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VOLKSUNIE VRAAGT 
GLOBAAL TEWERKSTELLINGSPLAN 
VU-militanten deelden verleden vrijdag, vlak voor het 1 
mei-weekend, tienduizend pamfletten uil aan de Bruöéebe 
jtation^. De Volksunie wilde daarmee aandacht vragen 
voor de meer dan 240.000 volledig uitkeringsgerechtigde 
werklozen in Vlaanderen. Aü VUianderen er nu geen 
werk van maakt, Lt er morgen geen werk. meer in 
Vlaanderen, luidde de tekst. 
De VU vindt de werkloosheidécijferé nog steeds schrik
wekkend hoog. De partij verwijt de regering geen richting te 
durven kiezen. Het "globaal plan" is niets meer dan een 
besparingsoperatie. Van de bedrijfsplannen " die voor een 
arbeidsherverdeling en nieuwe tewerkstelling moesten zor
gen, komt ook al niet veel in huis. 

D e V U wil da t er w e r k g e m a a k t 
w o r d t v a n een globaal t ewerk 
stel l ingsplan. D a a r o m ijvert de 
Volksunie voor vo lwaard ige 
jobs , en geen nep-klus jes . D e 
a rbe idskos ten moe ten dras t i sch 
ve r l aagd w o r d e n , d o o r de fi
nanc ie r ing van de sociale ze
ke rhe id op een heel a n d e r e leest 
te schoeien. 

D e besch ikba re a rbe id moet 
he rverdee ld w o r d e n , d o o r deel-
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D
e voorbije vijf jaar heeft de 
wereld de ene schok na de 
andere beleefd; de val van 
de Berlijnse Muur, de on

dergang van het Sovjet-impe-
rium, het einde van de Koude 
Oorlog. En de afbraak van de 
Apartheid in Zuid-Afnka. Het 
zijn slechts enkele voorbeelden 
van merkwaardige gebeurtenis
sen. 

Met ,,de eerste vrije en niet-ra-
ciale verkiezingen" is een einde 
gekomen aan een Zuid-Afrika 
dat door de enen werd aanbeden 
en door de anderen bekampt. En 
dat ook in de schoot van de 
Vlaams-nationalisten vaak voor 
verdeeldheid heeft gezorgd. 
Sommigen beriepen zich op het 
heilige recht van elk volk om in 
vrijheid te leven, anderen vonden 
kleurlingen en zwarten nog niet 
in staat om zichzelf te besturen, 
weer anderen hielden vast aan de 
taaiverwantschap die zij boven 
alles verdedigden. 

Men kan ook niet onderuit aan de 
vaak verdraaide informatie die 
ons in Europa als enige w^aarheid 
werd voorgeschoteld, het was 

niet gemakkelijk om de ingewik
kelde verhoudingen van dat land 
eerlijk en rechtvaardig te beoor
delen. Waarnemers die de evo
lutie van Zuid-Afrika ook ter 
plekke hadden gevolgd hebben 
herhaaldelijk voor foute voor
stellingen gewaarschuwd. Zij 
hebben voor wie het echt wou 
weten uitgelegd hoe de bestaande 
toestand geschiedkundig te ver
klaren was maar niet te ver
dedigen en op termijn onhoud
baar was. 

Dat zag ook Willem Frederik De 
Klerk toen hij de macht van zijn 
voorganger, president Botha 
overnam en met de door hem 
vrijgelaten ANC-leider Nelson 
Mandela naar een oplossing 
zocht. 
Er ^vas met Zuid-Atrika ook veel 
schijnheiligheid gemoeid. Terwijl 
het land omwille van de Apart
heid ekonomisch, kultureel en 
sportief geboycot diende te wor
den werd er nog verder mee 
gehandeld, zowel door westerse 
als door Afrikaanse landen. Ach
teraf bekeken kan een balans 
opgemaakt worden over „de 
moeite" die voor- en tegenstan
ders zich getroost hebben om hun 
gelijk te halen. 
Zuid-Afrika zal nu door een met 

tijdse arbeid , een sabbatjaar, in-
groei - en u i tg roe ibanen . W a a r 
he t mogelijk is moe t een ge
voelige a r b e i d s d u u r v e r k o r t i n g 
me t gedeeltelijk g e k o m p e n s e e r d 
loonverl ies doo rgevoe rd w o r 
den . 

In noga l w a t 1 me i - toespraken 
van socialistische bonzen k w a m 
de a r b e i d s d u u r v e r k o r t i n g even
eens ter sp rake . S P - t o p m a n n e n 
plei t ten voor a r b e i d s d u u r v e r k o -

kleuren geverfde regering be
stuurd •worden, met Mandela als 
president en met De Klerk als 
zijn vice. Het zal wennen wor
den. Maar belangrijker dan deze 
aanpassing zal de opbouw van 
een vreedzame maatschappij zijn 
en aller inspanningen vragen. 
Wellicht zal het brutale verzet 
van radikale blanken niet op
houden, zoals ook voor gekleurd 
geweld moet worden gevreesd. 
Alhoewel ook de uitersten uit
eindelijk zullen moeten inzien dat 
alleen door samenwerking en res-
pekt voor alle daar levende vol
keren voorspoed, ontwikkeling 
en vrede mogelijk zijn. 
In Zuid-Afrika cirkuleren blauw
drukken van onze staatshervor
ming. Niet dat deze een hemel op 
aarde is, zij kunnen echter wel 
bijdragen om voor de Republiek 
een dienstbaar model uit te wer
ken. 

Uit de verkiezingsuitslag blijkt 
hoe groot het charisma van Man
dela en De Klerk is, zij ver
tegenwoordigen m grote mate 
„de kampen", mochten zij deze 
ook nog kunnen verzoenen dan 
mag de toekomst hoopvol te
gemoet gekeken worden. 
O p Mandela rust een verplet
terende verantwoordelijkheid. 

r ing to t 32 u ren , sek to r pe r 
sek tor op z 'n haa lbaa rhe id ge
toetst , en me t loonverl ies . D e 
socialistische v a k b o n d A B W 
eist de 3 2 - u r e n w e e k z o n d e r 
enige v o r m v a n loonverl ies . D a t 
is volgens de V U een b e h o u d s -
gez ind en w^einig sohdai r s t and
p u n t . 

H e t VU-pa r t i j be s tuu r t o o n d e 
zich m a a n d a g t ev reden da t bij 
de socialisten en bij Agalev de 
ideeën over a r b e i d s d u u r v e r k o r 
t ing l angzaam g e m e e n g o e d aan 
he t w o r d e n zijn. Toen de V U 
deze ideeën als een v a n de al
le reers ten op een k o n g r e s be 
hande lde , w e r d d e part i j d o o r 
veel w a a r n e m e r s in ex
t reem-l inkse hoek g e d u w d . 
VU-voorz i t t e r Anc iaux v roeg 
zich af w a n n e e r de socialisten in 
d e r ege r ing de voors te l len over 
a r b e i d s d u u r v e r k o r t i n g in de 
prakt i jk gaan omzet ten . 

JONGERENBANENPLAN 
M a a n d a g w e r d b e k e n d g e m a a k t 
da t he t Jiantal we rk lozen in 
Vlcianderen in apri l gedaa ld is 

hij is wellicht de enige die de 
grote zwarte volksmassa's er toe 
kan aanzetten achter de gedeelde 
regering te staan. Net zoals hij de 
taak heeft de blanken niet af te 
schrikken zodat hun uitwijking — 
een niet te verwaarlozen dreiging 
— kan voorkomen •worden. Want 
hoe dan ook zullen blanken een 
rol moeten blijven spelen in de 
ekonomische s truktuur van Zui
delijk Afrika. 
Uit de talentelling van 1991 blijkt 
dat van de ruim 30 miljoen in
woners er z o n 16,2 miljoen men
sen Afrikaans spreken, lezen 
en/of schrijven. Dat is een sterke 
positie, niet de sterkste maar wel 
ver boven het Engels dat door 3,4 
inwoners gebezigd wordt . Het 
zou van de ANC-aanhang met 
wijs zijn het Afrikaans te min
achten omdat het de taal van de 
blanke Afrikaners is. 
Zonder vooruit te lopen op de 
vele problemen die zich zullen 
stellen moet Zuid-Afrika het 
voordeel van de hoop gegeven 
worden en van de wijsheid die 
zowel Mandela als De Klerk de 
voorbije jaren hebben getoond 

Maurits Van Liedekerke 

tot 233.607. O o k in mciart •werd 
al een da l ing van he t w e r k 
loosheidscijfer geno tee rd . Toch 
ligt he t aan ta l •werklozen n o g 
altijd 24 .000 eenheden hoger 
d a n een jaar ge leden. D e dal ing 
van de werk looshe id doet zich 
voora l v o o r bij de jongeren . 

Deiarin speel t ongetwijfeld het 
J o n g e r e n b a n e n p l a n een rol. 
S inds de invoer ing van da t p lan 
is he t aan ta l v a k a t u r e s bij de 
V D A B voor min 26-jarigen 
hefst ve r ach tvoud igd . l i én op 
dr ie v a k a t u r e s is nu specifiek 
v o o r b e h o u d e n voor jongeren . 
G o e d nieu'ws v o o r de jongeren , 
m a a r minde r goed n ieuws voor 
de a n d e r e werk lozen , die in toe
n e m e n d e ma te v a n de a rbe ids 
m a r k t v e r d r o n g e n •worden. 

(Pdj) 
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Lees d e eers te af levering 
van d e z e t i ende l ige reeks 
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•I Aan de vooravond van de 
socialistische hoogdag 1 mei 
formuleerde een groep 
Franstalige intellektuelen in 
een open brief kritiek op de 
PS. De partij \vordt ver
weten om elektorale redenen 
teveel toe te geven aan de 
nationaal-populistische 
strekking van Happar t . WLJ 
veroordelen het feit dat de partltj 
haar kjót voor de EuropeM ver
kiezingen laat aanvoeren door de 
man die, donu op het kari
katurale af, deze demoffogiéche 
strekking verpenwonlljkt, aldus 
de briefschrijvers. 

• Voor de derde keer op rij 
v^an Ierland het songfesti
val. België deed niet mee, en 
kon dus ook niet laatste ein
digen. Volgend jaar moet 
o.a. Nederland, dat Willeke 
Alberti gestuurd had, thuis
blijven. 

• Hoewel ze dacht dat het 
Leuvense Fonoke in Bas-
togne staat, werd Ilse D e 
Meulemeester "verkozen" 
tot Miss België. Volgens 
kenners had de perfekt 
tweetalige Brusselse dat te 
danken aan haar karamel-
lenvers over... België, Ie plat 
payd, quie^^it Ie mien. 

• Hierboven schreven we 
bewust verkozen tussen 
aanhalingstekens, vi^ant er 
liep o.a. met de telefoon-ver
kiezing heel wat mis: van de 
dtiizenden oproepen ging er 
met één naar de Merksemse 
Maru-RtMe Morel, die noch
tans al haar familie, vrienden 
en kennissen had opgetrom
meld om voor haar te bel
len. 

• Robert CoUignon (PS) gaat 
in Vlaanderen door als een 
Waal met een sterke fede
ralistische overtuiging. De 
opvolger van Spitaels aan 
het hoofd van de Waalse 
gewestregering schopte in 
zijn 1 mei-toespraak echter 
resoluut tegen de schenen 
van z'n Vlaamse geestesge-
noten door elke vorm van 
amnestie uit te sluiten: Er ut 
geen enkele Waal—en zeker geen 
öocialtaluche Waal — die am-
nejtie zal goedkeuren, kreet 
Collignon 

• In zijn i mei-toespraak 
het SP-minister Willockx wel 
ruimte voor amnestie: we zul
len tnoeten durven praten over 
verzoening, vijftig jaar na de 
bevrijding, op voonvaarde dat het 
gedprek wordt gekoppeld aan een 
uitdrukkelijk engagement, niet 
alleen tegen raeuine, maar ook 
tegen alle vormen van ex
treem -natutnalu ime. 

• Amerikaanse veteranen 
van D-Day willen opnieuw 
Sainte-Marie-LEglise inne
men vanmt de Tucht, per 
parachute. De oudjes heb
ben zich geoefend en deden 
al drie sprongen in eigen 
land Het feit dat de Franse 
overheid zich verzet tegen 
de stunt n.a.v. de bevrij
dingsfeesten m Normandië, 
schijnt hen met te deren. In 
elk geval gaan ive tipnngen, met 
of zonder toestemming, ver
klaarde een van de gepen
sioneerde paras strijdlustig. 

J.L DE VER
SCHRIKKELIJKE 
De opvolging van JacquM Delors 
als voorzitter van de Europese 
Kommissie deed de voorbije 
week weer heel wat inkt vloeien. 
Vooral in de Engelse pers trok 
men hard van leer tegen onze 
federale premier. Dehaene werd 
in de Daily Mail omschreven als 
Jean-Luc the Terrible. En hoewel 
we anders niet geneigd zijn om 
onze kritiek op Dehaene te spa
ren, vinden we dat toch wat te 
gortig voor onze volksgenoot. 

Het is eigenlijk godgeklaagd 
voor de Europese Unie dat een 
belangrijke lidstaat als 
Groot-Brittannië als enig va
label argument tégen Dehaene 
durft aanvoeren dat hij té zeer 
de Europese eenmaking gene
gen IS. Het v^^ordt tijd dat men 
over het Kanaal eens klare wijn 
schenkt: als men tegen die Eu
ropese eenmaking is, dat men er 
dan de konklusies uit trekt en 
eruit stapt. 

Groot-Brittannië wil een voor
zitter met een minder sterk uit
gesproken Europees profiel als 
Dehaene, de Nederlander Lub
berd bvb. Is dit niet al te gek ? Of 
kunt U zich voorstellen dat een 
vereniging die een voorzitter 
moet kiezen, van twee kandi
daten die kandidaat kiest waar
van men verwacht dat hij zich 
minder voor de vereniging zal 
inzetten dan de andere kan
didaat ? 

HIJ KOMT NIET 
Omdat hij bij een glijpartij in 
zijn badkamer zijn rechterdij-
been brak, komt paus Johanneó 
Paulud / / o p 13 mei niet naar ons 
land. De zaligverklaring van pa
ter Damiaan wordt uitgesteld. 

Het zal echter vooral veel men
sen ontgoochelen dat het Da-
miciankomitee na twee uren ver
gaderen zaterdag besliste het 
massaspektakel in Tremelo 
eveneens af te gelasten. Dat 
heeft vooral met het geld van de 
verzekering te maken: de or
ganisatoren trekken alleen hun 
geld terug van de verzekering, 
als alle aktiviteiten geannuleerd 
worden. 

Wat wel doorging, is het paus
tribunaal m Gent. De kerkleider 
•werd er verscheidene keren ver
oordeeld door wetenschappers, 
politici, kunstenaars, ontwikke
lingshelpers, geschokte gelovi
gen, etc. De paus werd er ver-
•weten een vriend te zijn van de 
kapitalisten, en een vijand van 
de bevrijdingsteologie. Hij zou 
van een driedaags bezoek in 
Kenia gebruik gemaakt hebben 
om tien jaar preventiewerk in de 
strijd tegen aids te vernietigen. 
Hij zou koning Boudewijns 
hand tegengehouden hebben 
om de abortuswet te tekenen. 
De paus zou zelfs, volgens de 
Gentse professor Doom, die in 
derde wereld-kringen enig ge-
Zcig bezit, niet uitgegleden zijn 
over zijn Poolse zeep, maar wel 
over het dlijmerige dpoor dat hij zelf 
door de gedchiedenid trekt. 

PROVU 
E^n groep Antwerpse VU-ers 
o.l.v. schepen Gerard Bergerd 
heeft de intentie uitgedrukt deel 
te nemen aan de Antwerpse 
gemeenteraadsverkiezingen 
met een eigen lijst, ProVU ge-
Uciamd, indien de eenheidslijst 
Antwerpen '94 doorgang vindt bij 
de gemeenteraadsverkiezingen. 
De groep bestciat naast Bergers 
ook nog o.a. uit diens kabi-
netsmedew^erker Hugo Hermand 
en gemeenteraadslid Dirk Stap-
paertd. De groep kon zich niet 

verzoenen met de meerderheid 
van Antwerpse VU-ers die be
sliste de eenheidslijst Antwerpen 
'94 te steunen (zie l F / / v a n 20/4 
jl.). 

De dissidente groep koos niet 
toevallig als naam ProVU en 
zocht vervolgens naar de in
vulling: Pakt voor Rddikale Om
mekeer en Vernieuwing tegen Uit-
dluiting, m Antwerpen en overal 
luidt volgens de Gazet van Ant
werpen de mondvol. De groep 
dreigt met héiar intentie dui
delijk in de fout te gaan. De 
beslissing van de VU om Ant
werpen '94 te steunen, impli
ceerde dat de VU niet onder 
eigen naam naar de verkiezin
gen zou gaan. Bergers en co 
meenden misschien de meer
derheid te slim af te zijn door 
met ProVU te dreigen, maar ze 
moeten terdege beseft hebben 
dat ze daarmee eigenlijk vroe
gen om buiten de partij gezet te 
worden. 

Want bliksemsnel heeft het ar-
rondissementsbestuur van de 
VU-Antwerpen de schepen en 
zijn medestanders geschorst, 
omdat de statuten niet toelaten 
dat VU-leden op een andere lijst 
opkomen dan diegene die door 
de afdeling was goedgekeurd. 
Ook deze beshssing w^erd door 
de Pro VU-ers gekontesteerd, 
omdat het arrondissementsbe-
stuur niet voltallig was. 

Gerard Bergers kondigde aan 
de VU voor de Europese ver
kiezingen voor het volle pond te 
blijven steunen. Hij verklciarde 
aan De Morgen dat hij volledig 
achter de VU van Bert Anciaux 
staat. Aid de natianale leiding mij 
eruit wil, dan gaan ze mij eruit 
moeten zetten. 

Het lijkt wel een onbegrijpelijke 
misrekening van de groep rond 
Bergers: de nationale VU-lei-
ding verleende hciar steun aan 
Antwerpen '94, en kan bijgevolg 

moeilijk anders dan het 
ProVU-initiatief afkeuren, des
noods tot in de uiterste kon-
sekwentie. Het partijbestuur 
heeft het konllikt verwezen naar 
de tucht- en verzoeningskom
missie met de vraag de partijen 
te horen en een dossier voor te 
bereiden voor de Partijraad van 
18 juni (zie: Hetpartijbedtuur deelt 
mee). Dat is een week na de 
Europese verkiezingen. 

Bij de Antwerpse SP maakte 
men bekend dat burgemeester 
CooL de lijst trekt, gevolgd door 
Vlaams minister Leona Detiège . 
Van de vernieuwingsoproep van 
Lode Hancké blijft bij de Ant
werpse socialisten geen spaan
der over. 

ZUID-AFRIKA 
De eerste multiraciale demo-
kratische verkiezingen in 
Zuid-Afrika zijn achter de rug. 
Hoe\vel het tellen van de stem
men flinke vertraging had op
gelopen, kwam het ANC als 
grote winnaar uit de stembus. 
Het Afrikaans Nationaal Cong
res behaalt ruim 60% maar geen 
twee derde meerderheid. Neldon 
Mandela wordt de nieuwe pre
sident van Zuid-Afrika. Het 
lijkt wel een sprookje voor de 
75-jarige zw^arte leider. 

De Nationale Partij van de hui
dige president De Klerk wordt 
met een kwart van de stemmen 
mooi tweede, en zal met ANC 
en de Inkatha Vrijheidspartij 
van Buthelezi (die de 5%-grens 
om in de regering te zetelen 
overschreed) de regering van 
nationale eenheid uitmaken. In
katha wcis de grootste partij in 
K'wazulu/Natal, en de Natio
nale Partij •won de verkiezingen 
in de Westelijke Kaapprovin-
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OPPERVLAKTE
BERGING 
Volgens het Niras, de Nationale 
Instelling voor Radioaktief Af
val en Splijtstoffen, zijn er in een 
vijftigtal Belgische gemeenten 
zo'n 100 zones waar laag ra
dioaktief afval aan de opper
vlakte in bunkers kan geborgen 
worden. Het Niras kwam tot dit 
besluit na een analyse van de 
struktuur van de ondergrond, 
de gedragingen van w^aterlopen 
en grondwater en het geringe 
gevaar op aardbevingen. Het 
ging zogezegd maar om een 
denkoefening van het Niras. 

VXJ-ondervoorzitter Patrik Van-
krunkcLven, die lid is van de raad 
van bestuur van Nira^, kwam 
echter aan de weet dat de re
gering al in februari groen licht 
gaf voor deze bergings-wijze 
voor laagaktief afval. Vankrun-
kelsven noemt de beslissing van 
de regering voorbarig. Volgens 
de VU maakt de regering te 
weinig werk van een 
voorkkmingsbeleid. Er moet 
meer energie bespaard worden, 
en energie uit kerncentrales 
moet men geleidelijk stopzetten. 
Deze keuzes moet de regering 
maken samen met de beslissing 
tot berging. 

Vankrunkelsven leverde verder 
kritiek op de Niras-studie. Hij 
vindt dat het hoofdstuk over de 
berekening van het risiko veel 
beter moet worden uitgewerkt. 
Er is nergens een berekening 
van het kollektieve bestralings
niveau. De bepaalde rampen en 
het effekt op de inwoners wordt 
niet uitge'werkt in hoeveelheid 
bestraling. En tenslotte -worden 
een aantal scenario's, zoals oor
log of terrorisme, niet in over
weging genomen. Het gaat 

nochtans om een periode van 
300 jaar! 

DE 
VAKBONDEN 
In een interessant omslagver
haal in Trend/) wordt de sluier 
gelicht over de bedrijven die de 
vakbonden geworden zijn. Het 
kristelijke ACV is een bedrijf 
met 2.700 werknemers, met een 
omzet die oprukt naar 8 miljard 
frank, en met anderhalf miljoen 
klanten. Als uitbetalingsinstel
ling van werklozensteun ont
ving het ACV in 1993 2 miljard 
frank administratiekosten. Dui
zend personeelsleden houden 
zich met de uitbetaling van de 
werkloosheidsvergoedingen be
zig. 

Het ACV is een centraal geleide 
onderneming met een beperkte 
autonomie aan de verbonden en 
een ruimere zelfstandigheid 
voor de beroepscentrales. Vak-
bondsbaas Peireru verdient on
geveer 170.000 frank bruto per 
maand. (Trends voegt hierjian 
toe: Dat id een hahbekraU ver
geleken nut wat een topkader in de 
prlvéóektor verdient^ 

In de socialistische vakbond 
weet niemand precies hoeveel 
personeelsleden het A B W telt. 
Trends schat zo'n 2.500 a 3.000. 
Door de grote autonomie van 
gewesten en vooral centrales 
heeft niemand een akkuraat 
overzicht. Vakbondsbazin Mia 
De Vitd verdient netto ongeveer 
100.000 frank per maand, of een 
pak meer dan Willy Peirens. 
Het A B W telt ongeveer 1 mil
joen leden en ontving in 1993 
1,4 miljard frank administra
tiekostten voor de uitbetaling 
van de w^erkloosheidsvergoe-

dingen. 800 mensen houden 
zich met het stempelgeld bezig. 

BEZWAAR-
SCHRIF 
In antwoord op een vraag van 
PSC-senator Dalem maakte mi
nister van Financiën May<ita2t 
(PSC) bekend dat de Admi
nistratie van de direkte belas
tingen in 1993 5 1 % van de be
handelde bezwaarschriften aan
vaardde, en 9% slechts gedeel
telijk verwierp. 

