: Wie gaat mee 
naar het toneel met de nieuwe sche
pen van Kuituur, Walter Luyten? 
Om I9u.46 in Parochiezaal St.Pie-
ters. Info en plaatsreservatie: 
03/422.56.25. 

Vr. 24 SEMT-AMANDS: VU-Len-
tekwis. Zaal De IJzer, Borgstraat 
143. Onspanningskwis voor gele-
genheidsploegen (van 3 tot 5 per
sonen). Inschrijven: 400 f. 12 reek
sen van 10 vragen allerhande. Aan
vang 19u.30. Inschrijven bij Frans 
De Leeuw (062/33.43.61). 

Za. 25 KALMTHOUT: Met F W 
naar het Vlakke Land, met bezoek 
aan Nieuwpoort, Dodengang, 

Diksmuide, Alveringem en Veurne. 
Vertrek om 8u. Berchem Station. 
Terug rond 18u.30. Inschrijven 
vóór 3/3, 870 fr.p.p. 

Za. 25 E D E G E M : 13de Volks
zangavond ,,Kom zing met mij" in 
zaal Elzenhof, om 20u. Inkom 200 
fr. Org.: VNSE, F W , Kulturele 
Kring. 

Ma. 27 K A S T E R L E E : Frank Se-
berechts over ,,Ieder zijn zwarte". 

Om 14u.30 in Hof Ter Rielen (grote 
baan tussen Turnhout en Kaster-
lee). Iedereen welkom. Inkom gra
tis. Org. : Vlaamse Kring en Da-
vidsfonds Turnhout. 

Di . 28 K A L M T H O U T : Bezoek 
met F W aan tentoonstelling „Vla
mingen in Rome" en aan het Hor-
tahuis. Info en inschrijven tot 27/2 
bij Paula Cauwenbergh 
(2329.66.21). 

ANTWERPEN KIEST 
VOOR JONGEREN 
Enige tijd geleden w e r d he t ar
rondissementee l b e s t u u r van 
A n t w e r p e n ve rn i euwd en aan
gevuld met enkele jonge men
sen. D e voorzi t ters toel w e r d 
t o e v e r t r o u w d aan de 29-jarige 
J o r i s Giebens , die h ie rmee de 
zeer verdienstel i jke B o b Loete 
opvolgt . Giebens is be s tuu r s -
sekre tar i s bij de provincie Ant
w e r p e n . 

D e a n d e r e entoesias te jongeren 
die me t de bes t aande en e rva ren 
bes tuu r sp loeg mee het roer in 
h a n d e n nemen zijn F o n s Bor-
ginon, 28 jaar, advokciat en un i 

versi te i tsassis tent ; J ü r g e n C o n -
s tandt , 27 jaar, direktiel id van 
he t Ve rbond van Vlaamse zie
kenfondsen en adviseur v a n mi
nis ter S a u w e n s en K o e n 
T'Sijen, 24 jaar en s tafmede
w e r k e r op he t nationcial V U -
sekre tar iaa t . 

Dooi-winterde par lements leden , 
h a r d e w e r k e r s , s te rke lokale 
manda ta r i s sen en gemot iveerde 
jongeren v o r m e n zo een stevige 
p loeg die vol v e r t r o u w e n k laa r 
s taa t voor de pa r l emen t sve rk ie 
zingen. 

WEST-
VLAANDEREN 

F E B R U A R I 

Vr. 24 W E V E L G E M : Groot VU-
Ledenfeest in de Gouden Fazant, 
Grote Markt 18. Aperitief om 20u. 
Volw. 550 fr., -12j. 250 fr. Inschrij
ven voor 18/2 bij L. Vanoverbeke-
Declercq (066/41.30.38), F Soenen 
(066/41.58.88), G. Debels-Ver-
venne (056/41.17.19). 
Za. 25 lEPER: Vlaams Volksfeest 
in zaal Cieper, Brugseweg, St .Jan-
leper. Vanaf I9u.30. Met aperitief 
en breughelmaal. Deelname: 275 
fr.p.p. Eregasten: J a n Loones en 
Jaak Vandemeulebroucke. Info en 
inschrijving: J ano Braem-Dam-
bruyne (067/20.24.68) of José Boe-
raeve (057/33.33.29). Org.: W I 
i.s.m. VU-Ieper. 
MAART 

Vr. 3 BISSEGEM: Varken aan het 
spit-festijn met gezellig samenzijn. 
Vanaf 20u. in Taverne Bijenhof, 
Moraviestraat te Bissegem. Ape
ritief gratis. Deelname: 450 fr. 
ORg. : VU-Blssegem. 
Vr. 3 ZWEVEGEM: Tekstiel-
kciarting in café 't Boldershof, Ha-
relbekestraat 26. Vanaf 18u. Ook 
op 4/3 vanaf 18u. en op 6/3 van 10 
tot 13u. Org. : VU-Vlaamse Klub 
Groot Zwevegem. 
Zo. 5 D E E R L I J K : Mosselfestijn 
(of kaikoenrollade) van VU-Deer-
lijk. In zaal De Wieke, Molenhoek. 
Vanaf 12u.30. Aperitiefbar vanaf 
l lu .30 . Kaarten aan 450 fr., kin
deren 200 fr., -4j. gratis. Info: Wim 
Vancauwenberghe (056/777.247). 
Vr. 1 7 K O E K E L A R E : VU-Leden-
feest in zaal Amfora, Ringlaan, 
vanaf 19u. Om I9u.30 etentje 
(koude schotel, 300 fr.); om 20u.30 
Toespraken Wilfried Vandaele en 
J a n Loones. Inschrijven voor 12/3 
bij Norbert Vandecasteele, Moe-
restraat 94, 051/58.90.05. Org. : 
VU-Koekelare. 

Za. 18 TIELT: Lentefeest met 
Breughelmaaltijd in zaal Den Ou
den Wal, Ruiseleedsesteenweg 107, 
om I9u.30. Eregast is Johan Sau
wens. Deelname: 460 fr. Inschrij
ven voor 12/3 bij Pascal Engels, 
Begonialaan 23, 8700 Tielt 
(051/40.36.95). 
Vr. 31 B R U G G E : VUJO-fuif in 
zaal Oud-strijdershuis te Brugge. 

EVEN 
HERINNEREN 
AAN MARCEL 
VANDERMOEREN 
D o n d e r d a g 8 februar i w e r d in 
een goedgevu lde k e r k op he t 
L a a r in W o m m e l g e m afscheid 
g e n o m e n v a n M a r c e l Vander -
moeren . G e b o r e n in 1920 v^ras 
M a r c e l reeds ko r t n a de oor log 
b e g o n n e n het pu in te ru imen 
w a a r o n d e r de Vlaamse b e w e 
g ing bedo lven lag. Nie t t egen
s t aande zijn talri jke kroos t , 5 
zonen en 3 doch te r s , m a a r met 
o n v e r w o e s t b a r e s teun van echt
geno te Mar i a , w e r d de spoor
w e g b e d i e n d e afgevaardigde van 
V T B - V A B , B G J G , Vlaams 
Kru is enz. Bij h e m k o n iedereen 
t e rech t voor alles en n o g wat , di t 
alles z o n d e r m a n d a a t . Hij w a s 
het die s a m e n met R. Bellefroid 
als eers ten de V U - k a r aan he t 
rollen b rach t . Toen ech te r in 
1964 n o o d g e d w o n g e n moes t 
o p g e k o m e n w o r d e n o n d e r G B 
w a r e n M a r c e l en M a r i a on
middellijk bere id 2 v a n de 11 
plciatsen op de lijst in te nemen . 
Voor zijn talri jke publ ika t ies 
h a d Marce l , deels als hobby, in 
de ke lder een o u d e d r u k p e r s 
s taan. O n t e l b a a r zijn de u ren , 
dagen en n a c h t e n die hij in zijn 
ke lde r d o o r b r a c h t o m ook onze 
p r o p a g a n d a tijdig in de bussen 
te kri jgen. Brul len k o n hij als 
een l eeuw w a n n e e r er in een 
ar t ikel te veel E s s tonden . D i e 
h a d hij niet genoeg in zijn let-
t e r b a k en d a n moes ten er enkele 
z innen he r sch reven ^vorden. 
Onwaarsch i jn l i jke ve rha len van 
be langeloze inzet. 

D e Leeuwev lag o p zijn kist w a s 
d a n ook een d a n k b a r e en zicht
ba r e hu lde cian een v a n die 
du i zenden anon ieme kleine 
Vlaamse ove r tu igden v a n wiens 
inzet de huid ige genera t ie vciak 
alleen n o g m a a r d r o m e n kan . 

A a n M a r i a en de k i n d e r e n onze 
op rech te dee lneming 1 

B e d a n k t M a r c e l ! 

W a r d H e r b o s c h 

OPENBAAR CENTRUM 
VOORMAATSCHAPPELUK 

WELZUNVAN 
ANTWERPEN 

GENEESKUNDIG 
PERSONEEL 

Volgende bedieningen wor
den openverklaard, met pu
blieke oproep: 

ALGEMEEN ZIEKENHUIS 
MIDDELHEIM 

Labo voor Biochemie 

- 2 plaatsen van klinisch bi
oloog (groep A-3) voltijds. 

De kandidaturen dienen op 
het Secretariaat, Lange Gast
huisstraat 39 te 2000 Antwer
pen toegekomen te zijn, 
uiterlijk op 6.3.1995. 

Inschrijvingsformulier en volle
dige voorwaarden te bekomen 
op de 7e Directie/Personeels
zaken, Lange Gasthuisstraat 
39 te Antwerpen (tel. 
223.57.11). 

Het inschrijvingsrecht bedraagt 
400 fr. 

- ^ ^ ^ WOENSDAG 22 FEBRUARI 1995 



UIT DE REGIO 
VU-KONTICH-WAARLOOS 
IN HET NIEUW 

LIEDEKERKSE RAAD VRAAGT VERZOENING 

De nieuwjaarsreceptie bracht 
weer heel wat leden en sym-
patisanten op de been. Het is 
altijd boeiend om, met kers
verse, goede voornemens in het 
achterhoofd, terug te blikken op 
een jaar -waarin voor de Volks
unie enorm veel is gebeurd. 

De stemming was opperbest, de 
drankjes en hapjes waren prima 
en de toespraak door Kris Van 
Dijck, de jongste VU-burge-
meester van de gemeente Des-
sel, stak iedere aanwezige een 
hart onder de riem. 

Landa De Hert, onze uittre
dende OCMW-ondervoorzit-
ster werd extra in de bloemetjes 
gezet voor haar niet-aflatende 
inzet. Zij kan zich nu volledig 
inzetten voor de verdere uit
bouw van de V W G ! 

