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EERST DIT 

ACWENCVP: 

KRONIEK VAN EEN 
AANGEKONDIGDE 
SCHEIDING? 

H 

en In de Rerum Novarum-toespraken van ACW-
ACV-promlnenten ötond de verhouding tot de CVP cen-
traaL De krióteiijke arbeidersbeweging lijkt ineer en meer 
afstand te nemen van de bevoorrechte relatie met de CVP. 
Het heeft veel weg van een aangekondigde scheiding. Een 
beetje met lede ogen kijken de vakbondsbonzen naar het 
terugdringen van de standen in de CVP, de plannen die 
CVP-voorzitter Van Hecke voor een onafhankelijke 
centrumpartij aankondigde, en de "toenemende VLD-Lze-
ring" van de Vlaamse krutendemokratischepartij. 

et klinkt misschien wat 
vreemd, maar Europa is in 
deze Europese kampagne 
bijkomstig. 

Tot deze vaststelling is hoofd
redakteur Di rk Achten in De 
Standaard van een paar dagen 
geleden gekomen. En gelijk heeft 
hij, Europa is bij de meedingende 
partijen inderdaad ver zoek. Dat 
is betreurenswaardig want de 
kiezer krijgt slechts om de vijf 
jaar de kans om zich Europees uit 
te spreken. 

Ergerlijk is dat het de pohtieke 
partijen zelf zijn die z o n uit
spraak verhinderen. De V L D 
vraagt zelfs uitdrukkelijk een 
stem tégen de politiek van de 
regering Dehaene uit te brengen. 
Bij de CVP zou „Europa in goede 
handen" zijn, maar haar minister 
Smet prijst zich aan als „een 
vrouw voor Vlaanderen". Het 
Blok veegt ,,een vloer" aan, de SP 
beweert van aanpakken te weten. 
En Agalev vraagt voor uw moe
der (ae Aarde) te stemmen. 
Wat een pohtieke boodschap
pen ! En dan maar zeuren dat het 
publiek geen interesse heeft voor 
Europa. 

O p H e m e l v a a r t s d a g v e r w e z e n 
verschUlende vakbonds le ide r s 
in h u n R e r u m N o v a r u m - t o e -
s p r a k e n n a a r de relat ie tussen 
C V P en A C W (de kristelijke 
a rbe ide r sbeweg ing ) . Vlaams 
ACV-voorz i t t e r Cortebeeck zei de 
bevoor rech t e relat ie me t zo 'n 
C V P vir tueel o p : "Geen enkele 
paii:ij wil ons p r o g r a m m a n o g 
real iseren." V a k b o n d s b o n z e n 
gaan bl i jkbaar ui t v a n v r e e m d e 
ve ronders t e l lu igen : alsof he t de 
o p d r a c h t zou zijn v a n een po-

Door toeval komen deze Eu
ropese verkiezingen in een ietwat 
moeüijke periode voor alle po
litieke partijen, nooit was de 
markt zo onzeker. En het is deze 
onzekerheid die de partijen op 
veilig doet spelen en de Europese 
problematiek naar de achter
grond verwijst. Daarom is het 
goed dat de Volksunie voor een 
volwaardige Europese kampagne 
heeft gekozen, met als hamvraag 
welk Europa de Vlaamse kiezer 
wil. 

Nog nooit stonden in de landen 
van de Europese Unie zoveel 
regeringen op het zelfde ogenblik 
op de helling, of zijn in de maak, 
of pas aan het bewind. In Ne
derland is de formatie bezig, in 
België wordt het politieke land
schap herschikt, Duitsland houdt 
in oktober Bondsdagverkiezin
gen, in het Verenigd Koninkrijk 
beleeft de regering-Major haar 
zwanezang, in Itahë trad een iet
wat omstreden regering aan. In 
grote delen van de Unie is er dus 
veel in beweging, terwijl op de 
achtergrond de problemen zich 
vermenigvuldigen: verzet tegen 
immigratie, verhoogde werkloos
heid, natuurafbraak, gew^eld, kul-
turele afbouw, overheidstekorten 
die niet bedwongen raken... 

