verdwijnen
BRTN-koor
en -orkest?

e Vlaamse regering denkt eraan
het prestigieuze BRTN-orkest en
koor te laten fuseren met het
populaire symfonisch ensemble ƒ
Fiamminghi. „Ongehoord", zo oordeelt de
VU-fraktie van het Vlaams parlement. „ Dit
is een regelrechte abdikatie van de
openbare omroep als kultuurinstrument".
I Fiamminghi is een gepolijst
ensemble dat keurige repertoires aflevert,
maar zich beperkt tot herwerkingen of
uitvoeringen van bestaand werk. Daarom
kan I Fiamminghi nauwelijks aan de brede,
vernieuwende en kreatieve taak van de
openbare omroep voldoen.„Aan die taak",
aldus de VU-fraktie, „kunnen het huidige
BRTN-orkest en koor wel voldoen". Het
BRTN-orkest en koor kwijten zich naar
behoren van hun kulturele taken. Vooral
orkest, in mindere mate het koor, brengen
zowel reprodukties als kreatief en nieuw
werk. De \1J wil dan ook dat het huidige
BRTN-orkest en koor, eventueel in een
andere struktuur, behouden blijven. De
partij stelt immers dat de „Vlaamse
overheid een kulturele zorgplicht heeft
inzake reproduktie én produktie".
Toch lijkt het erop alsof de Vlaamse
overheid het openbare muziekcentrum
liever kwijt dan rijk is. De VU is dan ook
niet mals voor de Vlaamse "Barbaren-

D

ij wezen herhaaldelijk op het geW vaar
dat de Vlamingen van het

Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de
Vlamingen van Viaams-Brabant uit
mekaar dreigen te groeien. De nieuwe
staatsstrui<turen werken een dergelijke evolutie in de hand. Tenzij van
Vlaamse kant kanalen worden gevonden om de ,,Vlaamsbrabantse eenheid" in stand te
houden.
De
problematiek
gaat niet alleen de
Inwoners van de
provincie en Brussel
aan maar moet de
hele Vlaamse gemeenschap beroeren.
Vlaanderen
heeft Brussel als zijn
hoofdstad gekozen, dat is mooi; maar
de keuze houdt ook verplichtingen in.
Een van die verplichtingen is dat
Vlaanderen de Vlaamse gemeenschap
In Brussel niet mag loslaten, en dit niet
alleen in woorden maar ook in daden,
Dat de liefde daarbij van twee kanten
moet komen is nogal duidelijk. In het
verleden hadden de Vlamingen in
Brussel wel eens klachten over de
onverschilligheid die Vlaanderen voor
de hoofdstad toonde.
,,Brussel is Vlaams-vijandig, Brussel is
onveilig, Brussel Is vuil, Brussel dat zijn

regering". De partij vraagt zich af of de
houding van de Vlaamse regering ertoe zal
leiden dat „het Vlaams parlement bij het
stellen van het maxi-dekreet enkel de
geboorte zal mogen registreren van de
nieuwste Vlaamse kommerciële zender".
Dat bovendien Rudolf Werthen,
orkestleider van I Fiamminghi niet alleen
het BRTN-koor en orkest wil opslorpen,
maar ook het gros van het voorziene
Vlaamse budget opstrijkt en daarenboven
tot kultureel ambassadeur van Vlaanderen
werd benoemd, stoot menigeen tegen de
borst.„Wat baten kulturele ambassadeurs,
aldus de VU, indien Vlaanderen ophoudt
kuituur te produceren"?
Opvallend is dat het voornemen van
de Vlaamse regering perfekt past in de
brede visie die gedelegeerd-bestuurder Bert
Degraeve er op nahoudt. Zo is Degraeve er
in de eerste plaats op uit om de BRTN te
kommercialiseren en te privatiseren. Allicht
omwille van het dure ambtenarenstatuut
wordt er bovendien voor een
uitstootformule gekozen zonder de
kulturele en sociale gevolgen in acht te
nemen. Overigens drong de "nieuwe baas"
van de BRTN zonder enige inspraak en ter
elfder ure zijn plan aan de Raad van
Bestuur op. Dat onafgezien van een aantal
leden de Raad van Bestuur het voorstel
klakkeloos heeft aanvaard, kan als
biezonder vreemd worden beschouwd.
Zelfs de VLD liet geen krimp horen.
Merkwaardig is dat het liberale bestuurslid
Van Marcke, via een VZW, ook in het
bestuur zetelt van I Fiamminghi.
Belangenvermenging ?
(evdc)

de getto's-van de frankofonie en van
de vreemdelingen." En zovele andere
dooddoeners om zich van de hoofdstad af te keren, doorgaans gehanteerd door lieden die Brussel niet kennen of niet willen kennen
Nu is er van ai deze uitspraken wel iets
waar, en toepasbaar op de meeste
grootsteden Maar Brussel is zoveel
meer
Dat Brussel
een aloude
Brabantse
stad is, leest
men uit tal
van historische feiten,
maar daar
kan men in
de politieke
praktijk echter niet veel mee aanvangen.
Brussel is op de eerste plaats de stad
waar dagelijks duizenden Vlamingen
hun brood gaan verdienen, een stad
met een groot en verscheiden kultureel aanbod, met een uitgebreide
dienstverlening gaande van onderwijs
over kommercie tot gezondheidszorg.
Brussel is ook de thuis van de Vlaamse
Volksvertegenwoordiging.
Anderzijds zochten ook veel Vlaamse
Brusselaars hun heil in een aparte,
eigen gemeenschap met strukturen
die hen een gewaarborgd politiek en

Het goede
voorbeeld
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kultureel bestaan kunnen verzekeren.
Een eigen parlement met regering,
eigen onderwijs, eigen kulturele centra, eigen IV-zender, enz...
Dit op zichzelf plooien lijkt ons niet de
beste manier om het voortbestaan
van de Vlaamse gemeenschap in Brussel te waarborgen
De Vlaamsbrusseise gemeenschap is
geen aparte soort, zij leeft niet op een
eiland maar midden in Viaams-Brabant, het hart van onze regio waarin
ook Brussel thuishoort.
Het verheugt ons dan ook dat staatssekretaris Vic Anciaux namens de
Vlaamse
Gemeenschapskommissie
van Brussel met de provincie ViaamsBrabant een overeenkomst heeft getekend voor samenwerking inzake ziekenhuizen en thuiszorg. Dat die plechtigheid zich in Zellik, een deelgemeente van het Vlaamsbrabantse
Asse - in de rand dus - afspeelde mag
wel simbolisch heten
Anciaux noemde de ondertekening
,,een biezonder en historisch moment". Niet alleen omwille van het
dienstverlenende aspekt maar ook
omdat een eerste samenwerking tussen de provincie en de Vlaamse Cemeenschapskommissie van Brussel
vorm kreeg. Aldus worden de netwerken van beide gebieden grensoverschrijdend gekoördineerd. Dat is
nodig voor een betere dienstverle-

ning maar ook voor de samenwerking
tussen beide streken.
De staatssekretaris heeft gelijk wanneer hij opmerkt dat er een grote
wisselwerking bestaat tussen Brussel
en de rand en dat de staatshervorming geen belemmering mag zijn bij
dit natuurlijke uitwisselingsproces.
Wij hopen dat de Vlaamse politici in
Brussel er allemaal zo over denken en
dat het genomen initiatief uitbreiding
naar andere sektoren kent Dat is goed
voor Vlaams-Brussel en goed voor
Viaams-Brabant.
Bij dit schuchter begin moet ook de
provincie haar rol spelen en dat kan op
vele terreinen Wij weten dat bij de
Vlaamsbrabantse gedeputeerden, gestimuleerd door Herman Van Autgaerden (VU), daarvoor grote bereidwilligheid bestaat.
De overeenkomst zoals in Zellik gesloten kan de weg wijzen naar andere
initiatieven, als daar zijn; het Vlaams
karakter van de rand, de mobiliteit, de
ruimtelijke ordening, het onderwijs,
de kulturele samenwerking, enz...
Want de toekomst van Vlaams-Brussel
ligt ingebed In een nauwe samenwerking met Viaams-Brabant, daar
kan geen enkele administratieve (gewest-)grens wat aan veranderen
Ten minste wanneer wij, Vlamingen,
dat zo willen!
Maurlts van Liedekerke

Borgrnon
In De Standaard van 20 mei j.l. werd
Pons Borginon uitgebreid geïnterviewd.
Het VU-kamerlid uit Antwerpen
verklaarde gewonnen te zijn voor een
Europese munt- en politieke unie, maar
„de muntunie van Maastricht komt echter
tot stand in een onvoldragen politieke
unie, waarbij demokratische kontrole
vrijwel afwezig is."
Borginon keek ook in eigen Vlaamse
•

Filosoof Dieter Lesage is halftijds medewerker van Vlaams parlementslid Kathy Lindekens(SP). Lesage
ondernam een poging om een boek te
schrijven over het nationalisme. Tegen
het Vlaams-nationalisme trekt hij hard
van leer. Zijn kennis terzake is zo diepgaand dat hij minister-president Van de
Brande een groter gevaar noemt dan
het Vlaams Blok.

De Vereniging van Vlaamse provincies en de Vereniging van Vlaamse
steden en gemeenten eisen de snelle
en volledige overheveling van de wetgeving en het toezicht op de lokale
overheden naar de gewesten. Het personeelsbeleid moet onder Vlaamse
voogdij komen. En het syndicaal statuut moet op Vlaams niveau worden
geregeld. Met deze eisen sluiten de
beide verenigingen gedeeltelijk aan bij
de Waalse socialisten. Ook zij staan een
regionalisering van de gemeentewet
voor.

Johan Reygaerts, medewerker
van het advertentieblad Deze weelc In
Brussel, Is door zijn uitgever, het Contact en Cultuur Centrum, aan de deur
gezet. Reygaerts zou al te fel zijn ingegaan tegen de Blok-advertenties,
terwijl hij de toenemende en salonfahige invloed van het Brusselse Blok
op de korrel neemt. Deze week in
Brussel wordt voor 22 miljoen gesubsidieerd door de Vlaamse gemeenschap en wordt geleid door Roulartabaas Rik De Nolf. In tegenstelling tot de
Blok-adevertenties, zijn kontaktadvertenties van homo's en lesbiennes uit
den boze.

» De Koning Boudewijnstichting
liet prof. M. Eichardus (VUB) peilen naar
de huis-tuln-eet-werk- en vrijgewoonten van de Belgische inwoners. De
mannen werken en eten veel. Sporten
en wat daarna komt, is hun voornaamste hobby. De kinderen kunnen nauwelijks hun aandacht wegdragen. Niet
zo voor de vrouwen, die zowel thuis als
uit huis werken, terwijl ze langer slapen
dan de mannen. De luttele tijd die
belden nog rest, zo'n 36 minuten per
week, wordt voorbehouden aan het
minnespei. opvallend is dat mannen
meer vrijen dan vrouwen. Hoe en waar
ze dat doen, werd niet vermeld.

Op 74-jarige leeftijd is Roel
D'Haese, eminent en soms omstreden
beeldhouwer, overleden. D'Haese was
een sociaal en Vlaams bewogen kunstenaar, een non-komformist die opkwam voor de vrijheid van de volkeren.

2

boezem. Zo vindt hij „dat de Europese
dimensie van het Vlaams-nationalisme
verder moet worden ingevuld. Dat er in
het parlement een fraktie zetelt die racisme
en vreemdelingenhaat predikt, is daarbij
geen troef."
Verder verlangt hij sociale en
demokratische korrekties en een
pragmatische solidariteit tussen dlle
Europese regio's.

DOORDEWEEKS

Diktatuur
Jean Guy, Waals regionalist en hoofdredakteur van de
FCTB-gezinde krant Le Peuple, is door de PS-top uit de Raad
van Bestuur van de RTBF gebannen, Jean Guy wenste
immers niet langer administrateur-generaal van de RTBR
J.L. Stalport te steunen Stalport werd tot zes maanden
voorwaardelijk veroordeeld voor zijn betrokkenheid in de
UNiOP-affaire
Tegen de beslissing van de PS stapt Cuy naar de Raad van
State.
Jean Cuy: „ Het is duidelijk dat liet gewone Waaise voli< de
dilctatoriaie aanpalc van de PS niet ianger waardeert "

•

BEDEVAART
Tussen het IJzerbedevaartkomitee en het
Forum kwam het dan toch niet tot een
akkoord. Aanvankehjk leek een verzoening haalbaar, omdat beide partijen het
eens raakten over de wijze waarop de
Algemene Vergadering van het Komitee
in de toekomst zou worden samengesteld.
Zo zouden dertig demokratisch verkozen
leden en twintig gekoöpteerde leden deel
gaan uitmaken van de Algemene Vergadering. Aangezien de meerderheid van
de Algemene Vergadering zou worden
verkozen, stemde het IJzerbedevaartkomitee in met de meest principiële eis van
het Forum.
Het Forum eist evenwel dat de nieuwe
samenstelling vanaf 2001 van kracht zou
worden. Het IJzerbedevaartkomitee wil
daar niet van weten. Allicht om een
"inbraak" te vermijden, wil het Komitee
zelf bepalen wie in 2001 voor kooptatie
m aanmerking komt. In afwachting wil
het Komitee nog dit jaar een aantal
nieuwe leden laten verkiezen door de
provinciale werkgroepen.
„Stapsgewijs", aldus het Komitee, „kan
het aantal verkozen leden de volgende
jaren worden uitgebreid". Bovendien nodigt het Komitee de dissidente forumleden uit om opnieuw lid te worden van
de Algemene Vergadering. Of het Forum
daarop zal ingaan, is zeer de vraag. „Niet
wij", zegt Peter De Roover van het Forum,
„maar wel het IJzerbedevaartkomitee
moet met een nieuw voorstel voor de dag
komen".

Intussen achten Manu Ruys en zijn verzoeningskommissie hun taak als volbracht. De strijdende fakties moeten het
nu maar zelf weten uit te klaren.

RERUM NOVARUM
In zijn toespraak, ter gelegenheid van
Rerum Novarum, het feest van de kristelijke arbeidersbeweging, verklaarde
Wlly Peirens, de vooritter van het ACV,
akkoord te gaan met een loonkostenverlaging. „Hoe dan ook", zo voorspelde
Peirens, „blijft de Sociale Zekerheid betaalbaar omdat de loonkostenverlaging
tot meer werkgelegenheid zal leiden".
Niettemin wil Peirens het gros van de
minder inkomsten voor de sociale zekerheid kompenseren. Zo aast Peirens op
nieuwe vermogensbelastingen en wil hij
ook de ondernemingswinsten aanspreken.
In het zondagse VTM-journaal ging de
kristen-demokratische minister van Begroting, Herman Van Rompuy (CVP) resoluut in tegen Peirens. Zo kan Van
Rompuy geen nieuwe vermogensbelasting aanvaarden en ziet hij ook af van al te
hoge fiskale en parafiskale aanslagen.
Terzelfdertijd, aldus Van Rompuy, mogen
de sociale lasten niet al te "spektakulair"
dalen. De federale regering liet overigens
uitschijnen de begrotingsopmaak en de
modernisering van de Sociale Zekerheid
te ontkoppelen.

NMBS
Waar de Volksunie al meerdere malen op
wees, wordt nu ook door de Vlaamse

CVP ontdekt
piotsidaps de
homo's.

overheid aangekaart : in het investeringsplan van de NMBS voor de periode
1996-2005 wordt Vlaanderen stiefmoederhjk behandeld. De Raad van Bestuur
van de NMBS keurde het plan reeds goed,
maar in het advies van de Vlaamse regering aan de NMBS wordt opgemerkt
dat het onmogelijk blijkt om na te gaan of
de 60/40 Verhouding wordt gerespekteerd.
Die 60/40 verdeelsleutel, van toepassing
op de federale overheidsinvesteringen,
moet ten alle prijze worden nageleefd.
Juist daarvoor vreest de Vlaamse regering. Uit het investeringsplan wordt
alvast afgeleid dat het Vlaamse reizegersverkeer wordt benadeeld. Ook ten
aanzien van het goederenverkeer eist de
Vlaamse regering, in navolging van het
advies van de SERV, dat de NMBS haar
huiswerk aanpast. Vooral de aanleg van
een tweede toegang tot de haven van
Antwerpen moet worden versneld. Bovendien moet er een tweede spoortunnel
onder de Schelde komen om de toenemende goederenstroom vanaf 2005 te
kunnen opvangen.