Vreemd genoeg worden er in 
Wallonië meer bezwaarschrif
ten aanvaard dan in Vlaande
ren. In Wallonië worden meer 
dan tien procent méér bezweiar-
schriften ingewilligd dan in 
Vlaanderen. In Charleroi bvb. 
worden twee op drie bezvv'aar-
schriften aanvaard, in Brugge 
nauvirelijks vier op tien. 

Worden de fiskale spelregels al
gemeen gesproken in Wallonië 
minder streng geïnterpreteerd 
dan in Vlaanderen? Minister 
Wathelet moest het antwoord 
schuldig blijven: Wegend de ver-
^chei^enheïd inzake de oorzaken van 
bezwaar en de redenen van ont
heffing wordt geen enkele dtatutiek 
nut betrekking tot deze materie 
bijgehouden, zei Wathelet. 

VAKANTIE 
U denkt misschien nog niet aan 
uw vakantie van volgend jaar, 
maar de ministeries van On
derwijs in dit land wel. On
derwijs is in dit land een ge
federaliseerde materie, en voor 
het eerst in de geschiedenis van 
ons land zullen de paasvakan 
ties in het Vlaamse onderwijs en 

in het Franstalig onderwijs el
kaar niet eens een weekje over
lappen. Ook de krokusvakantie 
valt niet samen voor de Vlaamse 
en Franstalige leerlingen. 

Ouders die kinderen hebben in 
het Nederlandstalig én in het 
Franstalig onderwijs, proteste
ren tegen deze gang van zaken. 
Ze vrezen op termijn niet meer 
samen met het ganse gezin op 
vakantie te kunnen. De initi
atiefnemer van het protest 
startte een petitie tegen de plan
nen van de Franstalige minister 
van Onderwijs Mahoux. Hij wU 
vooral bekomen dat deze ek-
sellentie overleg pleegt met zijn 
Vlaamse kollega Van den Bod-
,)che. 

Een vijfduizend mensen hebben 
de petitie al getekend. Het gsiat 
vooral om mensen die In Brussel 
of in de buurt van de taalgrens 
wonen. En er is ook een aan
zienlijke groep die als leerkracht 
in het Franstahg onderwijs 
werkt, maar z'n kinderen in het 
Nederlandstalig onderwijs 
school laat lopen. 

GIET 
De Luikse prokureur-generaal 
Léon Giet werd getroffen door 
een Ucht hartaanval. Giet was 
belast met het onderzoek naar 
de moord op PS-topman Andre' 
CooL). Hij zou over enkele maan
den met pensioen gaan. 

De moord op Cools is drie jaar 
na de feiten nog lang niet op
gelost. Giet kreeg daarvoor al 
heel wat kritiek te verduren. Hij 
zou het onderzoek willen 
dwarsbomen omdat dit kwalijk 
riekende potjes zou openen over 
de financiering van de PS, met 
wiens steun Giet benoemd 
werd. 

Recent kwam aan het licht dat 
het onderzoek naar de moord op 
Cools ook niet opschoot omdat 
de parketten van Luik en Neuf-
chateau elkaar het licht in de 
ogen niet gunnen. Vorige week 
vroeg Giet via de prokureur om 
de onderzoeksrechter van 
Neufchateau te ontlasten van de 
opsporingen naar de moorde
naars van Cools. 

UITGEVLAGD 
Sinds vorig jaar begonnen Bel
gische transportfirma's die 
vracht vervoeren naar en van 
het gewezen Oostblok met een 
uitvlagoperatie. Naar het voor
beeld van de reders, die al eer
der zo'n twijfelachtige initiatie
ven namen, en Sabena, waiar het 
debat nog volop woedt, willen 
de vrachtvervoerfirma's goed
kopere truckers aanw^erven. 
Een Oosteuropese trucker kost 
gemiddeld 5.000 frank per 
maand, een Belgische lOO.ÖOO 
frank. 

Volgens de Belgische Federatie 
van Transporteurs (Febetra) is 
het een kwestie van overleven: 
ongeveer de helft van de 60 
betrokken vervoerders heeft 
zijn vrachtwagens laten in
schrijven in Oosteuropese lan
den. Andere bedrijven nemen 
de uitvlagging eveneens in over
weging. De trucks worden be
stuurd door goedkope chauf
feurs uit Polen, Roemenië, Slo-
vakije, etc. Febetra beklemtoont 
dat het een volstrekt -wettelijke 
operatie is. De federatie is wel 
niet te beroerd om te betreuren 
dat het uitvlaggen jammer is 
voor de werkgelegenheid in de 
sektor. Maar dat L> nog altijd niet 
zo erg voor onze ekonomie aLi het 
fadlLdement van vele Belgische 
transportbedrijven. 

KONGRES BRUSSELSE VIAMINGEN AFGESLOTEN 

Het Vierde Kongres van de 
Brusselse Vlamingen werd af
gesloten met een akademische 
zitting in het Lunateater. Ver
schillende politici (de gewest
ministers Chabert, Grijp, Pic-
qué, Vlaamse Raadsvoorzitter 
Baidewijns, Vlaamse minister 
Weckx en VU-staatssekretaris 
VJC Anciaux) en kongresvoor-
zitter professor Krü De Schou
wer voerden er het woord. De 
Schouwer zei dat het nergens 
zo moeilijk is om Vlaming te 
zijn dan in Brussel, omdat daar 
altijd de andere iti, de overkant, de 
herinnering aan konftikten, de 
épannmg, de konfronlatie. Toch 
vond de professor dat het kli
maat voor de Vlamingen in 
Brussel verbeterd is, o.m. 
dankzij de nieuwe strukturen 
op gewestelijk vlak. Er werd 
wel gepleit voor een gegaran
deerde vertegenwoordiging 
van één derde in de hoofd
stedelijke gewestraad. 

Maar het is vooral op ge
meentelijk vlak dat het de Vla
mingen nog aan garanties ont
breekt. Tal van sprekers hield 
een pleidooi om de Vlamingen 
een gewaarborgde aanwezig
heid te bezorgen in de sche-
penkolleges en OCMW's . In 
elke gemeenteraad horen min

stens twee Vlamingen te ze
telen, naast minstens één 
Vlaamse schepen en een 
mede-burgemeester v£in de an
dere taalgroep, bevoegd om de 
naleving van de taalwet te 
kontroleren. Het kongres pleit 
voor een "horizontale split
sing" van het kiesarrondissem-
nent Brussel-Halle-Vilvoorde: 
er -worden gemeenschappe
lijke Vlaamse lijsten ingediend 
in Brussel én in HalJe-Vil-
voorde, en Franstalige lijsten 
enkel in Brussel, waar dan een 
taalkeuze bestaat. 

Enkele traditionele Vlaamse 
verenigingen, het Vlaams Blok 
en de V L D konden zich niet 
verzoenen met de boodschap 
van het kongres. Wat het 
Vlaams Blok betreft ligt de 
verklaring voor de hand: het 
kongres van Brusselse Vla
mingen aanvaardt de multi-
kultureie samenleving en ziet 
er een bron van rijkdom in. 
Het -wordt verder een onhoud
bare situatie genoemd dat 
haast één derde van de be
volking, de niet-Belgen, po
litiek niet vertegenwoordigd 
is. Men pleit voor een verdere 
versoepeling van de natura
lisatiewetgeving. 

Bij de kongresgangers was er 

vooral veel onbegrip voor het 
standpunt van de VLD. Hoe
wel Annemie Neyti, van -wie 
gedacht werd dat ze in de 
VLD wat te vertellen had, 
aktief had meegewerkt aan de 
kongresteksten, nam ze er op 
de valreep namens de liberale 
partij afstand van. Met haar 
houding oogstte ze geen waar
dering. 

Het Overlegcentrum van 
Vlaamse Verenigingen wees 
de standpunten over de sociale 
zekerheid en Europa af. Het 
kongres -wil niet "weten van een 
splitsing van de sociale ze
kerheid omdat in Brussel te
veel mensen van een uitkering 
leven (een argument dat we 
zelf niet begrijpen). En het 
O W verwijt het kongres zich 
inzake Europa madochidtutch op 
te stellen. Het viel meerdere 
waarnemers op dat de kon-
gresbesiuiten minder 'Vlaams 
militant" zijn dan vroeger. Al 
wordt daar meteen aan toe
gevoegd dat vroeger de in
stitutionele problematiek 
voorop stond. 

Volgens De Standaard hield Vic 
Anciaux, de VU-staatssekre
taris in het hoofdstedelijk ge
west, de meest "Vlaamse" toe
spraak. Vic Anciaux riep mi

nister van Kuituur Weckx 
(CVP) op om eindelijk werk te 
maken van een radio- en te-
levisiekampagne die de Vla
mingen oproept om in Brussel 
Nederlands te spreken. 

Want de verbetering van het 
algemene klimaat tegenover 
de Vlamingen -wil nog niet 
zeggen dat de Vlamingen in 
Brussel niet meer waaizaam 
moeten zijn. Brussel is tien 
jaar geleden, dankzij een voor
stel van deki'eet van Vic An
ciaux, tot hoofdstad van de 
Vlaamse gemeenschap uitge
roepen. Vandaag vond de 
VU-staatssekretaris het nog 
steeds nodig (en terecht!) om 
alle registers open te trekken 
tegen sommige Franstalige po
litici : zij blijven opgesloten in hun 
enggeeiitig denken van 20 jaar 
terug. Vanuit een triedie maar 
arrogante hovaardij Mijven ze te
gen het Vlaa/tue karakter van 
Bruddel orakelen. Geen Vlami/ig 
burgemee.tter... Geen Vlaanue i/n-
mabllie'n... Geen Vlaamd verle
den... Weinig Vlaattide inwoners... 
Waarom Nederlands spreken?... 
Bruddel, geen VLuinide htyofddtaè)... 
Zij moeten bedeffen dat ze de geedt 
van paafikatie ondermijnen. 

Ook Europa kreeg van Vic een 
veeg uit de pan: Europa id 

welkom, maar geen Europa dat 
gedikteerd wordt door nutiden zon
der oog voor het leven en werken 
van de Briudelaard. De hoofd
stad wordt misbruikt door me
galomane machthebbers, ge-
wxirgd door een dagelijkse 
auto-invasie. Bnissel verarmt, 
aldus Anciaux: Op vijf jaar tijd 
i) het aantal bedtaandnünimum-
trekkerd met 24% gestegen. Het 
ge-west kan de grote financiële 
problemen niet zelf oplossen: 
Bruddelald "region & partentière" 
is onleefbaar. Het slachtoffer 
van deze wantoestand zijn de 
vele kansarme Vlattwtgen, Frans-
taligen, vreemdelingen, kortom 
Britddelaars. Aan hen besteed ik 
mijn werkj besloot Anciaux: 
kansarmoedebestrijding, mi
grantenbeleid, gezondheids
zorg. 

In de niarge van het Kongres 
van Brusselse Vlamingen 
vond de finale plaats van de 
ludieke Brusselse poU De gou
den spruit. De zoon van Vic 
Anciaux, VU-voorzitter Bert 
Anciaux, werd er nipt verkozen 
tot Meest Sexy BrusseLiar. Hij 
versloeg Annemie Neyts-Uyt-
tebroeck. Michel Demaret 
was al verkozen tot grootste 
fuifnummer. 
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WEM 
PAUL VAN GREMBERGEN 20 JAAR WETSTRAAT 
Het was verleden week don
derdag een beetje feest in de 
federale kamer van volksver
tegenwoordigers. Acht van haar 
leden werden gehuldigd omdat 
ze 20 jaar zetelen, onder hen 
Paul Van Grembergen. De par
lementsleden k-wamen na de 
verkiezingen van 10 april 1974 
in de Wetstraat. Het -was het 
jaar dat de eenheid van de tra
ditionele partijen definitief op
gehouden had te bestaan, deze 
splitsing werd beslecht m Brus-
sel-Halle-Vilvoorde waar CVP 
en PSC voor het eerst met af
zonderlijke lijsten opkwamen. 
Het jaar ook dat de CVP een 
barnum-propaganda voerde 
rond Leo Tindemans (,,Met 
deze man wordt het anders "). 

Ondanks het feit dat de VU bij 
deze verkiezingen 50.000 stem
men verloor -won ze nog een 
kamerzetel bij (22). Een van 
deze zetels werd ingenomen 
door Paul Van Grembergen 
(arr. Gent-E^klo). 

Tijdens de zitting in het salon 
van voorzitter Nothomb ver
telden de feestelingen vrijuit 
over de veranderingen die zij in 
de voorbije 20 jaar hadden zien 
gebeuren. 

MINISTERS 
Dat de verhouding tussen een 
pas verkozen kamerlid en mi
nisters en oudere parlements
leden anders lag dan nu werd 

We dchrijven 1974: het jonge beloftevoile parlementslid Paul Van 
Grimbergen doet zijn intrede in het Paleid der Natie 

door Alarc Olivier (CVP) en 
Antoinnette Spaak (FDF) be
klemtoond en door de anderen 
bevestigd. Een kersvers kamer
lid diende eerst een half jaar te 
zwijgen en te luisteren, de ou
deren hadden het letterlijk en 
figuurlijk voor het zeggen. Nu 
vliegen de neofieten er dadelijk 

in. Onmiddellijk Ln „grote kom
missies" als Financiën, Buiten
landse Zaken en Ekonomie ze
telen, zat er toen nog niet. Er 
diende eerst ,,klein -werk" te 
worden gedaan. Spaak merkte 
verdrietig op dat de belang
stelling voor buitenlandse zaken 
plaatst heeft moeten maken 

voor binnenlandse zaken. Allen 
beklemtoonden dat in al die 
jaren de logistieke omkadering 
van het parlementslid met grote 
sprongen vooruit is gegaan. Dat 
is ook nodig want het aantal 
wetten blijft almaar toenemen, 
wat Jos Dupré (CVP) deed 
stellen dat het parlement het 
detail-werk niet meer aankan en 
zich in de toekomst meer tot 
algemene kaderwetten zal moe
ten wenden om de zaken te 
kunnen blijven overzien. 

Paul Van Grembergen stelde 
vast dat men vroeger aan de 
toespraken beter kon horen tot 
welke partij iemand behoorde, 
de standpunten liggen vandaag 
korter bij mekaar. Ons kamerlid 
ergerde zich aan het gemis aan 
luisterbereidheid vanwege de 
federale ministers. Als een mi
nister rechtstreeks aangespro
ken wordt blijft hij vaak verder 
doorgaan met telefoneren, grap
jes maken of de krant lezen. Van 
Grembergen ziet echter een dui
delijk onderscheid tussen ,,de 
ministers van de koning" en 
deze die door de Raden zelf 
worden gekozen. Deze laatsten 
zouden tot meer aandacht be
reid zijn. 

In de namiddag -werden „de 
acht van 74" in buitengewone 
plenaire vergadering door de 
koUega's gehuldigd en ontvin
gen na een persoonlijk woordje 

REQUIESCAT IN PACE 

Op 1 mei is de pastoor uit de bloeiende 
wijngaard van mijn jeugd gestorven, een 
man van net geen 81. Het ging al een tijdje 
kamank met hem, maar dat hij zo plots zou 
verscheiden had niemand verwacht. En 
alhoewel ik van hem niet kan zeggen dat 
hij mijn jeugd heeft verblijd toch behoort 
hij tot dat handvol mensen die het leven 
van vele generaties heeft gekneed. Pas
toors beschikten vroeger over die macht. 

Ik ga u zijn familienaam niet verklappen 
want hij zou niet graag gehad hebben dat 
deze in een politieke gazet staat. Maar zijn 
voornaam. Gaston, mag ik u niet ont
houden en ook zijn bijnaam, den Brod, niet. 
Die voornaam hoorde perfekt bij de ernst 
waarmee hij zijn priesterschap beleefde en 
zijn bijnaam onderlijnde zijn uiterlijk. 
Gaston droeg op het bolvormige hoofd een 
immer verzorgde bros, van het soort ,,En 
goed kort achter de oren!" De haren 
wezen naar de hemel en de tonsuur bleef 
duidelijk getekend, ook wanneer deze niet 
meer gangbeiar was. Met die snit dwong 
Gaston respekt af, net zoals hij dat deed 
met de -waardigheid van zijn buik die altijd 
recht op de man afging. Tot op de laatste 
dag van zijn leven droeg hij de traditionele 
soutane, aan hem was geen clergy-pak 
besteed. 

Gaston -was van bescheiden komaf en 
verloor vroeg z'n vader, moest gaan wer
ken en was toen hij gewijd werd bijna 
dertig. Uit noodzaaak een beetje late roe
ping dus en vandaar wellicht zijn on
wankelbaar geloof. Galton -was een „eer
waarde" en toen in de jaren zestig de kerk 
en haar bedienaars zich wegmoderniseer-
den bleef hij doen alsof er niets aan de 
hand wa^. Toen onstuimige jongelieden 
ook in zijn kerkgebouw tienermis-
sen-met-muziek-en-dans \vilden integre
ren spreidde hij de benen -wijd. De kerk is 
het Huis van God en daar past alleen 
eerbied, zoals trou-wens op het kostuum 
van de suisse geschreven stond. 

Ontelbaar zijn de mensen die door Gaston 
-werden gevormd. Of misvormd, de lezer 
kiest maar. In het vooruitzicht van de 
eerste kommunie op Witte Donderdag 
maakte hij zijn discipelen duidelijk waar 
het in het leven om de doen -was: de zonde! 
Gaston had daar een speciale act voor die 
zo'n diepe indruk mjiakte dat -wij hem tot 
het einde van onze dagen meedragen. 

Het begon met het tonen van een on
gebruikt vloeipapier, een kladder in de 
kindermond. Dat stelde een maagdelijk 
zieltje voor. Vervolgens haalde hij van 
onder de soutane een vulpen, draaide deze 
langzaam open en spatte enkele kleine 
inktvlekken op het vloeipapier, toonde het 
licht besmeurde beeld en verduidelijkte 
dat dit een ziel mét dagehjkse zonden is. 
Op een ander vloeipapier stortte hij grote 
inktvlekken en hield dit zonder één woord 

voor onze neuzen. Maar zijn blik sprak, 
boekdelen. Toen de stilte helemaal on
draaglijk werd riep hij: „Dit zijn dood
zonden !" 

Een van de belangrijkste taken van pas
toor Gaston was de organisatie van de 
jaarlijkse processies. Als een volleerd re
gisseur bezocht hij de vele kinderrijke 
gezinnen, bij uitstek leveranciers van fi
guranten. Processies waren belangrijk in 
het leven van een dorpsgemeenschap, zij 
betekenenden veel meer dan ,,met Ons 
Heer uitgaan", zij toonden de grote macht 
die de kerk over het volk had. Gaston had 
veel volk nodig: engeltjes om de ver
schillende Lievevrouwen te volgen, wijze 
en d-waze mjiagden, knapen om Jezus en 
Sint Janneke te omringen, om de apos
telen uit de beelden, kerels om heili

genbeelden te dragen, mannen met flam-
beeuw om langs De Hemel te lopen van 
waaronder de monstrans werd getoond. 

Regisseur Gaston liep op de stoep met de 
stoet mee, gebaarde tot spoed of tot wach
ten, maande tot stilte aan wanneer in een 
café de duivemelkers de rust verstoor
den. 

Toen Gaston dan later tot pastoor werd 
bevorderd nam zijn gezag onbetwistbare 
vormen cian, onderscheids des persoons 
kende hij niet. Wie in zijn kerk de regels 
met voeten trad pakte hij publiekelijk aan. 
Om iemand de le-vieten te lezen aarzelde 
hij niet mis, preek of biecht te onder
breken. Geen kramer zou het aangedurfd 
hebben nog tijdens zijn mis de kermis-
molens te laten draaien, geen babbelvrijf, 
geen boreling zou de dienst van God 
nebben verstoord of Gaston keek ze met 
vernietigende blik buiten. 

In tegenstelling tot velen van zijn kollega's 
was hij een pastoor die nergens een vaste 
stek had, alle families waren hem even lief 
en gelijk. Als hij op zijn gigantische zwarte 
fiets door het dorp reed groette hij ie
dereen even minzaam en nam daarbij de 
bonnet af, de singel die om zijn middel 
spande was op de rug tot een strik sa-
mengeknoopt en wapperde uitdagend in 
de -wind. Den Bros op z'n fiets was een 
onderdeel van het straatbeeld en verre 
echo van een priesterbeeld dat totaal ver
dwenen is. Amen en uit. 

Men kan niets anders dan grote eerbied 
hebben voor een mens die z'n roeping met 
zoveel overtuiging uitvoerde, tegen alle 
modetrends in. Ik denk dat pastoor GEIS-
ton een van Ons Heer zijn trouwste 
dienaren is ge-weest, een laatste steun
pilaar. Daaarom ruste hij in vrede en 't 
liefst nog in het Latijn. 

R.Asiiius 

van kamervoorzitter Nothomb 
de herinneringsmedaille. 

Volgens de kamervoorzitter be
hoort Van Grembergen tot de 
politici ,,die betrekkelijk \veinig 
op de voorgrond van het po
litieke strijdtoneel treden maar 
desalniettemin een eersterangs-
rol spelen -via overreding, over
leg en vooral verzoening." 

PASSIE EN GEVOEL 
Volgens Nothomb is Van Grem
bergen „tegelijk geus en over
tuigd gelovige — ^vat hem af en 
toe intellektuele en morele be-
proevinngen bezorgde". Daar
door is ons kamerlid echter wel 
,,een pacifist in hart en nieren." 

De kamervoorzitter kon na
tuurlijk niet voorbij aan het so
ciale en Vlaamse engagement 
van Van Grembergen:,,Sociaal 
voelend als hij is en gehecht aan 
de Vlaamse zaak leerde hij (...) 
-wat het politieke bedrijf is. De 
ontvoogding van Vlaanderen — 
hijzelf gew^aagt zelden van „ont-
voogdingsstrijd" — is voor Paul 
Van Grembergen een bron die 
zijn d3Tiamisme en zijn aktie 
voedt. Die ontvoogding moet 
volgens hem evenwel steeds 
vredevol en overeenkomstig de 
•wet verlopen. Vandaar zijn af-
schu-w voor spektakulaire of 
agressieve stellingnamen die 
aanstoot kunnen geven aan an
dersdenkenden of anderstali
gen. Al -wordt Paul Van Grem
bergen op dit vlak vaak door 
passie en door zijn gevoel ge
dreven, toch overschrijdt hij 
nooit de grenzen van het be
tamelijke." 

Nothomb -wees zeer terecht op 
de gemeentelijke inzet van Van 
Grembergen en loofde zijn 
„aandacht voor de kleinscha
ligheid waardoor het overheids-
gebeuren steeds een menselijk 
gezicht behoudt". Van Grem
bergen is diep overtuigd „dat 
het gemeentelijk aanvoelen 
sterk onder de mensen leeft en 
dat de gemeente een thuishaven 
bij uitstek is voor iedere bur
ger." Hij had het ook even over 
Van Grembergens droom om 
zelfs heel -wat federale en ge
westelijke dossiers in eigen ge
meente te laten behandelen en 
beslechten. 