Kwalen die geen grenzen kennen 

litieke part i j o m he t p r o g r a m m a 
v a n een d r u k k i n g s g r o e p , zoals 
een v a k b o n d of een a rbe ide r s 
beweg ing er toch een is, te ver 
wezenl i jken. 

Alaar in de logika v a n Cor 
t ebeeck heeft da t v o o r gevolg 
da t de kristeli jke v a k b o n d 
v o o r t a a n kiest "voor s a m e n w e r 
k ing me t individuele politici die 
open s taan v o o r w a t wij aan
b r e n g e n en die d a a r v o o r moed ig 
wil len i jveren in h u n par t i j . Z e 
w o r d e n schaars b i n n e n de C V P 

en die Europa langzaam dreigen 
uit te vreten. Het is daarom bie-
zonder spijtig dat de politieke 
partijen de kiezers op hun Eu
ropese honger laten en van 12 
juni misbruik maken om goede 
uitgangsposities te veroveren 
voor de komende gemeente-
raads- en parlementsverkiezin
gen. Wij hebben voor dit gebrek 
aan toekomstvisie weinig goede 
woorden over. 

Waar het op 12 juni op aankomt 
is het verlangen om naar een 
Europese Unie te groeien die 
respeKt heeft voor ae vele kui
turen die binnen Europa leven. 
En dan bedoelen wij met kuituur 
niet alleen taal maar het brede 
gamma van gebruiken en levens-
\vijzen, liefde voor het geestelijk 
en materieel erfdeel, zorg voor 
onderwijs, wijze van overleg, 
parlementaire demokratie, drang 
naar vrede, edelmoedigheid, de 
eigen-aardigheden. Deze zorg 
heeft niets vandoen met bekrom
penheid, integendeel! Deze zorg 
is voorkomen dat op geld beluste 
media-giganten de bestaande 
kuituren tot één wansmakeUjke 
eenheidsworst vermalen. Voor
komen dat de industrie mens en 
natuur nog verder van mekaar 
vervreemdt. Voorkomen dat Sa
rajevo zich herhaalt. 

Luc Cortebeeck:„Samenwerking 
zoeken over de partijgrenzen 
heen." 

en d a a r o m zullen w e ook sa
m e n w e r k i n g zoeken over de 
par t i jg renzen heen ." 

D e vakbonds le ide r s o n t v o u w -

Daarom hecht de Volksunie zo
veel belang aan een regionaal 
beleid en spoort zij, middels de 
Europese Vrije Alhantie, regio's 
en volkeren van Europa aan op te 
komen voor deze verscheiden
heid. 
Europa verenigen is ook de eko-
nomische markt beheersen zodat 
de kloof tussen welvarende en 
kansarme streken niet nog breder 
wordt . 
Vanuit haar federalistisch ge-
dachtengoed vraagt de Volksunie 
dat de konstruktie van de Eu
ropese Unie van onderen begint, 
vanuit de gemeenten. Over de 
regio Vlaanderen naar het Eu
ropese Parlement dat zal bestaan 
uit een rechtstreeks verkozen 
Europese Kamer en een Senaat 
van de Volkeren. 
De Volksunie beseft dat deze 
ideale voorstelling nog veraf ligt 
maar veel is mogehjk wanneer 
steeds meer mensen gaan be
seffen dat Euro-verkiezingen niet 
misbruikt mogen worden om bin
nenlandse zaakjes te regelen. 
O p zondag 12 juni a.s. wordt 
gevraagd een uitspraak te doen 
over de toekomst van Europa en 
niet over het verlangen van me
neer X om burgemeester te wor
den van stad Y ! 