COPPIETERS
Het progressief verruimingsprojekt van
de gewezen VU-voorman Maurits Coppieters lijkt almaar minder kansen op
slagen te hebben. Alleszins ziet het er niet
naar uit dat een nieuwe Vlaamse progressieve partij boven de doopvont wordt
gehouden. Nadat Agalev en de VU een
politieke herkaveling afwezen, houdt ook
de kristelijke arbeidersbeweging de boot
af. In biezonder scherpe bewoordingen
verwees vakbondsman Willy Peirens
(ACV) naar het „vage, anti-ekonomische
en onrealistische
verruimingsdokument". In geen geval ziet Peirens een
herkaveling van het Vlaamse politieke
landschap zitten. Eventueel, wanneer op
30 mei a.s. Het Sienjaal, waarin de definitieve tekst wordt opgenomen, verschijnt, is de kristelijke arbeidersbeweging (ACW) bereid de tebt „ernstig te
bespreken",.
Noch Maurits Coppieters, noch de socialistische voorzitter van het Vlaams
parlement, Norbert De Batselier zijn onder de indruk van het "njet" van het ACW.
Zo houdt Coppieters vast aan zijn ambitie
om een nieuwe, Vlaamse, ekologische en
sociaal-demokratische partij op te richten. De Batselier, van zijn kant, dringt niet
ianger aan op een samenvoeging van
partijen. In een gesprek met De Standaard
liet hij weten best tevreden te zijn „indien
het
verruimingsprojekt
progressief
Vlaanderen verplicht open kaart te spelen
en wanneer de verscheidene politieke en
maatschappelijke families het eens worden over een aantal maatschappelijke
inzichten".
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Se non è vero...
l\ls Vlaams minister-president Van den Brande binnenicort weer
eens op zoek gaat naar het al dan niet bestaan van een Vlaamse
identiteit, wende hij zich misschien beter eens richting Nederland. Want zo heel stilletjes aan schijnt zelfs daar in brede kring
te zijn doorgedrongen dat België niet meer dat 'gesjellige' land is
rond het beeld van Manneken Pis, maar een federatie van twee
verschillende gemeenschappen, één van Vlamingen, één van
Walen.
Waarom wij hem naar het noorden durven sturen? Omdat de
Nederlandse presentatoren tijdens het songfestival doorhadden

dat er een kommunautair relletje in de maak was. Elke deelnemer
kreeg vanwege één van de politici van zijn of haar land de
gelukwensen mee. En, volledig zoals dat hoort, voor Vlaanderen
was dat Van den Brande: als Vlaanderen voor de federatie naar
het songfestival gaat dan is dat een exklusieve Vlaamse aangelegenheid.
Van den Brande, staande voor de Leeuwenvlag, wenste in naam
heel Vlaanderen Lisa del Bo veel geluk. „Daar zullen ze in
Wallonië niet blij mee zijn" dacht één van de Nederlanders
hardop. En gelijk had hij. De Waalse pers was niet te spreken over
het eigengereide optreden van de minister-president die, zo

scheen het, voor de honderdste keer geluk had dat door zijn snode
daad de revolutie niet was uitgebroken.
Dringt bij de Nederlanders door dat Vlammgen over enige
fierheid beschikken, sommige Vlamingen schijnen nog altijd te
denken dat de Kultuurraad nog geïnstalleerd moet worden.
Michel Follet en Johan Verstreken hebben 3 uur Eurosong
'geBelgiëd' dat het een aard had, onderwijl wél de loftrompet
stekend van elk land dat met een kultuurgebonden lied op de
planken kwam. En daarom denken wij ook dat de Walen zich niet
te druk moeten maken. 15 sekonden Vlaams geklauw tegenover
3 uur denkbeelden uit het verleden. Daar kan de driekleur maar
wel bij varen...
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Veelsukses (pdj)!

Geert Bourgeois vraagt zich overigens
terecht af waarom de sociale partners de
voorontwerpen wel kunnen inzien, terwijl de kamerleden dat niet kunnen.
Geert Bourgeois aan de premier : „Ik
wens over de maximale tijd te beschikken
om uw ontwerpen te bestuderen. Bovendien wil ik kennis hebben van deze
dokumenten van bestuur die reeds aan
derden zijn overgemaakt". Binnen de
acht dagen wil Geert Bourgeois over de
voorontwerpen beschikken.

Het 'mooie
leven' van

Zoniet moet J.L. Dehaene maar eens
komen vertellen waarom hij daar niet wil
op in gaan. „In het belang van de demokratie, die u blijkens de regeringsverklaring wil versterken", aldus Bourgeois, „laat ik niet na om aan dit schrijven
de nodige ruchtbaarheid te geven".

Lulu del Ha.

In het zondagse TV-programma De Zevende Dag liet kamerlid Pierre Chevalier
(VLD) dezelfde geluiden horen. Hoewel
Chevalier weinig nieuws ontwaart in het
projekt, wees hij er toch op dat „ de
kritiek erop iets in beweging kan brengen,
het politieke debat kan stimuleren en
nieuwe samenwerkingsverbanden kan
doen ontstaan". Opvallend was de verzoenende boodschap van Chevalier aan
het adres van zijn gewezen "aartsvijand"
Frank Vandenbroucke (SP). Met veel genoegdoening erkende Chevalier Vandenbrouckes' interesse voor de vrije markt.
Overigens stak Chevalier nog een andere
pluim op Vandenbrouckes' hoed. „Ik
moet erkennen", aldus Chevalier, „ dat
ook mijn politieke tegenstrever het bij het
rechte eind heeft wanneer hij de nieuwe
maatschappelijke breuklijn situeert op de
as "egoïsme-solidariteit"...

BOURGEOIS
VU-kamerlid Geert Bourgeois roept premier ].L. Dehaene op het parlementaire
matje. Het Westvlaamse kamerlid neemt
het niet langer dat de federale eerste
minister de meest elementaire demokratische procedures aan zijn laars lapt. Zo
blijft de premier "nalaten" om na een
eerste aandringen, de voorontwerpen van
wet betreffende de preventieve vrijwaring van de werkgelegenheid en het konkurrentievorming, kortom het toekomstkontrakt, voor te leggen aan het parlement.

>

De redaktie heeft afscheid genomen van
haar medewerker Peter Dejaegher, (pdj),
die vanaf deze week de buitenland-redaktie van de krant De Standaard vervoegt.
Peter werkte vanaf 1988 op het weekblad
WIJ en ontpopte zich vlug als een bekwaam en plichtsgetrouw joernalist.
De verbetenheid waarmee hij bepaalde
onderwerpen natrok, vooraleer er over te
berichten, zorgde dat zijn artikelen vaak
tot wenkbrauwgefrons leidden. De kritische zin, hem van nature eigen, stond
echter steeds in dienst van eerlijke berichtgeving en duiding. Zijn brede interesse voor politieke en maatschappelijke onderwerpen voedden zijn drang om
graag en veel te schrijven, dé drijfveer van

elke joernalist. Om achter het nieuwsfeit
de ware toedracht te ontdekken was geen
inspanning hem te veel, alhoewel hij meer
dan een keer ondervond dat voor een
redakteur van het weekblad WIJ niet alle
deuren gewillig opengaan kon hij onze
lezers vaak „het nieuws achter het
nieuws" brengen.
Wij nemen met spijt afscheid van een
bekwame koUega die bovendien een
goede kameraad was, in die zin benijden
wij de VUM-krant die (pdj) bij ons wist
weg te plukken.
Namens de WIJ-lezers wensen wij Peter
een suksesvolle loopbaan toe en zijn opvolger, Eric Van de Casteele een hartelijk
welkom!
WIJ

nkele dagen voor roze zaterijag, een jaarlijkse
homohappening, kwamen de
nneerderheldsfraktles op de proppen met een wetsvoorstel
ter voorkoming van diskriminatie van homo's en lesbiennes.

E

en leven
Nu de meerderheidsfrakties zich niet
meer mogen bekommeren over de begroting van '97 en over de hervorming
van de Sociale Zekerheid kunnen zij hun
tijd besteden aan andere dingen. Onder
andere aan een vi^etsvoorstei dat komaf
moet maken met de disknminatie op
grond van 'geslacht, seksuele geaardheid
of relationele voorkeur' indieners van het
voorstel zijn de kamerleden Renaat Landuyt (SP) en Luc Wiilems (CVP). Beide
heren zijn daarmee eerder dan de VU, die
zich eind vorig jaar voornam om een
soortgelijk non-diskriminatievoorstel in te
dienen.
Het jarenlange gelobby van de homobeweging lijkt dus resultaten op te leveren Als het voorstel wet wordt dan
zullen bv, werkgevers geen arbeidskrachten meer mogen ontslaan omdat ze homo
zijn, zullen huisbazen geen potentiële
huurders meer mogen weigeren op basis
van hun seksuele geaardheid. Wie dat
laatste leest, zal zeer waarschijnlijk de link
leggen tussen huren en samenwonen. En
dan kan ook niet meer voorbij gegaan
worden aan de samenleefkontrakten. Het
in een wettelijke vorm gieten van deze

kontrakten ligt geheel in de logika van het
huidige non-diskriminatievoorstel.
Niet zo echter bij de CVP De kristendemokraten mogen zich dan al achter,
dixit Wiilems, 'dit histonsch moment'
scharen, op de diskussie over de verschillende vormen van het samenwonen
staat binnen de CVP nog steeds een embargo. Geen diskriminatie van homoseksuelen, maar alleen als ze met al te veel
samen willen wonen. Het is zo'n beetje
alsof de anti-racismewet niet zou gelden
voor terreur jegens onze zwarte medemens De samenwoners, van welke geaardheid dan ook, zullen rond hun situatie
geen CVP-voorsteilen hoeven te verwachten voor het najaar. Dan zal de CVP een
gezinskongres houden. Begin deze week
heette het al een 'kongres over kinderen'
te zijn
Die plotse wissel van intenties doet terugdenken aan de diskussie binnen de
CVP over de samenleefkontrakten. Toen
Vlaams minister voor het Gelijke Kansenbeleid, Anne Van Asbroeck (SP) enkele
maanden geleden de intentie had om met
alle Vlaamse partijen, uitgezonderd het
Vlaams Blok, een wetsvoorstel in te dienen

Peter Dejaegher

over de materie steigerde de CVR ook al
had een werkgroep binnen de partij zich
uitgesproken voor het uitwerken van een
wettelijk kader voor samenwoners.
De CVP kreeg na deze dubbelzinnigheden
het stempel 'anti-homo' opgeplakt, dodelijk in politiek-korrekte tijden. Misshien
ook meteen een verklaring waarom de
partij Wiilems nu laat begaan. Woordvoerder Willy Buijs wond daar eigenlijk
geen doekjes rond „Het bewijst meteen
dat de CVP niet die konservatieve antihomopartij IS, zoals vaak wordt beweerd."
Als over het huidige voorstel gestemd zal
worden zullen de meerderheidspartijen in
principe steun vinden bij de VU. De
Vlaams-nationalisten namen tijdens hun
jongste ledenkongres letterlijk het standpunt in dat „homo's als gelijkwaardige
burgers niet gediskrlmineerd mogen worden".
Over de samenleefkontrakten zal de VU
zelf geen voorstel indienen de reeds
bestaande voorstellen van o m. Agaiev, PS
en SP bevatten voldoende elementen
voor diskussie. De VU pleit in dit verband
o m. voor de uitdrukkelijke erkenning van
niet-huwelijkse relaties en voor duidelijk
vastgelegde rechten en plichten van de
samenwoners Dit houdt in dat samenwoners verplicht worden elkaar hulp en
bijstand te verlenen, dat er een vermogensregeling bestaat en een regeling
m b t schulden, ... Voor de eventuele
kinderen binnen homoseksuele relaties
ziet de VU mogelijkheden binnen het domein van het adoptierecht.
(gv)

Nochtans keurde de ministerraad reeds
een aantal voorontwerpen van wet goed.

]

stof tot spreken
In de kursus 'Haal het nieuws, stel een
onnozele vraag' verdient vanaf nu ook
Agalev-kamerlid Jozef Tavernier een
tr

vermelding, al was het maar omdat hij
ons wijst op het bestaan van een
zwembad in de Wetstraat. Dat zwembad,
zo blijkt uit zijn vraag, wordt tijdens de
schooluren (sic) gebruikt door - jawel! -

leerlingen uit Brusselse scholen. En - ja
hoor! - daarbij zijn redders aanwezig.
Bovendien werd vroeger tijdens de
middaguren door ambtenaren gebruik

• WETSTRAAT

gemaakt van datzelfde zwembad, weet
Tavernier, maar dat gebeurt nu niet meer.
Reden: geen badmeester. Of de minister
overweegt stappen te ondernemen om
'ten spoedigste' het zwembad tijdens de
middagpauze weer ter beschikking te
stellen van de ambtenaren? Het water
staat de minister ongetwijfeld tot aan de
lippen...

•

*|orige week maandag stemde de Kamer over het
vertrouwen dat de regering haar gevraagd had.
Premier Dehaene vroeg en l<reeg de toelating om
met voimachten (zogenaamde l<aderwetten) de
begroting en de modernisering van de Sociale
Zel<erheid aan te pal<l<en. De meerderheid volgde
slaafs en gedwee.

Kaderwet
is worst
De rode kaart die de VU-fraktie vorige
week voor Jean-Luc Deiiaene had getrokken mocht niet baten en kon de SPen CVP-frakties niet tot betere en meer
demokratische inzichten bewegen. Integendeel.
CVP-fraktievoorzitter Paul Tant kreeg het
hard te verduren toen hij, door de premier teruggefloten, zijn nobele bedoelingen voor een Bi W-verlaging ten p u ste van de sierteeltsektor mocht vergeten.
De brave man was er echt niet goed van.

NOTENKRAKER
Annemie Van de Casteele, Geert Bourgeois en Hugo Olaerts leverden tijdens de
nachtelijke vrijdagvergadering stevig
weerwerk.
De tussenkomst van Hugo Olaerts zal nog
lang in het geheugen van menig parlementslid en waarnemer blijven hangen.
Hij slaagde erin humor en kleur binnen te
brengen in een tot dan toe oersaai debat.
Hilariteit alom. Ook een stukje ongeloof.
Meende hij wat hij zei? Het Parlement

Deze week in de Kamer
Karel van Hoorebeke is verre van ge
rustgesteld door het antwoord dat hij van
minister Di Rupo kreeg op zijn interpellatie
l.v.m. de mogelijke aanwending door Electrabel van plutonium uit Russische kernwapens voor de produktle van MOX. Hij wees
daarbij op de technische problemen die zich
Inzakeveiligheld voordoen: het transport van
de kernwapens, het feit dat er na de MOXaanwendlng nog meer plutonium vrijkomt
dan oorspronkelijk.
De minister vond de Interpellatie voorbarig
maar liet niet na de mogelijke voordelen van
het voorgesteld procédé op te sommengoed voor de ontwapening. Dit doet de VU
vermoeden dat Dl Rupo met afkerig staat
tegenover deze optie.
Op vragen inzake de problemen bij het transport, de gevaren voor diefstal enz... gaf de
minister geen antwoord. Het Is duidelijk dat
de minister blijft zweren bIj kernenergie als
belangrijkste energieverschaffer. Een optie
die de VU niet deelt.
Fons Borginon Interpelleerde In de kommissie Buitenlandse Zaken - een sektor
waarin het Antwerpse parlementslid op korte
termijn heel wat gezag aan het winnen Is over de situatie In Tsjetsjenië Deze kleine
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republiek van 1 miljoen Inwoners heeft zich
In haar geschiedenis steeds - maar met
weinig sukses - tegen de Russische overheersing verzet. Na de val van de Berlijnse
muur greep zij de kans om de onafhankelijkheid uit te roepen. Jeltsln liet aanvankeljk begaan maar greep nadien In door
een 40.000 man sterke troepenmacht te
sturen. President Doedajev werd vermoord
en het verzet grotendeels gebroken. De
Russische moordpartijen blijven Inmiddels
aanhouden. Artsen Zonder Grenzen spreekt
van grove schendingen van de mensenrechten, waarbij In hoofdzaak de burgerbevolking getroffen wordt. Vrouwen en kinderen worden als menselijk schild gebruikt
tegen eventuele verzetsstrijders.
Volgens Borginon zijn de Russische praktijken
een lid van de Raad van Europa onwaardig
maar weigeren de andere leden tegen de
Russische federatie op te treden.
Het konfllkt heeft een rulmer belang. Op
Europees grondgebied vielen reeds 30 è
40 000 doden Het IJzeren Gordijn Is gewoon
opgeschoven. Er is dringend nood aan een
nieuwe visie op een Europees veillgheldskoncept.
(kvc)

ging plat. Maar, wat niet met een kwinkslag kan gezegd worden...
Volksvertegenwoordigers haalden hun
pauzerende kollega's uit de koffiekamer
om nog een stukje van de ambiance mee
te maken.
Enkele stukjes uit Hugo's optreden willen
we de WIJ-lezer niet onthouden. 'Live' is
hij natuurlijk stukken beter. Geert Hoste
bedreigd!
„Deze regering heeft nog heel veel noten te
kraken en daarom is ze op zoek naar een
notenkraker. De fameuze kaderwet moet
dus een notenkraker worden. Of beter
gezegd: een „wettenkraker". Het Parlement wordt weggejaagd als een keffende
hond/"
„Dames en heren", waarop Dehaene:
„appels en peren" en opnieuw Olaerts:
„...boeren en boerinnen. En dan zingen
dat het leven mooi is. Dat is inderdaad
prachtig!"
H. Olaerts: „Toen ik uw sleutelplan las,
dacht ik dat het misschien toch wel tijd
werd om ook eens door het sleutelgat te
kijken. Tot nader bericht en voor alle
duidelijkheid zeg ik dat er in dat sleutelplan vrome en goede intenties zaten.
Maar u moet oppassen met uw fameuze
linkerzijde. Uw grote sleutelplan dreigt
een 'keutelplan' te worden."
,, Uw kaderwet is als een worst. En worst is
glad, volslank, pikant, met smaakmiddelen en bewaarmiddelen. Men weet
nooit wat er allemaal in zit!"
Bij de stemverklaring maandag moest
VU-fraktievoorzitster Annemie Van de
Casteele het parlementaire publiek tot
haar grote spijt ontgoochelen. Ondanks
het „Hugo! Hugo!'- gescandeer op sommige banken was zij het die de VU-kritiek
op de regeringsplannen samenvatte.
NIET OP ONZE RUG
Voor de VU zijn de voorwaarden om
volmachten te vragen niet aanwezig. Een

voor de vu
zUnde
voorwaarden
om
volmachten te
vragen niet
vervuld.

regering die een jaar lang getreuzeld heeft
kan nu onmogelijk de „hoogdringendheid" inroepen. Evenmin bestaat er een
„noodsituatie". De premier verklaarde
immers zelf dat alles momenteel onder
kontrole is en dat volmachten maar nodig
zijn voor het geval er zich eventueel een
„noodsituatie" zou voordoen.
Annemie Van de Casteele haalde zwaar
uit naar PS-minister Ylieff die nog maar
eens bijkomende middelen voor Wallonië
vroeg.
A. Van de Casteele; „De Walen zouden
zich moeten schamen over politici als
Ylieff Dergelijke leiders kennen nog alleen
de taal van de bedelaar en van het bewaken van de eigen machtsposities. Zij
zijn niet in staat hun regio uit het moeras
te trekken. De Waalse werklozen verdienen betere politieke leiders, met gezag
en deskundigheid, die hun verantwoordelijkheid willen en durven dragen.
Wij weigeren het vertrouwen te geven aan
een regering die, op de rug van Vlaanderen,
opnieuw de belastingen zal verhogen. Zeker als deze belastingen niet gebruikt
worden om een vernieuwend beleid op de
sporen te zetten, maar om tegemoet te
komen aan de Waalse eis naar steeds meer
bijkomende middelen. Vlaanderen kan
niet blijven opdraaien voor het Belgische
failliet."
Koen Van Caimere

aar aanleiding van Euro-dag '96 vraagt VUkamerlid Fons Borginon zich af of de
Vlaamse verzuchtingen met de Europese belangen
onverzoenbaar zijn. Hij denkt het niet. Aan de hand
van kleine muis, Jerry en de niet al te snuggere kat,
Tom, legt Borginon uit waarom.