Er werd nog lang nagekaart en 
uit dié gesprekken kon men 
duidelijk opmaken: doorgaan... 
want met déze nieuwe koalitie, 
met déze personen die nu aan de 
macht zijn in Kontich, staat ons 
ongetwijfeld nog wat te wach
ten! 

Gelijktijdig met de receptie kon
den de leden ook kiezen voor 
een nieu-w afdelingsbestuur. 
Ook voor deze verkiezing was 

de respons zeer groot! Alle kan
didaten werden verkozen met 
een mooie meerderheid. On
middellijk na de verkiezing wer
den de voornaamste mandaten 
bepaald. 

HET BESTUUR 

De nieuwe voorzitter werd Bert 
Scholiers, sekretaris blijft Ludo 
Saenen en bij de nieuwe pen-
ningmeester(es) Adeline Svinit-
sers zijn de centjes overduidelijk 
in goede handen. 

De andere bestuurstaken wor
den verdeeld onder Erwin Van 
den Bergh, Erik Verreyt, Chris 
Hellemans, Rik Van Kerckho-
ven en Koen Van der Auwera. 

Onze lijsttrekster tijdens de vo
rige gemeenteraadsverkiezin
gen en tevens arrondissemen
teel bestuurslid Hilde Hermans 
is meter van de afdeling en 
maakt eveneens deel uit van het 
nieuw^e afdelingsbestuur. 

De vernieu\vde ploeg -wenst na
tuurlijk het vorige bestuur har
telijk te danken voor de ja
renlange inzet en dankt uiter
aard alle leden voor het her-
nieu-wde vertrou-wen! 

De gemeenteraad van Liede-
kerlte heeft op haar (besloten) 
zitting van 22 december '94 een 
,,motie betreffende maatregelen 
die kunnen bijdragen tot de ver
zoening onder de bevolking". 

De motie -was ingediend door 
VU-raadslid Frans Van den 
Borre. 

De tekst die met meerderheid 
van stemmen -werd genomen 
luidt als volgt: 

„De gemeenteraad is van me
ning dat het 50 jaar na het 
beëindigen van de oorlog tijd is 
om verzoening onder de be
volking te be-werkstelligen. 

De gemeenteraad steunt de 
Vlaamse regering in haar be
slissing om het rapport van de 
Vlaamse raad opgesteld door de 
werkgroep-Bourgeois te ciktu-
aliseren. 

De gemeenteraad dringt er bij 
het federale parlement en de 
federale regering op aan om nu 
een billijke oplossing te geven 
aan het vraagstuk van de ge
volgen van repressie en epu-
ratie. 

De gemeenteraad roept de be
nadeelden op om ten volle ge
bruik te maken van reeds be
staande ^vettelijke -wegen ter 
rechtzetting van eventuele on
rechtvaardige gevolgen van re
pressie en epuratie. 

De gemeenteraad wijst erop dat 
het uitwissen van eventuele in
dividuele asociale gevolgen van 
repressie en epuratie geenszins 
een uitvegen van de geschie
denis betekent. 

De gemeenteraad roept alle in
woners van de gemeente op, 
over alle filosofische en ide
ologische grenzen heen, in een 
geest van verzoening samen te 
bouwen aan een demokratische 

en verdraagzame samenle
ving." 

Tot slot verzoekt de gemeen
teraad het kollege van burge
meester en schepenen deze mo
tie over te maken aan de voor
zitters van de senaat, de kamer 
van volksvertegen^voordigers 
en de Vlaamse raad, de federale 
eerste-minister en de minister
president van de Vlaamse re
gering. 

VIAAM^BRABANT 

BERINGEN ROUWT OM MARIA COLEMONT 
Op 11 februari j.l. overleed te 
Beringen mevrouw Maria Co-
lemont, echtgenote van Albert 
Jacobs. Deze verdienstelijke 
dame werd op 27 november 
1921 te Stevoort geboren, zij 
werd donderdag 16 februari j.l. 
in Beringen onder grote be
langstelling ten grave gedra
gen. 

De familienaam Colemont is een 
bekende naam in het Vlaams-
nationalisme, ook Maria was 
zeer bedrijvig in de kulturele en 
politiek Vlaamse be-weging, 
voor de VU •wsis ze gemeen
teraadslid en schepen geweest 
in Beringen. Daarnaast was zij 
ook oprichtster en aktief lid van 
meerdere kulturele en sociale 

verenigingen, waaronder de 
CMBV, het missiekomitee, 
heemkundige kring, DF, het 
Mijnstreekmuseum, enz. Bo
vendien was Maria Colemont 
ridder in de Orde van Leopold 
II. 
In de persoon van Aïaria Co
lemont verliest de VU van Be
ringen een idealistisch iemand. 

FEBRUARI 
Wo. 22 LEUVEN: Opmaken van 
planning 1995 van VU-Groot-Leu-
ven. Om 20u. in 't Alternatief 
(Campus Irena), Ijzerenmolen
straat 22, 3001 Heverlee. Alle le
den, bestuursleden en kandidaten 
van voorbije gemeenteraadsverkie
zingen zijn welkom. Einde voorzien 
rond 22u.30. 

Za. 25 DIEST: Praatcafé met be
stendig afgevaardigde Herman Van 
Autgaerden, in Ontmoetingscen
trum Scafnis, St.Hubertusplein 1 te 
Schaffen-Diest. Org.: VU-Diest. 
MAART 
Vr. 3 LENNIK: Jaarlijks Mos
selfestijn van VU-Lennik. Vanaf 
18u. in het Gemeentelijk Sport- en 
Ontmoetingscentrum Jo Baetens, 
A. Algoetstraat. Ook op 4/3 vanaf 
18u., 5/3 vanaf 12u. en 6/3 vanaf 
12u. 

bij de jongste gemeenteraads
verkiezingen was zij lijstduwer 
op de lijst Nieuw, met haar ver
trouwde leuze: „Uit liefde voor 
Beringen, ten dienste van ie
dereen." 
De redaktie biedt dhr. Albert 
Jacobs en de rou-wende families 
blijken van diep medeleven bij 
dit plotse afsterven. 

Zo. 5 ELEWIJT: Groot Panne-
koekenfeest in zaal In den Prins, 
Viktor Servranckxstraat 5. Van 14 
tot 19u. Org.: VU-Elewijt. 

Do. 16 LEUVEN: Debat over Mi
lieuproblematiek.. Om 20u. in de 
Rechtenfakulteit De Valk, aula Ze-
ger Van Hee, Tiensestraat. Org.: 
VUJO-KUL. 

Vr. 24 WEMMEL: 1ste Spagetti-
en Lasagne-avond. Vanaf 18u. in 
Cult. Centrum De Zandloper, 
Kaasmarkt 75. Deelname: 200 fr. 
Org.: VU en FW-Wemmei. 

EEN 
ADVERTENTIE 

IN WIJ 
RENDEERT 

02/219.49.30 

i 
Brood- en 
banketbakkerij 

R. DE BEULE 
. Heirbaan 53 

2070 BURCHT 
Tel.: 03/252.70.98 

SPECIALITEIT 

VAN ALLE 

GELEGENHEIDSGEBAK 

Zitplaatsen feest
zaal voor 100 per-

^»^ sonen. Groei 
.T^fti en bussen op 

afspraak 
tegen speciale 
prijzen - toeristen-

""-•-• menu 295 fr. 

Bragge bezoeken is ook 
kennis maken met het 

Vlaams 
Ontmoetingscentnun 

^DeGulden Spoor 

rechtover uitgang parking 

't Zand 22 Brugge 
tel. 050-34.30.82 

* dranken * restaurant 
* snacks * zaal voor 50 pers 

^ DEVRIESE -
woonverllchting 

baron ruzettelaan 78 
8310 brugge 4 

vbaan brugge-oostkamp. 
K 050 35 74 04 ^ 

WOONIDEE 
Cecile Moonen 

Interieur Decoratrice 

WIJ ftebben hart en tijd voor U 

Gordi|nen en Overgordiien 

De beste merken, maken en plaatsen 

Overtrekken van zetels en stoelen 

20 laar ervaring 

Advies voor uw interieur 

Woonidee, Stationstraat 16, 
9280 LEBBEKE 
Tel 052/411573 

Sedert 191 o 
JAN PAUWELS-DE BRAUWER 

Oude Brugstraat 16,9200 Schoonaarde 
Tel. 052-42.32.46 

Wekelijkse rustdag vrijdag tot zaterdag 18 uur 
Jaarlijks verlof december De familiezaak met traditie 

tboerenhof 
CAFE-RESTAURANT-FRITUUR 

Terras - Lunchroom -
Coffeeshop 
Altamlra stone grill 
Prijzen voor groepen 
op aanvraag. 

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

Kostuums naar 
maat 

f Vbrtnees 
J i . . / Steenhouwersvest.52 

^ • ^ ANTWERPEN 

U bent van harte welkom bij 

Karel Van Den Berghe 
B.V.BA 
VLOER en MUURTEGELS 

- Steeds ruime koningen 

- Kwaliteitsprodukten 

- Uitstekende service 

- Keuze uit meer dan 600 soorten 

GENTSESTEENWEG 377 

9300 AALST 

(200 m voor de Vijfhuizen) 

Tel. 053/70.06.64 

^ 1 ^ WOENSDAG 22 FEBRUARI 1995 



VAN KLEIN TOT GROOT 
Wie is er jarig? Dat vragen 
Pascale de Bourgoing en Josse 
Goffïn zich af. Zij zijn de ma
kers van het ?rMiiraam-hoe]i^je. 
Draairaam is een serie kijk-
prentenboeken, uitgegeven bij 
Casterman, die kinderen vanaf 
2 jaar op een ludieke manier 
uitnodigt hun leefwereldje te 
verkennen. Het is een vraag- en 
antwoordspelletje, waarbij kin
deren vormen, voorwerpen, die
ren, enz. herkent. 

Door middel van vragen ver
kent de peuter het verhaal. In de 
boekjes zijn doorzichtige blad
zijden gebonden met daarop een 
tekening. Achter die tekening, 
op de volgende bladzijde, zit een 
verborgen voorwerp of dier. 

In Wie is er jarig? heeft Prikkie 
Egel lïddie uitgenodigd. Ais 
Eddie bij Prikkie aankomt is 
niemand thuis. Daarom gaat 
Eddie de egel zoeken. In het 
bos, aan het meer, op het land. 
Telkens heeft iemand zich ver
stopt... maar telkens is het ie
mand anders. Waar zou Prikkie 
toch zijn? 

In deze reeks zijn reeds een 
achttal boekjes verschenen. De 
volgende onderwerpen komen 
aan bod: de direkte leefwereld, 
vormen en kleuren, beroepen en 
aktiviteiten, feesten en seizoe
nen, lïen pracht van een serie, 
leerrijk en amusant, die peuters 
en kleuters spelenderwijs weg
wijs maakt in de wereld van 
alledag. Het is een uitgave die 
tegen een stootje en vuile peu
tervingertjes kan, want zij is 
gedrukt op glanzend, afwas-
baar, papier. 