Maurits Van Liedekerke 

den n o g geen p l annen v o o r een 
eigen pai^ij . D i e w e r d e n door 
federaal ACV-voorz i t t e r Peireru) 
zelfs duideli jk v a n de h a n d ge
wezen . E n voor s a m e n w e r k i n g 
met de S P in een "progressief 
front", w a a r o p socialist ische 
par t i j -bonzen in h u n 1 mei- toe
s p r a k e n h a d d e n a a n g e d r o n g e n , 
h o e d e n de leiders van de kr i s 
telijke w e r k n e m e r s zich even
zeer. H e t socialistisch a a n b o d 
w e r d "dubbe lz inn ig" genoemd . 
M e n v e r t r o u w t die socialisten 
n o g altijd niet. 

Ui t de t o e s p r a k e n v a n H e m e l -
v a a r t d a g valt af te leiden d a t de 
kristelijke zuilen e rg onge rus t 
r eageren o p de afs tand die Van 
H e c k e met hen wil b e w a r e n . 
Toch lijkt er v o o r mach t ige zui
len als he t A C W niet echt een 
poli t iek a l ternat ief om he t beleid 
in een v o o r hen mins tens niet 
onguns t ige r ich t ing te s tu ren . 
D a t w e e t ook de C V P - v o o r 
zit ter bes t . Hij liet in zijn reakt ie 
op de onge rus the id bij de vak
b e w e g i n g m e r k e n da t hij de 
b o o d s c h a p b e g r e p e n heeft ; Van 
H e c k e b e n a d r u k t e da t hij me t 
ACW-voorz i t t e r Romboutd in he t 
"ha rmoniemode l " blijft ge loven. 
D e C V P k o n d i g d e aan da t ze bij 
h a a r o m v o r m i n g een s t ruk tu re le 
dia loog zjd voeren me t de so
ciale organisa t ies . 

O o k elders w e r d er ge reagee rd 
o p de open ingen die de vak
b o n d s b o n z e n m a a k t e n . 
VU-voorz i t t e r Ber t Anc iaux liet 
w e t e n da t d e V U evenzee r de 
d ia loog me t welwi l lenden uit de 
kristeli jke a rbe ide r sbeweg ing 
niet ui t de w e g zal gaan . An
ciaux n o e m d e K W B , L B C en 
Welzi jnszorg, m a a r b e w a a r d e 
afs tand v a n de "konservat ief 
syndikale opstel l ing" van he t 
ACV. D e pa5 voor de t w e e d e 
keer v a d e r g e w o r d e n V U - v o o r 
zi t ter moe t met w e t e n v a n de 
poli t ieke opstel l ing v a n d e vak
bond , die haa r p a r t n e r s in d e 
polit iek kiest in funktie van de 
poli t ieke mach t die op een part i j 
k a n w o r d e n ui tgeoefend. Hij 
s telde een aanta l open s tudie
dagen in he t vooru i tz ich t (Zie 
ook: Hetpardjbcdtuur deelt mee). 

E n k e l e socialist ische ekseUen-
ties l ieten zoals v e r w a c h t ook 
blijken ge ïn te resseerd te zijn in 
de kristeli jke w e r k n e m e r s . E n 
Agalev plei t te v o o r s a m e n w e r 
k ing r o n d belangri jke doss iers 
w a a r v o o r "een vir tuele meer 
de rhe id bes taa t in he t pa r le 
ment , m a a r die nu toch d o o r he t 
immobi l isme da t voor tv loe i t ui t 
de klassieke pa r t i j - aanhor ighe-
den, geen enkele k a n s maken."" 

(Pdj) 
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• Het dodenaantal in de 
Ruandese burgeroorlog zou 
opgelopen zijn tot meer dan 
een half miljoen. Vanuit het 
hospitaal nep de paus op om 
het bloedvergieten te stop
pen. Hij beschaamd te zijn 
dat ook katolieken aan de 
moordpartijen schuld dra
gen. 

• De wedu^ve van de ver
moorde Ruandese president 
Habyarimana legde klacht 
neer tegen VU-senator IVdly 
Kutjperd, omdat hij haar er
van beschuldigd had een 
hand te hebben in de aansdag 
op haar echtgenoot Er zal 
een verzoek ingediend wor
den om de parlementaire on
schendbaarheid van 
Kuijpers op te heffen. 