N

Wie kent Tom en Jerry niet? De sterke,
grote - niet al te slimme - kat Tom spant
een valstrik voor de kleine muis Jerry. Net
op het moment dat de kat wil toeslaan
ontdekt Jerry dat er iets niet pluis is met
het hem voorgehouden stuk kaas. Met
veel vindingrijkheid slaagt hij er uiteindelijk in Toms snode plannen als een
boemerang op diens hoofd te
laten neerkomen. Hoewel de
kat een belangrijke rol speelt,
al was het maar om de klappen te ontvangen, is het duidelijk dat de muis Jerry de échte hoofdrolspeler is in het verhaal. Jerry is de
underdog die zich steeds weer uit de
klauwen van de intrinsiek sterkere kat
Tom moet redden. Jerry is de held van het
verhaal; Tom enkel de tegenspeler.
Als je een beeldverhaal zou maken over
Vlaanderen en Europa zou je waarschijnlijk dezelfde ingrediënten gebruiken als in
het Tom & Jerry-verhaal. Aan de ene kant
Vlaanderen in de rol van Jerry, aan de
andere zijde de Europese Unie in de rol
van Tom. Vlaanderen, het kleine staatje in
wording met 5 a 6 miljoen inwoners. De
EU een kolos van 375 miljoen inwoners
(en straks zelfs 480 mijoen) met een logge
burokratie. De EU-Tom denkt maar al te
dikwijls het beter te weten en poogt
regelmatig Vlaamse belangen (Jerry) te
tarten.

den door de Europese Unie (Verklaring
van Edinburgh en proportionaliteitsbeginsel). Maar daar is er een probleem van
kontrole. De Europese wetgevende instanties belijden alleen lippendienst aan
de subsidiariteit, maar blijven handelen
als keizers-kosters. Het Hof van Justitie
mag optreden, maar de toegang tot dit

veranderen van zo'n richdijn heel moeilijk; er is een meerderheid van 70% in de
Europese Raad voor nodig.

komen is een herwerking van de tekst van
het subsidiariteitsbeginsel. Voor de VU
moet Europa enkel die bevoegdheden
krijgen waarvan aangetoond
is dat ze enkel op Europees
niveau efficiënt kunnen uitgeoefend worden. De kontrole op de handhaving van
het subsidiariteitsbeginsel in de uitoefening van bevoegdheden moet veel sterker worden. De beleidsruimte die de
lidstaten en regio's hebben om Europese
richtlijnen uit te werken moet veel groter
worden.

Wie bemachtigt de kaas?

Alleen is het dekor van het kat en muisspel tussen Vlaanderen en Europa wat
abstrakter: de kaas is hier "virtueel" (om
het modern uit te drukken), ze bestaat uit
het geheel van de bevoegdheden waarover overheden kunnen beslissen. Dit
spel noemt men "subsidiariteit". En naast
de kat en de muis doet ook nog - tijdelijk
allicht - de keffende pekinees België mee.
Met het subsidiariteitsbegsinsel wordt bedoeld dat een bevoegdheid zo dicht mogelijk bij de mensen moet worden uitgeoefend op voorwaarde dat het nog
efficiënt kan gebeuren. In theorie is dit
mooie principe opgenomen in het Europees Verdrag en zouden er dus geen
problemen mogen zijn. Maar die zijn er
wel.
Eerst en vooral geldt het mooie beginsel
niet voor de exklusieve bevoegdheden
van de Europese Unie. Daar waar Europa
exklusief bevoegd is (cfr. de in de Verdragen zelf vermelde bevoegdheden zoals
konkurrrentiebeleid, landbouw, atoombeleid,...) mag zelfs niet de vraag gesteld
worden of er geen niveau dichter bij de
mensen is waar die bevoegdheid toch ook
efficiënt kan uitgeoefend worden.
Waar het beginsel wel speelt is inzake
enerzijds de niet-exklusieve bevoegdheden van Europa (art. 3B van het EGverdrag) en anderzijds de wijze van uitoefening van de exklusieve bevoegdhe-

Hof is beperkt tot de Europese instellingen en de Lidstaten. Jerry alias Vlaanderen kan enkel via de Belgische pekinees
naar het Hof van Justitie stappen om de
genomen maatregel ongedaan te maken.
Bovendien biedt het hele beginsel geen
verdediging tegen overregulering. Oorspronkelijk was het de bedoeling in Europa te werken met "richdijnen": Europa
bepaalde de algemene objektieven, maar
de konkrete uitwerking ervan zou overgelaten worden aan de lidstaten en regio's. In de praktijk zijn de meeste Europese richdijnen extreem uitgewerkt;
iedere beleidsruimte voor de lidstaten en
regio's is verdwenen. Bovendien is het

Kortom in het technisch spel van de
subsidiariteit komt onze Vlaamse Jerry er
maar bekaaid vanaf. De Europese Tom
heeft alle troeven in handen om de eigen
beleidsruimte van de Vlamingen te beknotten. Toch kan het anders. Op dit
ogenblik loopt er een konferentie tussen
de Europese staten. De bedoeling is de
regels van het spel aan te passen. Hier
heeft onze regering een belangrijke verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen
dat de Jerry's van Europa (Vlaanderen,
Katalonië, Schodand,...) het stuk van de
bevoegdheidskaas krijgen dat hen toekomt.
Eén van de middelen om daartoe te

Wie een beetje vertrouwd is met het genre
wist bij voorbaat dat het liedje van Lisa del
Bo weinig l<ans maakte op een ereprijs. Maar
zoals gewoonlijlc hadden wij onszelf weer
wat wijsgemaal<t. Of beter, de media hadden Lisa zo deskundig opgeklopt dat ze wel
moest winnen.
Dat er nog geen student(e) aan gedacht
heeft een eindververhandeling te schrijven
over het fenomeen De Publieke Opinie en
Onze Bijdragen tot het EurosongfestivaP
Samen met Zwitserland op de 16de van de
23 plaatsen en met povere 22 punten is

Zijn Vlaamse en Europese belangen dan
onverzoenbaar.' Ik denk het niet. Net
zoals de kartoen Tom & Jerry niet alleen
maar over de muis kan gaan, heeft Vlaanderen behoefte aan zijn tegenspeler Europa. Maar hoe belangrijk de Europese
kat ook kan zijn, haar rol is beperkt tot die
van "tegenspeler" en niet tot die van
hoofdrolspeler.

• ACH ZO •
duidelijk Zijn we dan tegen Vlaamse outing
op het internationale forum' Zeker niet!
Maar moeten het altijd politici zijn die hun
land en volk vertegenwoordigen'? Mag dat
eens met een doordeweekse jan-met-depet zijn? Bovendien keek Van den Brande
weer zo dondergod-achtig Alsof hij
dreigde: ,,Alsje onze Lisa geen punten geeft
dan sluiten wij onze grenzen!"
De Franstaligen zijn dus Picqué, vrij vertaald

es, please...
inderdaad niet om over naar Bilzen te schrijven. In deze goede stede ligt men echter
niet wakker van „de ramp van Oslo", integendeel Het was fees in kultureel centrum De Knirpel ,,want ons moeke is op
teevee gewees" en dat is in Vlaanderen nog
steeds goed om eens fiks uit de bol te
gaan.
Eurosong was dit jaar ook goed voor een
kommunautaire rel. Toen een paarjaarterug
Clouseau in Rome meezong was het nog
eerste-minister Wilfried Martens die de
Vlaamse inzending vergezelde, maar sinds
de staatshervorming is ook daar verandehng ingekomen. Luc Van den Brande
werd opgetrommeld om de kandidate namens Vlaanderen moed in te spreken.
Waarom politici steeds op de kar springen
moet die student in zijn eindverhandeling
maar eens uitklaren. Voor ons hoeft dat niet
en muzikaal helpt het ook al niet, dat bleek

op hun pik getrapt. Voor ons niet gelaten
Volgende keer mag matante Laurette op de
buis.
Om zo'n heibel te voorkomen bestaan er
nochtans goede remedies, laat de twee
openbare omroepen elk hun eigen gang
gaan, laat ze hun Vlaamse en Waalse kleuren
voluit verdedigen Geen mens in Europa
gelooft nog dat er een „Belgisch liedje"
bestaat Dat de voorzitter van de jun/ van
België bovendien nog Engels sprak was de
tweede doorn in de Waalse teen. Heb je me
noui
Als die eindejaarsstudent ons zijn mening
zou vragen waarom het liedje van Lisa del Bo
geen kans maakte dan zouden we niet lang
naar een uitleg moeten zoeken. Eurosong
zoekt een melodietje dat in de dnehoek
tussen Hammerfest, Gibraltar en Diyarbakir
op een paar dagen tijd tot een meezinger
uitgroeit

Fons Borginon

Fons Borginon

Voor internationaal gebruik een leuk liedje
dus, voor het eigen binnenland graag een
tekst die wat zinniger is dan de rommel
waarmee ons Lisa werd uitgestuurd. Haar
kaartspel was, zoals te verwachten, te veel
kaartenhuisje.
Voor haar optreden sloeg Lisa del Bo, als
naar gewoonte, een kruisje, wat haar goed
recht is Achteraf mocht ze er een kruis over
maken. .
Het mooiste aan het Eurosongfestival is nog
steeds het opvragen van de punten aan de
plaatselijke jun/'s Uit een verre stad kraakt
een onzichtbare stem het oordeel, waarop
doorgaans applaus of boe-geroep volgt
Liefst zien we dan nog wat geklungel bij de
optelling of verwarnng met de lichtjes die
de landennamen opfleuren De score-borden worden met de keer indrukwekkender
en onoverzichtelijker. Echt Eurokratisch!
De opvoering wordt steevast gelardeerd
met beelden uit de wachtkamer waar de
artiesten en hun gevolg reeds stijf aan de
champanje zijn Of om hun verdriet te verdhnken of om hun sukses kleur te geven.
De obligate vraag van de presentatrice naar
de punten is onderhand een internationale
bestseller geworden in onze daarnet beschreven dnehoek kent iedereen hem van
buiten, beter dan de mooiste paragraaf uit
een ofander Europees Verdrag. Voor België
klinkt hij z o „ Belgium, may we have your
votes, please?"
Toen we zateravond deze bede vanuit Oslo
hoorden dachten we heel even dat Jean-Luc
Dehaene zou antwoorden. Met volgende
mededeling: ,,Sorry, in België wordt met
meer gestemd. Hier zijn er volmachten^"
R.Asmus

T^-

oe heeft het Afrikaans zich als variant van het
Nederiands kunnen handhaven in Zuid-Afrikaf
Door een lange en hardnekkige taalstrijd.

H

i

LANDUIT

ken. Dit leidde tot een verdere verbastering van het Nederlands. Taalkundigen wijzen ook op de Portugese termen
en zinskonstrukties (dubbele ontkenning:
nie... nie) die via de zeemanstaai hun weg

Monument
voor de
Afrikaanse
taal te Paan.

Op zaterdag 6 April 1652 ging kapitein
Jan van Riebeeck voor anker in Tafelbaai
om er een handelspost te stichten voor de
Verenigde Oost-Indische Compagnie
(VOIC), de Nederlandse handelsvloot. In
z'n kielzog volgden een tachtigtal mannen en een tiental vrouwen en kinderen.
Aanvankelijk bleven de VOIC-kolonisten
Nederlands praten, maar na verloop van
tijd ontstond een zelfstandige taal: het
Afrikaans.
De kolonisten spraken geen Algemeen
Nederiands vermits er in de 17de eeuw
nog geen gevestigde standaardtaai bestond. In de Lage Landen werden Hollandse, Utrechtse, Zeeuwse, Brabantse en
Vlaamse diaiekten broederlijk naast elkaar gebruikt. Zonder taalkundige leidraden vanuit hun land van herkomst
maakten de emigranten al snei fouten
tegen het Nederiands. Bovendien hadden
de kolonisten nauwelijks een hogere op-

leiding genoten en dus nooit behoorlijk
Nederlands geleerd. De eerste verschuivingen naar Afrikaans waren vooral
merkbaar in de spreektaal. Het geschreven woord bleef sterker aanleunen bij het
Nederlands. Later zouden taalkundigen
de Nederlandse taalvariant in de Kaapkolonie volks-Nederlands of Kaaps-Hollands noemen.
VERBASTERING
De plaatselijke Khoikhoi-volkeren leverden - net ais de uit Maleisië en Indië
aangevoerde slaven - een belangrijke bijdrage tot de ontwikkeling van het Afrikaans. Zij werden door de kolonisten
gedwongen om Nederiands te Ieren,
maar zouden daar nooit volledig in iuk-

Een fluitjeskoncert én de rode kaart. Dat was
de reaktie waarmee de VU-Kamerfraktie regeringsleider Dehaene in voile zitting bedacht. De vraag van Dehaene om volmachten maakte de vijf VU-mandatarissen woedend. „Ais Dehaene de taai van het parlement niet langer wil begrijpen, dan spreken
we hem aan in de enige taal die hij nog
begrijpt,"
Voetbalfanaat
,,het-leven-ismooi"-Dehaene zag zich door de VU dan ook
met „rood" van het veld gestuurd.
De
Vlaams-Nationale
Omroepstichting
(VNOS) neemt u op dinsdag 4 juni mee voor
een blik achter de schermen van het VUverzet tegen Dehaene. Want die rode kaart
kwam er natuurlijk niet zomaar Neen. De VU
verwijt Dehaene een gebrek aan Vlaamse
reflex, een asociaal beleid, én een gemis aan
eerbied voor de spelregels van de parlementaire demokratie.
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uitgeroepen tot de twee officiële talen.
Artikel 137 van de Suid-Afrikawet stipuleert het volgende: "Sowel die Engelse
as die Nederlandse tale sal die amptelike
tale van die Unie wees en sal op 'n gelyke

Er was eens... Afrikaans

VNOS OP TV1

Een bewogen uitzending, waarbij het Belgisch Immobilisme haarfijn wordt blootgelegd. Een programma dat tegelijk ook een
hard pleidooi is om Vlaanderen bewust de
konfederale kaart te laten trekken,
ü ziet en hoort VU-voorzitter Bert Anclaux én
de VU-fraktievoorzitters Annemie Van de
Casteele, Paul Van Grembergen en Jan

4.

vonden naar het Nederlands. De Franse
Hugenoten die tussen 1688 en 1690 om
geioofsredenen naar de Kaap waren gevlucht, hadden geen invloed op de
nieuwe taal-in-wording. Zij pasten zich
aan het taalgebruik van de Nederlanders
aan. Hetzelfde gold voor de andere Europese immigranten, met uitzondering
van de Britten.
Na de tweede Britse bezetting vanaf 1806
moest het volks-Nederlands in toenemende mate wedijveren met het Engels.
De opeenvolgende goeverneurs voerden
een aktief verengelsingsbeleid om de integratie van de Kaap in het Britse rijk te
bevorderen. In 1814 deed Nederland
voorgoed afstand van haar kolonie in
zuidelijk Afrika. De verengelsing kwam
nu pas goed op dreef. Voormalige Nederlandse ambtenaren zweerden getrouwheid aan hun nieuwe broodheren.
En de Britse goeverneur Somerset riep de
hulp in van Schotse predikanten en Engelse onderwijzers om z'n taalpolitiek
kracht bij te zetten. De meeste Afrikaanstaligen hielden - naast het Engels vast aan hun eigen taal.
TWEETALIG

Loones, samen met Jean-Marie Bogaert,
Geert Bourgeois en Herman Lauwers.
Natuurlijk niet te missen!
o» Afspraak op dinsdag 4 juni, BRTN-TVl om
23u.2S, onmiddellijk na het laatavondjoernaal. Een programma van de Vlaams-Nationale Omroepstichting-VNOS.

Na de afschaffing van de slavernij door de
Britten verlieten ontevreden Afrikaanstalige boeren vanaf 1834 bij bosjes de
Kaapkolonie. Deze Grote Trek landinwaarts eindigde met de ondertekening
van de Bloemfontein-konventie in 1854.
Het Nederlands werd uitgeroepen tot de
officiële taal van Transvaal en OranjeVrijstaat en bleef dit totdat de Boerenoorlogen van 1899 - 1902 een einde
maakten aan de onafhankelijkheid van de
twee Boerenrepublieken. In 1902 ondertekenden de Boeren en de Britten een
vredesverdrag. Transvaal en Oranje-Vrijstaat werden ingelijfd bij het Britse koloniale rijk. Als reaktie tegen de Britse
heerschappij versterkte het Afrikanerbewustzijn, eerst kultureel en daarna politiek. Vooral het Engelstalig onderwijsbeleid van lord Alfred Milner, de Hoge
Kommissaris voor Zuid-Afrika van 1902
tot 1905, was de Afrikaners een doorn in
het oog. Met het Unieverdrag van 1910,
dat de Unie van Zuid-Afrika erkende als
zelfbesturend onderdeel van het Britse
rijk, werden het Engels en het Nederlands

grondslag behandel word en 'n ewe groot
mate van vryheid, regte en voorregte
geniet."
AFRIKAANS ALS TAAL
De eerste Afrikaanse spraakkunst en het
eerste Afrikaanse woordenboek werden
in de tweede helft van de 19de eeuw
samengesteld door Arnoldus Pannevis uit
Paarl, een stad 50 km ten noordoosten
van Kaapstad. Om die reden werd in Paarl
het Taalmonument opgericht. In 1876
stichtten Pannevis, du Toit en Hoogenhout het Genootskap vir Regte Afrikaners "om te staan ver ons taal, ons nasie
en ons land". Deze taaistrijders streefden
de opwaardering na van Afrikaans tot
schrijftaal. Dit gebeurde onder het motto
"skryf soos juUe praat". Op 15 januari
1876 publiceerde het Genootskap vir
Regte Afrikaners (GRA) de eerste Afrikaanstalige krant: Di Afrikaanse Patriot.
Van 1652 tot 1900 was Nederlands dus
de voertaal van een groot deel van de
Europese kolonisten in Zuid-Afrika. Dit
volks-Nederlands of Kaaps-Hollands verschilde echter aanzienlijk van de taal die
zich tegelijkertijd in de Lage Landen
ontwikkelde. Vanaf de eerste helft van de
19de eeuw werd af en toe doelbewust in
het Kaaps-Hollands geschreven, dikwijls
om komische effekten te verkrijgen. De
wijziging van het Nederlands in ZuidAfrika is ook waar te nemen in geschriften
uit de 18de eeuw. Taalkundigen vergelijken deze evolutie met de vereenvoudiging van de Engelse taal in de 12de
en de 13 de eeuw na de inval van de
Franstalige Normandiërs. In 1914 begon
de taalkoramissie van de Suid-Afrikaanse
Akademie vir Wetenskap en Kuns met de
standaardisering van het Afrikaans. Bij
twijfel kozen de kommissieleden voor de
taalvorm die het dichtst aanleunde bij het
Nederlands. In 1925 zou het Nederlands
plaats maken voor het Afrikaans als één
van de twee officiële talen in ZuidAfrika.