Van dezelfde uitgever is Het 
Magisch Oog. Een nieuwe 
reeks boeken om de wereld te 
bekijken in driedimensionele af
beeldingen. Het eerste deel is 
verschenen in juli en was op drie 
•weken uitverkocht. Vele van 
onze lezers hebben -waarschijn
lijk reeds kennis gemaakt met 
deze ,,prentkaarten". Diegenen 
die het nog niet kennen, be
seffen niet wat ze missen. 

Eigenlijk is het een wonder. Hoe 
men in bladzijdenvoUe tekenin
gen verborgen of magische beel
den ontdekt en, wat meer is, hoe 
men ertoe gekomen is deze te 
ontwerpen. ledere bladzijde op-
nieu-w een uitdaging om het 
magische te ontdekken. Een 
handleiding hoe je de tekenin
gen moet bekijken krijg je er 
gratis bij. 

Als je eens iemand een kado 
moet doen en je weet dat die 
persoon van avontuur en 
nieuwe dingen houdt, dan geef 
je die zo een boek. Wedden dat 
je sukses hebt! 

GRIMEREN 

Nu we toch met Uitgeverij Cas
terman bezig zijn, deze maand 
kwam bij haar De basistech
nieken van het Grimeren uit. 
Met karnaval voor ogen heeft 
men de uitgave goed gepland. 

Het boek is onderverdeeld in 
diverse onderwerpen. Bij de in
leiding geeft men informatie in 
verband met benodigdheden en 
basistechnieken. 

De gegrimeerde maskers zijn 
nog eens onderverdeeld in die
ren, clowns, griezels, speciale 
effekten en karnaval. 

"Het maguch oog", diegenen die het nog nut kennen, bedeffen niet wat ze midden. 

Aan de hand van stap-voor-
stap-foto's wordt getoond hoe je 
een luipaard, een hond, een 
clo-wn, een duivel, Dracula, Bat
man, en nog vele andere mas
kers kan maken. Het lijkt al
lemaal heel gemakkelijk, of dat 
zo is moet men zelf uitproberen. 
De uitleg is in elk geval zeer 
verzorgd en... als men het boek 
inkijkt, krijgt men de kriebels 
om het ook eens te proberen. En 
dat is toch wat de uitgever 
wenst... Of niet soms? 

hdl 

c=& Wie id er Jarig? Podcale de 
Bourgoing en Jodde Goffin. Uitg. 
Codterman, Doornik. 1994, 
370fr. 

c» Het Magisch Oog H. Drie-
dimendionele afbeeldingen van 
N.E. Thing Enterprided. Uitg. 

_ Cadterman, Doornik, 1994, 650 

i 
^ '^ De badidtechnieken van het 

grimeren. Lyndy Pindent. Uitg. 
Codtemran, Doornik, 1995, 
645fr. 

EEN MODERNE JOB 
In Hoe overleven we de vrij
heid? pleitte de Leuvense wijs
geer H. De Dijn in 1993 voor de 
herwaardering van allerhande 
bestaande vormen van relaties, 
het ons gegeven netwerk („le
ven in kringen"). Dit netwerk 
zag hij als een oord van ver
trouwen en van zingeving. Hij 
noemde dit oord het ,,mystiek 
lichaam". 

De technokratische kuituur, 
met haar verregaande manipu
latie van leven en samenleven, 
en de konsumptiedruk vernie
tigen dat mystiek lichaam. Het 
„ik", de vrijheid en de zelf
ontplooiing worden tot illusoire 
hoogte opgeblazen. In de prak
tijk leidt dit tot een verbijs
terend verlies aan vertrouwen 
en zingeving als leefklimaat, al
dus De Dijn, die niet alleen 
stond/staat met die vaststelling. 

Tegen die trend in omschreef hij 
zijn opdracht als filosoof = terug 
,,aanleiding worden tot een ver
wonderde hulde aan de kwets
bare glorie van het menselijke 
en aan het mysterie dat daarin 
verschijnt" (blz. 125). lien 
prachtig ^voord over vertrou
wen en zinervaring, onze kwets
bare glorie. Het weten in de 
schaduw van het leven. Dank zij 
die nederigheid terug adem 
voor leven en ^veten. 

In notedop een sterke stelling 
ten aanzien van de scepticus, de 
relativist en de intolerante den
ker. 

HOLISME? 

Kan kennis troosten? (1994) 
houdt deze leidende gedachte 
aan. Niet de brug tussen leven 
en weten moet de aandacht ka
pen, maax de kloof die beiden 
scheidt. 

Elke teorie, die beweert dat ze 
het geheel van de werkelijkheid 

kan vatten, wordt hier in ge
breke gesteld. De intentie zelf is 
fout. Men moet niet streven 
naar een overkoepelend wereld
beeld, waarin de natuurweten
schappen, een metafysisch stel
sel en het religieuze vatten van 
de zin van de realiteit zouden 
samenvloeien. Dit holisme is 
een begoocheling die de aard 
van de wetenschappen en de 
aard van het religieuze 
schendt. 

Holistische wetenschappers 
overschatten het werkelijk
heidsgehalte van hun metodiek 
en van hun teorie. De religieuze 
mens, die holistisch meedroomt, 
miskent de aard van het re
ligieuze ,,ja". Dat ja is ten diep
ste een levenspraktijk, een hou
ding van vertrou^ven, die geen 
nood heeft aan een holistische 
beschouwing en haar schijnbare 
redelijkheid. 

Maskert jacht op redelijkheid 
hier geen angst voor onzeker
heid? Botst dat niet met het 
fundamentele ,,ja" aan wat de 
gelovige een openbaring 
noemt? Het religieuze ,,ja" gaat 
de redenering vooraf, is van de 
orde van het leven en van het 
mysterie zelf. Praktijk en zin
geving, elke speculatie te bo
ven. 

WALT WHITMAN 

Kroongetuige in dit dossier over 
wat zich in eerste instantie niet 
beredeneren maar beleven laat, 
is de Amerikaanse dichter Walt 
Whitman, een tijdgenoot van 
Gezelle. H. De Dijn brengt hem 
zo klemmend in het debat, dat 
enkel een volledig citaat past. 

Over de verdchrikkelijke twijfel aan 
de vertichijndelen, 

Over de onzekerheid, ondanhi alLed, 
dat we wellicht bedrogen worden, 

Dat wellicht vertrouwen en hoop 

tendlotte, dlotdom. dlecbtd dpeculatied 
zijn, 

Dat wellicht de dingen die ik waar
neem, de dieren, planten, menden, 
keuveld, degiuidterende en étromende 
waterlopen, 

De luchten van dag en nacht, kleu
ren, denditeiten, vormen, wellicht 
nietd anderd zijn (ongetwijfeld nietd 
anderd zijn) dan liludied, en de echte 
werkelijkheid nog dteedd niet ge
kend, 

Bij mij worden deze en andere twij-
feld paradoxaal beantwoord door 
mijn geliefden, mijn bedte vrienden, 

Telkend de geliefde met mij gaat of 
lange tijd bij me zit, en me bij de 
hand vadthoudt, 

Telkend wanneer we omgeven en 
doordrongen worden van de duhtiele, 
de ongrijpbare atnwéfeer, van de zin 
niet op te dluiten in woorden en 
redenen, 

Dan word ik vervuld van onzegbare 
wijdheid, 

Dan zwijg ik, en verlang ik nietd 
anderd, 

Ik kan niet antwoorden op de vraag 
over de verdchijndelen, of over on-
dteifelijkheid na de dood, 

Maar ik ga of zit onverdchdlig, ik 
ben voldaan, 

Hij houdt me bij de hand en 
heeft me volkomen bevredigd. 

(1860) 

Een warme en erg toegankelijke 
voorstelling van Wittgenstein 
wordt als sluitstuk aangeboden. 
Het z^vaarste argument -wordt 
als laatste aangereikt. Deze 
non-conformistische filosoof 
was al de hele tijd anoniem 
aanwezig in de denkweg van de 
Leuvense hoogleraar. 

JOB 

Wat hier afgewezen wordt, is 
niet de nieu-wsgierigheid om te 
weten. Evenmin de mogelijk
heid van rationele deeluitspra-
ken vanuit een gelovig ja. 

Afgewezen wordt een totalitair 
gelaat van het -weten, dat zich in 
de plaats van het leven nestelt. 
Terzelfdertijd wijst H. De Dijn 
een religieus betoog af, dat het 
vertrouwend ja tekort doet, er 
het risiko van weigert. 

Namens de existentie protes
teert de academicus net als Job . 
Terwijl J o b vanuit zijn vertrou
wen het leed om het bestaan 
uitschreeu-wt, teoriseren zijn 
vrienden er maar op los. Vanuit 
een vermeende kijk van bovenaf 
denken ze wat te zeggen over 
het leven en het mysterie dat 
daarin verschijnt. Ze komen 
niet eens in de buurt van de 
werkelijkheid en de levende 
Job . Vanuit het leven zelf daagt 
J o b het leven en God uit tot 
taal. Zo ontstaat er een asym
metrische konversatie, die zin 
baart. Een nieu-w ,,ja" -wordt 
geboren, ^vaar de teorie niets te 
bieden had. 

Doorheen de keuze voor een 
tegenstellende stijl -wijst De 
Dijn aan alle ingrediënten de 
oorspronkelijke plaats toe, 
verre van onwijs. Een niet ge
ringe verdienste. 

Mare Cels 

•=* Hoe overleven we de vrijheid? 
Herman De Dijn. Uitg. 
PelckmandlKok Agora, Kapel-
Un. 1995,144 blz. 490fr. 

<=» Kan kennid 'troodlen ? Her
man De Dijn. Uitg. 
PelckmandlKok Agora, Kapel-
Un. 1994, 152 bic., 495fr. 
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AAN ZEVENDE UITGAVE TOE 

EUROPEES JEUGDFILMFESTIVAL 
H e t n u al 7de E u r o p e e s J e u g d -
filmfestival V laande ren speel t 
o p n i e u w in A n t w e r p e n , van 27 
februar i tot 4 maar t . H e t is 
a lweer gegroeid, me t een Focus 
o p Ier land, w a a r i n zelfs een 
volwassenenlu ik , een w o r k s h o p 
animatiefi lm en video, een ten
toonste l l ing r o n d k i n d e r e n in de 
film, en ve r ton ingen v a n de 
M e e s t e r s van de E u r o p e s e ani
mat ie . E r is ook n o g een k o m 
peti t ie en daa r in zijn t ien films 
o p g e n o m e n . E^n gra t i s festival
k r a n t w a a r i n alle info is op
g e n o m e n is te bestel len op tel. 
03/232.64.09. 