Nothomb besloot met Van 
Grembergen te loven om zijn 
,,... gave om het fnsse, het on
gerepte, het jeugdige te kumu-
leren met het bezadigde en de 
diepe ernst van een echte wijze. 
Deze op het eerste zicht haast 
tegenstrijdige eigenschappen 
verlenen uw persoonlijkheid 
een originele tint, een bijzon
dere en overtuigende charme." 

De kamervoorzitter hoopte ten 
slotte dat Van Grembergen zijn 
stimulerende rol zou kunnen 
blijven uitoefenen. 

Wij sluiten ons graag aan bij 
deze wens. Toch misten wij in de 
toespraak enige verwijzing naar 
de belangrijke ogenblikken 
waarop Van Grembergen als 
fraktievoorzitter het standpunt 
van de Vlaams-nationale demo-
kratie verwoordde. Wij denken 
hier aan debatten over de sa
menvoeging van gemeenten, het 
Egmont-akkoord, het plaatsen 
van de raketten, de abor
tus-zaak, de mini-koningskwes
tie, de opeenvolgende staats
hervormingen, enz... 

(mvl) 
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WEIMAT 
VERKIEZINGSUITGAVEN 
WORDEN DRASTISCH BEPERKT 
De kamerleden stemden vorige 
week over drie •wetsvoorstellen 
die de wet van 4 juli 1989 be
treffende de verkiezingsuitga
ven moeten aanvullen en ver
beteren. Een wetswijziging w âs 
nodig gezien de doorgevoerde 
institutionele hervormingen van 
1993. 

MAAR 50 MIUOEN... 
In de nieu'we wet worden de 
verkiezingsuitgaven voor de fe
derale Kamers (Kamer en Se
naat) tot 50 miljoen per partij 
beperkt. 25% mag de kandi
daten worden aangerekend en 
maximum 10% van dit bedrag 
mag elke kandidaat worden 
aangerekend. Elke kandidaat 
die een lijst voor de Kamer 
aanvoert mag over 500.000 fr. 
beschikken overeenkomstig het 
aantal mandaten dat zijn lijst 
behaald heeft bij de jongste ver
kiezingen plus één. Voor de Se
naat verandert er niets voor de 
kandidaten die op de eerste 
plaats staan. Voor de overige 
kandidaten is het maximumbe
drag vastgesteld op 400.000 fr. 
voor de kandidaten en op 
200.000 fr. voor de opvolgers. 
Het aantal 4m^ affiches wordt 
beperkt tot 600. Verder zal ie
dere partij een balans en een 
financieel jeiarverslag moeten 
publiceren. Deze wetgeving zal 
eveneens van toepassing zijn 
voor de Europese verkiezingen 
en de verkiezing van de Raden. 
Een wetsvoorstel betreffende de 
provinicie- en gemeenteraads
verkiezingen wordt eveneens 
voorbereid. Giften van onder
nemingen w^orden voortaan ver
boden en giften van partiku-
lieren zijn niet langer ftskaal 
aftrekbaar. 

Fraktievoorzitter Herman L/au-
wers had terechte kritiek op de 
nieuwe regeling. „De grootste ver
dienste van dit wetgevend werk Lf de 
invoering van een open boekhouding 
en het aan banden leggen van de 

JEAN-LOUKTfm 
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Het aantal 4m^-afflch&é wordt "beperkt "tot 600. Per party! 

barnumreklame. De band tiuden wetdvoor^tel zal evenwel voor on
politieke partijen en ekonomie rrwedt overkomelijke problemen zorgen, 
dringend worden doorgeknipt. Deze Welke partij kan kontroleren wat er 
intentie,* dteunt de VU. De ad- tot in haar kleinste lokale afdeling 
minidtratieve uitwerking van dit geïnkoddeerd en gespendeerd werd? 

Hoe moet de kontrole-kommisdie 
hier vat op krijgen ? In die kom-
muidie zijn de politici daarenboven 
rechter en partij. De ingewikkeldheid 
van de cijferd maakt de zaak on
duidelijk en onkontroleerbaan Zij 
du meieten kontroleren hebben niet 
de middelen om de juidtheid van de 
cijferd na te gaan en konkreet kan er 
alleen worden opgetreden na een 
klacht. Deze klachten zullen in de 
praktijk van konkurrerende politici 
komen, waardoor we in een dchan-
daaLfeer van politieke afrekening 
terechtkomen. 

In de ogen van de kiezer blijven 
de toegestane bedragen waan
zinnig hoog. Telefoon- en prul-
lenkampanjes worden verbo
den, de afftches en folders zullen 
even welig blijven tieren. Men 
probeert terecht de wet aan te 
passen aan de Sint-Michiels
akkoorden. Partijen die alleen 
deelnemen aan de verkiezing 
van de Raden vallen niet onder 

deze wetgeving. Bijgevolg zul
len Gemeenschappen en Ge
westen een eigen financiering 
voor hun partijen moeten uit
werken. In feite moet er gezocht 
worden naar een zeer eenvoudig 
sisteem. Voor de kiezer is alleen 
belangrijk te weten welke par
tijen, %velke kandidaten en 
welke verkiezingsprogramma's 
er zijn. Als partijen zich be
perken tot de essentie zal 25 
miljoen voldoende zijin. Nu blij
ven de financieel sterke kan
didaten de plak zwaaien. Verder 
is er geen enkele kontrole op de 
aangiften." Tot zover Herman 
Lauwers. 

De VU-fraktie onthield zich bij 
de stemming over de basiswet
geving. Het doorzichtig maken 
van de boekhouding van de par
tijen, evenals de afschaffing van 
de giften zijn positieve punten. 

(ge) 

HET PARTIJBESTUUR DEELT MEE 
Na afloop van het partijbestuur 
van maandag jl. werd volgende 
mededeling voor de pers ver
spreid : 

,,Het partijbestuur van de 
Volksunie stelt vast dat de 
ideeën rond arbeidsduurverkor
ting met gedeeltelijk gekompen-
seerd loonverlies langzaam 
maar zeker gemeengoed wor
den en nu ook door SP en 
Agalev overgenomen worden. 

In september 11. schaarde het 
VU-kongres zich achter de eis 
tot arbeidsduurverkorting als 
middel om de schrikbarend 
hoge w^erkloosheid te keren. 
Toen werd de VU door vele 
waarnemers in de ex
treem-linkse hoek gedu-wd. 

Sindsdien schaarden organisa
ties zoals de KWB en LBC zich 
achter de eis tot arbeidsduur
verkorting en vonden in Duits
land, Frankrijk en Nederland 
hierover ernstige debatten 
plaats. 

Op de 1-meivieringen \verd de 
VU-stelling (arbeidsduurver
korting miet gedeeltelijk gekom-
penseerd loonverlies, sektor per 
sektor op zijn haalbaarheid ge
toetst...) door verschillende pro
minente SP-ers bijgetreden. 

In schril kontrast met SP-hou-
ding staat de ABW-stelling die 
zegt dat arbeidsduurverkorting 
moet verlopen zonder enige 
vorm van loonverlies. Deze vak
bond stelt zich daarmee op een 

uiterst behoudsgezind en weinig 
solidair standpunt dat geen re
kening houdt met de maat
schappelijke noodzaak om tien
duizenden mensen terug aan 
een volwaardige job te helpen. 

De Volksunie vraagt zich af 
wanneer de regeringspartijen 
deze ideeën rond arbeidsduur
verkorting ook in de praktijk 
gaan omzetten. Van de 'bedrijfs
plannen' die voor een arbeids
herverdeling en nieuw^e tewerk-
steUlng moesten zorgen komt 
immers niet veel in huis. Werk
gevers en werknemers weigeren 
al te vaak te kiezen voor so
lidariteit tussen werkenden en 
met-werkenden. En ondertus
sen worden werklozen strenger 
gekontroleerd, moeten zij ver

plicht klussen gaan uitvoeren en 
wordt de wachttijd van jon
geren verlengd. Het jongeren
banenplan is goed voor som
migen, maar duwt vele anderen 
in de \verkloosheid. 

ANTWERPEN 
Het partijbestuur ontving het 
verzoek van het Antwerps ar
rondissementeel bestuur om 
d.m.v. een spoedprocedure de 
zaak van de initiatiefnemers van 
PROVU te behandelen. Het 
partijbestuur heeft deze zaak 
nciar de tucht- en verzoenings
kommissie doorverwezen met 
de vraag de partijen te horen en 
een dossier voor te bereiden 
voor de partijraad van 18 juni 
e.k." 

VERNIEUWING, ZEI U? 
Een van de grote vernieu
wingen die de V L D voor
staat zou het afschaffen van 
het zgn. sociaal dienstbetoon 
door haar mandatarissen 
zijn. Ook de scheiding tussen 
de politieke partij en de zuil
gebonden organisaties (zie
kenfonds, vakbond, enz...) 
stelt de VLD voor. Mooie 
voorstellen waar de VU het 
roerend eens mee is. Maar 
wat IS de werkelijkheid ? 

Vernieuwer en overloper 
Pierre Chevalier trekt zich 
van deze voorstellen geen 
fluit aan. Met zijn breedste 
glimlach nodigt het gewezen 
SP-kamerlid van Brugge de 
goegemeente uit naar ,,een 
speciale dag voor het ver
zorgen van zijn dienstbetoon 
en een ombudsdienst." 

Niks scheiding partij en zuil 
want de heer Chevalier heet 
u welkom in de kantoren van 
het Liberaal Ziekenfonds. 

Allen daarheen! 

Dienstbetoon Pierre 
Chevalier (VLD) 

yo\kswer{egenv^ooró\ger 
Pierre Chevalier (VLD) 
voorziet een speciale dag 
voor het verzorgen van zijn 
dienstbetoon en een 
ombudsdienst. Deze dag 
werd vastgesteld op elke 
maandag van18.30u tot 20u 
Men kan terecht in de 
Beenhouwersstraat 7 
(gelijkvloers-kantoor 
Liberaal Ziekenfonds) 
te Brugge VLD-
Ombudsdienst de 

woensdag van 18 tot20u & de zaterdag van 10 tot 12u in het 
VLD-secretariaat - Beenhouwersstraat 5 te Brugge 

DISPUUT VOLKSUNIE-AGALEV 

GROEN EN VIAAMS? 

iSM-^S&i. 

Is er iets dat Volksunie en Aga
lev binden ? Kunnen beide par
tijen samen op een gemeente
lijke lijst of niet? Kunnen zijn 
mekaars wetsvoorstellen steu
nen ? 

Het is duidelijk dat VU en Aga
lev voor elkaar geen ,,uitge
sloten" partners zijn... maar 
evenmin bevoorrechte. Of toch 
wel? 

Op zaterdag 14 mei a.s. or
ganiseren de vormingsinstituten 
van beide partijen. Vormings
centrum Lod. Dosfel en Ploeg, 
een kollokwium over wat VU en 
Agalev bindt en scheidt. 

Het gesprek wordt ingeleid 
door dr. Bart Aladdens 
(KU-Leuven) die het profiel 
schetst van de VU- en Aga-
lev-kiezer. Vervolgens komen 
Eddy Boutmans, -woordvoerder 
van Agalev-Antwerpen en 
Chris Vandenbroeke, algemeen 
VU-ondervoorzitter cian het 
\voord. Ze brengen elk een ei
gen verhaal, een mondeling es

say over Groen en Vlaamj, over 
de kwaliteit van het leven in 
Vlaanderen. Waarna ze, gemo
dereerd door joernalist Yves 
Desmet, in dispuut gaan. 

Voor deze diskussie worden de 
aktieve kaders van beide par
tijen uitgenodigd, maar ook 
mensen uit basisbewegingen, 
zoals de Vlaamsgezinde vereni
gingen, de milieu-, derde we
reld- en vredesbeweging. 

De studiedag gaat door op za
terdag 14 mei in De Markten, 
Oude Graanmarkt 5 te 1000 
Brussel. Om 9u.30 wordt ver
welkomd met koffie en om lOu. 
gaan de referaten van start. 
Rond I3u. wordt afgesloten met 
een hapje en een drankje. Deel
name in de onkosten: lOOfr. 

°* Info en inschrijven: Vor-
mingdcentrum Lod. Dodfel, Om-
wentelingddtr. 13, 1000 Brusdel 
(02/219 25 00 - fax 02/ 217 35 
10). 
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IJiElOPA 
VANDEMEULEBROUCKE HAALT SLAG THUIS 

NIEUWE HORMONENWET 
NU OOK IN EUROPEES PARLEMENT 
De pleinaire vergadering van 
het Europees Parlement keurde 
het Verslag-Colhns over de 
nieu-we Europese hormonen
wetgeving goed. Na de goed
keuring in de Belgische federale 
Kamer van volksvertegenwoor
digers van het wetsontwerp dat 
de strafmaat voor dealers en 
producenten van illegale groei
bevorderaars aanscherpt en het 
wetsvoorstel Brouns-Caudron 
dat de bestaande wetgeving uit
breidt naar de beta-agonisten 
meteen een belangrijke stap in 
de strijd tegen het gebruik van 
verboden groeibevorderaars. 
Hormonenjager Jaak Vande-
meulebroucke kan tevreden te
rugkijken op vijf jaar werk. Al
vast op wetgevend vlak worden 
zijn doelstellingen nu gereali
seerd. 

10%-REGEL 
Enkele maanden geleden 
diende Europees kommissaris 
René Steichen drie ont-
werp-verordeningen in bij de 
Raad van Alinisters en het Eu
ropees Parlement. Daarmee 
loste hij een belofte in die hij 
begin 1992 deed aan VU-Eu
roparlementslid Jaak Vande-
meulebroucke. De drie ontwer
pen verstrengen de bestaande 
hormonenrichtlijn en breiden 
die uit tot het domein van de 
beta-agomsten of herverdelers. 
Ook de kontroles worden aan
gescherpt. Daarbovenop komt 
er het principe van de admi
nistratieve boeten: een idee dat 
ook al door Jaak Vandemeu-
lebroucke werd gelanceerd. 

Het E P stemt in grote mate in 
met het kommissievoorstel. 
Clenbuterol kan alleen voor de 
terapeutische behandeling van 
paarden en huisdieren, bij vet
mesterij is het verboden. De 
kontroles op de naleving van de 
hormonenrichtlijnen worden 
opgevoerd. Wanneer uit de ana
lyses blijkt dat in een bepaald lot 
tien procent van de genomen 
monsters positief is, wordt het 
hele lot vernietigd. Dat gebeurt 
op kosten van de eigenaar van 
de dieren. Slachthuiseigenaren 

vi'orden aangemaand mee te 
werken bij het bestrijden van de 
hormonenmaffia. De referentie
laboratoria gaan beter samen
werken. De Kommissie krijgt 
ook nog een ander ^vapen in 
handen: bij personen die ge
nieten van Europese subsidies 
maar die betrapt worden op het 
gebruik van verboden middelen 
kan de toegekende Europese 
steun verbeurd verklaard wor
den. 

BIJ SLECHTE WIL 
In zijn tussenkomst dankte 
VU-Europarlementslid Jaak 
Vandemeulebroucke de kom
missaris voor de geleverde in
spanningen. „De Kümmutdie le
verde goed werk hoewel de teksten 
hier en daar natuurlijk nog wel 
zouden kunnen bijgeschaafd wor
den. " Waarom bijvoorbeeld 
slachthuisuitbaters die echt van 
slechte wil blijken hun Euro
pese exportstempel niet afne
men?, vroeg Vandemeule
broucke zich af. Natuurhjk is er 
ook nood aan een verstrenging 
en gelijkschakeling van de straf
maat. „Maar dat kan de Kom-
muiéie niet ten kwade geduid worden. 

Vandermutebroucke : "De Europese Kommijdie Uverdegoed werkl" 

Terzake draagt Europa weinig of 
geen bevoegdheden". 

Ondervraagd door de aan-we-
zige pers verklaarde het Eu
roparlementslid dat het verbe
teren van de wetgeving één zaak 
is. „Een andere zaak ió de brood
nodige mentaliteitsverandering bin
nen de öektor zelf". Vandemeu
lebroucke wees terzake op 
goede initiatieven in Nederland 
en Vlaanderen. Zo is er het 
systeem van zelflcontrole binnen 
de Nederlandse kalverensektor. 
En in Vlaanderen heb je or
ganisaties, zoals de vzw Plat
telandsontwikkeling, die probe
ren streng gereglementeerd hor
monenvrije circuits op te zet
ten. 

Vandemeulebroucke riep tot 
slot ook zijn kollega's senatoren 
op spoed te maken met de goed
keuring van het wetsontwerp en 
het wetsvoorstel dat eerder 
reeds in de Kamer van Volks
vertegenwoordigers werd goed
gekeurd. Pas dan worden de 
voorstellen w^et. 

(bs) 

AALST VIERT „DAG VAN DE ARBEID" 

VANDEMEULEBROUCKE PLEIT VOOR SOCIAAL EUROPA 
Aan het monument van het 
Daensisme stond het VU-ar-
rondissement Aalst stil bij de 
betekenis van ,,1 mei" anno 
1994. Arrondissementeel voor
zitter Denayer en Euro-lijst
trekker Jaak Vandemeule
broucke voerden het woord. 
E^n vijftigtal militanten w^aren 
aan'wezig. 

Zonder pers en zonder geluids
installatie verwelkomde Danny 
Denayer de aanwezigen midden 
op het Werfplein aan het 
Daensmonument, nog steeds 
met de rug naar de burgerij en 
het aangezicht naar de arbei-
ders'wijken van Aalst. De plaat-

EURO-VERKIEZINGEN, 12 JUNI 1994 

VU-KANDIDATENLIJST 
1. Jaak Vandemeulebroucke 

2. Wi% Kuijpers 

3. Frieda Brepoels 

A. Patrik Vankrunkelsven 

5. Herman Lauwers 

6. Mithat Karaman 

7. Nora Tommelein 

8. Georgette De Kegel 

9. Peter Van Breusegem 

10 Walter Luyten 

1 ] Firmin Debusseré 

12. Hilda Douchy-Comeyne 

13. Johan Sauwens 

14. Paul Van Grem bergen 

1. Bert Anciaux 

2 Nelly Maas 

3. JefVanBree 

4. Gilbert Vanoverschelde 

5. SimonneVanBrussel-Vernimmen 

6. Elke Sleurs 

7. Etienne Van Vaerenbergh 

8. Lieven Bauwens 

9. Francis Van Lindt 

10. Annemie Thys 

11. Jan Caudron 

12. Jeanne Braem-Dambruyne 

13. Simonne Janssens-Vanoppen 

14. Jan Loones 

•̂  De naam van Hilda Douchy-Comeyne werd in onze vorige 
uitgave foutief geschreven, waarvoor onze verontschuldigingen. 
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selijke fraktievoorzitter stond 
stil bij het gegeven werkloos
heid en de invloed ervan op de 
hedendaagse samenleving. Hij 
verdedigde een van de grote 
diskussiepunten van het histo
risch vernieuwingskongres te 
Leuven: herverdeling van de 
arbeid. Als demokratische 
Vlaams-nationalisten, stelde hij, 
is het onze plicht voor heel ons 
volk te zorgen door een ba
sisinkomen te geven jian wie uit 
de boot valt. 

Even ging hij in op de plaat
selijke toestand. Hij hekelde het 
sociaal woonbeleid van de 
SP-VLD-koalitie, die door 
grote sociale woonprojekten te 
veel aan getto-vorming doet. De 
purperen koalitie heeft te Aalst 
geen oren naar de VU-voor-
stellen om sociale woningen te 
verspreiden over de hele stad. 

VOLKSUNIE 
OP HET 
TV-SCHERM 
Onder het motto ,,Voor een 
Europa waar Vlamingen thuis 
zijn" komt de Volksunie op het 
scherm van BRTN 1. 

Het spreekt vanzelf dat deze 
uitzending volledig in het teken 
zal staan van de Euro-kam-
pagne. Met o.m.: Jaak Van
demeulebroucke, Willy 
Kuijpers, Frieda Brepoels, J o 
han Sau-wens, Bert Anciaux, 
Paul Van Grembergen en Mit
hat Karaman. 

Nu reeds noteren én kijken: 
dinsdag 10 mei om 22u.55 op 
T V l . 

In zijn gelegenheidstoespraak 
pleitte Europarlementslid Jaak 
Vandemeulebroucke ervoor dat 
elke Vlaamse gemeente eigen
lijk een Daens-monument zou 
verdienen. „De uitspraak van 
de sociale voorvechter "slaaf 
noch bedelaar mag de arbeider 
zijn, hij moet een vrij en w^el-
varend man wezen" is honderd 
jaar later nog even aktueel", 
aldus Jaak Vandemeule
broucke. 

In tegenstelling tot de oproep 
voor progressieve frontvorming 
van de socicial-demokraten af
gelopen weekeinde, hekelde de 
VU-lijsttrekker de SP, met haar 
meer en meer lege volkshuizen 
en de vergeten droom van de 
Vlaamse socialisten. Hij verde
digde daarentegen het unieke 
van de VU: een binding tussen 
het overtuigd Vlaming zijn en 
het progressief sociaal zijn. 

Daens deed het ons eertijds 
voor. 
Met het oog op de Eurover
kiezingen stelde Vandemeule
broucke „dat de enige toekomst 
voor het nieuwe Europa er een 
is waar we federaal mogen den
ken en de mens mens laten zijn. 
Om dit waar te maken blijft een 
partij als de VU nodig, ook in 
Europa. We moeten als demo
kratische Vlaams-nationalisten 
mee borg staan voor een nieuw^ 
societal model, w^aarin er voor de 
vele jongeren die w^erkloos drei
gen te w^orden een arbeidsplaats 
kan zijn én zinvolle vrijetijds
besteding na de arbeidsherver
deling." 

Met een bloemenhulde en het 
zingen van de Vlaamse Leeuw 
werd de plechtigheid beëindigd. 
De echt mobilisatie kan nu be
ginnen. Ja , er blijft nog veel 
werk aan de winkel. (m.a.s.) 

ZATERDAG 28 MEI IN HET GENTSE ICC 

GROTE VU-EUROMEETING 

PROGRAMMA 
• Om 14u30 heten de jon-
gerenkandidaten Elke 
Sleurs en Mithat Karaman 
u van harte welkom. 

• Naast de voorstelling 
van alle VU-Eurokandida-
ten zijn er politieke toespra
ken van senator Hugo 
Schiltz, Europarlementslid 
Jaak Vandemeulebroucke en 
VU-voorzitter Bert Anciaux. 

Verder biedt de dag: 

• een optreden van het 
Antwerpse duo Ed Kooyman 
en Herman Van Hoeren, 

• visuele acts uit de w^ereld 
van mime en straatteater 
door Akjident, 

• een aanbod van jonge 
Vlaamse Kunst voor Eur
opa, 

kreatieve kinderanima
t ie. 

• de Dosfeltentoonstelling 
De kleine Sterren ui Europa. 

WOENSDAG 4 MEI 1994 



UIT DE REGIO 
PROVINCIALE vu TEKENT PROTEST AAN 

UITLEENDIENST STADSBESTUUR VAN KORTRIJK WERKT 
IN LIMBURGS ENGELSTALIGE BENAMINGEN IN DE HAND 
PROVINCIEHUIS 
Sociaal-kulturele organisaties in 
Limburg kunnen voor het huren 
van audio-visuele apparatuur, 
verUchting en tentoonstellings
panelen terecht in het Provin
ciehuis. De gebruiker dient een 
waarborgsom te betalen die va
rieert van 500 tot 10.000 fr., al 
naargelang de waarde van de 
apparatuur. Voor het uitlenen 
van hardware -wordt een bij
drage per gebruiksdag ge
vraagd. 

