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De doos van Pandora 
Heeft het „ander land", het vernieuwd België dat volgens een niet 

al te nederige Martens tot stand zou komen tijdens het St Anna-
beraad, nu eindelijk het licht aanschouwd verleden dinsdag om zes 
uur 's ochtens? Zelf s de meest de regering toegedane kommentator 
zal het niet durven beweren. 

Praktisch een jaar nadat sinds het Heizeldrama van regeren niets 
in huis meer kwam, volle zeven maanden na de verkiezingen en an
derhalve maand na het begin van het konklaaf heeft Martens-VI ein
delijk haar doos van Pandora opengegooid. 

De regering die beweerde „dat alles vlug moet gaan", heeft méér 
dan haar tijd genomen. Niet alleen haar tijd, maar die van gans het 
land. Het is onthutsend dat één en dezelfde regeringskoalitie, 
bestaande uit dezelfde koalitiepartners en met een vrijwel ongewij
zigde regeringsploeg een jaar nodig gehad heeft om te vallen en on
geveer weer recht te kruipen. 

Hoe kostbaar deze verloren tijd is geweest, blijkt dezer dagen. De 
tergende traagheid van de regering, het mutisme van de eerste-
minister, de al dan niet georganiseerde lekken en kwakkels tijdens 
het beraad, de onderlinge verdeeldheid van de regeringsploeg heb
ben het vertrouwen van de doorsneeburger grondig aangetast. Over 
de bevolking heeft Martens zich niet te beklagen gehad. Toen naar 
het einde van de vorige regering nochtans gebleken was dat er vier 
jaar verliep zonder sanering van de openbare flnanciën, onttrok
ken de burgers hun vertrouwen niet aan de regerende koalitie. Ze 
namen het zelfs dat de eerste-minister, die vóór de verkiezingen het 
einde van de tunnel in het vooruitzicht had gesteld, plots beweerde 
dat het langste en moeilijkste eind nog moest worden afgelegd. Sinds 
ettelijke maanden en vooral tijdens de weken dat de regering zich 
opsloot in de St Anna-bunker, is het vertrouwen echter danig gaan 
tanen. Het klimaat van sociale onrust dat thans heerst is daar 
rechtstreeks het gevolg van. In een dergelijk klimaat, bij het lange 
uitblijven van konkrete opties of maatregelen en bij de wirwar van 
geruchten of lekken en logenstraffingen, krijgen allerlei agitoren 
vrij spel om hun duistere bedoelingen te enten op de algemene on
zekerheid en ontevredenheid. Ook daarvoor ligt de verantwoorde
lijkheid uiteindelijk bij de St Annaprocessie van Echternach. 

Hoe ingrijpend ook voor sommige reeksen burgers — de onder
wijsmensen bijvoorbeeld, de werklozen of de bijna-gepensioneerde 
vrouwen — is men geneigd om van de zopas geopende doos van Pan
dora te zeggen: is het maar dat? 

Een schnabbel van enkele miljarden hier en daar, een hakbijlkerf 
links en rechts, heeft men daarvoor waarlijk de eerste vier rooms-
blauwe jaren van Martens-V en de zeven maanden van Martens-VI 
nodig gehad ? Men heeft zich die zeven maanden gegund om maat
regelen uit te broeden die men zeven jaar geleden had moeten ne
men. Waarbij tevens vastgesteld moet worden dat de automatische 
verlaging van de interestvoeten en een „vrijwillige" omzetting van 
de staatsschuld goed moet zijn voor 70 milard in het saneringsplan 
van de St Anna-bunker, hetzij ruim één-derde van de aangekondigde 
199 miljard „besparingen". 

Het „ander land" dat, dixit Wllfrled Martens, zou geborenjKot-
den ? De door de regering aangekondigde maatregelen bevatten we
liswaar een sanering die ondanks haar beperktheid in haar onge
lijkmatigheid veel burgers zal treffen, maar die niet drijft op een 
nieuwe adem en die geen opening biedt op de toekomst. 

De vermolmde staatstruktuur met haar verkwistende transferten 
en kompensaties, waarop nochtans tientallen miljarden kunnen 
bespaard worden, blijft onaangetast. De toekomst van de nationa
le sektoren blijft onzeker. Over de kommunautaire problemen en 
hun miljardenluik van legerbestellingen of kontraktenvan-de-eeuw 
vrijwel niets. Niets ook over een grondige vernieuwing van het staat-

I
sapparaat, over de modernisering van de administratie, niets dat 
van aard is om hoop en vertrouwen te geven aan de jongeren die 
straks vanuit het nu pok al weeropzijn kop gezette onderwijs naar 

-bet stempellokaal en de verlengde legerdienst zullen stappen, 
«vol 

Werk voor VU-raadsleden 

Vlaams Gemeentefonds 
Eerstdaags ontvangen alle Vlaamse gemeente

raadsleden een brief van het Overlegcentrum van 
Vlaamse Verenigingen (OVV) en de Vlaamse Afdeling 
van de Vereniging van Belgische Steden en Gemeen
ten (VBSG). 

NIGE tijd geleden kondigde 
Clem de Ridder, scheidend 
voorzitter van het Davids-

fonds, in dit blad een gezamelijke 
aktie aan van het OVV én de 
Vlaamse Afdeling van de VBSG. 
Waarbij de steun van alle Vlaamse 
gemeenteraadsleden nodig is. In
dien de posterijen een beetje mee
werken, krijgen alle lokale manda
tarissen deze week inderdaad zo'n 
brief. 

In dit schrijven herinneren Clem 
de Ridder, OVV-voorzitter Roland 

socialistische Vermeylenfonds) en 
VBSG-voorzitter Georges Cardoen 
(tevens CVP-senator) aan de zorg
wekkende financiële situatie van 
de meeste gemeenten. Vele fakto-
ren hebben bijgedragen tot het ont
staan van deze benarde toestand, 
waaronder het niet naleven door de 

-centrale regering van haar ver
plichtingen . „ Er /s echter een bijko
mende faktor", aldus het O W en 
de VBSG, ,,die het de Vlaamse en 
de Brusselse gemeentebesturen 
extra moeilijk maakt, met name de 
verdeling van de dotatie van het 
Gemeentefonds over de Ge
westen." 

Deze verdeling stoelt op een 

drievoudige sleutel: 1 /3 in verhou
ding tot het aantal inwoners, 1/3 in 
verhouding tot de oppervlakte en 
1 /3 in verhouding tot de personen
belasting van elk gewest. Zo komt 
het dat bv. voor 1985, de ont
vangsten uit het Gemeentefonds 
per inwoner sterk verschillen: voor 
het Vlaamse Gewest 6.411 fr., voor 
het Waalse Gewest 8.469 fr. en 
voor het Brusselse Gewest 5.587 
fr. Deze diskriminatie is te wijten 
aan het kriterium ,,oppervlakte"; 
„Dat is zeker niet verantwoord, ver-

Laridonitéyensvoprzitter_van^heL _rnitsde_beyolkings(Milheid de uit
gaven van de gemeenten eerder 
verzwaart dan verlicht, zoals ge
noegzaam blijkt uit de grootte van 
de uitgaven van de steden." Indien 
de dotaties van het Gemeente
fonds voor de helft zouden bepaald 
worden door het aantal inwoners 
en voor de andere helft door de op
brengsten van de personenbe

lasting, dan zouden de Vlaamse 
gemeenten samen 3 miljard fr. 
méér bekomen, en de Brusselse 
pakweg 2 miljard. „De Vlaamse (en 
Brusselse) gemeentebesturen mo
gen deze wantoestand, waardoor 
hun inwoners ernstig benadeeld 
worden, niet langer dulden." Het 
nationaal Gemeentefonds moet af
geschaft en vervangen door een ei
gen Vlaams Gemeentefonds, wat 
trouwens in de lijn van de staats
hervorming van '80 zou liggen. 

Aan de plaatselijke mandataris
sen wordt gevraagd spoedig een 
besluit in die zin goed te keuren en 
over te maken aan de parle
mentsleden van het eigen arrondis
sement, met het verzoek terzake 
een wetsvoorstel in te dienen. „Zo
als 25 jaar geleden de Vlaamse ge
meentebesturen een doorslagge
vende rol hebben gespeeld in de 
afschaffing van de talentellingen, 
kunnen zij nu een even belangrijke 
rol spelen inzake de financiering 
van de gemeenten." 

Werk op de plank dus voor de 
honderden VU-raadsleden: zij 
moeten dit punt aan de dagorde 
van de eerstvolgende gemeente
raad doen toevoegen. 

(pvdd) 

„...in de meidagen" 
Lees onze speciale katern 

op de bladzijden 9 tot en met 20. 
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... en WIJ 
Wij ontvangen graag brieven van 

onze lezers, als ze ondertekend zijn. 
Naamloze brieven gaan de scheur
mand in, evenals scheld- en smaadbrie-
ven. De andere publiceren wij naarge
lang er plaats beschikbaar is. Wij 
behouden ons dan ook het recht voor 
brieven in te korten en persklaar te ma
ken zonder de essentie van de inhoud 
te veranderen. 

De opinie, vertolkt in een lezersbrief, 
is niet noodzakelijk deze van 

Het redaktiekomitee 

VFP-FEEST TE 
GODEWAERSVELDE 

De Vlaamse Beweging in Frankrijk 
leeft I Zo ook de Vlaemsche Federalisti
sche partij (V.F.P.), de partij van de be
wuste Frans-Vlamingen, op zaterdag 
24 mei e.k. houdt deze politieke forma
tie haar tweede officiële open partijbij
eenkomst in Godewaersvelde. Deze sa
menkomst gaat door in de Vlaamse kul-
turele herberg Blauwershof, 
Eeckestraete 9 
(tel. 00.33/28/49.45.11). 

Het officiële gedeelte met o.a. 
toespraken van voorzitter Paul Verbe-
ke, Regis De Mol, FranckAllacker, Kris 
Mercier begint om 15u00. 's Avonds 
wordt het zeker een bruisende kulturele 
gebeurtenis met optredens van 
Ghislain Gouvy en enkele plaatselijk 
folkgroepen. 

Zij die vorig jaar op het eerste VFP-
feest aanwezig waren, zullen zeker de
ze dag willen vrijhouden. Hopelijk zit het 
weer mee, zodat deze uitstap naar de 
Franse Westhoek een onvergetelijke 
dag wordt. 

Godewaersvelde ligt in het départe
ment du Nord,op2km vande,,schre-
ve" en op 10 km van het centrum van 
Poperinge. 

L.V.d.Weygaert, Antwerpen 

DE LAT GELIJK LEGGEN? 

Vergeet het maar! Dat is ons besluit 
uit het TV-debat Konfrontatie van zon
dag, 11 mei l.l. Geens vindt dat alles 
moet blijven bij de beslissing van 1980. 
De voor Vlaanderen nadelige ver
deelsleutels voor de dotaties mogen 
voor Geens behouden blijven. 

De Vlaamse deelregering blijft daar
mee een afkooksel—een aanhangwa
gen van de nationale regering. Dank U 
minister Geens! 

Voor ons is het zonneklaar: besparen 
— JA I Maar eerst en vooral: De lat ge
lijk leggen. En dat in alle sektoren tus
sen Vlaanderen en Wallonië. Of om het 
anders, maar even duidelijk te zeggen: 
Zelfbestuur! 

W.R., Neeroeteren 

VELTMANSBOEK 

In de nacht van 29-30 januari 1984 
hebben dwazen in Sint-Martens-
Voeren het grafmonument van z.e.h. 
pastoor Veltmans, einde vorige eeuw 
de medeoprichter van de,,Democratie 
Chrétienne" in het Luise en vanf 1920 
dde grondlegger van de Vlaamse Be
weging in de Voerstreek, vernield. Die 
wandaad was een spoorslag om einde
lijk een degelijk boek over het,,leven en 
de figuur" van onze dierbare pastoor te 

schrijven. Een massadokumentatiema-
terlaal bracht de initiatiefnemers ertoe 
een tweede boek over ,,de demokrati-
sche en Vlaamse strijd" uit de jaren 
1893-1954 rond Veltmans op te stellen. 
De twee werken, verrijkt met vele foto's 
en dokumenten, beslaan samen 
minstens 600 bladzijden. 

De uitgave ervan wordt echter een 
zeer moeilijke zaak. Na kontakt met al
lerlei uitgeverijen moest men besluiten: 
de ekonomische krisis en de huidige 
stagnatie van de Vlaamse Beweging 
hinderen de kommerciële uitgave van 
het werk. De raad werd gegeven mece
nassen (grote en kleine) te zoeken om 
in eigen beheer de uitgave te ver
zorgen. 

De Bond der Vlamingen van Oost-
België hoopt dat vele kleine en grote 
sponsors edelmoedig willen helpen om 
de uitgave van deze boeken mogelijk te 
maken, ledere gift van minstens 500 fr. 
geeft bij het verschijnen van het werk 
recht op het eerste Veltmansboek. Fir
ma's, verenigingen en personen die 
minstens 5.000 fr. schenken, worden 
op een erelijst, die in het eerste Velt
mansboek zal verschijnen, geplaatst. 

De Bond der Vlamingen van Oost-
België dankt U voor de steun op P.R. 
000-0533848-57, Plein 8, 3700 Ton
geren. 

J.G., Tongeren 

^ ^ lepel & vork... 
'K^asiautant „ "^JLassettbat^ 

Nieuwelaan 47 
1860 Meise -02-269.70.45 

Kom eens bijons! 

Dortmuidtr nüw-Bran-hoToi 
Tervuursev. 60, Leuven. • 016-22.86.72. 
Kon Astridi. 85, Konlich. • 03.457.30.32. 
Brugse Baan 1, Ruiste. • 056-71.15.36. 
Nieuw Bru^str 28, Brussel. - 02-218.74 89. 

Grote parktterterrttinen, zalen vrij voor 
feesten, banketten e a Duitse speciali 
teiten Dortmunder Thier van 't vat. 
Levende Water Tonissteiner Sprudel, 
goed en goedkoop eten 

RESTAURANT 

....... E OE-EBTOOH.TTT Leopolds t raat 

Tel 217 9153 

Waar Vlamingen 
thuis zijn... 
in 't hartje van Brussel 

RESTAURANT 
KAPELLEKESHOEF 

Kapelstraat 1 
Tongerlo-Westerio 

Tel 014-5440.07 

Maandag gesloten 
Rustieke sfeer 

KOFFIEBRANDERIJ 
SANO 

Emiel Witmansstraat 36 
Schaarbeek 
Tel. 02-734.56.09 

Levert kwaliteitskoffie bij u thuis' 

Industriële 
brood- en banketbakkerij 
Roomijs 

WILFRIED BLANCQUAERT 

Grote Kouter 47 
Uitbergen 

Tel. 091-67 57 12 

Het ^alinöl^utó 
Sedert 1910 

JAN PAUWELS-DE BRAUWER 
Oude Brugstraat 16, 9328 Schoonaarde Tel 052-4232 46 

Wekelijkse rustdag vrijdag tot zaterdag 18 uur — Jaarlijks verlof december 
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WIJ overal te koop! 
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->4 
Bon voor 

WlJ-abonnement 
Ja, ik neem een jaarabonnement op WIJ, Vlaams Nationaal 

Weekblad. 

(Naam) 

(Adres) 

Ik betaal: (schrappen wat niet past) 

D door overschrijving van 1.200 fr. op rekeningnummer 
000-0171139-31 

• door het onderschrijven van een doorlopende opdracht 
van 100 fr. per 
maand; ik wacht daarvoor op toezending van het een for
mulier 

Door nü te abonneren maak ik kans om een weekeinde(*) voor 
vier personen te winnen in Duits-België. 

(handtekening) 

(*) iees tneer op biz. 23. 
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Anciaux: 
onmenselijke 
wapens 

Barbaarse 
tijden 

Vrijdag keurde de Belgische re
gering het Ameril<aanse „Force 
goal"-plan goed, meer bepaald 
voor wat betreft het aanmaken en 
de installatie van chemische wa
pens. VU-voorzitter Vic Anciaux 
reageerde prompt en ontgoocheld. 

„Wij moeten toch goed beseffen 
dat het gaat om afschuwelijke wa
pens die thuishoren in barbaarse 
tijden. Bovenop de massale vernie
tigingskracht hebben deze chemi
sche wapens nog tot gevolg dat er 
grove folteringen aan de mensen 
worden aangedaan. De beslissing 
van de regering is eens te meer 
dubbelzinnig, zoals ze die ook was 
vooraleer de besissing tot de plaat
sing van kernraketten werd geno
men", aldus VIC Anciaux. Die er op 
wijst dat de VS andermaal uitgaan 
van de afschrikkingsteorie en -
strategie. 

De VU meent dat de regering on
verkort en radikaal neen moet zeg
gen tegen de plaatsing van chemi
sche wapens op ons grondgebied, 
nu en altijd. En dat ze zich boven
dien moet verzetten tegen de pro-
duktie of modernisering van chemi
sche wapens in Amerika.,,Amen-
ka IS één van de NAVO-bondge-
noten en binnen deze alliantie kun
nen de Europese partners de pro-
duktie en de modernisering van 
wapens verhinderen." 

De enige aanvaardbare, mense
lijke politiek terzake is deze die ge
richt is op de volledige vernietiging 
van alle chemische wapens in de 
wereld. Tevens hoopt de VU-
voorzitter dat het parlement zijn 
verantwoordelijkheid zal nemen, 
en de zaak met zal overlaten aan 
deregenng.,,Hopelijk zal de CVP-
meerderheid, die zich in de Kamer 
uitgesproken heeft tegen de plaat
sing van chemische wapens, op 
haar standpunt blijven", besluit Vic 
Anciaux. 

m 
Hoe lang nog? 

De affaire Happart is een trieste 
klucht. Een Nederlandsonkundige 
bendeleider die benoemd wordt tot 
burgemeester van een Vlaamse 
gemeente, en daardoor meteen 
ook de verantwoordelijke is voor de 
orde en de veiligheid: zoiets kèn al
leen in België. Maar ook de 
vaststelling dat de rechterlijke 
procedure— die tegen zijn benoe
ming werd ingespannen — nu 
reeds drie en een half jaar aan
sleept, tart elke verbeelding. 

De elementen zijn voldoende be
kend, maar toch blijft de Raad van 
State aarzelen om uitspraak te 
doen. Dit vonnis kan niks anders 

Happart, 
nog steeds 

dan de onmiddellijke afzetting van 
Happart inhouden. Er schijnt ech
ter nadrukkelijke obstruktie tegen 
zo'n vonnis te bestaan, waardoor 
ten vroegste in de late herfst een 
nieuwe stap in deze zaak mag ver
wacht worden. 

Dit zou betekenen dat Happart 
pas na vier jaar als burgemeester 
wordt geschorst. Minister van Bin
nenlandse Zaken Nothomb heeft 
evenwel nu reeds gezegd dat niks 
hem kan en zal beletten om Hap
part opnieuw tot burgervader te be
noemen. 

Moeder, in welk idioot land leven 
wij?! 

DEZE 
>NEEK önK 

,,Men" zegt mij dat de 
jongeren zich keren tegen de 
politiek. Voor zover deze 
algemene bewering waar is, kan 
ik die afkeer best begrijpen. Het 
is immers een natuurlijke 
eigenschap van de jeugd in 
absolute termen te denken. Zij 
kennen nog niet de door 
levenservaring gegroeide 
nuancering. Als zij liefhebben, 
zijn er geen grenzen aan. Zij 
willen geloven in iets of iemand, 
voor honderd procent. Hun inzet 
betekent alles of niets. In die 
geestesgesteldheid herken ik 
alleszins mezelf op de leeftijd 
dat ik de maatschappij ontdekte. 
Intussen doet mijn hoofd pijn van 
tegen de muren te lopen. Muren 
van onbegrip, halve waarheden, 
misleiding en leugen. Intussen 
heb ik geleerd dat de 
samenleving een opeenstapeling 
is van onvolmaaktheden en 
mislukkingen. Een samenleving 
van mensen. Het is de 
eigenschap van de volwassenen, 
die de kaap van 50 hebben 
genomen, te kunnen relativeren. 
Het oordeel van ouderen wordt 
vaak door enige mildheid 
getemperd. 

Het politiek gebeuren van de 
jongste tijd slaat echter alle 
rekords. Jammer genoeg in 
negatieve zin. Zelden werd ik 
door zoveel schijnheiligheid 
getroffen. Ondanks al de 
opgehoopte ontgoochelingen, 
groeit mijn ergernis bijna 
dagelijks. Vooral dan over de 

manier waarop in dit onzalig land 
politiek wordt gedacht en 
gehandeld. Je moet heus geen 
doorwinterde rat zijn om vast te 
stellen dat het Belgisch politiek 
bedrijf geen enkele kuituur bezit 
en ontaard is tot een onmenselijk 
hard en zo vals mogelijk 
pokerspel. Macht en hypokrisie 
zijn synoniemen geworden. 

Wie een greintje eerlijkheid 
bezit, ergert zich toch dood aan 
de valse show van een eerste 
minister, die zich in volle glorie 
laat fotograferen met Khalifa, de 
Soedanese atleet die al lopend 
geld wil bijeenhalen om de 
hongersnood in de wereld te 
bestrijden. Terwijl die zelfde 
politieke bewindman enkele uren 
voordien met één pennetrek 
enkele miljoenen voor 
ontwikkelingssamenwerking 
schrapte. Welk geloof kan men 
nog hechten aan dezelfde 
machthebber die patetisch 
verklaart borg te staan voor het 
behoud van de 
steenkoolproduktie en gelijktijdig 
beslist om de mijnwerkers in de 
hoek te duwen. Zouden we niet 
verontwaardigd worden als we 
de overtreders van de 
taalwetten, de beschermheren 
van Happart, de achteloze 
bedriegers die ons volk jaarlijks 
bestelen, voortdurend horen 
zwammen over demokratie, 
solidariteit en de rechtsstaat? Ik 
zou zo verder kunnen gaan. De 
voorbeelden van schijnheiligheid 
hopen zich op. Denk maar aan 

het belachelijk en misleidend 
vertoon dat opgevoerd wordt in 
verband met de veiligheid van de 
kerncentrales, de chemische en 
nukleaire wapens, de vrede in de 
wereld. Denk aan de geregelde 
komedie-spelletjes rond de 
vrijwaring van het leefmilieu. 
Denk aan de laaghartige leugens 
over de bescherming van de 
zwakkeren terwijl ongenadig een 
nieuwe armoede wordt 
geschapen. 

,,Men" zal mij wel een 
naïeveling noemen, omdat ik 
door deze valsheid nog geërgerd 
word. En toch... ben ik blij nog te 
beschikken over de jeugdige 
kracht van de verontwaardiging. 
Het Vlaams-nationalisme is een 
levenshouding, die streeft naar 
een politieke kuituur van 
openheid. Wij willen een 
maatschappij van 
rechtvaardigheid en 
verdraagzaamheid Dus geen 
lobbys, geen machtszuilen. Wij 
willen een politiek van waarheid, 
waann de jongeren kunnen 
geloven. Samen met Herman 
Van Veen willen wij zingen: 
,,Lieg alsjeblieft niet tegen me. 
Liever hoor ik het 
vernietigendste dan dat je liegt, 
want dat is nog vernietigender". 

^ic ANCIAUX 

VMENSEN IN 
HET NIEUWS 

Dinsdag liep de Soedanese topatleet Omar Khalifa 10 km door Brussel; 
hl] passeerde o.m. langs ons redaktielokaal ter Barrikadenplein. Daags 
nadien deed hij hetzelfde in Warschau en zondag besluit hij zijn ,,Race 
against time" in New York. De toorts die Khalifa meedraagt werd aan
gestoken in een Soedanees vluchtelingenkamp. Dit,,Sport Aid"-idee van 
popzanger Bob Geldof volgt op „Live Aid" van vorig jaar, dat vier miljard 
frank bijeenbracht ter bestrijding van de honger in de wereld Na de pop
zangers schoppen nu ook de atleten de wereldleiders een geweten. 

Bij gebrek aan? 

Aan de CVP-kongresgangers 
wordt op 31 mei weinig keuzemo
gelijkheid gelaten bij de verkiezing 
van een nieuwe partijvoorzitter. Er 
zal slechts één kandidaat zijn, nl. 
de huidige CVP-boss Frank Swae-
len. Bij gebrek aan beter? 

Het IS geen geheim dat Swaelen 
er liever mee gekapt had en ervan 
droomde opnieuw minister te wor
den. Het CVP-sanhedrin besliste 
daar echter anders over. De kleur
loze burgemeester van Hove 

Swaelen 
blijft 
voorzitter 

moest voorzitter blijven, maar hij 
zou gepaaid worden met een 
„troostprijs". Dit kado kreeg hij dan 
enkele weken geleden: het voorzit
terschap van het Gemeentekre
diet Een mandaat dat goed is voor 
enkele miljoenen per jaar, wordt 
gefluisterd... 

Aan Swaelen wordt gevraagd 
andermaal de rol te spelen die hij 
reeds jaren vervult: de scherpe 
hoeken binnen de eigen partij af
ronden, zoveel mogelijk CVP-
getrouwen benoemd krijgen en 
zich vooral met kritisch uitlaten 
over het regeringswerk 

Nuicieaire lobby 

,,De wereld behoort toe aan zij 
die lef hebben...". Ook de nukle
aire lobby schijnt deze volkswijs
heid te kennen, want enkele dagen 
geleden eiste Intercom dat zij spoe
dig de toelating zou krijgen om te 
starten met de bouw van een 
achtste kerncentrale. Zonder blik
ken noch blozen. Alhoewel de 
radio-aktieve wolk van Tsjernobyl 
nog maar amper om ons hoofd ver
dwenen is. Tijdens de algemene 

vergadering van Intercom herhaal
de voorzitter Cols dat een ramp zo
als deze m Rusland gebeurde, bij 
ons volkomen uitgesloten is. 

Dinsdag gaven Amerikaanse 
deskundigen echter ruiterlijk toe 
dat de centrale van Tsjernobyl in 
wezen weinig verschilt van de cen
trales in het westen. Ook de bewe
ring als zou kernenergie per defini
tie goedkoper zijn dan andere cen
trales IS betwistbaar, aangezien in 
de kostprijs met de prijs van de af
valverwerking is begrepen. Voor 
het probleem van de nukleaire af
val heeft men trouwens nog steeds 
geen aanvaardbare oplossing. 

Intercom opteert voor een vijfde 
centrale in Doel,,,omdat de proe
ven aan de kust onvoldoende ga
ranties gaven". De waarheid klinkt 
enigszins anders: dankzij het 
krachtig verzet van VU-burge-
meester en -volksvertegenwoor
diger Julien Desseyn uit Middelker
ke moesten de elektriciens afzien 
van dit voornemen. De CVP-be-
stuursmeerderheid in Beveren 
(waarvan Doel een deelgemeente 
is) laat integendeel betijen en lever
de onlangs een bouwvergunning 
af. 
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Rake klappen 
Het blijft onrustig om en rond de 

Kempische Steenkoolmijnen. Te
gen de officiële vakbonden in blijft 
een harde kern van bedreigde 
kompels doorstaken Daarbij 
kwam het vorige week tot harde in
cidenten met de ordehandhavers. 

Vorige week vielen er zelfs ge
wonden, bij manifestanten én rijks
wachters. Wat meteen de herinne
ring opriep aan de dodelijke rellen 
in de zestiger jaren. Toen was men 
zelfs genoodzaakt de rijkswacht uit 
Limburg terug te roepen en te ver
vangen door het legereenheden. 

Grote schuldige voor de Lim
burgse onrust is de regering, die 
dubbelzinnig blijft over de toe
komst van de mijnindustrie. En dus 
over de broodwinning van bijna 
20.000 werknemers. 

Lat gelijk 
De Vlaamse Interuniversitaire 

Raad (VLIR) — dit is de vergade
ring van dé rektoren van de Vlaam
se universiteiten — nam vorige 
week een merkwaardig standpunt 
in over de aangekondigde nume
rus clausus voor studenten ge
neeskunde. 

Aan zo'n beperking moeten 
voorzieningen gekoppeld worden 
om een evenwichtige spreiding van 
de artsen over de regio's van het 
land te waarborgen. De artsen
dichtheid is immers veel groter in 
Franstalig België (één arts voor 300 
inwoners) dan in Vlaanderen (één 
per 450). Daarom, aldus nog de 
VLIR, moet in geval van een nume
rus clausus ten minste 60% van de 
te begeven plaatsen aan Vlaamse 
en maksimaal 40% aan de 
Franstalige studenten worden 
voorbehouden. 

De lat moet op ondenwijsvlak ook 
en vooral tussen Vlaanderen en 

Wallonië worden gelijkgelegd. Een 
VLIR-eis die de bespaarders in de 
Sint-Annapnorij ongetwijfeld gene
geerd zullen hebben. Of had U 
daaraan getwijfeld ? 

Lekken overal 
Het regeringskonklaaf in de de 

Sint-Annapnorij van Hertoginnedal 
is dus voorbij. Vandaag donderdag 
komt premier Martens de beslissin
gen hiervan meedelen aan het Par
lement. Al zullen de gekozenen 
des volks nog weinig nieuws ver
nemen. 

Zowat alles was reeds dagen 
daarvoor uitgelekt in de pers. En 
anagezien het konklaaf voor jour
nalisten als een ontoegankelijke 
burcht was afgesloten, kan het niet 
anders dan dat deze lekken bewust 
bewust gekreëerd werden door re
geringsleden zelf. Hele nota's, 
werkdokumenten tot en met woor
delijke uitspraken verschenen in de 
verschillende dagbladen. 

In het belang van de duidelijk
heid stellen wij voor dat de regering 
in de toekomst soortgelijke bespre
kingen in volle openbaarheid voert. 
En, waarom ook niet, met 
rechtstreekse uitzendingen op ra
dio en televisie? Op die manier zou 
de kiezer tevens ,,life" kunnen 
vaststellen op welke manier de 
Vlaamse belangen ,,behartigd" 
worden! 

Nieuwe PW-er 
Jacques Devolder werd vorig 

jaar verkozen tot PW-kamerlid van 
het arrondissement Brugge. Hij is 
aldus de opvolger van de oude libe
rale logeman Albert Claes. Kort na
dat hij volksvertegenwoordiger 
werd, gaf Devolder ontslag als 
schepen van de Breydelstad. 

Tot veler verrassing stemde de
ze apoteker in de kommissie lands-

Met een immens grote leeuwevag als zeil voer de ,,Rucanor/Tristar" van Staf Versluys zondag de haven van 
Oostende binnen. Tienduizenden sympatisanten waren naarde badstad afgezakt om Versluys en zijn beman
ning te feliciteren met hun knap resultaat in de zeilrace rond de wereld. Op de boeg stond te lezen waarom 
Versluys deze negen maand lange reis had ondernomen:,, Sailing for Flanders''. Ook wij sluiten ons graag 
aan bij de vele gelukwensen — waaronder deze van VU-voorzitterAnciaux—die onze Staf in ontvangst mocht 

nemen. 

verdediging samen met de opposi
tie tegen de installatie van chemi
sche wapens in ons land. 
Waarmee hij zich radikaal tegen 
PRL-minister de Donnéa keerde. 
Ook de CVP-er Van Wambeke ging 
met akkoord met de minister van 
defensie. 

Dit leidde tot een incident binnen 
de regering. De CVP nam zoals 
steeds een dubbelzinnige houding 

Ongehuwd boven 16 
J E bent dan al senator, maar 

de helft van je plezier 
wordt vergald door het 

feit dat je geen ongehuwde 
dochters boven de zestien jaar 
meer hebt. 

Over de prebenden en profij
ten van volksvertegenwoordi
gers of senatoren wordt veel ge
kletst. Hoeveel ze wel verdienen, 
dat ze daarenboven nog naft mo
gen tanken aan een belasting
vrije pomp en weet-lk-veel. 
Slechts de kleine helft van deze 
praat heeft een poot aan de 
grond. Dat ze veel verdienen Is 
juist. Niet méér echter dan een 
hardwerkend kaderlld In een be
hoorlijk privé-bedrijf. De pomp 
en de goedkope benzine Is 
onzin. 

Er zijn echter de kleine ple
ziertjes waar niemand weet van 
heeft en waarvoor je al een half 
jaar senator moet zijn vooraleer 
je ze ontdekt. 

Zo is er In de grote zaal van het 
Paleis voor Schone Kunsten een 
ioge met acht plaatsen, in de 
Munt eentje met vier plaatsen. 
Allebei gereserveerd voor de Se
natoren (met grote S). Voor hun 
echtgenoten. En voor hun onge
huwde dochters boven de 
zestien jaren. Speciale kaarten te 
verkrijgen op de Quaestuur van 
de Senaat. 

In het Koninklijk Conservatori
um Is er ook al een loge, met een 
niet nader genoemd aantal zit
plaatsen. Te gebruiken door de 
Senatoren (met grote S) op ver
toon van hun medaille. Door hun 
echtgenoten en ongehuwde 
dochters boven de zestien mits 
een speciale kaart. Eveneens te 
verkrijgen op de Quaestuur. 

Daar zitten ze dan, de Senato
ren (met grote S), hun echtgeno
ten en vooral hun ongehuwde 
dochters boven de zestien jaar. 
Om deze dochters Is het allemaal 
te doen trouwens. „On va au 
Théètre ce soir, Marie-Cialre. De 
Kervyn de Merendree 's zuilen er 
ook zijn, je weet wei, Nico die in 
de carrière zit en die voor een 
weekendje overkomt uit New-
York. Probeer vriendelijk te zijn, 
i\Aarie-Ciaire, met die jongen. 
Athene is hem beloofd voor vol

gend jaar: hij zit desnoods liever 
op een kleine ambassade, maar 
dan wei in Europa. Want hij denkt 
aan trouwen, maar hij heeft nog 
niemand". 

Je bent dan wel senator, maar 
ongehuwde dochters boven de 
zestien heb je niet meer. Je hebt 
ze onbezonnen ultgehuwd aan 
hun bloedeigen lief, een leraar en 
een ontwikkelingshelper uit het 
hoerenkot. Toen ze huwbaar wa
ren en reeds zestien was je nog 
geen senator. Zo zijn ze fataal de 
Kervyn de Merendree's ontlo
pen. Enfin, gedane zaken heb
ben geen keer. En van je klein
dochters Is er geen sprake in het 
„ Vademecum ten gerieve van de 
Senatoren". Alhoewel die in be
hoorlijk aantal op weg zijn naar 
zestien, met voorlopig nog geen 
vaste verkering. 

En wat doe je met de opmer
king van je echtgenote, in kennis 
gesteld van deze haar door het 
huwelijk met een Senator ver
leende faciliteit?,. Waarom mo
gen de zonen niet mee, die moet 
je toch ook kwijtraken?" 

Welke Senator is vermetel ge
noeg om de kat de bei aan te bin
den door met zijn zoon van ze
ventien in de ioge van de grote 
zaai van het Paleis voor Schone 
Kunsten te gaan zitten ? in het te
ken van de gelijkberechtiging, 
van de vernietiging van het rol
lenpatroon ? 

in, waarbij de geit en de kool wer
den gespaard. De PW floot echter 
onmiddellijk Devolder terug en 
steunde volmondig De Donnéa. Af
wachten nu hoe deze beide leden 
van de meerderheid zullen stem
men tijdens de plenaire vergade
ring van de Kamer. 

Boze tongen beweren dat Devol
der uit naïviteit meestemde met de 
oppositie. Anderen fluisteren dat 
dit herinnerde aan de tijd dat hij VU-
lid was... 

Geen pensioen 
Geen enkele abonnee ontving 

WIJ van 15 mei op tijd. De pakken 
bleven dagen liggen in het Brussel
se sorteercentrum of station. Onze 
verontschuldigingen daarvoor, al 
begrijpt iedereen best dat wij daar
aan niks kunnen verhelpen. Ook 
voor het nummer van deze week 
vrezen wij, aangezien de staking bij 
sommige openbare diensten her
begonnen is. 

Deze aanhoudende stakingen 
hinderen het openbare leven, wat 
uiteraard de bedoeling is van de 
vakbondsmilitanten. Vooral de 
pendelaars ondervinden grote 
moeilijkheden, zeker zij die in 't pri
vé werken en geen trein-ekskuus 
kunnen inroepen. Gedurende en
kele dagen werd overigens bewe
zen dat het VU-idee om de nationa
le spoon/vegen om te vormen tot fe
derale spoorwegen kan en moet 
gerealizeerd worden. Zo reden er 
een tijdlang wel treinen in en door 
Vlaanderen, ten/vijl alle stellen in 
Wallonië ter plekke bleven staan. 

Biezonder vervelend en eigenlijk 
onverantwoord was het feit dat heel 
wat bejaarden hun maandelijks 
pensioen niet ontvingen tengevol
ge van de stakingsakties. Veel ge
pensioneerden moeten echt de 
eindjes aan elkaar knopen en en
kele dagen vertraging betekent 
vdor hen niet zelden een kleine ka-
tastrofe. Willen de syndikale leiders 
misschien ook daaraan eventjes 
denken bij het plannen van verde
re akties ? 

70% is tegen 
Uit een recente enquête blijkt dat 

70% van de Vlamingen tegen de 

bouw van een achtste kerncentra
le in België is. Volgens dit onder
zoek heeft sinds de ramp in Tsjer-
nobyl 22% van de Vlamingen zijn 
mening herzien, in negatieve zin. 