RUIM AANBOD 
E r is de Zvwtserse E i n Frosch , 
D e r K u s s , Z-wei K ö n i g e , een 
d o k u m e n t a i r e over de krea t ie 
van een mar ione t ten tea te r . Ui t 
Po r tuga l k o m t A t é Amanha , 
M a r i o (Tot morgen , M a r i o ) , 
over een acht jar ige die voor zijn 
twee zusjes zorgt , me t vade r op 
het ke rkho f en m o e d e r in he t 
hospi taal . Svarte P a n t e r e ( D e 
zwar t e pan te r s ) k o m t uit N o o r 
wegen , een speelfilm die op dit 
ogenbl ik e rg ak tuee l is, omda t 

De mooie affiche voor Ein Frodch, der KiMd, zwei Könige. 

BEETHOVENS MISSA SOLLEMNIS 

MONUMENT 
WORDT GEBED 

H e t w o o r d hoogmis r o e p t bij 
ons de g e u r v a n wierook , de 
lijn van een sp i t sboog en on
vergeteli jke m o m e n t e n me t de 
Schola C a n t o r u m op, zoals 
f larden van wee f s tukken v a n 
Pa les t r ina die w e ooit in de 
G e n t s e S in t -Baafska tedraa l 
zongen, en voora l de gewijde 
k lank van het g regor iaans die 
ons in deze tijd v a n v lucht ige 
i n d r u k k e n nog het bes t bi j 
blijft. 

Bee thovens Miéöa SoUemni) is 
een u i t d r u k k i n g van zijn pe r 
soonlijk c redo , een mengsel 
v a n angst , twijfel en hoop , 
m a a r ook een lofzang aan 
God . Z e hoo r t in dezelfde rij 
als Verdi 's Requiem en M o -
zar t s Kroningdmi), even 
g roo t se b o u w w e r k e n , m a a r 
d o o r h u n o m v a n g en k r a c h t 
ee rde r geschik t v o o r paleis 
dan voor altaar. Wij stellen ze 
ons niet v o o r in de gewijde 
ru imte van een ka tedraa l , laat 
s taan b innen de m u r e n van en 
c is terc iënzerabdi j , terwijl wij 
da t wel mogelijk ach ten voor 
een vioolsonate van Bach of 
een simfonie van Bruckner , 
schi jnbaar profane w^erken, 
m a a r ve r van de ^vereld af. 

D e M i s s a SoUemnis w e r d be 
dach t voor de inwijding van 
ciartshertog Rudol f als bis
s chop van O l m ü t z . M a a r 
Bee thoven w e r k t e er vier j aa r 
aan en in tussen w a s de bis
s chop aanges te ld o n d e r de to 
nen van een mis van H a y d n . 
M a a r n i emand d e n k t momen
teel n o g a a n de aanleiding, en 
he t w e r k s t u k zelf v inden wij 

aangr i jpender d a n het sluit
s tuk v a n zijn negende sim
fonie. Schil lers Ode an die 
Freude, s t a m m e n d uit dezelfde 
per iode . 

D a t Bee thoven een religieus 
w e r k voor ogen s tond blijkt 
uit een kan t t eken ing in een 
a g e n d a of een ka l ende rb l ad : 
,,. . .om de w a r e k e r k m u z i e k te 
schri jven (moet ik) alle kerk-
kora len de r m o n n i k e n door 
nemen. . ." . M o n u m e n t of ge
bed, he t h a n g t van de visie 
van de d i r igent af. Phi l ippe 
H e r r e w e g h e kiest v o o r de
votie en vermijdt het tea t ra le . 
H e t moois t zijn de m o m e n t e n 
v a n verst i l l ing zoals de 
s m e e k b e d e om v rede in he t 
A g n u s D e i in een were ld die 
w^erd gete is terd d o o r oor lo
gen, en de vioolsolo in het 
Benedic tus , be rus t ing of en
ge lenzang. M a a r er is ook de 
m a r k a n t e persoonl i jkheid van 
Bee thoven zelf. D a a r d o o r 
\vord t het gloria een b r e e d 
fresco e ind igend in een gril
lige fuga, ho ren \ve d e t rom
pe t t en van he t laatste oordeel , 
en w o r d e n de p a u k e n d r age r s 
van felle emoties . Toch blijft 
de M i s s a SoUemnis in de eer
ste p laa ts een vokaal w e r k . D e 
vier solisten, la Chapel le Roy
ale, en het Col legium Vocale 
z ingen homogeen en me t 
gro te zin voor k leur en scha
ker ing , waarb i j serenitei t en 
ha r t s toch t m e k a a r in even
wich t houden . Bee thovens 
m o n u m e n t is gebed gewor 
den . 

( w d b ) 

het gaa t over mensen die vech
ten om d ie renrech ten . 

G e e n slechte film, alleen een 
beetje te idealistische en r o m a n 
tisch voorgeste ld , zelfs b i n n e n 
de h a r d e akt ies die w o r d e n ge

voerd . D e D e e n s e animatiefi lm 
A b e m e of d e t h e m l i g e v a r e n 
( H e t gehe ime w a p e n ) is het 
ve rhaa l van r ival iserende apen-
families en de Bosnische speel
film Magaréce G o d i n e ( D e on
d a n k b a r e leeftijd), een film over 
he t overschr i jden van de g rens 
van k ind n a a r vo lwassenhe id in 
het Joegos lav ië van vlak voor 
de Tweede Were ldoor log . 
D e Z w e e d e Fr ihets l igan ( D e 
vri jheidsstr i jders) is Arab i sch 
gesp roken , o m d a t hij in een 
d o o r oor log gete is terd Beiroet 
speelt, w a a r een o n d e r n e m e n d 
meisje van tien, de leidster is van 
de Vrijheidsstr i jders, een jon-
g e n s b e n d e . Will ie's War (Wil
lie's oor log) k o m t uit Enge land . 
H e t ver te l t he t ve rhaa l van Wil 
lie, die t i jdens de b o m b a r d e 
m e n t e n van L o n d e n w o r d t ge-
e v a k u e e r d n a a r he t Engelse 
p la t te land. 

Een militair d r a m a gaa t zich 
afspelen, waarb i j de v a d e r van 
Willie zal w o r d e n gedood . 
Lotta Flyt tar H e m i f r a n (Lxjtte 
g£iat w e g van huis) heeft alles 
w a t een boek van Ast r id Lind-
g ren heeft, en het gaa t d u s ook 
om een boek v a n hsiar. Cache 
Cash (Vers topper t je) is een 
leuke, goed in e lkaar ges token 
F r a n s e avonturenf i lm v o o r de 
ie twat o u d e r e jeugd, w a a r i n een 
bankoverva l , dieren, s lechter i
ken en goeie v rouwen , m a a r 
bovena l enkele vindingr i jke 

k i n d e r e n de d iens t u i tmaken . 
Ik w e e t niet of m e n in Vlaan
de ren de helemaal niet s to rende 
seks- en n a a k t s c è n e erui t heeft 
geknip t , m a a r sommige o u d e r s 
zouden dit misschien iets te ver 
geland k u n n e n v inden . An to ine 
ziet enkele b a n k r o v e r s h u n bui t 
ve r s toppen , een van de m a n n e n 
is de v a d e r v a n zijn bes te vr ien
din, Lisa. Hij beslui t hen niet 
aan te geven, m a a r verp laa t s t 
he t geld. D a n beslui ten Anto ine 
en Lisa op een dcig samen w e g te 
lopen en het geld helpt hen 
daarbi j na tuur l i jk e rg veel. 
M a a r Alax, de a n d e r e boef, zit 
hen op de hielen. 
E r volgen nogal vi'at o n t s n a p 
p ingen op 't n ipper t je . M e t The 
secret adventures o f Tom 
T h u m b ( D e b iza r re a v o n t u r e n 
van Klein Du imp je ) w e r k t e n de 
B B C , L a Sep t en enkele film
maa t schapp i jen samen om een 
wonderbaa r l i j ke demons t r a t i e 
te geven van het E u r o p e e s k u n 
nen op gebied van an imat ie en 
t echn ieken . 

J e zit werkel i jk v e r b a a s d te 
ki jken en in d e helft van de film 
b e d e n k je, da t als er n u ook nog 
een goed verhaa l w a s ge\veest , 
di t een v o l m a ^ t e film h a d k u n 
nen zijn. E r ^vas stof voor t ien 
minu t en — en da t w a s de oor
spronkel i jke bedoe l ing — m e n 
m a a k t e er een u u r van . 

( w s ) 

DE AKADEMIE VAN MEESTER VLEK 
M e t de akademie van A m b r o -
sius Vlek be landen ^ve letterlijk 
in de sprookjeswereld . D e aka
demie is immers een kostschool 
geleid d o o r M e e s t e r Vlek die 
gelegen is in een u i tges t rek t 
p a r k vol dalen, k loven en ra
vijnen, omgeven d o o r een hoge 
muur . In deze m u u r zit ten on
te lbare gesloten deurt jes die elk 
toegang geven tot een a n d e r 
sprookje. Alle sprookjes zijn er 
te v inden , doch alleen M e e s t e r 
Vlek heeft de sleutels van de 
verschi l lende poort jes . 

D e assis tent van M e e s t e r Vlek 
is M a t t h e u s , een geleerde 
spreeuw^, die in een vor ig leven 
een pr ins was . Di t ve rk laa r t hoe 
he t komt da t M a t t h e u s k a n p ra 
ten, zij het •wel d o o r alleen het 
ach t e r s tuk van w o o r d e n uit te 
sp reken . 

A d a m Stribbelt je is een leerling 
van de akademie , w a a r o p t rou
w e n s alleen jongens zijn toe
gela ten wiens v o o r n a a m met 
een a begint . A d a m , he t de rde 
hoofdpersonage in dit boek, 
rciakt gefascineerd d o o r de fi
g u u r van zijn mees te r en beslui t 
v r i endschap te sluiten met de 
s p r e e u w om alles v a n M e e s t e r 
Vlek te we ten te komen . 

W a n t , zoals de lezer al kon 
ve rmoeden , is M e e s t e r Vlek 
geen gewone leraar. Hij is te 
gelijk uitvinder, magiër, we ten 
schapper , genezer van zieke 
v o o r w e r p e n en een fantast ische 
kok . M e t zijn ve rg ro t i ngspomp 
m a a k t hij alles groot , met een 
flesje g roen sap b e h o u d t hij zijn 
geheugen , met gek leurde s tuk-

kjes glas bere id t hij he t e ten van 
de leerl ingen en dit zijn n o g 
m a a r enkele van zijn mees t 
spek takula i re u i tv indingen en 
k u n s t e n . 