Gedeputeerde voor kuituur, 
Frieda Brepoels zal jaarlijks een 
budget van 1.000.000 fr. be
steden aan de aankoop van ma
terialen voor de Provinciale Uit-
leendienst. Hiermee komt zij 
tegemoet aan de wens van de 
socicial-kulturele sektor, die 
deze vorm van ondersteuning 
erg op prijs stelt. Op basis van 
het overleg met deze sektor 
werd een eerste voorstel ge
formuleerd over aan te kopen 
materialen, die inmiddels be
schikbaar zijn in de Provinciale 
Uitleendienst. Het gaat over op-
neemapparatuur voor beeld en 
geluid, een grootbeeldprojektor 
met scherm, zendmikro's en in-
tervievs^opnemers. 

^^ Provinciale Uitleendienst, 
Universiteitt/laan 1, 3500 Hcu)-
<telt. Kontaktperdoon: Mare 
Ceelen (011/23.75.98). Ope
ningsuren : 13u.30-l 7u.30. 
Maandag en vrijdag: 
10-12u.ll3u.30-l 7u.30. 

LIMBURG 

Kortrijk de stichtingsvergade
ring plaats van de vereniging 
,,Telecommunity Stad Kortrijk 
v.z.w.". De vereniging heeft tot 
doel de telekommunikatie in al 
zijn vormen te bevorderen. 

In een open brief aan het stads-
bestuuur van Kortrijk maakt 
Hilda Douchy-Come3^ne, voor
zitter van de VU-entiteit Kort
rijk, zich behoorlijk boos. 

Volgens ingewonnen informatie 
is één van de aspekten van het 
initiatief ernaar te streven men
sen van de derde leeftijd, die 
hulpbehoevend zijn, zolang mo
gelijk in hun vertrouwde om
geving te laten vertoeven. Een 
vroegtijdige opname in een zie
kenhuis of rustoord kan op deze 
•wijze ondervangen worden. 

Het telekommunikatiesysteem 
is zodanig opgevat dat mensen 
die in een noodsitutie verkeren, 
en aangesloten zijn om het sys
teem, een beroep kunnen doen 
op een centrale bewakingseen-
heid. 

SCHEPEN VOOR TAAL? 
De initiatiefnemers, waaronder 
het Stadsbestuur, hebben wel 
oog voor het sociale aspekt, wat 
positief is, maar zijn niet zo 
bezorgd voor het taalgebruik bij 
het kiezen van de naam van de 
vereniging. Zij lappen de eer
bied voor de eigen taal zo maar 
aan hun laarzen. Of J a n in de 
straat de inhoud begrijpt van 
Telecommunity zal hen een zorg 
wezen. 

2VÏEI , , , , , o • 
de voordrachtzaal van de Sted. 

Vr. 20 MAASEIK: WÜfried Pau- Openbare Blblioteek, Bleumer-
wels over zijn boek ,,De bevrij- straat. Org. : IJzerbedevaartkomi-
dingsdagen van 1944". Om 20u. in tee en WVG-Maase ik . 

WILT U ZO'N EUROPA 

OF ZO'N EUROPA? 

VOOR EEN EUROPA WAAR VUMINGEN THUIS ZIJN. 
VLUAHEVKia 
BBMOKOam 

Het Stadsbestuur, als betrokken 
partij, schiet hier schromelijk te 
kort. Als bestuursverantwoor-
delijken in de „Guldensporen-
stad" is het onvergeeflijk dat 
deze nieuwe vereniging opge
zadeld wordt met een engels-
talige benaming. Heeft dit mis
schien te maken met het feit dat 
er, naast gelden van de Kort-
rijkse belastingbetaler, ook cen
ten van de Europese Unie mee 
gemoeid zijn ? 

Kortrijk heeft een schepen van 
Milieu, maar zijn wij niet drin
gend toe aan een Taai-schepen, 
die de taalverloedering een 
krachtig halt toeroept ? Hoe kan 
het Stadsbestuur, dat zelf geen 

inspanning doet om aan deze
nieuw op te richten vereniging 
een Nederlandstalige naam te 
geven, een positieve invloed uit
oefenen op het gebruik van het 
Nederlands in Kortrijk ? 

Het moet dan ook niemand ver
bazen dat bepaalde handelaars 
en neringdoeners geen enkele 
poging doen om aan hun zaak 
een passende Nederlandstahge 
naam te geven. De overheid van 
Kortrijk geeft hier een school
voorbeeld van hoe het niet 
moet. 

Het is een dringende noodzaak 
dat de Vlaamse regering het 
Stadsbestuur van Kortrijk 

d\vingt, zoals dit in Frankrijk 
gebeurt door de minister van 
Kuituur, om onze taal te be
schermen. 
De reaktie vanwege het Stads
bestuur op onze terechtwijzing 
is reeds voorspelbaar: „klein-
zielig, niet breeddenkend, wij 
leven al met één been in Eu
ropa...". 
Het gaat hier om Vlaamse waar
den en laat een Europa dat geen 
rekening houdt met Vlaanderen 
maar voorbij waaien. Voor ons 
heeft elk volk recht op zijn 
eigenheid en tjial. Wie geen eer
bied heeft voor zijn eigen taal, 
verloochent zijn kulturele erf
goed. 

WESTENDE-LOMBARDSIJDE: 

EEN AFDELING DIE LEEFT 

De VU-afdeling van Wes-
tende-Lombardsijde hield haar 
jaarlijks Breughelmaal. E^n 
60-tal leden -waren op de af
spraak in zaal Oud Lomiarddijde 
waaronder senator Loones, die 
een korte toespraak hield. Als 
Oostduinkerkenaar had hij het 
hoofdzakelijk over het dossier 
Irma Laplasse en over de ma
nier waarop enkele gezagsdra
gers het Vlaamse volk verne
deren (o.m. de dodengang en de 
stoelendans in het Brusselse 
Schepenkollege). Ook stelde hij 
het Europees VU-programma 
en -lijst voor. 

Schepen Luc Dedecker blikte 
terug op de 6 jsiar dat de VU 
(onder de naa.m „Stem van het 
Volk") samen met de CVP de 
gemeente Middelkerke be
stuurde. Als schepen van de 
deelgemeenten Westende en 
Lxjmbardsijde en met de be
voegdheid Sport, ^vas hij fier te 
kunnen meedelen dat de bouw^ 
van de sporthal te Lxjmbardsijde 
w^eldra van start zal gaan. 

Wat de gemeenteraadsverkie
zingen betreft is hij ervan over
tuigd dat onze 9 zetels behou
den blijven, dus... met volle 
moed naar 9 oktober. 

De Volksmuziekgroep Orlando 

Er weu ook even tijd voor een groepsfoto van het voltallige 
aflelingdbedtuur. V.l.n.r.: Rood Snauwaert (arr. voorzitter), Robrecht 
Macden (germente- en OCMW-raaddLid), Maria Hodte (on
dervoorzitter), Lode Moeden, Omer Huyghebaert (dekretarid), Nicole 
Verhaeghe, Wim Dewulf, HiQa D'HuDer, Herman Maejen (voor
zitter), Paul Degrauwe (gemeenteraaddüd), Lu? Dedecker (dche-
pen), Jan Looned (denator) en Pol Dierendonck (OCMW-voor-
zitter). 

uit Gistel luisterde het leden-
feest op en de plaatselijke 
VU-vrouwen De Schorre-
blomme stonden in voor de zaal
inrichting en de bediening. 

Verder staat de VU-afdeling 

borg voor jaarlijks 2 kaartingen 
en de organisatie van een één-
dagsreis. Dit jaar ging het per 
bus naar het Vlaams Nationaal 
Zangfeest te Antwerpen. 

Kortom een afdeling die leeft. 

WEST-VLAANDEREN 
M E I 

Di . 10 B L A N K E N B E R G E : 
Maandelijkse koffietafel, om 14u. in 
de Reisduif, Kerkstraat 218, met 
bolling en een kwis over Zeeland. 
Inleg: 85 + 35 = 120 fr.p.p. Org. : 
VWG-Blankenberge . 

Vr. 6 I Z E G E M : Vlaams Huis, va
naf 20u.: derdekeiarting. Ook op 
8/5 vanaf lOu. Org. : KaarterskluD 
De Vlaamse Vrienden. 

Di . 10 I Z E G E M : t Spiegelaarken, 
20u.: voordracht over „Vrouwen in 
de politiek". Org.: FW-Izegem. 

Wo. 11 I Z E G E M : V-Club voor 
kinderen. Mooi weer: speelnamid-
dag Paters domein. Slecht weer: 
knutselnamiddag. Afspraak: 
13u.30 parochiezaal. Ommegangs
traat 5. Inkom 50 fr. Org.: Vlanajo 
Vzw. 

Ma . 16 I Z E G E M : Oud Stadhuis, 
15u.: voordracht over „Muziek 
door de eeuwen heen" voor Frans 
Herman. Org. : VWG- lzegem. 

Di . 17 B L A N K E N B E R G E : Voor-
jaarsuitstap met stad Blankenberge 
naar de Druivenstreek. Vertrek om 
7u.45 aan het Stadhuid. Inschrijven 
voor 11/5. Info en inschrijven: stad
huis, van 9 tot H u . Org.: 
VWG-Blankenberge . 

Wo. 18 B L A N K E N B E R G E : 
Gouwdag te Koksi jde-VWG. Ver
trek per tram om 13u.l0 aan het 
VW-kantoor-stationhalte. Een 
onstpanningsnamiddag in het Ca
sino van Koksijde van 15tot 17u.30. 
Met tram terug om 19u.l9. In
schrijven tot 13/6. Kostprijs: tram 
heen/terug: 230 fr. Org. : 
VWG-Blankenberge . 

D o . 26 I Z E G E M : Euro-meeting 
met Firmin Debusseré en J aak 
Vandemeulebroucke. Om 20u. in 
zaal Valentino, Meensesteenweg 
122. 

J U N I 

Vr. 3 l E P E R : Euro-avond. Zaal 
Cieper, Brugseweg St. J a n bij leper. 
17u.30 opening tentoonstelling „De 
kleine sterren van Europa" door 
Lieven Dehandschutter met aan
wezigheid van EP-Ud Jaak Van-
demieulebroucke. Om 20u. 
Euro-avond met tal van kandidaten 
en muzikale omlijsting. 

Zo. 26 D E E R L I J K : 3de Dag van 
de Fiets. Fietsen voor het goede 
doel. Tussen 7 en 19u. Omloop: 2 
km. Gaverdomein-Deerlijk. Org.: 
Vlaamse Sociale Dienst Ie Dien. 
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UIT DE REGIO 
vu-MOTIE 
VOOR VERZOENING IN 
SINT-NIKLASE GEMEENTERAAD 

DOELTREFFEND 
PLANNEN EN ORGANISEREN 

Te S in t -Nik laas o n d e r t e k e n d e n 
35 van de 39 g e m e e n t e r a a d s 
leden een V U - m o t i e v o o r ver 
zoening. D e motie pleit v o o r de 
op ru iming van de asociale ge
volgen van de naoor logse re
pressie en epura t i e . D e motie 
w e r d ingediend d o o r V U - g e -
meen te raads l id Lieven D e -
handschu t te r , die m e e n d e da t de 
tijd rijp w a s om h ie rover tot een 
b r e d e o v e r e e n s t e m m i n g in de 
g e m e e n t e r a a d te k o m e n . D e 
mot ie k r eeg bijval v a n w e g e 
C V P - , SP- , V U - , V L D - en Aga-
lev-verkozenen . 

D e motie stelt da t de bestraffing 
van de koUaborat ie g e b r u i k t 
w e r d als voo rwendse l voor een 
on te rech te repress ie tegen 
Vlaamsgez inden . D e onde r t e 
k e n a a r s v ragen da t de Vlaamse 
R a a d het r appor t -Bourgeo i s , 
da t de repress iegevolgen inven
tar i seerde , zou ak tua l i se ren . Bij 
de federale overhe id w o r d t aan 
g e d r o n g e n op een billijke o p 
lossing. 

Tot slot w^ordt g e w a a r s c h u w d 
voor het he rop l evend rac i sme 
en eks t reem-na t iona l i sme en 
w o r d t geplei t v o o r de o p b o u w 
van een d e m o k r a t i s c h e en ver
d r a a g z a m e samenlev ing in een 
gees t van ve rzoen ing . D e z e pas
sage w a s er b l i jkbaar v o o r de 

enige Vlaams-Blok-ve rkozene 
teveel aan om de motie te s teu
nen . N o c h t a n s b e w e e r t het 
V laams Blok t.o.v. de med ia 
s teeds niet racist isch of eks t re -
mist isch te zijn. Ove r igens wei
g e r d e n ook twee V L D ' e r s en 
één C V P ' e r h u n h a n d t e k e n i n g . 

E^n aktivi tei t p l annen en or
ganiseren lijkt eenvoudig . W i e 
aktief is in he t veren ig ingens-
leven w e e t wel beter. Al te v a a k 
o n t a a r d t een op het eers te zicht 
e rg boe iende aktivitei t tot een 
flop. 

Toch zouden er ook heel ^vat 
flops k u n n e n v e r m e d e n w o r d e n 

en zouden ook vele ges laagde 
akt ivi tei ten n o g be t e r zijn ge
wees t als men in de voo rbe 
re iding een aanta l valkui len h a d 
v e r m e d e n . 

O p d o n d e r d a g 19 mei 1994 va
naf 20u. gaa t in he t Kul turee l 
C e n t r u m De Herbakker, Boelare 
te Eeklo een v o r m i n g s a v o n d 

ZOEKERTJES 
— J o n g e m a n 22j. met ge tu ig
schrift bedr i j fsbeheer en ver
koops t echn ieken , zoekt be t r ek 
k ing in bij v o o r k e u r regio O o s 
t ende -Wes thoek , zeer b r e d e 
interesse , m a a r niet in de 
voed ingssek to r ; z.w. k a n t o o r 
J a n Loones , Enge l ands t r aa t 2, 
8670 O o s t d u i n k e r k e ; ref. 
J L A V Z / 4 1 3 5 . 

- T E K O O P : C o m p u t e r p r o 
g r a m m a voor het be r ekenen van 
de pe r sonenbe las t ing v o o r loon-
en w e d d e t r e k k e n d e n , venno ten , 
b e s t u u r d e r s en zelfstandigen. + 
Bereken ing van de werkel i jke 
bedrij fslasten volgens de 2 sys
t emen . + Duidel i jk handle id ing . 

I B M - c o m p a t i b e l o n d e r 
M S / D O S op disket te 3 .5 ' of 
5.25 ' (k l eu r /mono) . Ideaal voor 
UU' dlerutbetoon. Pr i j s : 1.500 fr. 
(verzendingskos ten inbegre
p e n ) . Te bestel len op het te
l e foonnummer : 052/42.25.05 
(A. Vergeylen) . 

M E I 

Wo. 25 DEESTZE: J aak Vande-
meulebroucke over de Hormonen-
ma£Fia en Europa. Om 20u. in de 
kelder van de Stadsbiblioteek, 
Markt te Deinze. Org. : Goosse 
naertskring Deinze. 

EEN 
ADVERTENTIE 

IN WIJ EN DE TOEKOMST 
RENDEERT 

02/219.49.30 

WANDELZOEKTOCHT IN GENT KULTURELE GROEPSREIS NAAR 
IERLAND 

Voor de vijfde maal r eeds r icht 
de VU-afde l ing G e n t - C e n 
t r u m - Z u i d h a a r v e r m a a r d e 
zoek toch t in. D i t kee r vanaf n u 
tot 31 augus tu s . Voor dit eers te 
l u s t rum w e r d o n d e r he t mo t to 
„boe iend , leerrijk en on t span 
n e n d " geop t ee rd voor een toch t 
die langs h is tor ische ge tu igen 
uit ons roemri jk ve r l eden voer t , 
die op de klassieke rondle id in
gen in de o u d e mlddeleeu^vse 
s t adske rn wel een beetje langs 
de k a n t blijven liggen... 

O n z e zoek toch t k r e e g d a n ook 
de pas sende titel Het minder be
kende Centrum. 

D e e l n e m e n kos t s lechts 150 fr. 
E r zijn w e e r veel prijzen te 
w i n n e n . D e pr i jsui t re iking zal 
t r ad i t i ege t rouw p laa t s h e b b e n 

ROUW TE 
WORTEGEM 

D e afdel ingen W o r t e g e m - P e t e -
gem en O u d e n a a r d e r o u w e n om 
het overl i jden van Remi A u g u s t 
Van D e n H e e d e . R e m i w a s d e 
v a d e r v a n he t O u d e n a a r d s e 
V U - g e m e e n t e r a a d s l i d F r a n s 
Van D e n H e e d e . Hij over leed 
op mjiandag 2 mei op 87-jarige 
leeftijd, a m p e r 6 m a a n d e n n a 
he t heengaan van zi;n zo rgzame 
v r o u w Lia D e w a e l e . 

D e plecht ige u i tvaar td iens t 
heeft p laa ts op za t e rdag 7 mei, 
o m lOu.30 in de O. -L. -
VrouW-Fami l iekerk te W o r t e -
gem. 

op het jaarl i jks leden- en vr ien-
denfeest in he t begin van de 
herfst . 

Aarzel niet en neem deel aan 
deze boe iende zoek toch t d o o r 
he t o u d e Gen t , een s tad w a a r o p 
m e n nooit is u i t g e k e k e n ! 

c* Irutchrijving en alle informa-
tie bij de afdelingddekretaru) R. 
RoeL, Burggravenlaan 243 te 
9000 Gent (09/222.72.37). 

ANTWERPEN 

MAART 

M E I 

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

Vr. 6 E D E G E M : Cantusavond 
o.l.v. Walter Luyten. Zéial Drie Ei
ken. Met muzikale begeleiding van 
Paul Van de Voorde. Org.: VNSE. 
Info: 03/482.11.93,467.38.67 of fax 
03/482.44.58. 

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

Wo. 11 T E S S E N D E R L O : 
FW-Tessenderlo bezoekt 
Sint-Truiden. Vertrek met eigen 
vervoer om 17u.l5 op de Vismarkt 
te Tessenderlo of Engsbergen. 
Deelname: 100 fr. voor de gids. Info 
en inschrijven bij bestuursleden 
voor 9/5. 

D o . 12 M E R K S E M : Familiedag. 
Daguitstap met F W - M e r k s e m en 
Vlaamse Kring Groeninghe naar 
Averbode. Bezoek abdij, bossen, 
vijvers, speeltuin, tuinen en Ka-
pittelberg met Vlaamse Wijngaard. 

D e Vlaamse Vr i endenkr ing 
Bonhe iden -Ri jmenam biedt le
den en ge ïn te resseerden vanaf 
21 juli tot en met 3 augus tus 
1994 een veer t i endaagse kul -
ture le groepsre is aan naa r het 
g roene Ier land. 

M e t een luxe-au tocar die ge
d u r e n d e gans de reis te r be 
sch ikk ing blijft voor al de uit
s t appen . Seal ink zorg t voor de 

Info: Frie Van der Gooten 
(03/321.57.60) of Ronnie Herbosch 
(03/647.11.74). 

Vr. 13 K A L M T H O U T : Bezoek 
tentoonstelling in Hessenhuis „De 
geschiedenis van het Vlaamse 
wandtapijt", samen met F W - K a -
pellen. Inschrijven (250 fr.p.p.) bij 
Christel (664.07.57). Vertrek om 
8u.45 aan Heide-station. 

Za. 14 L INT: Eendagse studiereis 
naar Frans-Vlaanderen o.l.v. Wal
ter Luyten. Org.: VU-Lint. Vertrek 
om 7u., terug rond 22u. Deelname: 
400 fr. Inschrijven: J a n Winters 
(455.75.83), Dany Vangermeersch 
(455.50.70) of Frank Vercauteren 
(454.15.18). 

Ma. 16 KALMTHOUT: Voor
dracht met dia's over Hedendaagse 
kant. Om 20u. in Theesalon De 
Raaf. Deelname: 100 fr/leden, 
niet-leden: 200 fr. (koffie inbegre
pen). Org. : FW-Kalmthout . 

D i . 24 H E I S T O / D BERG: Om 
20u.30 bespreekt Groot-Heist 
VU-lijst voor gemeenteraadsver
kiezingen. Vooraf kunnen kandi
daten zich aanmelden bij voorzitter 
Mark Van Esbroeck, 
015/24.65.98. 

overze t ten op he t Kanaa l en de 
Ierse Zee . 

O p basis van de huid ige ge
gevens b e d r a a g t de dee lne-
mingspri js ongevee r 27 .000 fr. 

Info en inschri jving bij Wil ly en 
M i a Bogaerts-BUliet , D o n k e r 
s t raa t 17 te 2820 Ri jmenam 
(015/51.31.69) . 

D i . 25 B E R C H E M : Frank Se-
berechts over ,,Ieder zijn zwarte, 
verzet, koUaboratie en repressie", 
n.a.v. zijn nieuwste boek. Om 20u. 
in het Kult. Centrum Berchem, 
Driekoningnstr. 126. Org. : 
Vlaamse Kring Berchem. 

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

J U N I 

Vr. 3 M O R T S E L : Europa-Kwis 
o.l.v. Bob Bolssens. Om 20u. in zaal 
Atrium Mortsel, Hof van Rieth. 
Inschrijven per ploeg van 3-6 pers. 
(individuele inschrijvingen ook 
welkom), tot 31/5 bij Leen Veron, 
A. Stockmanslei 19, 2640 Mortsel 
(449.35.23 na I8u.). Deelname: 
lOOfr. Org.: VU-Mortsel. 

Zo. 5 L I E R : Dagtocht naar 
Frans-Vlaanderen o.l.v. Walter 
Lu3rten. Org. : DF. Info bij be
stuursleden of gids (03/482.11.93). 

d o o r over , ,Doel t reffend plan
nen en organ ise ren van een kul -
ture le aktiviteit". 

D e informat ieavond blijft zeker 
niet b e p e r k t tot een klassieke 
ui teenzet t ing , er hoor t ook een 
hand le id ing bij waa r in de aan
wezige een aanta l u i tgewerk te 
p rak t i jkvoorbee lden krijgt, sa
men met enkele k a n t en klare 
schema's die in de eigen ver
eniging k u n n e n geb ru ik t w o r 
den . 

D e z e avond w o r d t ve rzorgd 
d o o r J o Van de Woest i jne, die 
een professioneel organisa t ie
b u r e a u leidt, en die als voor
zi t ter van de D r . J . Goosse-
nae r t sk r i ng van l ieklo ver
t r o u w d is me t he t sociaal-kul-
tu ree l v o r m i n g s w e r k . 

D e organisa t ie gaa t ui t van het 
F V K - R o d e n b a c h f o n d s 
O o s t - V l a a n d e r e n en r icht zicht 
to t be langs te l lenden ui t de hele 
regio. 

<=» FVK-Rodenbachfondd Oo^t-
Vlaanderen, Bennetiteeg 4, 2de 
verdiep, 9000 Gent. 

091225.57.92. 

BRABANT 
M E I 

Vr. 6 L E N N I K : Om 20u. in de 
Raadszaal van het gemeentehuis: 
opening van de tentoonstelling 
„Schilderijen van Edgard Dumou-
lin en keramiek van Nicole Hant-
son". Tot 8 mei, van 10-12 en van 
14-I8U. Org. : ONAV, Lennik. 