Dinsdag raakte bekend dat de 
kerncentrale van Tsjernobyl eigen
lijk weinig verschilt met de reakto-
ren in de VS. In tegenspraak met 
vroegere beweringen was er rond 
de verongelijkte kernreaktor wel 
degelijk een koepel van staal en 
beton gebouwd. En toch was deze 
katastrofe mogelijk. Stoere verkla
ringen zoals: ,,Dit kèn hier nooit ge
beuren", worden bijgevolg best 
heel sterk gerelativeerd. 

De Oostenrijkse regering besloot 
ondertussen te stoppen met de ver
dere toepassing van kernenergie. 

Schijnheilig 
Woensdag pakten alle rege

ringsgezinde kranten uit met een 
foto van premier Martens hand in 
hand met de Soedanese atleet 
Omar Khalifa. Deze Afrikaanse lo
per doet verschillende steden aan 
in het kader van de aktie ,,Sport 
Aid", een nieuw initiatief tegen de 
honger in de wereld van popzanger 
Bob Geldof. 

Het shownummertje van Wilfried 
Martens lijkt geslaagd, maar is on
gelooflijk hypokriet. Op het begro-
tingskonklaaf dat enkele uren daar
voor was beëindigd, besliste de re
gering Martens VI de hulp voor 
ontwikkelingssamenwerking dit 
jaar met 118 miljoen frank en in 
1987 met 437 miljoen frank te ver
minderen! De hulp van de Belgi
sche overheid aan de landen in ont
wikkeling was reeds beschamend 
laag en bereikte lang niet de magi
sche 0,7% van het BNP, die nodig 
is om de landen van de Derde We
reld enig hoopvol toekomst-
perspektief te geven. Deze be
snoeiing is een slag in het gezicht 
van de duizenden ontwikkelings
helpers. 

Gelukkig zijn de .relaties" met 
Zaire hersteld. Al kan deze hulp be
zwaarlijk ,,idealistisch" worden ge
noemd. Teveel Société-getrouwen 
puren winst uit deze ,,samen
werking". 
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Witte rook: het begrotingskonklaaf is afgeiopen 

Martens verliest zijn 
weddingscliap 

Het begrotingskonklaaf heeft vijf weken in beslag genomen voor een mager re
sultaat. De meeste dagbladen, vooral van katolieke signatuur lieten gisteren een 
voorzichtig positieve kommentaar doorklinken. Er staan 199 miljard besparingen 
op papier. Men durfde echter niet blokletteren, dat het hier niet gaat over netto maar 
over bruto besparingen. Wat een zeer groot verschil maakt! Met veel goede wil kan 
gesteld dat 200 miljard bruto neerkomt op 150 miljard netto, hetgeen amper 68 pro
cent is van de oorspronkelijke doelstelling: 220 miljard netto. 

E Volksunie is sedert jaren 
van oordeel dat er moet 
bespaard worden op de 

overheidsuitgaven. Wij verwijzen 
dienaangaande naar het alternatief 
saneringsplan van mei 1984 en on
ze kritiek op de verdaging van de 
regenngsdoelstellmgen 

Het verwijt dat wij aan de rege
ring ook vandaag richten is dat zij 
enkel hier en daar wat af knabbelt, 
doch weinig fundamentele en 
strukturele hervormingen door
voert die blijk geven van een visie 
op de maatschappij van morgen 

Het onderwijs 
op zijn l(op 

De hervormingen m het onder
wijs en dan vooral in het middel
baar onderwijs met de invoering 
van het VSO zijn feitelijk nog met 
voltooid of er wordt opnieuw her
vormd Plots stelt men vast dat het 
VSO onbetaalbaar is en wordt het 
afgeschaft Wat er in de plaats 
moet komen is een open vraag, 
waar de regering geen antwoord 
op geeft 

Uit goed ingelichte bron verne
men we dat m het nederlandstalig 
middelbaar onderwijs 6 000 banen 
zouden verloren gaan (minder in
komsten voor de staat 3,6 miljard) 

Voor het normaal onderwijs 
voorziet men een drastische in-
knmping van het aantal scholen Er 
zou nog een normaalschool over
blijven per provincie en per net 
Over de bezuinigingen m het niet-
universitair hoger onderwijs is 
voorlopig enkel bekend dat er zal 
gerationaliseerd worden Ook de 
universiteiten zullen het met min
der middelen moeten stellen, maar 
ZIJ krijgen zelf de mogelijkheid dit 
te verhelpen door het inschrijvings
geld te verhogen tot maximum 100 
% (het inschrijvingsgeld zal dus 
kunnen schommelen tussen 
11.000fren22 000fr) 

Werldoosheids-
vergoeding 
afgeschaft 

Langdurig werklozen beneden 
de 50 jaar die in gezinsverband le
ven, verliezen hun recht op uitke-
nng tenzij het gezamenlijk gezin
sinkomen netto lager ligt dan 
480.000 fr /jaar, vermeerderd met 
24.000 fr. per persoon ten laste. 

In de sektor van de ziekteverze
kering wordt een remgeld inge

voerd op de technische prestaties 
De juiste omvang van dit remgeld 
IS nog met bekend. Verder worden 
er 6.000 ziekenhuisbedden afge
schaft, tenwijl ook de universitaire 
ziekenhuizen gevoelig moeten in
leveren. De beroepsziekten zullen 
overgeheveld worden naar de par-
tikuliere verzekeraars De fondsen 
voor arbeidsongevallen en be
roepsziekten worden gefusioneerd 
m een beroepsrisicoverzekering 

De regenng voorziet een schuld
herschikking waardoor de intrest
lasten met 30 miljard zouden da
len De totale intrestlast bedroeg in 
1985 met minder dan 430 miljard 
en blijft gedurig stijgen zodat een 
beter en efficiënter schuldbeheer 
een dringende noodzaak wordt De 
regering heeft verzekerd dat de 
schüldherschikking en de daaruit 
voortvloeiende rentebesparing en
kel op marktkonforme wijze kan ge
beuren 

Herschikking 
van de schuld 

In verstaanbare taal betekent dit 
dat de overheid met de banken en 
de institutionele beleggers zal on-
flerhandelen over de omzetting 
van sommige leningen aan hoge 

intrestvoet m leningen met lagere 
intrestvoet gespreid over langere 
termijn ofwel het aangaan van zo
genaamde „Deep discount" lenin
gen (men ontvangt vandaag bv 
100 fr , waarvoor men binnen 10 
jaar 200 fr moet terugbetalen) 

Nieuwe belastingen 
onvermijdelijk 

Het regeringskonklaaf heeft 
geen nieuwe belastingen goedge
keurd, maar er wel voor gezorgd 
dat de ondergeschikte besturen 
verplicht zullen worden de belastin
gen te verhogen 

De regenng besliste immers de 
'uitvoenng van de toegezegde mid
delen aan steden en gemeenten 
van 21 miljard gespreid over 5 jaar, 
met verder uit te keren Hierdoor 
zullen de gemeenten voor 1986 en 
1987 6 miljard minder ontvangen 
Verder krijgt het gemeentefonds de 
volgende twee jaar 10 miljard min
der dotaties In totaal zullen de ste
den en gemeenten het met 16 mil
jard minder moeten stellen Hieruit 
volgt automatisch dat het moei
zaam bereikt financieel evenwicht 
opnieuw in het gedrang komt en de 
gemeentelijke overheden verplicht 
zullen worden hun belastingen te 
verhogen 

Staatshervorming 
verder uitgehold 

Over de verdere korrekte uitvoe
nng van de staatshervorming is er 
geen sprake Wel wordt gezegd dat 
de dotaties aan Gemeenschappen 
en Gewesten zullen verminderd 
worden Over een verhoging van 
de ristorno's zoals beloofd in 1980, 
wordt geen woord gerept. 

Wil de regenng elke aktiviteit van 
de Gewesten en Gemeenschap
pen onmogelijk maken of wil zij hen 
verplichten eigen fiscale maatrege
len te treffen ' Het debat in het par
lement zal hieromtrent klaarheid 
moeten brengen. 

Tot slot moet vermeld dat ook de 
vrouwen in de toekomst pas op 65 
jaar pensioen zullen kunnen ne
men (onder invloed van de staats-
sekretaris voor emancipatie ' ? ">), 
dat het brugpensioen minder voor
delig wordt, de legerdienst met 
twee maand verlengd wordt, er nog 
minder fiskale gunsten en aftrek
mogelijkheden komen en de BTW 
m de bouw toch opnieuw 17 % 
wordt 

Zeven maand na de verkiezin
gen van 13 oktober heeft de rege
ring eindelijk gezegd wat ze kon-
kreet van plan is Spoedig zal blij
ken dat de maatregelen van het 
konklaaf met volstaan om de 
doelstelling van de regeringsver
klaring te bereiken, namelijk het 
overheidstekort eind 1987 terug-
dnngen tot 8 % van het BNP (nog 
steeds het dubbele van het Euro
pees gemiddelde) Dan kan de ko
medie van nog maar eens een 
bespanngsronde herbeginnen de 
zesde, net als Martens VI 

André Geens 

De rstellen impliceren het verlies van duizenden arbeidsplaatsen in het ondenvijs, ook in Vlaan
deren Indien het onderwijs gefederalizeerd was, dan zou men in Vlaanderen kunnen aanwerven, in plaats 

van af te danken' Wanneer legt minister Coens die lat eindelijk eens gelijk ' 
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SANERING 
Prof. WIm Moesen, de ver-

: maarde begrotingsspecialist van 
de UFSIA, deelt in een recente 

• studie het begrotingstekort op in 
twee komponenten. Een kwart 
van ons begrotingstekort, zowat 
140 miljard, is een louter politiek 

\ probleem, terwifi het overige deel 
\het konjunktureei tekort uit-
\ maakt. 

Moesen stelt dat de politieke 
komponent zich uitermate goed 
leent tot sanenng. Probleem is 
echter dat dit onze zuiienpolitiek 
sterk zou aantasten. Kortom, het 
verschil tussen het Belgisch be
grotingstekorten dat van de over
ige Westerse landen is veroor
zaakt door onze politieke struk-
tuur. Of het gebrek daaraan... 

1'̂  

SANERING 
• Een sanering van ons be

grotingstekortzou dus tot een ge
zondmaking van ons politiek stel
sel kunnenleiden. De kans is ech
ter klein dat het met de huidige 
beleidsmensen zo ver komt. 

Minister Dehaene heeft alvast 
\ zijn gewicht in de schaal gewor-
\ pen voor de verdediging van de 
gepolitiseerde beieidsinstanties. 
Onlang stelde hij dat de sanering
soperatie slechts kans heeft op 
slagen als ze politiek evenwichtig 
is. Dehaene stelt m.a.w. dat sane
nng niet op objektieve normen 
mag gebaseerd worden, maar 
een weerspiegeling moet zijn van 

' de macht van de verschillende 
: drukkingsgroepen. 

KOMMUNAUTAIR 
M De sanering van de over

heidsfinanciën heeft ongetwijfeld 
een kommunautaire dimensie. De 
sektoren onderwijs, ziekteverze
kering en overheidsbedrijven ver
tonen signifikante regionale ver
schillen. Aangezien Wallonië nu 
de grootste budgetten in die sek
toren opslokt, zou een verant
woorde sanenng het zwaarst aan
komen voor Wallonië. 

Ook hier IS de kans echter klein 
dat de sanering op een rationele 
manier doorgevoerd wordt. Pro
fessor Paul van Rompuy stelt dat, 
indien hier opnieuw typisch „Bel
gische" oplossingen gevonden 
worden, de sanering van de over
heidsfinanciën een probleemstel
ling dreigt te worden zoals de 
kwadratuur van de cirkel. 

De enige uitweg die nog open 
ligt, stelt Paul van Rompuy, is de
ze van een verdere regionalise
ring met volle financiële verant
woordelijkheid voor gewesten en 
gemeenschappen! 

PROTEKTIONISME 
; • De GATT, een verdrag met 
als doel de vrijhandel te txvorde-
ren, houdt in september een nieu
we bijeenkomst. Deze ronde zal 
plaatsvinden in het perspektief 
van steeds toenemend protektio-
nisme. Zo neemt de VS bijvoor-
beeid een steeds agressiever 
houding aan tov de EG. 

Protektionisme tussen geïn
dustrialiseerde landen leidt ech
ter zelden tot welvaartsverbete
ring. Zo berekende de ekonoom 
Michael Munger dat in '80 elke 
Amerikaanse familie 1500 tot 
2000 dollar méér uitgaf ais kost 
van de protektmnistische maatre
gelen van de VS. 
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VU-fraktievoorzitter J. Gabriels: 

„Einde van tunnel? 
Regering graaft nieuwe tunnel!" 

Vandaag nog komt Martens voor Kamer en Senaat met het zogenaamde Sint-
Annaplan, de besparingsmaatregelen die op de priorij van Hertoginnedal maan
dag het ochtend-licht zagen... u 

...na meer dan zes weken! 
Eigenlijk wordt dit land niet meer geregeerd sedert de verkiezingen, zeg maar 

sedert het Heizeldrama. Toch kon het volgens Martens en co niet snel en krachtig 
genoeg gaan. Volmachten vonden zij zelfs een onmisbare vereiste. Ondertussen 
zijn we nog niet verder dan een regeringsmededeling over wat zou moeten gedaan 
worden. Een rijksmiddelenbegroting voor dit jaar is er steeds niet. 

D IT maandenlang onzeker 
getalm werd dan nog tot in 
het misselijke toe gekruid 

met onverantwoorde ministenële 
uitlatingen en provocerende lekken 
van het konklaaf. Hele bevolkings
groepen reageerden wrevelig. De 
sociale onrust nam toe. Met stakin
gen alom tot gevolg. 

Vorige week luidde de oppositie 
in de Kamer de alarmbel. Het werd 
een zenuwachtige bedoening, met 
grove en agressieve woordenwis
selingen. De spanning was te 
snijden. 

Een nieuwe tunnel 
' Nervositeit hing er reeds bij de 
stemming over een motie, die Jo-
han Sauwens had neergelegd na 
zijn interpellatie over de jongste 
wandaden van Happart. De jonge 
Limburger werd door de andere 
Happart, de broer van de burge
meester, uitgekreten voor leuge
naar. Enfin, er volgde een hele 
woordenwisseling. Wat evenwel de 
Vlaamse meerderheid met belette 
in dit dossier het vertrouwen in de 
regering en dus ook in Nothomb te 
stemmen. Een Nothomb, die on
langs koudweg stelde dat hij Hap
part handhaaft, wat de Raad van 
State ook beslist. 

Dit incident was slechts de voor
bode van wat nadien een cynische 
Tobback, een briesende Gol, een 
vlijmscherpe Schiltz, een rake Ga
briels, een agressieve Clerfayt en 
een duidelijk psychisch overbe
laste Martens zouden opvoeren. 

Feit is dat de soms zware mo
kerslagen van de oppositie raak 
aankwamen. Regering noch meer
derheid voelen zich gelukkig met 
de huidige situatie. En daaraan zal 
de regeringsmededeling van van
daag weinig verhelpen. „Het einde 
van de tunnel is al lang niet meer 
in zicht!", zou de VU-fraktievoor
zitter stellen. En verder : „ IVe//nfe-
gendeel, men is tiezig een nieuwe 
tunnel te graven op ekonomisch en 
sociaal vlak." 

Hugo Schiltz die als laatste het 
woord mocht nemen, legde de vin
ger op een paar écht zere wonden. 
„Martens Vlis gestart zonder Maar 
programma en betaalt hiervoor nu 

de tol!" „Parlement en bevolking 
worden maandenlang op een on
gehoorde manier dom gehouden, 
en die onzekerheid is de direkte 
aanleiding tot sociale onlusten." 

Helemaal reed hij Martens VI in 
de prak met zijn scherpe uitlating, 
dat een handjevol regeringsleden 
samen met de leiders van enkele 
drukkingsgroepen de politiek be
palen: „Indien de parlementsleden 
over regeringsdokumenten be
schikken, vindt de regering dit erg. 

Rustig en degelijk 
Alsof diezelfde dokumenten niet 

op de tafe/ van de heer Houthuys 
liggen!",,Kortom", aldus Schiltz, 
„de regering had er veel beter aan 
gedaan van het begin af het her
stelbeleid met het parlement te 
bespreken." 

Heel wat serener was de sfeer tij
dens het Zaïre-debat, dat een 
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H. Schiltz: „...alsof dokumenten 
niet bij Houthuys liggen" 

hoogstaand niveau haalde. VU-
woordvoerdster Nelly Maes be
klemtoonde hierbij de grote verant
woordelijkheid van ons land en be
pleitte dat wij onze inspanningen 
zouden richen op de bevolking zelf. 

In de Senaat ging het er rustiger 
en niet zelden ook degelijker aan 
toe. Getuige hiervan is het nauwge
zet onderzoek waaraan de reeds 
getroffen volmachtbesluiten wor
den onderworpen. Zo diende mi
nister Dertaene heel zijn kunnen in 
de schaal te gooien, wanneer Jef 
Valkeniers de gewijzigde wet op de 
ziekenhuizen tot in dedetails ont
leedde en bekritiseerde. 

Eveneens gaat de Hoge Verga
dering niet zomaar voorbij aan de 
verschillende begrotingsaanpas
singen van 1985. De Croo bvb. 
kreeg als ministervan Verkeerswe
zen de hele waslijst van klachten 
over openbaar vervoer te aanho
ren. Joos Bomers deed hierbij 
meer dan zijn duit in het zakje. Na 
heel wat bedenkingen bij het huidig 
reilen en zeilen van vooral de 
NMBS, brak hij nogmaals een lans 
voor de federalisering. Slechts wat 
honende spot wist de minister hier
op als repliek te bedenken. 

Elk volgens eigenn tempera
ment, maar zowel in Kamer als Se
naat staan de VU-frakties momen
teel aan de spits van de oppositie. 
Kwalitatief en kwantitatief. Het lijkt 
wel alsof de SP, op een paar uitval
len van bvb. een Tobback na, inge
dommeld is en afwachtend de kat 
uit de boom kijkt. 
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„Nieuwe stijl" grotendeels te niet 

Gorbatsjov ondervindt 
neerslag Tsjernobyl 

De Sovjetrussische leider Michael Gorbatsjov dreigt 
ook de neerslag te voelen van de ramp in de kerncen
trale van Tsjernobyl. Gorbatsjov had zich een reputa
tie gevestigd van een Sovjet-leider mei een nieuwe stijl 
en aanpak: opener, direkter, een man die de indruk gaf 
dat hij het logge bureaukratische en ekonomische ap
paraat van zijn land kon stroomlijnen en dynamizeren. 

ETz^n nieuwe stf had Gor-
bal^ow, die getoond had 
geen schrikte hebben van 

perskonferenties en direkte vragen 
van Westerse journalisten, beteng-
rijke suksessen gescoord bij de 
Westerse publieke opinie. 

Verloren reputatie 
Maar de manier waarop het 

Sovjet-t>ewind, vooral in de eerste 
week na de ramp van Tsjernobyl 
(26 april), zijn eigen bevolking en 
de buitenwereld geïnformeerd, of 
beter niet geïnformeerd, heeft over 
de omvang en gevolgen van het 
ongeluk dreigt die reputatie in grote 
mate te niet te doen. 

De Russen hebben geklaagd 
over de, inderdaad fout gebleken 
en nodeloos alannerende, Ameri
kaanse „satelliet-vaststellingen" 
dat er 2.000 doden gevallen waren. 
Maar als zelf onmidklellijk korrekte 
inrichtingen gegeven hadden, zou
den die valse berichten veel minder 
geloof hebben gevonden. 

Pas drie dagen na het ongeluk 
werd de katastrofe bekend, door 
Zweedse metingen van verhoogde 
radio-aktiviteit. Pas een week na
dien hadden in Moskou de eerste 
perskonferenties plaats, pas 2 we
ken later, met de mededeling dat 
de grafietbrand geblust was en dat 
niet langer een ramp dreigde door 
het neersmelten van de reaktor-
kern, gaven de Sovjet-autoriteiten 
tot dat het gevaar op die ramp had 
bestaan. 

Het staat niet vast dat Gortiats-
jov zelf het stilzwijgen van de 
eerste week bevolen heeft. Wel
licht was hijzelf het slachtoffer van 
de Russische manie tot geheim
houding, hebben de plaatselijke 
technische verantwoordelijken en 
partijbonzen veel te lang informa
tie achtergehouden en, uit schrik 
verantwoordelijkheid te nemen, 
veel te lang gewacht met de nodi
ge initiatieven (zo begon de evacu
atie van de bevolking rond de be

schadigde centrale slechts dagen 
na de ramp). Men kan aanvoeren 
dat de tweede week na de ramp al 
veel meer de stempel van Gori)ats-
jov droeg: put>Heke perskonferen
ties, het uitnodigen van de leiders 
van het Intematkmaai Agentschap 
voor Atoomenergie (IAEA), uitge
breid TV-nieuws met beelden van 
Tsjernobyl en omgeving. 

Maar ook al was Gorbatsjov het 
slachtoffer van fouten van plaatse
lijke machtshebbers, dan nog heeft 
zijn reputatie een klap gekregen. 
Men kan zich immers vragen stel
len over zijn kennis van en greep 
op wat in zijn land gebeurt, over zijn 
vermogen om het Sovjet-sisteem 
inderdaad te stroomlijnen en de 
verantwoordelijken besluitvaardi
ger en efficiënter te maken. Drie 
plaatselijke leiders in de Oekraïne 
zijn al ontslagen, maar dat zal niet 

volstaan voor Gort>atsjov om het 
vertrouwen in de buitenwereld te 
hersteilen. 

„Zie je wet..." 
De neerslag van Tsjernobyl heeft 

zich ook al laten voelen in de weer 
hervatte Sovjetrussisch-Ameri-
kaanse onderttandelingen in Ge
neve over beheersing van de kern

en ruimtewapens. Zie je wel hoe 
wantrouwig en omzichtig we moe
ten zijn vooraleer we akkoorden 
met de Russen aangaan, zo zeg
den president Reagan en zijn on
derhandelaars. 

Gorbatsjov heeft inmiddels via 
TV uitleg over Tsjernobyl verschaft. 
Er wacht hem echter nog heel wat 
werk om zijn image van een leider 

Tsjernobyl heeft de „nieuwe stijl" 
van Gorbatsjov een deuk 

gegeven... 

die openhartig over de tekortko
mingen van het Sovjet-sisteem kan 
en wil praten te herstellen. 

H. Oosterhuys 

Reagan slachtoffer van zichzelf? 

Anti-Europese 
stemming in VS 

De Amerikaanse filmvedetten bleven weg van het 
festival van Cannes. De Amerikaanse tennisliga heeft 
haar jongste spelers weerhouden van inschrijving in het 
Wimbledon-toernooi. Griekenland, Italië, Spanje en an
dere Europese vakantie-landen klagen steen en been 
over het wegblijven van de Amerikaanse toeristen. 

VItordt Fries officiële taal? 

Sdiijnerkenning 
voor het Fries 

Vorige week ondertekende Rudolf de Korte, de 
Nederlandse minister van BinnenlartdseZaken, een 
^.konvenant" met de provincie F^rtesland waarin de 
vrijheid van taalkeuze in het bestuurlijke verkeer 
wordt bevë^tgd. Twee weken voorde verkiezingen 
verklaarde het kabinet zich alsnog schoorvoetend 
akkoord met wat in Friesland al jarenlang gewoon is. 

Reagan: ,^ieje wel hoe voorzich
tig wij moeten zijn met die Rus

sen..." 

T E vefgeljjken mèi de Belgi
sche staat ém de gemsefi-
te Antwerpen ofiSieel de 

flnogefijkteid geeft zich van het Ne
derlands te bedienen 
, Het M dat het gebrytk van het 
Fries si witkjo'QpenbMeBchamen 
tiSpraffî nognoo» tandeSpc waser-
kööd 8tusiréeft dat de eman<^-
l^ipiüStfihetFö^zteh iwgaftsjd 
l»de tegWase tjewndt 

Taalwet 
Ir. ö e ^ e Krol, de leKfster van de 

F»y^ ïtesjonate Parlij, heeft er dan 
o«* m o ^ BFnee in im konvenant 

^tebespearen. Oe Frie-
KVtage» al jaren om een 

WfRhö Frêsff»^ waar

borgen, én om een goede regelmg . 
voor het Frtes op middelbare scho
len en omfry^etatevyzje^ Het eni
ge waar LuÖ)ers en de zijnen zich 
dan, na ruim vtjtiaaf studie, toe be
reid verklaren fö een niets kosten
de erkenning van een al jarerttang 
bestaande situatie Het konvenant 
erkent bovendien hel gebrutk van 
het Fries in de rechtzaal met en 
geeft zelfs geen enkele jurkbsche 
waarborg voor het bestuur{t)ke ver
keer. WeIRcht een simbohsche 
gang van zaken; EJen Haag erkent 
het Fries (bewust?) zodanig dat één 
rechter de klok twintig jaar kan le-
rugzetten Het doel van Oen Haag 
15 wederom zonneklaar: he t ^ f ï ^ ^ 
men van de emancipatie va^pps 
oudste taal van het land 

OPF 

IJ de Amerikaanse publieke 
opinie, en aangemoedigd 
door een bepaald soort me

dia, leeft een angstpsychose over 
het terrorisme, alsof elke dag op 
Europese luchthavens bommen 
exploderen, alsof de misdadighekj 
in Amerika niet dagelijks meer 
slachtoffers eist dan terrorisme 
jaarlijks in Europa. Het is begrijpe
lijk dat de kaping van de Achille 
Lauro, van Amerikaanse lijnvlieg-
tuigen ongerustheid heeft gewekt. 
Een angstpsychose is echter ook 
niet de aangewezen reaktie. 

Thuisblijven! 
Het wegblijven van vele Ameri

kanen gaat trouwens dieper dan al
leen een angst voor aanslagen. Er 
zit ook een grote vijandigheid ach
ter jegens West-Europa omdat de 
Westeuropeanen zich niet kritiek
loos achter het Amerikaanse tx>m-
bardement op de Libische hoofd
stad Tripoll hebtjen geschaard — 
met uitzondering van Groot-
Brittannië dan. Een aantal Franse 
scholieren die de vakantie, in het 
kader van een uitwisselingspro
gramma, in een Amerikaans gezin 
zouden doorbrengen kregen be-
richt dat ze beter konden thuisblij
ven. De gezinnen wilden geen 
Frans kind herbergen, uit vergel
ding voor de weigering van Frank
rijk de Amerikaanse vliegtuigen die 
Tripoli gingen bombarderen over 
Frans grondgebied te laten 
vliegen. 

De EG-landen hebben inmkWels 
zelf een reeks sancties tegen Libië 
uitgevaardigd. Ze het>ben met han
den en voeten geprobeerd aan 
Washington uit te leggen dat ze 
ook vinden dat Kadhafi een lesje 
verdient, dat het terrorisme krach
tig moet bestreden worden, maar 

dat de bestrijding van het terro
risme niet geholpen wordt door een 
bombardement dat onschuldige 
burgers en kinderen doodt, en van 
Kadhafi een held maakt in eigen 
land en een deel van de Arat>ische 
wereld. Mitterand legde op de re
cente top in Tokio, waar hij zich bij 
maatregelen tegen het terrorisme 
aansloot, uit dat Frankrijk gewoon 
op voorhand wil geraadpleegd wor
den en niet op het laatste moment 
een soort bevel krijgen om vliegtui
gen te laten overvliegen. Premier 
Thatcher, die toelating gaf de in 
haar land gestationeerde Ameri
kaanse vliegtuigen te laten opstij
gen voor de raid op Tripoli, schok
te haar landgenoten door te zeg
gen dat de Amerikanen in elk geval 
van plan waren die vliegtuigen te 
gebruiken, toelating of niet. 

Slachtoffer 
van zichzelf 

Maar de overtuiging in de Ame
rikaanse publieke opinie dat niet al-
wie die, vaak weinige gesofistikeer
de, denkbeelden van president 
Reagan volgt en toejuicht een trou
weloze vriend of laffeling is wint 
veld. Zo weigerde het Kongres on
langs met een overgrote meerder
heid een wapenverkoop aan 
Saoedi-Arabië, één van de meest 
pro-Westerse Arabische regimes. 
Het argument • de Saoedi's waren 
anti-Amerikaans omdat ze het 
Amerikaanse txjmbardement op 
Tripoli veroondeelden, en geld ge
ven aan de Palestijnse Bevrijdings-
organizatie PLO. Alsof een Ara
bisch regime zou kunnen overle
ven als het een aanval op een 
ander Arabisch land toejuichte, als
of de hulp aan de PLO ook geen 
mkkJel is om die organisatie t>innen 
min of meer gematigde banen te 
houden. President Reagan sprak 
zijn teleurstelling uit over de stem
ming in het Kongres, en zei dat hij 
zijn veto zou uitspreken In feite is 
hij in die zaak het slachtoffer ge
worden van zijn eigen simplistiscfie 
retoriek die het doet voorkomen of 
de ingewikkeWe wereklprot)lemen 
tot de drijverijen van een paar boe
mannen kunnen worden herleid. 

H.O. 
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Van dag 
tot dag 

Zaterdag 24 mei 
D BRT1 - 16.00 
Engel, film 
D BRT1 - 18.05 
Stad op stelten, Hasselt tegen St.-
Jans-Moienbeek 
D BRT1 - 19.05 
Boeketje Vlaanderen 
D BRT1 - 20.20 
Rigoletto, om te lachen 
D BRT1 - 21.00 
Een liefde, film 
D BRT1 - 22.30 
Sport op laterdag 
D Ned. 1 - 18.25 
De heilige koe, over motoren 
D Ned. 1 - 20.28 
Miami Vice, serie 
D Ned. 1 - 21.15 
Rur, praatshow 
D Ned. 1 - 22.00 
The longest yard, film 
D Ned. 2 - 17.45 
Ronde van Zeeland, wielrennen 
D Ned.2 - 19.12 
De hoogste versnelling, over auto's 
n Ned.2 - 20.15 
Mini en Maxi, show 
D Ned.2 - 21.10 
Jonge mensen op het koncert-
podium 
D Ned.2 - 21.55 
Sportpanorama 
D Ned.2 - 23.15 
VeWet, film 

Zondag 25 mei 
D BRT1 - 11.00 
Konfrontatie, debat 
D BRT1 - 15.00 
Kwizien, kooktip 
D BRT1 - 15.15 
De spiegel van de Grote Magus, 
jeugdfilm 
D BRT1 - 16.30 
Comedy Capers, om te lachen 
D BRT 1-16.45 
Locomotion, kortfilm 
D BRT1 - 17.00 
Transport, serie 
D BRT1 - 18.20 
Vrijheien van het woud, dok. 
D BRT1 - 20.35 
Ik zag Cecilia komen, TV-spel 
D BRT1 - 21.25 
Premiete-magazine, filminfo 
D BRT1 - 22.10 
De steek-er-wat-van-op-show 
D BRT 2 - 14.15 
Sport extra, autorennen, sport aid, 
basket. 
D Ned.1 - 20.00 
Jane Eyre, sereie 
D Ned.1 • 21.50 
in 't holst van de nacht, serie 
D Ned. 1 - 22.40 
Misdaad bv, nieuwe serie 
a Ned.2 - 20.10 
Geef je ouders maar weer de schuM, 
info 
D Ned.2 - 20.52 
De Spaanse Burgeroorlog, dok. serie 
D Ned.2 - 21.45 
Post 's-Gravenhage 
D Ned.2 - 22.11 
Los Santos Inocentes, film 

Burt Reynolds als dranksmokkelaar aan het werk In „Smokey and the 
Bandit" op vrijdag op Nederland 2 om 20.15 uur, maar zaterdag al te zien 

In „The Longest Yard", maar dan als opstandige gevangene. 

l\/laandag 26 mei 
D BRT1 - 18.10 
Merlina, serie 
D BRT1 - 18.35 
Een zaak voor TKKG, serie 
D BRT1 - 19.00 
lemandsland, de Franse Ardennen 
D BRT1 - 20.10 
Christoffel Columbus, serie 
D BRT1 - 21.00 
Op zoek naar taal, taalshow 
D BRT2 - 19.00 
Zonen en dochters, serie 
D BRT2 - 19.25 
Oshin, serie 
D BRT2 - 20.20 
Leven en leed van Harvey Milk, dok. 
D BRT2 - 21.45 
Noam Chomsky, gesprek 
D Ned. 1 - 19.00 
The Fall Guy, serie 
D Ned. 1 - 20.28 
Dempsey and Makepeace, serie 
D Ned. 1 - 22.05 
Tros aktua 
D Ned.1 - 22.35 
Herendubbet, film 
D Ned.2 - 19.27 
Bij Koos, praatshow 
D Ned.2 - 20.27 
De Oktopus, serie 
D Ned.2 - 21.32 
Den Haag morgen, debat 
D Ned.2 - 21.47 
Vara 60 jaar, dok. 
D RTB1 - 20.00 
Hotel Particulier, film en debat over he; 
bezoekrecht 

Dinsdag 27 mei 
D BRT1 - 18.25 
Goochel mee met Hans Kazan 
D BRT1 - 18.30 
Er was eens... het heelal, dok. strip 
D BRT1 - 19.00 
Comedy Capers 
D BRT1 - 19.15 
Muziek in China, dok. 
D BRT1 - 20.25 
I.Q., kwis 
D BRT1 - 20.55 
Labyrint, het massatoerisme 
D BRT2 - 19.00 
Zonen en dochters, serie 
D BBT2 - 19.25 
Oshin, serie 
D BRT2 - 20.25 
Brat Farrar, serie 
D BRT2 - 20.50 
Argus, praatshow 

D BRT2 - 21.50 
Orgeltrip, vanuit Gent 
D Ned.1 - 19.00 
Het Kolob mysterie, SF-serie 
D Ned. 1 - 19.25 
Dodger, Bonzo en de rest, nieuwe 
serie 
D Ned.1 - 20.28 
Zeskamp Cup '86, finale 
a Ned.1 - 21.40 
Farce Majeur, satire 
D Ned.1 - 22.25 
Hier en nu, info 
D Ned. 1 - 22.55 
De Utrechtse Vechtstreek, dok. 
D Ned. 1 - 23.20 
Hill Street Blues, serie 
D Ned.2 - 19.12 
Ondertonen in Nederland, jeugd-
kultuur 
D Ned.2 - 19.37 
Kenmerk, info 
D Ned. 2 - 20.00 
Panoramiek, info 
D Ned.2 - 20.30 
Eurovisiewedstrijd voor jonge mustei 

Woensdag 28 mei 
D BRT1 - 18.10 
Zeppelin, kinderinfo 
D BRT1 - 18.37 
Keromar, serie 
D BRT1 - 19.00 
Sneeuw, kortfilm 
D BRT1 - 20.20 
Namen noemen, kwis 
D BRT1 - 21.10 
Safari In Oost-Afrika, sok. 
D BRT1 - 21.35 
Bill Cosby show, serie 
D BRT1 - 22.00 
Het gerucht, kunstinfo 
D BRT2 - 19.00 
Zonen en dochters, serie 
D BRT2 - 19.25 
Uit je doppen, info 
D BRT2 - 20.20 
Arriba Mexico!, dok. 
D BRT2 - 22.00 
40 jaar UNO, koncert 
D Ned. 1 - 15.25 
Kabelbaan naar de angst, jeugdfilm 
O Ned. 1 - 16740 
Hollywood nodigt uit..., dok. 
D Ned. 1 - 17.46 
De Smurfen 
D Ned. 1 - 18.55 
De Fabeltjeskrant en de Snorkels 
D Ned. 1 - 20.35 
De Oktopus, serie 
D Ned.1 - 21.47 
Achter het nieuws, info 

D Ned. 1 - 22.27 
Büch special, over literaire grafmonu
menten 
n Ned.2 - 19.22 
Van gewest tot gewest, regionale info 
D Ned.2 - 20.10 
Op zoek naar taal, show 
D Ned.2 - 21.00 
De onontbeeriijke koning, portret van 
Juan Carios 
D Ned.2 - 21.30 
De krant is een mevrouw, dok. 

Donderdag 29 mei 
D BRT1 - 18.35 
Rondomons, jeugdfilm 
D BRT1 - 19.10 
Kwizien, kooktip 
D BRT1 - 20.20 
Hoger-Lager, kaartspel 
D BRT1 - 20.55 
Panorama, info 
D BRT1 - 21.45 
Dallas, serie 
D BRT2 - 19.00 
Zonen en dochters, serie 
D BRT2 - 19.25 
Oshin, serie 
D BRT2 - 20.20 
Een klucht vol verwarring, toneel 
D Ned.1 - 19.00 
De familie Robinson, serie 
D Ned.1 - 19.25 
Koninklijk koncert 
D Ned.1 - 20.28 
Spelregel, kwis 
D Ned.1 - 22.20 
De slag om Argentinië, dok. 
D Ned.2 - 19.12 
Palels Het Loo te Apeldoorn, 
opendeur 
D Ned.2 - 19.55 
Reis om de wereld, kwis 
D Ned.2 - 21.05 
Opsporing verzocht 
D Ned.2 - 21.50 
Chopin, pianokoncert 

Vrijdag 30 mei 
D BRT1 - 18.10 
Prikballon, kleutermagazine 
D BRT1 - 18.25 
Knappe koppen, serie 
D BRT1 - 20.15 
Het einde van een Imperium, laatste 
afl. 
D BRT1 - 21.05 
Goede vrienden, serie 
D BRT1 - 21.35 
Beethoven voorbij, koncert 
D BRT2 - 19.00 
Zonen en dochters, serie 
D BRT2 - 21.15 
Requiem voor een spion, film 
D Ned. 1 - 19.00 
Wordt vervolgd, over strip 
D Ned. 1 - 19.25 
Avro's toppop 
D Ned. 1 - 20.28 
Kane en Abel, serie 
D Ned. 1 - 21.20 
De „F.O."-show, kwis 
D Ned. 1 - 22.20 
Televizier 
D Ned. 1 - 22.50 
M.A.S.H., serie 
D Ned. 1 - 23.15 
Karel van de Graaf, praatshow 
D Ned. 1 - 23.50 
Sportpanorama, info 
n Ned.2 - 19.50 
Giris on top, serie 
D Ned.2 - 20.15 
Smokey and the bandit, film 
G Ned.2 - 23.35 
Friday the ISth, film 

Zaterdag 24 mei 
The Longest Yard 
Burt Reynolds bindt als gevangene 

de strijd aan met een gevangenisdirek-
teur in deze film uit 1974. De prent staat 
geafficheerd als „een explosief drama" 
en wordt in de filmencyclopedie om
schreven als „een heel goede film voor 
een groot publiek". (Ned. 1, om 22 u.) 