O p de school van M e e s t e r Vlek 
krijgen de leerl ingen geen tafels 
van vermenigvuld ig ing , schoon-
schrift of s p r a a k k u n s t te leren, 
wel vlekkografie , le t te rsp innen, 
genezen van zieke hu i s r aad en 
aa rd r i j k skunde g e k o m b i n e e r d 
met voetbal . E r w o r d t niet al
leen geleerd, ook veel gespeeld 
en ui ts tapjes gemaak t . 

Toch k o m t er een e inde a a n het 
rust ige leven op de akademie . 
D e d a g da t k a p p e r FUip me t 
s laande d e u r e n ve r t r ek t en 
dreigt zijn twee zonen in te 
schri jven op school, gaan M e e s 
ter Vlek en zijn school zien
de rogen ach te ru i t . D e hele aka
demie blijkt niet mee r d a n een 
sprookje te zijn... 

H e t b o e k is geschreven in een 
vlot leesbare taal en k a n kin
deren , die g r a a g sprookjes en 
fantas ieverhalen lezen, zeke r 
a a n s p r e k e n . Toch is het veeleer 
geschik t voor lezers vanaf t ien 
jaar. "De eikademie v a n M e e s t e r 
Vlek " beva t v a a k moeilijke zin
nen en w o o r d e n (bvb . g rena 
dier, stiletto, e t iquet te , helle
baardier , pos teren , . . . ) . Alis-
schien k u n n e n w e da t de schri j 
ver. J a n Brzechw^a, een Pools 
a d v o k a a t en gekend k inde rboe 
kenschr i jver niet verwij ten, 
m a a r •wel de ver ta lers Ka ta r -
zyna Wiacek en J o s Be rndsen . 
D e talrijke z^wartwit-tekenin-
gen van J a n M a r c i n Szance r 

zijn sfeervol en o n d e r s t e u n e n d 
v o o r het verhaa.1. 

( e d ) 

c^ De akademie van Meester 
Vlek. Brzechwa Jan. Uitg. Fon
tein (voor Vlaanderen: West
land, SchoUn), 1994, 160 bL, 
550fr. 
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MGELWERK 

EEN EIGENZINNIGE 
SELEKTIE 
ZATERDAG 25 FEBRUARI 

THE COMMITMENTS 
Regisseur Alan Parker engageerde in 1991 twaalf totaal 
onbekende Ierse jongelui om een groep Dubliners uit de 
arbeidersklasse te spelen, die een rhythm & bluesorkest gaan 
vormen. Muziek blijkt het enige wat hen uit hun isolement kan 
halen en die kans grijpen ze dan ook onvoorwaardelijk. (Ka 2, 
om 21u.30) 

THE MAN WHO SHOT LIBERTY 
VALANCE 
Westemklassieker van John Ford (1962) waarin hij een 
bitterzoet afscheid neemt van de heldhaftige romantiek van het 
genre. Met sterke rollen van John Wa3me, James Stewart en 
Lee Marvin. (Ned. 1, om 23u.34) 

Z O N D A G 26 FEBRUARI 

BLOODHOUNDS OF BROADWAY 
Amerik.-komische film van Howard Brookner (1989) rond een 
groots opgezette oudejaarsavond-party in Broadway anno 
1929. Met Madonna als nachtklubzangeres, Rutger Hauer als 
gangster, Randy Quaid als een ongelukkige minnaar. Matt 
DiUon als gokker, enz. (Ka 2, om 22u.) 

MAANDAG 27 FEBRUARI 

THE OMEN 
Gregory Peck wil zijn vrouw Lee Remick het verdriet over 
haar doodgeboren kind besparen en laat een vondeling in de 
plaats leggen. Het kind groeit normaal op, maar op 5-jarige 
leeftijd kijkt Damien glimlachend toe wanneer het kin
dermeisje ten gevolge van zijn pesterijen zelfmoord pleegt. 
Amerik. horrortriller uit 1976. (VTA, om 20u.30) 

Gregory Peck en familie in de deiuationele horrorfUm The 
Omen. Maandag 27 februari op VT4 om 20u.30. 

D I N S D A G 28 FEBRUARI 

LA VACHE ET LE PRISONNIER 
Fernandel is ongetwijfeld één van de grootste Franse komieken 
aller tijden. In deze komedie van Henri Vemeuil (1959) is hij 
als Franse krijgsgevangene tewerkgesteld op een Duitse 
boerderij. Hij kan ontsnappen en neemt een koe mee om 
onderweg niet lastig gevallen te worden. Een leuk verhaal, 
gebaseerd op ware gebeurtenissen. (A2, om 20u.50) 
W O E N S D A G 1 MAART 

CITY SLICKERS 
Drie vrienden uit New York zoeken een uitweg uit hun midlife-
krisis. Na verschillende mislukte pogingen besluiten ze uit
eindelijk twee weken te gaan werken als veedrijvers in 
Colorado. Leuke Amerik. komedie (1991), met Billy Crystal, 
Daniel Stern en Bruno Kirby. (TV 1, om 22u.05) 
VRIJDAG 3 MAART 

THE FORMULA 
Amerik. triller (1980) met George C. Scott, Marlon Brando en 
Marthe Keiler. Politieman Caine uit Los Angeles is vast
besloten de moordenaar van zijn beste vriend te pakken te 
krijgen. Het spoor leidt naar Europa, naar een oliemagnaat met 
een nazi-verleden en naar een geheime forniule voor een 
nieuwe syntetische brandstof. (VT4, om 20u.30) 

MISSISSIPPI MASALA 
In 1972 ontvlucht een 40-jarige Indiër met zijn vrouw en 
dochtertje Oeganda en het regime van Amin Dada en vestigt 
zich in Alississippi. Jaren later is zijn dochter een knappe 
vrouw geworden en wordt verliefd op een werklustige zwarte 
jongeman. Knappe Amerik. film van Mira Nair (1990) rond de 
problemen die interraciale relaties met zich mee kunnen 
brengen. (TV 2, om 22u.50) 

DIK, RUIG EN ONEERLIJK 
'k'k De AustraUsche Muriel's 
Wedding van P.H. Hogan, niet 
te verwarren met Crocodile 
,,Hogan" Dundee, is het verhaal 
van een lelijk eendje, dat in 
opstand komt tegen die mensen 
die haar eronder proberen te 
houden. Ze is dom, dik en voor 
niks goed, zegt ze zelf wel eens, 
en iedereen in haar omgeving is 
direkt bereid om haar gelijk te 
geven. Haast patetisch loopt 
Muriel Heslop in verschrikke
lijke kleren, soms ziet ze er niet 
uit, en als kijker, die w^eet dat 
hij/zij heel wat mooier is dan zij, 
voel je je erg gemakkelijk. Op en 
dag zal Muriel echter zelfver-
trou'wen winnen. Vooraleer het 
echter zo ver is, heb je al heel 
wat lachjes en lachbuien achter 
de rug. Een prettige en soms 
sentimentele film. 

•^•^•^ Toen wij de zaal verlieten 
na het bekijken van Quiz Show^ 
van Robert Redford, vond ik dit 
niet eens zo'n goeie film. Maar 
onderweg, nadenkend, ging de 
film steeds sterker nawerken, 
zodat ik uiteindelijk bij thuis
komst een erg positief stukje 
noteerde, wat ik hier nu laat 
volgen. Als je de film bekijkt in 
het kader van wat Bruce 
Springsteen zingt „57 kanalen 
en niets op de buis", krijg hij een 
heel ander aspekt. Kommerciële 
kanalen moeten scoren, Ivan 
Heylen moet het zw^arte gevaar 
FUip De Winter naar de studio 
halen en een week later andere 
zwarte gevaren zich laten uit
kleden in datzelfde programma, 
want het gaat om de kijkcijfers. 
En kijkcijfers kunnen ook ge-
kreëerd worden als men bereid 
is het spel vals te spelen. En 
daarover gaat de film van Red
ford, die is gebaseerd op een 
Wciar gebeurd feit uit de ge
schiedenis van de Amerikaanse 
televisie. In de jaren vijftig werd 
daar systematisch geknoeid met 
het kwisprogramma Twenty-One, 
waar het herhaaldelijk gebeurde 
dat een kwisfenomeen geheel 
Amerika aan de buis kon 
boeien. Maar wat bleek, ze had
den zeer dikwijls de antwoor
den — soms op een erg subtiele 
manier — vooraf gekregen. Erg 
goed gemaakte film, met ster
rollen voor John Turturra en 
Ralph Fiennes, en eigenlijk doe 
je met enkel hen te vernoemen 
de andere akteurs te kort. 

-k'k'k The River Wild is een 
goedgemaakte en sterke triller 
over een gijzeling. Gail (Meiyl 
Streep) woont met Tom (David 
Straithairn), een architekt, en 
twee kinderen en een hond in 
Boston. Ze besluiten een ri-
viertocht te gaan maken. De 
avond voor de trip slaan de 
stoppen door en je ziet onder de 
oppervlakte een kokende vul
kaan. Maar de tocht gaat door. 
Gaü neemt haar zoon Roarke 
mee, wiens tiende verjaardag 
trouwens de aanleiding is voor 
deze tocht, en net op het laatste 
ogenblik komt Tom ook nog 
aanzetten. Gaü die ooit een ri-
viergids was, is een ervaren 
roeister, en zij neemt dan ook de 
leiding. Drie mannen volgen 
hen echter en het wordt een 
soort wedstrijd. Wanneer op 
een dag de gids van de andere 
boot verdwijnt besluit Gail de 
vriendelijke Wade (Kevin Ba
con) en diens vriend Teny te 
helpen. Wade die de situatie al 
snel doorheeft begint Gail avan
ces te maken. Als je zow^at ie-

Tegen de achtergrond van al het buitenlandde filmgeweld kwam ook 
een Vlaanue film uit. Met de niet-mi)-te verstane titel Manneke 
Pió, met o.a. Antje De Boek en Ann Peeteréen. 

•s « « » C @ • • 

dereen hebt leren kennen barst 
eindelijk de bom. De vriende
lijke Wade heeft namelijk samen 
met Terry een overval gepleegd 
en sleept maar liefst 250.000 
dollar mee. Ze hebben trouwens 
al twee mensen omgebracht. En 
wie anders dan Gail zou hen 
kunnen helpen ontsnappen ? 

Meryl Streep is in grote doen in 

deze film die een zelden geziene 
heldin neerzet, iets wat niet zo 
vanzelfsprekend is, want film
heldinnen zijn meestal niet van 
deze ruige soort. Cultfilmen als 
Deliverance en Southern Comfort 
zitten het dichtste bij de sfeer 
die regisseur Curtis Hanson 
weet op te roepen. Goed! 