Vr. 6 TIELT-WINGE: Volksunie
bal in zaal Tielt-City. Vanaf 20u. 
Eregast: Patrik Vankrunkelsven. 

Zo. 15 V I L V O O R D E : Bezoek aan 
de Nationale Plantentuin te Meise. 
Om lOu.30 aan ingang van Plan
tentuin. Org. : FW-Zemst-Vd-
voorde-Machelen. 

Vr. 20 A A R S C H O T : Van 12 tot 
13u. in de Snok, Leuvensestraat 26 
(centrum). Bijeenkomst Vlaamse 
Jongeren. Onderwerp: Jongeren
banenplan. Met Bert Anciaux. 

Za. 21 Z E M S T : Euro-braadfeest 
van VU-Arr. Halle-Vilvoorde in 
Schranshoeve te Eppegem-Zemst. 
Van 11 tot 22u. Kinderanimatie, 
volksspelen, muzikale omlijsting, 
voorstelling Euro-kandidaten. 

Vastbenoemde 
leerkracht? 

Ben je een v a s t b e n o e m d e 
l ee rk rach t in he t vrij of he t 
gemeenschapsonde rwi j s ? 

Wil je boe iend w e r k e n me t 
pol i t iek geëngagee rde 

j o n g e r e n ? 

Ben je j onge r dan 38, dan 
k a n je vanaf 1 s e p t e m b e r 

1994 bij Volksunie jongeren 
vzw aan d e slag als 

s tafmedewerker , met 
b e h o u d van loon, 

aciënniteit . . . 

Snel reageren ( 

V U J O 

Bar r ikadenp ie in 12, 
1000 Brussel 

t e l : 02/217.63.28 
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DE ENE KAMPIOEN IS DE ANDERE NIET 
In de lente worden in de plvegdporten de kampioenen 
gekroond. Waamchijnlijk verlengt Anderlecht in de ko
mende dagen zijn titel. Constant Vanden Stock en Michel 
Veréchueren kunnen dan opnieuw de Champion^) League 
omarmen en nog een ötuk rijker en machtiger worden dan 
de verzamelde konkurrenten. De kloof tuJMn de almaar 
smaller wordende top en... „de reöt" verbreedt en verdiept 
onophoudend. Wegeloven niet dat dit een goede zaak Li voor 
de ,)port. Waarmee we de verdienéten van Anderlecht niet 
willen minimaiueren. 

A
nderlecht dus wellicht 
kampioen in de eerste 
klasse. De Brusselaars zul
len volgend seizoen op

nieuw met... Sint-Truiden moe
ten afrekenen. De trots van 
Haspengouw is opnieuw 
springlevend, is andermaal uit 
de doden opgestEian. Voor de 
zoveelste keer. Het mag nie
mand verwonderen. Sint-Trui
den is een voetbalstad als geen 
andere. E^n ploeg met karakter 
en temperament. E^n legioen 
supporters waar elke tegenstan
der voor beeft. 

LIMBURG BOVEN 
Sint-Truiden voetbalt met een 
groot hart en een ijzeren w^Us-
kracht. Het zou nu opnieuw 
voldoende talent en intelligentie 
bezitten om in de topklasse een 
rol van betekenis te kunnen 
invullen. Dat zal geen klusje 

worden ^vant het topvoetbal eist 
almaar meer van zijn beoefe
naars en bestuurders. En pre
cies die laatsten hebben 

Sint-Truiden al wel eens vaker 
verraden. Men kon er om la
chen en men kon er om wenen. 
Jef en Jef. De burgemeester en 
zijn trawanten tegen de klub-
leiding. Een schelmenroman ei
genlijk. Alaar de speeltijd zou 
voorbij zijn. Vriend en tegen
stander zouden er van door
drongen zijn dat het nu ernst 
wordt. De klub heeft weinig 
financiële speelruimte. Dat is 
misschien erg maar eerder regel 
dan uitzondering in ons voetbal. 
Overal is de nood hoog. En 
meer mensen beginnen geloven 
dat het ook „anders" kan. Ze 
verwijzen dan njiar de lotge
vallen (of prestaties) van Oos
tende en Lommei. Wat daar kon 
moet ook elders mogelijk zijn. 

DE EER GERED 

Johan Museeuw heeft de na
tionale eer gered. De West
vlaming won met zonder brio 
de Amstel Gold Race en 
voorkw^am daardoor dat 
onze renners het klassieke 
voorjaar zonder overwinning 
zouden moeten afsluiten. 

Er bestaat al lang geen twijfel 
meer over dat Johan Mu
seeuw onze beste koereur is. 
Hij had de Ronde van Vlaan
deren kunnen en moeten 
winnen, hij streed op het 
voorplan in Parij s-Roubaix 
en in Nederlands Limburg 
was hi) onomstreden de be
ste. Tot grote opluchting van 
zijn ploegbaas Patrick Le-
fevere. De man gaf na afloop 
van de voor zijn team suk-
sesvolle wereldbekerkoers 
uiting aan zijn ergernis en 
woede. Hij nam het niet dat 
zijn renners door de pers 
werden afgekraakt en als de 
grote geklopten van het 
voorseizoen ^verden nagewe
zen. Dat was niet helemaal 
onbegrijpelijk. Vriend en te
genstander nebben dezer da
gen duidelijk moeite met het 
verpletterend meesterschap 
van de Italianen. Die klas
seerden zich inmiddels ook in 
de Waalse Pijl met zijn 
achten binnen de eerste tien. 
Begin daar maar eens tegen. 
Leer daar maar mee leven. 
Maar Lefevere had wel gelijk 
toen hij stelde dat onze ren
ners nog het minste reden tot 
klagen hadden. Want vi'aar 
waren de Nederlanders en de 
Fransen dan wel gebleven? 
Die geraken dezer delgen nog 
nauwelijks aan de eind

streep. Die durven hun eigen 
naam nog met moeite op de 
inschrijvingslijst schrijven. 
Wciar zal het eindigen ? Nie
mand durft het te voorspel
len. Maar het is wel altijd zo 
geweest dat ook de koppigste 
ezels met de tijd leren van 
hun nederlcigen... 

SPOT 
Inmiddels laat de UCI niets 
aan het toeval over. De do-
pingreglementering werd 
verstrakt. Zeg maar strenger. 
Recidivisten zullen geen toe
komst meer hebben... Hein 
Verbruggen w^eet dat de ge-
loofweiardigheid van het ge
beuren moet worden verze
kerd. Daarom dal de Inter
nationale Wieier Unie zich 
dezer dagen ook buiten over 
de toekomst (en vermoede
lijk ook het verleden) van het 
eens zo prestigieuze werel-
duurrekord. De avonturen 
van Graeme Obree en Chris 
Boardman zullen onder de 
loupe worden genomen. Men 
zal vermoedelijk ook nog wel 
een woordje napraten over 
de heldendaden van Fran
cesco Moser. Want waar is 
men eigenlijk nog mee bezig. 
Obree en Boardman hebben, 
met alle respekt, in het pe
loton altijd minder dan niets 
voorgesteld. Zij waren zelfs 
geen figuranten. Alaar met 
hun halve lig-, hang-, duw
en trekfietsen spotten ze met 
de prestaties van de aller
grootsten uit de wielerge-
schiedenis. Bovendien reku-
pereren ze binnen de kortste 
keren van de geleverde in
spanningen. Eddy Merckx, 

Daar 'u STW terug ! Maar of het in orw topvoetbal een rol zal dpelen kunnen de bijhorende heren (imkj 
en rechtd) alleen maar hopen ! 

Hard werken en verstandig in
kopen. Enkel rekenen op de 
„eigen middelen". Geen poli-
tiekers of burgemeesters Ln het 
klubbestuur. Sport en politiek 
moeten gescheiden bhjven of 

toch nooit zo'n slecht koe
reur, had destijds drie weken 
nodig om op adem te komen 
van zijn Mexikcianse avon
turen. Vandaag voorspellen 
specialisten dat zestig kilo
meter met een ligfiets mo
gelijk moeten zijn. Tja, waar 
gaat het dan nog om? Bin
nenkort rijdt men op zijn rug 
naar het werelduurrekord en 
duwt men de pedalen met de 
armen. Mogen we lachen en 
hopen dat de UCI haar ver-
antwoordehjkheid opneemt. 

Dat laatste heeft de Franse 
voetbalbond dan uiteindelijk 
toch gedaan. Zij heeft de 
heren Tapie en Bernes (de 
gek die toen zijn schuld in de 
omkoopaiTaire al vast stond 
meende nog een ereronde te 
moeten lopen voor de op
gehitste supporters) een on-
w^aarschijnlijke maiar zeer te
rechte en in feite ook on
vermijdelijke dreun om de 
oren verkocht. Levenslange 
schorsingen v^^aren in de ge
geven omstandigheden in
derdaad het minste wat men 
kon verwachten. 

Maar het heeft wel lang ge
duurd. Marseille zakt ook 
naar de tweede klasse maar 
mag volgend seizoen wel Eu
ropees voetballen op basis 
van de in de aflopende kam-
pagne geleverde prestaties. 
Een ingewikkelde uitleg om 
de naar geld snakkende klub 
alsnog overlevingskansen te 
bieden. De voetbalsport eet 
zijn kinderen niet op. Mis
schien moeten we daar maar 
begrip voor opbrengen. 

worden. De ene mag de andere 
niet misbruiken. Zelfs een Jef 
Cleiren niet. En verder bouwt 
Sint-Truiden op Jef Mangel-
schots. De Hasselaar brengt 
S T W voor de tweede maal 
nciar de topklasse. Hij is thuis op 
Staaien. Hij kent de ziel van de 
klub. Er zijn maar weinig trai
ners die eveneel adelbrieven 
kunnen voorleggen. 

Limburg boven in tweede en... 
in derde klasse. Want daar won 
Patro Eisden het duel met het 
kapitaalkrachtiger Kapellen. 
Dank zij Lei Cleysters. De ge
vierde oefenmeester ruüt zijn 
kampioenen evenwel voor AA 
Gent. In het Ottenstadion lost 
Lei Walter Meeuws af. De best 
bespraakte oefenmeester van 
het land kon de hoge verwach
tingen niet waar maken. Het 
was niet de eerste keer... Voetbal 
is hard en kent geen genade. Er 
wordt in de komende zomer 
trouwens veel van trainer ge
wisseld door bestuurders die 
blijven geloven dat zijzelf ver
antwoordelijk zijn voor de suk-
sessen en de trainers voor de 
mislukkingen. Allemjial klubs 
die er van overtuigd zijn dat het 
in de toekomst beter zal gaan. 

ZONDER TEGENSTAND 
Sint-Truiden en Patro Eisden 
kampioen op de groene recht
hoek. Racing Mechelen de beste 
in het basketbal. Vanzelfspre
kend en onvermijdelijk. Met het 
geld koopt men de boter en het 
sukses. Voor de zesde keer op rij 
landskampioen. Mooi ingepakt 
en met een strikje rond. Om 
iedereen te doen geloven dat de 
strijd spannend, de weg moeilijk 
en het sukses duurbevochten 
was. Drie wedstrijden in de 
halve finale, vijf matchen in de 
eindstrijd. Er moet ook nog wat 
aan verdiend worden. Maar Ra
cing is in eigen land een klasse 
apart. Een budget buiten ka-
tegorie ook. Basket laat boven
dien aanzienlijk minder ruimte 
voor verrassingen dan voetbal. 
Die sport is meer voorspelbaar. 
Vandaar het geringere entoe-
siasme, vandaar dat opgesloten 
gevoel. Racing zou in de ko
mende weken afscheid nemen 
van BUI Varner. De Amerikaan 
die veel mogelijk maakte. Rik 
Samaey doet nog voort. De 

Westvlaming die eerst de gou
den jaren van Oostende 
schraagde werd al voor de 
tiende keer verkozen tot bas
ketbalspeler van het jciar. Een 
op zichzelf schitterende pres
tatie die terzelfdertijd bewijst 
dat de sportieve weelde niet 
groot is en dat in de sport van 
plank en ring de buitenlanders 
heel vaak over winst en verlies 
beslissen... Maar Racing, dat 
natuurlijk ook de beker won en 
voor het eerst een rol van be
tekenis opeiste in de final six
teen, doet voort. De brouwerij 
Maes blijft in de nevensporten 
de krachtlijnen uitzetten. De 
sponsors zijn inderdaad het al
lerbelangrijkst. 

Flandrien 

VRESELIJK 
EN VER
SCHRIKKELIJK 
Ayrton Senna dood. Vre
selijk en verschrikkelijk wa
ren de beelden zondag
avond. Een normaal mens 
wordt er stil van. Kan niet 
begrijpen. Probeert het 
zelfs niet meer. De proble
matiek van de Formule 1 is 
stuk geschreven. Vandaag 
mogen mensen hun eigen 
leven in de weegschaal wer
pen. Om de eer, om het 
geld, om de sensatie, om de 
glamour, om de kommercie. 
Noem het een beschavings-
ziekte die we er maar moe
ten bijnemen. Ook zaterdag 
verongelukte een F1-koe
reur. Een minder bekende 
en daarom stond men er 
nauwelijks bij stil. 

Ach, we weten het wel. Er 
verongelukken ook %viel-
renners. Er worden boksers 
doodgeslagen. Moet kun
nen. Misschien. Maar we 
zullen er ons nooit mee ver
zoenen. We zullen nooit 
aanvaarden. We hebben an
dere opvattingen over 
sport. Meer moet vandaag 
niet gezegd worden. 
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ACffTERlMIJK 
700 JAAR NA ZIJN DOOD 

HERTOG JAN I VAN BRABANT OP POSTZEGEL 
Op 3 mcij.l. wcu het 700 jaar geleden dat de legendarlöche de dood van Rudolf van Habs-

Brabantöe hertog Jan I tijden^ een tornooi om bet Uven ^"ofsteld^Tm'JanT van ï r l -
kwam. Naar aanleiding van deze verjaardag werd door de bant de Duitse koningskroon te 
Poét drie zegeU over het leven van de hertog uitgegeven. Wlj verlenen. 
vonden dit een geschikte gelegenheid om hlötorlkuö Faal De Henri Pirenne, een typisch ver-
Rldder te vragen een portret te tekenen van de hertog en de tegenwoordiger van de Belg! 
plaat,) van Brabant In die tijd te échetéen. 

aartsbisschop van Keulen. 

Toen o an anno izoz/ izoo te Hierbij kan worden vastgesteld 
Brussel geboren werd als dat de graven van Vlaanderen 
tweede zoon van Hendrik uit die periode een defensieve 
III van Brabant politiek voeren tegen Frankrijk, 

de Groeningekouter ligt bij 
Kortrijk. De hertogen van Bra
bant daarentegen gaven reso
luut de voorkeur aan het of
fensief, Woeringen ligt bij Keu
len... 

•oen J a n anno 1252/1253 te 
Brussel geboren -werd als 
tweede zoon van Hendrik 
III van Brabant 

(12248-1261) liet niets vermoe
den dat hij eens zou uitgroeien 
tot de machtigste vorst uit de 
Brabantse dincistie. J a n had im
mers een oudere broer Hendrik 
die, als eerstgeboren zoon, her
tog had moeten worden. Na de 
vroegtijdige dood van Hendrik 
III (+ 28 februari 1261) bleef 
zijn weduwe Aleidis achter met 
minderjarige kinderen. Aleidis 
kon slechts met de grootste 
moeite de heerschappij over 
Brabant in eigen handen hou
den. Gevaar dreigde zowel van
uit het buitenland als in het 
hertogdom zelf. Hendrik van 
Gelre, prinsbisschop van Luik 
en Otto, graaf van Gelderland 
hoopten Brabant een vernie
tigende slag toe te brengen. Ook 
Hendrik van Leuven, heer van 
Gaasbeek en Arnold van We-
zemaal, maarschalk van Bra
bant voelden zich geroepen de 
macht te grijpen. 

WOERINGEN 
Nadat deze gevaren met list en 
geweld bezworen waren, bleek 
zeer duidelijk dat Hendrik VI, 
de wettige opvolger van de 
overleden Brabantse hertog, 
wegens zijn z^vakzlnnigheid, 
niet geschikt w^as om verder de 
macht uit te oefenen. Daarom 
besloot Aleidis — ondanks het 
verzet van een aantal Leuve
naars - Hendrik IV te ver
vangen door zijn jongere broer 
Jan . 

J a n I die als kind weerloos had 
moeten toezien hoe Brabant 
voortdurend belaagd werd, -was 
er op uit eens en voorgoed af te 
rekenen met binnen- en bui
tenlandse vijanden. Hij zette op 
krachtdadige manier de politiek 
van zijn voorgangers voort. Va
naf de elfde eeuw hadden die — 
vertrekkende vanuit de graaf
schappen Leuven en Brussel — 
hun territorium stelselmatig uit
gebreid. De Brabantse hertogen 
heersten dan ook over een vor
stendom dat grotendeels samen
viel met de huidige provincies 
Brabant, Antwerpen en 
Noord-Brabant (in Nederland). 
Maar deze vazallen van de mid-
deleeu^wse Duitse keizer wilden 
nog meer. De Brabantse her
togen die er terecht prat op 
gingen af te stammen van Karel 
de Grote, waren er op uit hun 
aanzien te vergroten in het oude 
Neder-Lotharingen, een streek 
rijk aan Karolingische trjidi-
ties. 

In dit licht moet trouwens ook 
de jarenlange strijd worden ge
zien die J a n I leverde om het 
hertogdom Limburg (in de 
buurt van Eupen en Verviers). 
Op 5 juni 1288 verpletterden de 
Brabanders, bijgestaan door de 
burgers van Keulen, te Woe
ringen een bondgenootschap 
bestaande uit de graven van 
Geh-e en Luxemburg en de 

RIJKSVORST 
Deze Brabantse zege betekende 
een zware slag voor de aa.n-
spraken van de aartsbisschop
pen van Keulen op Neder-Lo
tharingen terwijl Gelre een 
kruis mocht maken over verder 
expansie naar het Zuiden. J a n I 
had zijn gezjig tussen Maas en 
Rijn gevoelig versterkt en sloot 
kort na de slag ,,Landfriede" 
met zijn bondgenoten. In de 
oude Karolingische keizerstad 
Aken handhaafde de Brabander 
krachtig zijn rechten en hij ver
sterkte ook zijn invloed op de 
burgers van Keulen. De Rooms
koning raakte vrij snel beducht 
voor het Brabantse imperia
lisme en weigerde een aantal 
veroveringen van J a n I te be
krachtigen. Laatstgenoemde 
had op dat ogenblik een der
gelijk aanzien verworven dat na 

sche patriottische geschied
schrijving, heeft beweerd dat 
Woeringen ,,de onafhankelijk
heid van Brabant tegenover het 
Duitse Rijk" zou bekrachtigd 
hebben. Niets is minder waar! 
Prof. Paul Bonenfant, hoogle
raar aan de Université Libre de 
Bruxelles, heeft er inderdaad 
zeer terecht op ge^vezen dat de 
Brabantse hertog, zowel vóór 
als na Woeringen zich steeds 
gedroeg als een Rijksvorst. Om 
zijn gezag in de Rijnstreek te 
versterken, deinsde hij er zelfs 
niet voor terug om gewapen
derhand tot in Westfalen door te 
stoten. 

Omdat de talrijke oorlogen de 
schatkist hadden uitgeput was 
J a n I verplicht een beroep te 
doen op de financiële steun van 
de Brabanders. Adel en steden 
(Brussel, Leuven, Antwerpen, 
Lier, 's Hertogenbosch, Zout
leeuw, Tienen en Nijvel) ver
leenden deze steun niet zomaar. 
In ruil voor „beden" (belas
tingen) wisten de onderdanen 
een aantal toegevingen af te 
dwingen. Zoals zij reeds vroe
ger hadden gedaan, overlegden 
de Brabanders ook nu met de 
hertog over de voorwaarden 
•waarin dit kon gebeuren. Reeds 
Hendrik II (1248) en Hendrik 
III (1261) hadden in hun vrij

heid moeten toestaan. Op die 
manier groeide in Brabant -
meer dan in Vlaanderen — stil
aan een eigen politieke kuituur 
gebaseerd op rationeel overleg. 
Bezield door een Brabants ,,na
tionaal gevoel" -werd telkens 
naar een evenwicht gezocht tus
sen de niet altijd gelijklopende 
belangen van hertog en onder
danen. 

VERNIEUWER 
et als in Engeland ontwikkelde 
zich in Brabant een „konsti-
tutioneel systeem". Tijdens de 
veertiende eeuw zal die ont
wikkeling een hoogtepunt be
reiken. In die periode zullen de 
Brabanders zelfs het recht ver
werven een vorst die zich niet 
aan de afspraken hield, af te 
zetten... Mede daarom werd 
Brabant — tevens het kernge
bied van de Nederlanden — het 
hchtende voorbeeld voor de an
dere regio's. Wanneer de Ne
derlanders tijdens de zestiende 
eeuw in opstand komen tegen 
het despotisme van de Spaanse 
koning Filips II dan zullen niet 
alleen de Brabanders maar ook 
de HoUanders en de Vlamingen 
zich beroepen op de Brabante 
privileges en de Brabantse 
staatkundige tradities. 

Al is J a n I de geschiedenis 
ingegaan als de roemrijke over
winnaar van Woeringen toch 
was zijn bewind ook om andere 
redenen belangrijk. Deze her
tog heeft niet alleen een al
gemeen rentmeester van Bra
bant aangesteld maar ook de 
territoriale bevoegdheden van 

FIIATELIE EN GESCHIEDENIS 

De drie postzegels brengen 
taferelen uit het leven van 
J a n I van Brabant. 

De zegel van 13 fr. stelt de 
verzoening voor van J a n I 
met Arnold, heer van We-
zemaal. Deze laatste moet 
dan w êl op de knieën, onder 
de dreiging van het 
zwaard... 
Deze van 16 fr. toont het 

tomooi dat ter gelegenheid 
van het huwelijk van J a n II 
met de dochter van de En
gelse koning Exlward I -werd 
gehouden. 

De zegel van 30 fir., een 
mooie grote, biedt een pa
norama op de gekende Slag 
van Woeringen (Sjuni 
1288). 
De drie postzegels, getekend 

door Jacques Doppée, heb
ben een respektievelijke op
lage van drie, zes en an
derhalf miljoen exemplaren. 

Wie deze postzegels plakt of 
verzamelt weet bij deze wat 
ze voorstellen en welke be
tekenis de taferelen en de 
wapenschilden in onze ge
schiedenis hebben. 

41^ 

de meiers en andere gerechts
ambtenaren nau^ver omschre
ven. Verder liet J a n I het Bra
bantse landrecht optekenen 
(1292) terwijl hij eveneens ver-
nieuw^ingen doorvoerde op het 
vlak van het muntwezen. 

Ook op taalkundig vlak was 
J a n I een vernieu-wer. Al was hij 
zoals zovele middeleeuwse vor
sten, goed vertrouwd met het 
Frans toch heeft hij — in te
genstelling tot zijn vader Hen
drik III — de lyriek niet in het 
Frans maar in het Dietsch be
oefend. Zijn gedichten zijn ons 
evenw^el in het beroemde Ma-
nM<)e Handdchnft in het Hoog
duits overgeleverd. 