• Een Turkse studente 
stelde tot haar schrik vast 
dat ze op de SP-lijst voor de 
provincieraadsve rkiezingen 
in Antwerpen stond. "Ik 
weet nog steeds niet hoe ik 
erop kom, maar ik %veet wel 
dat ik er af •wil." De jonge 
vrouw was drie jaar geleden 
lid van de Jongsocialisten, 
maar sympatiseert nu met de 
Beweging voor Sociale Ver
nieuwing van Patsy Sören-
sen. 

• In Groot-Brittannië zegt 
men een mooie oude traditie 
vaarwel; die van de onge
wapende bobby. Voortaan 
mogen sommige politieagen
ten goed zichtbaar een vuur
wapen bij zich dragen. Er 
wordt immers steeds meer 
wapengeweld vastgesteld. 
Onlang nog werden twee 
ongew^apende bobby's neer-
gekogeld. 

• De bejaardentehuizen 
krijgen van het RIZIV 400 
miljoen ekstra toegestopt. 
Het Rijksinstituut voor 
ziekte- en invaliditeitsverze
kering kwam immers tot de 
vaststelling dat ze het aantal 
in rusthuizen verblijvende 
bejaarden met z o n 4.000 ou
deren onderschat heelt. 

• Het enige dat links nog 
bindt, Kjkt v/el de "strijd 
tegen het opkomende fas
cisme" te zijn. PS-voorzitter 
Bioiquin wil dat de federale 
regering nadrukkelijker af
stand neemt van de Itali
aanse neo-fascisten, die 
daar tot de regering Ber
lusconi toetraden 

• De PS nep een interne 
deontologische code in het 
leven voor haar mandata
rissen. Wie wregens korrup-
tie of het afwenden van over
heidsgeld tijdens de uitoe
fening van 2en openbaar 
mandaat veroordeeld wordt, 
kan geen lid meer blijven 
van de PS. Zoals de partij 
zullen ook alle federaties te
gen eind '94 het statuut van 
vzw moeten hebben. De 
jongste maanden verzonk de 
PS in de schandalen, met 
o.m. het ontslag als minister 
van haar kopstukken Spit-
aels, Coëme en Mathot. 

DODENGANG 
Alinister van Defensie Delcrouc 
en ministervan Financiën/Way<(-
tadt kw^amen overeen om de 
Dodengang uit te laten baten 
door Landsverdediging. Del-
croix wil met dat doel een spe
ciale kommissie oprichten, 
•waarin ook het IJzerbedevaart-
komitee zitting zal krijgen. 

Met zijn initiatief w^ou Delcroix 
in de eerste plaats "de lont uit 
het kruitvat halen". De Do
dengang was vooral door de 
onhandigheid van Maystadt de 
jongste •weken immers geëvo
lueerd tot een kommunautaire 
splijtzwam die al vergeleken 
w^erd met Voeren. 

In het parlement vroeg o.m. 
VU-senator Jan LoonM of de 
Dodengang niet onder Vlaamse 
bevoegdheid gebracht kan •wor
den. Maystadt antwoordde dat 
zulks een "moeilijke aangele
genheid" is. Loones merkte op 
dat het niet onmogelijk is dat de 
Vlaamse Inspektie van Monu
menten beslag laat leggen op de 
Dodengang omwille van de ver
vallen toestand van het monu
ment. Het VU-parlementslid 
wist voorts te vertellen dat ook 
na het totstandkomen van het 
kompromis tussen Maystadt en 
Delcroix, het IJzerbedevaart-
komitee langs jtiridische •weg 
zijn gelijk zal trachten af te 
d^vingen. 