Zondag 25 mei 
Los Santos Inocentes 
Spaanse film uit 1984. Paco woont 

met zijn gezin op een grote boerderij in 
de provincie Extromadura en wordt uit
gebuit door een grootgrondbezitter... 
(Ned.2, om22u.11) 

IVIaandag 26 mei 
Leven en leed van Harvey Milk 
Amerik. dok. film van Robert Epstein 

en Richard Schmiecken uit 1984 over 
de politieke carrière van en de moord 
op Harvey Milk, een militante homosek
sueel die het tot stadsbestuurder van 
San Francisco bracht. (TV 2, om 
20U.20) 

Dinsdag 27 mei 
Croque la vie 
Franse film uit 1981 met Carole Lau-

re, Brigitte Fossey, Bernard Giraudeau, 
e.a. Drie jonge mensen hebben hun 
studies beëindigd en zetten een klein 
bedrijfje op als reclameschilders. (RTL, 
om 20 u.) 

Woensdag 28 mei 
La charge de la Huitième Brigade 
In „A Distant Trumpet" van Raoul 

Walsh uit 1964 nemen de Amerikaan
se soldaten het op tegen de oorlogs
zuchtige Apachen die de grensstreek 
met Mexiko onveilig maken. In hun vri
je tijd maken zij de vrouwen van de ne
derzettingen het hof. (RTL, om 21 u.) 

Donderdag 29 mei 
Le Juge 
Franse politiefilm uit 1984. Rechter 

Muller heeft er genoeg van zich steeds 
maar met de kleine misdaad te moeten 
bezighouden. Hij wil het kwaad met 
wortel en al uitroeien... (RTBF 1, om 
20U.25) 

Vrijdag 30 mei 
Requiem voor een spion 
George Peppard, bekend als Hanni

bal Smith uit „The A-Team" speelt de 
hoofdrol in „TlieGroundstar Conspira
cy", een spionagefilm uit 1972. In een 
geheim ruimtevaartcentrum van de 
Amerikaanse regering vindt een gewel
dige ontploffing plaats... (TV 2, ohi 
21U.15) 
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Kritisch, afstandelijk, bewogen... 
De tweede wereldoorlog, de heldendaden én de 

misdaden die tijdens en na die oorlog werden be
gaan, de moord op miljoenen weerlozen, Hirosjima 
of Nagasaki, de nog altijd verdeelde en verscheur
de wereld met de langs de frontlijnen van mei '45 
verstolde tegenstellingen: het blijft de geesten be
zighouden. Het volstaat, een willekeurige boekhan
del binnen te lopen of de programmatie van eender 
welk tv-station te bekijken, om vast te stellen hoe
veel woord en beeld iedere dag nog gewijd wordt 
aan deze periode. Veel daarvan is waardeloze rom
mel, fiktie, sensatie, goedkoop lees- en kijkvoer of 
legendevorming. Met de stijgende tijdsafstand en 
het aantreden van generaties die het niet uit eigen 
ervaring hebben, ontstaat een grof en vertekend 
beeld van wat in feite is gebeurd. 

Er is gelukkig ook een stijgende wetenschappe
lijke belangstelling, een honger naar feitelijkheid 
bij velen. Welke bedenkingen ook kunnen gemaakt 
worden bij de tv-reeksen van Maurits de Wilde, het 
feit op zichzelf dat ze jaren na mekaar meer publiek 
van honderdduizenden aanzetten tot kijken — en 
hopelijk ook tot kritisch nadenken — wijst op een 
bij velen bestaande behoefte om het tijdperk dat zij 
beleefden als flguranten of dat zij gewoonweg on
dergaan of geërfd hebben, te doorgronden. 

Uit de geschiedenis van Vlaanderen en van het 
Vlaams-nationallsme zijn de wereldoorlogen niet 
weg te denken, kunnen en mogen dus ook niet weg
gemoffeld worden. Des te verheugender is dat over, 
in en rond het Vlaams-nationalisme in verband met 
koUaboratle, verzet of repressie de jongste tijd in

tens wordt ge^udeerd en gepubliceerd. Het sinds 
een paar jaar opgericht Archief- en Dokumentatie-
centrum van het Vlaams-nationalisme heeft een 
reeks projekten lopen om mondelinge en schrifte
lijke getuigenissen thans snel te verzamelen. Waar 
men bij de oprichting had kunnen vrezen dat het 
ofnciële Navorsings- en Studiecentrum voor de Ge
schiedenis van de Tweede Wereldooilog sledits een 
voorwendsel zou worden om de hagiografie van het 
verzet te maken, is sindsdien gebleken dat daar er
nstig wordt gewerkt en gepubliceerd, ook door 
Vlaams-nationalisten. 

Aan de universiteiten worden in toenemende ma
te thesissen gemaakt die rechtstreeks of on
rechtstreeks verband houden met Vlaamse 
beweging en oorlog. Er vormt zich een school van 
jonge hi^orici die vaak affektieve banden met het 
Vlaams-nationalisme hebben, die oor- maar in ie
der geval geen ooggetuigen zijn van de tragische 
oorlogsjaren, die met een nieuwe onbevangenheid 
het verleden en de vorige generatie tegemoet 
treden. 

Zeker voor Vlaams-nationalisten is het historisch 
perspektief een belangrijk gegeven. Wij zijn opge
groeid met het romantische en toch zakelijk-juiste 
woord van de dichter dat „in het heden het verle
den leeft, in het nu wat worden zal". De schrome
lijke verwaarlozing van het vak geschiedenis in het 
onderwijs, met daaruit voortvloeiend de wortel-
loosheid van velen is iets wat ons uitermate ergert. 
Onze ergernis is dubbelt het ontbreken van histo
risch perspelitief kan lelden zowel tot negatie als 

tot kritiekloze verheerlijking van het verleden. 
In dit mei-katern van „Wij", zoveel jaren na de 

meimaand tijdens dewelke de oorlog effektief be
zit nam van Vlaanderen, brengen wij een aantal 
bijdragen van ooggetuigen en jonge historici bij
een, die in een los verband staan tot mekaar en die 
slechts steentjes vormen uit het grote mozaïek. De 
..Wij"-redaktie wU dit iniUatief op gezette tijden 
herhalen, opdat het mozaïek steeds minder-
fragmentair zal worden. 

De bijdragen in dit katern zijn niet ..op bestelling 
en naar maat gesneden". Vanzelfsiurekend hadden 
de geïnterviewden het recht hun eigen mening te 
zeggen ook als deze mening afwijkt van de onze. 
Even vanzelfsprekend hebben wij de historici die 
bijdragen voor het katern leverden, de vrijheid ge
laten hun bevindingen uit te drukken in hun eigen 
woorden, ook wanneer noch de ene noch de ande
re zouden stroken met onze persoonlijke opvat
tingen. 

We nodigen onze lezers met nadruk uit, ons hun 
waardering of afkeuring te laten geworden zowel 
over de poging tot historische benadering in haar 
geheel en de wenselijkheid om ze te herhalen, als 
over de afzonderlijke bijdragen. Het zou voor ons 
een aansporing wezen, zoveel reakties te mog^n 
ontvangen dat ze op hun beurt plaats zouden kun
nen vinden in ons blad, zodat op die wijze een le
vendige dialoog ontstaat over Vlaams-nationale 
geschiedenis en over geschiedschrijving. 

De redaktie 
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Het Navorsings- en Studiecentrum 

voor de Geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog 

Tweede Wereldoorlog-
onderzoek 

in België iaat begonnen 

bezittingen van het Öentnim. 
Er2i)n de fondsen vm het MUM m van de DeMk^t de honder» 

den broctiertK» ven dex» twee lieiffiHS^nteR, maar OCÉ mm én 
i4zefbedevaart<m, over het ̂ ^rtlvteme, Q ^ e i , i . }2«^m m de 
Zeven Pyflteinen. Erzilndeiw^Bitatiest.v.Bii. rejjreaöeen ant-
neöie, ianddagen, AVN4 en OMS, J&ngfesstön, Ctostfront, Ve^ 
dinaso met ̂ & Vm Seveiw,». B ' l f i e b^tenpljite fdtover-
zamf^lng. Er is materiaa! ési veieWl^tei^m zat Intemssemn. 

Het Navoreif^^ en Studlece^rum voor de Geschiedenis van 
de Tweede WenMoorios is gevestigd aan het Leuvenseptón 
4 te 1000 Bnis^l. Tei. 02/218.45.27. Het is elite wei1<dag van 
9.00 «• tot 12,00 «. en van 14.W u. tot 17.00 w. geopend. 

Het wetenschappelijk 
onderzoek over de twee
de wereldoorlog is in 
België erg laat op gang 
gekomen. Er bestaat 
pas sedert 17 jaar een 
onderzoekscentrum over 
dit onderwerp in ons 
land. Maar dat levert wel 
ernstig werk. 

In de ons omringende 
landen werden reeds 
kort na de tweede werel
doorlog centra opgericht 
die zich met de studie 
van de pas voorbije peri
ode bezig hielden. Nog 
in mei 1945, enkele da
gen na de bevrijding 
dus, ontstond in Neder
land een Rijksinstituut 
voor Oorlogsdocumenta
tie, dat zich in Amster
dam vestigde. 

Frankrijk kende een 
tweetal instellingen, die 
in 1951 werden gebun
deld in het Comité d' 
histoire de la Deuxdième 
Guerre Mondiale. 

Ook de meeste ande
re Europese landen die 
bij het konflikt betrokken 
waren, richtten na korte 
of langere tijd een on
derzoeksinstituut op. 
België volgde pas op het 
einde van de zestiger 
jaren. 

B IJ Ministerieel Besluit van 
13 december 1967 werd 
eindelijk het Navorsings-

en Studiecentrum voor de Ge
schiedenis van de Tweede Werel
doorlog opgericht. De aktiviteiten 
startten in het voorjaar van 1969. 
Via het Algemeen Rijksarchief, 
waar het aangehecht is, hangt het 
Centrum af van de beide ministe
riesvan Onderwijs. Er werken dus 
zowel nederlandstalige als fransta-
lige wetenschappers, gesteund 
door een tiental personeelsleden 
voor de administratie. Direkteur is 
dhr. Jean Vanwelkenhuyzen. 

Archief 
Het Centrum heeft een uitgebrei

de taak. 

Eén der belangrijkste opdrach
ten is ongetwijfeld het verzamelen 
en beheren van archieven die aan 
de instelling worden toevertrouwd. 
Op enkele uitzonderingen na kun
nen geïnteresseerden deze archie
ven vrij raadplegen. Voor zover mo
gelijk worden ze zorgvuldig geor
dend, en stelt het wetenschappelijk 
personeel inventarissen samen. 

Belangrijke fondsen zijn o.a. dat 
van Hendrik De Man, van de 
Vlaamsch-Duitsche Arbeidsge-
meenschap, van de Bevrijding van 
Antwerpen, van Rex, van het 
Vlaamsch Nationaal Verbond en 
van diverse personen en organisa
ties uit het verzet. Nieuwe inventa
rissen zijn in voorbereiding. 

Behalve geschreven bronnen, 
bezit het Centrum een belangrijke 
verzameling mondelinge getuige
nissen. Interviews nemen een be
langrijke plaats in bij het eigentijd

se historische onderzoek. Soms 
gebruikt men ze als zelfstandige 
bron, maar meestal vormen ze een 
niet te onderschatten aanvulling bij 
de tijdsdokumenten. 

Hetzelfde geldt in feite voor het 
iconografische materiaal. Affiches, 
tekeningen, spotprenten en vooral 
foto's vormen een te weinig be
kend en gebruikt potentieel aan on
derzoeksmogelijkheden voor de 
historische studie. De foto's i.v.m. 
België tijdens de tweede werel
doorlog zijn eveneens in een han
dige inventaris terug te vinden. Ook 
technieken als microfilmappara-
tuur en videoweergave staan ter 
beschikking van het Centrum en 
eventueel van het publiek. 

Onlangs werd een nieuwe afde
ling in de fondsen openbaar ge
maakt voor het publiek. Een vijfdui
zendtal brochures, meestal uit de 
vooroorlogse periode en uiteraard 
van tijdens de tweede wereldoor
log, kunnen worden ingekeken. 
Naar schatting duizend wachten 
nog op inventariëring. 

Ook een uitgebreid bestand aan 
kranten en tijdschriften behoort tot 
de collectie van het Centrum. En 
tenslotte is er een bibliotheek, die 
meer dan tienduizend titels telt. 

Dienstverlening 
Het publiek kan alle werkdagen 

op het Centrum terecht voor het 
raadplegen van de fondsen. Daar
naast verleent het instituut steun 
aan allerhande projekten i.v.m. de 
tweede wereldoorlog. Voor het 
totstandkomen van de diverse 
BRT-reeksen werden de archieven 
uitvoerig gekonsulteerd. Meer en 
meer zetten de universiteiten hun 
studenten ertoe aan zich aan histo
risch onderzoek rond de periode nè 
1914 te wagen. Het Centrum ver
vult hiermede een onmisbare op
dracht t.o.v. het publiek. 

Eigen onderzoelc 
Er werd reeds heel wat gepubli

ceerd door de wetenschappers die 
aan het centrum verbonden zijn. 
Zeer belangrijk voor het onderzoek 
zijn de Bijdragen tot de Geschiede
nis van de tweede wereldoorlog. 
Oorspronkelijk verschenen ze om 
de twee jaar, met een aparte editie 
voor de beide grootste landstalen; 
van sommige artikels is een Duitse 
versie verkrijgbaar. In 1985 ver
schenen de Cahiers-Bijdragen 
voor het eerst in een gemengd 
Nederlands-Franse samenstelling. 
Dit laatste deel bevatte bijdragen 
over de Canadese troepen in Bel
gië, over de oudstrijders en de ko
ningskwestie, over kardinaal Car-
dijn in de gevangenis, over Kerk en 
vakbond in 1940, en over de voor
oorlogse Duitse propaganda in Bel
gië. Daarnaast verscheen hierin 
nog een bibliografie over de wer
ken die in 1982-'84 over de tweede 
wereldoorlog in België zijn ver
schenen. 

In de oudere nummers is vooral 
de monumentale reeks van dr. A. 
De Jonghe van belang over de 

strijd tussen Himmler en Reeder 
om de benoeming van een Höhe-
re SS-und Polizeiführer in Brussel. 
Het vermelden waard zijn daaren
boven artikels van Wim Meyers 
over de Vlaamse Landsleiding, en 
van mr. Frans Van der Eist over Eli-
as als leider van het VNV. 

Behalve de Bijdragen publiceert 
het Centrum ook nog de Medede
lingen van het NSGWOII. Jaarlijks 
worden hierin de aktiviteiten van 
het Centrum op een rijtje gezet en 
toegelicht. 

Tenslotte zijn er de Inventarissen 
(reeds 19) en de repertoria waarin 
de diverse fondsen uitvoerig wer
den besproken en toegelicht. 

Het onderrzoek is vooral gericht 
op de periode 1940-1945. Daar dit 
tijdperk echter niet los kan gezien 
worden van de gebeurtenissen 
voor en na, strekt het onder
zoeksterrein zich noodzakelijk ver
der uit. Grosso modo wordt vooral 
de periode vanaf 1936 behandeld: 
de historische zege van Rex, VNV 
en KPB, de Spaanse burgeroorlog 
enz. Als einddatum wordt 1950 
aangehouden: de koningskwestie 
en haar ontknoping. Voor specifie
ke themata als de Vlaamse bewe
ging e.d. wil men nog wel eens ver
der in het verleden duiken. Dit komt 
dan vooral bij de brochures en in de 
bibliotheek tot uiting. 

Behalve de politieke en militaire 
gebeurtenissen, houden ook ande
re aspekten van het maatschappe
lijke gebeuren de belangstelling bij 
de onderzoekers gaande. Artikels 
en werken over de tewerkstelling 
van de Belgische arbeidskrachten, 
over de universiteiten tijdens de 
tweede wereldoorlog, over de syn
dicale problematiek overstijgen 
beslist hetgeen men gewoonlijk 
over deze periode bestudeert of 
verneemt. Kulturele en artisitieke 
aspekten, pers en radio, Kerk en 
ekonomie, zijn even zovele onder
werpen waarover nog té weinig be
kend is. Frank Seberechts 

Het Centrum tyeschikt over een groot aantal foto's. Bovenstaand fotodoku-
ment toont de heren Victor Leemans, Leo Delwaide en Gerard Romsee. Ze 

bezoeken een Antwerpse school getroffen door een txjmbardement... 

22 MEM 986 



kkTj 

1 o mei 1940 

11 

\: \,w i»n,m >„Hni«\iii\nivi,« n«,wvrtv«.u •»^^^^fw. ? ytoiw^wwjöa^^'i^ \w«i\^ï\»«' lv^ 1 ttiiiWvi\w >\Wi\ïr«n\\nv,tttt^fti\ A\\\ ^ \̂̂ m ,̂\̂ \l̂ l̂ ït̂ ïl,\\ffl.̂ \w l̂»l\\v,»wï ^vui^»\\««tt\ww\w«wyAft\\i#iv^WJ««",aw^4v\tf^^^^ \, .\W¥ftV|iV^i\^i'W^^\ff-i^ti\* ^^A 

Juichend 
-̂K 
v^\^=J^'>*^ 

de 
oorlog in 

<rV JS % ***• 

iN daar vloog hij, de 
Junkers-52. Een reusachtig 
vliegtuig met drie motoren. 

Het balkenkfuis op de vleugels en 
het hakenkruis op de staart duide
lijk zichtbaar. Hij vloog zo laag dat 
|e de tndruk had, er een bal tegen 
te kunnen sjotten. De morgen he
mel dJe tJende mei was stralend 
blauw/. De Junkers was onverwacht 
opgedoken vanachter het grote 
kollegegebouw. Nu vloog hij 
schuin over de speelplaats richting 
Nederland. We hoorden het ge
brom van de motoren nog een he
le ttjd nadat het vliegtuig achter de 
mastbossen was verdwenen. 

Er kwam terug leven op de speel
plaats. De jongens troepten sa
men, alle klassen ondereen, en 
bespraken het geval. Dat vreemde 
vliegtuigen over België vlogen was 
de jongste maanden niet zo uitzon
derlijk, Duitsland, Frankrijk en En
geland waren al bijna een jaar in 
oorlog. De kranten hadden de 
jongste maanden herhaaldelijk ge
meld dat het Belgisch luchtruim 
werd geschonden en dat het lucht
afweergeschut in werking was 
moeten treden Dat gebeurde altijd 
verweg, ergens bij de Walen of in 
Limburg aan de Maas Een 
Junkers-52 die pal boven onze 
speelplaats vloog was voor de in
ternen van het Turnhouts kollege 
een sensatie. 

,.Verloren gevlogen", zegde ie
mand van rethorica (Nooit zou ie
mand iets gezegd hebben, als niet 
vooraf iemand van de rethorica had 
gesproken),,,Of foto's komen ma
ken van het Kempisch Kanaal", op
perde er een uit poësis. 

„Kijk, een Junkers-52". 
De kreet en het plotse gedreun van 

vliegtuigmotoren deden het voetbalspel stilvallen. 
De mannen van poësis en rethorica, te wijs om nog 

aan balspelletjes te doen, onderbraken hun 
ochtendlijke wandeling. Iedereen keek omhoog. 

Het kanaal lag niet zover van het 
kollege. Alle internen kenden het 
van de donderdagse namiddag
wandelingen. Sinds enkele maan
den lagen er cyclisten, Aan de 
opritten van de bruggen hadden ze 
kuilen gegraven, met een borstwe
ring van zandzakjes. In een grote
re kuil stond een rupstraktor met 
een antitankkanon. De soldaten, 
gemobiliseerde familievaders die 
doorgaans mistroostig over hun 
borstwering hingen als onze wan
deling opdaagde, vroegen niet be
ter dan ons uitvoerig de werking 
van hun geschut uit te leggen. Ze 
knoopten strategische beschou
wingen vast aan hun uitleg: ,,Ais ze 
ooit uit het Noorden komen", zeg
den ze,, .zitten wij hier in de eerste 
lijn. Die van het Albertkanaal heb
ben het gemakkelijk, die zitten ach
ter ons en aan een breed water, 
maar hier is de eerste lijn". 

Dat een Duitser op een goede 
meimorgen deze eerste lijn kwam 
fotograferen, leek de hele speel
plaats een plausibele uitleg. Dat 
het vliegtuig in teder geval een 
Junkers-52 was, daaraan twijfelde 

niemand. De snotjongens uit de 
zesde, de vijfde en de vierde - zo
als ze genoemd werden door d ie uit 
de derde - waren haast stuk voor 
stuk deskundigen inzake krtjgsma-
teriaal. Hun deskundigheid puur
den zij uit repen chokoTade. Sinds 
enkele tijd was in het straatbeeld 
van Turnhout een nieuwigheid op
gedoken : automatische verdelers 
die, bij inworp van een frank, 
onderaan een reep afleverden. Tij
dens de stadwandelingen spraken 
de internen deze automaten duch
tig aan, n iet zozeer om wil Ie van de 
chokotade maar van de verzamel-
prenten die bij de reep zaten; af
beeldingen van oorlogsboten en 
militaire vliegtuigen. We kenden ze 
allemaal, de Fatrey Battle's van 
ons eigen leger, de Breugeots, de 
Hollandse Fokker met zijn dubbe
le romp, de Junkers-87 die een 
duikbommenwerper was en de 
grote Junkers-52 die zopas de 
speelplaats had overvlogen. 

„Hij heeft drie stermotoren",zei 
een snotjong van de zesde De bel 
ging De surveillant begon de rijen 
bijeen te drijven en het dagdagelijk

se koliegeleven hernam zijn rech
ten. De speeltijd met de opwinden
de onderbreking door het vliegtuig 
lag achter de rug, voordien was er 
het vroege ontbijt geweest en nog 
vroeger de dagelijkse mis. Nu was 
het tijd voor de ochtendstudie, 
waarna de externen zouden bin
nenkomen en delessen beginnen. 

Het was een mistroostige och
tendstudie die vrijdagmorgen. Er 
waren nog partiële examens voor
aleer Pinksteren zou aanljreken. 
De vijfde zou het volgend uur exa
men Grieks hebtjen, allesbehalve 
een door de meerderheid gegeerd 
vak. Mistroostig haalden wij de 
woordenlijsten boven, de stukjes 
uit de Anabasis en de grammatica 
Even later zat iedereen met z'n 
neus in de boeken. Of deed alsof 

Het korte belletje van de surveil
lant deed ons opkijken. De deur 
van de studiezaal ging open en de 
rector stapte binnen. Dit was volko
men onbegrijpelijk, welhaast ver
bijsterend. Óns dagelijks leven 
werd geleid en in geordende banen 
gehouden door de surveillant en de 

klastituiaris. Bij vergrijpen was hel 
de prefect die beteugelde, bij pro
blemen was het zijn raad die we 
hadden te beluisteren. De rector 
was iemand direct onder God, die 
wij slechts zagen de eerste en de 
laatste dag van het schooljaar en 
die wij moesten hopen zo weinig 
mogetijk te ontmoeten tussenin. 
Want ontboden te worden door de 
rector of de rector te zien opdagen 
was doorgaans de voorbode van 
groot gedonder. Behalve bij die van 
de rethorica, als het om roepingen 
gtng. 

De rector moet lijkbleek geweest 
zijn toen hij t>innenstapte, maar dat 
zagen wij slechts achteraf. Hij 
stond naast de lessenaar van de 
surveillant, de handen op zijn toog 
gevouwen. 

„Jongens", zegde hij slepend, 
,,ons land is sinds deze morgen in 
oorlog De lessen worden onder
broken, ge moet allemaal naaf 
huis.. " 

Zijn volgende zinnen gingen ver
loren in een juichkreet van gans de 
studie. De lessen waren onderbro
ken, we mochten naar huis, er zou 
geen examen meer zijn! Toen de 
rector terug stilte had afgedwon-., 
gen, luisterden wij nauwelijks naar' 
de formaliteiten voor de thuisreis 
die hij meedeelde. 

Na zijn toespraak gooiden wij de 
boeken m de lessenaar, holden 
naar onze kamers om m te pakken. 
Zelden ts een vrolijker bende de 
zandweg van het Stokt afgelopen 
dan die eerste oorlogsdag 

We wisten nog niet beter... 
tvo 
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L uc DESRAMAULT was 25 
jaar toen de tweede grote 
wereldbrand begon. Hij 

woonde bij zijn ouders te leper en 
was als bedrijfsleider werkzaam in 
een weverij. Van huisuit was Des-
ramault overtuigd flamingant. Hij
zelf was de Westvlaamse gouwlei-
der van het Algemeen Vlaamsch 
Nationaal Jeugdverbond (AVNJ), 
dat algemeen bekend stond als de 
jeugdgroepering van tiet VNV. 

Hieronder volgt erg beknopt het 
onthutsende verhaal van zijn de
portatie naar Engeland én zijn te
rugkeer naar Vlaanderen. De Brug
se VU-senator Guido Van In stelde 
over dit „geval" verschillende par
lementaire vragen. De historikus 
dr. Carlos Vlaemynck schreef er 
een boek over. 

Prachtig weer 
WIJ: Herinnert U zich nog die 

10de mei van het jaar '40? 
L. Desramault: „10 mei was 

een vrijdag. De vrijdag vóór 
Pinksteren. Het was prachtig weer. 
Reeds van heel vroeg in de morgen 
wisten wij dat het hel< van de dam 
was. Je hoorde al oorlogsvliegtui
gen. Tegen de middag was het 
Franse leger in leper. De mensen 
stonden op straat, verslagen en af
wachtend te luisteren en te kijken. 
Diezelfde dag vernam ik dat Je-
room Leuridan enAchiel Verstrae-
te, beiden parlementsleden voor 
het VNV, hun huis niet meer moch
ten verlaten. 

De volgende dag kwam er een 
stroom vluchtelingen de stad bin
nen. Ook ik ging kijken. Toen reeds 
kreeg ik opmerkingen in het gelaat 
geslingerd en werden wij als „ge
vaarlijk" beschouwd. 

Tengevolge van broeder
diensten ben ik nooit dienstplichtig 
geweest, maar toch ben ik mij gaan 
aanmelden. Waarmee ik de oproep 
aan de jonge mensen beantwoord
de om dienst te vervullen. Dit was 
trouwens een logische konsekwen-
tie van het onderricht dat wij zelf 
gaven aan onze jongeren in het 
AVNJ, nl. datjeplichtsbewustmoet 
zijn. In het meldingsbureau vertel
de men mij dat ik spoedig zou ver
wittigd worden wanneer men mij 
kon gebruiken. Daarop ben ik terug 
naar huis gegaan. Maar ik voelde 
nattigheid..." 

WIJ: Pinkstermaandag was 
het inderdaad zover?... 

L. Desramault: ,,De politie 
kwam mij die dag halen voor een 
verhoor. Het barstte toen reeds van 
de vluchtelingen. Ik weet nog dat 
de agent mij aanraadde een beet
je voor hem uit te lopen, opdat de 
mensen niet de indruk zouden ge
kregen hebben dat ik opgepakt 
werd. Je voelde inderdaad de 
angst onder de burgers. 

Eenmaal in het politiekantoor 
werd ik onmiddellijk opgesloten in 
de cel die normaal dienst deed als 
hok voorzatlappen. Ik zat er niet al
leen: Leo Hoste was lid van het 
Verdinaso, Edgard Louage en Ro
bert Wagnien waren VNV-ers en 
Oscar Hautman vi^s eveneens een 

AVNJ-gouwleider Luc Desramault 

5 jaar gevangen 
op het eiland Man 

Het Belgische repressie-apparaat en zijn bedienaars hebben 
heus niet tot het einde van de tweede wereldoorlog gewacht om de 
Vlaams-nationalisten aan te pakken. Reeds tijdens de meidagen '40 

werden een hele reeks verdachten opgepakt. 
Herinner U maar het drama van Abbeville... 

Enkele nationalisten werden volkomen onschuldig gedeporteerd 
naar het eiland Man in de Ierse Zee. 

Wij spraken met de toenmalige gouwleider van het AVNJ, 
Luc Desramault. 

flamingant. Zij zaten reeds twee 
dagen vast. Er volgde geen onder
vraging. 

Korte tijd daarna werden we 
overgebracht naar de oude leper-
se gevangenis, die nog halverlings 
in puin lag van de eerste wereldoor
log. Tijdens onze overbrenging 
werden wij uitgejouwd door franko-
fone vluchtelingen." 

Autobus op de kade 
WIJ: Was er een officiële aan

klacht tegen U? 
L. Desramault: ,,Er was hele

maal niks! Enige uitleg werd ons 

niet gegeven. Gewoon de doos in, 
zonder kommentaar of kans op ver
dediging. 

Door het bezoek van mijn fami
lie vernam ik dat we op donderdag 
de 16de mei zouden weggevoerd 
worden. Waarheen was niet gewe
ten. Dit gebeurde inderdaad. Ineen 
kamionette werden wij naar de Kor-
trijkse gevangenis gebracht, welis
waar onder zware begeleiding van 
gewapende politiemannen." 

WIJ: Tot dan toe werd U goeTi 
behandeld? 

L. Desramault: ,,ln Kortrijk was 
dit voorbij. Kortrijkse cipiers behan

delden ons alsof wij echte boeven 
waren. We kregen afschuwelijk 
voedsel. Ik vroeg me konstant af 
waarom ik aangehouden bleef. Ik 
weende. 

De morgen van zaterdag 18 mei 
werden wij uit onze cel gehaald. 
Tussen twee rijen rijkswachters 
met het wapen in de aanslag wer
den we naar een autobus gebracht. 
Intussen waren er nog mensen bij
gekomen. Uit Menen, uit Wervik, 
uit Kortrijk. Ook Joodse vrouwen 
met hun kinderen. Voorts een deel 
kommunisten, waarvan enkelen in 
de Spaanse Burgeroorlog hadden 
meegevochten. 

Voor- en achteraan in de bus 
stonden rijkswachters, de bajonet 
op het geweer. Rond 8 uur vertrok
ken we, waar naartoe was ons on
bekend. Het was mooi weer. De rit 
ging naar Oostende. Daar krioelde 
het van de vluchtelingen die voch
ten voor een plaatsje op de veer
boot naar Dover. De autobus stop
te op de kade en bleef staan. Uren
lang. Wij moesten onbeweeglijk 
blijven. Uiteindelijk zou het tot zon
dagavond 19 mei duren vooraleer 
er iets nieuws gebeurde. Al die tijd 
moesten wij in de bus blijven, ook 
voor onze natuurlijke behoeften. 
Op herhaalde tijdstippen werden 
wij geïntimideerd met wapenver-
toon. Duitse vliegtuigen scheerden 
boven ons hoofd, gaven salvo 's en 
gooiden bommen. Een onbeschrijf
lijk angstige toestand. Wij kregen 
eten noch drinken. 

Uiteindelijk werden wij toch op 
een bewapend Frans vrachtschip 
geladen. Wij moesten aanvankelijk 
in het donkere ruim plaatsnemen. 
De overige passagiers die ons als 
het gemeenste krapuul aanzagen, 
beschimpten en bespuwden ons. 
Na alweer een luchtaanval moch
ten we in het open achterruim 
plaatsnemen. Met pijn in het hart 
zagen wij de Vlaamse kust aan de 
kim verdwijnen, 's Nachts bereik
te ons schip de haven van Fol
kestone..." 

WIJ: Uw vijf jaar lange balling
schap was definitief begonnen? 

L. Desramault: ,,Ja. Al wisten 
we toen nog niet wat er ons alle
maal te wachten stond." 

Lid van AVV-VVK? 
WIJ: De Britten waren minder 

ruw? 

L. Desramault: „Eigenlijk wel. 
Het typische Engelse flegma: voor
komend en beleefd. Maar op en top 
hypokriet. 

In het politiekantoor van Fol
kestone mochten wij ons eindelijk 
wassen en scheren. Want dit was 
ai weereen weekgeleden. Daarna 
legde ik mij te slapen. Ik kon niet 
meer. Daags nadien, op maandag 
20 mei, werden wij per bus naar 
Londen gevoerd. Naar de gevan
genis van Pentonville, een opslui-
tingskamp voor grote krimineien. 

WIJ: Hoe waren de omstandig
heden daar? 

L. Desramault: „Hef öefrofander-
maal een eenzame opsluiting. Dit 
is verschrikkelijk. Voor het overige 
werden we tweemaal twintig minu
ten per dag „gelucht". Maar je 
kreeg geen kans om met je lotge
noten te praten. 

De sanitaire voorzieningen wa
ren afschuwelijk. Elke morgen 
moest je, op een teken van de be
wakers, met je nachtemmers naar 
een grote trechter gaan waarin ie
dereen zijn uitwerpselen stortte. 
Urenlang bleef de stank in het ge
bouw hangen. 
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Tijdens onze opsluiting werden 
wij heel vaak en lang onder
vraagd." 

WIJ: Door wie? 

L. Desramault:,,Telkens door 
vier ondervragers In een burgerpak 
maar met een zwarte satijnen kap 
boven het hoofd, waarin enkel twee 
doorkijk-spleetjes en een mondo-
pening uitgespaard waren. Eén 
van de vier ondervragers was on
miskenbaar een Vlaming. 

De verhoren duurden 8 uur per 
dag. Deze gingen gepaard met 
zware intimidatie. In de zin van: 
„Zeg maar alles watje weet, want 
je gaat er toch aan!". Huntaakwas 
blijkbaar inlichtingen te verkrijgen. 
Tot de stomste zaken toe. Bv.: 
„Ben je ook lid geweest vanAVV-
VVK?" Een strikvraag, waarop ik 
antwoordde dat Ik daar niet toe be
hoorde en niet eens wist welke ver
eniging dit was. Verder een hele 
reeks vragen over vooraanstaan
den in de Vlaamse Beweging. Zin
loos, want wij wisten sinds weken 
niks meer." 

Straks 
doodgeschoten 

WIJ: U wist nog altijd niet waa
rom U precies was opgepakt? 

L. Desramault: „Plotskwamen 
zij voor de dag met brieven die ik 
geschreven had aan een Duitse 
kennis in Dresden. Iemand die ik 
toevallig had ontmoet in 1936, op 
het einde van mijn studies. Die man 
zocht informatie over zijn familiele
den die in West-Vlaanderen ges
neuveld waren tijdens de eerste 
oorlog. Naderhand bleven wij kor-
responderen. Tot hij in zijn brieven 
ook begon met nazi-propaganda te 
verkondigen: toen heb ik hem ge
schreven dat ik dit niet op prijs 
stelde. 

Onthutsend was te weten dét 
men sinds jaren mijn korrespon-
dentie stiekem had doorgenomen. 
Zo schreef die man mij eens dat het 
voor Vlaanderen een goede zaak 
zou zijn om tot Hitlers rijk te beho
ren. Waarna ik hem onmiddellijk 
geschreven heb dat dit niet kon. 
Dat dit o.m.op mijn verzet zou kun
nen rekenen. Dit voor mij erg be
langrijke, geschreven dokument 
bleek niet in hun bezit te zijn. Daar
uit kon nochtans mijn volledige eer
lijkheid blijken. Tot de ondervra
gers zich eventjes verspraken: zij 
waren wél In het bezit van deze 
brief! 

Zo ging dat verhoor door met ver
schillende bedreigingen en vragen 
over mensen die nog in Vlaande
ren waren. Soortgelijke ondervra
gingen moest ik trouwens die vijf 
jaar lang herhaaldelijk doorstaan. 
I^aar dan niet langer door Belgen, 
maar door de Britse geheime 
dienst. Wij wisten echter niks meer, 
vermits wij van alle informatiekana
len waren afgesneden." 

Jk heb niet het minste respekt voor del 
Belgische staat en regering." 

WIJ: Men bleef niet steeds even 
vriendelijk? 

L. Desramault: „Dat is juist. 
Van Pentonville werden we naar 
Latchmere House gebracht, even 
buiten Londen, in een voormalig 
herstellingscentrum voor over
spannen Britse officieren. Toen wij 
er arriveerden deed het dienst als 
ondervragingscentrum van de Brit
se „Intelligence Service". Daar 
werden wij onderworpen aan een 
echte hersenspoeling op hypokrie-
te Britse manier. Prachtig ingerich
te kamers, alhoewel ze je nooit lie
ten slapen. Heerlijk voedsel, maar 
steeds in biezonder geringe hoe
veelheden. Afschuwelijke intimida
tie door oefeningen van het ekse-
kutiepeleton, geraffineerde mis
handelingen, enz... 