Waar zijn vader naast het Latijn 
enkel het Frans gebruikte (dat 
laatste voor relaties met frans-
talige vorsten zoals de graven 
van Vlaanderen, van Namen en 
Henegouwen of edelen uit het 
Franse taalgebied) daar heeft de 
overwinnaar van Woeringen als 
eerste ook in het Nederlands 
gestelde oorkonden verleend. 
Brussel beet hierbij de spits af. 
De andere Brabantse steden als 
Leuven, Antwerpen, s Herto
genbosch, Lier, Tienen en Zout
leeuw zullen pas onder J a n II 
(1294-1312) soortgelijke privi
leges in de volkstaal ontvangen. 
Dit gebeurde in een periode 
waarin de Vlaamse steden als 
Brugge, Gent, leper en Kort
rijk... franstalige privileges ont
vingen van de graven van 
Vlaanderen als Guy de Dam-
pierre. 

Henri Conscience — zelf zoon 
van een Fransman uit Besan^on 
— -was dan ook wel bijzonder 
slecht geïnspireerd toen hij in 
zijn romans Vlaanderen en niet 
Brabant als voorbeeld stelde 
voor de ,,Vlaemsche" herop
standing. 

BRUSSEL 
Resideerden de voorgangers 
van J a n I meestal te Leuven dan 
gaf J a n I resoluut de voorkeur 
aan Brussel. De aanduidingen 
terzake laten niet de minste twij
fel over. De meeste oorkonden 
van J a n I worden te Brussel 
uitgevaardigd terwijl Leuven er 
vrijwel niet meer bij te pas komt. 
Bovendien laat J a n I zijn zege te 
Woeringen niet herdenken in 
Sint-Pieters te Leuven maar in 
Sint-Goedele te Brussel. Niet in 
de Dijlestad maar in de Zen-
nestad -werd hij begraven. Te
recht kon Lodewijk Van Vel-
them dan ook tijdens de veer
tiende eeuw schrijven dat J a n I 
,,Bruesele eerde ende minde vor 
alle steden die hi kinde". 

Toch was dit toen nog geen 
onomkeerbare en definitieve 
evolutie. Leuven blijft trouw^ens 
tot het einde van het Ancien 
Régime de „eerste stad van Bra
bant". Nog lange tijd zouden de 
Leuvenêiars pogen om de her
togelijke hofhouding opnieuw 
binnen hun muren te krijgen. 
Onder de Boergondiërs 
(1430-1488) waren Dijon, Rij-
sel, Brugge en zelfs Mechelen 
geduchte konkurrenten. Pas on
der de Habsburger Karel V 
(1515-1555) wordt Brussel de
finitief de hoofdstad van de Ne
derlanden. De gevolgen hiervan 
zijn voelbaar tot op de huidige 
dag. 

Dr. Paul De Ridder 
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sint-paulusjeugdkampen v.z.w. 
wettelijk erkend, kategorie A nr 1205 

ambiorixsquare 32, bus 28 
1040 brussel 
02/230.84.55 

Opgericht in 1960, als een onafrianl<elijke vereniging zonder winstbedoeling, 
op een ogenblik dat buitenlandse reizen voor jongeren nog verre van 
vanzelfsprekend waren. 
Eerst onder de naam St Paulusreizen, dan St Paulusjeugdkampen, om 
uiteindelijk haar huidige naam te krijgen als JEKAvzw. 

JEKA, HET DOEL 
Van bij de start was de bedoeling om voor jongeren groepsvakanties te 
organiseren in het buitenland, en vooral tegen betaalbare prijzen. De 
organisatie richt zich in eerste instantie tot jeugdverenigingen, -instellingen 
en scholen. 
JEKA is weliswaar een vzw, maar dan één die niet drijft op subsidies. 
Het begon allemaal kleinschalig, maar groeide gestaag. Met 33 jaar ervaring 
op zaK kan je rustig stellen dat JEKA perfekt weet in te spelen op de 
behoeften van de jeugd en haar verantwoordelijke initiatiefnemers. 
Uiteraard houdt dit in dat JEKA door de jaren heen het aanbod steeds heeft 
verbeterd, verruimd en geactualiseerd. 

JEKA, DE FORMULE 
De basisidee achter de formule voor groepsreizen is simpel en twee
voudig. 
Wie een buitenlandse vakantie organiseert voor een groep wil graag de 
handen vrij om zich bezig te houden met de essentie van het verblijf: het 
realiseren van de activiteiten in het kader van het streefdoel van de groep. 
JEKA neemt daarom ook meteen dat gedeelte op zich dat daaraan 
voorafgaat: met één telefoongesprek is als het ware in één klap vervoer, 
logement en bevoorrading geregeld, en kan de groepsleiding al meteen 
starten met de voorbereiding van dde activiteiten ter plaatse. 
In tweede instantie wil elke groepsverantwoordelijke toch graag de eigenheid 
en de privacy van zijn groep bewaren tijdens zo'n verblijf JEKA zorgt dan ook 
voor een eigen logement voor elke groep, komt niet tussen in de dagelijkse 
werking van het groepsgebeuren, en stelt geen activiteiten voorop. Wel is een 
JEKA-medewerker nooit veraf en steeds beschikbaar voor elke vorm van 
advies, informatie, en dienstverlening voor wie dat wenst. 

JEKA, HET AANBOD 
JEKA heeft van 11 Europese bestemmingen voor groepsreizen in de zomer. 
We vatten het even samen: 
- Losenec, de Zwarte Zee, Bulgarije, 
- het Lake District, Engeland, 
- de Gorges du Tarn, Frankrijk, 
- Visegrad, de Donaubocht, Hongarije, 
- Beara Peninsula, in het zuidwesten van Ierland, 
- het Martelltal, Zuid-Tirol, Italië, 
- het Hallingdal, Noorwegen, 
- Jaremga, in het zuidwesten van de Oekraïne, 
- het Lechtal, Tirol, in OostenrijK 
- Podu Dimbovitei, de Karpaten, Roemenië, 
- de Karlstejn-regio, nabij Praag, Tsjechië. 
Het aanbod van JEKA omvat echter nog veel meer: 
- in het Lechtal in Tirol zijn er sinds vele jaren sneeuwldassen, waar vele 

dé specialist voor betaalbare 
groepsvakanties voorjongeren 

Op 16 oktober 93 organueerde JEKA een grootje infodpektakeldag voor vrienden, 
kilënten en bekenden. Een fantadtuiche jhow bejtoot een denderende Eu-
ropeejgerkhte dag in de Nekkerhal in Mechelen waar zo'n 4.500ge'interejjeerden 
op af kwainen. 
JEKA bouwt i'erder, richting 199% baar 35-jarig hedtaan... 

« . w . 

Het Lechtal in TiroL biedt een ruime waaier aan vakantiemogelijkheden, vanéchooi 
tot gezindvakantie<t. 

duizenden kinderen aan deelnemen. Wintervalontie is er voor vele 
groepen tijdens de Kerst-, Krokus-, en Paasvakantie. Een uitstekende 
gelegenheid voor schooi-, jeugd- en familiegroepen om goedkoop aan 
skisport te doen. 

- voor scholen heeft JEKA zich bovendien toegelegd op schooireizen. 
- Er bestaat ook sinds lang een perfekt pakket voor openluchddassen in het 

Lechtal, en in de Gorges du Tarn. 
- vele trouwe deelnemers, ondertussen met gezin, wensen met JEKA op reis 

te blijven gaan. Daarvoor is het JEKA Famiiy toeristenpakket uitgedacht Zo 
kunnen ze terug naar die prachtige streken waar ze in hun jeugd kennis 
mee maakten. 

Zoals u ziet, spreekt JEKA iedereen aan, er is steeds voor elk wat wils. 

JEKA, DE MEDEWERKERS 
JEKA bestaat uit slechts een handjevol vaste medewerkers. Toch slaagt men 
erin een enorme organisatie op poten te zetten, eik jaar weer en elk seizoen 
opnieuw. 
En dit dankzij een groot aantal vrijwillige medewerkers, op dit ogenblik ruim 
een 300-tal. Zij vormen de grote JEKA-familie. 
Het zijn mensen met verschillende achtergronden, en verschillende her
komst. Elk naar hun mogelijkheden, en de tijd die ze aan de organisatie 
kunnen spenderen, wijden ze hun vakantie aan het helpen slagen van uw 
vakantie. 

JEKA ONTWIKKELINGSSAMENWERKING VZW 
in de statuten van JEKA vzw is opgenomen dat de vereniging zich inzet voor 
de bewustmaking van de jeugd voor de Derde Wereldproblematiek. Daartoe 
werd de vzw JEKA Ontwikkelingssamenwerking opgericht. Deze NGO 
ondersteunt ontwikkelingsprojecten, in samenwerking met het Algemeen 
Bestuur voor Ontwikkelingssamenwerking van onze regering. JEKA besteedt 
daaraan 0,7% van haar omzet, dat betekent meer dan 1 miljoen BF per 
jaar. 

JEKA, RECENT 
In 1990 nodigt JEKA 1250 kinderen uit 10 landen van het pas bevrijde 
Oostblok uitvoer een groepsvakantie in Tirol. Dit werden ruim 25000 gratis 
vakantiedagen, die, samen met het transport, een goede 9 miljoen BF hebben 
gekost, een som die door JEKA werd samengebracht 
Uit deze heerlijke ontmoeting ontstond een blijvend initiatief met OOST-EU
ROPA: er zijn nu JEKA-verenigingen in Bulgarije, Hongarije, Roemenie, 
Tsjechië, Oekraïne en Utouwen. 
Ze werken volledig in de geest van en in overleg met onze Vlaamse JEKA 
En in 1994 reizen zo'n 3.500 jongeren uit Bulgarije, Tsjechië, Hongarije, 
Oekraïne, Utouwen en Roemenië naar Tirol, Zuid-Tirol, Frankrijk en onderling 
naar de overige Centraal- en Oosteuropese bestemmingen. Dit tegen erg 
gereduceerde prijzen, maar dan uiteraard hoofdzakelijk in juni en sep
tember. 
JEKA hoopt hiermee te kunnen bijdragen tot de wederzijdse kennismaking 
tussen landen die vroeger hermetisch van elkaar waren afgesloten. Op te 
merken valt dat individuele toeristen uit die landen amper een visum kunnen 
bemachtigen voor reizen naar het westen, maar dat JEKA-jongeren hun 
visum wel krijgen, en dan nog wel gratis. 
Op 16 oktober 93 organiseerde JEKA een grootse infospektakeldag voor 
vrienden, kilënten en bekenden. Een fantastische show besloot een den
derende Europeesgerichte dag, in de Nekkerhal in Mechelen, waar zo'n 
4.500 geïnteresseerden op af kwamen. 
JEKA bouwt verder, richting 1995, haar 35-jarig bestaan... 

- Wenst u een foider met een uitgebreide besclirijving van de reis
programma's of andere praictische inlichitingen dan Wan u steeds 
tereciit bij JEKA, Ambiorixsquare 32, 1040 Brussei, tei. 02/230.84.55, 
e\We werkdag van 9 tot 12.30 en van 13.30 tot 18.30 uur. 
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KÜLTÜUR 
ZEER GROTE NOOD AAN NEDERLANDSTALIGE BOEKEN 
BIJ VLAMINGEN IN ZUID-AMERIKA 
De krant Het LaaUte Nieuw.i (19 
april j.1.) bracht het bericht dat 
prins Fihp in de Argentijnse 
hoofdstad Buenos Aires gekon-
fronteerd werd met een groep 
van dertig Vlamingen die er met 
Vlamingen in de Wereld op bezoek 
waren bi) daar levende uitge
weken landgenoten. 

Bij het gezelschap hoorde 
WIJ-lezer Henri Festraets uit 
Kortenberg. Hij bracht voor ons 
weekblad volgend verhaal en 
zelfs twee nieuwe WlJ-abon-
nees mee ! 

De eerste kontakten van onze 
groep situeerden zich m Buenos 
Aires, waar we een ontmoeting 
hadden met enkele tientallen 
Vlamingen van wie de meesten 
zich aan het eind van de jaren 
veertig in de Argentijnse hoofd
stad hebben gevestigd. Zo kon
den ^ve o.m. kennis maken met 
de oorlogsburgemeester van 
Kortrijk, de heer Rijkeboer en 
met de Gentse voorman, de heer 
Leo Poppe. 

In Mar del Plata, een havenstad 
op 500 km ten zuiden van Bu
enos Aires werden we warm 

onthaald door Oostendse vis
sers die daar omstreeks 1950 
met hun gammele vissersvaar
tuigen, na een bewogen en ge
vaarlijke zeereis van irie maan
den, met hun hele familie ge
zond en wel zijn aanbeland. 

Hun nazaten en Vlaamse vrien
den hebben er een bloeiend be
staan opgebouwd en zijn wel
varende reders geworden. Bij 
allen zijn de liefde voor, en de 
gehechtheid aan Vlaanderen 
even intens gebleven als in de 
donkere periode na de oorlog. 
Met vuur werden Vlaamse 

KLEINE GIDSEN 
VOOR KLEINE EN GROTE MENSEN 
„ Wat L) het fijn om in het bod en op 
de hei, in de duinen en de parken te 
wandelen te wandelen en te genieten. 
Je mag bijna overal komen, zolang 
je de dieren, planten en bomen met 
riut laat. Vroeger woti er veel meer 
natuur. We moeten zuinig zijn op de 
gebieden die we nog hebben." 

Zo beginnen D e Kleine Na-
tuurgidsen, verschenen bij uit
geverij Ploegsma, in samenwer
king met de Vereniging tot Be
houd van Natuurmonumenten 
Nederland. 

Deze boekjes maken kinderen 
op speelse wijze wakker voor de 
natuur in al haar aspekten en 
geven een antwoord op belang
rijke vragen over planten en 
dieren. De reeks besteiat uit 5 
delen: De kleine plantengQé en De 
kleine zoogdierengi3<! door Willem 
Iven en Annie Meiuden en De kleine 
injektengidd, De kleine borrungid,) 
en De kleine vogelgidj van Lard 
KUnting. 

In De kleine zoogdierengidd nemen 
de auteurs ons mee met de zoog
dieren die in ons land in het 
,,^vild" voorkomen. Ze tonen 
aan de hand van prachtige 
kleurtekeningen hoe je kan we
ten of een bepaald dier bv. in je 
tuin is geweest. Door eetspo-
ren ? Door keutels ? Of door 
resten van prooidieren? Dit 
boekje leert je hoe ze leven, hoe 
hun pels is samengesteld, wat ze 
eten, wciar ze wonen, hoe groot 
ze zijn en nog veel meer. Van de 
egel tot de bruinvis. Over in-
sekteneters naar knaagdieren, 
via hoefdieren tot roofdieren. 

De kleine pUintengidö, van de
zelfde auteurs, leert kinderen 
(en ook volwassenen) waar en 
wanneer bepaalde bloemen 
bloeien, hoe ze zich voortplan
ten, wat men er kan mee aan
vangen. Welke planten men on
der de bomen vindt of tussen het 
gras, aan het water, in akkers, 
aan de kust... Over planten die 
een rivier kunnen oversteken op 
zoek naar een nieuwe plaats of 
andere die liever langs een 
spoorbaan groeien. 

Met De kleine vogelgidd trekken 
we de wereld van de gevederden 
in. Welk ei legt een knobbel-
zvi'aan ? Of de pimpelmees ? Ze 
staan er in, op ware grootte, in 
de juiste kleuren! Wat is het 
verschil tussen een koolmees en 
een pimpelmees? Hoeveel ei
eren kan een pimpelmees in één 
broedsel leggen ? Wat betekent 
territorium ? Al deze vragen en 

Ulie^erid her f (^rocAiXe^ 
kever in Europo)^ 

In " De kleine indektengidd " dtaan ongeveer 100 van de meejt 
voorkomende iruekten beschreven. 

vele andere worden beant
woord. 

VLAG EN WIMPEL 
De laatste twee in de reeks, van 
Lars Klinting, zijn De kleine in-
jektengidj en De kleine bomengidd. 

De insektengids neemt ons mee 
in de grootste dierengroep die er 
op aarde leeft. In ons land leven 
ongeveer 20.000 soorten insek-
ten. In dit boekje staan ongeveer 
100 van de meest voorkomende 
insekten die je in de natuur kunt 
vinden. Vragen van allerlei slag 
krijgen een antwoord: hoe kan 
een vlieg tegen het plafond lo
pen ?, wat is het verschil tussen 
een larve en een pop ? 

De bomengids vertelt over de in 
onze streken voorkomende bo
men, %vat hun nut is, wat ze 
doen, waarom de bladeren eerst 
groen zijn en dan verkleuren. 
Hoe oud kan een boom worden, 
en waarvoor wordt hun hout 
gebruikt ? 

De uitgevers zijn niet weinig 
fier op deze uitgaven, niet in het 

minst omdat deze laatste twee 
bekroond werden met een Vlcig 
en Wimpel. 

De boekjes zijn zeer geschikt 
voor kinderen vanaf 8 jaar en 
uitermate mooi geïllustreerd. 
Eigenlijk is dit een must voor 
milieubewuste beginnelingen! 

(hdl) 
^^ De kleine zvogdierengidd. 
Willem Iven e3 Annie Meu^^en. 
88bLc., gebonden, 499 fr. 

c=s> De kleine plantengidd. Wil
lem. Iven e3 Annie Meiuden. 96 
blx., gebonden, 499 fr. 

°* De kleine vogelgidd. Lard 
Klinting. 50 blz., gebonden, 399 
fr. 

=̂* De kleine in^ektengidt). Lord 
Klinting. 50 blz.., gebonden, 399 
fr-
°=* De kleine bomengidd. Lard 
Klinting. 50 blx., gebonden, 399 
fr. 
Uitgegeven door UitgeverijPlveg-
dma. Voor Vlaanderen verdeeld 
door Uitg. C. de Vried-Brouwerd, 
Antwerpen. 

strijdliederen gezongen, en na
men we afscheid onder het aan
heffen van een Vlaamse Leeuw 
die nog nooit zó overtuigd had 
geklonken. 

OPROEP 
Ter afronding van deze odyssee 
arriveerden we in een stukje 
jungle van Paraguay, waar een 
echtpaar uit Tienen — eveneens 
in de jaren vijftig — na hard en 
overpoosd zwoegen een heus 
hotelkompleks uit de grond 
hebben gestampt. Jaarlijks ont
vangen zij er vele tientallen 
Amerikanen en Europeanen. 
Wat die mensen tot stand heb
ben gebracht, grenst aan het 
ongelooflijke. Men moet het 
zien om te kunnen geloven en 
waarderen. In het gebied waar 
zij wonen, maakten we even
eens kennis met Brabanders en 
Limburgers van w îe de woning 
in het moederland, na de ,,be
vrijding" van 1944 in brand 
werd gestoken en die na vele 
omzwervingen uiteindelijk in 
Parciguay terecht zijn geko
men. 

Ekonomisch gaat het ze allen 
voor de wind, zij hebben ter 
plaatse een zeer aktieve 
Vlaamse kring uitgebouwd 
waar zij met grote inzet alles 

doen om de herinnering aan hun 
verloren Vlaanderen levend te 
houden. De wijze -waarop deze 
mensen — vaak met primitieve 
middelen — hun klein- en ach
terkleinkinderen iedere week 
Nederlandse taalles geven om 
toch maar de band met het 
moederland niet los te laten, is 
werkelijk aandoenlijk. 

Daarom deze oproep aan de 
lezers van W I J om deze groe
pen van uitgew^eken, overtuigde 
Vlamingen niet in de steek te 
laten. Met afgedankte boeken, 
tijdschriften, stripverhalen en 
kranten kun je hen ontzettend 
plezier doen. Waar ze vooral 
een grote nood aan hebben, zijn 
Nederlandse leerboeken (meer 
bepaald voor jonge kinderen). 

De namen en adressen van deze 
groepen Vlamingen in 
Zuid-Amerlka zijn verkrijgbaar 
bij de stichting ,,Vlamingen in 
de Wereld", Tervuursesteenweg 
115, 2800 Mechelen 
(015/42.25.77 - fax 
015/42.26.96). 

Namens hen, een welgemeende 
dank! 

H . Festraets 

CANTATE DOMINO UIT AALST: 
GROTE KLASSE 
Als we Wenen achter ons laten 
zonder de beroemde Wiener 
Sangerknaben te hebben ge
hoord, bekruipt ons een gevoel 
van gemis. Als we in Engeland 
rondtoeren en geen dertig ki
lometer omrijden om het jon
genskoor van een of ander „col
lege" te beluisteren, vinden we 
ons zelf kultuurbarbaren. En 
dat is begrijpelijk. 

Alaar wie in Vlaanderen zingt 
moet zichzelf voortdurend be
wijzen. En dat gebeurt. Zo leeft 
in Aalst Cantate Domino, de 
Schola Cantorum van het 
Sint-Maartensinstituut, in Ja 
pan en Argentinië bij manier 
van spreken beter bekend dan 
in zijn bakermat. Zijn stichter, 
bezieler, en dirigent heet Mi
chael Ghijs. 

Hij behoort niet tot het kransje 
van de bekende Vlamingen, 
maakt geen drukte en weet niet 
wat ijdelheid is. Telkens weer, 
jaar in jaar uit, vormt en kneedt 
hij jongens van elf tot schakels 
in zijn koor dat zich in Mon
teverdi's Vedperd en de psalmen 
van Schütz even goed thuis 
voelt als in Feremans' Bronzen 
Hart en Benoits oratorium De 
Oorlog, en dat al zowat alle kon-
tinenten heeft aangedaan tussen 
het bescheiden kerkje van Mere 
en het Vatikaan. 

Vorige week gaf Cantate Do
mino zijn jaarlijks koncert in de 
Slnt-Martinuskerk, waar ooit 
priester Adolf Daens uitvoer 
tegen de kooplieden in de tem
pel. 

Het bracht in samenwerking 
met het Antwerpse Musici Aca
demici het Magnificat van Bach 
en psalm 110 Dixit Dominiu van 
Haendel. De ridders van de 
zuiverheid hebben beide barok-
grootheten tot verboden terrein 

voor grote koren uitgeroepen. 
Maar Cantate Domino weerlegt 
die teorie en bewijst dat ook een 
uitgebreid koor een snel tempo 
en een forse dinamiek aankan. 
En er is meer. 

O p die manier wordt een go
tische, vertikale ruimte beter 
gevuld. Michael Ghijs neemt 
geen klinkende namen als so
listen op zijn programma. Dat 
doen zijn knapenstemmen, on
gekunsteld en zuiver. 

Naar aloude gewoonte zingt 
Cantate Domino bij zijn intrede 
met aangolvende stemmen de 
anonieme, aangrijpende hymne 
Alta Trinita. 

Als boekdelen kiest Michael 
Ghijs voor Bachs Magnificat, in 
tegenstelling tot de anders in
troverte cantor uit Leipzig, een 
werk vol schittering, door het 
koor gebracht als een muzikaal 
feest, en Haendels psalm Dixit 
Dominus waarin gulhartig met 
melodieën wordt gestrooid en 
soms even mild met effekten 
zoals in het ,,conquassabit", 
pure klanknabootsing van de 
woorden ,,hij zal hun hoofden 
verbrijzelen". 

Als rustpunt en bindteken zingt 
de Schola van de Gentse 
Slnt-Baafskatedraal, sinds kort 
ook onder de hoede van Mi
chael Ghijs, een krans van gre
goriaanse gezangen bijeen. Ik 
zou zeggen: als monniken. lïen 
beter kompliment heb ik niet. 