W. Sneer 

EN OOK DIT NOG. • • 

ZONDAG 26 FEBRUARI 

ZE ZUN ZO LAF, MIJNHEER 
Dirk Trioen bracht een tijdje geleden de struktuur van de ,,bende 
van de miljardair" aan het licht en schreef er een boek over. Deze 
bekeerling kan evenwel nergens werk vinden, wordt door het milieu 
nog steeds bedreigd en door de overheid genegeerd. Een reportage 
in NV De Wereld. (TV 1, om 22u.05) 

MAANDAG 27 FEBRUARI 

100 JAAR GEVAERT 
Lieven Gevaert, die in 1984 overleed, was één van de pioniers van 
de fotografie en de industrialisering van het produktieproces van 
lichtgevoelige emulsielagen. Een portret van een suksesvoUe en 
Vlaamsgezinde ondernemer en zakenman. (TV 2, om 21u.) 

D O N D E R D A G 2 MAART 

VROUWENMAGAZINE 
Lea Van Hoejonissen prezenteert een nieuw^ vrouwenmagazine, 
lïen van de items is een „intervie^v" waarin telkens vijf vrouwen één 
man ondervragen over de aktualiteit, zijn leven en werk, zijn 
tipische mannelijke kanten, enz. (TV 1, om 20u.) 

SATERDAG 

AHASVERUS 

„ Weinig entoediodme voor 
kameraV, las Ahasverus 
Onbemand is onbemind! 

^ 1 ^ 

© 
Karnaval in Anderlecht met 
Gilles van Aalst 

© 
Waar is het geld van Agusta? 
Mangé! 

© 
En het begon bij de SP nu 
juist gesmeerd te lopen 

© 
Ervaren PS tot SP: 
rJHangez en avalez!" 

© 
Entoesiasme voor paus in 
Tremelo is om zeep! 

© 
H. Rita voor KV Oostende. 
Sinterclaes voor SP? 

© 
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De redaktie ontvangt 
graag brieven van le
zers. Naamloze, scheid
en smaadbrieven gaan 
de scheurmand in. De 
andere pubHceert zij, 
naargelang er plaats is. 

De redaktie behoudt 
zich het recht voor brie
ven in te korten en pers
klaar te maken. 
Brieven worden onder
tekend met naam en 
plaats van herkomst, 
tenzij de schrijver ver
zoekt initialen te gebrui
ken. 

OPGRIMBIE 
N.a.v. het artikel De Vogeltjes van 
Opgrimhie (WIJ , ISfebr.j.l.) een 
uittreksel uit het zopas versche
nen boek Bredden in de dijk. 

„Was het niet fout te geloven 
dat strenge afzondering alleen 
de beste weg is tot persoonlijke 
vervolmaking of vergeestelij
king? Ieder mens is toch een 
schakel in de ketting van het 
leven. Is het niet zijn plicht een 
krachtige schakel te zijn waar
van de reikende handen naar 
wie voorafgingen en naar wie 
komen zouden, de solidaire ver
strengeling verzinnebeelden. 
Als iemand zwemmen kan en 
zich in het water omringd weet 
van drenkelingen, zal hij dan de 
stroom verlaten en zijn naaste 
laten verdrinken ? 

Wie de samenleving hogerop 
wil tillen, mag haar niet ont
vluchten, maar zal in haar zijn 
arbeidsveld ontdekken. Wie een 
ascetisch leven leidt en zich om-
w îlle van zijn geestelijke voor
uitgang vreesachtig afsluit van 
de wereld, heeft de ware weg 
naar het doel nog niet gevon
den." 

Ter overweging aan de eer
waarde zusters meegegeven. 

Omar Waegeman, Wenunel 

NESTBEVUILER(l) 
We leven in een vrij land. Wil dit 
zeggen dat alles kan? Iemand 
met gevoel voor fatsoen en eer
bied voor de rechtsorde weet 
w^aar de grenzen zijn. Johan 
Anthierens laat alle remmen 
los... uit haat? 

Op zondagavond, 12 februari, 
gaf Anthierens in het BRTN 1 
radioprogramma „De toestand 
is hopeloos" (ISu.IO) zijn ,,ha
telijke visie' over de zaak Irma 
Laplasse. Gewoon walgelijk. J e 
houdt het niet voor mogelijk dat 
een mens zulke laag-bij-de-
grondse onzin en leugens durft 
uitkramen. 

Dit zegt alles over de figuur van 
Johan Anthierens. Als de pro
grammamakers van „De toe
stand is hopeloos" zin hebben 
voor rechtvaardigheid en ob-
jektiviteit dan nodigen ze beter 
pater Van Isacker uit in de 
studio. 

Arm, arm Vlaanderen dat op
gezadeld zit met zo'n nestbe-
vuUers! 

WUfried Rosiers, 
Neeroeteren 

NESTBEVUILER (2) 
Vlaanderens onvolprezen mees
ter-broodschrijver en journa
list-inquisiteur Johan Anthie
rens de Verschrikkelijke is van 
mening dat mensen met een 
afwijkende en „gevaarlijke" po
litieke overtuiging (in casu de 
familie Irma Laplasse) geen 
rechtvaardige berechting ver
dienen. Een politiek 
(schijn)proces volstaat vooral
eer hen tegen de muur te zetten 
(De Zevende Dag, 12 febr. j.1.) 

Het gaat hier vanzelfsprekend 
altijd en alleen over „extreem-
rechtsen". Wat met extreem
linkse terroristen moet gebeu
ren, daar zwijgt Anthierens 
over. 

Of zoals Chroetschjov ooit zei: 
„Zelfs varkens schijten niet 
waar ze eten". 

Walter Maes, Zwevegem 

het aangehaalde artikel nergens 
kunnen lezen dat R. Asmus 
Vlaamse manifestanten in Edin-
gen, vroeger en nu, als ,,zotten 
heeft bestempeld. 

EDINGEN 
Het is dus geen dikke heibel 
geworden in Edingen (WIJ , 8 
febr '95). Wanneer R. Asmus 
een nieuwsoortig Lx)f der Zot
heid wil schrijven heeft hij zich 
dus mispakt. J e moet echter 
inderdaad zot zijn om tijdens 
„Josdag" te gaan betogen voor 
de gaafheid van het Vlciamse 
grondgebied. Flor Grammens 
was ook zo'n zot en ook Staf De 
Clercq en zoveel anderen die nu 
door Bruno De Wever, de VU 
en andere „vlaamskiljons" als 
„fascistoïde" beschimpt wor
den. Ditmaal 500 ! Maar hoorde 
ik niet in het RTBF-nieuws dat 
iemand „met een Vlaams ac
cent" hen vertelde dat hij niet 
akkoord was met de betoging ? 
U toch niet? In ieder geval 
bewijst u, Mijnheer R. Asmus 
met uw bladvullend artikel hoe 
strijdbaar de VU nog is. Weet 
toch dat niet op de markt, niet 
op café, maar in het gemeen
tehuis aan politiek -wordt ge
daan. Niemand echter verbiedt 
de heer R. Asmus zelf zijn pijlen 
te schieten naar de gemeen
tebesturen langs de ,,Vlaamse 
kant van de taalgrens". Of laat 
hij dat aan de ,,zotten" over? 
Wacht hij misschien nog op een 
volgende „fase van de staats-
vervorming"? Er is nog een 
grote weg af te leggen vooraleer 
„Rasmussen"... „Blauv(a'oeters" 
\vorden. Er is inderdaad niets 
veranderd: „Ze loechen en sta
ken hun schouders op omdat ik 
hun klapte van Vlaanderen...'. 

Leo Vancraeynest, 
Ingelmunster 

Red. - De bedoeling van het 
artikel „Voorpost, nee be
dankt!" \vas duidelijk; meede
len 

1. dat Exlingen, ondanks het feit 
dat het steeds in Henegouwen 
heeft gelegen en ligt, in -wezen 
altijd een Brabantse stad is ge-
^veest en nog is; 

2. dat er faciliteiten voor Ne-
derlandstaligen zijn en dat die 
ook toegepast worden. En als 
dat niet het geval is klacht moet 
worden neergelegd om ze te 
doen toepassen. Wat reeds her
haaldelijk en met sukses is ge
beurd, zie de lezersbrief ,,Exlin-
gen" in W I J van 15 febr. j.1.; 

3. dat er andere middelen zijn, 
en veel doeltreffender, dan be
togen om het Vlaamse karakter 
van Exlingen te beklemtonen, te 
bewaren en te bevorderen. 

Verder heeft de briefschrijver in 

TWEE MATEN 
Er is de jongste tijd zeer veel te 
doen over de Jodenvervolging 
en de vernietigingskampen. 
Wat daar gebeurd is, is zeker 
niet goed te keuren, maar af te 
keuren. Alaar tijdens de oorlog 
is daar nooit iets over ge-weten, 
of gehoord geworden. Nu moet 
dit natuurlijk in het licht gesteld 
-worden, ook voor onze jeugd. 
Maar denkt men dat onze jeugd 
daar zo op gesteld is? Zelfs 
velen van de oudere generatie 
spreken liever niet meer over de 
gruwelen, over de oorlog. Maar 
toch zijn er die op de tijd graag 
terug komen. Juist om haat en 
nijd er in te houden. 

Wie spreekt er over de hech-
teniskampen van Lokeren, St.-
Kruis-Brugge, over Gent, over 
WoUestraat-Gent ? Zijn daar 
geen gruwelen gebeurd? Het 
bloed kleefde aan de wanden 
van de konijnepijpen waar er 
moest in geslapen worden; de 
mensen bevroren in de barak
ken -waarin ze sliepen, nooit 
-wordt over de barbaren gespro
ken die mensen sloegen dat ze 
bleven liggen. Of wist men dat 
ook niet misschien ? Maar geen 
-woord erover. Liefst van al 
moest het getuigemateriaal zo 
vlug mogelijk verd-wijnen. 

Hoeveel onschuldige mensen 
zijn daar kapotgemaiakt ? Ja , 
het -waren z-warten, inci-vieken. 
Waar zit Maurits De Wilde met 
zijn verslagen over die -wreed
heden? Hij was er allicht niet 
bij. Dat ex-Oostfronter Oswald 
Van Ooteghem in de Senaat zat, 
kan hij maar niet begrijpen. 

Een ding is zeker, velen van de 
Vlaamse jongens gingen strijden 
tegen het kommunisme, omdat 
ze opgemaakt waren door de 
slogan „Rome op Moskou ". Dat 
ze achteraf in de kou stonden is 
toch ook af te keuren. Maar 
daar mogen geen -woorden meer 
aan vuil gemaakt -worden. 

Ik vind het erg dat deze mensen 
getroffen -worden, vernederd 
-worden en spijt moeten hebben 
om amnestie te bekomen, waar 
moordenaars deze zonder spijt 
krijgen. 