Op een bepaalde dag vertelde 
men ons boudweg: „Straks wor
den jullie doodgeschoten". Er volg
de een soort van medisch onder
zoek, en dan moest je opnieuw 

naar je kamer. Afwachten. Maar er 
gebeurde niks... 

Na enkele weken werden we te
rug naar Londen gebracht. Daar 
maakten we de „Battle of Britain" 
van heel dicht bij mee. Een bange-
lijke evaring. Na enkele ,,tussen-
haltes" belandden wij op het eiland 
Man. Ik kwam nog even terug naar 
York en Leeds, om nadien terug 
naar Man teruggestuurd te wor
den. " 

WIJ: Hoe waren de lee
fomstandigheden in dit kamp? 

L. Desramault: „Naaromstan
digheden goed. Niemand was ver
plicht te werken, maar wie wat wou 
bijverdienen kon overdag helpen 
bij de boeren of in de visverwerken-
de nijverheid. Daarmee verdiende 
je wat kampgeld, waarmee je iets 
kon kopen in de kantine: wat eten, 
een stukje zeep, ondergoed, enz... 
Het kamp was wel zeer goed be
schermd, waardoor het kwasi uit
gesloten was om te ontsnappen." 

Luc Desramault: „Ik weet nog steeds niet waarom ik vijfjaar werd op
gesloten!" 

Zijn mij vreemd" 
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WIJ: Hoe bleef U op de hoog
te van wat er in de wereld ge
beurde? 

L. Desramault: ,,Wij hadden al
leen de Engelse kranten en soms 
lukte het ons via een binnen
gesmokkelde radio iets te verne
men. En we konden korresponde-
ren, weliswaar met lange tussentij
den en gecensureerd." 

Opnieuw de nor in 
WIJ: Na vijf jaar ballingschap 

mocht U naar Vlaanderen terug
keren? 

L. Desramault: „Op 20 mei 
1945 werden we met een militair 
transportvliegtuig teruggebracht, 
mét een vrijgeleide. En de opdracht 
ons onmiddellijk vrij te laten gaan. 
Wij landden op het vliegveld van 
Evere. Bij het buitengaan werden 
we echter in vrachtwagens gela
den en naar het centrum van Brus
sel gevoerd. Ter hoogte van Kan-
tersteen werden we gelost midde
nin een groep mensen die ons voor 
kollaborateurs aanzagen en ons 
uitscholden. Er vielen zelfs enkele 
rake klappen. 

Vervolgens werden we naar het 
Klein Kasteeltje gevoerd, waar we 
bij verdachten werden gestoken. 
Vandaar ging het naar Sint-Gillis en 
de wederopgebouwde gevangenis 
van leper. Opnieuw de nor in! Ik 
heb Jeroom Leuridan nog gezien 
op zijn brits. Weet U dat men in het 
leperse is rondgegaan om aan de 
mensen te vragen wie er mij tijdens 
de oorlog gezien had in een zwart 
uniform ?! Tot ik in september ein

delijk in vrijheid werd gesteld, we
liswaar met de verplichting een ver
blijfplaats te kiezen buiten leper. 

Toen Ik aan de auditeur vroeg 
om mij eindelijk de reden te zeggen 
waarom ik jaren was opgesloten 
geworden, antwoordde hij: „Zorg 
ervoor datje hier weg komt, zoniet 
arresteer ik je opnieuw. Wegens 
onheus gedrag tegenover de ma
gistratuur!". 

WIJ: Hoe kijkt U nu tegen de
ze feiten aan, ruim veertig jaar na 
uw bevrijding? Bent U ver
bitterd? 

L. Desramault: „//c ben daar n/ef 
verbitterd om. De Engelsen kan ik 
niks verwijten. Wel is het pijnlijk als 
je ervaart wat het kost om in België 
Vlaming te zijn. 

Toch dit. Ik had nooit in België 
geloofd. In het AVNJ wees ik de 
jongeren op het absurde van Bel
gië. Tot op heden blijf Ik daar bij. Ik 
heb niet het minste respekt voor 
deze staat en zijn regering. 

Haat en wrok zijn mij vreemd. 
Maar ik bekijk alles wel biezonder 
kritisch, vertrekkende vanuit wat ik 
heb meegemaakt. 

(pvdd) 

Wie dit ongelooflijke verhaal uitge
breid wil kennen, leest best het boek 
van dr. C. Vlaemynck, Naar Engeland 
gedeporteerd. Vlaamse geïnterneer
den op het eiland Man, 1940-1945 
(ultg. De Nederlandsche Boekhandel, 
1984). 
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Dom Arnoldus Smits: 

iii..iiit drang 
naar 

de waarheid" 
In de zomer van 1934 kwam een jongeman een 
kijkje nemen in de abdij van Steenbrugge. Hij 
was afkomstig uit de buurt van Roosendaal en 
studeerde voor ingenieur. Tot die zomer tiad hij 

nooit gehoord van deze Vlaamse 
Benediktijnenabdij noch van zijn abt, dom 

Modest Van Assche. 

DOM SMITS: .Overheersend, 
overweldigend, één en al 
dinamiek, trappelend van 

ongeduld ondanlts een zware li
chaamsgrootte, met twee ogen die 
vuur schoten. Kortom alle voor
waarden aanwezig om jonge men
sen te bezielen en te tjegeesteren. 

Deze Vader abt scheen aan het 
hoofd te staan van allemaal diep re
ligieuze mannen. Maar wat mij ver
wonderde en verbaasde, ze liepen 
allemaal in de tuin om klompen, niet 
alleen de broeders op de boerderij 
maar ookdepriesters en de monni
ken. " 

Een 
haveloze indruk 

De eerste indrukken van de abdij 
waren niet zo fraai want het ge^ 
bouw, trots abdij genoemd, was 
grauw, met een dak van leien dat 
een haveloze indruk gaf. Daarnaast 
de kerk met haar platte toren die in 
heel de ellende niet disharmonieer-
de. Het geheel stond in fel kontrast 
met het optimisnte dat dom Modest 
Van Assche uitstraalde..." 

Toch besluit de jongeman om er 
monnik te worden en raakt in be
wondering voor Vader abt, hij leert 
hem kennen met zijn grote kwalitei
ten, maar ook met zijn gebreken. 

Dom Smits: „Voor de een een 
mens om lief te hebben en hoog te 
achten. Voor de ander een man om 
te haten en te verachten." 

De meidagen van 1940, de bezet
ting en bevrijding maakt Arnoldus 
Smits in Steenbrugge mee. Op een 
schone dag wordt hij op het audito-
raat geroepen. Beschuliding: 
„Goede betrekking met zijn abt 
Dom Modest Van Assche" I 

Dom Smits :„lk was daardoor zo 
diep ontgoocheld, verbitterd en 
kwaad dat ik besloot naar Neder
land te gaan studeren. Geschiede
nis. Zo kwam ik terecht bij prof. 
Geyl, een socialist en goede vriend 
van Herman Vos, de enige die was 
opgekomen voor Vader abt. Na mijn 
promotie in 1950 werd ik in Steen-
bnjgge door de plaatselijke muziek
vereniging plechtig ingehaald. 
Maar Vader abt was ondertussen op 
30 oktober 1945 gestorven..." 

Geen 
mytologisering 

WU : Waarom nu een boek over 
dom Modest Van Assche? 

Dom Smits: „ Verleden jaar was 
het 40 jaar geleden dat Vader abt 

was overleden en besloot ik zijn le
ven, lijden en dood te beschrijven. 
U weet meteen door welke bril ik dat 
heb gedaan. Maar als historicus 
weet ik ook dat men moet proberen 
zo objektief mogelijk het verleden te 
benaderen en de geschiedschrij
ving niet in dienst moet stellen van 
de mytologisering." 

WiJ: Toch moet het niet ge
makkelijk geweest zijn bewonde
ring van koele benadering te 
scheiden... 

Dom Smits: „Ik hield veel van 
Vader abt. Om hem ben ik na mijn 
studies in 1950 naar Steenbrugge 
weergekeerd en h^ ik geprobeerd 
de liefde die hij voor zijn abdij had 
gestalte te geven m een poging tot 
materiële en geestelijke vernieu
wing van zijn en mijn abdij. Ik weet 
niet of iedereen dat kan begrijpen. 
Ik stel mij dikwijls de vraag of Vlaan
deren het ideaal van dom Modest 
wel heeft begrepen. De tijd dringt 
dat het antwoord komt. Ik heb de 
toelating gekregen om alle dossiers 
van hetauditoraatin te kijken en tal 
van andere tot nu tot gesloten ge
bleven dokumenten en deze heb
ben onthutsende nieuwigheden ge
openbaard. Vanuit die wetenschap 
heb ik de gebeurtenissen bena
derd, maar ook uit liefde voor hem 
en drang naarde waarheid, zonder 
verbittering. Maar vaak toch ook 
heel hard. De bedoeling van het 
boek was ook vergeving voor wat 
Vader abt werd aangedaan. Zijn 
laatste wens laat daar trouwens 
geen twijfel over bestaan: „Ik heb 
niets, nietsmidaan, maarzij hebben 
mij veel misdreven en ik schenk hen 
allen vergiffenis." Je zou het ook 
een gebed kunnen noemen..." 

Dom Arnoldus Smits: ,,lk stel 
mij dikwijls de vraag of Vlaande
ren het ideaal van Vader abt wel 

heeft begrepen..." 

rmviaï «•• ::99,m, H ' 

om Modest Van Ass 

Zijn weg naar Vrede I 
,,Er zijn hier, die meer honger hebben gehad dan 

ik, en meer koude lijden, en meer reden hebben om 
bekommerd te zijn met huisgezin en toekomst, en 

die evenmin schuld hebben... Opdat wij, 
niettegenstaande al dat onrecht, geduldig mogen 

blijven en opgeruimd, zonder bitterheid of 
wraakzucht." 

Dit staat te lezen in een brief vanuit de Brugse 
gevangenis, gedateerd op 9 december 1944. 

Getekend Modestus, Abbas. 
Nog geen jaar later op 30 oktober 1945 om 11 u. 's 
avonds overleed abt Modestus Van Assche, 54 jaar 
oud. Zijn prelatenleuze luidde: „In vlam Pacis"... 

Op 18 mei 1891 werd Alfons Van 
Assche te Erembodegem ge
boren. Zijn vader was landbou

wer maar ook onderwijzer, gemeente
raadslid, winkelier en zelfs herbergier. 
Zijn moeder was afkomstig van een 
landbouwbedrijf. Vader stierf toen Al
fons pas 9 jaar was. Uit zijn kinderjaren 
hield Alfons een goede kameraad over, 
de latere juziëtenpater Jozef Van Op-
denbosch. De meeste gegevens over 
de jeugdjaren van dom Modest kan 
men trouwens terugvinden in een soort 
levensverhaal dat pater Van Opden-
bosch n.a.v. de vijftigste verjaardag van 
zijn jeugdvriend schreef. Het bisdom 
gaf echter verbod tot publikatie van het 
verhaal dat dan maar ,,ad usum pnva-
tim", voor privé-gebruik, verscheen... 

Gulden Sporen 
Wi J : Was Alfons Van Assche voor

bestemd om flamingant te worden? 

Dom Smits -.„Dat is moeilijk te zeg
gen. Toch spreekt hij over de nonntjes 

van zijn dorp die nog Frans spraken, 
over zijn moeder die ook in het Frans 
naar school was geweest en over het 
gehate signe dat nog bestond. Van zijn 
grootmoeder weten we dat ze de moed 
had om weg te lopen bij de inhuldiging 
van de burgmeester, het was daar ook 
allemaal in het Frans geweest. Met zijn 
kameraden speelt hij in Erebodegem de 
slag der Gulden Sporen, nog voor Er-
nest Claes die in „De Witte" be
schrijft..." 

WIJ: Kan het zijn dat het Daen-
sisme enige invloed heeft gehad? 
Aalst ligt toch v lakb i j -

Dom Smits: „Daar heb ik geen be
wijzen van alhoewel hij het regelmatig 
had over een fabrieksstadje in de buurt 
en over arbeiders die naar Brussel moe
ten gaan werken. Verder was hij goed 
bevriend met de werkman-dichter 
Fonske Van de Maele. Je mag echter 
niet vergeten dat Van Assche zeer jong 
- nauwelijks 13jaar! - naar Steenbrug
ge kwam. Met zijn 16 komt hij dan bin

nen en wordt op 18 december 1913 
priester gewijd. 

Op 7januari 1914 doet hij zijn eerste 
mis te Erembodegem, in dat jaar breekt 
ook de eerste wereldoorlog uit..." 

„Rayon de solell" 
Bij het uitbreken van WO I vertrekt 

dom Modest naar Engeland waar hij te 
Ramsgate aan het kollege voor Belgi
sche vluchtelingen les geeft. Een jaar 
later meldt hij zich als vrijwilliger-
brankardier en vertrekt naar de frontli
nie waar hij in een Waalse legerafdeling 
terechtkomt. Bij de bk>edige veldslagen 
te Merkem en in het bos van Wijnendale 
onderscheidt dom Modest zich biezon-
der. Hij wordt vermeld in het dagorder 
van het leger en gedekoreerd met het 
Oorlogkruis. In de legerannalen van die 
dag wordt hij genoemd „Ie rayon de so-
leil d'une journée friste et sanglante..." 

Dom Smits: „De militaire ver
diensten van branicardier-aalmoezenier 
Van Assche zijn indrukwekkend. Hij 
heeft vier chevrons de front, het Oor-
logskruis en een bewijs van goed ge
drag. In 1921 wordt hij gemachtigd de 
titel van ere-aalmoezenier te dragen. 
Op tal van plaatsen zal hij nog gevraagd 
worden om op vaderlandslievende ma
nifestaties te spreken en te preken. 

Voor al deze verdiensten zal hij in 
1944 weinig dank krijgen, zeker nietvan 
de jonge auditeurs die geen hel van 
Merkem of Wijnendale hadden meege
maakt. Zonder kennis van al deze fei
ten hadden zij hun oordeel gevormd 
over hem die vijfjaar lang zijn land had 
gediend. Wie dat wel wisten waren zijn 
frontmakkers, in 1945 zullen zij getui
gen van zijn grote liefde voor de Waal
se en Vlaamse soldaten en zelfs van 
„ses sentiments de parfait patrio
tisme"... 

Met de wapenstilstand keert hij naar 
steenbrugge terug." 
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Nationaliteitsstrowingen kregen vorm, 
in Vlaanderen met het minst. Er was ook 
het sterke verzet tegen het Frans-
Belgisch-militair akkoord. Antimilita-
risme en de eis voor Zelfbestuur waren 
toen de grote tema's " 

WIJ: Hoe moet tegen deze achter
grond de figuur van dom Modest wor
den gezien? 

Dom Smits: „ Vader abt hoorde ze
ker met thuis bij de radikale strevers 
naar één Dietsland maar veeleer bij hen 
die een Vlaams-nationaal besef in Bel
gië propageerden. Vlaanderen diende 
met Nederland met zo zeer één politie
ke eenheid maar wel een kulturele ver
smelting na te streven. Dom Modest 
was koningsgezind, Belg maar bovenal 
Vlaming, anti-Frans en anti-Duits. Voor 
al zijn streven op dat gebied vond hij 
een veiligheidsklep in zijn vredesaktie. 
Wat zijn politieke opvatting betreft 
meen ik dat we dom Modest het best 
kunnen plaatsen in de Bourgondische 
kring van Van Severen, maar dan met 
een heel sterke nadruk op het neder-
landstalige Vlaanderen. Dom Modest 
wees het franskiljonisme van het Dina-
so zonder meer af. Hij stelde ook geen 
prijs op de kontakten met Van Severen. 
Op godsdienstig vlak verkondigde hij 
luid in de pas te willen lopen met de bis
schoppen, maar met zijn aanleunen bij 
de vredesbeweging zat hij niet op de
zelfde golflengte. Verder werden zijn 
kontakten met Daels, Verschaeve, 

Op het Vlaams-nationaal zangfeest 
te Brugge, juli 1939. Dom hAodest 
Van Assche, prof. Frans Daels, 

Sam De Vriendt. 
Inzetfoto: dom IVIodest toen hij in 
1932 abt van Steenbrugge werd. 

B liep dood... 
„Vloek aan 
den oorlog" 

Dom Modest was als aalmoezenier 
van Waalse soldaten nooit sterk betrok-
ken geweest bij de werking van de 
Vlaamse Oudstrijders. Zijn werk in de 
abdij lag vooral op het liturgische vlak 
en wanneer hij in 1930 op de 11de IJ
zerbedevaart het woord voert doet hij 
dat in zijn funktie van ere-aalmoezenier 
van het Belgisch Leger. De kontakten 
die daar gelegd werden zouden traag 
uitgroeien tot echte vriendschapsban
den, zeker met prof. Daels. Tussen de 
twee wereldoorlogen groeit hier en in 
het buitenland een sterke vredesbewe
ging, deze spreekt dom Modest zeer 
sterk aan. Wanneer hij in 1932 tot abt 
gekozen wordt zal zijn wapenspreuk 
dan ook luiden: In Viam Pacis, Op de 
weg naar de Vrede... 

Dom Smits: „Hetis nazijn toespraak 
op de IJzerbedevaart van 1930, je weet 
wel deze van het pamflettenvliegtuigje 
en de stormloop, en na zijn verkiezing 
tot abt dat dom Modest op het terrein 
van de vredesbeweging naar voor 
treedt. Door zijn oorlogsverleden kon en 
mocht hij met gezag spreken. Het lijkt 
bijna onverzoenlijk: het antimilitarisme 
op het dienstweigeren af en de fiere 
Vlaams-Belgische aalmoezenier Van 
Assche. Na de oorlog was hij een de
cennium lang in de stilte van de abdij 
met het onschuldig tijdverdrijf van de li-
turgiebeoefening en het preken in pa
rochies bezig geweest. Vanaf 1932 
kwam hij als abt in de eerste rij te staan. 
Hij moest nu voorgaan. Zijn vijanden 
zouden hem met Argusogen volgen en 
dat hebben ze dan ook gedaan. 

De krisisjaren brachten ook veel on
zekerheid en tegenstellingen. Er waren 
de vredespakten en de Volkenbond, 
overal in de wereld groeiden konflikten. 

Odiel Spruijtte en andere Vlaams
nationalisten met argwaan gevolgd. Als 
benediktijn was hij niet onderworpen 
aan de bisschop en dat maakte hem on
grijpbaar. Deze zelfstandigheid zou ook 
zijn ondergang worden. Zelf zegt hij 
daarover: „Meer dan eens heb ik de ge
legenheid gehad mijn standpunt zoo 
voor de burgerlijke als voor de geeste
lijke instanties uiteen te zetten. Telkens 
moest men toegeven dat het onaan
vechtbaar was. Maar er bleven toch 
steeds „...ces relations avec les extre-
mistes", en daarvoor bestaat er in ze
kere middens geen vergeving..." Vader 
abt schreef deze woorden in november 
1944. Maar toen was het reeds te 
laat..." 

WIJ: Komen dan de vredesbede-
vaarten naar Rome en Lourdes... 

Dom Smits: „Inderdaad. Maar deze 
gebeurtenissen brachten - hoe edel be
doeld ook - veel moeilijkheden te weeg. 
In Rome werd zo'n bedevaart én dom 
Modest misbruikt door een manifesta
tie waarop Mussolini het woord voerde 
en samen met Vader abt op het balkon 
verscheen, samen brachten zij de Ro-
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meinse groet... Eens terug in Vlaande
ren wordt dat een moeilijk moment voor 
dom Modest. Met heel wat kronkels die 
soms geforceerd grootsprakerig aan
doen probeert hij zich uit slag te trek
ken. Maar hij gaat door en richt de Bid
weken voorde Vrede in, ontvangt vre
desorganisaties uitandere landen en 
loopt met het plan rond om een Interna
tionaal Broederschap voorde Vrede op 
te richten. Van de abdij wou hij een 
studie- en dokumentatiecentrum voor 
Vrede maken. De bidweken hadden 
groot sukses en liepen tot in 1943..." 

Het vredesideaal was voor Van As
sche een ware opdracht. In de tuin van 
de abdij werd een Vredesmonument 
opgericht dat op 12 juli 1937 door de 
goeverneur van West-Vlaanderen, H. 
Baels, ingehuldigd werd. 

Maar deze niet aflatende aktie mocht 
niet baten. Toen kwamen de meidagen 
van 1940... 

De meidagen... 
WIJ: Waar Is dom Modest In die da

gen en hoe reageert hij? 
Dom Smits: „ Vader abt is hier en 

volgt tamelijk angstig het verloop van de 
veldtocht. Bij de kapitulatie ontvangt hij 
een Belgische officieren bespreekt met 
hem de toestand. Hij prijst koning Leo
pold die de overgave heeft getekend, 
op dat ogenblik verblijven in de abdij 
wel 400 vluchtelingen. Het zat hier 
stampvol. Maar moeilijkheden heeft hij 
niet. Hij behoort niet eens tot de „ver
dachten", toen nog niet... Hij haalt wel 
uit naar de Belgische militairen die re-
klameren om een paar grammetjes 
biefstuk meer of minder. In '14-'18 heb
ben wij andere dingen meegemaakt, 
zegt hij. Door zo'n houding dwong hij 
respekt af bij de Belgische militairen. 
De soldaten presenteerden voor hem 
het geweer..." 

WiJ: De bezetting met al zijn neve-
naspekten komt dan vlug op Vlaan
deren af. Speelt dom Modest daarbij 
een rol? 

Dom Smits: „ Vader abt houdt regel
matig kontakt met prof. Daels en heeft 
grote invloed op hem. Ik toon dat in mijn 
boek met brieffragmenten aan. Deze 
kontakten met de Vlaamse leiders ver
halen hoe groot zijn invloed was en hoe 
radikaal hij opkomt voor Vlaanderens 
zelfstandigheid en tegen inlijving of an
nexatie bij Duitsland. Ook wijs ik op de 
grote rol die zijn jeugdvriend pater Van 
Opdenbosch daarin heeft gespeeld. In 
mijn boek kan men het hele drama van 
de Vlaamse kollaboratie volgen, het op
bod, de twijfel, de onzekerheid. De in
vloed van dom Modest is in die jaren 
zeer groot." 

Verder was er het verraad van een 
broeder-koster die voor „een doosje 
snuif heel zijn klooster had verkocht." 
Dan werden er aanhoudingen verricht 
en begonnen de verhoren. De uitspra
ken volgden: broeder Johannes kreeg 
5 jaar tuchthuisstraf en moest naar 
Duitsland gaan werken. Hij stierf er in 
1944 aan longontsteking. In 1947 werd 
hij te Steenbrugge (her-) begraven. 
Broeder Maximus, door de Duitsers op 
transport gesteld, kon ontvluchten. Hij 
woont thans in Duitsland. Met hem ging 
dom Smits praten over de dramatische 
gebeurtenissen in de abdij. Broeder 

„Zijn schijnbare grootspraak was aan de 
ene kant zowel een uitvloeisel van een 
begeesterend ideaal, voortspruitend uit 

natuurlijk leiderschap, maar aan de 
andere kant was het een vlucht om te 

ontkomen aan de kleinheid en de 
benauwing van de omgeving" 

(Dom Smits In zijn boek „Kersten en Vlaming") 

Dr. Arnoldus SMITS o.s:b. 

DOM MODEST 
VAN ASSCHE 

Kersten en Vlaming 

Stichting Jan Cobbaut v.z.w. 

Sint-Pietersabdij van Steenbrugge 
1986 

Deze uitvoerige biografie van abt Modest van Assche omvat 450 bh. en 
32 platen. 
De voorintekenprijs bedraagt 900 fr. door overschrijving op rekening^nr 
478-2218121-72 ten name van Stichting Jan Cobbaut, Sint-Pietersabdij van 
Steenbrugge, Baron Ruzettelaan 435 te 8320 Brugge. 
Na 1 juli wordt de prijs op 1.050 fr. gebracht. 
Het boek verschijnt op 29 juni 1986 en wordt portvrij aan de voorinteke
naars toegestuurd. (Adv. 85) 

Leo kreeg 12 jaar dwangarbeid maar 
zijn vonnis werd herzien en ondanks het 
protest van dom Modest in levenslang 
omgezet. Tenslotte Gaston Roelandts. 
Deze werd op 21 juli 1943 gerecht-
gesteld... 

Eind augustus begin september 1944 
nadert het einde van de oorlog. Op 15 
september 1944 wordt dom Modest ge
vraagd naar het gerechtshof te komen, 
zogezegd om hem in bescherming te 
nemen. Van de clan Roelandts wordt 
verteld dat ze een aanslag op de abdij 
beraamt. Het boek van Dom Smits ver
haalt heel deze ondervraging aan de 
hand van nota's die dom Modest zelf 
heeft opgesteld. 

„Schuldige 
nalatigheid" 

Dom Smits: „/n/a/7uar/ van '45blijkt 
heel duidelijk dat de klacht niet steek
houdend meer is en wordt hij vrijgela
ten. WelmoethijinAffligem verblijven. 
Zijn zuster Martha ontvangt hem liefde
vol in Eiembodegem. Daar stort hij in, 
hij was al overspannen. In de gevange
nis van Sint-Kruis had hij geweldig van 
zich afgebeten. Hij heeft daar tijdens 
een mis de intentie opgegeven: „Laat 
ons bidden voor hen die wij onze vijan
den dun/en noemen ".Dat heeft bij de 
Witte Brigade kwaad bloed gezet." 

Plots klaart de hemel op en wordt hij 
vrjgelaten... 

Dom Smits: „... een maand later 
komt er een Duitser opduiken, eentje 
van de SD. Die vent wist natuurlijk veel 
details, want hij was veel handiger en 
pienterder dan de inspekteurs en de au
diteurs die hem ondervroegen. Die aan
klacht heeft hij volgehouden. De abt is 
vastgezet met als enige aanklacht: ver
raad van Roelandts en de drie broe

ders. Duitsgezindheid stond er plots 
niet meer bij. Dan moet hij terug in het 
gevang. Hij was toen al ziek. De ge
neesheren hebben geëist dat hij vrij 
moest komen en naar een inrichting 
overgebracht, waar hij zou kunnen ge
nezen. Dat heeft men met gedaan. Men 
heeft hem naar Vorst overgebracht. 
Drie psychiaters hebben hem daar on
derzocht. De behandeling in Vorst is ge
woon een mishandeling geweest. Hij is 
daar, zeg maar, verkracht. Zij hebben 
op hem onzedelijke handelingen laten 
toepassen door andere gevangenen. 
Dan is Vader abt totaal ingestort. Na 
drie maanden is hij terug naar Brugge 
gekomen. Het rapport van die drie ge
neesheren was nog niet ingediend. Een 
psychiater van nu heeft het rapport he
lemaal behandeld en noemt het „een 
schuldige nalatigheid". Want dom Mo
dest had volgens de dokter die hem ver
zorgde nog kunnen genezen. Die heeft 
dat verschillende keren geëist. Maar de 
auditeurs hebben de dokters verboden 
zich nog met de behandeling van de 
zieke te bemoeien. Die auditeurs hier 
in Brugge hebben net zo veel schuld. 
Auditeur Rubbrecht is dood. Auditeur 
Fraeys leeft nog. Die heeft naderhand 
geprobeerd de schuld op het gevange
nispersoneel te schuiven, ze zouden 
hem niet goed behandeld hebben. Het 
isduidelijkdatdit niet waar is. Hoe, leest 
men allemaal in mijn boek. Het zal wel 
openbarend zijn." 

WIJ: Wat gebeurde na Vorst? 
Dom Smits: „Op 17september 1945 

is Vader abt teruggekomen, hij woog 
nog ongeveer 50 kg. Hij werd toen di-
rekt kunstmatig gevoed, met een neus-
sonde. Hij heeft het nog een maand uit
gehouden. Dan is hij stervend naar het 
Sint-Janshospitaal overgebracht. Daar 
is hij gestorven in de late avond van 30 
oktober1945." (M.V.L) 
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Dom Arnoldus Smits: 

y,...uit drang 
naar 

de waarheid" 
In de zomer van 1934 kwam een jongeman een 
kijkje nemen in de abdij van Steenbrugge. Hij 
was afkomstig uit de buurt van Roosendaal en 

studeerde voor ingenieur. Tot die zomer had hij 
nooit gehoord van deze Vlaamse 

Benediktijnenabdij noch van zijn abt, dom 
Modest Van Assche. 

k OM SMITS: .Overheersend, 
overweldigend, één en al 
dinantiek, trappelend van 

ongeduld ondanks een zware li
chaamsgrootte, met twee ogen die 
vuur schoten. Kortom alle voor
waarden aanwezig om jonge men
sen te bezielen en te begeesteren. 

Deze Vader abt scheen aan het 
hoofd te staan van allemaal diep re
ligieuze mannen. Maar wat mij ver
wonderde en verbaasde, ze liepen 
allemaal in de tuin om klompen, niet 
alleen de broeders op de boerderij 
maar ook de priesters en de monni
ken." 

Een 
haveloze indruk 

De eerste indrukken van de abdij 
waren niet zo fraai want „...het gfr: 
bouw, trots abdij genoemd, was 
grauw, met een dak van leien dat 
een haveloze indruk gaf. Daarnaast 
de kerk met haar platte toren die in 
heel de ellende niet disharmonieer-
de. Het geheel stond in fel kontrast 
met het optimisme dat dom Modest 
Van Assche uitstraalde..." 

Toch besluit de jongeman om er 
monnik te worden en raakt in be
wondering voor Vader abt, hij leert 
hem kennen met zijn grote kwalitei
ten, maar ook met zijn gebreken. 

Dom Smits: „Voor de een een 
mens om lief te hebben en hoog te 
achten. Voor de ander een man om 
te haten en te verachten." 

De meidagen van 1940, de bezet
ting en bevrijding maakt Arnoldus 
Smits in Steenbrugge mee. Op een 
schone dag wordt hij op het audito-
raat geroepen. Beschuliding: 
„Goede betrekking met zijn abt 
Dom Modest Van Assche" I 

Dom Smits: „Ik was daardoor zo 
diep ontgoocheld, verbitterd en 
kwaad dat ik besloot naar Neder
land te gaan studeren. Geschiede
nis. Zo kwam ik terecht bij prof. 
Geyl, een socialist en goede vriend 
van tierman Vos, de enige die was 
opgekomen voor Vader abt. Na mijn 
promotie m 1950 werd ik in Steen
brugge door de plaatselijke muziek
vereniging plechtig ingehaald. 
Maar Vader abt was ondertussen op 
30 oktober 1945 gestorven..." 

Geen 
mytologisering 

WU: Waarom nu een boek over 
dom Modest Van Assche? 

Dom Smits: „ Verleden jaar was 
het 40 jaar geleden dat Vader abt 

was overleden en besloot ik zijn le
ven, lijden en dood te beschrijven. 
U weet meteen door welke bril ik dat 
heb gedaan. Maar als historicus 
weet ik ook dat men moet proberen 
zo objektief mogelijk het verleden te 
benaderen en de geschiedschrij
ving niet in dienst moet stellen van 
de mytologisering." 

WIJ: Toch moet het niet ge
makkelijk geweest zifn bewonde
ring van koele benadering te 
schelden... 

Dom Smits: „Ik hield veel van 
Vader abt. Om hem ben ik na mijn 
studies in 1950 naar Steenbrugge 
weergekeerd en heb ik geprobeerd 
de liefde die hij voor zijn abdij had 
gestalte te geven in een poging tot 
materiële en geestelijke vernieu
wing van zijn en mijn abdij. Ik weet 
niet of iedereen dat kan begrijpen. 
Ik stel mij dikwijls de vraag of Vlaan
deren het ideaal van dom Modest 
wel heeft begrepen. De tijd dringt 
dat het antwoord komt. Ik heb de 
toelating gekregen om alle dossiers 
van het auditoraat in te kijken en tal 
van andere tot nu tot gesloten ge
bleven dokumenten en deze heb
ben onthutsende nieuwigheden ge
openbaard. Vanuit die wetenschap 
heb ik de gebeurtenissen bena
derd, maar ook uit liefde voor hem 
en drang naar de waarheid, zonder 
verbittering. Maar vaak toch ook 
heel hard. De bedoeling van het 
boek was ook vergeving voor wat 
Vader abt werd aangedaan. Zijn 
laatste wens laat daar trouwens 
geen twijfel over bestaan: „Ik heb 
niets, niets midaan, maar zij hebben 
mij veel misdreven en ik schenk hen 
allen vergiffenis." Je zou het ook 
een aebed kunnen noemen..." 

Dom Arnoldus Smits: „Ik stel 
mij dikwijls de vraag of Vlaande
ren het ideaal van Vader abt wel 

heeft begrepen..." 

Sa • « « 
Wm<Mi. ; " : : ^ - * ? • • * • : « 

dest Van As^ 

~*»<«^ 

Zijn weg naar Vrede I 
,,Er zijn hier, die meer honger hebben gehad dan 

ik, en meer koude lijden, en meer reden hebben om 
bekommerd te zijn met huisgezin en toekomst, en 

die evenmin schuld hebben... Opdat wij, 
niettegenstaande ai dat onrecht, geduldig mogen 

blijven en opgeruimd, zonder bitterheid of 
wraakzucht." 

Dit staat te lezen in een brief vanuit de Brugse 
gevangenis, gedateerd op 9 december 1944. 

Getekend Modestus, Abbas. 
Nog geen jaar later op 30 oktober 1945 om 11 u. 's 
avonds overleed abt Modestus Van Assche, 54 jaar 
oud. Zijn prelatenleuze luidde: „In vlam Pacis"... 

Op 18 mei 1891 werd Alfons Van 
Assche te Erembodegem ge
boren. Zijn vader was landbou

wer maar ook onderwijzer, gemeente
raadslid, winkelier en zelfs herbergier. 
Zijn moeder was afkomstig van een 
landbouwbedrijf. Vader stierf toen Al
fons pas 9 jaar was. Uit zijn kinderjaren 
hield Alfons een goede kameraad over, 
de latere juziëtenpater Jozef Van Op-
denbosch. De meeste gegevens over 
de jeugdjaren van dom Modest kan 
men trouwens terugvinden in een soort 
levensverhaal dat pater Van Opden-
bosch n.a.v. de vijftigste verjaardag van 
zijn jeugdvriend schreef. Het bisdom 
gaf echter verbod tot publikatie van het 
verhaal dat dan maar ,,ad usum priva-
tim", voor privé-gebrulk, verscheen... 

Gulden Sporen 
WIJ: Was Alfons Van Assche voor

bestemd om flamingant te worden? 

Dom Smits: „Dat IS moeilijk te zeg
gen. Toch spreekt hij over de nonntjes 

van zijn dorp die nog Frans spraken, 
over zijn moeder die ook in het Frans 
naar school was geweest en over het 
gehate signe dat nog bestond. Van zijn 
grootmoeder weten we dat ze de moed 
had om weg te lopen bij de inhuldiging 
van de burgmeester, het was daar ook 
allemaal in het Frans geweest. Met zijn 
kameraden speelt hij in Erebodegem de 
slag der Gulden Sporen, nog voor Er-
nest Claes die in „De Witte" be
schrijft..." 

WIJ: Kan het zijn dat het Daen-
slsme enige Invloed heeft gehad? 
Aalst ligt toch vlakbij... 

Dom Smits: „Daar heb ik geen be
wijzen van alhoewel hij het regelmatig 
had over een fabrieksstadje in de buurt 
en over arbeiders die naar Brussel moe
ten gaan werken. Verder was hij goed 
bevriend met de werkman-dichter 
Fonske Van de Maele. Je mag echter 
niet vergeten dat Van Assche zeer jong 
- nauwelijks 13jaar! - naar Steenbrug
ge kwam. Met zijn 16 komt hij dan bin

nen en wordt op 18 december 1913 
priester gewijd. 

Op 7januari 1914 doet hij zijn eerste 
mis te Erembodegem, in dat jaar breekt 
ook de eerste wereldoorlog uit..." 

„Rayon de soleil" 
Bij het uitbreken van WO 1 vertrekt 

dom Modest naar Engeland waar hij te 
Ramsgate aan het kollege voor Belgi
sche vluchtelingen les geeft. Een jaar 
later meldt hij zich als vrijwilliger-
brankardier en vertrekt naar de frontli
nie waar hij in een Waalse legerafdeling 
terechtkomt. Bij de bk>edige veldslagen 
te Merkem en in het bos van Wijnendale 
onderscheidt dom Modest zich biezon-
der. Hij wordt vermeld in het dagorder 
van het leger en gedekoreerd met het 
Oorlogkruis. In de legerannalen van die 
dag wordt hij genoemd „Ie rayon de so
leil d'unejournée friste et sanglante..." 

Dom Smits: „De militaire ver
diensten van brankardier-aalmoezenier 
Van Assche zijn indrukwekkend. Hij 
heeft vier chevrons de front, het Oor-
logskruis en een bewijs van goed ge
drag. In 1921 wordt hij gemachtigd de 
titel van ere-aalmoezenier te dragen. 
Op tal van plaatsen zal hij nog gevraagd 
worden om op vaderlandslievende ma
nifestaties te spreken en te preken. 

Voor al deze verdiensten zal hij in 
1944 weinig dank krijgen, zeker niet van 
de jonge auditeurs die geen hel van 
Merkem of Wijnendale hadden meege
maakt. Zonder kennis van al deze fei
ten hadden zij hun oordeel gevormd 
over hem die vijfjaar lang zijn land had 
gediend Wie dat wel wisten waren zijn 
frontmakkers, in 1945 zullen zij getui
gen van zijn grote liefde voor de Waal
se en Vlaamse soldaten en zelfs van 
„ses sentiments de parfait patrio
tisme"... 