Hoe gevoelig het dossier van de 
Dodengang ook in Vlcianderen 
nog ligt, •viel nog eens af te 
leiden uit een reaktie van het 
Vermeylenfonds op de zaak. 
Het socialistische kultuurfonds 
wil dat de Dodengang beheerd 
•wordt door een Europese of 
internationale organisatie. De 
betekenis van het monument 
"overstijgt het beheer door de 
stad Diksmuide, en zelfs door 

Vlaanderen of België en zeker 
door het IJzerbeoevaartkomi-
tee", aldus het Vermeylenfonds. 
Het fonds laat niet na te melden 
dat het de IJzertoren, "om^wille 
van zijn vorm, zijn inskriptie 
A W - W K en zijn betwistbaar 
verleden nog altijd moeilijk kan 
aanvciarden als het enige, zo
genoemd pluralistische symbool 
van de Vlaamse gemeenschap." 

VIER DAGEN 
Vier dagen per •week •werken, de 
idee vindt van langsom meer 
ingang bij de be^windsvoerders. 
In de I mei-toespraken hadden 
enkele socialistische leiders er 
naar verwezen, Vcikbondslei-
ders hadden er nog aan toe
gevoegd dat de 32-uren^week 
niet ingevoerd mocht worden 
met loonverhes. 

In een reaktie had VU-voor-
zitter Bert Anciaux zich ver
heugd getoond over de belang
stelling van de socialisten en 
S3mdikalisten voor een idee dat 
op het programmatorische ver
nieuwende VU-kongres bespro
ken •was. De VU vindt dat de 
arbeidsduurverkorting, met 
loonverlies, sektor per sektor op 
z'n haalbaarheid getoetst moet 
•worden. Anciaux riep de 
SP-ers, die in de federale re
gering zitten, op om hun mooie 
ideeën ook te verwezenlijken. 

SP-Minister van Binnenlandse 
Zaken Tobback lanceerde 
prompt een voorstel voor de 
openbare sektor. In de eerste 
plaats •wil Tobback de vierda-
gen^week voor ambtenaren aan
trekkelijk maken. De arbeids
herverdeling moet inuners op 
•vrijwillige basis verlopen, en 
met loonverlies. Maar om die 
schok op te vangen, zoekt Tob

back nog financiële middelen. 
Hij wil immers dat een amb
tenaar die verkiest •vier dagen 
per •week te •werken, toch min
der loonverlies lijdt dan een 
volledige dagwedde. 

VOOR TURKIJE 
De Turkse premier Taruu CiUer 
roept de Turkse migranten bui
ten Turkije op om meer geld op 
te sturen naar hun land van 
herkomst. Hiermee moet de 
Turkse ekonomie uit het slop 
gehaald worden. Turken die in 
het buitenland wonen en kun
nen herwijzen dat ze geld de
poneerden bij een Turkse bank, 
zouden daarvoor zelfs "be
paalde voordelen" krijgen. Er 
•wordt verondersteld dat Giller 
daarmee bedoelt dat deze mi
granten in Turkije taksvrij zou
den mogen •winkelen. 

Het initiatief van de Turkse pre
mier staat haaks op het inte-
gratiestreven dat de overheden 
van de landen waarnaar Turken 
emigreerden voorstaan. Inte
gratie hoeft natuiu'lijk niet in te 
houden dat Jille banden met het 
land van herkomst doorgeknipt 
•worden. Maar klinkt het niet 
tegenstrijdig dat migrantenor
ganisaties en sommige partijen 
ervoor pleiten dat de migranten 
alle rechten toegekend worden, 
•wanneer er vanuit hun land van 
herkomst op aangedrongen 
•wordt dat ze hun kapitaal op een 
of andere wijze dèar beleggen ? 

Het Belang van Limburg peilde 
naar reakties bij de Limbiu'gse 
Turken. Die lijken (gelukkig 
mciar) niet erg geneigd om de 
smeekbede van Giller positief te 
beantwoorden. E^n Limburgse 
Turk zei het eJs volgt: "Wij 
leven hier, in België. In de eerste 

plaats interesseren me de pro
blemen in dit land. Giller moet 
de problemen in Turkije zelf 
mciar oplossen. Ik geloof ook 
niet dat ons geld de Turkse 
ekonomie kan redden." 