Filip Vandenbroeke

Volgende week:
Dragen wij verantwoordelijkheid
tegenover het Afrikaans f

aarom nemen ze dan niet gewoon de trein van Neerpeit naar St.-Truiden?,
vroeg een passant op de marl<t van St. Truiden zich af. Aanleiding tot de
vraag was een wedstrijd tegen de i<iol< tussen fietsers en treinreizigers. De
fietsers wonnen met de vingers in de neusgaten, ool< ai werd met de trein het
snelste trajel<t genomen.

W

De regionale vu-krant

Sporen in het beloofde land
Enkele maanden geleden rijpte bij VUJOLimburg, dat meerdere pendelaars in zijn
rangen telt, de idee van een wedstrijd
tussen de fiets en de trein. Het doel
daarvan was aan te tonen dat het Limburgse spoorverkeer van zoveel logika
gespeend is dat het nemen van de fiets in
sommige gevallen een fikse tijdswinst
oplevert. Om aan de hele wedstrijd een
mediatiek tintje mee te geven werd beroep gedaan op enkele vooraanstaanden
uit de Limburgse VU: ]ohan Sauwens
werd bereid gevonden om de fiets te
nemen, Frieda Brepoels en Hugo Olaerts
namen met hun gevolg de trein.
Vorige week vrijdag, klokslag tien uur,
werd op de markt van Neerpeit het
startsein gegeven voor de race. De fietsers
vertrokken onmiddellijk, de treinreizigers gingen richting station voor een
ticket St.-Truiden enkele reis. Om lOu.24
vertrok daar iets wat ooit een heel mooi
treinstel moet geweest zijn.

KLEIN STATIONNETJE
Opvallend overigens hoeveel mensen in
Neerpeit de trein namen. Opvallend omdat de wedstrijd op een brugdag werd
gehouden, maar ook omdat de NMBSbonzen het grote publiek er toch altijd op
wijzen dat die lokale stationnetjes het
openhouden niet waard zijn. Etienne
Scbouppe verwoordde het in een recent
interview met De Standaard als volgt: „Er
zijn nog vele stationnetjes waar er 20 tot
30 reizigers per dag opstappen. Daar
moet je afwegen of je de aantrekkelijkheid van de trein voor de andere
reizigers niet te veel vermindert door
herhaaldelijk te stoppen." Dat kan kloppen, maar even logisch lijkt het tegenargument waarmee Sauwens op de prop-

pen kwam. Hij vergeleek de lokale stations met de haarwortels van een boom:
knip die af en de sapstroom in de stam,
i.e. de hoofdassen van het spoorwegnet,
valt stil.
Tijdens de perskonferentie na de wedstrijd bleek overigens dat Limburg niet
echt veel stationssluitingen meer te vrezen heeft. De provincie is bedeeld met
precies 16 stations, of één voor elke
48.000 inwoners. Het is in dat verband
nuttig even een overstap te maken naar
Henegouwen waar nog 101 stations open
zijn, één ongeveer voor elke 12.000 inwoners. Het hoeft dan ook niet te verwonderen dat de Limburgse VU'ers opnieuw pleitten voor een federalisering
van de NMBS.

BELOFTES
Neerpeit zal waarschijnlijk niet met sluiting bedreigd zijn: het is een eindstation,
waar de trein bovendien moet keren
omdat er slechts één spoorlijn ligt. Daardoor kan er slechts één trein om de twee
uur stoppen, wat dan wel weer het positieve gevolg heeft dat er op de weinige
vertrekuren relatief meer mensen in het
voertuig stappen. Die moeten dan wel
genoegen nemen met een diesel, van de
beloofde elektrifikatie van de lijn, is nog
altijd geen werk gemaakt.
Op treingebied blijft Limburg in zijn
geheel het beloofde land. In het 10jarenprogramma van de NMBS (19912000) werd de provincie een investering
beloofd van iets meer dan 3 miljard fr.
Nu, in 1996, is nog geen 250 miljoen
geïnvesteerd. Geen elektrifikatie van de
as Herentals-Neerpelt, geen 'Bocht rond
Leuven' die voor de pendelaars forse
tijdswinst zou opleveren, geen station

naar Maasmechelen, ... Voor de NMBS
ligt de Limburgse grens in het midden van
Genk, daarna volgt het grote niets. Het
Maasland wordt op die manier volledig
van de het spoor afgesneden.

POTJE POLITIEK
Olaerts wees trouwens op de nieuwe
plannen voor het Genkse station: binnenkort zou de trein van daaruit niet
meer vertrekken naar Hasselt, maar naar
Diest om via Aarschot naar Brussel te
gaan. Het onvermijdelijke gevolg voor de
reizigers vanuit Genk zal zijn dat zij o/een
langere pendeltijd tegemoet zullen zien,
of de bus zullen moeten nemen naar
Hasselt. Een nieuwe regeling in het voordeel van het Luikse station zal er in de
toekomst ook voor zorgen dat reizigers
vanuit Tongeren en Bilzen zeker zijn van
een gemiste aansluiting naar Brussel.
Daartegenover zette het Genkse kamerlid
het voorbeeld van het station van Borgworm (Waremme): met zijn 20.000 inwoners rijden vanuit deze gemeente dagelijks meerdere rechtstreekse treinen
naar Brussel... kon ook moeilijk anders
met burgemeesters als Coëme en Leburton, besloot Olaerts.
Eenzelfde geval doet zich overigens ook
voor in Liedekerke, waar Schouppe
(CVP-)burgemeester is. In een onvervalste sjacherkursus geeft de NMBS-bons
zijn visie op een gemeentelijk spoorbeleid: „Ik ben in de gemeentepolitiek
getuimeld en zie, ik ben al aan mijn derde
termijn bezig als burgemeester van Liedekerke. Het heeft ook het voordeel dat
ik een entreekaartje heb in de politiek, als
ik iets nodig heb voor de NMBS." Zo
gemakkelijk is het dus.

HALF UUR
Maar terug naar de wedstrijd: terwijl de
groep treinreizigers warmpjes naar Mol
(provincie Antwerpen) spoorde - inderdaad de enige mogelijke treinverbmding
vanuit Neerpeit naar St.-Truiden, hadden
de fietsers ongeveer 1/3 van het trajekt
afgelegd. In Hechtel-Eksel moest het pelotonnetje noodgedwongen een tussenstop maken. Reden: een valpartij van
Sauwens, die met zijn stuur was blijven
haken in een vlaggetje van een begeleidende motor. Buil op het hoofd, handen geschaafd,... de pothelm voorkwam
hier erger. Sauwens werd in zeven haasten
opgelapt en slaagde erm om 2u.03min. na
het vertrek in Neerpeit af te klokken in
St.Truiden. Liefst 33 minuten deden de
treinreizigers hem dat na. Zij hadden de
reis afgelegd aan een gemiddelde snelheid
beneden de 28 km/u.
Limburgs gedeputeerde Frieda Brepoels
kon er bij aankomst schamper mee lachen. „Laat ik duidelijk zijn: wij voeren
geen aktie tégen het openbaar vervoer,
maar erdoor." Brepoels, net zoals de hele
Limburgse VU, sluit zich dan ook volmondig aan bij de initiatieven van de
werkgroep SpoorOntsluiting Limburg
(SOL), waarin alle politieke partijen, uitgezonderd het Vlaams Blok, een vertegenwoordiger hebben. Donderdag 23
mei zullen, bij wijze van ludiek protest,
alle Limburgse kamerleden, senatoren en
Vlaamse volksvertegenwoordigers met de
trein naar hun werk rijden. Later op de
dag zullen zij naar buiten komen met een
eisenbundel. Indien zij op hun bestemming aankwamen tenminste.
(gv)

Frieda Brepoels

Hugo Olaerts

Johan Sauwens
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den. Niemand kwam echter tussenbeide.
De toeschouwers meenden wellicht dat
een gewone winkeldief met een tegenstribbelend karakter bi) de lurven was
gevat
Ik liet me niettemin gevankelijk meevoeren, tot verrassing van de Baron-man
die klaarblijkelijk dacht een grote vangst
gedaan te hebben. Na een lange tocht
tussen cd-rekken en steelse klantenbhkken belandde ik in een kantoortje met een
toegang en geen vensters. De Baron-man
deed de deur op slot en vertrok. Enkele
minuten later was hij daar terug met een
kassierster Die verstond gelukkig voldoende Nederlands om te beseffen dat ze
er best een tweetalige kassierster bi)

Ouvrlr Ie sac
au Fnacl

haalde. Deze dame verontschuldigde zich
toen ze mijn biblioteekboeken zag.
De Baron-man met. In een Franse kollère
legde hij me uit dat hij geen Belg was, hier
met in het leger was geweest, geen Nederlands hoefde te kennen en alleen zijn
werk deed. Hij voegde daar nog aan toe
dat ik een nationalist was, die met oogkleppen rondliep comme des chevaux Ik
had geen zin om het hem uit te leggen.
Toen ik thuis kwam, merkte ik dat het
kassaticket van de Fnac eentalig Frans
was. Ik keerde met ontevreden terug en
nam me voor in Brussel te blijven rimpelen,

Rimpelen in
Brussel
Vorige week bracht ik een bezoekje aan de
Fnac in de Brusselse Nieuwstraat. De
boekhandel lag op mijn weg naar de
biblioteek, waar ik nog wat boeken moest
terugbrengen. Bij het binnengaan van de
zaak voelde ik al nattigheid. Het alarm
ging af toen ik met mi)n plastieken zak|e
biblioteekboeken tussen de veiligheidsinstallatie doorwandelde. Maar vermits
ik de winkel binnenhep, werd ik door
niemand verontrust.
U raadt het, dat was wel het geval bij het
buitengaan. Een potige veiligheidsagent
van de firma Baron stelde zich strategisch
in mijn weg. Hij sommeerde me mijn zak
open te doen. In het Frans. „Pardon,
spreekt U Nederlands.'", vroeg ik beleefd. De veiligheidsagent verstond me
met, of deed althans overtuigd alsof. Hij
herhaalde zijn vraag, ietwat ongeduldiger
maar even Franstalig.
Op dat moment realiseerde ik me dat ik
me veel vervelende blikken en een onbekende hoeveelheid tijd zou kunnen
besparen door simpelweg op de vraag van
de allochtone Baron-agent in te gaan. Er
waren tenslotte argumenten bij de vleet
om dit te doen.
Ten eerste, ik verstond hem maar al te
goed.
Ten tweede, indien ik volkomen Fransonkundig zou zijn, was zijn gebarentaal
maar al te duidelijk. Volhouden dat ik
hem met begreep, was idioot.

Ten derde, de Baron-man was maar een
agent van een veiligheidsfirma die waar
schijnlijk met omwille van zijn tweetaligheid aangeworven was.
Ten vierde, men mag als Vlaming in
Brussel toch met verwachten dat elke m
de privé tewerkgestelde allochtoon Ne
derlands spreekt.
Maar anderzijds vond ik het mijn verdomde recht om in het Nederlands te
woord gestaan te worden. Daarom veranderde ik van taktiek. „Kunt U er niemand bijhalen die Nederlands spreekt?",
vroeg ik nog steeds even vriendelijk.
„Ouvre ton sac!" klonk het voor de derde
keer in stijgende graad van dreiging.
Een tweede Baron-agent, van autochtone
afkomst, schoot de eerste te hulp. Aangezien de diskussie intussen de aandacht
had getrokken van enkele klanten,
wendde ik me tot dit ietwat uitgezakt
element van het Arische ras. Maar zijn
afkomst was spijtig genoeg geen garantie
dat hij een elementaire kennis van het
Nederlands bezat.
Bovendien stond de eerste Baron-man
mijn al te opvallende verwaarlozing van
zijn plichtsmatig optreden met toe. Om
me dat duidelijk te maken ging hij tot
fysiek kontakt over. Hij greep me bij de
bovenarm en sleepte me met zich mee de
winkel door. De publieke belangstelling
van het Fnac-klienteel voor mijn wedervaren was intussen erg groot gewor-
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OOST-VLAANDEREN
Do. 23 mei SINT-AMANDSBERC:
Cespreksavond met Jan üoones over De zaak
Laplasse Om 20u in kultuurcentrum De
Vlier , Begijnhof nr 15 Toegang gratis Org
Goossenaertskring Sint-Amandsberg
Vr. 24 mei LEBBEKE: Culdenspo
renkaarting Belotten 4 000 fr vooruit -i- inleg
-I- trofee in zaal Edelweiss Pastoor De Buckplaats Inschrijvingen vanaf 19u Aanvang om
20u Deelname 50 fr Org VU-LebbekeWleze-Denderbelle
Za. 1 Juni ERTVELDE: Meetjeslandse
braadfeesten Van 19 tot 24u in Ertvelde
Centrum, Undenlaan-Aardeken Groeten met
ribstuk (280 f r ) -i- worst (330 fr > -i- spit (380
f r ) Ookopzondag van 12 t o t 2 2 u Org VUMeetjesland
vr. 21 Juni NINOVE: VWG-Ninove
neemt deel aan Cultuurburo In de Plomblom
te Nlnove Info bij G De Coster (sekretarls)
054/55 71 79
vr. 21 Juni DENDERBELLE: Guldens
porenkaarting Belotten, 4 000 fr vooruit -iInleg + trofee In zaal Gildenhuis Kapellestraat 56 inschrijvingen vanaf 19u Aanvang
om 20u Deelname 50 fr Org VU-LebbekeWleze-Denderbelle
10. 30 Juni CENT: FW organiseert
een „Zingende Boot , van Gent naar SintMartens-Latem Verzamelen om 15u 50 aan
Gordunakaal (Europahotel) Op de boot zang
o l v Gust Teugels Terug rond I8u Deelname 560 f r , -I- 12u 200 f r , -12J gratis
Inschrijven vóór 15/6 Info en org FW
09/223 38 85

WEST-VLAANDEREN
DO. 23 mei lEPER: W l bezoekt Astrolab Iris, Sterrenwacht en wetenschappelljktechnisch centrum In de Verbrandemolenstraat 5, Prov Domein De Palingbeek (Zil-

(Pdi)

lebeke) Verzamelen om 20u aan hotel Anane Deelname 100 fr Info Jano Braem
(20 24 68) of Knstien Devlieger (20 25 37)
WO. 29 mei BRUGGE: Volksvertelling
door Cérard Debrabandere en d Joos Uy
tendaele met humor .Tekeningen en spreu
ken Om 15u in lokaal Magdalenazaal Violierstraat 7 Samenkomst vanaf 14u Met
koffietafel Org WVC Brugge
WO. 29 mei IZECEM: V Club voor
volwassenen Maken van een lampekap Om
19ü 30 in de Ommegangstraat 5 Info Ingnd
Werbrouck 51 30 81 Org Vlanajo
DO. 30 mei BRUGGE: Joernalist He
dwig Dacquin over Anekdotes van eenjoer
nallst Lang leve de gesneuvelden Om 15u
In De Gulden Spoor t Zand 22 Org In
formativa
ZO. 2 Juni IZEGEM: Vlaams Huls
13u 30 verzamelen voor wandeling te Houtkerque (Frans Vlaanderen) Org Wandelklub
Vlaams Huis
Dl. 4 Juni OOSTENDE: Rodenbach
fonds Oostende bezoekt Kruidenboerderie
tje Afspraak om 14u op de parking van
meubelzaak De Olifant Deelname 100 fr Info
en inschrijving bIj bestuursleden
WO. 5 Juni IZEGEM: V-club voor
kinderen bezoek en spel aan het Paterdo
mem Afspraak om 13u30 aan de Ommegangstraat 5 Deelname 70 fr Org Vlanajo
vr. 7 Juni IZEGEM: Vlaams Huis vanaf
20u Vierde kaarting Ook op 9/6 vanaf lOu
Org Kaartersklub De Vlaamse Vrienden
vr. 7 Juni ZWEVEGEM: Invullen be
lastlngsaanglfte Guido Dornez geeft tekst en
uitleg, berekent uw aanslag snel en dekreet
Vanaf 17u 30 In boldershof Harelbeekstraat
25 Org Vlaamse Klub Groot Zwevegem
Za. 8 Juni lEPER: 25 Jaar W l met reis
naar champagnestreek Vertrek om 6u stipt
aan hotel Ariane, via Poperinge (6u 15) Terug
rond 22u Deelname 1 480 fr Voor Info en
dagprogramma
Wl,
Jano
Braem
(057/20 24 68)
Of
Knstien
Devlleger
(057/20 25 37)
Dl. 11 Juni IZEGEM: Bezoek aan
slakkenkwekerij te Ardoole Org FW-Izegem
WO. 12 Juni IZEGEM: Het maken van
een parelboompje Om 19u 50 In de Ommegangstraat 5 Inkom 70 fr -i- onkosten
matehaal Org Vlanajo
WO. 12 Juni DEERLIJK: Herdenking
René De Clercq met gelegenheidstoespraak
door WIllY KuIJpers Om 19u 50 aan het grafmonument van De Clercq Info WIm Vancauwenberghe (056/77 72 47) Org VUDeerlljk, ic Dien en Stichting René De Clercq
vzw
DO. 13 Juni BRUGGE: Frans Jos Verdoodt over het ADVN Om 20u In De Gulden