Met de wapenstilstand keert hij naar 
Steenbrugge terug." 
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Lssche 
Nationaliteitsstromingen l<regen vorm, 
in Vlaanderen niet tiet minst Er was ook 
het sterke verzet tegen liet Frans-
Belgiscli-miiitair akkoord. Antimilita-
risme en de eis voor Zelfbestuur waren 
toen de grote tema's " 

WIJ: Hoe moet tegen deze achter
grond de figuur van dom Modest wor
den gezien? 

Dom Smits: „ Vader abt hoorde ze
ker met thuis bij de radikale strevers 
naar één Dietsland maar veeleer bij hen 
die een Vlaams-nationaal besef in Bel
gië propageerden. Vlaanderen diende 
met Nederland niet zo zeer één politie
ke eenheid maar wel een kulturele ver
smelting na te streven. Dom Modest 
waskoningsgezind, Belg maar bovenal 
Vlaming, anti-Frans en anti-Duits. Voor 
al zijn streven op dat gebied vond hij 
een veiligheidsklep in zijrt vredesaktie. 
Wat zijn politieke opvatting betreft 
meen ik dat we dom Modest het best 
kunnen plaatsen in de Bourgondische 
kring van Van Severen, maar dan met 
een heel sterke nadruk op het neder-
landstalige Vlaanderen. Dom Modest 
wees het franskiljonisme van het Dina-
so zonder meer af. Hij stelde ook geen 
prijs op de kontakten met Van Severen. 
Op godsdienstig vlak verkondigde hij 
luid in de pas te willen lopen met de bis
schoppen, maar met zijn aanleunen bij 
de vredesbeweging zat hij niet op de
zelfde golflengte. Verder werden zijn 
kontakten met Daels, Verschaeve, 

Op het Vlaams-nationaal zangfeest 
te Brugge, juli 1939. Dom Modest 
Van Assche, prof. Frans Daels, 

Sam De Vriendt. 
Inzetfoto: dom l^odest toen hij in 
1932 abt van Steenbrugge v/erd. 

e liep dood... 
„Vloek aan 
den oorlog" 

Dom Modest was als aalmoezenier 
van Waalse soldaten nooit sterk betrok
ken geweest bij de werking van de 
Vlaamse Oudstrijders. Zijn werk in de 
abdij lag vooral op het liturgische vlak 
en wanneer hij in 1930 op de 11de IJ
zerbedevaart het woord voert doet hij 
dat in zijn funktie van ere-aalmoezenier 
van het Belgisch Leger. De kontakten 
die daar gelegd werden zouden traag 
uitgroeien tot echte vriendschapsban
den, zeker met prof. Daels. Tussen de 
twee wereldoorlogen groeit hier en in 
het buitenland een sterke vredesbewe
ging, deze spreekt dom Modest zeer 
sterk aan. Wanneer hij in 1932 tot abt 
gekozen wordt zal zijn wapenspreuk 
dan ook luiden: In Viam Pacis, Op de 
weg naar de Vrede... 

Dom Smits: „Het is na zijn toespraak 
op de IJzerbedevaart van 1930, je weet 
wel deze van het pamflettenvliegtuigje 
en de stormloop, en na zijn verkiezing 
tot abt dat dom Modest op het terrein 
van de vredesbeweging naar voor 
treedt. Door zijn oorlogsverleden kon en 
mocht hij met gezag spreken. Het lijkt 
bijna onverzoenlijk: het antimilitarisme 
op het dienstweigeren af en de fiere 
Vlaams-Belgische aalmoezenier Van 
Assche. Na de oorlog was hij een de
cennium lang in de stilte van de abdij 
met het onschuldig tijdverdrijf van de li-
turgiebeoefening en het preken in pa
rochies bezig geweest. Vanaf 1932 
kwam hij als abt in de eerste rij te staan. 
Hij moest nu voorgaan. Zijn vijanden 
zouden hem met Argusogen volgen en 
dat hebben ze dan ook gedaan. 

De krisisjaren brachten ook veel on
zekerheiden tegenstellingen. Er waren 
de vredespakten en de Volkenbond, 
overal in de wereld groeiden konflikten. 

Odiel Spruijtte en andere Vlaams-
nationalisten met argwaan gevolgd. Als 
benediktijn was hij niet ondenvorpen 
aan de bisschop en dat maakte hem on
grijpbaar. Deze zelfstandigheid zou ook 
zijn ondergang worden. Zelf zegt hij 
daarover: „Meer dan eens heb ik de ge
legenheid gehad mijn standpunt zoo 
voor de burgerlijke als voor de geeste
lijke instanties uiteen te zetten. Telkens 
moest men toegeven dat het onaan
vechtbaar was. Maar er bleven toch 
steeds,,. ..ces relations avec les extre-
mistes", en daarvoor bestaat er in ze
kere middens geen vergeving..." Vader 
abt schreef deze woorden in november 
1944. Maar toen was het reeds te 
laat..." 

WIJ: Komen dan de vredesbede-
vaarten naar Rome en Lourdes... 

Dom Smits: „Inderdaad. Maardeze 
gebeurtenissen brachten - hoe edel be
doeld ook- veel moeilijkheden te weeg. 
In Rome werd zo'n bedevaart én dom 
Modest misbruikt door een manifesta
tie waarop Mussolini het woord voerde 
ensamenmet Vader abt op het balkon 
verscheen, samen brachten zij de Ro

meinse groet... Eens terug in Vlaande
ren wordt dat een moeilijk moment voor 
dom Modest. Met heel wat kronkels die 
soms geforceerd grootsprakerig aan
doen probeert hij zich uit slag te trek
ken Maar hij gaat door en ncht de Bid
weken voorde Vrede in, ontvangt vre
desorganisaties uil andere landen en 
loopt met het plan rond om een Interna
tionaal Broederschap voor de Vrede op 
te richten. Van de abdij wou hij een 
studie- en dokumentatiecentrum voor 
Vrede maken. De bidweken hadden 
groot sukses en liepen tot in 1943..." 

Het vredesideaal was voor Van As
sche een ware opdracht. In de tuin van 
de abdij werd een Vredesmonument 
opgericht dat op 12 juli 1937 door de 
goeverneur van West-Vlaanderen, H. 
Baels, ingehuldigd werd. 

Maar deze niet aflatende aktie mocht 
niet baten. Toen kwamen de meidagen 
van 1940... 

De meidagen... 
WIJ: Waar is dom Modest in die da

gen en hoe reageert hij? 
Dom Smits: „ Vader abt is hier en 

volgt tamelijk angstig het verloop van de 
veldtocht. Bij de kapitulatie ontvangt hij 
een Belgische officier en bespreekt met 
hem de toestand. Hij prijst koning Leo
pold die de overgave heeft getekend, 
op dat ogenblik verblijven in de abdij 
wel 400 vluchtelingen. Het zat hier 
stampvol. Maar moeilijkheden heeft hij 
niet. Hij behoort niet eens tot de „ver
dachten '', toen nog met... Hij haalt wel 
uit naar de Belgische militairen die re-
klameren om een paar grammetjes 
biefstuk meer of mirvjer In '14-'18heb-
ben wij andere dingen meegemaakt, 
zegt hij. Door zo'n houding dwong hij 
respekt af bij de Belgische militairen. 
De soldaten presenteerden voor hem 
het geweer..." 

WIJ: De bezetting met al zijn neve-
naspekten komt dan vlug op Vlaan
deren af. Speelt dom Modest daarbij 
een rol? 

Dom Sm\ts: „Vader abt houdt regel
matig kontakt met prof Daels en heeft 
grote invloed op hem. Ik toon dat in mijn 
boek met brieffragmenten aan. Deze 
kontakten met de Vlaamse leiders ver
halen hoe groot zijn invloed was en hoe 
radikaal hij opkomt voor Vlaanderens 
zelfstandigheid en tegen inlijving of an
nexatie bij Duitsland. Ook wijs ik op de 
grote rol die zijn jeugdvriend pater Van 
Opdenbosch daarin heeft gespeeld. In 
mijn boek kan men het hele drama van 
de Vlaamse kollaboratie volgen, het op
bod, de twijfel, de onzekerheid. De in
vloed van dom Modest is in die jaren 
zeer groot." 

Verder was er het verraad van een 
broeder-koster die voor „een doosje 
snuif heel zijn klooster had verkocht." 
Dan werden er aanhoudingen verricht 
en begonnen de verhoren. De uitspra
ken volgden: broeder Johannes kreeg 
5 jaar tuchthuisstraf en moest naar 
Duitsland gaan werken. Hij stierf er in 
1944 aan longontsteking. In 1947 werd 
hij te Steenbrugge (her-) begraven. 
Broeder Maximus, door de Duitsers op 
transport gesteld, kon ontvluchten. Hij 
woont thans In Duitsland. Met hem ging 
dom Smits praten over de dramatische 
gebeurtenissen in de abdij. Broeder 

„Zijn schijnbare grootspraalc was aan de 
ene l(ant zowel een uitvloeisel van een 

begeesterend ideaal, voortspruitend uit 
natuurlijk leiderschap, maar aan de 

andere kant was het een vlucht om te 
ontkomen aan de kleinheid en de 
benauwing van de omgeving" 

(Dom Smits In zijn boek „Kersten en Vlaming") 

Dr. Arnoldus SMITS o.s.b. 

DOM MODEST 
VAN ASSCHE 

Kersten en Vlaming 

Stichting Jan Cobb'aut v.z.w. 

Sint-Pietersabdij van Steenbrugge 
1986 

Deze uitvoerige biografie van abt Modest van Assche omvat 450 blz. en 
32 platen. 
De voorintekenprijs bedraagt 900 fr. door overschrijving op rekening^nr 
478-2218121-72 ten name van Stichting Jan Cobbaut, Sint-Pietersabdij van 
Steenbrugge, Baron Ruzettelaan 435 te 8320 Brugge. 
Na 1 juli wordt de prijs op 1.050 fr. gebracht. 
Het boek verschijnt op 29 juni 1986 en wordt portvrij aan de voorinteke
naars toegestuurd. (Adv. 85) 

Leo kreeg 12 jaar dwangarbeid maar 
zijn vonnis werd herzien en ondanks hel 
protest van dom Modest in levenslang 
omgezet. Tenslotte Gaston Roelandts. 
Deze werd op 21 juli 1943 gerecht-
gesteld... 

Eind augustus begin september 1944 
nadert het einde van de oorlog. Op 15 
september 1944 wordt dom Modest ge
vraagd naar het gerechtshof te komen, 
zogezegd om hem in bescherming te 
nemen. Van de clan Roelandts wordt 
verteld dat ze een aanslag op de abdij 
beraamt. Het boek van Dom Smits ver
haalt heel deze ondervraging aan de 
hand van nota's die dom Modest zelf 
heeft opgesteld. 

„Schuldige 
nalatigheid" 

üomSm\ts: „In januari van '45blijkt 
heel duidelijk dat de klacht niet steek
houdend meer is en wordt hij vrijgela
ten. WelmoethijinAffligem verblijven. 
Zijn zuster Martha ontvangt hem liefde
vol in Ersmbodegem. Daar stort hij in, 
hij was al overspannen. In de gevange
nis van Sint-Kruis had hij geweldig van 
zich afgebeten. Hij heeft daar tijdens 
een mis de intentie opgegeven: „Laat 
ons bidden voor hen die wij onze vijan
den durven noemen". Dat heeft bij de 
Witte Brigade kwaad bloed gezet." 

Plots klaart de hemel op en wordt hij 
vrjgelaten... 

Dom Smits: „... een maand later 
komt er een Duitser opduiken, eentje 
van de SD. Die vent wist natuurlijk veel 
details, want hij was veel handiger en 
pienterder dan de inspekteurs en de au
diteurs die hem ondervroegen. Die aan
klacht heeft hij volgehouden. De abt is 
vastgezet met als enige aanklacht: ver
raad van Roelandts en de drie broe

ders. Duitsgezindheid stond er plots 
met meer bij. Dan moet hij terug in het 
gevang. Hij was toen al ziek. De ge
neesheren hebben geëist dat hij vrij 
moest komen en naar een inrichting 
overgebracht, waar hij zou kunnen ge
nezen. Dat heeft men met gedaan. Men 
heeft hem naar Vorst overgebracht. 
Drie psychiaters hebben hem daar on
derzocht. De behandeling in Vorst is ge
woon een mishandeling geweest. Hij is 
daar, zegmaar, verkracht. Zij hebben 
op hem onzedelijke handelingen laten 
toepassen door andere gevangenen. 
Dan is Vader abt totaal ingestort. Na 
drie maanden is hij terug naar Brugge 
gekomen. Het rapport van die drie ge
neesheren was nog niet ingediend. Een 
psychiater van nu heeft het rapport he
lemaal behandeld en noemt het „een 
schuldige nalatigheid". Want dom Mo
dest had volgens de dokter die hem ver
zorgde nog kunnen genezen. Die heeft 
dat verschillende keren geëist. Maar de 
auditeurs hebben de dokters verboden 
zich nog met de behandeling van de 
zieke te bemoeien. Die auditeurs hier 
in Brugge hebben net zo veel schuld. 
Auditeur Rubbrecht is dood. Auditeur 
Fraeys leeft nog. Die heeft naderhand 
geprobeerd de schuld op het gevange
nispersoneel te schuiven, ze zouden 
hem niet goed behandeld hebben. Het 
is duidelijk dat dit niet waar is. Hoe, leest 
men allemaal in mijn boek. Het zal wel 
openbarend zijn." 

WIJ: Wat gebeurde na Vorst? 
Dom Smits: „Op 17september 1945 

is Vader abt teruggekomen, hij woog 
nog ongeveer 50 kg. Hij werd toen di-
rekt kunstmatig gevoed, met een neus-
sonde. Hij heeft het nog een maand uit
gehouden. Dan is hij sten/end naar het 
Sint-Janshospitaal overgebracht. Daar 
is hij gestorven in de late avond van 30 
oktober 1945." (M.V.L.) 
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,iDankbaar voor 
de kollaboratie..." 

Antw&rpèn. •^WÊÊÊÊ 
Mfigs van de ham'^^m 
mofessor Kami Van ' " 
packer in „De Stan-
timrd" versci^men bit 
imgeover cfe i^oliabora-
xi^erwekte deining, be-
^mdering én ergernis. 
^BöiK-redakteur Mar^Ê 

K ebeauvondttetWI 
rinnikend scherp uit 
lien naar de Ant' 
se tilstorikus. 

In deze speciaie WIJ-
katern mocht een vraag
gesprek met deze eru', 
mete jezuïetenpater niet 
mtbreken. 

K AREL VAN ISACKER 
wordt volgende maand 73 
jaar. Hij is de zoon van de 

katoliel<e politikus Philip en broer 
van de letterkundige Frans. Na zijn 
humaniorastudies te Aalst trad hij 
toe tot de jezuïetenorde en in 1945 
werd hij tot priester gewijd. 

Hij studeerde geschiedenis en 
promoveerde op het proefschrift 
„Werkelijk en wettelijk land". 
Sinds 1950 is hij hoogleraar aan de 
UFSIA. Hij publiceerde tal van op
hefmakende boeken over het 
Daensisme, het dossier en de zaak 
Irma Laplasse, de herderlijke brie
ven over politiek, de stakingen in 
het Antwerpse, enz... Zijn tweede
lig, lijvig werk ,,Mijn land in de ke
ring" werd op zeer uiteenlopende 
kommentaren onthaald. 

Karel Van Isacker is ongetwijfeld 
één van de belangrijkste historici 
uit de naoorlogse periode. 

WIJ: Enkele weken geleden 
schreef U een merkwaardig arti
kel in ,,De Standaard" onder de 
titel,.Dankbaar voor de kollabo
ratie". Hoe kijkt u aan tegen de 
kollaboratie? 

Van Isacker:,, Dit is een zeer al
gemene vraag die niet zo mal(i(e-
lijl< te beantwoorden valt. Ik was 27 
toen de oorlog begon, ik heb deze 
van dichtbij meegemaakt. Ik kom 
zelf niet uit een Vlaams-nationaal 
milieu: mijn vader was een typi
sche Vlaamse Belgicist. 

Met de kollaboratie heb ikzelf 
niets te maken gehad. Ik zat toen 
in mijn vormingsjaar. Die kollabo
ratie stak mij persoonlijk tegen. Ik 
vond dat dit niet het goede ogenblik 
was. Voor niemand. Dus ook niet 
voorde Vlamingen. Sindsdien ben 
ik ben daar anders over gaan den
ken, maar toen nog niet. Meeheu-
len met iemand die dan toch de be
zetter was, die onze vrijheid en on
ze zelfstandigheid beperkte, dat 
zinde mij niet. Veertig jaar later kijkt 
men daar anders tegen aan." 

Dankbaar 
,,Het is duidelijk dat men een on
derscheid moet maken. Er zijn al
lerlei vormen van kollaboratie. Een 
hatelijke vorm van kollaboratie, nl. 
zij die duidelijk meeheulden of die 
eigen profijt zochten. Deze laat ik 
buiten beschouwing. Waar ik het 
over heb zijn zij die in de kollabo
ratie gegaan zijn uit de bezorgd
heid, uit idealisme. Ik heb dat trou
wens uitvoerig beschreven in „Mijn 
land in de kering". De bezorgdheid 
om het volk waartoe men behoor
de gaaf te houden, te beschermen 
tegen elke vorm van ontaarding. 

Stilaan kreeg ik ook begrip voor 
het probleem van hoe het mogelijk 

is dat deze idealisten—die gedre
ven werden door de zorg om het 
behoud van de eigenheid van het 
Vlaamse volk—in de kollaboratie 
gestapt zijn. Alhoewel men toch be
trekkelijk snel kon zien dat dit regi
me een direkte bedreiging was. Zij 
zijn in die boot gestapt en toen hun 
ogen opengingen, was het een on
overkomelijke fataliteit, was het te 
laat en zijn zij doorgegaan. 

Men moet niet alleen een on
derscheid maken tussen de mee-
heulers met de vijand en de idea
listen, maar ook tussen de leiding 
en de gewone volgelingen. De lei
ding, die een zware verantwoorde
lijkheid droeg en veel vroeger dan 
de volgelingen wist waar het naar 
toe ging. Toch moet men ook deze 
,, leiders "niet noodzakelijk stenen 
toewerpen. Wanneer men in een 
bepaalde richting zit is het zeer 
moeilijk om terug te keren, zeker in 
oorlogsomstandigheden. Zij heb
ben misschien toch de moed niet 
gehad om klaar en duidelijk te 
spreken. 

Mijn bijdrage in,,De Standaard" 
betrof de volgelingen. De mensen 
die uit idealisme, uit bezorgdheid 
voor het behoud van het Vlaamse 
volk, uit angst voor de bedreiging 
van de karaktereigenschappen 

van het Vlaamse volk, gekollabo-
reerd hebben. Na al die jaren vind 
ik — als men ziet wat er nu in ons 
land aan de gang is, nl. hoe het ka
rakter van ons volk thans bedreigd 
wordt — dat men daar dankbaar 
moet voor zijn I Ik heb dat woord na
drukkelijk gebruikt in het laatste de
bat met Maurice De Wilde." 

WIJ: Verklaar U nader? 

Van Isacker: „Omdat zij ons nü 
de les geven. Die mensen waren er 
toen van overtuig — door wat zij 
vóór de oorlog gezien hadden, door 
wat die Belgische staat eigenlijk 
was en tot wat het volk aan het ver
worden was — dat ons volk door 
een zedelijk, geestelijk en ook ma
terieel kwaad bedreigd werd. Zij 
besloten dat men tot gelijk welk of
fer, ook tot het hoogste, moet be
reid zijn om dit tegen te gaan. Dét 
zagen zij als hun plicht. Want als 
men beseft dat men behoort tot een 
volk, dan is dit inderdaad een 
plicht. Dèt is juist de les die de kol-
laborateurs van toen ons vandaag 
geven. 

Ik ben deze idealisten dankbaar 
omdat ze mij helpen een duidelijke 
kijk op de toestand van vandaag te 
krijgen. Ik zie nu duidelijker, waar
toe wij in de huidige omstandighe
den verplicht zijn. Indien we ten

minste om onze toekomst en voor
al om het geestelijk en ook het stof
felijke welzijn van ons volk bekom
merd zijn. Wij zijn verplicht ons met 
alle middelen te verzetten tegen 
wat er nu aan de gang is." 

Hersenspoeling 
WIJ: Is Karel Van Isacker dan 

blind voor de fouten, de bereke
ningen en zelfs de kwade bedoe
lingen van sommigen? 

Van Isacker: „Erliepen onget
wijfeld mensen rond met kwade be
doelingen. Er waren echte verra
ders. Die laat ik buiten beschou
wing. Maar ik spreek over de 
duizenden en duizenden, die met 
een vaste overtuiging ijverden voor 
een betere toekomst van hun eigen 
volk. Die begrijp ik. Die houd ik voor 
ogen. 

Natuurlijk sta je daar altijd met 
die tegenspraak, die interne kon-
tradiktie; nl. dat men dit probeerde 
te realizeren door zich te verbinden 
met een regime dat op zichzelf een 
direkt gevaar vormde. Maar wie 
heeft dit gezien in 1940? Men is dit 
slechts geleidelijk gaan zien. En 
wat moesten zij dan doen ? Zij wa
ren eenmaal geëngageerd, zij 
moesten voort. Zij hebben het offer 
van hun leven, van hun vrijheid. 

van de gevangenis die hen onget
wijfeld te wachten stond, gebracht. 
In de hoop dat het misschien toch 
vrucht zou kunnen afwerpen in de 
toekomst." 

WIJ: U spreekt vaak over de 
aktuele buitenlandse bedreigin
gen. Wat Is er volgens U aan de 
gang? 

K. Van Isacker: „De meesten 
zijn er niet van overtuigd. Er blijft al
leen maar de betekenis van de ef-
fektiviteit van een hersenspoeling. 

Wij worden bij alle belangrijke 
tieslissingen van het openbare le
ven niet alleen beïnvloed, maar 
kondltioneel gedirigeerd door het 
buitenland. Heel het ekonomisch 
leven raakt meer en meer in de 
greep van de grote multinationals 
die in ons land zijn binnengedron
gen en die aanvankelijk een enor
me weelde hebben teweegge
bracht. Maar nu konstateren wij dat 
wij in wezen onze ekonomische 
vrijheid kwijt zijn. Dat wij niet meer 
doen wat wij willen. 

Maar wat mij vooral zorgen 
baart, is de mentaliteitsverande
ring die deze evolutie teweeg heeft 
gebracht. Alleen nog de geest van 
de nuttigheid, van de produktie, 
van de efficiëntie is bepalend. De 
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Prof. Karel va^^ackers.j.: „Al
les t v o r d y ^ | B ondergeschikt 
gemae^^S^^ effektiviteit van 
het ekonomische leven, dat bo-
vëmêiien in dienst staat van het 
Amerikaans militair imperia
lisme. z 5 ^ ^ ^ H laanvaardbaar 

voor n^mnalisten I" 

bepalende norm, naar dewelke al-
les beoordeeld wordt, Is de mate
riële, ekonomische efficiëntie. Iets 
is pas nuttig en goed als het vruch
ten oplevert, als het voordelig is. 
Als dit met zich meebrengt dat het 
land daardoor in zijn materieel 
voorkomen verwoest wordt, dat 
daardoor de mentaliteit van de 
mens verpest wordt en dat men 
van hem een konsument maakt die 
alleen nog oog heeft voor de mate
riële belangen (waardoor die gelei
delijk aan blind wordt voor andere 
oerwaarden van het leven), dan 
schijnt dit geen belang te hebben. 
Wat domineert, is de effektiviteit 
van het ekonomisch leven. Dat bo
vendien in dienststaat van één be
paald militair imperialisme, nl. het 
Amerikaanse." 

WIJ: Wat is dan het alter
natief? 

K. Van Isacker: „Ook dat is 
geen makkelijke vraag. Het is heel 
moeilijk om er terug uit te raken. Wij 
zijn lid van de NA VO waardoor wij 
verplichtingen hebben t.o.v. die 
vreselijk machtige bondgenoot. 
Dat gegeven blijft in zekere zin on
omkeerbaar. Het gevolg daan/an is 
echter dat wij inderdaad onze 
geestelijke en materiële zelfstan
digheid steeds sneller aan het kwij
traken zijn. 

Ogen open 
Indien er geen alternatief is kun

nen we best de boeken toedoen. 
En dit betekent meteen het einde 
van het Vlaams-nationalisme. 
Want, wat betekent nationalisme 
als er geen volk is dat zichzelf kan 
blijven? Dat kan leven naar de 
geestvan zijn eigen verleden, naar 
zijn eigen tradities, naar de geest 
van zijn eigen taal, naar de geest 
van zijn voorouders? Als dèt niet 
meer mogelijk is, dan is er geen 
volk meer. Dan heeft het geen zin 
om zich daarvoor in te spannen." 

„Ik heb geen pasklare oplossing. 
Maar één van de eerste zaken die 

„De koltaborateurs van toen geven ons 
vandaag een les.,." 

zal moeten gebeuren is het openen 
van de ogen van jonge mensen. De 
veramerikanisering is iets ver
schrikkelijks voor ons volk. Bijna 
niemand is daarvan overtuigd. Ve
len denken zelfs dat, wanneer je 
zoiets zegt, dit automatisch propa
ganda betekent voor de Sovjetu
nie. Het is noch het één, noch het 
ander. We moeten proberen on
szelf te blijven. Het feit dat men zich 
daar niet bewust van schijnt, il
lustreert hoe vér wij reeds gevor
derd zijn In het nefaste proces van 
de veramerikanisering. Er is mis
schien geleidelijk aan een omme
keer mogelijk. Als de politieke lei
ders en de massa bewust raken 
van dit gevaar. 

Ik bekijk echter met ontsteltenis 
wat sommige Vlaams-nationale 
bladen schrijven. Bv. „'t Pallieter-
ke", dat nu zeer sterk in het vaar
water zit van het Vlaams Blok. Hoe 
blind zijn zij voor wat ik hier probeer 
te zeggen ? En hoe verspreiden zij 
die blindheid onder hun lezers! Ik 
ben ook getroffen door de houding 
van nogal wat Vlaams-nationale 
jongeren, die zich op dat gebied 
blijkbaar geen rekenschap geven 
van wét er aan de hand is. Die zich 
enerzijds nationalisten noemen, 
maar anderzijds helemaal geen 
graten schijnen te zien in de vera
merikanisering die zich uit in hun 
taal, hun kledij, hun uiterlijke le
vensvormen en gedragingen." 

WIJ: Welke waarden moet ons 
volk dan nastreven? 

K. Van Isacker: „Trouwzijn aan 
de vereisten en de verworvenhe
den van je eigen aard. Deze begin
selvastheid uit zich in je taal, in je 
levenswijze, in de gebruiken waar
door je leven omringd wordt. Trouw 
zijn aan de grondwaarden die het 
leven bepalen: het gezin, de eer
lijkheid, de eerbied voor het leven. 

Ik weet het wel, dit zijn allemaal 
dingen die je niet bereikt door 
„geld-Vlamingen". Ik meen echter 
dat het tégen de geest van alle vol
keren uit het Avondland is om de 
materiële belangen als de eerste 
en belangrijkste te beschouwen. Ik 
denk dat dit eigen is aan betrekke
lijk jonge volkeren die geen eigen 
historisch-geestelijk achtergrond 
hebben, zoals bv. de VS. Het is 
evenwel eigen aan de oorspronke
lijke geest van het Avondland om 
het stoffelijke en het materiële on
dergeschikt te houden aan de ho
gere geestelijke waarden, de kul-
turele waarden, de geloofswaar
den, enz. 

Dét is het punt, waar wij op de al
lereerste plaats moeten toe terug
keren. " (pvdd) 
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Uw Spaargeld zit goed bij het blauwe fabriekje. Uw kantoorhouder zorgt daarvoor. 

"Bij het blauwe fabriekje bekijken ze u niet vanuit de hoogte" 
Akkoord: je vertrouwt je spaargeld niet 
zomaar toe aan de breedste glimlach 
achter het loket. 
Kantoorhouders van 't Krediet aan de 
Nijverheid zijn baas in hun eigen zaak. 
Dat betekent niet alleen een klantge

richte service, maar ook de inbreng van 
dat tikkeltje eerlijke menselijkheid dat 
van de man die je geld beheert een 
vriend maakt. Dat is van oudsher de 
beste ruggesteun voor geldzaken. 

IIKÜEOIEL" 

Thuis in Sparen 
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J EAN STENGERS is 64 jaar. 
Hij studeerde geschiedenis 
in zijn geboortestad, Brus

sel. In 1948 promoveerde hij tot 
doctor in de letteren en wijsbegeer
te. Na enl<ete jaren als vorser en 
docent te hebben gewerkt werd hij 
in '56 benoemd tot gewoon hoog
leraar aan de Université Libre te 
Brussel. Daar is hij sinds 20 jaar al<-
tief op het departement heden
daagse geschiedenis. Ondertus
sen was hij ook een tijdlang dekaan 
van zijn fakulteit en algemeen kom-
missaris van de ULB. Stengers is 
tevens lid van de Koninklijke Aka-
demie van België. 

Aanvankelijk was Jean Stengers 
bedrijvig als mediëvist. Hij maakte 
tevens een studie over de vorming 
van de.taalgrens. Naderhand leg
de Stengers zich vooral toe op de 
studie van de twintigste eeuw. Hij 
behandelde de meest uiteenlopen
de tema's: Leopold II en Kongo, 
Leopold III en de Koningskwestie, 
de Kerk en kontraceptie, emigratie 
en immigratie, politieke evolutie, 
enz... 

Evenveel 
kollaborateurs 
WIJ: Welke zijn volgens U de 
grootste verschillen tussen de 
Vlaamse koliaboratie en de kol-
laboratie door de f ranstallgen ? 

J. Stengers: „De notie ,,kolla-
borateur" is natuurlijl< voor inter
pretatie vatbaar. Voor de eerste 
wereldoorlog is dit eenvoudig. In 
Vlaanderen resulteerde de Vlaam
se koliaboratie in hetAktivisme, ter
wijl de Waalse koliaboratie zich be
perkte tot hooguit enkele perso
nen. Wat de oorlog van '14-'18 
betreft is het kontrast dus kom
pleet. 

Voor de tweede wereldoorlog ligt 
het moeilijker. Vooreerst was er 
geen echt numeriek verschil. Het 
aantal kollaborateurs, of wat daar
voor doorgaat, was in Vlaanderen 
en in Wallonië ongeveer even 
groot. Proportioneel bekeken wa
ren erbv. in Vlaanderen en Wallo
nië evenveel Oostfrontstrijders. 

Als er wat aantallen betreft eni
ge vergelijking mogelijk is, dan is 

dit volkomen onmogelijk wanneer 
we naar de psychologische in- en 
opstelling kijken. De Vlaamse kol
iaboratie was grotendeels geïnspi
reerd en werd gedreven door het 
Vlaams-nationalisme. De overtui
ging dat men, dank zij het nieuwe 
regime, eindelijk zou'verkrijgen 
waar men van droomde, nl. een on
afhankelijk Vlaanderen. Dit lijkt ba
naal, maar weet U dat dit door de 
meeste Waalse kijkers voor het 
eerst „ontdekt" werd door de uit
zendingen van Maurice De Wilde 
op de RTBf? 

Eenzelfde nationalistische inspi
ratie bestond eigenlijk niet in Wal
lonië, of toch zeker niet in die ma
te. En de bestaande groep van 
Waalse nationalisten heeft niet ge-
kollaboreerd. 

Het enige wat eventueel langs 
Franstalige kant nog te vergelijken 
valt met de Vlaamse koliaboratie 
was de verwachting dat België — 
men sprak niet van Wallonië—be
vrijd zou worden van het ,,oude 
België". Waardoor via een „Nieu
we Orde" (zoals in de ogen van 
Hendrik De Man) het socialisme 
ook meer impakt zou kunnen krij
gen. Het idee dus dat er nieuwe 
kansen zouden gekreëerd worden. 

Ook het Rexisme en het Vlaams-
nationalisme verschilden grondig 
van elkaar. De meerderheid van 
Rexisten bleef immers voortden-
ken in Belgische termen, in tegen
stelling tot de Vlaams
nationalisten. " 

De aanvaarding 
van België 

WIJ: De gevolgen van de kol
iaboratie waren ook erg verschil
lend in Vlaanderen en in Wal
lonië? 

J. Stengers: „Ik meen dat wij 
hier te maken hebben met een le
gende die voortleeft in Vlaanderen. 
Namelijk dat er vanuit de Belgische 
repressie zou gepoogd zijn om de 
Vlaamse Beweging totaal te ont
hoofden. Ik geloof dit niet. Mis
schien heeft deze idee wel bij en
kelingen bestaan, maar ik denk 

Jean Stengers: 

ŝsie wou 
se Beweging 
ithoofden" 

In dit dossier mag de mening van een 
Franstalige hoogleraar niet ontbre
ken. Wij gingen daarvoor te rade bij 
Jean Stengers, verbonden aan de 
Franstalige universiteit van Brussel. 
Alhoewel wij niet al<koord gaan met 
zijn beweringen lijkt onderstaand in
terview onsi niettemin boeiend. 

Het gesprek verliep in „Belgische" 
stijl: de vragen in het Nederlands, de 
antwoorden in het Frans. 

niet datje dit niet kunt veralgeme
nen. De Vlaamse krachten werden 
na de oorlog niet verstikt. Boven
dien werd er ook vanuit Franstali
ge hoek geprotesteerd tegen enke
le kwalijke uitwasemingen en over
dreven onrechtvaardigheden 
vanwege de repressie. 

Waarmee ik niet wil zeggen dat 
er na de oorlog niet heel wat natio
nalistische leiders werden uitge
schakeld. Maar vele oud Vlaams
nationalisten vonden elkaar spoe
dig terug en schaarden zich achter 
de,,Belgische idee"; het idee dat 
Vlaanderen wel degelijk aan zijn 
trekken kon komen binnen het Bel
gische kader. 

Ik meen dat dit het belangrijkste 
nieuwe feit is in de evolutie van de 
Vlaamse Beweging na de oorlog: 
de aanvaarding van België door de 
meerderheid van al wie in de 
Vlaamse Beweging aktief is. Deze 
ontwikkeling is er slechts gekomen 
door de oorlog." 

WIJ: U noemt het een legende 
dat de Belgicistische krachten na 
de oorlog geprobeerd hebben 
het Vlaams-nationalisme te nek
ken, ik ben zo vri] daaraan te twij
felen. Neem nog maar de dyna-
mitering van de IJzertoren... 

J. Stengers: ,,Deze dynamite-
ring heeft inderdaad een schok ver
oorzaakt. Maar dit feit lijkt mij niet 
representatief. Ik blijf erbij dat er 
geen algemene tendens bestond 
om de Vlaamse Beweging te tref
fen. " 

Oostfronters 
op het scherm 

WIJ: De reeks van Maurice De 
Wilde heeft in Vlaanderen emo
ties losgeweekt. Hoe waren de 
reakties in Wallonië op deze uit
zendingen? 

J. Stengers: ,,Voor veel 
Franstaligen was deze reeks als 
een ontdekking van de kracht van 
de nationalistische beweging in 
Vlaanderen. En evenzeer een ont
dekking van de immense verschil
len binnenin dit nationalisme. 

In de ogen van de meeste fran-
kofonen waren élle kollaborateurs 
kortweg „de zwarten". Zij wisten 
bv. niks van de tegenstellingen tus
sen de DEVLAG en het VNV. Ook 
het feit dat heel wat gewezen 
Vlaamse Oostfronters op het 
scherm durfden komen heeft ver
rassing gewekt. De meeste Waal
se kollaborateurs zijn daar nog 
steeds bevreesd voor..." 

WIJ: Waarom? 

J. Stengers: „In Vlaanderen er
kent men het nationalistisch aspekt 
van de hele onderneming. Ook per
sonen die stellen dat de koliabora
tie een zware vergissing was, ver
klaren deze stap door de nationa
listische gedrevenheid, waarvoor 
men „begrip" heeft. In Wallonië 
blijft de veroordeling van de kolia
boratie echter voortbestaan." 

WIJ: Er zijn nogal wat metodo-
logische bedenkingen mogelijk 
bij de uitzendingen van De 
Wilde? 

J. Stengers: „Laat mij vooraf 
stellen dat ik veel bewondering heb 
voor de metode van De Wilde. Er 
zijn natuurlijk een aantal kritische 
bedenkingen nodig vanuit het 
standpunt van de historikus. 

Zo laat De Wilde soms getuigen, 
die blijkbaar goed praten en vlot 
overkomen op de beeldbuis, einde
loos praten. Ik denk bv. aan Robert 
Poulet. De Wilde laat graag „vedet
ten" aan het woord. Een tweede 
vingerwijzing betreft het feit dat hij 
in sommige gevallen de getuigen 
laat optreden als historici. De ge
schiedenis van een gebeurtenis 

Jn Wallonië blijft de veroordeling van 
de koliaboratie voortbestaan." 

wordt aldus verhaald door een 
geëngageerd getuige, wat resul
teert in een vervormd beeld. Zo 
promoveerde hij in verband met de 
Koningskwestie Michiel Vande 
Kerckhove tot historikus. Dit kan 
dus niet. 