We spreken niet ten onrechte 
van een Engelse en een Duitse 
koortraditie. Maar er is ook een 
Vlaamse. Dat mag gezegd. Of 
verkiezen we alweer de klaag
muur? 

(wdb) 
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KÜLT-UITJE 

Charlotte en Sao op zoek naar het geheim van de Kornakd. 

• « • « « • • • • • • • • • • • • • • • • • • • e 

AVONTUREN 
IN HET VERRE OOSTEN 

WITTE RAVEN IN 
De CD-wereld lijkt we) een 
doolhof geworden. Ben )e op 
zoek naar een simfonie van 
Beethoven of een lied van Schu
bert, dan ligt een gamma van 
vertolkingen op jou te wachten. 
Zwerven is de boodschap en 
hopen op een ontdekking. En 
die bestaan. 

Al ooit gehoord van de Poolse 
komponist Henryk Gorecki ? 
Voor een paar weken zag ik de 
man toevallig in een TV-pro-
gramma. Hij had het over zijn 
herinneringen aan Auschwitz 
en over de emotie die hem be
klemde bij het zien van schok
kende beelden uit Sarajevo en 
Somalië, wat ik zag en hoorde 
was autentiek. De muziek op de 
achtergrond was een soort per
petuum mobile, een eindeloze 
beweging van donkere strijkers 
die hun verdriet uitzongen met 
daartussenin flarden van een 
sopraan, de stem van het lijden. 
Dit was muziek van de twin
tigste eeuw, een reflektie op 
honger en oorlog, doordrenkt 
met een mengsel van moeheid 
en hoop, echter schril noch dis
sonant. Ik ging koortsachtig op 
zoek. Het bleek Gorecki's derde 
simfonie te zijn. Ben je getroffen 
door de muziek bij Kieslowski's 
film La oubU vie de Véronique, dan 
zit je in de buurt. 

Jos Van Immerseel is duivels
kunstenaar en Vlaming 
(waarom zouden we het licht 
onder de korenmaat zetten?). 
Voor een paar weken bespeelde 
hij binnen de veertien dagen 
tijdens ko,certen klavecimbel en 
pianoforte, orgel en vleugel. 
Mozarts pianokoncerten zijn 
geen gemakkelijke kinderen. Ze 
verdragen zoeterigheid noch 
louter virtuositeit, en kleine fou
ten %vorden er lelijke vlekken. 
Er zijn van Mozarts pianokon
certen tientallen opnames voor
handen gaande van Clara Has-
kil over Murray Perahia tot 
Joao Pires. En daar valt plots 
Jos Van Immerseel uit de he
mel. Hij blaast het stof weg en 
we horen een hoogst persoon
lijke vsie, retorisch, dialoge-
rend, en in de kadenzen geen 
risiko's schuwend. Maar de luis
teraar wordt beloond. Deze 
Mozart is niet voorspelbaar 
maar sprankelend van vitali
teit. 

DE CD-WERELD 
Vivaldi is een toverdoos van 
ontspanning. De meester 
schreef meer dan 600 koncerti. 
De meesten van ons kennen 
alleen zijn Vier detzoenen. Ze gel
den als één van de eerste voor
beelden van programmatische 
muziek d.w.z. dat visuele in
drukken en beelden in noten 
worden vertaald. Vivaldi's mu
ziek klonk vroeger glad en ge
polijst, geschikt voor spiegel
zalen en salons vol kroonluch
ters. De komst van Harnocourt 
bracht een revolutie teweeg, die 
van de Italianen van II Giardino 
Armonico nog meer. Ze spelen 
Vivaldi op autentieke instru
menten als was hij een onbe
werkte parel. Salons zijn ver
vangen door kroegen, prinsen 
door landlieden 

Ook Patrick Peire is een Vla
ming. Hij leidt al jaren stil en 
bescheiden zijn Collegium In
strumentale Brugense. Koor en 
solisten voegen zich bij hen om 
op CD Mozarts vrijmetselaars-
muziek te vertolken. Vrijmet
selarij en godsdienst gcian mo
menteel niet samen. In Mozarts 
tijd kon dat wel. Zo schreef de 
wonderknaap verschillende mo
tetten en missen voor de ka
tholieke eredienst terwijl hij als 
onafhankelijke en open geest de 
ideeën van de Verlichting voor
stond en voor vrienden-loge-
broeders vrijmetselaarsmuziek 
komponeerde. Luister maar 
eens naar zijn Maureruche Trau-
ermu^ik, een aangrijpende bood
schap van troost die op elke 
uitvaart thuishoort. 

(wdb) 
°* Henryk Gorecki, Simfonie n ° 
5 voor dopreum en orkedt. Dawn 
Updhaw (dopraan) en de London 
Sinfonietta o.Lv. David Zinman. 
7559- 79282-2 France WRE 810, 
760fr. 

'^ WA.. Mozart, Pianoconcerti 
n° 20 en n° 21. Jod Van Im-
merdeel en Anima Eterna. Chan
nel Claddicd 2391, 525 fr. 

^^ Vivaldi concerti voor luit en 
mundoline. Il Giardirw Armo
nico. Teldec 4509-91182-2, 760 
fr. 
°» WA. Mozart, Vri/'metdelaard-
muziek. Collegium Intrumen-
tale B ragende o.Lv. Patrick 
Peire. Vox temporis 92013, 550 
fr. 

Uitgeverij Casterman lanceerde 
een nieuwe jeugdstripreeks. De 
avonturen van Charlotte, gete
kend door Rudi Miei naar sce
nario's van André Ta3rmans. Het 
geheim, van de Kornakd en De 
Zwaluwenrotd zijn de eerste 
twee titels in wat wel eens een 
lange reeks zou kunnen wor
den. 

De verhalen met Charlotte in de 
hoofdrol zijn spannend maar 
niet te ingew^ikkeld, en niet ge
speend van enige edukatieve 
waarde. Het is niet zomaar toe
val dat de tekenaar ook schrij
ver van reisverhalen én soci
oloog is. De avonturen van Char
lotte is dus een jeugdstrip in de 
beste betekenis van het woord. 
Bovendien zijn de strips knap 
getekend: vlotte figuurtjes in 
soms wondermooie, kleurrijke 
dekors. De verhalen ademenen 
de sfeer uit van de koloniale tijd 
in het interbellum. 

Charlotte beleeft haar eerste 
avonturen in Laos. Ze is er op 
vakantie bij haar vader die er 
werkt als kartograaf. 

In Het geheim van de Kornakd 
maakt Charlotte op de boot die 
haar naar haar vader in Azië 
brengt, kennis met Sao, een 
vriendelijk Laotiaans meisje met 
een zwijn van een vader. Die 
vader, de machtige en rijke 
Tsung, meiakt misbruik van de 
naïviteit van de koning van 

Op zondag 8 mei gaat voor de 
16de keer Woord op Z,ondag 
door in de Raadszaal van het 
gemeentehuis van Lovendegem. 
In deze Raadszaal wordt het 
woord van de dichter maan
delijks door een vijftigtal min
naars van het woord beluis
terd. 

Op 8 mei zal -woordkunstenaar 
en dichter Hugo Van der Cruy-
sen een programma brengen 
rond het tema Vrede id een woord. 
Hij zal voorlezen uit werk vaji 

Laos. Deze laatste gelooft ge
looft dat zijn land weer wel
varend zal worden als de heilige 
teksten van de ,,Vinaya", een 
soort heilige schrift, gevonden 
worden. Tsung laat her en der 
opgravingen doen, maar hij 
heeft het in feite enkel voorzien 
op de vele gouden olifanten die 
de Vinaya bewaken. Natuurlijk 
zijn Charlotte en haar vrien
dinnetje Sao hem voor... 

In De Zwaluwenrotd duikt Henri 
op. Henri, vroeger een gevierd 
koncertpianist, is een oude 
vriend van Leon, de assistent 
van Charlottes vader. De pianist 
leefde vroeger op grote voet, 
maar stak zich algauw in de 
schulden waardoor hij genood
zaakt was te stelen. Henri werd 
veroordeeld en zat een gevan
genisstraf uit. De bergplaats 
van z'n buit wist hij echter te 
verzwijgen, zodat z'n schuld
eisers hem voortrurend op de 
hielen zitten. Leon besluit zijn 
vriend te helpen door diens ach
tervolgers op een dwaalspoor te 
brengen. Ze weten uiteraard 
niet dat Charlotte hen stiekem 
vergezelt... 

(ts) 

"=* De avonturen van Charlotte. 
Het geheim van de KornakdlDe 
zwaluwenrotd. Uitg. Cadternum, 
Doornik, 1994, 48 blz., 195 fr. 
per decL 

Bertus Aafjes, Marcel Beerten, 
Frans Buyle, Herman De Cat, 
Prosper De Smet, Karel 
Jonckheere, Andries Poppe, 
Wies Moens, Koos Schur, Paul 
Snoek, Nic van Bruggen, Hu-
bert Van Herreweghen, Anton 
Van Wilderode, René Verbeeck 
en J a n Veulemans. 
'^ Het programma vangt aan 
om 11 uur, achteraf krijgt u er 
nog een aperitief/e bovenop. De 
toegang id vrij. Woord op Zondag 
id een initiatief van Poëzie 
Hardop. 

ONTMOETEN 
IN HET PARK 
Naar aanleiding van de vierde 
Dag van het Park, op zondag 29 
mei, worden in de provinciale 
domeinen Rivierenhof, De Ave-
regten, het Prinsenpark, het 
Vrieselhof, het Vrijbroek en 
Vordenstein tal van aktiviteiten 
georganiseerd voor het grote 
publiek. 

Het tema Parken...een jteedd ont
moeten heeft eigenlijk een dub
bele betekenis: Parken, een per
manent ontmoeten en Parken, een 
stedelijk ontmoeten. Mensen ont
moeten in de parken. Zij vinden 
er ook kunst, kuituur en rust. 
Het park is immers de natuur 
van naast de deur. Het pro
vinciebestuur van Antwerpen 
heeft in het verleden, en nog 
steeds, dit ,,ontmoeten" alle 
kansen gegeven. Met zijn re-
kreatiecentra en parken gaf het 
de provincie vele groene longen. 
Terecht mag men stellen dat het 
provinciebestuur een belang
rijke rol vervult als eerstelijns-
groenvoorziener. 

Tijdens de Dag van het Park zal 
dit tema in elk van de pro
vinciale domeinen op een zeer 
gevarieerde en ludieke manier 
ingevuld worden. Er zijn in-
fostands, videoftlms, tentoon
stellingen en rondleidingen. 
Verder kan men demonstraties 
meemaken zoals schaapscheren, 
mandenvlechten, weven en 
kantklossen, snoeien, gazon 
aanleggen... Speciaal voor de 
kinderen en de jeugd zijn er 
sprookjesvertelsters, pony-

tochtjes, een kindernatuurspel 
en nog veel meer. 

°* Wie het volledige aanbod in 
elk van de parken wil kennen, 
kan zich richten tot de Pro
vinciale Domeinen, Turnhoutde 
baan232, in 2100 Antwerpen 
(Deurne). teL: 031324.51.70 of 
03/324.52.80 

FOTO
WEDSTRIJD 
In het kader van het Inter
nationaal J aa r van het Gezin en 
het projekt Kwaliteit van het Ge-
zinjleven organiseert de Bond 
van Grote en Jonge Gezinnen 
(BGJG) een fotoweddtrijd voor 
de jeugd met als tema Plezier en 
verdriet van groot en klein. 

Aan jongeren tot en met 20 jaar 
wordt gevraagd voor 30 sep
tember 1994 foto's in te sturen 
rond bovenvermeld tema. Ie
dere deelnemer mag maximum 
3 foto's afleveren, in kleuren of 
zwart-wit, formaat 18-24 cm 
tot20-25 cm. 

Er zijn 3 kategorieën: 14 jaar, 14 
tot en met 20 jjiar en 14 tot en 
met 20-jarigen die een foto-op-
leiding volgden. Voor elke ka-
tegorie is er een hoofdprijs van 
20.000 frank, en als tweede prijs 
een renteboekje van 10.000 
frank bj de Generale Bank voor
zien. 

De prijsuitreiking vindt plaats 
in november. 

=̂* Het volledige reglement van 
de fotoweddtrijd kan aange
vraagd worden op volgend adred: 
BGJG-bonddprijd, Troon^traat 
125, 1050 Bru^del, uL 
02/507.89.90 

Hugo Van der Cruyden op 8 mei te gajt in Lovendegem. 

DICHTERS N DE RAADSZAAL 
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MENGELWERK 

EEN EIGENZINNIGE 
SELEKTIE 
ZATERDAG 7 MEI 

ZEUG 
Door een Ingenieuze montage van getrukeerde oude archiefbeelden 
wordt de biografie van de fiktieve Zelig geschetst, een kerel die in kontakt 
komt met allerlei beroemdheden. Het werd een unieke film, van en met 
Woody Allen uit 1983. (VTM, om 23u.l0) 
MY OWN PRIVATE IDAHO 
Amenk. cultfilm van Gus Van Sant (1991) met River Phoenix, Keanu 
Reeves en James Russo. Twee jonge homofiele zw^ervers maken een tocht 
door het Noorden van de VS. Toch werd het geen „homofilm" maar een 
originele vertelling, met een ironische en soms bittere ondertoon. (TV 1, 
om 22u.45) 
ZONDAG 8 MEI 

YOUNG GUNS II 
Een niet zo gek vervolg op de eerste Young Guns (1988). Bill Bonney lijkt 
met zijn bende op weg naar het veilige Mexiko, maar wordt achtervolgd 
door een groep wetsdienaren. Een plezierige film met veel aktie van GeolF 
Murphy (1990) met Kiefer Sutherland, Eraiho Estevez en Christian 
Slater. (TV 1, om 20u^5) 
MAANDAG 9 MEI 

TELEFACTS 
Het lag voor de hand dat in het vooruitzicht van de zaligverklaring van 
pater Damiaan uitgebreid aandacht zou besteed worden aan de toe
komstige heilige. Deze reportage van Patrick Van Gompel beperkt zich 
tot de periode 1864-1889, van zijn aankomst m Honolulu tot aan zijn 
dood. (VTM, om 22u.) 

COUNTRY 
Amerik. film van Richard Pearce (1984) met Jessica Lange, Sam 
Shepard en Wilfijrd Brimley. De familie Ivy bewerkt sinds generaties een 
eigen stuk land, maar door de ekonomische krisis is hard werken echter 
niet langer voldoende om te overleven. Bovendien eist de bank het 
geleende geld terug... (TV 2, om 22u.05) 

Som Shepard en Jeé/ica Lange in Country, een film over het harde 
leven van een modaal Landbouwerjgezin. Maandag 9 mei op TV 2, 
om 22 11.05. 

* « • 

DINSDAG 10 MEI 

THE BLOB 
In 1958 slokte een moordlustige blubber een halve stad op. In deze 
remake van Chuck Russell (1988) slaat de smurrie opnieuw toe. De 
speciale efFekten werden wat aangepast maar het resultaat blijft even 
slijmerig. Met Kevin DiUon, Shawnee Smith en Donovan Leitch. (VTM, 
om Ou.) 
WOENSDAG II MEI 

THE GRADUATE 
Een van de grootste kassuksessen uit de jaren zestig, over de eerste 
Uefilesperikelen van de pas afgestudeerde Dustm Hoöman. Zijn on
schuldige, naïeve blikken en de enorme uitstraling van Anne Bancroft 
bouwen een unieke spanning op, die bovendien op schitterende wijze 
wordt geaksentueerd door de muziek van Simon & Garfimkel. Een 
mijlpaal in de filmgeschiedenis! (Ned. 1, om 20u.27) 

BOULEVARD 
Wie van lekker eten houdt komt aan zijn trekken m deze dokumentaire 
van Jan Coulomnier en Ria Van Alboom over de geschiedenis van de 
spijshuizen. „Waar koken een kunst is", zo luidt de titel, maar of dat altijd 
het geval is, is niet meteen duidelijk. (TV I, om 23u.05° 
DONDERDAG 12 MEI 

UN MAUVAIS PILS 
Een ex-drugverslaafde keert na jaren terug naar Frankrijk waar hij en 
zijn vader mekaar de zeUmoord van de moeder verwijten. Een 
ontroerende en realistische film van Claude Sautet (1980). Alet Patrick 
Dewaere, Yves Robert en Brigitte Fossey. (Fr. 2, om 22a.35) 
VRIJDAG 13 IVÜEI 

DON'T LOOK NOW 
Het makabere verhaal van Daphne du Maurier werd in 1973 prachtig 
verfilmd door de Britse regisseur Nicholas Roeg. Een echtpaar, dat een 
kind verloor, beleeft in een schilderachtig mooi winters Venetië be
klemmende momenten. Julie Christie en Donald Sutherland leveren 
prachtige, erg gevoelige vertolkingen. (Ned. 2, om 0u.I3) 

GERONIMO! 
Walter Hill is ondermeer de 
scenarist van schitterende films 
als The getaway (de 1972-versie), 
The MackintoA Man (1973) en 
The drowning pool (1975) beiden 
met Paul Newman. Maar het 
bleef niet bij schrijven alleen, en 
hij werd scenarist-regisseur met 
Hard timed in 1975. 

SCHRIJVER-REGISSEUR 
Enkele sensationele films in 
deze kombinatie zijn het ge-
weldadige The warriors (1978), 
het sensationele The long rider<) 
(1980) waarin hij mciar liefst 
drie akteurs van de stam VcUi de 
Carradine's, twee van de Ke-
ach-stam en twee van de 
Quaid-stam bij elkaar bracht 
die overvallen plegen op de 
schitterende muziek van Ry 
Cooder. Met Southern comfort 
maakte Hill in '81 een film die 
evenwaardig is aan de reeds tot 
de klassieken behorende Deli
verance, en ook het daaropvol
gende jaar heeft hij een hit met 
48 hoard waaruit vooral het film
debuut van Exldie Murphy moet 
worden onthouden, met als 
hoogtepunt de scène waarin 
Murphy tekeergaat in een kroeg 
vol met landarbeiders. 

Hill is ook als scenarist en pro
ducent betrokken bij de erg 
suksesvolie en inmiddels al bij 
de klassieken behorende 
space-horror Alien, waarvan de 
visuele effekten werden be
loond met een Oscar, en Altend: 
The return (1986) waar hij uit
voerend producent en 
mede-scenarist is. Erg opge
merkt is ook nog Johnny Hands
ome (1989) -waarin Hill de luie 
Mickey Rourke tot een top
prestatie brengt, en daarbij ook 
nog Ellen Barkin haar gewel
dige talent laat ontplooien in een 
voor haar ongewone rol, terwijl 
de karakterakteur Lance Hen-
riksen eindelijk eens een rol mag 
spelen waarin hij opvalt, dit 
alles w^eer eens op de tonen van 
Ry (3ooder. En Cooder is er 
weer bij in de nieuwste film van 
Hill: Geronimo; An American 
legend. 

HET WARE VERHAAL 
In Concuie encyclopedia of the Ame
rican Indian kun je lezen dat 
Geronimo (hay-roh'-nee-mo) 
een beroemd toverdokter, en 
opperhoofd van de Chiricahua 
Apache-indianen ^vas. De Chi
ricahua waren een onderdeel 
van de White Mountain Apa
che. (De Apache-indianen had
den zulk een slechte reputatie 
dat de Fransen hun Parijse 
gangsters dezelfde naam mee
gaven.) Zijn ware naam was: 
Goyathlay, „hij die gaapt", meiar 
hij werd Geronimo genoemd 
naar het Spjianse Jerome. 

Geronimo werd omstreeks 1834 
nabij het oude fort Tularose 
geboren, aan de bovenloop van 
de Gila-rivier in Nieuwe Mexiko. 
De Apache werden bij een wet 
van 1870 verplicht in reservaten 
te gaan leven, meiar een stam 
onder leiding van een ander 
opperhoofd, Cochise, zorgde 
voor de nodige doden. Drie jaar 
later werden zo^vat 3.000 in
dianen naar reservaten over
gebracht. In 1876 vluchtte Ge
ronimo echter, samen met en
kele andere jonge opperhoofden 
en hun volgelingen, naar 
Mexiko, omdat de regering de 
Apache-indianen weer naar er
gens anders wilde overbren
gen. 

Geronimo dtierf een kriótelijke dood in 1909. 

Wat later w^erd Geronimo en 
zijn stam gevangen genomen en 
naar San Carlos overgebracht. 
Toen de regering faalde met de 
irrigatie van het hen toegewe
zen land, w^erd het de indianen 
te veel en Geronimo ging op
nieuw op het oorlogspad, om 
zich even later weer te moeten 
overgeven. 

HET EINDE 
Twee jaar later, in 1884, bracht 
hij echter opnieuw een groep 
opstandige indianen bij elkaar, 
en ze overvielen blanke neder
zettingen in Arizona en Nieuw 
Mexiko, en ook in Sonora en 
Chihuahua in Mexiko. Deze op
stand werd veroorzciakt door de 
regeringsverordening dat indi
anen geen „tiswin" meer moch
ten brouwen, omdat ze daar 
dronken van werden. 

Brigade-generaal George A. 
Crook begon toen een veldtocht 
met de bedoeling de chief en zijn 
volgelingen gevangen te nemen 
of te doden. In maart 1886 
stemde Geronimo in met een 
tijdelijke wapenstilstand, maar 
die werd opnieuw verbroken 
door de indianen, die alweer de 
grens overvluchtten. Zij werden 
achterna gezeten door generaal 
Nelson A. Mües en in augustus 
gaf Geronimo zich over. Hij en 
de andere 340 van zijn groep 
werden krijgsgevangenen in 
Florida. Het oude opperhoofd 

deed meer dan vier jaar zware 
dw^angarbeid tot hij en de an
dere gevangenen werden over
geplaatst naar Fort Sill in Okla
homa. Geronimo stierf (een 
kristelijke dood) in 1909. 

DE FILM 
De film van Walter Hill Ge
ronimo: An American legend 
spitst zich toe op de periode 
1885-1886, wanneer het Ame
rikaanse leger meer dan 5.000 
man bij elkaar brengt — on
geveer één vierde van zijn troe
pensterkte — om eens en voor 
altijd de oorlog met de indianen 
te beslechten. 

Natuurlijk is de uitslag bekend, 
maar het schitterend vertelde 
verhaal zit zo boordevol met 
spanning, moed, tragedie, spijt, 
en historische waarheid, dat 
men verplicht wordt om na te 
denken. 

Zoals de meeste andere films 
van HUI, ontsnapt ook deze niet 
aan de enkele gewelddadige 
scènes, maar als ze ergens be
grijpelijk zijn, is het wel hier. 

Wacht niet om te gaan kijken tot 
de film op video uitkomt, want 
Jajson Patric, Gene Hackman, 
Robert Duvall en Wes Studi 
(Geronimo) zijn meer dan le
vensgroot. 

Willem Sneer 

SATERDAG Zetdulvel: 
ProVukatie 

© 

© 

AHASVERUS 

„Paiui komt niet!" 
las Ahasverus 
Tremelodranui 

41^ 

Rekenhof vindt dat Vlaamse 
Vervoermaatschappij moet 
Lijnen 

© 
Mandela niet langer meer 
De Klerk 

© 
EIco Brinkman gelubd 

© 
Zetdulvel: 
lerovisie 

© 
Laatste Tremelootjes wegen 
het z^vaarstl 

© 
Zuid-Afrika: extreme 
blanken willen eigen negorij 

© 
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ZANGFEEST EN 
AMNESTIE 
Het was ontroerend de ver
slagen over het jongste 
Vlaams-Nationaal Zangfeest te 
lezen. Het -was voor de 49ste 
keer dat „amnestie" werd ge
roepen. 