Europees Sociaal Fonds niet voor OVD
De Volksunie van het arrondissement Oostende-Veurne-Diksmuide nam met ontsteltenis kennis van de situatie bij het Europees
Sociaal Fonds i.v.m. de aanvragen tot subsidiëring van nieuwe en lopende opleidingsen tewerkstellingsprojekten.
Jan Loones, senator; Jaak Vandemeulebroucke, europarlementslid en Roos Snauwaert, voorzitter OVD; verwoordden namens OVD deze klacht.
Deze situatie is voor West-Vlaanderen en
voor het arrondissement OostendeVeurne-Diksmuide dramatisch. Van de 46

Nog voor zijn veertigste verjaardag overleed Jan Heldenbergh te Emelgem (Izegem). Het overlijdensbericht, onder AWWK-hoofding, berichtte „Toen ben je
plotseling heengegaan, stil en discreet, als
wilde je niemand storen". Vele vrienden
namen afscheid in de kleine kerk van
Emelgem. Koen Baert sprak namens
hen.
Het werd stil tijdens het voorbije weekeinde. De telefoonlijnen die ons verbinden om akties aan te kondigen, elkaar
achtergrondinformatie toe te spelen, mekaar een steuntje in de rug te geven,
brachten ons het droef bericht. Het werd
stil in de vele huiskamers van Voeren tot
in Frans-Vlaanderen.
ledereen zat met eigen herinnering, Wij

Spoor, 't Zand 22 te Brugge. Org,- Informativa.
Dl. 18 Juni IZECEM: Daguitstap naar
Gaasbeek. Org.: VVVG-lzegem.
Zo. SO Juni IZECEM: Vlaams Huls,
13U.30: verzamelen voor wandeling te Kortemark. Org,: Wandelklub Vlaams Huis,

VLAAMS-BRABANT
Vr. 24 mei TIENEN: Arrondissmentsraad nieuwe vorm. Om 20u. in T,C. Grand
Slam, St,-Pietersstraat 200, Vissenaken. Tema:
De sociale zekerheid door Jan Caudron, Iedereen welkom. Org, VU-arr. Leuven,
zo. 26 mei OUD-HEVERLEE: 25 Jaar
VU-Oud-Heveriee. Viering in met een overzichtstentoonstelling vanaf 10u.30 met muzikaal aperitief, vanaf 12u, grote barbecue
(schaap aan 't spit, of brochette en worst). In
het Don Bosco-kiooster. Kaarten (volw, 350
fr, kinderen 200 fr.) bij Bert Vanhamel
(016/40,45.57)
Of
Clska
Proost
(016/47.13.23).
WO. 29 mei BRUSSEL: Pio de Los
Santos Gonzales (reklamebureau DDC) over
„Campagnevoeren en imagovorming".
Lunchgesprek van 12 tot 14u. op het Alg. VUsekretariaat, Barrikadenplein 12, 1000 Brussel. Deelname gratis. Org.: VU en VCLD.

LIMBURG
Do. 30 mei TESSENDERLO: FW
etentje In The Fox, Genendijk, om 19u. Met
gebakken Slnt-Jacobsvruchten/taglIatelll, 2
kleine (verschillende) tasjes soep, roulades
van Mechelse Koekoek met kalfssause, koffie
en dessert. Deelname 985 fr Fles wijn 480 fr.
inschrijven vóór 26/5.

ANTWERPEN
DO. 23 mei KALMTHOUT: Met JE
Driessens naar de tentoonstelling Paul Van
Ostaljen en Allee Nahon In het AMVC. Daarna
wandeling naar de stamkroeg van Van Ostaljen. Vertrek met de trein om 12u.47u. in
Helde. Deelname: 150 fr. Inschrijven vóór
20/5.
Org. en info; FW-Kalmthout
(666,57,77),
Za. 25 mei WOMMELCEM: Met de

bus naar Mariekerke om er te wandelen en
lekkere paling te eten. Vertrek om 9u.50 kerk
van Wommelgem; 9u.45 Drie Eiken, Edegel
en om lOu. Kontich De Fortuin. Met wandeling, paling smullen, boottocht op de
Schelde, inschrijven aan 550 fr, p.p. (alles
Inbegr.) tot 15/5blj Ward Herbosch
(03/353.68.94). Org.; KK Jan Pulmège/Relsclub Tyrol.
ZO. 26 mei AARTSELAAR; Om 15u

ingediende projekten voor West-Vlaanderen werden er slechts 3 projekten goedgekeurd. Voor de regio Oostende-VeurneDiksmuide werd geen enkel projekt goedgekeurd. Het gaat m.n. over het verderzetten van de projekten; het Sociaal Atelier
Middelkerke, het Leerwerk-projekt van het
OCMW-Diksmuide en Werkwinkel-Diksmuide. Het OCMW-Oostende had daarenboven
een drietal nieuwe opleidingsprojekten ingediend.

Dit betekent dat deze projekten momenteel ernstige problemen hebben om verder

te werken en met stopzetting bedreigd
worden. De begeleiders en instrukteurs van
deze projekten worden met ontslag bedreigd. Voor de deelnemers van deze projekten is het probleem nog erger Kunnen zij
hun opleiding verder afmaken of moeten zij
die vroegtijdig stopzetten? Welke zijn hun
alternatieven?
Het aantal langdurig werklozen en laaggeschoolden is in de regio zeer groot in
vergelijking tot andere regio's in Vlaanderen. Toch heeft het Europees Sociaal
Fonds geen enkel projekt weerhouden in

het arrondissement Oostende-Veurne-DIksmulde. Op een ogenblik dat op alle beleidsniveaus het belang van een aktieve
bestrijding van de werkloosheid onderstreept wordt, is deze toestand bijzonder
bevreemdend en onaanvaardbaar
De Volksunie van het arrondissement Oostende-Veurne-Diksmuide vraagt aan de bevoegde overheden (de Vlaamse regering,
de federale regering, de Europese Kommissie) om dringend hun verantwoordelijkheid op te nemen.

Jan Heldenbergh overleden
zagen de zetel in de woonkamer die voor
Jan gereserveerd was, zijn onafscheidelijke slaapzak waarin hij op de meest
ongewone plaatsen overnachtte. Wij
hoorden weer zijn laatste verhalen, moppen en Uilenspiegelervaringen.
Jan was niet de man van het hoge woord,
wel de man met het grote hart, en toch
met een kwinkslag wou hij mensen begeesteren en motiveren en indien nodig
een of andere gezagsdrager uit zijn lood
slaan. Maar vooral. Jan was er als men
hem nodig had. Hij kende elk pad in
Voeren, het labyrint van de IJzertoren had

wandeling in Park Folhof. met gids in aanwezigheid van Patrick Vankrunkelsven, Bijeenkomst aan de ingang van de Folhofdreef,
Om 16U.30 dnnk in 't Schrijverke,
Ma. 27 mei SCHOTEN: Wandeling in
Vordenstein met gids in aanwezigheid van
Johan Sauwens. Om 14u. Om 16u, koffie en
gebak in restaurant De Horst, Deelname 150
fr. Inschrijven bij bestuursleden VU-SchotenSchilde-Wijnegem.
Dl. 28 mei LAAKDAL: Groot ener
giedebat m,m,v, Patrick Vankrunkelsven, Avii
Verbrugge, ivan Dupon en Hugo Van Rompaey. Moderator: Liliane Tops, Om 20u, in zaal
Centrum, Klein Vorst, Org,: VU-Laakdal,
WO. 29 mei TURNHOUT: Jaak Van
demeulebroucke over ,,De Hormonenmaffia", Om 20u. in De Warande, inkom gratis.
Info: Klara Hertogs (014/41,45,79), Org,:
Vlaamse Kring Turnhout,
vr. 31 mei LINT: Leden- en simpatisantenfeest met aperitief, gouiash, kipragout en konijn. Met als gastspreker Paul Van
Crembergen. Om 20u.30 in De Witte Merel
(Congreszaal), Liersesteenweg 25, Deelname
650fr„ Info en inschrijven: Frank Vercauteren
(03/455.71,56). Org,: vu-Lint.
Za. 1 Juni MORTSEL: Jaarlijkse ke
gelavond van VU-Mortsel. Om 20ü, in het
Kegelhuls in de Maalderijstraat. Info; Willy
Grielen (440.23.53).
Dl. 4 Juni BERCHEM: Busültstap naar
Zuid- (of Frans-) Vlaanderen met FW-afdellng. Gids Is Walter Luyten, Info: Paula Van
der Linden, Junostraat 17. Tei. en fax (Paula):
321,73.60.
DO. 6 Juni CEEL: Debat over de
splistlng van de Sociale Zekerheid, met Jef
Sleeckx (SP), Gaston Onkellnxs (PS>, Peter De
Roover (VUB), Patrick Vankrunkelsven (VU).
Moderator; Bruno Huygebaert (BRTN). Om
20u. in zaal Het Wijnhuis, Stationsstraat. Org.:
Vlaamse Aktlegroep-Geel.
Zo. 16 Juni HEiST O/D BERC:
Vlaamse Kring Rodenbach gaat uit eten. Verzamelen om 12u,30 bij voorzitter Van Dyck,
Neenweg 21.
za. 29 Juni MECHELEN: Kaas en
WIJnavond van VU-arr. Mechelen In de Parochiezaal, Torevenstraat te Kessel, vanaf
18U.30. Deelname 350 fr. (kaasschotel -i- 1
glas wijn gratis).
Zo. 30 Juni KALMTHOUT: Naar de
Zingende boot te Gent, Info; FW,
03/666.57.77.
ZO. 39 Juni BERCHEM: Naar Zing
dende Boot te Gent. Info; FW, 321.73.60 (na
18u.).

voor hem geen geheimen. Wellicht kende
hij zelfs de bewakingsronde van de Kongreskolom. Hij was altijd „stand by".
Wij allen hebben heerlijke momenten met
Jan doorgebracht: in ernst, in vrolijkheid,
in werk en in aktie. Jan was de Uilenspiegel van onze kolonne; Met een
woord brak hij de spanning, en vooral
met aktie en nog eens aktie stuurde hij
zichzelf en vele anderen vooruit. Hij was
iemand die niet voor zichzelf leefde, zijn
volk was hem dierbaar. Het klinkt ouderwets maar andere woorden zijn er
niet. Zijn radikaal maar realistisch ideaal

was zijn stimulans, zijn vriendschap en
behulpzaamheid, zijn onvergetelijke
grappen zijn nu al een legende.
Jan kan men niet uit het geheugen bannen, In de vele huiskamers van de vrienden is er nog „zijn" zetel, „zijn" asbakje,
de plaats voor zijn slaapzak. Maar vooral
is er zijn ongedwongen vanzelfsprekendheid om radikaal Vlaams-nationalist te
kunnen zijn zonder kompleksen, zonder
te kwetsen en indien mogelijk met een
flinke grap.
Moge het je goed gaan, Uilenspiegel.
Koen Baert

Diest voor paal gezet
Wat doet een gemeentebestuur om te
voorkomen dat auto's geparkeerd worden waar dat niet mag? Het zet paaltjes,
bij voorkeur veel paaltjes, witte paaltjes
zelfs, Om het probleem van de foutparkeerders toch maar zeker met wortel
en tak uit te roeien ging het Diesterse
bestuur wel erg doortastend tewerk. Niet
één rij paaltjes, niet twee rijen paaltjes,
maar drie rijen paaltjes verhinderen roekeloze autobestuurders hun wagen achter
te laten daar waar het niet hoort. Niet dat
het gemeentebestuur al te kwistig is omgesprongen met het geld van de Diestenaar: de paaltjes zijn vakkundig gerecykleerd uit straatwerken elders in de
stad. Geïnvesteerd werd slechts in mankracht en een pot witte verf waarmee de
solide boordstenen een nieuw kleurtje
werd gegeven. Achteloze bezoekers van
Diest nemen sindsdien ingetogen de hoed
af bij het voorbijrijden van dit vermeende
'soldatenkerkhof'.

PROMOTIE VOOR HAGEN
De VU-afdeling van Diest vond het allemaal 'net iets teveel van het goede' en
ondernam daarom een ludieke aktie en
doopte het geheel 'Paaltjesdorp'. „Als
Antwerpen met het Middelheim een
openluchtmuseum heeft, waarom dan
niet Diest". Vorige week werd het geheel
door de VU'ers plechtig geopend. „Voor
sommigen is dit abstrakte kunst, anderen
zien er dan weer een vorm van emotionele beleving in, nog anderen raken
ontroerd door de eenvoud van het geheel
en zien in het wet een symbool van
onschuld."
Vooral de manier waarop de boordstenen, annex kunstwerken, geplaatst zijn,

werd over de hekel gehaald. Plechtig
meldt de persmap: „U hoeft deze beeldhouwwerken zeker niet als een monotoon geheel te zien. Kijkt U maar even
naar de stand van de individuele beelden.
Het ene heh 30° naar links, wat het
meteen een meer sympatieke uitstraling
heeft. Andere staan er dan weer bij klaar
om om te vallen. Alsof ze symbool staan
voor het monumentale verval." VU-Diest
sluit een kampioenschap paalzitten in de
toekomst niet uit.
Alle gekheid op een paaltje; ja, parkeerproblemen moeten opgelost worden.
Maar waarom niet met hagen. Tot voor
enkele jaren maakte Diest, als stad in het
Hageland, nog promotie voor het plaatsen van hagen. „Maar," betreurt VUDiest, „dit prachtige initiatief raakte al
snel in onbruik. Derhalve vinden wij dat
hier een unieke kans geboden wordt om
opnieuw aan promotie van betreffende
hagen te doen." Afwachten maar.
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11 juli wettelijke feestdag
De werkgroep Alarm is begonnen met het verzamelen
van handtekeningen om van 11 juli een wettelijk
betaalde feestdag voor iedereen te maken. Naast een
eigen parlement, een vlag en een lied zou Vlaanderen
dan ook zijn eigen officiële feestdag hebben en al z'n
inwoners een betaalde vrije dag.
De aktie kadert in het opzet van de U-Daagse
Vlaanderen-Europa 2002 van de Vlaamse Culturele
Koepel om van 11 juli een volksfeest te maken waarbij
alle Vlamingen zich betrokken voelen.

Bedoeling is om via een petitie-aktie zoveel mogelijk
handtekeningen te verzamelen en deze aan ministerpresident Luc Van den Brande te overhandigen.
Het VU-partijbestuur heeft zich bij de aktie aangesloten en vraagt alle WIJ-lezers en VU-leden dit ook
te doen.
c& Petitie-lijsten kunnen aangevraagd worden bij
Alarm, De Burletlaan 93 te 2610 Wilrijk
(031449.41.02)

DEZE WEEK IN

Knack
z o DENKT VERHOFSTADT
Zijn België en Europa klaar voor de sprong naar de 21ste eeuw?
De pessimistische visie van Guy Verhofstadl.

ISRAËL MOET KIEZEN
Bij de stembusgang van 29 mei moet Israël vooral een Fundamentele
keu/e maken tussen oorlog en vrede. Een reportage.

ZOMERFESTIVALS
• AANBEVOLEN HUIZEN

Een extra katern van 10 pagina's met talrijke zomerfestivals in binnen- en
buitenland. De keuze vmi Weekend Knack...

•

SERIE "ONTDEK FRANKRIJK"
deze week: Franche-Comté

KNACK MET WEEKEND KNACK, TELE KNACK
EN VACATURE, NU TE KOOP!

Brugge bezoeken is ook
kennis maken met het

WOONIDEE

Vlaams
Ontmoetingscentrum

- DEVRIESE ^
woonverlichting

Gordijnen en Overgordijen
De beste merl<en, maken en piaatsen
20 jaar ervaring
Advies voor uw interieur

baron ruzettelaan 78
8310 brugge 4
vbaan brugge-oostkamp,
K
050 35 74 04
^

rechtover uitgang parking
't Zand 22 Brugge
tel. 050-34.30.82

Woonidee, Stationstraat 16,
9280 LEBBEKE
Tel. 052/41.15.73

' dranken • restaurant
• snacks * zgal voor 50 pers.

Het enige restaurant uit de streek dat durft zijn verse vis te

tonen (zie toonbank ingang)

,

Specialiteiten: Visfondue 10 soorten
VIsassortlment 7 soorten
Senegalees Stoofpotje

Bruocie

J«• _
10
km Oft l * " *
De Haan

Hoevekip Valentine Thonart + kreeft.

U bent van harte well<om bij

Brood- en
banketbakkerij

Karel Van Den Berghe

Kostuums
naar maat

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

-,-\

B.V.BA
VLOER en MUURTEGELS

HERENKLEDING

t VSermees

SPECIALITEIT
VAN ALLE
GELEGENHEIDSGEBAK

^y
'^-^

Steenhouwersvest, 52
ANTWERPEN

Tel.: 03/231.35.83
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NV JAN BREYDEL
Brugsesteenweg 108 - 8460 OUDENBURG
Telefoon 059/26.82.97
Telefax 059/26.89.35
dinsdag gesloten

Wij hebben hart en tijd voor U

^ D e Gulden Spoor

Een uitgave van het
Vlaams Pers-, Radio- en
TV-instituut v.z.w.

TAVERNE-RESTAURANT

Cecile Moonen
Interieur Decoratrice

Reklameregie:
Decom
Gossetlaan 30
1702 Groot-Bijgaarden
Tel. 02/467.26.76
Fax. 02/463.11.61

-

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

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

Sedert 1910
JAN PAUWELS-DE BRAUWER
Oude Brugstraat 16,9200 Schoonaarde
Tel. 052-42.32.46
Wekelijkse rustdag vrijdag tot zaterdag 18 uur
Jaarlijks verlof december
De familiezaak met traditie

HETSEN
Fijne midweek
superweekend
3 Nachten
Luxe kamer, stilte gratis,
3x gastronomisch
half pensioen, bierdegustatie,
Normandische pannekoek
met koffie,
tevensfietsenter beschikking etc...
6.500 fr. per persoon
de laatste dag uw kamer
tot IS.OOu.