Deze kritiek weegt m.i. echter 
niet op tegen het positieve van de
ze reeks uitzendingen. Het is een 
belangrijke bijdrage tot de geschie
denis. " 

WIJ: Denkt U dat deze uitzen
dingen van De Wilde in Fransta
lig België enig begrip hebben bij
gebracht voor het probleem en 
de naweeën van de koliaboratie? 

J. Stengers: ,,lk denk het niet. 
Eén van de frekwentste opmerkin
gen van de Franstalige kijkers was: 
„Maar deze kollaborateurs leven 
vandèag in grote luxe!" Het,,me
delijden '' zal dus wel niet toegeno
men zijn..." 

Vlaamse Beweging, 
kurieus 
en interessant 

WIJ: Het is ons bekend dat U 
de Vlaamse Beweging grondig 
bestudeert en bekijkt als een 
boeiend fenomeen? 

J. Stengers: ,,lk probeer de 
Vlaamse Beweging als historikus 
te benaderen, zonder sympatie of 
antipatie. Het is een fenomeen dat 
ik als kurieus en hoogst interessant 
beschouw. 

Elk nationalisme is irrationeel. 
Wat niet betekent dat het nationa
lisme oneerbaar zou zijn. Integen
deel. Mijn mening daaromtrent 
geldt vooralle vormen van nationa
lisme, ook voor de meest respekta-
bele, zoals het Franse nationa
lisme. 

Ik herhaal dus dat elk nationa
lisme irrationeel en eerbaar is, ja 
zelfs noodzakelijk. In een maat
schappij hebben de mensen een 
gemeenschap nodig waaraan zij 
zich kunnen vasthechten. De nati
onale gemeenschap blijft de ge
meenschap die het best de verrui
ming, het ontluiken van elk indivi
du mogelijk maakt. Het 
nationalisme is dus noodzakelijk, 
vanuit een sociaal oogpunt en va
nuit het standpunt van de naties 
zelf. Ik erken bijgevolg de waarde 
van het nationalisme. Maar ideeën 
zoals „het eeuwige Frankrijk", 
„het onsterfelijke België" en ool< 
het „door God geschapen Vlaan
deren" lijken me absurd. 

Bovendien heeft het Vlaams-
nationalisme iets onlogisch. Zo 
bestonden er ooit flaminganten die 
extreem-patriottistisch optraden, 
die de beste verdedigers waren 
van België tégen alle buitenlandse 
invloeden. Vandaag is dit anders. 
De nationalisten beschouwen Bel
gië als een kunstmatige schep
ping, voor hen is Vlaanderen een 
historisch gegroeide werkelijkheid. 

Mijn historische analyse luidt an
ders: Vlaanderen is een afgeleid 
produkt van België. Waarmee ik 
niks misprijzends bedoel. Vlaande
ren is m.i. gegroeid in de schoot 
van België. De Vlaamse Beweging 
heeft immers de grenzen aanvaard 
van de staat die zij zelf als kompleet 
kunstmatig beschouwt. Al heeft na
tuurlijk een tijdlang de gedachte 
van een Groot-Nederlandse staat 
bestaan. 

Vlaanderen zowel als Wallonië 
zijn afgeleide produkten van Bel
gië. Dit betekent dat, wanneer men 
over het „eeuwige Vlaanderen" 
spreekt, men ook moet spreken 
overhel,, eeuwige België "... (pvdd) 
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In de schaduw van de 
abdij van Steenbrugge, 
staat een kleine boerde^ 
rij waarin het Verschae-
ve-archief is gevestigd. 
Dit arctïïèf wórdt be
heerd door het Jozef 
Lootensfonds, een 
stichting die de naam 
draagt van de vriend en 
mecenas van Ver-
schaeve. Maria Loo-
tens, zuster van Jozef 
werd na diens dood de 
bezielster van de stich
ting en het archief. Tot 
aan haar dood in 1979 
was ze samen met een 
schare Verschaevebe-
wonderaars verant-
woordelijl( voor de uit
bouw van een belangrij
ke archiefkollektie over 
Verschaeve en zijn tijd
genoten. Jammer ge
noeg bleef al dat moois 
grotendeels gesloten 
voor buitenstaanders. 
Daar is de jongste jaren 
echter verandering in 
gekomen. Het Ver-
schaeve-archief ont
popte zich tot een tref
punt voor vorsers die 
Verschaeve weten
schappelijk en kritisch 
bestuderen. 

Het colloquium dat op 
26 april in het kollege 
van Tielt werd georgani
seerd is daarvan een 
uiting. De inrichting van 
een studiedag over Ver-
schaeves houding tij
dens de Tweede 
Wereldoorlog getuigt 
van de moed van het Jo
zef Lootensfonds. Tij
dens die oorlog werd 
Verschaeve immers 
„de meest gekompro-
mitteerde figuur van de 
kulturele kollaboratie" 
(Manu Ruys) en het is 
nc^ zeer de vraag of An
dre Demedts' opvatting 
dat Verschaeve geen 
aanhanger was van de 
nationaal-socialistische 
ideologie, na dit collo
quium nog wel kan be
aamd worden. Volgens 
ons alvast niet. Dit collo
quium werd overigens 
voorbereid met enkele 
in dit verband erg reve
lerende artikels in de 
,, Verschaeviana' '-jaar
boeken van 1984 en 
1985. In ieder geval be
wezen de diskussies na 
de referaten dat het tal
rijk opgekomen publiek 
bereid was met open 
geest Verschaeve's rol 
in die troebele tijd te be
naderen. 

Volgens het Jozef Lootensfonds: 

„Cyriel Verschaeve was 
geen naïeve, 

onwetende dromer" 
ENAAT DE DEYGERE's 
referaat was een logisch 
vertrekpunt: in hoeverre 

was Verschaeves houding tijdens 
de Tweede Wereldoorlog te verlda-
ren vanuit zijn vooroorlogse opvat
tingen. Verschaeve opteerde voor 
de meest extreme kollaboratie met 
Duitsland en steunde met zijn mo
reel gezag de SS en de DeVlag. Mi
litaire kollaboratie en zelfs politio
nele aktiviteiten beschouwde hij als 
dwingende aangelegenheden. 
Maa lag dat niet helemaal in de lijn 
van wat Verschaeve was en dacht 
tijdens de tussenoorlogse perio
de? De Alverlngemse kapelaan 
was een nationalist van het soort 
zoals men er nu nog zelfden tegen
komt. Zijn nationalisme sproot 
voort uit zijn teologische opvattin
gen. De volksgemeenschap is een 
natuurorde door God gewild. Het 
bindend element van een volk is 
het bloed en gezond bloed heeft 
behoefte aan (veel) bodem. Voor 
tegennatuurlijke staten zoals Bel
gië is er geen plaats in de natuur
lijke orde. Deze ideeën waren de 
grondslag van Verschaeves den
ken lang voordat in Duitsland/tdo/f 

Hitler aan de macht kwam. Als die 
dan „Blut und Boden" kernstuk 
van zijn politiek maakte en beweer
de dat volkeren „leuchtender Ge-
danke Gottes" zijn, lag dat hele
maal in de lijn van wat Verschaeve 
reeds dacht. 

„Al de rest 
is prul" 

Maar Verschaeve kon zich ook 
vinden in andere aspekten van het 
nationaal-socialisme. Overleg, de-
mokratie en pacifisme waren uit 
den boze. „Verweerkorpsen, ge
wapende verweerkorpsen, dat 
moet de Vlamingen stichten. Al de 
rest is prul" schreef hij lang voor de 
oorlog. Zijn verhouding met het IJ-
zerbedevaartkomitee was dan ook 
alles behalve schitterend. Ver
schaeve geloofde veeleer in de 
weg die Joris Van Severen met zijn 
Verdinaso koos. Toen die echter in 
1934 een nieuwe marsrichting in
sloeg en zich verzoende met Bel
gië, kon de breuk met Verschaeve 
niet uitblijven. De haat van Ver
schaeve voor de Belgische staat 
overtrof immers al het andere. Zijn 
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ervaringen tijdens en na de Eerste 
Wereldoorlog waren hieraan zeker 
niet vreemd. België was een pro-
dukt van het gehate Frankrijk waar
tegen Vlaanderen reeds eeuwen 
strijd voor zijn bestaand voerde. 
Ook voor Engeland koesterde Ver
schaeve een grondige afkeer want 
het had het geliefde broedervolk in 
Zuid-Afrika de duivel aangedaan. 
Voor Duitsland daarentegen had 
hij een brede en warme simpatie. 
Reeds zeer vroeg was hij be
geesterd met een vaag panger-
maans ideaal. Verschaeve kende 
Duitsland goed, had er gestudeerd 
en stond in volle bewondering voor 
de Duitse kuituur en wetenschap. 
Die belangstelling was overigens 
wederzijds want vooral in het nieu
we Duitsland van na 1933 was Ver
schaeve geen onbekende. In 1936 
werd hij er gelauwerd met de Rem-
brandtprijs en hij was er vaak een 
geëerd gastspreker. 

Twijfelaar 

Cyriel Verschaeve door beeldhouwer Albert Poels 

De persoonlijkheid van Ver
schaeve mag in dit verband zeker 
niet buiten beschouwing worden 
gelaten. Hij was een typisch 19de 
eeuws romanticus bij wie de pa
thos de rationaliteit verdrong. Hij 
was een man van de daad, althans 
dat beweerde hij te zijn. In feite was 
hij een twijfelaar en moest hij voor
tdurend aangemaand worden om 
beslissingen te nemen. Hij hield 
niet van halve waarheden, van 
kompromissen en onklaarheden. 
Zijn daden en uitspraken waren 
echter allesbehalve klaar en hel
der. Hij simpatlseerde met de 
meest uiteenlopende strekkingen 
en vooral met mensen die vanuit 
het hart en dromend recht op het 
doel afgingen. Zijn fundamenteel 
irrationele gedragingen worden 
vandaag nog al te vaak afgedaan 
als uitingen van een komplekse 
geest. 

55 Stellingen... 
Eén van de meest in het oog 

springende kontradikties bij Ver
schaeve is diens onvoorwaardelij
ke steun aan een regime dat door 
de kerkgemeenschap werd veroor
deeld. Daarover handelde de bij
dragevan Remain Vanlandschoot. 
Kernstuk van zijn uiteenzetting was 
de kommentaar van Verschaeve 
op de 55 stellingen van dr. Henss 
over,,Europa und der neue Glau-
be". Henss was een Duits officier 
die te Roeselare gelegerd was. Zijn 
bekommernis was het Kristendom 
te verzoenen met het nationaal-
socialisme en daartoe schreef hij 
zijn beschouwingen in 55 stellin
gen en stuurde ze naar Verschae
ve in november 1941. Deze was op 
dat moment zelf sterk bezig met dit 
probleem. De stellingen van Henss 
stimuleerden hem tot een diep
gaande studie waar hij tot de lente 
van 1942 vrijwel elke dag mee be
zig was. Hij verwerkte de geschrif

ten van de Duitse rastheoreticus 
Houston Chamberlain, van Alfred 
Rosenberg, de ideoloog van het 
Derde Rijk en van Hitler ze\f. maar 
ook Kant, Nietsche en anderen 
passeerden de revue. Wie beweert 
dat Verschaeve een naieve, onwe
tende dromer was, slaat de bal ver 
mis. Hij kende de theoretische 
grondslagen van het nationaal-
socialisme beter dan wie ook in 
Vlaanderen. Zijn keuze voor dit re
gime was een bewuste keuze. 
Kristendom en nationaal-
socialisme zag hij als twee elkaar 
ondersteunende levensbeschou
wingen. Dat het gros van de Kerk 
en ook vele vooraanstaande 
nationaal-socialisten dat helemaal 
niet zo zagen zitten beschouwde 
Verschaeve als een belangrijk 
maar niet onoverkomelijk pro
bleem. Hij meende dat het gewoon 
een kwestie was een aantal verant
woordelijken tot betere inzichten te 
brengen. Verschaeve voelde zich 
geroepen op dit vlak een belangrij
ke rol te spelen. Zijn kommentaar 
op de 55 stellingen van dr. Henss 
was bedoeld voor de allerhoogste 
hier op Aarde: Hitler zelf. Of deze 
een boodschap had aan het Ver-
schaeviaans kristelijk nationaal-
socialisme is nog zeer de vraag. 

„Idioten"... 
Het is niet bekend of hij Ver

schaeves tekst ooit onder ogen 
kreeg. Mindere goden van het Der
de Rijks zoals Heinrich Himmler in 
ieder geval wel, maar meer dan dat 
hij het van het allerhoogste belang 
vond, komen we niet te weten. 

Dat Verschaeve de fundamente
le onverenigbaarheid van de Evan
gelische boodschap en de 
nationaal-socialistische doctrine 
niet inzag, stemt tot nadenken. Het 
feit dat hij wellicht niet op de hoog
te was van bepaalde verwezenlij
kingen van dit regime doet hier wei
nig ter zake. Maar zelfs op dat vlak 
was Verschaeve niet naief. Zo is 
het zeker dat hij tenminste op de 
hoogte was van het feit dat in Duits
land mentaal-gehandicapten wer
den vermoord (Aktion T 4 vond 
plaats in 1940 en beëindigde het 
,.onwaardige leven" van minstens 
80.000 mensen. Van de omvang 
van deze moord zal Verschaeve 
wellicht niet geweten hebben). 
Maar dat hij op 4 maart 1941 
schreef dat hij het pijnloos ver
moorden van idioten niet onmense
lijk kan vinden, werpt wel een erg 
schril licht op de katholieke 
priester. 

Bruno De Wever 

Volgende week: 

Verschaeve 

en het Oostfront 
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„België leeft, Ketels! Ge voelt het!" 

Met deze cynische woorden 
besloot de Belgische 
Krijgsauditeur in Hasselt 
op 24 januari 1945 zijn 
rekwisitoor tegen de 24-
jarige Frans Ketels. Hij 
eiste de doodstraf en 
kreeg ze - naar loffelijke 
repressiegewoonte - ook 
onmiddellijk. De mis
daad van Frans Ketels ? 
Hij was provinciaal lei
der van de VNV-
jeugdbeweging tot 1943, 
toen hij als overtuigde 
Dietser (en dus anti-
Duitser) in botsing kwam 
met het VNV... Die aan
klacht alleen al was 
toen, in Limburg, vol
doende voor een doodstraf. 

E verdwazing en de haat 
hadden hun hoogtepunt 
bereikt. En hoewel de 

Krijgsauditeur er niet in slaagde Öm 
Ketels — met of zonder blinkddoek 
— door de gendarmen te laten af
maken, toch zou de jonge man 
sterven als gevolg van de officiële 
en met-officiële Belgische repres
sie. „België leeft, Ketels! Ge voelt 
het!" was immers geen loze kreet 
van de Krijgsauditeur. Frans Ketels 
had Inderdaad de Belgische haat 
en wrok aan den lijve gevoeld. 

Folteringen 
Toen hij voor zijn rechters ver

scheen, had zelfs het patriottische 
Belang van Limburg (van 24 janu
ari '45) geschreven •,,Ketels ziet er 
maar armzalig uit: lijkbleek, mager 
en half gebogen. Er zit om zo te 
zeggen geen greintje energie meer 
in hem". 

De reden waarom Frans Ketels 
er zo armzalig uitzag werd door de 
katolieke krant niet aan haar kato-
lieke lezers meegedeeld. Nochtans 
was nagenoeg heel Hasselt getui
ge geweest van de onmenselijke 
folteringen, waarvan Ketels het 
slachtoffer werd en waaraan hij uit
eindelijk zou bezwijken. 

Wij zijn niet geïnteresseerd in 
een demagogisch her-schrijven 
van de geschiedenis of in het node
loos opblazen van menselijk leed. 
De feiten moeten voldoende zijn. 
Daarom laten we hier Frans Ketels 
en zijn vader aan het woord, zoals 
zij met hun tijdsgebonden woorden 
en in hun stijl de martelgang be
schreven. Hun relaas was enkel 
voor de enge familiekring bestemd. 
Geen van beiden kon op het ogen
blik van het neerschrijven enig ver
moeden hebben over het dramati
sche einde. Mede daarom zijn de
ze teksten autentiek in hart en 
geest, en daarom ook afschuwelijk. 
Dit speelde zich af in Limburg, in 
september 1944. 

Een jong 
geestelijke 
stond te lachen... 

Uit het door Frans Ketels eigen
handig geschreven verslag: 

„Maandagmorgen werden we 
door de gendarmen van Maaseik 
onderhoord. Iedereen moest opge
ven bij welke organisatie hij aan-

„België leeft, Ketels! Ge voelt het!" 

Lijden en dood 
van 

de jeugdleider 
Frans Keteis 

gesloten was en welke aktiviteit hij 
ontplooid had. (...) De tijd ging ver
der nogal goed voorbij omdat we el
kander onze lotgevallen konden 
vertellen. Op onze kamer lagen en
kele vrienden uit Neeroeteren, 
waaronder een oude man van 72 
jaar. Hij liet ons zijn naakt bovenlijf 
zien waarop de rode strepen aan
duidden waar hl] matrakslagen ge
had had. Met de anderen had hij 
een schip moeten trekken, zich in 
de distels moeten wentelen, vlie
gen vangen in het holle van de 
nacht, al zingend (!) het lijk over
brengen van een gesneuveld mens 

Eenmaal deze soldaat verdwenen, 
begon het spel opnieuw. Eerst 
werd mijn haar gedeeltelijk afges
neden, daarna gedeeltelijk afge
brand. Vervolgens moest ik een 
grote kom water met klompen zout 
in uitdrinken. Na twee minuten 
spuwde ik alles uit wat ik binnen
bad en de dokter verklaarde me la
ter dat hij verwonderd was dat de 
darmen niet meegekomen waren. 
Daarna moest ik met mijn achter
ste op een stoel gaan liggen en 
werd ik met een dikke balk be
werkt. Zonder overdrijven kreeg ik 
daar misschien honderd slagen. 

en verder rond het kanaal lopen tot 
ze erbij vielen zonder de slagen en 
martelingen te vermelden die ze 
ondertussen opliepen. Een jong 
geestelijke stond tussen het volk 
met dit alles te lachen (...) Na de 
middag kwam een gendarm me 
melden dat de partizanen van Has
selt naar mij vroegen. Onmiddellijk 
werd ik op scheldwoorden ont
haald en moest ik op mijn knieën 
door de kamer kruipen. Dan ging 
hQt per auto naar Hasselt; ik moest 
buiten plaatsnemen op het slijk-
bord. Te Hasselt werd ik binnenge
bracht in het kasteel Villers op de 
Luikersteenweg. 

Wat me daar te wachten stond 
kon ik op ver na niet vermoeden. 
Nauwelijks binnengekomen moest 
ik reeds tegen de muur gaan staan 
met handen omhoog. Daar werd 
mijn gezicht door verschillende 
personen met de vuist bewerkt. Ie
mand anders bracht stukjes glas, 
legde ze op de grond en wilde me 
daar gaan doen inzitten met de blo
te knieën. Doch op hetzelfde ogen
blik kwam een Engels soldaat bin
nen, die verbood zulks te doen. 

Verder moest ik nog tientallen an
dere kleinere plagerijen doorstaan 
alsook het uittrekken van de haart
jes van mijn benen. Met lak werd op 
mijn hoofd een hakenkruis geverfd 
(...) Om 10 uur werd ik twee uren 
lang door de stad geleid langs alle 
mogelijke en onmogelijke straten. 
Alleen het rapalje deed zijn best om 
zoveel mogelijk herrie te schop

pen. Bij deze tocht naar de Witte 
Nonnenkazerne werd ik bij mijn va
der geleid, die me aldus geverfd 
met hakenkruis, haar afgesneden, 
blauw geslagen gezKht moest aan
schouwen." 

Tentoongesteld 
op het altaar... 

Over deze ontmoeting met zijn 
zoon, schrijft Vader Ketels: ,,ln de 
Witte Nonnenkazerne werd hij ten
toongesteld, boven op het altaar al
daar op de koer opgesteld. Men 
heeft mij er dan bijgeroepen en 
vroeg mij of ik die persoon kende. 
Ik moest ontkennend antwoorden. 
Dan heeft men mij zijn foto ge
toond, mij vragende of ik hem nu 
kende. Frans zijn hoofd was gewel
dig gezwollen, zijn haar afgebrand 
en een hakenkruis geschilderd op 
zijn schedel. Hij moest een plak
kaat dragen met opschrift „Heil Hit
ler. Ketels de verrader". Zijn bril 
was hij kwijt, zijn geld afgenomen, 
de benen van zijn broek afgesne
den tot aan zijn knieën. Dan heeft 
men mij neven hem geplaatst op 
het verhoog zeggende: als gij nog 
iets te zeggen hebt, doe het rap 
want het is de laatste maal dat gij 
elkander zult zien; kwestie van ons 
beiden het hart uit te halen. Dan 
heeft men Frans met geweld van 
het verhoog getrokken en er de 
stad mee ingetrokken". 

De folteringen hadden hun tol 
geëist. Frans Ketels was dringend 
aan verzorging toe. Maar de officië
le Belgische instanties weigerden 
dat. Zoals zijn broer aan CVP-
senator Baert schreef, wou de ge-
vangenisdokter daar niet van we
ten: ,,Hij zegde mij woordelijk: ik 

Bij de begrafenis van adjunkt-gouwleider Peyffers in 1943. De tweede 
van rechts is Frans Ketels. 

kan hier niets. Zelf heeft de Krijg
sauditeur te Luik mij reeds last aan
gedaan omdat Uw broer nog niet 
naar Luik is overgebracht. Ik kan 
dus niets. De Krijgsauditeur alleen 
kan daarover beslissen. Verder 
vroeg ik aan dr. Smets: „Kunt U mij 
niet de toelating geven melk en an
der versterkend voedsel aan mijn 
broer te bezorgen?" ,,Neen, dat 
kan ik niet", was het antwoord. 

Diepe walg 
en afkeer 

En zo kwam het dat een 24-jarige 
de dood werd ingejaagd... O ja, 
blijkbaar ging het met Frans Ketels 
voor de gevangenisoverheid iets te 
snel bergaf. Daarom kreeg hij toe
lating om 3 keer per week in het zie
kenhuis zijn wonden met X-stralen 
te bestralen. Amper enkele dagen 
later stond in het blad Nieuw Lim
burg van de franskiljonse senator 
Olyff te lezen dat er wél electriciteit 
was voor de zwarten, maar niet 
voor de anderen... De bestralingen 
werden stopgezet en een doodzie
ke Frans Ketels werd naar Luik ge
transporteerd. In tegenstelling tot 
Vlaanderen werd hij in Wallonië 
wel liefdevol verzorgd, maar het 
was te laat. Op 7 mei 1945 om één 
uur 's nachts stierf Frans Ketels in 
het Bavièreziekenhuis. Zo liyvam 
één dag voor V-Day een einde aan 
dit jonge Vlaams-nationaal leven. 

Frans Ketels was een kind van 
zijn tijd. Als zodanig maakte hij va
nuit een radikaal-Vlaamse overtui
ging in een chaotische periode een 
omstreden keuze: Vlaanderen 
éérst, boven élles. Zijn broer 
schreef even na de feiten dat Frans 
Ketels werd gefolterd ,,bijna een 
maand na de bevrijding, toen er 
reeds een regelmatig stadsbestuur 
en zelfs een krijgauditoraat was op
gericht. Alle fatsoenlijke mensen, 
zowel tegenstander als vriend 
spreken hierover hun diepe walg 
en afkeer uit. 

Wanneer zal er 
recht geschieden? 

Het antwoord is eenvoudig. Dat 
recht zal pas geschieden als in Bel
gië een Krijgsauditeur opstaat en 
zegt: ,,Vlaanderen leeft, Ketels! 
Ge voelt het!" 

Chris Kessels 
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de draak, met 
overwon. 

Terwijl de in
gewikkelde cir
cuits van de MCS 
deze afstandse 
lettertekens in 
een kolom van 
zobreed en zo
lang perst wordt 
in Zoersel in de 
Kempen een jon
gen van nog 
geen 15 begra
ven. Zijn naam is 
Joris, genoemd 
naar de heilige 
Geweetwel die 

name het Slechte, 

Nog geen 15 jaar. 't Is onbegrij-
pelijk. IMaar aan zo'n uitspraak 
heeft niemand, zeker zijn ouders 
niet, een troost, 't Is zelfs geen 
ekskuus, want voor zo'n jonge 
dood bestaat geen menselijke 
uitleg. Wij kennen het leven niet, 
hoe zouden wlf de dood kennen. 
Men moet geen Confucius heten 
om met zo'n wijsheid rond te 
lopen. 

Requiem 
voor Joris 
Wij wisten reeds maanden van 

het verdriet dat Dirk, de vader 
van de jongen, in twee sneed. In 
twee sneed van de pijn. Pijn om 
de onzekerheid, pijn om het pro
beren uit de pijn te geraken, pijn 
om de hoop die weer pijn werd, 
pijn om de machteloosheid, pijn 
om de aftakeling die almaar 
zichtbaarder werd. En pijn om de 
lente die openbloeit en die pijn 
doet. 

Vijf jaar geleden stierf in het
zelfde bedje Miguel, een kind van 
10, zoon van Willie en Ariet. Van 
maand tot maand groeide ook bij 
hen de pijn van de machte
loosheid. 

Ook Miguel was door de draak 
gebeten die Joris nu heeft ge
veld. Willie, gewoon zijn vreug
de in verzen uit jubelen, en In een 
gedicht zijn verdriet te smoren 
had zo feestelijk de geboorte van 
Miguel beschreven. Lees er maar 
het Groot Gezinsverzenboekvan 
Jozef Deleu, bladzijde 96, op na 
„Toen je uit mij In haar over
sprong— 'n kreet, 'n lange zach
te slaap — zat er een late ekster 
In de tuin die toen reeds met zil
veren woorden over jou de bek 
niet kon houden." 

De eksters, ze brengen zelden 
goed nieuws. Nu de dode Miguel 
15 is geworden herinnert Willie 
ons aan hem. 

Vijftien ben je nu en krimpend 
In de aarde, gedempte lach, 
gestolde pijn. Wij naderen de 
laatste deur naar jou en stoppen 
niet. Liefde alleen leeft verder na 
de dood, de rest Is wit en stil." 

Er wordt, als zo'n kind t>egra-
ven wordt nogal wat praat ver
teld, nooit kwaad bedoeld, 
meestal omdat men niet weet 
wat zeggen. 

Sommigen wenen aan de bui
tenkant, anderen binnenin. 

Als Dirk ons onder de ogen 
komt staan ook wij met de mond 
vol tanden. 

Er zijn 15 minuten voorbijgelo
pen en de MCS heeft de 2.352 let
tertekens van dit stukje tot ko
lom verslonden: een requiem 
voor een jongen van 15. Ge
schreven met de mond vol tan
den. • 
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Chablis is zeker geen onbekende wijn. Door zijn veel
zijdigheid en tamelijk redelijke prijs is hij de laatste ja
ren in de winkels als in het restaurant, vooral de laatste 
jaren in populariteit gestegen. Maar hij is ook een zeer 
merkwaardige wijn, waarover heel wat wetenswaard 
kan verteld worden. Miereen beknopte, maar toch ge
noegzaam typerende samenvatting. 

C HABLIS, een van de fraai
ste witte l<waliteitswijnen, is 
eigenlijl< verrassend rijl< 

aan kleur, licht goudgeel met een 
zachte, groen weerschijn. Hij is fris, 
licht, droog en elegant. 

Wel verdient het aanbeveling 
hem tamelijk jong te drinken. 

Hij loopt namelijk de kans vrij 
vlugteoxyderen, wat hem ondrink
baar maakt. 

Ook opvallend is dat er vaak uit
stekende Chabliswijnen geoogst 
worden in jaren die als eerder ar
moedige wijnjaren de geschiede
nis ingaan, omdat het precies voor 

deze wijn gunstig kan zijn als de 
druiven niet te rijp worden. 

Chablis is een aangenaam dorp
je in de Basse Bourgogne, waarvan 
de wijn al eeuwen grote faam ge
niet, zodat sommige gastronomen 
hem zelfs boven champagne als de 
ideale wijn bij oesters. 

In de 18de eeuw noemde men in 
Nederland Chablis dan ook oester
water, een suggestieve, maar 
beslist wat te beperkende omschrij
ving, omdat de wijn het voortreffe
lijk doet bij in feite alle mogelijke 
visgerechten, vissoepen, schaal-
en schelpdieren en licht, koude 
voorgerechten. 

-.1 * - - - !,_ * 

Dat het Vlaamse teater voor Vlaanderen van aan
zienlijk belang was en is, zowel voorde kulturele en so
ciale ontvoogding van ons volkats voorde Vlaamse uit
straling in het buitenland, heeft geen betoog. Daarom 
is het dubbel jammer dat het Vlaamse teater tot dus
ver niet beschikt over een degelijke geschiedschrijving 
van het eigen verleden. Emeer daar elke dat die voor
bij gaat er steeds meer materiaal verdwijnt dat nood
zakelijk om tot een volledige beschrijving en ontleding 
te kunnen komen. 

O NDER impuls van het 
„Vlaams Teaterinstituut" 
met als voorzitter profes

sor Carlos Tindemans, hebben de 
4 Vlaamse universiteiten gezame-
lijk bij het „Fons voor Kollektief 
Fundamenteel Onderzoek" een 
projekt ingediend om een aanvang 
te maken met het samenstellen 
van een gedetailleerde geschiede
nis van het professionele teaterle-
ven in Vlaanderen. Door dit Fonds 
werd inmiddels een startsubsidie 
ter beschikking gesteld. Maar daar
mee zijn de problemen niet van de 
baan. 

Om de geschiedenis de schrij
ven zijn er zeer vele dokumenten 
nodig: programmabrochures, affi
ches, brieven, persknipsels, teke
ningen, foto's, zelfs toegangstiket-
ten, enz. Immers, zelfs het kleinste 
dokument kan plots de sleutel be
vatten voor het oplossen van vele 
vragen, wanneer het in een grote
re kontekst wordt gebracht. 

Daarom doen de projektleiders 

een beroep op alle partikulieren 
die, waar ook, over iets zoudentoe-
schikken dat zou kunnen helpen 
om het verleden van hetVlaamse 
teater te ontsluieren. Zij worden 
met aandrang verzocht om de do
kumenten, die voor de bezitter toch 
vaak waardeloos zijn, maar voor de 
geschiedenisschrijver van on
schatbare waarde kunnen zijn, af 
te staan aan een instelling die dit 
materiaal op een degelijke manier 
bewaart, klasseert en voor de on
derzoekers bereikbaar houdt. Wie 
t>epaalde dokumenten (bv. brieven 
aan familieleden) liever in persoon
lijk bezit houdt, kan ze toch nog 
door fotocopie ter beschikking van 
het historisch onderzoek stellen. 

Deze copies kunnen desnoods 
gemaakt worden in de hoger ge
noemde receptieve instelling: het 
Archief en Museum voor het 
Vlaamse Cultuurleven (AMVC), 
Minderbroedersstraat 22, 2000 
Antwerpen, telefoon 03/232.55.80. 

W£i W£L ! HÊh/EBR 2IT B/A^//€V . 
^ By Mr /i'4 zo'fi lANee WINKR. 

Hoe KUN UE ? 

> ^ c % \ - ^ 

O 

^eeSfeUn 

In dit wekelijks spelletje zoeken wij de naam van een 
dichter. Wij geven U enkele verzen uiteen min of meer^ 
bekend gedicht van hem of haar, waarvan U tevens de 
titel moet raden. Natuurlijk is daaraan een prijs ver
bonden. 

Tot op hedeh weten wij nog niet wie deze keer de win
naar wordt van het fraaie boekenpakket, aangezien wij 
door de postperikelen geen antwoorden ontvingen op 
onze vorige opgave. 

O NDERSTAAND gedicht 
werd nu reeds een tijdje 
geleden gemaakt door 

een Vlaams auteur. Behalve 
prachtige gedichten schreef deze 
persoon ook enkele knappe novel
les en kursief-achtige kommen-
taartjes. Waarbij hij niet terugdeinst 
de eigen kollega's in anekdoten te 
betrappen... 

Wie is hij en hoe luidt de precie
ze titel van dit stukje poëzie? 

Dit land leeft ruisend van mijn lucht, 
mijn bloed droomt in zijn voren, 
zodat wij beiden, aarde en vrucht, 
zijn uit elkaar geboren. 

Gestalten die mij in u wist 
en thans tot schijn vergleden. 

uw wereld werd niet uitgewist, 
hier bloeit een eeuwig heden. 

Ik ben slechts mens op deze grond, 
hij, asse, zonder 't hijgen 
tot aan de verste kimmemond 
van uw bezielend zwijgen. 

Doch wij zijn één, weleer en nu, 
in wortel, stam en aren, 
zingt gij in mij, ik zing in u 
het levend lied der jaren. 

U hebt tijd tot maandag 2 juni om 
uw kaartje of briefje met uw ant
woord op de bus te doen. Want 
dinsdagmiddag 3 juni halen-Vvij er 
weer één winnaar uit. Ons'adres? 
WIJ, „Meespelen (130^", Barrika-
denplein 12, 1000 Brussel. Veel 
geluk! 
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Sport en Vlaamse beweging/3 

„...de lichamelijke 
en zedeiyke opbeuring 
ais voornaamste faktor" 

In de vorige bijdragen schreven wij over Vlaamsge-
zirtde Icritiek op de sport (als voornamelijk franstalig fe
nomeen) en de vernedertandsing van de voetbalsport. 

Deze derde bijdrage gaat over de vernedertandsing 
van twee andere sporten, nl. roeien en tennis. 

IN de loop van de dertiger jaren 
ontstond in Vlaanderen een 
Nederlandstalige elite. Deze 

nieuwgevormde Vlaamsgezinde 
maatschappelijk bovenlaag 
bestond voor een groot deel uit 
akademici. Deze diploma-elite, 
voornamelijk dokters-, organiseer
de zk:h samen met Vlaamsgezinde 
ondernemers (uit het VEV) in een 
beschaafd Vlaams gezelschapsle-
ven. Dit gezelschapsleven kreeg in 
diverse steden konkreet gestalte 
door de vorming van Vlaamse ten-
nisklubs. 

Vlaamsgezinde 
elite tennist 

Als model diende de Wikings uit 
Kortrijk. Deze sportklub werd in 
1924 door de Vlaamsgezinde in
dustrieel Baldewijn Stevertinck op
gericht, met als doel het VlaSms 
gezelschapsleven in het sterk ver-
franste Kortrijk te organiseren. Der
gelijke verenigingen bestonden in 
het begin van de jaren dertig ook in 
Oostende (Kerlinga), Brugge (Wit
te Beer) en Antwerpen (Pef goia en 
Rora). 

Samen stichtten ze op 19 no
vember 1933 de Vlaamse Tennis-
federatie. Dit sportverbond, dat 
zich.net zoals de Vlaamse Voetbal
bond organiseerde naa^ een 
bestaande Franstalige unitaire 
struktuur, brekidezich gestaag uit. 
In 1936 waren er reeds elf klubs 
aangesksten. Naast de oorspronke
lijke bekJe Antwerpse en drie West-
vlaamse (Kortrijk, Oostende en 
Brugge) tennisverenigingen waren 
er toen ook drie Wase (Temse, Si-
naai en Lokeren) en een Brusselse 
klub lid van de Vlaamse Tennisfe-
deratie. Daarenboven was er in 
Brugge een tweede Vlaamse ten-
nisklub ontstaan, tenwijl ook in 
Blankenberge zo'n vereniging 
werd opgericht. 

Deze sportklubs waren meer 
dan louter tennisverenigingen. Er 
werd een breed gezelschapsleven 
ontwikkeld. Het dode wintersei
zoen werd overbrugd door bridge
avonden, terwijl ook enkele ande
re spelen en sporten werden beoe
fend. In de „Witte Beer", de dok-
tersklub in Brugge, werd er voorde 
ouderen een bolbaan aangelegd 
en tevens een botenloods ge
bouwd en organiseerde men ping-
pongkampioenschappen. 

üitbrekiing van deze sport in West-
Vlaanderen. Het toeval wilde im
mers dat sommige van de stichters 
van de „Witte Beer" in hun jeugd 
ook aan korfbal hadden gedaan, de 
enen in de korfbalklub van Cercle 
Brugge en de anderen in de Kerlirv 
ga korfbalklub , die in het Vlaams 
Huis was gevestigd. 

Wat de hockeysport voor de 
Franstaligen was, had de korf
balsport voor de Nederlandstaligen 
moeten worden. Het volledig Ne
derlands karakter van deze sport 
sprak de flaminganten wel aan. De 
beoefening van dit spel stierf in 
Brugge in 1938 echter een stille 
dood... 

Sport nautique 
Vanaf omstreeks 1930 kon men 

niet enkel tennissen maar ook roei
en in een Nederlandstalige sport
klub. In tegenstelling tot de tennis
wereld werden geen nieuwe vere
nigingen naa^ de reeds bestaande 
Franstalige klubs opgericht, maar 
vernederlandsten de bestaande 
roeiverenigingen. De sport nauti-
que's bndergingen net zoals de 
grote voettjatklubs vernedertand
sing van het sock>-kulturele leven 
in Vlaanderen. 