Lode De Smet, Sleidinge 

f elijks bestuur van V U J O : 
om op 11 en 12 maart naar het 

VU-kongres. Als we met 5 1 % 
zijn kunnen we onze droom 
misschien toch nog waarmaken: 
van de Volksunie een echt 
Vlaams-ongebonden sociale 
rechtvaardigheidspartij maken. 

Francis Van Lindt, Wetteren 

CORDON 
SANITAIRE (1) 
Aan de steller van het artikel in 
de W I J (8 febr. j.1.) rond het 
Cordon Sanitaire die het re
ageren op het omzeilen van het 
officiële VU-standpunt inzake 
de weigering van elke vorm van 
onderhandelingen en stemaf-
spraken met het Vlaams Blok 
afdoet als muggezifterij en on
verdraagzaamheid wens ik niet 
toe dat hij/zij een donkere huid 
en zwart haar heeft, dat hij/zij 
homo of lesbisch is, dat hij/zij 
oud of hulpbehoevend is, -want 
hij/zij zou dan wel eens binnen 
enkele jaren op een trein kun
nen terechtkomen met een ge-
-wapende Vlaams Blokker als 
treingezel. 

Tenslotte wens ik een oproep te 
doen aan Geert Lambert en zijn 
konsekwente en rechtlijnige 
kollega's van het ge-wezen da-

CORDON 
SANITAIRE (2) 
Via W I J / D e Toekomst -wilt u 
een in de partijraad reeds 
(meermaals) gevoerde diskussie 
publiek uitspinnen. U doet dit 
door een forum te geven aan 
lokale mandatarissen en par
tijraadsleden die -wisten dat ze 
door hun steun aan het Vlaams 
Blok een in de partijraad ge
maakte afspraak „lichtzinnig 
verbroken". Koppigaards die 
zich van partij-loyaliteit niets 
aantrekken hebben bij de re
daktie blijkbaar een voetje 
voor. 
Als jullie de diskussie in de 
afdelingen willen promoten zou 
het misschien noet onverstandig 
zijn om eens in te gaan op de 
standpunten en metoden van 
het Vlaams Blok. Wat zijn hun 
standpunten rond de kansar
moede van iedereen die in 
Vlaanderen verblijft, pohtieke 
vluchtelingen, alternatieve sa-
menle-vingsvormen, ge-wetens-
bezwaren, alleenstaande vrou-
-wen, uitwerkende ouders... Dit 
zijn allemaal problematieken die 
de OCMW-werking in Asse zou 
moeten bestrijken. Het aangaan 
van stemafspraken voor een 
OCMW-mandaat is meer dan 
een „technische" afspraak. 
Uiteraard moet het zondebok
fenomeen vermeden worden. 
Vandaar dat de partijraad eer
der besliste om — niettegen
staande de politieke pro
gramma's samenwerking onmo
gelijk maken - niet openlijk te 
verklaren geen koalities of sa
menwerking met het Vlaamse 
Blok te willen. Ik ben voor
stander om aan debatten met 
het Vlciams Blok mee te doen en 
het niet te bestrijden met on-
demokratische middelen. 
Anderzijds is het perfekt de-
mokratisch dat een partij op 
basis van haar programma be
slist met wie ze koalities of sa
men-werkingsakkoorden afsluit. 
Het inzien dat samenwerking 
met het Vlaams Blok de VU 
geen stap verder brengt naar de 
verwezenlijking van haar pro
gramma is niet ondemokratisch. 
Het laten schieten van principes 
om in het O C M W aan de vlees
potten te zitten zal de politiek op 
termijn wel schade toebrengen. 

Sigurd Vangermeersch, 
nationaal VU J O-voorzitter 

Als kind leerden wij over de 
kindermoord te Bethlehem. De 
holocaust van toen op bevel van 
de joodse koning Herodes. 

De Franse geschiedenis: 23 en 
24.8.1572, de Bartholomeüs-
nacht. In Parijs alleen tussen de 
2.000 en 3.000, in de provincies 
nissen de 12.000 en 20.000 men
sen werden afgeslacht wegens 
hun geloofsovertuiging. 

Napoleon dwong Vlaamse jon
gens in het Franse leger om in 
Rusland te gaan vechten. Was 
ook dit geen misdaad ? 

Deze week (13 en 14 febr 1945) 
was het 50 jaar geleden dat de 
open stad Dresden zonder op
houden -werd gebombardeerd 
door Amerikanen en Engelsen. 
Het aantal doden bedroeg tus
sen de 250.000 en 400.000. Het 
juiste aantal heeft men nooit 
geweten omdat de stad en om
geving vol zat met vluchtehngen 
uit het Oosten. Meestal ouder
lingen, vrou-wen en kinderen. 
Velen zijn toen brandend, als 
gevolg van de fosfoorbommen, 
in de Elbe gesprongen. Een 
vriendin, toen bij het Duitse 
Rode Kruis, heeft de hel van 
Dresden meegemaakt. 

Voor de persoon die toen het 
bevel gaf tot deze bombarde
menten op een weerloze be
volking en met het einde van de 
oorlog in zicht, heeft men later 
in Engeland ook een standbeeld 
opgericht (Bomber Harris). 

Ook dit jaar ZEJ het 50 jciar 
geleden zijn dat een haast ver
loren Japan met de atoombom 
-werd gebombardeerd. Weeral 
duizenden onschuldige slacht
offers. Heden nog merkbaar. 

In Yalta verkochten twee lo-
gebroeders, Roosevelt en Chur
chill, de helft van Europa aan 
Stalin. 

Hier -werden -wij -vier jaar bezet 
door de Duitsers, Oost-Europa 
werd 40 jaar bezet door het 
kommunisme. Hoeveel miljoe
nen mensen -werden niet naar 
Siberië en de Russische kampen 
versleept? Denk aan de elite 
van het Pools leger dta in Katyn 
-werd neergeknald! 

Oorlog is ellende, in de eerste 
pleiats voor de kleine man. 

Als men iets herdenkt, doe het 
dan a.u.b. voor alle slachtoffers 
en niet alleen voor deze van een 
of ander uitverkoren volk. 

Wanneer de geschiedenis echt 
is, moeten er geen speciale -wet
ten -worden gemaakt om de 
mensen te d-wingen iets te ge
loven. Wij hopen dat de VU-
parlementairen verstandig ge
noeg zullen zijn. 

A. Serruys, 1120 Brussel 

REVISIONSME 
Het is totaal verkeerd het re-
-visionisme met een verbod te 
bestrijden. Wij buigen het hoofd 
voor alle onschuldigen die ge
leden hebben en omgekomen 
zijn in koncentratiekcimpen 
waar ook ter wereld. 

De herdenking van 50 jaar 
Ausch-witz schijnt nogsJ een
zijdig te zijn. Wat is er juist 
gebeurd tussen de be-vnjding 
door de Russen en het einde van 
de oorlog in mei 1945? Zelfs 
enkele maanden na de oorlog 
sprak men nog niet over de 
gaskamers van Ausch-witz. 

KOERDISTAN 
Sinds mijn bezoeken aan Koer-
distan ben ik betrokken geraakt 
met het lot van deze mensen. 
Dat uit zich in praktische hulp 
voor politieke vluchtelingen 
hier in België. Er is nood aan 
degelijke meubels, zoals woon-, 
slaap- en eetkamers, kleerkas
ten, kleinmeubelen, staande 
kapstokken enz. 

Graag had ik een kleine oproep 
geplaatst in de hoop dat er men
sen zijn die het één of ander 
hebben -weg te geven. Hierbij 
mijn adres. 

Gerda Juchtmans 
Hou-wstraat 89 

2580 Beerzel 
(015/75.56.54) 
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VLAAMSE PIKTURALE GROOTHEID UITGESTALD 

FIAMMINGHI A ROMA TE BRUSSEL 
Tijdeiu de 16de eeuw verbleven tal van échllder,), graveurs 
en beeldhouwend, afko nu tig uit de voormalige Nederlanden 
in Rome. Precie<f één eeuw, van 1508, wanneer GoMoert ab 
eeréte naar Italië trekt, tot 1608, ab Ruhenj ervan 
terugkeert. Over deze eeuw loopt in het Bnujebe Paleb 
voor Schone Kuruten een merkwaardige tentoondtelling. 
Uit deze expositie zal blijken hoe vooral de Vlamingen de 
Itaiuian^e kuituur gebidelijk assimileerden maar hoe 
anderzijds ook de Italianen sterk ge'üupireerd en beïnvloed 
werden door de schilderkunst uit het Noorden. 

D
e tentoontstelling begint 
met een werk van Gos-
saert, dat dateert van vóór 
zijn vertrek naar Italië en 

dat nog tot de gotische sfeer kan 
gerekend worden, namelijk de 
triptiek van de Galleria Na-
zionale van Palermo en eindigt 
met een werk van Rubens, dat 
in Rome geschilderd werd maar 
reeds de barok aankondigt, na
melijk de Graflegging uit de Gal
leria Borghese of ontwerpen 
door de Heilige Maagd van de 
Vallicella, uit de verzamelingen 
van het Musée Fabre van Mont-
pellier en het Poeshkinmuseum 
van Moskou. 

RUBENS 
De tentoonstelling bestaat uit 
drie grote luiken: 

1. De eerste vijftig jaren: be
lichten de verschillende stadia 
van het assimilatieproces in het 
werk van Jean Gossart (Gos-
saert) uit Maubeuge, genaamd 
Maljiue; de Hollander J a n van 
Scorel en diens leerlingen 
Maerten van Heemskerck, Her-
manus Posthumus, Lambert 
Sustris en J a n Vermeyen; de 
Luikenaar Lambert Lombard; 
de leerlingen van Van Orley, 
Michiel Coxcie, Pieter Goecke 
en Peeter de Kempeneer; Frans 
Floris en zijn leerlingen Hen
drik van den Broeck, Jacob de 
Backer, Maerten de Vos en Lu
cas de Heere; enkele landschap-
schilders en vooral Pieter 
Breughel. 

2. De jaren rond 1570: tijdens 
deze periode is de Vlaamse aan
wezigheid te Rome zeer groot. 
Het gaat om kunstenaars als de 
Antwerpenaar Bartholomeus 
Spranger, later hofschilder van 
Rudolf II te Praag; de Brus-

MUZIKALE 
OMLIJSTING 
In het kader van I Fiam-
minghi a Roma organiseert 
de Filharmonische Vereni
ging van Brussel drie kon-
certen met madrigalen van 
Vlaamse en Italiaanse kom-
ponisten. De Italiaanse 
groep Concerto Italiano 
zingt en speelt op zondag 26 
en dinsdag 28 februari werk 
van Monteverdi, Marenzio, 
Lassus, de Wert en de Rore. 
Het Vlaamse Huelgas En
semble doet dat o.l.v. Paul 
Van Nevel met madrigalen 
op teksten van Petrarca. 
Telkens om 20u. in het Kon-
serVatorium van Brussel. 