G
R
A
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I
S

ZAKENKANTOOR
MARTENS-DE KEGEL
N.V.
BRUSSELSTRAAT 61
9400 NINOVE
054/33.43.47

10 Km van
Brugge &
Oostende

Misschien het mooiste hotel in Vlaanderen

Love Arrangement 1 Nacht
Luxe kamer met dubbele
whirlpool,
Aperitief, Gastro-menu,
champagne op
de kamer, lekker lang slapen,
kamer tot IS.OOu.
4.950 fr. per persoon.

NUI^
pressV

Knip me uit fles champagne

Hotel De Stokerij Oudenburg
Tel. 059/26.83.80 Fax 059/26.89.35

Bei voor folder maar,wees er vlug bij!!!

^BP üwgppgllit tooi öeaan

GELDPLMTSINGEN
LENINGEN
VERZEKERINGEN

uillaume Bijl behoort tot het selektieve groepje
Vlaamse kunstenaars dat internationaal is
doorgebroken en algemene erkenning geniet wegens
de originele inbreng in de hedendaagse kunst.

<

KULTUUR <

De gevonden
voorwerpen
van Guillaume Bïjl
Guillaume Bijl werd in 1946 te Antwerpen geboren. Als kunstenaar is hij
autodidakt. In feite volgde hij een teateropleiding, in de praktijk was hij werkzaam als tekenaar en dekorschilder of als
bankbediende! Het is trouwens opvallend hoe Bijl voor de tematiek van zijn
beeldend oeuvre voor het herkenbare,
dagelijks leven kiest.
In het Antwerpse MUHKA is werk van
hem te zien.
Guillaume Bijl maakt uitgesproken installaties, dit wil zeggen ruimtelijk werk,
waarin verschillende objekten worden
geschikt binnen een gegeven ruimte en
waarbij ruimte en objekten evenveel
waarde en betekenis hebben. In tegenstelling tot een beeldhouwwerk, zijn de
diverse delen van een installatie minder
als deel van één geheel waar te nemen. Bijl
kreëert de objekten voor zijn installaties
niet zelf maar eigent ze zich toe.
SCHOENWINKEL?
Na een reeks Behandelingen (1975-78),
projekten op papier, die om praktische
redenen nooit uitgevoerd werden,
maakte Bijl in 1979 zijn eerste transformatie-installatie. Hij bouwde de
kunstgalerij Ruimte Z te Antwerpen om
tot een autorijschool (Autorijschool Z,
thans in het bezit van het MUHKA), met
alles erop en eraan. De instrukteur kan zo
meteen binnenkomen en met zijn les
beginnen!
Bijl interpreteerde dit werk als zijn eerste
kunstliquidatie-projekt, zogezegd in opdracht van de overheid. De achterliggende gedachte is de volgende: de staat
besteedt geld aan kuituur, dat in feite
niets opbrengt wegens het onfunktionele
karakter van de kunst. Daarom zou het
financieel en ekonomisch bekeken stukken interessanter zijn om alle kulturele
instellingen (tijdelijk) te veranderen in
ruimten met een kommercieel of praktisch nut.
Hierop voortwerkend, transformeerde
Bijl o.a. het Internationaal Cultureel Centrum te Antwerpen (ICC) tot schoenwinkel (1980), het Paleis voor Schone
Kunsten te Brussel in een psychiatrische
instelling (1981) en het studentenrestaurant Overpoort te Gent tot infor-

matiecentrum van het Belgisch leger
(1987).
De kunstenaar gaat telkens zeer nauwkeurig te werk bij zijn installaties. Ze zijn
steeds zo hyperrealistisch uitgewerkt dat
ze voor verwarring zorgen bij het publiek.
In de 'schoenwinkel' op de Meir (ICC)
wilden de mensen inderdaad schoenen
passen en kopen! Bijl zegt hierover zelf:
„We leven in een dekor en daar maak ik
mensen van bewust. Maar doordat ik dat
toon in een galerij of museum, kan men
het niet altijd goed situeren" (1988).
Zo is er ook in de huidige tentoonstelling
zijn verwarring scheppende TV-Quiz Decor (1993).

De kunst van Guillaume Bijl verwijst dus
duidelijk naar de hedendaagse konsumptiemaatschappij en de weerslag daarvan
in de kunstproduktie.
GEVONDEN VOORWERPEN
Speciaal voor de expositie in Antwerpen
ontwierp Bijl Drie grot-situaties uit de
geschiedenis van de pre-historische mens.
Het lijkt of men rondloopt in een natuurhistorisch museum, waar men ons
met edukatief opgezette tafereeltjes, een
aantal zaken wil verduidelijken. We leren
er immers dat de prehistorische mens
vuur kon maken, van de jacht en visvangst
leefde en in rotsachtige streken bescherming zocht in grotten. Bijl wil hiermee
duidelijk onze hoogtechnologische maatschappij relativeren. Voor Bijl staan we

nog niet zo veel verder dan die prehistorische mens, alhoewel we hem wel
zo arrogant afbeelden!
Dit is een bijzonder prettige en bevattelijke tentoonstelling. Vermits Bijl één
van onze meest gereputeerde hedendaagse kunstenaars is, die in het buitenland sukses wist te verwerven, kunnen
wij een intense kennismaking met zijn
oeuvre dan ook ten zeerste aanbevelen.
Dirk Stappaerts

Autorijschool
z, de lesgever
kan zo
binnenkomen
en zijn les
beginnen.

c» Guillaume Bijl, in het Museum voor
Hedendaagse Kunst Antwerpen (Leuvenstraat,
2000
Antwerpen,
03/238.59.60). Tot 9 juni 1996. Dagelijks van 10 tot 17u. Maandag gesloten. Degelijke katalogus beschikbaar.

Festlvalkoorts
Er is - lang geleden - een tijd geweest dat
wij met grote ogen vol afgunst het sjieke
volk bekeken dat naar de Gentse SintBaafskatedraal trok om er naar iviozart of
Mahler te luisteren. Het festival, met Cent
als kern, duurde toen een dag of tien. En
voor een jongen van achttien was het een
geschenk uit de hemel één keer een Idool
te kunnen beluisteren.
Intussen Is de kleine vlek een weids landschap geworden, van mei tot oktober
uitdijend tussen Tongeren en Brugge. Je
hebt wat geld en wat tijd? Dan gaan we
samen wat grasduinen in het rijke aanbod
van het festival. Want te lang wachten Is
(zeker wat Brugge betreft) een risiko datje
beter vermijdt.
Het festival In Kortrijk Is al bezig. Dat van
Tongeren nadert. Daar is men onder de
oorspronkelijke naam ,,Baslllca-koncerten" aan de veertigste uitgave toe. Bruckner staat er centraal met zijn laatste drie
simfonieën, massief en monumentaal, als
gegroeid uit de registers van het orgel en
reikend naar God, tronend boven een
gotisch gewelf.
José Van Dam, onze roemrijke bariton,
brengt op 13 juli een recital met werk van
Mahler en Wagner. En Alden Blesen Is even
aantrekkelijk door zijn ligging en zijn archltektuur als door zijn Dag van de Oude

masque (een soort voorloper van de
opera) van Purcell, en de dansen van
Praetorlus.
Mochten wij ons programma samenstellen, wij kozen voor concerti en cantates
van Vivaldi, Bach en Haendel op zaterdag
27 juli om 20U.30 In Sint-Glllls; voor concerti van Mozart en Haydn op maandag 5
oogst om 20u.50 op dezelfde plek, vooral
om de aanwezigheid van de veelbesproken Nederlandse cellist Peter Wlspelwey;
voor twee optredens van // Giardino Armonico Uit Milaan op dinsdag 6 oogst In
SInt-Walburga en op woensdag 7 oogst in
Sint-Gillis, telkens om 20u.30, omdat ze
met lef en durf de zoetigheid van de barok
afschrapen om een man als VIvaldi bv
viriel en zelfs agressief aan te pakken.
Tenslotte voor een programma met bedevaartsliederen op weg naar Santiago op
donderdag 8 oogst in SInt-Anna om de
40ste BasHicakoncerten in Tongeren.
echtheid die spreekt uit de stemmen die
zowel rover als heilige als berouwvolle
pelgrim kunnen zijn.
Muziek en acht matinees met kamermuziek op zondag.
(wdb)
Brugge Is eind juli het trefpunt voor oude
o» info: Veertigste Basilicalconceiten can
muziek. Je ziet er vaak dezelfde ver24 mei tot 21 juii. Vlasmarlct 4, Tontrouwde gezichten, je ervaart er een
ge/vn. Tel. 012/25.57.19.
smeltkroes van talen. Wij hebben er ooit
i^estival van Brugge van 27 juli tot 10
777e A cademy of Ancient Music leren waaroogst. Dienst Toerisme, Burg 11,
deren en de sopraan Emma Klrkby, de
Brugge. Tel 050/44.86.86.
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owel in Frankrijk als in Engeland en Schotland
werd de landskampioen ook bekerwinnaar.
Auxerre, Manchester United en de Glasgow Rangers
pakten de prijzen. De Engelsen veroverden al eerder
de status van topploeg. Zij zijn een legende van het
internationale voetbal.

Z

wachten dat de drie, vier formule 1
wagens in koers allemaal uitvallen..." Het
zijn allemaal uitspraken van Guy Roux.
De man bewees zijn gelijk door volharding en toewijding. Hij voorzag enkel

Cruyff verlaat
Barcelona
als

In Schotland zijn de Rangers oppermachtig. Hun financieel en sportief overwicht
IS onomstreden. Enkel Celtic probeert
nog wat terug te doen. Met weinig sukses
overigen.

multimiljonair.
WORTELS
De Bourgondiërs uit Auxerre brachten
het nooit verder dan de subtop. De ploeg
van trainer Guy Roux heeft ons altijd
aangesproken. Zij was Klein Duimpje in
het land der Reuzen. Marseille, Pans St.Germain, Bordeaux, Monaco, alles en
iedereen met geld kwam zich van talent
bevoorraden in Auxerre. Zelfs Ene Cantona versleet er zijn jonge voetbalschoenen.
Guy Roux IS al meer dan twintig jaar
trainer van de klub. Hij was de bewerker
van de opmars naar de hoogste voetbalklasse. Daarmee scheen het maximum
bereikt. Op financiële gronden kon on-

Simon Tahamata en Graeme Rutjes zullen met
in het veld staan wanneer de volgende voetbalkompetitie op gang wordt gefloten
De kleine flamboyante Molukker en de knokige bedaarde Nederlander hebben er een
streep onder getrokken Tahamata wordt
jeugdtrainer bij Standard Rutjes wordt werknemer van Anderlecht Hij ruilt de training
voor het maatpak Hij zal „merchandisen" en
scouten En mogelijk maakt hij zich op om
Michel Verschueren af te lossen Het zal, op
Verschueren na geen mens verwonderen
Op de groene rechthoek waren Rutjes en
Tahamata tegenpolen Rutjes voetbalde met
zijn verstand Tahamata met zijn hart Simon
was een en al intuïtie, bedrevenheid, improvisatie HIJ beroerde de toeschouwers Hlj
viel en stond op Hij gaf zich telkens opnieuw
voor tweehonderd percent Als voetballer
werd hij op straat geboren Ajax, Standard,
Feyenoord, Beerschot, Ekeren Overal werd
hij op handen gedragen De kleine man bleef
zichzelf in alle omstandigheden trouw Hij
werd Nederlander en Belg maar bovenal
Molukker Hij zal zich bij Standard Luik over de
jongeren ontfermen Die zullen daar zeker
wel bij varen
Rutjes was als voetballer uit ander hout
gesneden Hij werd voor het spelletje met in
de wieg gelegd Hij moest trainen en leren
Hij betrouwde meer op zijn intelligentie dan

Historische dubbels
mogelijk meer. Maar Roux ontwierp en
verfijnde „zijn" systeem. Bekwame scouting van jong talent, een jeugdschool die
voetballers „met verstand" probeerde af
te leveren, een gezond financieel beheer.
Nooit ging Auxerre in het rood Nooit
vergat de klub haar oorsprong de katolieke aktie waaruit de voetbalvereniging was ontstaan. „Een voetballer heeft
met enkel benen maar ook een hoofd".
„Wanneer de trainer nooit verandert,
moet de ploeg voortdurend wijzigen.
Drie, vier spelers per jaar. Op die manier
voorkomt men wederzijds slijtage."
„Auxerre rijdt in formule 1 met een
formule 2 wagen Wanneer we geen defekten krijgen eindigen we voorin. Maar
nooit eerste. Het is onlogisch te ver-

met dat dit jaar al de formule 1 wagens
langs de kant zouden staan... Auxerre
kampioen. Vermoedelijk een eenmalige
gebeurtenis. Het is te schoon om waar te
zijn. Er bestaan dus nog sprookjes.
CRUYFF
Dat moet Alex Ferguson ook hebben
gedacht toen zijn jonge Mancunians na de
titel ook nog de Engelse beker wonnen.
Ten nadele van Liverpool Voor de
tweede maal in drie jaar pakte Ferguson
de dubbel. Het werd in Engeland nog
nooit eerder vertoond en de vraag rijst
hoe het allemaal zou zijn afgelopen indien
in dat ene tussenliggende seizoen Cantona niet voor maanden geschorst zou
zijn geworden... Ferguson, die al meer
dan tien jaar op Old Trafford werkzaam
IS, kreeg dan ook prompt een nieuw
kontrakt voor vier seizoenen aangeboden. Dat genoegen viel Johan Cruyff met
te beurt. Hij mag zijn achtste seizoen bij
Barcelona niet vol maken. Barca greep
net naast alle prijzen en dat konden de
onder vuur liggende bestuurders met hebben Cruyff, die uitgaande van zijn eigen
ongenaakbaarheid de klubleiding met
woorden had gegeseld, werd dus voor
eenmaal de kop van jut. Alhoewel ook dit
laatste niet meer is dan een boutade. De
Nederlander zou zestig miljoen „schadevergoeding" meekrijgen..
Internationaal werden ook al twee prijzen
toegekend. Paris St.-Germain won op de

Heizel, excuseer in het Koning Boudewijnstadion, een zeer matige finale van
Europacup II tegen het weinig voorstellende Rapid Wien. De match zelf was
binnen één sekonde vergeten maar de
Belgische organisatoren zetten een hoge
borst omdat er geen incidenten te betreuren vielen, omdat alles feilloos verliep. Het was ooit anders geweest en
onder de schaduw van de Heizeldoden
uitkomen was in deze veel belangrijker
dan de sportieve afloop van de match.
WELKOM THUIS
De Uefacup was voor Bayern Munchen,
dat daarmee zijn seizoen redde. In eigen
land schoot de ploeg van trainer-voorzitter Beckenbauer tekort in de slotmatchen van het kampioenschap. Dortmund,
een zwoegend gezelschap zonder de minste verbeelding, werd twee keer na elkaar
kampioen. Bayern zelf vervolledigde met
de Uefacup zijn internationaal palmares.
Met Ajax, Juventus en Barcelona is het de
vierde klub die de drie trofeeën binnenhaalde. Of dit een waarborg is voor de
toekomst is een andere vraag. Het vermoeden dat de kwalitatieve terugval van
het voetbal geen exclusief verschijnsel in
België IS, begint stilaan zekerheid te worden. Grote talenten die een wedstrijd in
een plooi kunnen leggen zijn nauwelijks
nog voorhanden. Misschien leerde AjaxJuventus ons inmiddels meer en beter
maar als ook dat moest tegengevallen zijn
blijft ons nog altijd het Europees landenkampioenschap. Hopelijk kan het
topvoetbal zich in juni gunstig verkopen.
Engeland wil er alvast wat aan doen. Het
land maakt zich op om de zes thuismatchen te winnen. Het kampioenschap
kreeg overigens een veelbetekenende slogan mee „Football comes home"... en in
eigen tent blijven de Britten graag baas.
Dat IS ook al in andere domeinen gebleken.
Gim Pie

Simons laatste
op zijn vaardigheid Graeme werd ooit ,,een
hark" genoemd Op het veld was hij een stuk
voortzetting van de trainer Oefenmeesters
droegen hem op de handen Een model van
toewijding en discipline Niemand kende
Rutjes beter dan Graeme zelf Hij liet zich
maar moeilijk op een fout betrappen Hy
verloor zichzelf nooit in avonturen Met Rutjes kwam met de verbeelding maar de betrouwbaarheid aan de macht We zullen er
ons met over verwonderen wanneer hij in de
bestuurskamers aan een nieuwe, mogelijk
met minder suksesvolle, loopbaan begint
(gp)
Door het fusioneren van Seraing en Standard promoveren 2 ploegen uit 2de
rechtstreeks Racing Genk en Lokeren (met trainer Fi Van Hoof) zorgen voor een
historische dubbel in het klem
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Saterdag

Luiks magistraat met pensioen:
„Giet nog maar eens in!"

Agusta-zaak blijft kluwen
Teti en 't ander!

©

©

Rally maakt Westhoek
lepernerveus

Eurosong:
Wij hebben mekaar weer
eens Lisa genoemd!

©

AHASVERUS
„Wordt EMU

©

Federalisme in België:
De Zevende Dag
Le Huitième Jour
uitgesteld?'

las Ahasverus
Europese muntmummie

CVP lief voor homo's
Het licht van Pinxteren?

©

©

Oeso geeft België goede punten
Hoe zo?

Zetduivel:
lerovisiesongfestival

• V L A A M S PLAKBOEK

Van Willem Frederik Hermans is de bedenking: „Ik geloof dat de koppigheid
waarmee mensen aan tradities vasthouden, voldoende is om iedere hoop op te
geven dat de mensheid door rationele
maatregelen gelukkiger zal worden."
Tradities zijn inderdaad heilige koeien die
wel eens in onbruik geraken maar ook
weer in eer kunnen worden hersteld, ze
kunnen echter door geen overheidsingreep ingevoerd of afgeschaft worden.