Door het Brugse satirische 
blaadje Pierlala zijn we goed inge

licht over de vervtaamsirtg van de 
„Royal Sport Nautique Brugeois". 
Pierlala ging in begin van de jaren 
dertig nogal te keer tegen de 
Franstalige liberalen uit de ma
gistratuur of de toge die de raad 
Van bestuur bemanden. Zo schreef 
het op 23 augustus 1931: „Ja, 
dacht h^. dat is voorzeker de socié-
tévandeBrugscheHigMifodiehet 
noodig heeft een handje toegesto
ken te worden door een CÖiseil! 
Hijging tusschen de Ijlinkende bo
ten recht naar de liste de me/nönes. 
De leden bijna 200 in getal en van 
de puurste en meest gepatenteer
de Bruggelingen die gartsche da
gen in het Brugsch-Vlaamsch spre
ken! Dan aan het begin „Conseil 
d'administratkxi"... Qui regarde du 
haut de sa grandeur. Verdomme, 
zei Pierlala, dat zijn omtrent dezelf
de menschen, de eenigen in Brug
ge, die verleden jaar een protest
brief naar de regering hebben ge
zonden tegen de vervlaamsching 
van de Gentsche Hoogeschool. En 
die mannen, met moeite tien in ge
tal, geven het kenmerk aan de gan-
sche Société en daarenbovenloo-
nen zij het de moeite niet waard 
zich even te bewegen ter aanmoe
diging van hun leden!" 

In datzelfde nummer verbaasde 
Pierlala zich over de eerste teke
nen van vernederlandsing en 
schreef .„Inde laatste veertien da
gen had hij aan de muren van de 
stad kleine aankondigingen gele
zen, die hem uitnodigden de roei-
wedstrijden van Knokke te gaan 
volgen. Waarachtig, Pierlala ge
loefde bijna z'n eigen oogen niet, 
het stond er rood op wit, in 't 
Vlaamsch, de aanplakhrief had wel 
is waar maar de grootte van een 

Korfbal 
Bovendien werd er een korfba

lafdeling gestk:ht. Dit had de basis 
moeten vormen voor de verdere 
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neusdoek maar 't was toch 
Vlaamsch en 't was daarbij het 
eerste Vlaamsch dat hij door de So-
dété gedrukt zag". 

De vernederlandsing zette zk;h 
door en Pierlala schreef het jaar 
daarop :„'t Begint te t>eteren t»j de 
Brugsche roeiers. Daar is al heel 
wat veranderd. Vroeger hoorde 
men niets anders, of zag men niets 
artders, dan Fransche onderrich
tingen voor de roeiers. Dank aan de 
nieuwen oefenmeester, den heer 
Van Acker, is daarin eene verande
ring gekomen. De meer en meer 
Vlaamschgezinde roeiers hebben 
daar ook hun aandeel in, en nu 
worden de onderrichtingen slechts 
in 't Vlaamsch gegeven. Er komen 
nog wel veel bastaardwoorden in, 
maar dat is te wijten aan de onder-
richtirtgen in den tijd gegeven, en 
waarvan den heer Van Acker na
tuurtijk nog al de Nederlandsche 
technische termen niet kent. Dat 
betert ook wel. Wanneer zullen de 
mannen van 't t)estuur der roeive-
reeniging nu ook een tieetje boete
ren? De berichten die voorde roei
ers in het clubhuis aangeplakt wor
den zijn nog steeds eentalig 
Fransch; in de komiteitsvergade-
ringen is 't ook al Fransch dat de 
kickke slaat". 

In de loop van het daarop volgen
de decenium vernederlandste ook 
de raad van beheer, zodat de klub 
een puur Vlaams karakter ver
kreeg. 

„De Blauwvoet" 
Niet enkel sporten zoals tennis 

en roeien, maar ook een minder al
ledaagse sport, zoals bijvoorbeeld 

de vliegsport, werd toegankelijk 
voor Nederlandstaligen. 

Oorspronkelijk was deze dure 
bezigheid het eksklusieve tenrein 
van enkele rijke Franstaligen. In 
1932 kwam ook daarin verandering 
door de oproep van enkele jonge
ren uit Uitkerke en Blankenberge 
tot het stichten van een „Vlaam-
sche Vliegclub". Het jaar daarop 
hadden ze reeds zelf een vliegtuig 
gekonstrueerd en werd de „Vlaam-
sche Vliegclub De Blauwvoet" ef-
fektief gesticht. 

De Vlaamse Beweging beroerde 
blijkbaar gedurende het interbel
lum de hele sportwereld. Zo 
bestond er ook nog een Vlaamsche 
Zwembond en stichtte op 29 sep
tember 1929 een aantal Vlamingen 
onder leiding van August Borms de 
Vlaams-Nationale Blauwvoetbond. 
Dit was een turnverbond, dat in na
volging van de Sokols van de Tsje
chische nationalisten, met duidelij
ke politieke doeleinden werd opge
richt. Volgens de statuten beoogde 
de bond de lichamelijke en zedelij
ke opbeuring van het Vlaamsche 
Volk, als voornaamste faktor zijner 
staatkundige ontvoogding en als 
waarborg voor de latere instand
houding zijner zelfstandigheid. 

Tenslotte kunnen we deze bij
dragen over sport en Vlaamse Be
weging niet besluiten zonder Karel 
van Wijnendaele te vermelden. Af
komstig uit Torhout was hij de 
grondlegger en de vulgarisator van 
de Vlaamse wielersport, maar te
vens was hij één van de weinigen 
die zich via de sport echt metter
daad voor de emancipatie van het 
Vlaamse volk hebben ingezet. 

Rik Vertinde 
(stet) 

August Borms stichtte in 1929een Vlaams-natkmaalturnverbortd onder 
de naam „Blauwvoetbond". 

Uit het rijke Vlaamse vnelerleven is de figuur van Karel van Wijnendaele 
niet weg te denken! 

http://zich.net
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Openbaarheid van 
bestuur, kan dat echt? 

Openbaarheid van Bestuur. Infomnatie van de burger. Inspraak bij 
en deelname aan de besl iss ingen. Een vrome wens of een haalbare 
kaart? 

Kunt u zich voorstel len dat een gekozene van het volk bergen moet 
verzetten om de dossiers te mogen inzien waarover hij met zi jn stem 
besl issingen moet goedkeuren? 

Dat een ambtenaar die betaald wordt 
om de gemeenschap te dienen wordt 
geschorst, als hij zijn werk te goed doet, 
als hij de burger bijstaat in zijn strijd te
gen t)epaaldeoverheidst>eslissingen, al 
is het maar door informatie te geven ? 
Dat uw woonomgeving drastisch wordt 
gewijzigd zonder dat u en uw buren 
daarover tijdig en ernstig worden ge
hoord? 

Natuurlijk kunt u zich dat voorstellen 
want het gebeurt, nu,'in dit land, in uw 
dorp, uw straat... 

Het wettel i jk kader 

Het ontbreekt inspraakgerichte man
datarissen en ambtenaren, inspraakor
ganen, aktieve burgers en verenigingen 
namelijk al lange tijd aan een aange
paste wetgeving, die voorziet in de no
dige informatie- en inspraakwaar-
borgen. 

Vandaag liggen er daarvoor beleids
voorstellen ter tafel. 

Op donderdag 29 mei e.k. organi-
zeert de Hoge Raad voor de Volksont
wikkeling een tweede open studiedag 

over gemeenteijke participatie. Op de
ze belangrijke studiedag worden be
leidsvoorstellen geprezenteerd voor 
een wenselijk geacht algemeen wette
lijk kader inzake openbaarheid van 
bestuur en inspraak van de bevolking. 

Deze beleidsvoorstellen zijn het 
restulaat van acht maanden studiewerk 
van een daartoe speciaal opgerichte in-
tersektorièle werkgroep gemeentelijke 
participatie, waaraan verantwoordelij
ken uit organizaties en instellingen uit 
zowat alle sociaal-kulturele en welzijns-
sektoren én van alle Vlaamse politieke 
partijen hebben meegewerkt. 

Ter opvolging van deze beleids
voorstellen IS onmiddellijk na de studie
dag een onderhoud voorzien met de 
voorzitters van alle politieke frakties van 
de Kamer en de Vlaamse Raad. Be
langstellenden voor deze studiedag 
kunnen inschrijven, en een exemplaar 
van de uitnodiging én de voorstellen be
komen op het sekretariaat van de Ho
ge Raad voor de Volksontwikkeling, p/a 
Parochiaansstraat 15-23 te 1000 Brus
sel (02-513.74.65). 

VU-Sport-
& 

Gezinsdag 
Zaterdag 6 sep tember 

in " D e N e k k e r " 

te Meche len 

Kamlons 
voor Dilcsmuiile, 
wie helpt? 

Op 26 juni '86 vertrekken de Volksu-
niejongeren voor de 10de keer per fiets 
naar de IJzerbedevaart. Van Voeren tot 
Diksmuide. De terugkeer gebeurt met 
de bus. De (ruim 200) fietsen worden op 
vrachtwagens geladen. 

Kamions huren is echter een dure 
zaak en we willen de deelname aan on
ze Vredesfietseling betaalbaar houden 
voor jonge mensen Daarom nchten wij 
volgende oproep tot de Volksunieka-
derleden en alle WIJ-lezers. Wie kent 
er iemand die ons van zaterdagnamid
dag 28 juni tot zondagavond 29 juni een 
grote gesloten vrachtwagen ter be
schikking kan stellen ? Zo mogelijk met, 
maar eventueel ook zonder chauffeur. 
Benzine en andere kosten dragen we 
zelf. 

Wie een tip heeft, geeft een seintje 
aan het Nationaal VUJO-Sekretariaat, 
Barrikadenplein 12,1000 Brussel, tel. 
02/219.49.30 (tot 18 uur). 

Dank bij voorbaat! (vg) 

Nieuw VU-bestuur te Brasschaat 

Massale opkomst van de leden 
bij de statutaire bestuursverklezingen 

Op vrijdag 25 april II. in het Penden
nis Gastel te Brasschaat koos 80 % van 
de leden voor een nieuw bestuur. De 
verkiezingen getteurden onder toezicht 
van uittredend sekretaris W. Baens en 
senator Oktaaf Meyntjens. 

Van de 22 kandidaten werden vol
gende kandidaten rechtstreeks verko
zen : W. Baens, Mishagenstraat 37, tel. 
663.19.12; Lucienne Geerts-Van De 
Leest, Zilverberkenlei 85, tel. 
663.13.98; Jan Jambom, Kapel-
sesteenweg 88, tel. 646.06 93; Els 

Joris-Maes, De Tomermaat 67, tel. 
651.95.52; Pleter Langmans, Jaco-
buslei 69, tel. 664.60.18; Walter Maes, 
Emmalei 36, tel. 652.01.29; Luc Seven-
hans, Emmalei 46, tel. 651.97.95; Guy 
Smol, Lage Kaart 664, tel. 663.57.73; 
Ivo Van Assche, Bredestraat 12, tel. 
651.61.04; Jan Wouters, Prins Karellei 
114, tel. 651.42.13. 

Diezelfde avond kozen de 10 nieuwe 
bestuursleden Guy Smol als voorzitter 
en Willy Baens als sekretaris. 

Vim. :Jan Wouters, EisJorls-Maes, Guy Smol, Ivo Van Assche, LucSe-
venhans. Op de achterse rij: Walter Maes, Willy Baens, Jan Jamtmn, Ple
ter Langmans. 

Het nieuwe bestuur is van plan nog 
een duidelijker Vlaams-nationaal beleid 
te voeren,-de slotrede van voorzitter Vic 
Anciaux indachtig op de VU-
Toekomstdag van 20 april II. ,,Wie niet 
voor Vlaanderen is, tegen Vlaanderen 
is". 

ANTWERPEN 
MEI 
25 

27 

31 

JUNI 

SCHILDE: Sociaal dienstt>etoon door provincieraadslid Bart Vander 
Moere in café De Schilde. Hoek Turnhoutsebaan en Brasschaatse 
baan. Tussen 11 en 12 uur 
BERCHEM: Jaak Gabriels komt spreken over de problematiek van 
deKS lnhetAlpheusdal,F.Williotstraat22. Inr VU-Berchem Aan
vang 20u30 
GEEL-ELSUM: Meienachtbal van VU-arr. Turnhout, in de Feestzaal 
van de Geelse parochie Elsum. Om 20 uur. Inkom: 100 fr. 

10 

MERKSEM: Studiereis naar Frans-Vlaanderen met als gids Walter 
Luyten. inschrijving in Vlanac of bij Guido Calewaert 646.66.82 of F. 
Van Tendeloo 646.66.61 De prijs van de bus bedraagt 250 fr. 
RIJMENAM: Aspergefestival in de Dits Feesthoeve te Rijmenam. Va
naf 19 uur. Telefonisch reserveren 015/51.65.75. Org.: VU-
Bonheiden-Rijmenam. 
EKEREN: Sociaal dienstbetoon door VU-Ekeren in zaal ,,De Boter
ham", Veltwycklaan 23. Van 13u30 tot 14u30. 
KAPELLEN: Stadsbezoek aan Mechelen met o.a. Speelgoedmu
seum Inl : 664.79.61 Org. FW-Kapellen. 
BERCHEM: Reis naar Knokke. Vertrek 8u30 Berchem station. Te
rug rond 18u. Prijs leden: 850 fr., met-leden 950 fr. inbegrepen war
me maaltijd, autobus + drinkgeld chauffeur. Inschnjven bij mevr. Ver-
plancke, 449 93.79, mevr. Devro 239.13.08 en mevr. Van Beeck 
321.73.60. Org. FW-Berchem. 

22ste lilieienaolitliai 
te Geei-Elsum 

Op zaterdag 31 mei organiseert de 
Volksunie van het arrondissement 
Turnhout haar traditioneel arr. ,,Meie
nachtbal". De 22ste uitgave van dit bal 
gaat dit jaar met door in de Geelse Ge
meentelijke Feestzaal, doch wel in de 
Feestzaal van de Geelse parochie El
sum. Het bal vangt aan om 20u en de 

muzikale omlijsting wordt verzorgd door 
het orkest ,,The New Image" 

Alle VU-leden en -sympatizanten van 
het arr Turnhout (maar ook daarbui
ten') worden dus op zaterdag 31 mei 
verwacht in de parochiezaal van Elsum. 
De inkomprijs bedraagt 100 fr 

Voor nieuwe abonnees en voor wervers 

Ellie vueek 1 gratis 
weelieindje* 

vakantie met WIJ 

vu op TV 
Het VNOS-programma van vrijdag 23 

mei 1986 om 19.15 uur op BRT-1 bevat 
volgende onderwerpen: 

Een reportage over, ,Het verdriet van 
het Waasland" waarin aandacht 
besteed wordt aem de bedreigingen 
voor deze streek: de uitbreiding van 
Doel, de aanleg van de grote Ring, de 
verloedering van de linkeroever van de 
Schelde, de ruilverkaveling, de teloor

gang van de textiel- en scheepst>ouw-
nijverheid; met medewerking van 
volksvertegenwoordiger Nelly Maes, 
Jan D'Hollander (De Wielewaal) en 
Maddy De Blieck (scheepswerf Boel); 

In de rubriek „Uit de Wetstraat" een 
gesprek met senator O. Van Ooteghem 
over zijn voorstel tot opslorping van de 
jeugdwerkloosheid. Verder de VNOS-
nieuwsrubriek en in ,,Mensen van bij 
ons" een portret van een jonge werklo
ze: ,,Josette". 

Niet vergeten: BRTV 1 om 19u15l 

De prijzenregen houdt aan 
ondanks het prachtige weer, 
ook voor Johan Deraedt uit 
Brugsesteenweg 555 te 9910 
Mariakerke. Deze nieuwe 
abonnee kan met drie gezellen 
van zijn keuze op onze kosten 
naar Dults-Oost-België. Het 
weze hem gegund, van harte I 

Oe weekends gaan m vanaf 1 oM 1986 

Ook gij lezer kunt iemand ge
lukkig maken want de nieuwe 
WU-abonnee die gij aanbrengt 
maakt kans op een weekeinde in 
het land van onze vrienden van 
Duits-Oost-België. En omdat het 
ene plezier het andere waard is 
maakt U als werver eveneens 
kans om een van de weekends 
voor wervers te winnen, f ^ad -
pleeg vlug het lijstje van de trek-
kingsdata! 

V/oor de wervers 
D Wie tussen nu en 20juni een 
nieuwe WU-abonnee aanbrengt, 
heeft kans om een van de vijf 
weekends voor wervers te 
winnen. 

V/oor nieuwe WIJ-abonnees 

Ü Wie tussen nu en 20 juni als 
nieuwe WU-abonnee wordt inge
schreven, heeft kans om een van 
de 15 weekends te winnen! 

Met z'n vieren! 
• Een vakantiewoning voor 4 perso
nen in Durts-Oost-Belgiê. 
* De huur van het vert>lijf. 
• De verblijfstaksen 
• het waterverbruik. 

Total* waard* 2.000 fr. 
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Zóhoorthd 
Kwalitatief Inoogstaande produl<ten en al<tuele 
vormgeving. 
Aan prettige prijzen. 
Dat alles kunnen wij U garanderen. 
En vooral uitgebreid tonen. 
In onze 4.500 nn̂  toonzalen te Edegem en te Brussel 
bent U van harte welkom. 
En mocht U, spijtig genoeg, verhinderd zijn om ons 
te bezoeken, vraag dan schriftelijk onze katalogus 
aan bij ons hoofdhuis. 
Wij sturen U dan meer dan 130 biz. ideeën en 
mogelijkheden en meteen een overzicht van ons 
uitgebreid gamma meubilair in hout en kunsthars. 
Van zitkomfort, scheidingswanden, brandkasten. 
Van klasseermateriaal en bibliotheekinrichtingen. 
Van salons, projekt- en systeemmeubilair. ., 

Te veel om op te noemen. Zonder de minste 
verplichting. Wel even naam en funktie vermelden. 
Alleszins dank voor Uw belangstelling. 
P.S. Ons Domino-gamma (zie illustratie) alleen al is 
Uw bezoek overwaard. Tot kijk. 
Hoofdhuis: 
Mechelsesteenweg 186, B-2520 EDEGEM 
Tel. 03-455.75.51 (20 I.) - Telex 35.061 B 
Bijhuis: 
Montoyerstraat 10, B-1040 BRUSSEL 
Tel. 02-512.99.18 (5 lijnen) 
Toonzalen open: 
— in Edegem (ma. t/m zat. van 9 tot 18 uur) 
— in Brussel (ma. t/m do. van 8.30 tot 17.30 uur 

vrijdag van 8.30 tot 16.15 uur). 

g.' â "" 

, (3* - r <-> f̂t-̂ _ 

BULO 
KANTOORMEUBELEN N.V. 

UW specialist-
kantoorinrichter 
4.500 m̂  toonzalen 
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VU- en VUJO-bestuur vernieuwd 

Verionging 
een feit bij afdeiing Tienen 

Op 6 mei l.l. hadden in Tienen de verl<iezingen plaats met het oog 
op aanduiden van een nieuwe bestuursploeg voor VU en VUJO. De 
grote groep aanwezige stemgerechtigden koos duideiijk voor een 
Jonge pioeg. Verjonging een feit in Tienen dus. 

De afdeling Tienen mag terecht zeer 
jong genoemd worden Sinds de vori
ge gemeenteraadsverkiezingen ken
den zowel VU als VUJO een ware bloei 
Dit was mede te danken aan de verkie
zingsuitslag die meteen (de eerste keer 
dat de Volksunie onder die naam deel
nam) zorgde voor twee schepenen en 
één OCMW-raadslid Vital, Theo en Jos 
doen het goed, en dit was ook te mer
ken bij de verkiezingen 

Praatshow 
Voorzitter Joris Matthijs had de kie

zers opgeroepen voor een jonge ploeg 
te stemmen Tenslotte, aldus de voor
zitter, zijn ZIJ het die het in de toekomst 
gaan moeten doen Tijdens de kiesver-
richtingen werd er een praatshow ge
houden o I V Mare Duysters, met me
dewerking van Willy Kuijpers 

Uittredende voorzitters waren Joris 
Matthijs voor de VU en Eddy Poffé voor 
de VUJO ZIJ kunnen terecht fier zijn 
over het werk van de voorbij jaren De 
VU slaagde enn om een vooraanstaan
de plaats te veroveren in het politieke 
leven m Tienen Terecht kunnen we 
stellen dat het de meest aktieve partij 
was Even terecht moeten we aanstip
pen dat de VU van alle partijpolitieke 
formaties het dichtst bij de bevolking 
stond, hetgeen dan ook duidelijk ver
taald werd bij de gemeenteraadsverkie
zingen 

De VUJO trok met minder dan veer
tig nieuwe leden aan, en werd op deze 
manier de jongste en meteen grootste 
afdeling van het arrondissement Leu
ven De jaarlijkse zangavonden werden 
een vaste waarde in het Tiense kultu-
rele leven, en kenden een stijgend suk-
ses, ook door de groeiende aanwezig
heid van niet-VU mensen uit de brede
re Vlaamse Beweging Tevens zorgde 
de VUJO voor het maandelijks verschij
nen van een eigen tijdschnft, in nauwe 
samenwerking met de VU IHet aantal 
lezersbrieven bewees vlug de invloed 
op het lokale politieke vlak 

Erfenis 
Als bekroning van het werk, werd nu 

besloten een nieuw bestuur te verkie
zen voor zowel VU als VUJO Als voor
zitter van de VUJO kwam Bert Valke
niers uit de bus Deze student is reeds 
méér dan zeven jaren begaan met het 
wel en wee van de VU JO-Tlenen, en be
hoorde tot de oprichtersgroep 

Als zoon van zijn vader, schepen van 
Openbare Werken Vital Valkeniers, 
wenst hij de volgende jaren, tesamen 
met het bestuur, een konsekwente 
Vlaamse koers te varen In Tienen is er 
immers, na zovele jaren, nog heel wat 
te doen op Vlaams vlak, zelfs op louter 
taalvlak Denken we maar aan de nega-

M E U B E L E N «DE K E I Z E R 
- Ges( henkartikelen 

Onklopbare prijzen 
in kleinmeubels en salons 
(speciale voorwaarden voor trouwers) 

Openingsuren: Di. i j. van 13 tot I t u. 30 
» 10 tot 19u. 30 

14 tot I t u . 

Zaakvoerder 
Staf Kiesekoms 

KEIZETISTRAAT 2 - 1740 TERNAT 02-5«2.22.22 
(op slechts 15 km van Brussel-centrum) 

ADVERTENTIE 

Halle-Vilvoorde 

Vrijdag 30 mei 1986 
20 u. 30 

Arrondissementsraad 

benedenzaal COLLEGIUM 

Brusselstraat te Groot-Bijgaarden 

VU-Streel(pers 
In heel Vlaanderen verschijnen tien

tallen Volksunie-publikaties onder de 
meest diverse titels ,,WIJ-in-
Zedelgem", ,,de Boerenkrijg", ,,de 
Goedendag", ,,'t Leeuwke", en noem 
maar op Van enkele van deze vaak 
prachtig uitgegeven VU-blaadjes ont
vangen WIJ steeds een eksemplaar Van 
andere kennen wij ternauwernood de 
naam 

Hierbij verzoeken wij U van elk VU-
persorgaan dat in uw streek verschijnt 

één nummertje naar ons door te sturen 
Dit kan bevruchtend werken in beide 
richtingen En bovendien komt het al
dus ook terecht in het VU-archief, waar
door het bewaard blijft voor ons aller na
geslacht 

Deze dnngende oproep geldt dus 
voor èlle VU-pamfletten, -tijdschriftjes 
en andere -publikaties Wij zijn U nu 
reeds dankbaar 

Ons adres'' WIJ, Streekpers, Barn-
kadenplein 12,1000 Brussel 

tieve invloed van de taalgrens, die net 
naast Tienen loopt 

Voorzitter van de Volksunie werd Ed
dy Poffé Eddy leidde VUJO-Tienen ge
durende de voorbije dne jaren in stevi
ge Vlaams-nationale banen Naast de 
aangroei van het ledenaantal en het in
voeren van eersterangsaktiviteiten als 
de zangavond en het infoblad, slaagde 
hij enn om VUJO-Tienen ook buiten de 
stadsgrenzen de nodige bekendheid te 

^geven Zo waren er de uitstappen naar 
Diksmuide en Voeren, evenals de op
gemerkte aanwezigheden op de arron
dissementsvergaderingen in zijn kiel
zog stapten vier eindere VU-jongeren 
mee in het VU-bestuur 

Uit het bovenstaande blijkt duidelijk 
de verjonging van het VU-tsestuur via de 
VUJO Langs deze weg wensen wij dan 
ook de uittredende bestuursleden en 
voorzitters van VU en VUJO van gan
ser harte te danken voor hun inzet en 
volharding, waarmee zij de VU en VU
JO gemaal<t hebben tot wat ze nu zijn 
De jongeren van vandaag zijn er fier op 
zulke erfenis te krijgen, en zullen alles
zins hun uiterste best doen om ze met 
te iaten verloren gaan 

VU en VUJO-Tienen ad multos 
annos' 

(WattwVto) 

BRABANT 
MEI 
22 

23 

23 

23 

23 

WEMMEL: Afdelingsbestuursverkiezingen ih Kafee Hooghuis, Mer-
chemsesteenweg 98 Van 19u30 tot 22 uur 
HEKELGEM: Afdfelingsbestuursverkiezingen in Cultureel Centrum, 
Abdijstraat 6 Van 20 tot 22 uur 
MERCHTEM: Afdelingsbestuursverkiezingen in Gemeentelijke 
Feestzaal, St Guduladreef te Hamme Van 20 tot 22 uur 
TERNAT: Afdelingsbestuursverkiezingen in Kafee Uilenspiegel, 
Kerkstraat 24 Van 20 tot 22 uur 
STRIJTEM-ROOSDAAL: Voordrachtavond „Het gehandicapte kind 
in het gezin De verlengde minderjangheid" In het Sint-Franciskus 
Instituut, Lostraat 12 te Strijtem Aanvang 19u30 Org Med Ped 
Inst 

25 LIEDEKERKE: Busuitstap naar Mechelen voormiddag geleid stads-
bezoek, namiddag met parkgids in dierenparkt Planckendael Ver
trek café Pajot om 8u Inschrijven 053/66 85 49 Org VI Kring 

26 WOLVERTEM-MEISE: Om 20 u spreekt Toon Van Overstraeten, VU-
senator in de Waalse Gewestraad, in de Sportschuur, Populierenlasm, 
Wolvertem Org Karel Bulsfonds Meise^Wolvertem-Oppem 

26 MEISE-WOLVERTEM: Afdelingsbestuursverkiezingen in de Sport
schuur, Populierenlaan Van 19u30 tot 21u30 

26 LENNIK: Voordracht „Kindermishandeling Vandaag'" in de Verga
derzaal, Markt 15 te Lennik Aanvang 20 uur Org FACW i s.m 
PJIAC, 

27 HALLE: Afdelingsbestuursverkiezingen in Taverne Rustig Hoekje, 
Minderbroedersstraat 1 Van 19u30 tot 21 u30 

27 SINT-PIETERS-LEEUW: Afdelingbestuursverkiezingen in zaal Mo
lenhof, Mekingenweg Van 20 tot 22 uur 

31 VOSSEM: Groot bal ISjaarVU-afdeling-Vossem In zaal Edelweiss, 
Vossemberg 13, Vossem-Tervuren Orkest The Golden Bis Band en 
Studio Mach I Aanvang 20u30 Inkom 100 f r , voorverkoop 80 fr 

JUNI 
1 LENNIK: Optreden 't Kliekse in het Sport- en Ontmoetingscentrum, 

Algoetstraat Aanvang 19u45 Inkom 125fr,CPJen -i-3pas 75fr 
Voorverkoop 100 en 50 fr Org Vlaamse Knng Lennik i sTn Wel
zijnswerk Leda en FW-Lennik 
SINT-ULRIKS-KAPELLE: Afdelingsbestuursverkiezingen in Kafee 
Centrum, Kerkstraat 9 Van 20 tot 22u 

Aktief, binnen en buiten... 

Viaamse Kring 
Paiotteniand bioesemt 

De Vlaamse Kring Pajottenland met sociale zetel In de Vijf hoekstr. 
15, 1770 Liedekerke en aangesloten bi) de Federatie van Vlaamse 
Kringen van Brabarrt, heeft reeds een druk voorseizoen achter de rug. 

Net voor de jaarwisseling stonden de bestuursleden eigenhandig 
in voor de volledige hernieuwing van het lokaal: cafe „PaJot", Sta-
tionsstr. 7 te Liedekerke. Herberg, vergaderzaal en 't lokaal voor So
ciaal Dienstbetoon werden in een nieuw kleedje gestopt. 

„Potje del(" 
Op 11 januari werd dit officieel geo

pend met een ,,potje dek", naar alou
de Liedekerkse gewoonte 

Zaterdag 1 februari steunde onze 
kring de sympatieke kwisavond ten 
voordele van ,,Begeleid Wonen" te 
Roosdaal Een organisatie die zich be
kommert om jongeren met aanpas-
singsmoeilijkheden en een tijdelijk 
oponthoud is tussen school en maat
schappij Onze Vlaamse Kring behaal
de er een mooie derde plaats na een 
spannende nek-aan-nek-race 

De bestuursverkiezingen van 21 fe
bruari brachten grote vreugde Onze 
voorzitter, Roger Couck, werd bij een-
pangheid van stemmen herbevestid in 
zijn mandaat De nieuwe raad van 
bestuur werd meteen uitgebreid met 
vier leden 

Dit sukses werd ekstra betoost op de 
informatie- en degustatieavond van 
,.Wijnen uit de Bordeaux-streek" op 22 
maart met als gastspreker ir Van Lief-
feringe 

Op 8 maart werden de fotografische 
geneugten geprikkeld bij de prachtige 
diamontages in overvloeiing, voor
gesteld door dhr R De Pauw die hier
mede diaklub „Bandia" uit Blankenber
ge alle eer aandeed 

Bij de beesten af... 
Zondag 25 mei zal de jaarlijkse bu-

suitstap naar een Vlaamse stad plaats
vinden, ditmaal naar Mechelen In de 
voormiddag een geleid stadsbezoek en 
gedurende de namiddag zal een park-
gids ons alle wetenswaardigheden over 
het dierenpark Planckendael vertellen 
Over beide uitstappen kan U meer in
formatie bekomen bij dhr A Gheysels, 
organisatieverantwoordelijke. Papen-
berg 94 tel 053/66 16 06 

Dhr Peter Segers, penningmeester, 
zal op zaterdag 3,10 en 17 mei van 10 
tot 12 uur in het Sociaal Centrum aan
wezig zijn om ü te helpen bij de aangifte 
van personenbelasting Deze dienst
verlening IS geheel gratis en vnjblijvend 

Zaterdag 5 juli zal ons traditioneel 
Barbecuefeest doorgaan in de Sport
schuur Daatmet Een lekkere hap, een 
stevige pint en muzikale attrakties zui
len op de spijskaart prijken Hartelijk 
welkom en graag tot dan i 

Johnny De BralMinter, 
sekretarts 

Nieuws 
uit Leuven 

Het verbond-VOS houdt elke eerste 
zondag van de maand, vanaf 11 u zit-
dag in zijn lokaal, Sint-Jan, Martelaren-
plein 2, station, Leuven 

Op dit ogenblik is het vooral belang
rijk voor de oud-krijgsgevangenen, m 
het bezit van de groene kaart, die de no
dige formulieren, roze en groene, kun
nen bekomen, die ingevuld moeten 
worden, om terugbetaling te bekomen 
van geneesmiddelen en geneeskundi
ge zorgen Men kan op deze zitdag na
tuurlijk ook alle uitleg krijgen i.v m. de
ze formulieren. 

U. als 

VLAIVIING 
sluit aan bij het VV Z ziekenfonds van uw streek' 

V V Z doelsteltingen 
— uttboiivtf van een Vlaams met partij politiek gebonden ziekenfondswezen 
— Vlaamse autonomie m de ziekteverzekering en de gezondheidszorg 
— medewerking aan de uitbouw van een Vlaams sociaal front 

Vlaamse ziekenfondsen aangesloten bij de V V Z 
Provincte Antwerpen 

1 Ie Dien Mechelen Hoogstratenplein 1 2800 Mechelen. tel 015-206613 
2- Ie Dien Turnhout Turnhoutsebaan 15 2400 Mol tel 014-312716 
3 Vlamat Amerkale 137 2000 Antwerpen lel 03 237 77 78 

Provincie Brabant 
4 V Z één Schapenweg 2 1900 Ovenjse lel 02-687 95 42 
5 Brabant Groen ngenveld 15 1684 Gook iel 02 532 03 29 
6 Brabantia N noofsesleenweg 286 1080 Brussel ie! 02 523 87 77 
7 Cembel Leuvensebaan 43 3300 Tienen tel 016-81 34 35 
8 Leda Markt 15 1680 Lenn k tel 02 532 01 72 
9 Vlaamse Ziekenzorg Kaatslraat 4 ic 1760 Roosdaal tel 054 33 45 81 

Provincie Limburg 
10 A V Z Limburg Cenlrumlaan 11 bus 6 3600 Genk tel 01135 67 53 
Provincie Oost Vlaanderen 
11 Randria Hoisiraal 2 l 9000 Gent tel 09123 52 27 
12 Flandna Land van Rode PoeisUaai 40 9220 Merelbeke tel 091 30 79 09 
13 Flandna MeettesJand Leopoidlaan 40 9900 Eeklo tel 09177 23 51 
14 Schelde Dender Durme Lokerenbaan 16 9140 Zele let 062-44 83 p3 
15 Vlaamse Ardennen Veldeman l 9660 Brakel tef 055-42 50 30 
16 V M Waasland Oude Zandstraal 14 2750 Beveren lel 03-775 66 66 
Provincie West Vlaar>deren 
17 Het Brugse V r j ^ Suveestraai 2 8000 Brugge lel 050-33 22 24 
18 West Flandna Kortri)k Graal &w van Namenstr 7 6500 Kortnjk 
19 West Flandria Roeselare Zuidstraat i8 6800 Roeselare iel 051 20 83 45 

Vereniging van \2^fllF Ziekenfondsen 
VVZ sekretanaat Graaf Gwijde van Namentfrsat 7, 8S00 Kortn|k (tel QS^TIMM) 



wm 

26 mt 
Bestuursverkiezingen bij VU-Wetteren 

Op vrijdag 25 april 1986 hield de VU-afdelIng Wetteren zijn drie
jaarlijkse statutaire bestuursverkiezingen. Deze verkiezingen waar 
van meer dan gewoon belang daar die nieuwe bestuur de gemeen
teraadsverkiezingen van 1988 zal voort>ereiden. 17 mannen en vrou
wen zullen één en ander in goede banen hopen te leiden. Het dlna-
mlsme en enthoesiasme waarmee deze mengeling van oude en ver
trouwde figuren met nieuwe krachten van start is gegaan laten 
duidelijk het beste verhopen. 

Wijkverantwoordelijken zullen aktie 
voeren rond de noden van de bevolking 
van elke wijk, ze willen er zijn voor alle 
groot-Wetteraars, ook maar niet alleen 
voor de vrienden VU-leden. Dit nieuwe 
VU-bestuur hoopt de gewone man in de 
straat ervan te kunnen overtuigen dat 
er een alternatief bestaat voor de wei
nig kreatieve, dure en milieu
onvriendelijke politiek van de meer
derheid. 

Daarnaast wer der per gemeentelij
ke kommissie een werkcel opgericht 
waarin de diverse verantwoordelijken, 
samen met onze gemeenteraadsleden 
Paul Lelièvre en Gust Van Den Brande 
en ons OCMW-raadslid Mare Van Dur-
me, een positieve oppositiepolitiek zul
len voorbereiden voor interventies in de 
gemeente- en de OCMW-raad. Hierbij 

volgt de samenstelling van het nieuwe 
bestuur, waarvan de gemiddelde leef
tijd van de leden ongeveer 35 jaar is: 

Voorzitter: Herman De Wulf 
Ondervoorzitter: Hendrik Bauwens 
Sekretaris: Guy Clinckaert 
Penningmeester: Michael Van Im-

schoot 
Propaganda: Luc Eeckhout, Gaby 

Vagenende en Francis Van Lindt 
Persverantwoordelijke: Francis Van 

Lindt 
Organisatie: Julien Van Der Haegen, 

Renaat Meert en Gaby Vagenende 
Jongerenwerking (VUJO): Luc 

Eeckhout 
Dienstbetoon: Renaat Meert en Mau-

rits Vion 

Vorming: Luc Eeckhout 
Vrouwenwerking: Lou Bauwens 
Leden en abonnementen: Michael 

Van Imschoot 
Overige bestuursleden: J.M. De Co-

ninck, Romain Pieters, Dorothy Scheer-
linck, Lucienne Rasschaert, Lieve Mer-
tens en Herman Swartebroeckx. 

Francis Van Lindt en Maurits Vion 
werden aangeduid als bijkomende af
gevaardigden voor de arrondisse-
mentsraad, met als plaatsvervangers 
Jean-Pierre De Coninck en Julien Van 
Der Haegen. 

F. Van Lindt 

Tombola 
Uitslag tombola op de inkomkaarten 

«'an de kleinkunstavond met Jan De 
Wilde & Herman Elegast. 

De nrs: 2538 — 4871 — 1080 — 2507 
— 4024 — 2913 — 3655 — 2536 — 499 
— 4328 

De prijzen zijn af te halen bij André 
Vergeylen, Biezenstraat 20,9290 Ber-
lare. Eventueel telefonische afspraak: 
052/42.25.05. 