De onmacht, die ons nu al 49 
jaar amnestie doet vragen is 
onze schuld, de schuld van onze 
Vlaams-nationale politieke on
macht. 

Het toeval wil dat ik dezer da
gen het nieuwe boek van Mark 
Platel las. Onder de titel „Het 
Altaar van de Politiek" bezorgt 
hij ons a.h.^v. een bondige en
cyclopedie over de politieke ge
beurtenissen. Op bladzijde 20 
van dat boek legt de auteur uit 
hoe Vlaanderen in 1970 „ver
kocht" w^erd. Door de schuld 
van alle partijen, behalve de 
Volksunie, werd grondwettelijk 
beslist dat de franstaligen alles 
miet betrekking tot Vlaams 
rechtsherstel konden verhinde
ren. 

Sedert september 1944 onder
vonden we dat „amnestie" roe
pen slecht is voor de keel. Het 
had nuttig kunnen zijn, indien 
in 1970 de grendelgrondwet er 
niet was gekomen. 

Lees het jongste boek van Mark 
Platel en blijf gerust ijveren 
voor amnestie, maar zorg er
voor dat er bij elke verkiezing 
meer eendracht komt onder de 

U bent van harte welkom bij 

Karel Van Den Berghe 
B.V.BA 

VLOER en MUURTEGELS 
— Steeds ruime l<ortingen 
— Kwaiiteitsprodultfen 
— Uitstel<ende service 
— Keuze uit meer dan 600 soorten 

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

Vlaamse volksnationcJisten. 

In augustus 1994 zal ik in Diks-
muide zijn om te luisteren naar 
een hoopvol teken van Vlaamse 
politieke eendracht, die amnes
tie eindelijk mogelijk maakt. 

Ik beken eerlijk: verleden zon
dag dacht ik aan het Borms-
gedicht van Elsschot en de twee 
laatte regels; ,,Weet nu dat uw 
stem door niemand wordt aan
hoord zo lang gij stamelend bidt 
of bedelt bij de poort." 

Mijn oproep: stop met oproe
pen en hoUe leuzen en werk 
voor demokratische, doeltref
fende politieke macht, die he
laas sedert 1970 onmogelijk 
werd. 

F. Smit, Oostende 

ZANGFEEST (1) 
Is m'n soms zinnens de VU te 
herleiden tot een kleine groep 
zonderlingen ? 

Bij de leden van het Vlaams 
Blok heb ik persoonlijk veel 
vrienden niettegenstaande ik 
niet met alle punten van hun 
programma akkoord ben. 

Het scheldproza dat W I J ge
bruikt aan het adres van het 
Vlaams Blok en vooral door 
voorzitter Bert Anciaux drijft 
meer en meer mensen weg van 
de partij (WIJ , 27 april j.1.). 

De bemerkingen van de heer R. 
Asmus nopen me zijn geheugen 

PVBA 

J. BORREMANS-COCK 
& KINDEREN 

Algemene Bouwondernemingen 

Gentsestraat 238 
9500 Geraardsbergen 

Tel. 054-41.25.89 

Wij bouwen voor u 
sleutel op de deur 

op te frissen. In de tijd dat de 
Dagen van het Vlaanue lied wer
den ingericht als tegenzet tegen 
het Zangfeest was het de VU die 
het meeste kabaal heeft ge
maakt. Een Zangfeest is geen 
songfestival. 

Ik zou vriend Bert willen aan
raden deel te nemen aan het 
programma Tien om te zien en 
dan liefst zelf op het podium. 
Voor de rest blijf ik liever ,,geus 
en tuig" dan me de les te laten 
spellen zoals bij de chirojon-
gens. 

J a n Dierick, Boutersem 

ZANGFEEST (2) 
Naar aanleiding van het weg-
bhjven van Hans de Booij en 
Ramses Shaffy op het ANZ, 
even dit. 

In de jaren '60 was Ramses 
Shaffy één van de zéér gewaar
deerde en sindsdien suksesvoUe 
Nederlandstalige zangers. 

Eindelijk waren er toen talent
volle mensen die in onze taal 
zongen tégen al het Engelse in. 

Blijkbaar is dat bij sommigen 
niet goed genoeg meer. Of gaat 
het erom dat hij van vreemde 
afkomst is, een Egjrptische en 
een Russische ouder heeft? De 
moeder van Jef Eibers was toch 
ook een Russin of Oekraïense ? 
Zoals men weet, of niet w^eet ? 

Ocharme Karel Dillen met zo'n 

^ OEVRIESE ^ 
woonverlichtinQ 

baron ruzettelaan 78 
8310 brugge 4 

^aan brugge-oostkamp^ 
^ 050 35 74 04 , ' 

zootje in zijn achterban, en, 
arm, arm Vlaams Blok. 

Arm cian wijsheid, maar rijk aan 
brutaliteit. 

Eigen volk eerst? Eigen volk 
gijzelen ! Zoals gedaan met het 
ANZ deed nog géén ander! 

Volgt nu het IJzerbedevaart-
komitee ? 

Lutgart Uyttersprot , Wieze 

ZANGFEEST (3) 
In zijn voortreffelijke brief aan 
ANZ-voorzitter Portier citeert 
R. Asmus (WIJ , 27 april j.1.) 
J a n Greshof. Ik zou er een 
citaat van Cees Buddingh willen 
aan toevoegen. 

,,Er zijn hele groepen in onze 
samenleving waar bekrompen
heid voor een deugd geldt". 

Al u begrijpt •wat ik bedoel... 

J a n Devillé, Halle 

UITSMIJTER 
Uw Uitsmijter (WIJ , 27 april 
j.1.) van de hand van de 9de 
Eurokandidaat, Peter Van 
Breusegem, leerde mij dat uit
smijters niet alleen smakelijk 
maar soms en voorjj ook leer
rijk kunnen zijn! 

Mochten wij elke Vlaamse kie
zer deze „uitsmijter" op 
zijn/haar ontbijtbord van 12 juni 
eerstkomend kunnen serveren, 
dan hoefden wij verder geen 
Euro-kampagne meer te voe
ren ! 

Het is helaas zo simpel niet... en 
daarom moeten wij er met zijn 
allen nog maar een keertje te
genaan gaan... Met de kracht 
van de overtuiging. 

E^die Luca, Zaventem 

P.S.: Goed gezien van die gratis 
vliegtuigreizen (Eerst dit, in 
hetzelfde WIJ-nummer) . 

ANTWERPEN '94 
In W I J (27 april j.1.) stond 
i.v.m. Antwerpen '94 een aanval 
op de redaktie; blijkbaar van 
iemand die niet kan rekenen. 
Haar bronnen wciaruit zij heeft 
geput waren (WIJ , 20 april) 
korrekt: 27 ja (55,1%), 19 neen 
(38,8) en 3 onthoudingen 
(6,1%). Hoe dit plots een 
60/40-meerderheid (27/18) kan 
worden moet de briefschrijver 
maar eens uitleggen. De cijfers 
w^erden trou'wens door de voor
zitter van het politiek kollege 
aan de aanwezige joernahsten 
meegedeeld. 

(ingekort) 
Hugo Hermans , Antwerpen 

BASKISCHE DANK 
Langs deze w^eg w^ens ik de 
heren Willy Knijpers en Walter 
Lujften te danken voor al het-
gene wat zij reeds voor het 
Baskische volk hebben gedaan. 
Ik wens hen oprecht een wel
verdiend sukses bij de Europese 
verkiezingen. 

Eskerrik asko müa bider! 

Ramuncho Bartolome 

D e redakt ie ontvangt 
g raag brieven van le
zers . Naamloze, 
scheid- en smaadbrie-
ven gaan de scheur
mand in. D e andere 
pubHceert zij, naarge
lang er plaats is. 

De redaktie behoudt zicb 
het recht voor brieven in 
te korten en persklaar te 
naaken. 

Brieven worden onder
tekend met naam en 
plaats van herkomst, ten
zij de schrijver verzoekt 
initialen te gebruiken. 

Brood- en 
banketbakkerij 

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

SPECIALITEIT 
VAN ALLE 

GELEGENHEIDSGEBAK 

go(mi(matm 3798sif' Cvuim'ce'm 

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

liet ^alittöbuiiö 
Sedert 1910 

JAN PAUWELS-DE BRAUWER 
Oude Brugstraat 16,9200 Schoonaarde 

TeL 052-42.32.46 

Wekeli jkse rustdag vr i jdag tot zaterdag 18 uur 
Jaarl i jks verlof decemberDe famil iezaak met tradit ie 

Bmgge bezoeken is ook 
kennis maken met het 

Vlaams 
Ontmoetingscentrum 

^ D e G u M e n Spoor 

rechtover uitgang parldng 

't Zand 22 Bmgge 
tel. 050-34.30.82 

* dranken * restaurant 
* snacks * zaal voor 50 peis. 

'tboermhof 
CAFE-RESTAURANT-FRITUUR 

Terras - Lunchroom -
Coffeeshop 
Altamira stone grill 

Prijzen voor g roepen 
op aanvraag. 

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

H^ 
N.V. ZAKENKArnOOR 

HERMAN STEENHOUDT 

1 STATIONSPLEIN, 
9500 GERAARDSBERGEN 

Tel. (054) 41 30 44 

Woonkrediet 
steeds iets beter! 

f^^^^^T^ 

Kostuums naar 
maat 

HERENKLEDING 

Steenhouwersvest. 52 
ANTWERPEN 

nv de winne-fabrisac 

~̂ ^ / mlgrostraat 188 
\ ^ / IB 9200 Bohoon&arde 

dendermonde 
OSS/48 33 04 - 42 39 16 

drukkerij 

type 
offset 
repro 
enveloppen 
rx enveloppen 
kettingformulieren 
boekdruk 
direct mail 
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UIMJTER 
TERUG NAAR HET OOSTFRONT (1) 

ACHTER HET BERKENKRUIS 
Het 'u ötrakö vijftig jaar geleden dat België bevrijd werd. 
Dat die verjaardag niet onopgemerkt zal voorbijgaan, kan 
je nu al overal horen, zien en lezen. Nochtans herinneren 
veel Vlamingen zich die septemberdagen van 1944 niet ab 
feestdagen. Voor velen brak met de bevrijding een periode 
aan die in hun geheugen pijnlijke littekens heeft nagelaten: 
angst, gevangeruichap, vernedering, ontbering, onrecht, 
haat: de repressie. In dit bevrijdingsjaar vond de redaktie 
het nuttig om zonder zelf aan heldenverering te doen wat 
"tegengif" te geven voor het trikolore vlaggengezwaai van 
het offkiële België. Temeer daar een verzoenend zinnetje in 
de nieuwjaarstoespraak van koning Albert II het am
nestie-debat terug heeft aangezwengeld. We hadden net zo 
goed oorlogsburgemeesters kunnen interviewen, of nog eens 
kinderen van repressieslachtoffers ten tonele kunnen 
voeren. Maar we kozen voor ex-Oostfronters, gewoon 
omdat ze het meest tot onze eigen verbeelding spreken, en er 
eigenlijk nog bitter weinig over geschreven is. 

E
r moeten intussen al on
telbare films gedraaid zijn 
over de tweede wereldoor
log. Van het oude zwart

witte epos "The Longest Day" 
tot het gloednieuwe en even 
zwartwitte epos "Schindler's 
List" w^ordt een fresko geschil
derd van een periode, dat veel 
meer dan wat de geschiede
nisboeken erover vertellen, de 
mensen een beett) geeft van hoe 
het was: wie de slechten waren 
en wie de goeien, hoe misdadig 
de zwarten waren en hoe held
haftig de -witten. De sterk kon
trasterende filmbeelden doen 
dikwijls vergeten hoe grijs de 
werkelijkheid wel was. 

Ook in de literatuur verschijnen 
en verschenen er al duizenden 
oorlogsromans die meer dan de 
objektieve geschiedschrijving 
het oordeel van de publieke opi
nie over zwart en wit bepaald 
hebben en bepalen. Zelfs in het 
Nederlandse taalgebied vinden 
schrijvers vandaag de deig nog 
steeds inspiratie in de oorlog of 
in deelaspekten ervan. Zonder 
er een -waarde-oordeel over uit 
te spreken sommen \ve voor de 
vuist \veg drie recent versche
nen titels van gereputeerde au
teurs op die van dicht of ver met 
de tweede -wereldoorlog, het 
fascisme, de bezetting of de jo
denvervolging te maken heb
ben: "De geheime akademie" 
van Hubert Lampo, "Het loof-
huttenfeest" van Clem Schou
wenaars en "Het -woeden der 
gehele -wereld ' van Maarten 't 
Hart. 

OOSTFRONTROMANS 
Het is een stuk moeilijker om uit 
die massa oorlogs- en bezet
tingsromans enkele voorbeel
den uit te pikken van werken 
die op een genuanceerde wijze 
blijk geven van begrip voor het 
standpunt van kollaborateurs. 
Aan de -wederwaardigheden 
van de Vlaamse vrij-willigers in 
de Duitse legers aan het Oost
front -werden evenmin veel 
woorden vuil gemaakt. In het 
totaal iierdchenen er tudjen 19'^5 en 
1993 een honderdtal romans du de 
periode 1940-19'^5 in Vlaanderen 
bestrijken. Onder deze boeken zijn er 
maar tien die we de titel ran Oojt-
frontronian kunnen toekennen, 
schrijft Pieter Jan Verdtra^te in 
zijn werkje "De Oostfrontro-
man in de Vlaamse literatuur" 
(Kortrijk, 1994). De vaak ge-
engageerde schrijvers van deze 
romans behoren niet bepaald tot 

-wat doorgaat als de "fine fleur" 
van de Vlaamse letteren. 

En van de enkele dichters die 
het Oostfront en de kollaboratie 
durfden behandelen, onthouden 
-we vooral de ballade van 
"Vrou-w Griese" vaji Afarcel Beer
ten en de "Ode aan Hitler" van 
Ferdinand Vercnocke. Het eerste 
gedicht omdat het zo aangrijpt. 
Het tweede omdat dit produkt 
van een overigens verdienstehjk 
dichter, er loopt momenteel een 
tentoonstelling met schilder
werk van hem in het Bormshuis, 
vandaag vooral lachlust op-
-wekt. 

Ook in de wetenschappelijke 
oorlogs- en koUaboratielitera-
tuur bleef het Oostfront lang 
een lelijk eendje. Zijdelings had
den de belangrijke auteurs over 
de oorlogsjaren wel aandacht 
voor het Vlaams Legioen en de 
Sturmbrigade Langemarck. 
Maar op enkele dokumentair 
indrukwekkende zij het in -we
tenschappelijke kringen door
gaans als apologetisch be
schouwde werken over de Vla
mingen in uniform na, ver
scheen er slechts één spraak
makend geschiedenisboek, in
middels uitverkocht, dat de 
Oostfronters centraal stelt: 
Oodtfronterj, Vlamingen in het 
Vlaanu Legwen en de Waffen SS 
van Bruno De Wever (Uitg. Lan-
noo, Tielt, 1985). 

Omdat vele van onze lezers te 
jong zijn om de oorlog mee
gemaakt te hebben, trekt W I J 
opnieu-w naar het Oostfront. 
Om eens een andere klok te 
laten horen in de zwartwitte 
bevrijdingsroes. En om een bij
drage te leveren in de amnes-
tie-diskussie. We laten de Oost
fronters zelf aan het woord, niet 
om te vertellen hoe ze eretekens 
verdienden in de Wolchow-kes-
sel, in Jampol of aan het 
Narwa-front. Maar om de vra
gen te stellen die de kinderen 
van deze tijd aan hun opa zou
den stellen. 

CLIVAGE 
Het geheugen van deze oud-
strijders, waarvan de jongsten 
momenteel tegen de zeventig 
aanlopen, laat af en toe -wel eens 
een steekje vallen. Soms omdat 
de herinnering vervaagd is. 
Soms omdat de waarheid min
der fraai is dan men zelf zou 
willen. Soms omdat "de eenheid 
van de herinnering' veel be
trokkenen te nau-w aan het hart 

Een kerkhof met herkenkruLijes van Vlaamse gesneuvelden in Podporesj. In het midden het graf van 
Helmond Totlenaere. 

ligt. De repressie stak alle zw^ar-
ten na de oorlog immers in 
dezelfde zak. Dat heeft af en toe 
tot gevolg dat de meningsver
schillen van tijdens de oorlog 
vandacig, vijftig jaar later, op de 
achtergrond gedu-wd ^vorden of 
vergeten zijn. Toch menen -we 
dat het staal ex-Oostfronters 
dat -we interviewden, een vrij 
korrekt beeld geeft van de wijze 
-waarop deze jongeren van toen 
op hun oude dag terugkijken op 
de periode die in hun leven een 
werkelijke clivage (druksplijting) 
ge-weest is, zoals een van hen het 
uitdrukte. 

W I J sprak uitgebreid met ge
wezen VU-direkteur, 
WIJ-hoofdredakteur en 
VU-senator Toon Van Overstrae-
ten, met ge-wezen VU-senator 
Oswald Van Ooteghem, met 
ex-Verdinaso-leider van Asse-
broek Bert De Gruyter, met de 
afgevciardigde beheerder van de 
oud-Oostfrontgemeenschap 
Sint-Maartensfonds en auteur 
van de boekenreeks "Vlamingen 
in uniform" Jan Vinex, en met 
Omer Schoofs, die als student 
voor de oorlog het plan had 
opgevat om missiepater te wor
den. Juist om-wUle van de be
wuste en onbewuste beperkin
gen in het menselijke geheugen 
vonden -we het ook onontbeer
lijk om doctor in de geschiedenis 
Bruno De Wever en historikus 
Frank Seberechts, auteur van o.m. 
"Geschiedenis van de De Vlag" 
en "Ieder zijn zwarte", te in-
tervie-wen. 

De weerslag van al deze in
terviews brengen we vanaf vol
gende week in afleveringen. De 
belangrijkste vragen waarop we 
een antwoord zochten zijn: 
waarom? Waarom -waren deze 
jongens bereid om ergens ver 
van huis in een vreselijke oorlog 
tegen de Russen hun kostbïiar-
ste bezit, hun leven, in de waag
schaal te ^verpen? Hoe kijken 
ze vandaag terug op die pe
riode ? Beseffen ze vandaag met 
welke bedoelingen de Vlaamse 
partijen en Duitse instanties 
toen de wervingspropaganda 
voerden? In -welke mate waren 
ze op de hoogte van de mis
dadige kanten van het fascis
tisch regime dat ze door hun 
engagement in Waffen SS-een-
heden toch mee hebben onder

steund? Welke sporen heeft de 
oorlog nagelaten in hun leven? 
Welk standpunt nemen ze in het 
amnestie-debat in ? Hebben ze 
hun verleden verwerkt, en 
hoe? 

Maar vooraleer we dieper in
gaan op al die vragen, past in 
deze pilootaflevering een alge
meen beeld van de Oostfron
ters. Hoeveel jongelui juistge-
teld uit België vertrokken om in 
het Vlaams legioen en de Waf
fen SS de bolsjevisten te gaan 
bestrijden, -weet niemand. Het 
voornciamste probleem -waar
mee de teller te kampen krijgt, is 
het zeer gebrekkige en onvol
ledige bronnenmateriaal. Bo
vendien schommelde het aantal 
•vrijwilligers tijdens de oorlog 
voortdurend: nieu-we rekruten 
werden ge-worven, andere vrij
willigers raakten gewond, sneu
velden, -werden vermist, of 
z-waaiden af. 

TOLLENAERE 
Op 20 april 1941 verscheen 
voor het eerst een bevel tot 
werving voor de Waffen SS in 
"Volk en Staat". De drijvende 
kracht achter deze -werving w âs 
Reinwnd TolUnaere, de leider van 
de VNV-militie de Zwarte Bri
gade. Na Operatie Barbarossa, 
de Duitse inval in Rusland die 
van start ging in de nacht van 21 
op 22 juni 1941, besliste het 
Vlaams Nationeial Verbond 
(VNV) tot de oprichting van het 
Vlaams Legioen. Van dan af 
k-wam de werving echt op gang. 
In augustus van '43 zou het 
VNV de werving stopzetten. 
Toch namen daarna nog dui
zenden Vlamingen dienst. Het 
Legioen werd omgevormd tot 
een Sturmbrigade Langemarck, 
en later tot een Division Lan
gemarck. Vooral na de bevrij
ding van België \verd er onder 
het 15.000-tal Belgische vluch
telingen in Duitsland nog flink 
voor de Waffen SS gemar
cheerd. 

Het tellen van deze soldaten 
-wordt verder bemoeilijkt door 
het feit dat vele rekruten ach
tereenvolgens in verschillende 
eenheden terecht k-wamen. 
Wanneer men bvb. de sterk-
temeldingen van het Vlaams Le
gioen zou samentellen met die 
van de Sturmbrigade en de Di

vision Langemarck, zou men 
een aantal vrij-willigers drie 
maal tellen. Vandaar de sterk 
uiteenlopende totalen die men 
in de literatuur terugvindt: van 
5.000 tot 23.000. 

In zijn reeds geciteerd boek 
"Oostfronters" komt Bruno De 
Wever tot het besluit dat er 
tijdens de tweede -wereldoorlog 
maksimaal 10.000 Vlamingen 
werden ge-worven voor de Waf
fen SS en het Vlaams Legioen: 
tot 31 januari 1944 maksimaal 
een 5.000, tussen januari en 
september 1944 maksimum 
1.000, en na de bevrijding van 
België nog eens maksimaal 
4.000. Het totaal van 10.000 
slaat niet op de Vlaamse Oost
fronters in het algemeen, waar 
ook nog de Vlamingen in het 
"Nationaal Socialistisch Kraft-
wagen Korps" (NSKK) en de 
Organisation Todt bijgeteld 
moeten worden. AU we bedenken 
dat een groot deel van de vrijwilligers 
pas in Duitsland na september 1944 
onder druk van de omstandigheden 
toetraden tot de Waffen SS, dan 
kunnen we besluiten, aldus De 
Wever, dat de werving voor het 
Vlaams Legioen en de Waffen SS in 
Vlaanderen, ondanks de zware werf-
inspanningen, slechts een betrek
kelijk sukses heeft gehad. 

De Oostfront-vrijwilligers be
taalden ^vel een hoge bloedtol. 
J a n Vinex schat het aantal ver
miste en gesneuvelde Vlamin
gen in Vlaams Legioen en Waf
fen SS op 2.000. Dat betekent 
dat ongeveer één op vijf met 
naar Vlaanderen terugkeerde. 
De gesneuvelde kameraden 
kregen een berkenkruis. Dat is 
ook de naam van het maandblad 
van de Oostfrontgemeenschap 
Sint-Maartens-Fonds. lïén van 
de belangrijkste doelstellingen 
bij de oprichting van deze vzw 
w âs het opzoeken van vermiste 
kameraden van de oorlog. Tot 
op de dag van vandaag, meer 
dan vijftig jaar later, vindt de 
"Zoekdienst" van het 
Sint-Maartens-Fonds nog laat
ste rustplaatsen van vermiste 
Oostfronters. 

Peter Dejaegher 

Volgende week: De werving voor 
het Oostfront ab onderdeel van 
een politiek machtsspel 
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