Info: 02/507.84.10 

selaar Hans Speckaert; Vincent 
Cobergher, eveneens uit Ant
werpen en de architekt van de 
basiliek van Scherpenheuvel; 
de Brusselaar Arnout Mijtens 
en de Amsterdammer Dirck 
Hendricksz. 

3. De overgang van 16de naar 
17de eeuw: tijdens deze periode 
ontstaan in Rome, naast de wer
ken van de laaste maniëristen en 
overgangsfiguren, zoals Otto 
Venius, de schilderijen die de 
nieuwe tendenzen van de 17de 
eeuw aankondigen, zoals de 
landschappen van Paul Bril, de 
stillevens van J a n Breughel en 
vooral het werk van Rubens, het 
orgelpunt van deze tentoonstel
ling. 

Deze drie groepen van telkens 
60 a 80 -werken (schilderijen, 
tekeningen en gravures), w^or-
den aangevuld met enkele 
wandtapijten en beeldhouw
werken. 

De werken, die vooral ^verden 
gekozen op basis van hun kwa
liteit en de goede staat waarin zij 
verkeren, zijn meestal per kun
stenaar en in kronologische 
volgorde gegroepeerd. 

MABUSE 
De eerste die de tocht naar het 
Zuiden aanvatte was Jean Gos
sart, Mabiuie genoemd naar zijn 
geboortestad Maubeuge. In 
1508 begaf prins Filips van 
Boergondië, bastaardzoon van 
Filips de Goede, zich naar 
Roma bij paus Julius II; in zijn 
gevolg nam hij Mabuse mee, 
wiens opdracht erin bestond de 
antieke bouwwerken te teke
nen. Het is duidelijk dat Ma
buse de antieken nog zag met de 
„gotische" blik van een noor
derling, die niet voorbereid was 
op het kontakt met de antieke 
kunst. Pas later zou de Ita
liaanse invloed zich bij hem la
ten gelden, toen gravures uit 
Italië in het Noorden verspreid 
werden. 

Belangrijk was dat in 1517 de 
Italiaanse grootmeester Rafael — 
op dat moment ^verkelijk op het 
hoogtepunt van zijn roem — de 
tien kartons voor de tapijten
reeks van de Handelingen der 
Apo,)telen voor uitvoering naar 
Brussel had laten overkomen. 
Brussel als belangrijkste cen
trum van de tapijtkunst had 
daarmee een van de meester
werken van de Romeinse Re
naissance binnen zijn muren ge
kregen. Deze kartons openden 
voor de plaatselijke kunstenaars 
de blik voor de nieuwe geest uit 
Italië. 

Intussen had omstreeks 1518 
een jonge Hollandse schilder de 
tocht naar Roma aangevat. Jan 
van Scorel, uit het gelijknamige 
dorp, bezocht eerst Venetië en 
ging vervolgens op pelgrims-

Zo zag Matthijd Bril het Cos tel Sant'Angelo (de Engelenburcht) 
(Louvre, Parijd) 
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tocht naar het Heilig Land. 
Toen hij in 1522 in Rome aan-
k-wam, waren de omstandighe
den voor een ,,Fiammingo" bij
zonder gunstig: de Nederlander 
Adrianus VI had net paus Leo 
X opgevolgd. Hij omringde zich 
met Noorderlingen, installeerde 
Scorel in het Belvédère en be
noemde hem tot konservator 
van de pauselijke koUekties. 
Scorel bestudeerde vooral het 
werk van Rafael en diens leer
lingen. De schilderijen, die hij 
na zijn terugkeer in Utrecht in 
1524 maakte, tonen hoe sterk hij 
doordrongen was van de klas
sieke kuituur. 

Weldra trokken ook de leer
lingen van Barend van Orley 
op hun beurt naar Italië. De 
eerste was Pieter Coecke, 
wiens Italiaanse beïnvloeding 
duidelijk tot uiting zal komen in 
zijn schilderijen en in de ta
pijten, waarvoor hij de kartons 
leverde. Ook Pieter de Kem
peneer bracht ten minste tien 
jaren in Italië door, alvorens 
zich in 1537 in Sevilla te gaan 
vestigen en in 1563 naar zijn 
geboorteland terug te keren. 
Zijn werken waren zo „geït-
aliseerd" dat ze voor oorspron
kelijk Italiaanse werken gehou
den werden. lien derde leerling 
van Van Orley, Michiel Cocxie, 
vertrok omstreeks 1530 naar 
Rome. Hij was de eerste Vla
ming die er de frescotechniek 
leerde, een vaardigheid die hij 
bovendien in twee kapellen van 
de Santa Maria dell'Anima in de 
praktijk kon brengen. Na zijn 
terugkeer in Vlaanderen ves
tigde Cocxie zich eerst in Me-
chelen en vervolgens in Brussel, 
waar hij tot op hoge leeftijd 
aktief was, zowel als schilder, 
glazenier en kartontekenaar 
voor tapijten. 

Lambert Lombard had vooral 
belangstelling voor de antieke 
kunst. Nadat hij in 1537-1538 
een Romereis ondernomen had, 
opende hij in Luik een eigen 
atelier. Lambert Suavius ver
trok eveneens naar Rome vanuit 
het Prinsbisdom, maar zijn be
langstelling ging vooral uit naar 

de kunst van Rafael. Later vond 
Suavius zijn roeping in de gra-
veerkunst. De Antwerpenaar 
Jan Van Hemessen bewon
derde dan weer meer de kunst 
van Alichelangelo, die hij in 
Rome en Firenze ging bestu
deren. Een gelijkaardige keuze 
•werd gemaakt door de Hen-
gegouwse beeldhouwer Jac
ques Dubroeucq, die vijfjaar in 
Italië zou verbleven hebben. 
Een andere architekt-beeldhou-
w êr die naar Italië trok was de 
Antwerpenaar Cornells Floris. 

In de jaren 1530 vormden de 
leerlingen van J a n van Scorel in 
Rome een nieuwe beweging van 
schilders uit het Noorden. De 
eerste die naar Italië trok was 
Maerten Van Heemskerck. Uit 
zijn talloze tekeningen blijkt zijn 
interesse voor de antieke sculp
tuur en voor stadsgezichten. Hij 
werd trouwens in de Eeuwige 
Stad werkelijk beroemd om zijn 
stadsgezichten en landschap
pen. Hij -werd gevolgd door 
Herman Posthumus en Lam-
bert Sustris. Ook de kunste
naars van de volgende generatie 
trokken naar Rome, aangemoe
digd door hun leermeesters. 
Frans Floris, de jongere broer 
van Cornells, vertrok uit Ant
werpen in 1542. 

In de loop van zijn lange om
zwervingen hield de Bruggeling 
Jan Van der Straet zich op in 
Lyon, in Venetië en in Firenze, 
vooraleer in 1550 in Rome aan 
te komen. Ook de Delftse beeld
houwer Willem Van Tetrode 
ging in 1545 in Firenze werken, 
meer bepaald bij Benvenuto 
Cellini. Zes jaar later trok hij 
naar Rome. 

PIETER BREUGHEL 
Rond 1550 ging ook Jean Bou
logne de jonge leerling van 
Jacques Dubroeucq, nsiar 
Rome. Toen hij na een leertijd 
van twee J£iar op het punt stond 
om naar Vlaanderen, waartoe 
zijn geboortestad Dowaai toen 
behoorde, terug te keren, bood 
een Florentijnse bankier hem 
gastvrijheid aan. De kunstenaar 
vestigde zich definitiefin de stad 
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van de Medici en werd beroemd 
als Giambologna, de prins der 
beeldhouwers. 

De Vlaamse landschapschU-
ders, die over het algemeen tra
ditioneel bleven werken in de 
stijl van Joachiem Patenier, 
hadden meestal geen belang
stelling voor Italië, alhoewel 
hun werken er toch bijval ge
noten. Deze houding zou gaan 
veranderen met Pieter Breug
hel. Nadat hij in 1551 in Ant
werpen het meesterschap ver
worven had, trok hij de Alpen 
over en reisde heel Italië door 
tot in het uiterste zuiden. In 
1553 bevond hij zich in Rome. 
Van bij het begin van zijn reis 
was Breughel duidelijk gefas
cineerd door de natuur. Zijn 
tekeningen uit deze periode be
vatten dan ook geen grote fi
guren maar haast uitsluitend 
marines en berglandschappen. 

Het permanente karakter van 
de Vlaamse invloed manifes
teerde zich bij voorbeeld in het 
atelier van Rafael, zoals blijkt 
uit de Vasari's biografie van 
Giovanni da Udine. In het Va-
tikaan werkte de Vlaamse mi
niaturist Jan Ruyssch. 

De noordelijke traditie liet de 
Italianen dus allerminst onver
schillig. Zij werden vooral ge
boeid door de landschapschil
derkunst van de Fiamminghl. 

In de loop der jaren gingen de 
Fiamminghi een steeds grotere 
beheersing van de Italiaanse 
kuituur verwerven. Tot de ge
beurtenissen in de Nederlanden 
in 1566, met de Beeldenstorm, 
in een stroomversnelling kwa
men, die gevolgd vi^erd door een 
massale uittocht van kunste
naars: meer en meer artiesten 
gingen toen in ballingschap, 
sommige naar Italië en naar 
Rome. Daar wisten zij spoedig 
officiële opdrachten te verwer
ven, op gelijke voet met de 
Italianen, en zich vrijuit op de 
Romeinse kunstscène te affir-

Natuurlljk zouden we nog ver
der kunnen uitweiden over de 
vele Fiamminghi, die in de geest 
van de humanistische zestiende 
eeuw vooral naar Rome trok
ken, om zich daar te gaan op
trekken aan de Antieken en de 
beroemde Italiaanse Renais-
sance-grootheden. Het is intus
sen wel duidelijk dat deze groots 
opgezette tentoonstelling zeker 
de interessantste tentoonstelling 
wordt die dit jaar in ons land te 
bekijken valt. Andermaal blijkt 
de Vlaamse grootheid op pik-
turaal vlak. Dit mag u zeker niet 
missen. 

(dd) 

=* Fiamminghi a Roma, 1508-
1608. Kututenaard uit de Ne
derlanden en het Prindbüidom 
Luik in Rome tijdend de Re-
naiddance. In het Paleid voor 
Schone Kundten te BruddeL Tot 
21 mei 1995. Dagelijkd van 10 
tot 20 uur. Gedloten op maandag. 
Toega.ngdprijzen: 250 fr., groe
pen en denioren 200 fr., jongeren 
en dtudenten (12-25J.) 150 fn, 
dchoolgroepen en Jongeren (12-
18J.) 100 fr. 

Uitdtekende kataiogud, 360 blz. 
Info: 021507.84.80. 

WOENSDAG 22 FEBRUARI 1995 