VU-Aaist-Centrum 
koos nieuw bestuur 

Het nieuw bestuur van VU-Aalst-
Centrum is samengesteld als volgt: 

Voorzitter: Dirk De Brul 
Ondervoorzitter: Frans Roggeman 
Sekretaris: Marcelle Tack-De Ganck 
Penningmeester: Arseen Carlier 
Leden: Gaby Baetens, Leen Boel, 

Roger Carael, Jan Caudron, Danny De-
nayer, Wilfried Geerts, Lieven Goubert, 
Julien Librecht, Dries Muyiaert, Gustaaf 
Slagmulder, Michel Vam Brempt, Wim 
Van Cauter, Roel Van De Plas, Willy 
Van Mossevelde en Karel Van Reeth. 

Hel afdelingssekretariaat is ge
vestigd in de Pontstraat 27, Aalst en is 
alle werkdagen open tijdens de kantoo
ruren. Men kan er ook telefonisch te
recht via het nummer 053/21.14.97. 

Gents FVV 
bezoekt parlement 

Zaterdag 7 juni 1986 reist FVV-
Gentbrugge-Ledeberg in samenwer
king met Dr. J. Goossenaertskring 
Gentbrugge naar Brussel voor een be
zoek aan het parlement: gids is Sena
tor O. Van Ooteghem. Middagmaal te 
verkrijgen (koude schotel met frites) aan 
200,- F mits vooraf inschrijving. Namid
dag bezoek aan kasteel van Gaasbeek. 
Terugkeer naar Gent langs de 
Zwalmstreek (klein oponthoud). 

Vertrek: 8.45 u. Ledebergplein — 9 
u. Parking Dienstencentrum Gentbrug
ge (terug thuis rond 21 u.). 

Prijs: 220,-F per persoon — 120,-F 
kinderen tot 12 jaar. 

Inschrijven vóór 1 juni bij: Hildegard 
Callewaert, Merelbekestraat 10 te Mel-
le, tel. 30.80.83 en Lieve Robert-
Bogaert, Weverboslaan 26 te Gent
brugge, tel. 31.19.41. Iedereen 
welkom I 

LIMBURG 

Gent naar 
Diksmuide 

Jaarlijkse busreis naar de IJzerbede
vaart op zondag 29 juni a.s. Prijs bus + 
zitplaats VOS: 230,-F per persoon. 

Opstapplaatsen: Evergem dorp: 7 
u.; Wondelgem Vierweegse: 7.10 u.; 
Dampoort Dieleman: 7.20 u.; St 
Amandsberg (gemeentehuis): 7.25 u.; 
St Amandsberg (Colombo): 7.35 u.; St 
Baafsplein (KNS): 7.45 u.; St Pie
tersplein; 7.50 u.; St Pietersstation: 
7.55 u.; Ledebergkerk: 8.10 u. 

Vertrek te Diksmuide om 15 u. be
zoek aan Duits militair kerkhof te 
Vladslo en daarna bezoek aan de brou
werij Oerbier te Esen. 

Vertrek uit Esen rond 19 u. en aan
komst te Gent rond 21 u. 

Inschrijvingen vóór 15 juni bij: Mau
rits Vandewoestijne: tel. 26.24.00; 
Achiel Behiels: tel. 28.18.07; Raf Rom-
baut: teL 31.09.74; A. Van Bouchaute; 
tel. 29.26.74. 

VU-Berlare 
in iiet nieuw 

Hier de samenstelling van het nieu
we VU-bestuur van Berlare-Overmere-
Uitbergen. 

Voorzitter: André Vergeylen 
Ondervoorzitter: Leopold Coppens 
Sekretaris: Eric Van Hauwermeiren 
Penningmeester: Louis Christiaens 

Propaganda: Ludwig JaÈobs 

Organisatie: Paul Jacobs 

VUJO: Carlos Scheirs 

Leden en abo: Christine Petit 

Bestuursleden: A. De Palmenaer, A. De 
Martelaer en Marteen De Bruyne. 

MEI 
23 

23 
24 

25 

26 

BEVERST-SCHOONBEEK: Veldminivoetbaltornooi. Inschrijven vóór 
10 mei bij Jan Vandenbroek, Beverststr. 36 en Roeben Jos, Lin
destraat 10 te Beverst, en Crals Willy, St.Lodewijkstr. 65, Schoon
beek. Org.: VU-Schoonbeek-Beverst. Ook op 24 en 25 mei. 
MUNSTERBILZEN: Opening voetgangerstunnel ,,C.H.T.". 
MUNSTERBILZEN: Deelname van VU-Munster aan voetbaltornooi 
te Beverst, een org. van VU-Beverst. Ook op 25 mei. 
MUNSTERBILZEN: Bestuurs- en stichtingsvergadering vzw „de Ka-
bots" om lOu. in lokaal Bloemenhof te Munsterbilzen. 
MUNSTERBILZEN: Bestuursvergadering van VU-Munsterbilzen. Lo
kaal Bloemenhof om 20 uur. 

JUNI 
9 MUNSTERBILZEN: Paul Daels komt naar Munsterbilzen in cafeta

ria om 20 u. in de Kabots. org. DF-Munsterbilzen en Bilzen. FVV-VTB-
VAB en VU. Voordracht: ,,IJzerbedevaarten in verleden, heden en 
toekomst". Iedereen welkom. 

n VU-provincieraadslid, zelfstandige 
met kommerciële ervaring, zoekt werk. 
(W-O.VI.). Die ,,Wij-lezer" die iets wil 
aanbieden schrijve naar prof. Jef Mat
ton, VU-ondervoorzitter, Gust. Desmet-
laan 11 te 9831 Deurle. 

• Appartement te huur in De Haan aan 
Zee. Voor juli en 1/2 augustus. Opbel
len rond 20 u. 050/82.44.63. 

Te Koop 
n Boussu-en-Fagne (tussen Samber 
en Maas) op 100 km van Brussel. Ste
nen landhuis: 150 m2 woonruimte en 
50 m2 nog in te richten. Inger. badk. en 
2 toiletten. Op terrein van 920 m2 -i- bij
horend weiland van 5.500 m2. (ideaal 
voor camping). Prijs: 2.100.000 fr. Tel.: 
Dhr. Simon, 0033/60.02.19.70. 

D * 22j. met A2 diploma Economi
sche afdeling -h laatste jaar A6 Al 
Boekhouden-fiskaliteit (avondleergan
gen), aktief in de jeugdbeweging, vrij 
van militaire dienstplicht en reeds 1 j . 
ervaring als bediende, zoekt een be
trekking in het Brusselse of op de as 
Brussel-Ninove-Aalst-Gent. Voor inl. 
zich wenden tot Senator-Burgemeester 
Dr. J. Valkeniers, lel. 02/569.16.04. 

D 19j. jongeman met A2 diploma 
menswetenschappen, kennisvan dac
tylografie, en 1 j . ervaring als opsteller, 
zoekt een betrekking als bediende in 
het Brusselse of op de as Brussel-Halle-
Edingen-Geraardsbergen-NInove-
Aalst. 

Voor inl. zich wenden tot Senator-
Burgemeester Dr. J. Valkeniers, tel. 
02/569.16.04. 
D Tweetalige (Nedertands-Frans) li
centiaat vertaler Duits en Spaans met 
goede kennis van Engels en beginnen
de kennis van Portugees, zoekt een be
trekking na militaire dienstplicht die ein
digt op 30.09.86. 

Voor inl. zich wenden tot Senator-
Burgemeester Dr. J. Valkeniers, lel. 
02/569.16.04. 

n Bedrijf in ,,Limburgse Kempen" 
(omgeving Genk) vraagt technische be
diende: 

— 25 è 30 jaar, sterke persoonlijk
heid, werklustig, gemotiveerd, A2 en 
enkele jaren ervaring op tekenbureel 
en/of technisch bureelwerk. 

Taakomschrijving: aankoop - offerte 
- verkoop - tekenwerk - assistentie van 
de direktie. 

Zijn er kandidaten in VU-rangen? 
Curriculum vitae insturen bij: J. Cup

pens, Eerste Schepen, Zandber-
gerslraat 22,3670 Maaseik, die de sol
licitaties zal overmaken. 

D 26-jarige jongeman, bediende van 
beroep, diploma handel-sekretariaal en 
dactylografie (N) zoekt een passende 
betrekking. Voor inlichtingen zich wen
den: O. Van Ooteghem, senator, A. 
Lonquestraat 31, 9219 Gentbrugge. 
Tel.: 091/30.72.87. 

OOST-VLAANDEREN 
MEI 
23 

25 

25 

31 

RONSE-KLUISBERGEN: Kaas- en Wijnavond in de Sint-
Franciscuskring, Elzelesteenweg te Ronse. Gastspreker is Toon Van 
Overstraeten. Aanvang: 20 uur. Org.: VU-Ronse-Kluisbergen. 
AALST: Ie Familiewandeltocht door het natuurgebied „Het Os-
broeck"onder leiding van gids. Verzamelen om 14u30 aan het cafe
taria van het sportstadion. Org.: VU-Aalst-centrum. 
GENT-SINT-PIETER: 4de Varkensfestijn in lentestijl vanaf 12u30 te 
Vurste, Akkerbos 3. Org.: VU-Gent-St.-Pieters. 
ERTVELDE: Tentoonstelling werken van Ann Van de Velde in het 
Vlaams huis de Veldbloem, Hoge Averijstraat 5. Deze tentoonstel
ling loopt tot en met 22 juni. Inr.: Vrienden van het Vlaams Huis. Open 
op woensdag-donderdag-vrijdag vanaf 17u; zaterdaf vanaf 14u; zon
dag vanaf 10u. 

JUNI 
1 DESTELBERGEN: Natuunwandeling door Heusden. Vertrek om 14u. 

aan de kerk te Heusen. Org.: Goossenaertskring Destelbergen-
Heusden. 
DENDERLEEUW: Dansavond Volksunie Groot-Denderleeuw. Zaal 
Botjeshof, Langestraat 32, Welle. Aanvang: 20u30, Inkom: 50 fr. 
AALTER: Aperitiefvoordracht over het pariement en het Heizeldra-
me. Spreker: Frans Baert. Aanvang: 10u30. Zaal Pax. Org.: Dr. J. 
Goossenaertskring Aalter. 

Viaams Verliond 
voor Gepensioneerden 
ook in Aalst 

Wist U dat er naast de politiek uit
gesproken bonden voor gepensioneer
den er ook in onze streek een echt 
Vlaams Nationale vereniging voor ge
pensioneerden bestaat, waar iedere 
Vlaamsgezinde zich thuis kan voelen. 

Naast de behartiging van de belan
gen en de verdediging van onze gepen
sioneerden brengt ons Verbond een 
waaier van ontspanning en socio-
kulturele aktiviteiten, die de andere 
bonden ons benijden. Om de 14 dagen 
is er een vergadering (2e en 4e don
derdag). 

Beurtelings bieden we interessante 
voordrachten, diavoorstellingen of 
films, afgewisseld met 3-koningen- en 
St.Maartenfeesten, vader- en moeder
vieringen, Kerst- en Paasfeesten enz... 
2 maal per jaar voor een periode van 8 
dagen aan zee (in groep). 

Deelname aan onze Vlaamse mani
festaties: Zangfeest, IJzerbedevaart, 
Priester Daensdag, 11 julivieringen 
enz. 

Een uitgebreid (8 bladzijden) infor
matieblad brengt maandelijk onze ak
tiviteiten. 

Volgend jaar vieren wij ons 15 jarig 
bestaan. 

Toetreden als lid kost 250 fr. of bijlid 
150 fr. 

Kontakt opnemen aub met: 
Voorzitter Luk D'Hondt, Nino-

vesteenweg 175 Erembodegem 
(053/21.02.79) 

Sekretaris Des. Temmerman, Korte 
St. Janstraat 19 Aalst (053/78.86.96) 

Penningmeester W. De Ketelbutter, 
Osbroekstraat 47 Aalst (053/21.20.63) 

Angèle Manteau 
over de zaak Weverbergh 

«Gesjoemel met contracten is zwak 
uitgedrukt.» 

«Weverbergh beeft nooit enige leiding 
kunnen verdragen.» 

« Veel auteurs hebben nooit doorzien hoe ze 
door Weverbergh gemanipuleerd werden.» 

Een exclusief interview, 
deze week in 
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,,Een mens van goede wil" 

Jules Schelstraete 
neemt afscheid 

Te Nevele nam VU-raadslid Jules Schelstraete afscheid van de ge
meenteraad. Wie was deze mens van goede wil? Een blil< op zijn lan
ge politieke loopbaan. 

In1952 werd Jules Schelstraete 
lid van de KOO. In 1958 doet hij, sa
men met dokter Jan Wannijn en de 
heer Emiel Van haver, zijn intrede 
in de gemeenteraad. In 1964 wordt 
hij voor 18 jaar schepen. Hij was 
provincieraadslid van 1975 tot 
1985. 

Afscheid en... 
ledereen kon beroep doen op Ju

les ; ólle mensen van Nevele, Hans-
beke, Landegem, Merendree, Poe-
sele, Vosselare, en van ver daar
buiten! Al die mensen hebben 
Jules' leven gevuld; rijk gevuld met 
hun noden en vragen. Op 't Velde
ken stond de deur altijd open. Voor 
iedereen. Rang en stand waren 
van geen tel. Het was zo van
zelfsprekend eenvoudig dat Jules 
hielp, het kon precies niet anders 
dan dat hij tussenkwam en bedis
selde op de gemeente, de provin
cie of op één of ander ministerie. 

En na al die jaren van inzet voor 
zijn mensen, neemt Jules afscheid. 
Tijdens de jongste gemeente
raadszitting zei hij, recht uit het 
hart: ,,lk wil mij terugtrekken als 
raadslid. Ik bedank de raadsleden, 
zonder onderscheid, want ik be
schouw hen allen als mijn vrien
den". En in één adem voegde hij er 
aan toe: ,,Het spijt mij maar zo gaat 
het voor mij niet langer, want voor 

de gemeente heb ik altijd het beste 
gewild". 

... goede raad 
Dit laatste klonk als een raadge

ving, als dé reden van zijn af
scheid ! 

Zou het dan toch waar zijn dat de 
huidige bewindsploeg niet altijd het 
beste wil voor de gemeente ? In el
ke geval, Jules heeft, samen met 
de GBN-VU een andere visie op 
het gemeentebeleid. 

Ik geloof dat wij allen Jules mo
gen danken voor alles. Zijn vriend
schap Is een borg, onze erkentelijk
heid onze dank. 

Jules en mevrouw Schelstraete 
wensen we van harte nog vele ja
ren geluk in hun schoon gezin. 

(Almé Verthrlest) 

M^ 
ZO€K^RC]€ 

* DV5312 Bediende, 2 t j , ongeh , mil 
dienst volbracht, Lennik, zoekt werk Volgt 
avondkursus boekhouden 

* D V 6057 Tuinman, 25j, ongehuwd, Pe
pingen, zoekt dr. gepast werk, o a als privé-
tuinman 

'DV5299 Werkman, 25j Gooik, alle werk 
* D V 5300 Vrouw, Gooik, zoekt werk als 
schoonmaakster in een school, e d — 35 j 
ervanng 

* D V 5304- 20-jange, ongeh Gooik, zoekt 
werk als schoonmaakster 

•DV5342 Vrouw, 18) St.-Pieters-Leeuw, 
zoekt dringend werk Alle werk is welkom 

* D V 5351 Gegradueerde in de kinesithe
rapie met ruime ervaring, 32|, gehuwd, twee 
kinderen, Schepdaal, zoekt werk Talenken
nis "Ned., Fr, en heeft noties van Eng en 
Duits. Bezit rijbewijs B 

* D V 5352 Topograaf, 24j , ongehuwd, 
Gooik, zoekt werk. 

* D V 6016- Vr bediende, 22], gehuwd, 1 
kind, Sint-Pieters-Leeuw, zoekt kantoonwerk 
Talen Ned., Fr, Eng noties Duits 

•D.V6017 Scheikundig ingr, 23j gehuwd, 
1 kind Sint-Pieters-Leeuw, zoekt gepaste be
trekking Bezit rijbewijs 8. 

Kontaktadres- Senator Daan Vervaet, Bra-
bantsebaan 373, 1683 Sint-Laurens-
Berchem Tel kantooruren 02/519 85 28 
Privé 02/532 57.95 (na 18 uur) 
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WEST-VLAANDEREN 

ALLE ROUWKLEDING 
VOOR DAMES EN HEREN 
RETOUCHE TERWIJL U WACHT 

SUCCES KLEDING MEYERS 
BOOMSESTEENWEG 35 - AARTSELAAR 

MEI 

22 KORTRIJK: 6de Gewestelijke I jzerbedevaartavond ,,40 jEtar na de 
dmamiter ing". Om 20 uur in de Concertstudio van BRT 2. Org • 
IJzerbedevaartwerkgroep-gewest Kortrijk 

24 KORTRIJK: In het trefcentrum „West-Randna" , Graaf Gewijde van 
Namenstraat 7: om 18 uur: bestuursverkiezmgen VU-Kortrijk-stad; 
om 20 uur- Barbecue. 

24 IZEGEM: Artistieke uitstap naar Galerij Veranneman in Kruishoutem 
Daarna bezoek museum Dhondt-Daenens, Deurle. Vertrek om 13u30 
(privé-auto's) in de Baronielaan. Org. : VSVK. 

25 lEPER: Fietszoektocht. Vertrek tussen 13 en 14 uur. Lokaal Rem
brandt aan de Menenpoort. Org. • VUJO-leper. 

26 IZEGEM: Flor Grammens en zijn aktiviteiten door palmer Ruysschaert 
(Oostduinkerke). Om 15u. in de bovenzaal van tiet Oud Stadhuis. 
Org . :VVVG. 

31 BRUGGE: Hoe groen is de Vlaamse beweging ? Hoe Vlaams is de 
Groene beweging ' Studie dag in huize Wetterick, Hoefijzerlaan 20 
Aanvang: 9u30. Org.: Vormingscentrum L. Dosfel. Inl.: 091/25.75.27. 

JUNI 

4 IZEGEM: Dia's over de Provence door René Moeyaert. Om 20u. in 
't Spiegelaarke, Brugstraat 47. Org. : F W . 
ZWEVEGEM: Koud Buffet in 't Boldershof, Harelbekestraat 25. Ge
legenheidstoespraak door Noel Decramer uit Komen. Aanvang: 20 
uur Inschrijven bij Herman Van Welden (tot 20/5 056/75 64 93, na 
20/5 056/75.60.93). Deelnameprijs: 500fr. p.p. Org. : Vlaamse Volks
beweging Groot-Zwevegem. 
SINT-MICHIELS-BRUGGE: Bezoek aan de Duinenabdij te Koksij-
de en het Paul Delvauxmuseum te St.-ldesbald. Afreis om 9u30 in 
de Tlllegemdreef (met personenwagens). Org. ; Trefpunt Sint-
Michiels. 

Herdenking te Abbeville en Wakken 

Joris Van Severen: 
46 jaar na zijn dood 

Op zondag 25 me i : jaarlijkse bede
vaart naar het graf van Joris Van Seve
ren en Jan Rijckoort te Abbeville waar 
te 11.30 uur een korte plechtigheid 
plaats heeft. 

De bedevaarders komen samen be
neden aan het kerkhof (Avenue de la 
Chapelle) en stappen in stilte op achter 
de éne krans van rode rozen 

Zoals altijd • geen vlaggen, geen uni
formen, geen uitdelen van pamfletten, 
verkoop van brochures... 

Nadien rijden de bedevaarders naar 
Wakken, hef geboortedorp van Joris 
Van Severen, waar om 17.30 uur een 
mis wordt opgedragen De overledenen 
sedert de vorige bedevaart worden er 
mede herdacht en staan vermeld op het 
gedachtenisprentje, dat tijdens de offer-
gang wordt uigereikt 

Voor verdere inlichtinge • Nationaal 
Studie- en Documentatiecentrum Joris 
Van Severen, G Gezellestraat 18bus 
1, 2630 Aartselaar Tel. 03/887.47.90. 

Aanbevolen huizen 
Loodgie ter 
D a k w e r k e n 
V e r a n d e n n g s w e r k e n 

ALPANROOF 
Tel 

Amer ika le i 237 
2000 A n t w e r p e n 

na 19 u 0 3 - 2 3 8 8 8 4 0 

ZINK - LOOD - KOPER • PVC WERKEN NATUUR- EN ETERNITLEIEN" 
ASFALT - ROOFING • SHINGELS SCHALIEN DAKPANNEN 

SCHOUWEN - REINIGEN EN HERSTELLEN AFVOERBUIZEN RIOLEN 
HANGGOTEN • BEKLEDEN VAN ZIJGEVELS EN CORNICHE 

PLASTIEK- EN GLASKOEPELS EN DAKRAMEN 

GRATIS PRIJSOPGAVE 

K E Ü R E N S - SANITAIR 
VERWARMING 

VAN DER CRUYS 
Assesteenweg 240, Ternat. 

Tel 582 2915 

Toonzaal alle dagen open 
van 9-19 u Zondag gesloten 

Guido NUYTTENS 
Longtinstraat 126 

1090 Brussel 

SANITAIR — ZINK 
ROOFING 

LOODGIETERIJ 
GASVERWARMING 

Tel . 426.19.39 

GELD 

Onmiddel l i jk te b e k o m e n bij 

F R A N S V A N M O O R T E R 
V i j f hu i zen 6, Erpe 

Tel 053-78 1009 en 053-2127 57 

F R A N S S E N S O P T I E K : 

Silhouette 
Marwitz 
Rodenstock 

Herentalsebaan 340, Deurne-Z. 
Tel 03-32108.96. 
Kerkstraat 44, Antv»erpen 
Tel. 03-235.6475. 

verzeker u goed 
en toch. . . 
goedkoper! 

(m^if ERKEND WfftlEKERINOSMAKFtAArt 

BREDA8AAN161 BUS? ?I3QBRASSCHAAT IEL 02/6514Ö 17 

PVBA BERT 

Assesteenweg 101. Ternat 
Tel 02-582 13 12 

VERDELER 
VOLKSWAGEN-AUDI 

q:^^ STUDIO 
- I - J > ' DANN 
02-428 6984 

— Industriële fotografie 
— Mode/architektuur 
— Huweli|ksreportages 

Leon Theodorstraat 36 
1090 Brussel 

ESOX 
STAN PHILIPS 

Groothandel Hengelsport 

Panorama 36 
1810 Wemmei 

Tel 02-478 19 93 

Import Export 

PVBA 
J. BORREMANS-COCK 

& KINDEREN 
Algemene Bouwondernemingen 

Gentsestraat 238 
9500 Geraardsbergen 

Tel Ó54-412589 

WIJ bouwen voor u 
sleutel op de deur 

n.v. de winne -
uyttendaele 

h a n d e l s d r u k k e r i j t y p e - o f f s e t 

f a b n k a t i e o n n s l a g e n - z a k o m s l a g e n 

m i g r o s t r a a t 128 , 9 3 2 8 d e n d e r m o n d e - s c h o o n a a r d e 

t e l 0 5 2 - 4 2 3 3 . 0 4 - 42.39.1j6 

DE PRIJSBREKER 
v a n h e t g o e d e m e u b e l 

Groenstraat 84, 2000 Antwerpen 
Tel 03-236 45 31 
Open van 10 tot 19 u 30 Zondag en maandag gesloten 

KLEDING LENDERS 

Sint-Damiaanstraat 41 
Wommelgem 
Tel 03-353 70 39 

Dames- heren- en kinderkleding 

GEORGES DE RAS PVBA 

Autocars autobus 
ceremoniewagens 

begrafenisonderneming 

Hoogstraat 20 
Lede 

Tel 053-2136 36 

VAKANTIEVERHURING 
VERZORGDE 

APPARTEMENTEN 
KAMERS 

Met kookgelegenheid of met ontbijt 
voor 2 , 4 , 5 personen per week of 
14 dagen 
Reservatie 
Eig E Duysters-Minnaert, de Smet de 
Naeyerlaan 86-88. 8370 Blankenberge, 
tel 050-41 30 70 - 41 36 54 - Krediet
bank 472-7041761-28 

H o u t z a g e r i j 
D E R O O S E N V . 

Algemene hout- en platenhandel 
Schaverij 

AFD NINOVE - 9400 
Steenweg naar Aalst 496 

Tel 053-668386 

AFD OKEGEM - 9471 
Leopoldstraat 114 
Tel 054-3317 51 

054-33 11 49 
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„Vlamingen worden 
zelfbewuster... Stilaan 

Dl EST— Vóór Betty Mellaerts „Kunstzaken" hielp 
presenteren was zij vooral een stem. Alle werkdagen 
tijdens de middagpauze via BRT-1 in ,,Het Vermoe
den": onderhoudende radio met 'n vraaggesprekje, 
een spelletje en veel goede muziek. 

'n Aardige stem inderdaad, een knappe verschijning 
bovendien, en verre van dom. Mellaerts heeft geen last 
van die ziekte waar nogal wat mooie wezens zichtbaar 
onder lijden, met name arrogantie. 

ETTY MELLAERTS is 30. Zij 
genoot een rêgentaatsop-

leiding, deelt, haar leven met 
een vrouwenarts en is moeder van 
een peuter die de Friese naam 
Bregt draagt. Zij woont in een huis 
even buiten Diest. Verrukkelijk an
tieke meubels, enkele aardige 
kunstwerkjes, een fris biertje in een 
betoverend glas. Met Betty in een 
oude leunstoel. 

Overtuigd, 'n tikkeltje onder
koeld en — kan het anders ? — vlot 
pratend. 

WIJ: Aan de muziekkeuze tij
dens uw radioprogramma merkt 
men dat U van kleinkunst houdt. 
Is daar een reden voor? 

B. MeWaerts:,,Ik kies die muziek 
niet zelf. Maar toch zijn het mijn 
wortels in de muziek. Thuis stond 
de radio altijd op, maar mijn ouders 
zijn niet echt liefhebbers van één 
bepaalde soort muziek. 

Toen ik een jaar of 14-15 was en 
ik echt naar muziek ging luisteren 
was de kleinkunst in haar volle glo
rieperiode. Denk maar aan Boude-
wijn de Groot, de kontestatie. Ik 
ging mij daarvoor interesseren en 
raakte geboeid door Van Veen, 
maar ook door de kabaretiers zoals 
Sonneveld, Hermans, noem maar 
op. Omdat voor mij de tekst heel 
belangrijk was en de muziek eigen
lijk slechts bijzaak." 

de kwaliteiten om te oordelen wat 
al of niet in „Kunstzaken" kan of 
moet. 

Kunst, zowel als wetenschap of 
om het even elke discipline, heeft 
haar eigen jargon. Soms menen 
kunstkritici dat het volstaat eterisch 
te praten, totaal onbegrijpelijke din
gen te vertellen die heel zwaar
wichtig klinken, om erbij te horen. 
Wat de inhoud ook moge zijn. De 
bedoeling van „Kunstzaken" is 
precies kunst - in de ruime beteke
nis van dit woord - een beetje toe-

Geschiedenis 
herhaalt zich 

WIJ: Speelt U zelf gitaar of fluit 
of...? 

B. Mellaerts: ,,Neen. Ik speel 
geen instrument. Helaas met. Als 
ik oud word en opnieuw veel tijd zal 
hebben, hoop ik dit toch nog eens 
te leren. 

Als ik terug aan mijn jeugd denk, 
dan denk ik onvermijdelijk ook aan 
de liedjes van toen. Dit was trou
wens de muziek waarover bv. op 
school gepraat werd. Volksmuziek 
heb ik nooit erg goed gekend; het 
betrof dus wel echt het chanson. 
Ook dat van Brei en Brassens... 
Vooral het poëtische element in het 
chanson trekt mij aan." 

WIJ: Was er één bepaald lied
je dat U heel erg aangreep? 

B. Mellaerts: ,,D'rzijn er twee 
die mij nu nog bijgebleven zijn: 
meester Prikkebeen van Boude-
wijn de Groot en de Pastorale van 
Liesbeth List en Ramses Shaffy. 
Verder die Angelsaksische chan
sons van Simon and Garfunkel, 
Cat Stevens,... Het was een leuke 
tijd: de hippies, de lange rokken, 

Betty Mellaerts: „Iedereen moet zijn eigen leven zelf inrichten. Hoe hij 
dit doet is zijn persoonlijke keuze. Ik ben de laatste om daarover een oor
deel te vellen." 

het lange sluike haar, de flowerpo
wer." 

WIJ: Bestaat er nu nog goeie 
kleinkunst in Vlaanderen? Enke
le uitzonderingen niet te na 
gesproken. 

B. Mellaerts: .,Ja hoor. Ik vind 
dat de kleinkunst een duidelijke 
evolutie heeft doorgemaakt. Je 
kunt er niet meer het etiket,,klein
kunst" op kleven. Maar onder de 
noemer „chanson" worden toch 
prachtige dingen gemaakt in 
Vlaanderen. Zowel Raymond van 
het Groenewoud met zijn nummer 
,,Wijd en Zijd" als Johan Vermin-
nen met die unieke Tars Lootens. 
Zeer mooie teksten en knappe mu
ziek. Om er maar twee te noemen. 

De tijd van de zanger met een gi
taar en een glas wijn ergens op een 
zoldertje lijkt voorbij. Het chanson 
daarentegen leeft heel sterk in 
Vlaanderen! 

WIJ: Een overstapje naar 
,,Kunstzaken" op televisie. Heb
ben jullie niet de neiging belerend 
te zijn ? 'n Beetje elitair zelfs. Doen 
jullie niet 'n stukje té nadrukkelijk 
aan volksontwikkeling, net vóór 
,,Hoger Lager" begint? 

B. Mellaerts: ,,Ikzelf heb niets 
met de inhoud te maken. Waarmee 
ik niet gezegd heb dat ik mij daar
van distantieer. Maar ik bezit niet 

gankelijker te maken. Ook ik vond 
het aanvankelijk nogal elitair, maar 
ik meen dat dit stilaan verbeterd is. 

Als je heel gewoon over kunst
voorwerpen praat, nou, dan vinden 
ook niet-specialisten het heel vaak 
mooi. De drempel, om meer men
sen naar een galerij of een ten
toonstelling te laten gaan, wordt 
verlaagd. Al blijft kunst dikwijls 
moeilijk en ontoegankelijk. Maar er 
zijn kunstvoorwerpen die, mits een 
woordje uitleg, plots veel duidelij
ker worden. En leuk om naar te 
kijken. 

Niemand valt erover als je naar 
een voetbalmatch op televisie kijkt 
en je hoort de hele tijd vertellen wat 
er gebeurt. Ook al zie je dit heus 
zelf wel! Datje vier keer een herha
ling ziet van dat ene doelpunt, daar 
schijnt niks op tegen. Mij ergert dit 
mateloos! En zo zit iedereen in zijn 
eigen hokje te kijken. 

Wat niet betekent dat,, Kunstza
ken" volmaakt zou zijn..." 

Bijna 800 keer 
„Het Vermoeden" 

WIJ: Uw radioprogramma 
„Het Vermoeden" heeft de kaap 
van 600 uitzendingen over
schreden... 

B. fAeWaerts: „Ikschat dat wij de 

800 naderen. Het programma start
te vier jaar geleden. Vijf dagen per 
week, zodus." 

WIJ: Wat blijft U persoonlijk bij 
van die honderden, korte vraag
gesprekken? Welke herinnert U 
zich nog? Kunt U het nog alle
maal verwerken? 

B. Mellaerts: „ 'n Paar tientallen 
van die interviews herinner ik mij 
zeer goed. De meesten vervagen 
echter. Het zijn daarenboven niet 
steeds de grote namen die bijblij
ven. Vaak treft de boeiende per
soonlijkheid, of het feit datje goed 
met elkaar opschiet. 

Wat ik er vooral uit geleerd heb, 
IS een massa mensenkennis. En 
het leren luisteren. Evenals het 
aanvaarden van wat iemand zegt. 
Bovendien heb ik er een paar vrien
den aan over gehouden. Ook dat is 
erg belangrijk." 

WIJ: U bereidt zich goed voor 
op zo'n babbel? 

B. Mellaerts: ,,Toch wel. Indien 
het een teaterstuk betreft, dan ga 
ik meestal kijken. Als het een boek 
is, heb ik het steeds gelezen. En 
daar blijft altijd wel iets van bij. 
Maar er zijn er die ik kompleet ver
geten ben." 

WIJ: De BRT-radioprogram-
ma's zijn er de jongste jaren on
tegensprekelijk stukken op voor
uit gegaan. Is dit een toeval of 
eerder een gevat antwoord op de 
eksplosie van vrije radio's? 

B. Mellaerts:,,Het heeft zeker 
niks met de vrije radio 's te maken. 
Het enige wat met vrije radio 's zou 
kunnen te maken gehad hebben, is 
de popzender bij BRT 2. 

Het heeft veel te maken met de 
struktuur van de BRT. Het feit dat 
er bij ons met kleine produktieker-
nen wordt gewerkt, biedt enorme 
voordelen en mogelijkheden. Ik 
ben overigens een fervent verdedi
ger van de BRT. Eenmaal je het fi
at gekregen hebt van de direktie, 
dan ben je zo vrij als een visje om 
te doen watje wil. Natuurlijk binnen 
een zeker kader en met inachtne
ming van de objektiviteits-regels." 

l\/lijn hobby 
is mijn werk 

WIJ: Heeft het ook iets te ma
ken met het feit dat Vlamingen de 
jongste jaren taalvaardiger zijn 
geworden? 

B. Mellaerts: „D;Y///df geen twij
fel. We zijn over die tweede „taal
barrière" heen, en daarmee be
doel ik niet het Frans maar het dia-
lekt. We zijn nog niet aan het hoog
tepunt. 

We zijn ook zelf zekerder gewor
den. Als Vlamingen. We voelen ons 
niet meer onder de knoet. Vele Vla
mingen kunnen het zeker zo goed 
zeggen als de Hollanders. Maar 
toch blijven de Hollanders vaak 
taalvaardiger: hun zinskonstruktie 
is korrekter, hun woordkeuze uitge
breider. Dit is het gevolg van het feit 
dat zij konstant opgevoed worden 
in precies dezelfde taal. Daar waar 
wij ons nog te veel moeten aan
passen. \ 

Vlamingen woKden zelfbe
wuster, stilaan. Dat Iverk ik aèhter 

de mikrofoon. Het gebeurt nog uit
erst zelden dat iemand in zijn woor
den blijft steken, wegens het ge
brek aan taalbeheersing." 

WIJ: Wat zou U nog eens 
graag doen op radio en/of televi
sie? Of bent U gelukkig met het
geen U nu doet? 

B. Mellaerts: „Ikben tevreden 
met mijn werk vandaag. En ik zou 
bij God niet weten wat ik nog an
ders zou willen. Er zijn meer dan 
waarschijnlijk nog heel veel leuke 
dingen te doen, bv. op televisie. Ik 
vind „Argus" fijn, maar ik voel me 
goed met datgene waar ik nu mee 
bezig ben. 

Ik heb de boeiendste job die ik 
mij kan dromen I Ik ontmoet dage
lijks nieuwe mensen die altijd iets 
anders te vertellen hebben. Ik sta 
heel open voor elk standpunt en 
voor alle mogelijke ideeën. En ik 
neem slechts dit in mij op wat ik 
goed vind. Ik krijg enorm veel infor
matie binnen over tal van spannen
de dingen. Ik beoefen dagelijks 
mijn hobby!" 

WIJ: Zoiets hoor ik niet elke 
dag... 

B. Mellaerts: „Vreemd hé? 
Mensen zijn doorgaans erg ver
baasd wanneer ik hen zeg dat ik 
heel gelukkig ben." 

WIJ: Maar d'r zijn natuurlijk 
toch zaken die je mateloos er
geren? 

B. Mellaerts: ,,lk erger mij zel
den. Wat me wel stoort is de voor
ingenomenheid van sommige 
mensen. Die zichzelf toch zo goed 
en zo belangrijk vinden. En eisen 
stellen en moeilijk doen. 

Voor het overige is er geen enkel 
onderwerp dat mij tegen de borst 
stuit. Misschien ben ik daar een 
stukje te idealistisch in, maar ik 
vind dat iedereen zijn eigen leven 
zelf moet inrichten. Hoe hij dit doet 
is zijn persoonlijke keuze. Ik ben de 
laatste om daarover een oordeel te 
vellen. Want als ik mij één ideaal 
voorstel, dan is dit de tolerantie! 
Dat vindt ik heel belangrijk." 

Dat eeuwige 
gelijk.. 

WIJ: Iedereen heeft het recht 
te denken wat hij wil, zei de Va
der des Vaderlands reeds? 

B. Mellaerts: „Daarzijn we nog 
heel ver van verwijderd. Als ik merk 
hoe wij soms kritiek krijgen op be
paalde dingen, dan sta je toch wel 
verbaasd dat we in 1986 leven! 

De verdraagzaamheid neemt af. 
En dat eeuwige gelijk, waarmee we 
elkaar om de oren slaan. Ik krijg er 
nog wat van. Je mag een mening 
hebben, een standpunt, je kunt met 
iemand anders dit standpunt kon-
fronteren. Maar doorgaans vertrekt 
men vanuit het idee: „Ik heb ge
lijk ''. Men poogt de andere zodanig 
te overdonderen met argumenten, 
tot blijkt dat men gelijk heeft. Zo 
verlopen de meeste diskussies. 
Dat vind ik ergerlijk. 

Daarom huldigen wij in „Het Ver
moeden" het principe van: ,,lk 
hoef geen gelijk te hebben. Als die 
man of vrouw een teorie heeft, da 's 
de zijne of de hare. Daar hoeft de 
mijne niet naast te staan". De 
luisteraar moet daar wat mee aan
vangen. Wat niet belet dat ik kriti
sche vragen stel." 

(pvdd) 
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