WHISKEYFLESJES
Sinds begin 1995 bestaat Traditie, een
tijdschrift over tradities en trends; geen
oubollig druksel voor verstokte heem- of
volkskundigen maar een eigentijds, goed
gedokumenteerd bijna-vakblad over verdwenen, gehandhaafde en nieuwe gebruiken. De studie van tradities is een
ernstige bezigheid, de redaktieraad van
het tijdschrift staat dan ook onder de
leiding van twee specialisten met faam.
Voor Nederland: drs. Albert van der
Zeijden, voor Vlaanderen: prof. dr. Stefaan Top.
Oude gebruiken worden doorgaans als
„tradities" omschreven, recente gewoonten heet men graag „trends". Van het feit
dat eerbiedwaardige tradities soms bijgesteld worden geeft het tijdschrift een
wel zeer uitzonderlijk voorbeeld. De gewoonte om op de kist in de grafkuil een
bloem of een schepje aarde te strooien is
een aanvaard gebruik. „Maar toen onlangs bij de begrafenis van een discoteekeigenaar de rouwenden op verzoek
van de overledene kleine whiskeyflesjes
in het graf wierpen, keken velen daar toch
wat vreemd van op." Een traditie met een
eigentijds tintje.
De koppigheid om tradities te handhaven
zit diep in de mens, in elk volk, verankerd
of zoals Traditie schrijft: „Tradities en
trends zijn van vroeger en nu. Elke dag
krijgen ze nieuwe inhoud en betekenis. Wij
kunnen niet zonder."

EEN OS?
In deze aflevering van Vlaams Plakboek
willen we twee oude gebruiken van bij
ons belichten, ze zijn tot op vandaag in
twee uithoeken van Vlaanderen springlevend. De gebruiken hebben te maken
met niet getrouwd geraken, het ene voorbeeld komt uit Midden-Limburg, het andere uit het Pajottenland.
Van een jonge man die dertig geworden is
en niet getrouwd geraakt zegt men dat
„hij de sleutel van de osseweide krijgt",
een ongehuwde vrouw van die leeftijd
moet „in de osseweide gaan."
Bij die gelegenheid wordt van de man of
de vrouw in kwestie een affiche met foto
gemaakt en de vraag gesteld „Is Ilse (of
Jan) een os?" Niet zelden worden ossen

in papier maché geboetseerd en rond het
huis van de ongehuwde neergezet.
Deze traditie, een soortement sociale
kontrole, geeft de vriendenkring de gelegenheid om de bloemetjes extra buiten
te zetten op de kap en de portemonnee
van „het slachtoffer".
Het gebruik moet een zeer eerbiedwaardige leeftijd hebben want is in oude
taaistudies terug te vinden. Ons is een
zegswijze uit Schellebelle (Oost-Vlaanderen) bekend waar men zegt: „'t Is er
een voor den ham!" Met ham wordt de
weide bedoeld waar runderen werden
vetgemest, een uitspraak om te zeggen dat
voor de jonge vrouw de tijd om te trouwen (bijna) voorbij is. Ook Guido Gezelle
haalde in zijn taalkundig maandblad Loquela (1881-'95 ) de uitdrukking „in de
ossebilk zitten" aan voor wie niet voor z'n
dertigste gehuwd raakte.

OP DE OVEN
In het Pajottenland is men voor niettrouwers al even streng. Daar wordt de
jongen of het meisje van wie de jongere

OPGAVE 645
HORIZONTAAL
2. Slaand lichaamsdeel (4)
6. Deze viervoeter voelt zich
in het duister thuis (11)
8. Hij is de aanvoerder van de
tegenstemmers (15)
9, Omlaaghalen op deze
wijze is onsympatlelc (10)
11. Een nóg grotere hoeveelheid water (4)
12. Medikamenten die het bewustzijn tot rust zouden
brengen (12)
13. Zoiets ontstaat als gevolg
van langzaam rijdend of
stilstaand verkeer (2)
14. Gewaardeerd medewerker
(9)
16, is zo'n winkel vanuit Engeland overgewaaid? (4)
17, Opnieuw ontsluiten (9)
18, Klaar (6)
VERTIKAAL
1. Verdediger (7)
2. Spijs waarin je bij tegenslagen kunt komen te zitten! (5)
3, Seinen die onafgebroken
aan- en uitgaan (14)
4, Elftal dat de grote kuis

Van de os op de oven
broer of jongere zus eerder dan hij/zij
trouwen „op de oven gezet". In de nacht
voor het huwelijk wordt dat op de huisgevel, op de straat of op het tuinmuurtje,
in koeien van letters meegedeeld. Ook
daar wordt de gewijsde door de hele
vriendenkring op sleeptouw en naar het
café meegenomen.
Studiewerk heeft een verklaring gevonden voor dit oud gebruik dat bij ons nog
enkel in het zuidwestelijk deel van
Vlaams-Brabant in zwang is. Het behoorde ooit in heel Vlaanderen, Henegouwen, Waals-Brabant, de Ardennen
en in Noord-Frankrijk tot de gangbare
gewoonten. Iemand „op de oven zetten"
zou zoveel willen zeggen als hem/haar bij
de oude rommel op de oven klasseren.
Mooi aan deze en andere volkse gebruiken is dat zij nauw verbonden zijn
met volkeren, regio's en kuituren. Zich
inzetten voor het handhaven van tradities

voor zijn rekening neemt?
(15)
5, Zonder ook maar een enkel vlekje (10)
7, Tijdens zo'n tocht kun je je
nieuwe voertuig uitproberen (8)
10, Waar alles ontbreekt, vind
je dit toch! (5)
11. Bedehuis (6)
14, Voor de zoveelste keer!
(6)
15. Zo iemand is verzot op
lekkernijen (7)

hier en in den vreemde, kan op het eerste
zicht een aftandse bezigheid lijken, bij
nader toezien is het een eerbiedwaardig
streven naar het behoud van identiteit.
Op ons kontinent kan het helpen dat de
eenheidsworst Europa, waar sommigen
van dromen, voorkomen wordt.
(mvl)
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OPLOSSING OPGAVE 63

Ariette De Meyer uit de
Hollestraat 112 te 9400
Voorde werd als gelukkige
uit de bus met de Juiste
oplossingen getrokken en

Pajottenland
wordt men op

2

12

Horizontaai: 1, ivoor; 7, ineengetrapt; 8, verbindingen;
9, Rode Leeuw; 10, omweg;
13. ent; 14. Romeo; 16, gas;
17, boosaardig; 18, er; 19
EMU; 20 alten; 21. ik; 22, wijzers.
Vertikaal: 2. verantwoordelijk; 3. rotan; 4, ongewoon; 5,
wetboek; 6, leedvemnaak; 11,
weggeven; 12, gespuis; 15,
porto; 17. brak.

in het
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zal binnenkort haar prils
thuisbezorgd krUgen.
De gele briefkaart met de
oplossing van opgave 64

verwachten w|| ten laatste
op maandag 5 Juni a.s. op
ons adres: Barrikadenpiein
12 te 1000 Brussel.
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NIEUW IN DE BIOS

Niemand Is onsterfelijk
All men are mortal, een Brits-Nederlands-Franse samenwerking
van regisseur Ate de Jong, ging zijn mosterd halen bij Simone de
Beauvoir, de Franse schrijfster die letteren en filosofie studeerde en
docente filosofie was. Haar boeken benadrukken meestal dat de
sociale positie van de vrouw in de westerse wereld niet in
overeenstemming is met de idee van absolute vrijheid.
Er werd gekozen voor haar boek uit 1945 „Tous les hommes sont
mortels" (Niemand is onsterfelijk). De eerste vertoning van de
film ging door op het Seattle Film Fest op 8 juni 1995, en nu- bijna
een jaar later - komt hij ook op onze schermen. De film handelt
over een amour fou, en zoals je kon verwachten wordt daar over
gefilosofeerd, maar ook over de dood wordt nogal wat geëmmerd;

kortom onderwerpen die men zelden op deze manier in film
ziet.
Alles begint net na WO // in Frankrijk, waar Regina (Irene - La
double vie de Veronique -Jacob), een beroemde aktrice en diva,
een geen voldoening gevende verhouding heeft met een zwarte
muzikant. Dan gaat ze op toer in de provincie, en ontmoet daar de
mysterieuze Fosca (Stephen - The crying game - Rea) die blijkbaar
de wereld en zijn geneugten aan z'n laars lapt. Samen met haar
kleedster Annie (Marianne - Bagdad café - Sabegrecht) weet ze in
Fosca's kamer te komen. Die is op enkele papieren na leeg, die
vertellen dat Fosca aan geheugenverlies lijdt. Regina volgt hem en
langzaam ontstaat er zoiets als een verhouding, en dan volgen er

^» M E D I A L A N D S C H A P

l t = # The Counterfeit Traitor Beklemmende
spionagetriller die grotendeels gebaseerd is op
echte feiten die zijn gebeurd tijdens WO II: een
Zweedse oliehandelaar die aan de Duitsers levert
wordt gedwongen om voor de geallieerden te
spioneren. William Holden en Lllll Palmer weten
de oorlogs/spionagesfeer verbluffend raal< in
hun spel weer te geven. Zat. 25 mei, Ned. 1 om
23U.22

C ^ Vlaams Nationaal zangfeest Eenl uur
durend verslag van het 59e Vlaams Nationaal
Zangfeest dat op 28 april In Flanders.Expo in
Gent plaatsvond. Zon. 26 mei, TV 1 om 12u.

I^=# Wallace & Gromit Dit wordt misschien
wel het leukste gebeuren op onze BRTN sinds
jaren: de Britse 2-delige animatiefilm over een
knotsgekke excentrieke uitvinder Wallace en zijn
trouwe, slaafse hond Gromit die echter soms
onverwacht Intelligent uit de hoek kan komen.
Een gepaste vervanger voor „Gisteren gekeken '. Zon. 26 mei, TV 1 om 20u.20

O
Op de koop toe Emiel Goelen en Rita Van
Neygen openen een dossier over het openbaar
vervoer. Hun aandacht gaat hierbij vooral naar
de zwakke punten en de kosten ervan worden
vergeleken met de onkosten voor auto-vervoer.
Maan. 27 mei, T V 1 om 2lu.20

Best of TUra.
Compilatie van 2
koncerten
in vorst-Natlonaai.
Maan. 27 mei,
TV 1 om 22U.05
C J Milieu-delicten in Ongelooflijke verhalen gaat de aandacht naar mensen die schade
hebben geleden door milieu-delicten en hun
jarenlange juridische strijd ertiegen. DIns. 28
mei. Ned. 1 om 22u.0l

O * Just Friends Verrassend debuut van
Marc-Henri Waijnberg (1992) met o.a. Josse De
Pauw. Een nauwkeurige sfeerschepping van
Antwerpen in de late jaren '50. Woens. 29 mei,
TV 2 om 20U.

C 3 Kanker: doorgaan t o t elke priJs? Dokumentaire rond de centrale vraag: ,,Wat blijft er
voor kankerpatiënten over als de bestaande
middelen geen effekt meer hebben?". Dond.
30 mei, Ned. 1 om 22U.37
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eindeloze - maar boeiende gesprekken. De naoorlogse tijdsgeest
waarin het existentialisme ontstond - waarin de vrijheid van de
mens het belangrijkste is - onder impuls van Sartre en Simone de
Beauvoir, met zijn café-kultuur, de jazz-scene met de in Europa
vrijheid zoekende Amerikaanse zwarten, werd niet altijd even
schitterend in beeld gezet. Misschien ligt dat wel aan het feit dat de
opnamen in Boedapest gebeurden.
De scriptschrijvers Ate de Jong, Olwen Wymark en Steven Gaydos,
kozen voor het eerste deel van het boek, en veranderden het
hoofdpersonage van geslacht, een geslaagde operatie. Enkel laten
sommigen van de akteurs het afweten om deze schitterende
dialogen te brengen en dat is vooral Irene Jacob, waarop je bijna
het etiket kunt plakken van mooi en dom. Stephen Rea is zoals
altijd gewoon goed. {**)
W. Sneer

0^

Te koop
of niet te koop?
Het was al langer geweten dat Gazet van
Antwerpen in slechte papieren zat. Op
enkele jaren tijd daalde de oplage met een
kleine 10.000 exemplaren, vorig jaar
boekte uitgever De Vlijt een verlies van
om en bij de 350 miljoen. Een reddingsoperatie waarbij een akkoord gevonden werd om 75 werknemers te ontslaan volstond blijkbaar niet om de meubelen van 'de Frut' te redden. Vorige week
raakte officieel bekend dat de uitgever op
zoek is naar nieuwe middelen. Even werd
daarbij geopperd dat Gazet te koop was,
maar dat zou niet het geval zijn.
Een viertal groepen zou geïnteresseerd
zijn in de aandelen van De Vlijt. De eerste
kandidaat-koper is Concentra, de uitgever van Het Belang van Limburg, die

Vorige week zaterdag kon de BRTN
zich helemaal uitleven. Op het eerste net werd die avond het 'Eurovisiesongfestival' uitgezonden,
een verplicht nummer. Iedereen
die zichzelf onderbrengt In de 'betere' sociale klassen is het erover
eens: Eurosong is een meesterwerk van kits], is geldverspilling, ...
Kortom is het Sodom en Comorra
van de televisie, het ultieme
'brood en spelen' voor het plebs
En uitgerekend daarvoor trok de
BRTN drie van zijn beste uren uit.
Tegelijkertijd liep op het tweede
net alleen maar kuituur met de
grote K. Opera, minder toegankelijke kunstvormen, ... Vroeger
was dat geen exklusiviteit voor
TV2. Zo liep voor het VTM-tiJdperk
het programma 'Kunstzaken', u
weet wel met het Tuut-Aha-Nowmuziekje, op het eerste net. De
BRTN, zich terdege kwijtend van
zijn kultuun/erspreidende opdracht, splitste de kijker een hoogstaande kulturele agenda in de
maag ongeacht het programma
dat erop volgde. Nu gaat dat niet
meer: soortgelijke agenda's uitzenden in prime-time én op het
eerste net betekent gegarandeerd
een hallucinant veriies aan kijkers.
En mede daarom verschoof de
kulturele agenda naarTV2.
Ons interesseerde het vooral hoe
TV2 zijn 'betere kijkers' zou ontvangen op een songfestivalavond.
Met veel zin voor etikette zo bleek.
„De TV1-kollega's hebben vanavond last van festlvalltls " sprak
Alexandra Podvin ons toe. „Maar",

reeds ten overvloede bewezen heeft een
regionale krant te kunnen maken en - wil
het later zelf niet opgekocht worden dringend een beetje groter moet worden.
Tweede in de rij is de Vlaamse uitgeversmaatschappij (VUM), uitgever van
o.a. De Standaard en Het Nieuwsblad en
sinds enige tijd ook van Het Volk. Als de
groep vanAndréLeysen de GvA-aandelen
binnenrijft, wordt de VUM onbetwist
leider op de Vlaamse krantenmarkt. Met
datzelfde doel voor ogen is ook Christian
Van Thillo, van de Persgroep {De Morgen,
Het Laatste Nieuws), geïnteresseerd. Tot
slot dingt ook het Duitse WAZ, de Westdeutsche Allgemeine Zeitung mee. Deze
groep geeft in Duitsland, Hongarije en
Oostenrijk kranten en tijdschriften uit en
heeft sinds vorig jaar ook een aandeel in

het Vlaamse produktiehuis D&D, belangrijkste toeleveraar van VTM.
Veel minder dan in GvA blijken de diverse
uitgevers nog geïnteresseerd te zijn in
Telenet Vlaanderen. Zoveel minder zelfs
dat ze zich hebben teruggetrokken uit het
projekt. Grief van de uitgevers is dat de
multimedia-initiatieven van Telenet niet
(voldoende) van de grond komen.

knipoogde ze, „ook TV2 had voor
ons een muzikale avond met 'Internationale allure' in het verschiet. "
Hoeft het nog een betoog dat
onze verwachtingen dan ook zeer
hoog gespannen waren. Eindelijk
zouden we de ware kuituur leren
kennen. Groot was echter onze
verbazing toen we bij de aanvang
van het programma gekonfronteerd werden met twee pinguïns
met een keelziekte. Eentje was
zelfs zo ziek dat hij nog tijdens het
begingeneriekje morsdood viel.
Veel tijd om te treuren daarover
kregen we niet: voor we het goed
wisten hadden we al kennis gemaakt met twee cellisten en met
een tentoonstelling over dienstmeiden. Echt boeiend werd het

identiteit van de Midden-Europese
ziel'. We zien het Van den Brande
nog niet doen.
Prachtige uitleg was er ook bij een
opera van een pianist. Een niettraditionele opera, dat spreekt.
Het verhaal, voor zover aanwezig,
ging over 6 personages 'tussen wie
de relaties helemaal niet zo duidelijk zijn'. Bij nader toezien bleek
er zelfs een zevende figuur te zijn,
de belangrijkste nota bene. Maar
die kregen we niet te zien al was hij
de'projektie van het verlangen'. 'Is
hij er nu of is hij er nu niet?', wilden
we roepen maar een antwoord
kregen we niet. Nee de uitvoerder
verklaarde dat het beter is van niet
alles te weten. „Alsje alles al weet
wordt het een beetje saai."
Voor het overige gaf 'Affiche' ons

Gazet van Antwerpen binnenkort niet
meerde trots van 't Stad.

Pingu is dood
Affiche, zaterdag 18 mei 1996, TV2
programma pas toen het even dieper inging op een toneelvoorstelling tijdens het 'Kunstenfestival
des Arts'. Wat we te zien kregen
was een dame die al krijsend probeerde duidelijk te maken dat die
man onder haar rokken uit moest
of dat hij anders van de zweep
kreeg. Later zagen we twee halfnaakte mannen ondersteboven
aan een kroonluchter hangen, ^eglne Clauwaert leerde ons dat dit
schouwspel eigenlijk een geheel
was van 'surrealistische beelden
waarbij gezocht wordt naar de

toelichting bij meer toegankelijke
evenementen als schllderljtentoonstelllngen en een teaterstuk
'Spinnen kunt ge niet opereren'
waarbij enkele akteurs geketend
waren aan, echt waar, een kunstkip. Bij de aftiteling werden we
opnieuw gekonfronteerd met de
nog levende pinguïn. Met een tevreden, maar overbeladen gemoed, schakelden we over naar
het eerste net. We wisten nog niet
wie gewonnen had, dus saai zou
het zeker niet worden!
Krik

<

Arm Wallonië?
De PS-minister van Wetenschapsbeield
Ylieff stelde dus voor een „positieve
disl<rimlnatie" in te voeren ten voordele
van Wallonië omdat daar meer werklozen zijn dan in Vlaanderen.
Dus, nog meer geld laten afvloeien van
Noord naar Zuid, of zoals hij dat wellicht
beter begrijpt, de normale „sens unique".
Deze Waalse wetenschapper zou beter

dan wie ook moeten weten dat met de
huidige
financieringsmechanismen
reeds 60% van de Vlamingen hun inbreng hebben in de nationale (federale)
pot, dit ten voordele van een bevolking
van zo'n 40%.
Vlamingen wensen inderdaad solidair te
zijn, doch het begrip solidair is nog wat
anders dan puur profiteren, ja zelfs parasiteren.
Het minste wat men van de Waalse
leiders zou mogen verwachten is dat ze
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.•Vluchten kan
niet meer'"
Met veel ongeloof heb ik de lezersbrief
van Daniël Van Hecke uit Kampenhout
gelezen (WIJ, 25 april j.l.) n.a.v. het
artikel „Vluchten kan niet meer" (WIJ,
11 april).
Onmiddellijk kwam de vraag bij mij op
uitgaande van welk onderzoek of studie
hij kan en durft beweren dat de ekonomische vluchtelingen „profiteurs,
sluwe, rijke Afrikanen" zijn. Want deze
Afrikanen zijn in ons land uit bittere,
diepe financiële en/of demokratische armoede.
Ga eens een kijkje nemen in een centrum
voor asielzoekers en praat met deze mensen. Wees gerust „zwart zijn is niet besmettelijk". Ik wens u een aangenaam
verblijf toe en een leerrijke kennismaking
met andere kuituren en volkeren, waarvoor wij allen veel respekt moeten hebben; niet voor hun kunstmatige natie.
Ik ben ervan overtuigd dat het probleem
van lezer Van Hecke met immigranten
helaas groter is dan het immigratieprobleem. Doe er wat aan. Verdraagzaamheid en sohdariteit zijn mooie deugden.
Roel Eerlingen,
Peer

Roken verbieden!
Moest men geloven hoe slecht roken voor
de gezondheid is, dan is verbieden het
enige mogelijke en logische besluit. De
overheid gebruikt miljoenen om „verkeerde" reklame te maken tegen de tabak, om haar imago te redden. Niet erg,
want die komen van de 50 miljard die ze
opstrijkt als winst op de verkoop van
tabak. Feitelijk sponsort de tabaksindustrie de overheid, die zeer dankbaar is voor
de broodnodige centen.
Om de protesteerders die wijzen op de
gezondheidsaantasting te sussen doet de
overheid spektakulaire akties om haar
schijnheiligheid te verhullen. Verplicht
maken dat in grote letters op elk pakje
sigaretten staat hoe schadelijk roken wel

kan zijn! Eenvoudig belachelijk, en waar
de regelmatige roker zich niet laat door
beïnvloeden. Misschien zelfs binnenkort
alle reklame verbieden. Dat ligt wel gevoelig, want de overheid moet zien dat ze
haar 50 miljard niet misloopt. Het zal dus
wel weer een sluwe overeenkomst worden. Daarmee is, denkt men, de mond
gesnoerd van wie aan de goede wil van de
overheid in haar strijd voor de gezondheid durft twijfelen.
Zouden de anti-tabak-ijveraars eens liever ten strijde trekken tegen de door haar
gekozen overheid met haar 50 miljard
winst op tabak, in plaats van de tabakindustrie als de verkeerde vijand aan
te vallen.
Eerst en vooral: alle maatregelen tegen
gebruik van tabak hebben geen steek
uitgehaald, en zullen dat ook nooit. Het
roken zal zelfs toenemen. Kijk maar naar
de alkohol. De alkoholindustrie is één
van de top-winstmakers. Waarom geen
plicht om op elke fles alkoholische drank
te drukken: „Langzaam gif - ontneemt
geestesvermogen"? Dan is de overheid,
die ook hier miljarden opstrijkt, gesust.
Bij verbieden van tabaksreklame moet
ook de alkohol- en kalmeermiddelenreklame hetzelfde lot ondergaan! Men
moet rechtlijnig zijn en niet schijnheilig!
Enerzijds véél geld opstrijken en anderzijds er een klein beetje van gebruiken om
de slachtoffers te helpen.
Steeds meer vrije tijd en nietsdoen, de
stress en de werkloosheid, moedigen het
gebruik van genot-, kalmeer- of vergeetmiddelen steeds meer aan! De basis van
het (overdadig) gebruik moet aangepakt
worden, en niet het gevolg! Het verbruik
van kalmeermiddelen neemt toe. Dat zijn
de officiële drugs. Ook daar verdient de
overheid flink op. De verkeerde aanpak is
ook te merken bij de drugs-vervolging.
Nog nooit werden zoveel drugs gebruikt,
alle strijd op het verkeerde front ten spijt!
Het beste bewijs daarvan is dat mensen
die werken en bezig zijn, geen behoefte
aan gelijk welke drug hebben.
W. Degheldere,
Brugge

een cadeau te geven Men zou zeggen,
Waals geld genoeg dus. Het arrest van
het Europees Hof is intussen gevallen
(Van Hooi kreeg volledig gelijk) en wat
doet het Waalse gewest?
Het veegt zijn voeten aan de uitspraak en
vraagt via de Waalse minister Ylieff nog
meer geld van .. de Vlamingen.
Slotvraag: wie zijn nu de incivieken, wie
veroorzaakt separatisme?
p. Crutzen,
Kieidrecht

„dank U" zouden zeggen, meer hoeft
echt niet.
Wat is echter de realiteit?
De ene kaakslag na de andere, wij Vlamingen worden echt belachelijk gemaakt. Voorbeeld? Neem nu de affaire
van de aanbesteding van 317 autobussen voor het Waals Gewest. Alhoewel de
Vlaamse bussenbouwer Van Hooi zo'n
1,3 miljoen fr. per stuk (!) goedkoper was
hebben de Walen toch een achterbakse
uitweg gevonden om het Franse Renault

WEDERWOORD

Spelling:

i.

scnenain
en onwettig
Schending in de eerste plaats omdat wij
en onze taal sinds eeuwen over de mogelijkheid en het vermogen beschikken
om vreemde woorden aan onze schrijfwijze aan te passen. Met de opgedrongen
voorkeurspelling wordt dit proces gestopt, en zelfs honderden woorden die
zowel in Nederland als in Vlaanderen zijn
aangepast, moeten terug naar c/th/...
Maar vooral schending binnen eigen samenstellingen die straks algemeen een
tussen-n moeten slikken, mits een hele
resem uitzonderingen, twijfels en vaagheden die het geheel totaal onleerbaar
maken.
Men heeft gezegd „tussenletters", en dat
was fout. De tussen-e in ruggegraat, zieleheil is geen tussen-e, maar de eindletter
van het toenmalig woord rugge, siele.
Vandaar al die idiote nieuwigheden zoals
ruggengraat, zielenheil, lampenkap, pannenkoek,...
Of bediendevakbond naast studentenvakbond, kattekruid/kattenstaart, secretaressecongres / secretarissencongres,...
Hoe kunnen wij en vooral anderstaligen
dit nog gretig aanleren? En dit wordt een
zeer bange verwachting...
Verder onwettig, naar de geest, omdat
alles wat de taal schendt, met geen wet
kan worden vastgelegd; naar de letter,
omdat de aanvankelijke besluiten van de
Taalunie-ministers, genomen te Breda op
21/3/94, in belangrijke mate, vooral in
zake tussenletters, niet overeenstemmen
met wat uiteindelijk in het Groene Boekje
staat. Vandaar o.m. de verschillen met
van Dale, wat de knoeiboel-cirkel helemaal rond maakt.
Onze werkgroep Taalzorg (Spiegellaan
14, 1785 Merchtem - 052/37.27.02)
levert een scherpe ontleding van wat
goed, vaag, dubbelzinnig of slecht is aan
de nieuwe regels. Samen met een breedvoerige studie (verkrijgbaar 400 -I- 30 =
430 fr. op rek. 436-5079301-52 van
Taalzorg) over wat taal en spelling ei-
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genlijk zijn, over alles wat bespreekbaar
kan en moet zijn, over belangrijke verborgen aspekten, alles op grond van historische gegevens, harde argumenten en
in vergelijking met andere talen.
Wij doen een oproep tot medewerking,
elk naar eigen vermogen en inzicht, om
samen, met de protestaktie uit Nederland, ongedaan te maken wat gewoon
niet kaan.
M.J. Deleu,
Merchtem

De Witte

Kaproenen

De rijkswacht vierde haar tweehonderdjarig bestaan. Als afstammeling van de
Witte Kaproenen protesteer ik. Deze
Vlaamse vereniging van veldwachters
werd reeds zeshonderd jaar geleden gesticht. De viering van een onder Franse
heerschappij gestichte Rijkswacht is een
belediging. Het is een herinnering aan de
vele „oude koeien", die het federale
België nog in de gracht heeft liggen.
Helaas: deze keer is het weer de Oostendenaar Vande Lanote, die schuld deelt,
samen met de franskiljon, jubelt hij om de
oprichting in ons land van een poHtiekoprs onder een vreemde bezetter.
Volgens mij is de Rijkswacht een persoonsgebonden korps met persoonsgebonden opdrachten. Normalerwijze
moet dergehjk korps federaal gereorganiseerd worden. Alle nog unitair werkende persoonsgebonden verenigingen,
die op een of andere wijze steun of geld
ontvangen van de federale staat moeten
het voorbeeld volgen van bv. vele kloosterorden.
Helaas de katoHeke kerk blijft koppig met
tal van haar mantelorganisaties (vakbonden, boerenbonden, ziekenkassen, middenstanders) de grondwettelijke wens
overtreden en dus feestelijk en ten onrechte de Belgische koe melken.
Dat was, beste WIJ, de mening van een
afstammeling van een Witte Kaproenenfamilie.
P.S.W.
Passendaele

Net "dé gids" in de iiandreistu onl>«zorgd en goedkoop
door lieei Vlaanderen Vakantieiandi Dé gids

Vlaanderen Vakantieland 96

ËÊ

kost sieciits 16S.- fr. (verzending ini>egrepen). (1 vindt er liLLE
informatie over korte en voordelige vakanties in eigen iandi
Bellen om te bestellen: 0900/240.98 {6.05 BEF p«r zo/4o s«c.)

RS. De redaktie ontvangt graag brieven van lezers.
Naamloze, scheld- en smaadbrieven gaan de scheurmand in. De redaktie behoudt zich het recht voor
brieven in te korten en persklaar te maken. Brieven
worden voluit ondertekend, tenzij de schrijver verzoekt initialen te gebruiken.
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n heel Vlaanderen is Oudenaarde berucht om het
wanbeleid inzake zijn kultureel patrimonium.
Het haalt op dat vlak zelfs de Winkler Prins,
jaarboek '69. Een kwarteeuw later woekert in de
goede stad van Jan Brouwer de kanker van de
bouwval verder.

•

UITSMIJTER

In het Winkler Prins-jaarboek van 1969
wordt het zogenaamde „gat m de Markt"
sinds 1964 aangedragen als voorbeeld
van slechte stadsontwikkeling. Een vergissing van formaat, die iedereen nu toegeeft. Het Meerspoortprojekt dat door
alle partijen gunstig is onthaald, levert
nogmaals het bewijs dat er een konsensus
bestaat op dit vlak: de politici die tot de
afbraak besloten, doolden.
Maar ondertussen
is de wonde ver-
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stamvader van 5 generaties burgemeesters van Oudenaarde. Het huis gmg eciiter naar Joos' dubbele schoonbroer Jan de
Chasteler, heer van Maulbais (1585).
Van 1628 tot 1739 deed Huis Cambier
dienst als refuge voor het klooster O.L.V
te Wale in Elsegem, opgericht in 1417. In
1739 werd het door de subprior Franciscus Nolf, Andreas Bergson, Martinus
Speleers, Jacob Dadevelde verkocht aan

vervolgens Vital en in 1846 Van der PieteVan der Straeten. Louis-Henri Droesbeque, een Zottegems brouwer kreeg het
via zijn vrouw Pauline Van der Piete.

IHT:- Oudenaards Huis Cambier
takelt verder af

zende Huis Cambier. Politieke onwil en besluitloosheid liggen hier
aan de basis. Eén zaak is zeker, ten huize
Cambier werd er geleefd. Specialist ter
zake P. Devos laat de kern van de konstruktie tot de 12de eeuw teruggaan. Dat
dit huis samen met de Boudewijntoren uit
de oudste periode van Oudenaarde stammen, hoeft weinig kommentaar.
De grote diepkonstruktie is opgericht in
Doornikse breuksteen en telde oorspronkelijk wellicht slechts drie bouwlagen. De
onderste zit sinds 1773 half onder de
grond, de markt en de straten werden
toen een kleine meter opgehoogd. Natuurlijk zijn andere gedeelten, zoals het
dakgebinte, van recentere datum. Het
huis heeft verschillende ver- en herbouwfasen gekend.
Het huidige huis dateert uit de bloeiperiode van de Oudenaardse tapijtweverij, met enkele transformaties in de
17de eeuw, voornamelijk zichtbaar aan de
achtergevels. De laat-romaanse, vroeggotische diepkonstruktie bleef evenwel
altijd bewaard.
De voorgevel wordt gekenmerkt door
smalle muurdammen en de hoge, oorspronkelijke segmentboogvormige openingen die zorgvuldig zijn afgewerkt in de
gekantrechte hardstenen en de tweede
verdieping in zandsteen. De derde verdieping is pas in de 19de eeuw toegevoegd waarbij de traptoppen verdwenen en de voorgevel bepleisterd werd in
klassicerende zin. Kort na de eerste wereldoorlog werd een andere gevelbekleding aangebracht.
BEWONERS
De oudst gekende bewoner van het huis
op de hoek van het Meerspoortsteegje is
Colart Cabeliau ca. 1355, nadien Jan
Hoen. In de 14de eeuw woonden in deze
stadsbuurt voornamelijk vazallen van de
heer van Pamele.
Onder de latere bewoners vinden we Joos
Van der Meere (1560), in zijn ti|d de
rijkste man in Oudenaarde, die het huis
via zijn grootmoeder Barbele van Clessenare (-1-1509) kreeg. Joos is tevens de

Frans Gabriel Gruloos, Jans zoon, deken
van de wolwevers, oppervoogd en koopman. De volgende eigenaar was Frans
Maes. Het huis maakte tevens de eerste
leergang van de Akademie van Schone
Kunsten mee op 1 november 1773.

De volgende generaties zijn Louis-Isidor
Droesbeque, Cambier-Droesbeque en
zoon, van wie het huis de naam kreeg. In
1951 sloot de brouwerij haar deuren,
wellicht door de konkurrentie tussen de
katoliek gezinde Cambier en de liberale
Liefmansbrouwerij.

BROUWERIJ
Het gebouw deed sinds de Franse Revolutie dienst als brouwerij, met als eerste
brouwer Louis Lessines, gehuwd met
Collete Vermeulen. In 1829 was het in
handen van familie Van der Piete; Jan,

KLASSERING
Ondanks zijn rijke geschiedenis en zijn
architekturale waarde werd het gebouw
pas op 21 april 1974 geklasseerd. De
Bank van Parijs en de Nederlanden (Pa-

ribas) besloot tot restaureren en zette
architekten aan het werk.
De volgende eigenaar die het gebouw in
1978 inrichtte als kunst- en antiekgalerij
wou met dezelfde architekten verder werken. Toch bleef het restauratiedossier niet
uitgevoerd.

De

lamentabele
toestand van
Huls Cambier

Het stadsbestuur schuift de bevoegdheidsmaterie van zich af en legt deze bij de
Vlaamse Dienst voor Monumenten en
Landschappen. Enkel op het gebied van
veiligheid heeft het bestuur zich van haar
taak gekweten. Alléén een beetje laat; na
28 februari wanneer een deel van de
muur instortte. Dat het instortingsgevaar
niet denkbeeldig was, blijkt uit het feit dat
de gevel zich reeds in 1971 in slechte staat
bevond. Blijkbaar heeft men niet uit het
verleden geleerd. Eind 1980 waren al
eens de schouwen gedeeltelijk afgewaaid,
gelukkig óók zonder slachtoffers.
Preventie werd over het hoofd gezien.
ONTEIGENING
Reeds lang weet men dat de huidige
eigenaar (NV Marpi) niets tegen de verkrotting deed. Het recht tot onteigeningsprocedure werd nochtans toegekend door een ministerieel besluit van 4
april 1994 vanuit de Vlaamse Dienst van
Monumenten en Landschappen, maar
werd nooit ingezet. Ondanks het feit dat
deze beslissing op de gemeenteraad van 7
februari 1994 viel.
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Karl Van Hoecke

De Boudewijntoren en het Huis Margaretha van Parma bevinden zich in handen van dezelfde eigenaar. Ook deze
huizen worden met van verdere verkrotting gespaard.
Weinig goeds mag er van minister Luc
Martens (CVP) verwacht worden. Zijn
superkabinet (Kuituur, Monumenten en
Landschappen) getuigt van weinig initiatief inzake monumentenzorg. Zijn beleid geeft de indruk dat het doortastende
beleid van minister Johan Sauwens (VU)
teruggeschroefd wordt. Sauwens voerde
met sukses een inhaalbeweging door die,
in vergelijking met de ons omringende
landen, een zegen betekende na het desastreuze beleid van minister Louis Waltniel (VLD) die, zoals geweten, meer deklasseerde dan klasseerde.
Karl Van Hoecke,
(de auteur is voorzitter
van VUJO-Oudenaarde)
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