VOOR ONS 
GEEN... 
In Duitsland •wil de regering 
revisionistische uitlatingen bij 
wet laten verbieden. Vandaag 
•woensdag buigt de Bondsdag 
zich over het voorstel. Eerder 
werden revisionistische uitlatin
gen al verboden in Frankrijk en 
Nederland. Re^visionisten of ne-
gationisten ontkennen het be
staan van de holocaust tijdens 
de tweede •wereldoorlog. De 
nieu^we wet beschou^wt dit als 
opruiing en aanzetting van het 
volk tot haat. 

In sommige progressieve mid
dens doet men naar aanleiding 
van het Duitse initiatief een 
oproep om ook in België het 
re^visionisme w^ettelijk te ver
bieden. Men -waarschuwt er dat 
België nu "een vrijplaats" dreigt 
te worden "voor de verkondi
ging van dit en ander ek-
streem-rechts ideeëngoed", een 
"oase van waaruit negationisten 
hun ideeëngoed over Europa 
dreigen te verspreiden" (J)e 
Morgen). 

E^n paar jaar geleden dienden 
kamerleden van uiteenlopende 
strekking (de PS-parlementsle-
den Eerdekens en Mayevir dien
den het in, M. Gheron, M. 
CoUa, L. Dhoore, R. Langend-
ries, L. Michel en M. Vogels 
tekenden het) al een -wetsvoor
stel in om de ontkenning van de 
holocaust strafbaar te maken. 
Er ontstond toen echter heel 
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DOORDEWEEKS 
wat tegenkanting. De tegen
standers wezen op de vrijheid 
van meningsuiting die grond-
w^ettelijk en in de Universele 
verklaring van de rechten van 
de mens is vastgelegd. 

...AUSCHWITZ-
WET 
Mediadeskundige Dirk Voorhoof 
(U.G.) vindt een Ausch-
witz-wet in België ook niet no
dig. De bestaande Belgische 
anti-racismewet vormt een vol
doende basis om het negati-
onisme aan te pakken, vindt 
Voorhoof. Maar dan moet de 
bestaande wet ^vel strakker toe
gepast worden. We zijn geneigd 
ons bij dit standpunt van de 
deskundige aan te sluiten. 

De ontkenning van de holocaust 
door ekstreemrechtse negatio-
nisten is niet van gevaar ont
bloot, maar anderzijds mag hij 
geen fetisj worden die elk kri
tisch en historisch-wetenschap-
pelijk verantwoord onderzoek 
over de jodenvervolging (of 
over wat dan ook) onmogelijk 
maakt. Of hebben de voorstan
ders van een Auschwdtz-wet 
misschien een slecht geweten? 
Vrezen zij dat de werkelijkheid 
er minder verschrikkelijk uitziet 
dan totnogtoe voorgehouden 
werd? Zoniet, dan maken de 
mensen die de holocaust ont
kennen zich toch alleen maar 
belachelijk wanneer de feiten 
hen ongelijk geven ? 

En er is nog een probleempje: 
toen onze vader ons als op
groeiende jongeling verbood ze
kere boeken in zijn biblioteek te 
lezen of raadplegen, oefende 

deze verboden lektuur juist een 
zeer grote aantrekkingskracht 
uit op onze nieuwsgierige geest. 
In zijn Journaal van 12 mei 
schreef de pubUcist Mark Gram-
rmtu terecht dat verboden ge
dachten ineens verheven wor
den "tot iets ^vaar ieder vrij-den-
kend mens, iedere natuurlijke 
rebel, zich toe aangetrokken 
voelt. Wat verboden is, •wordt 
automatisch eiantrekkelijk." 

KAMPIOEN 
Club Brugge is wel geen lands
kampioen voetballen, maar wel 
kampioen zuinig douchen. Van 
alle eersteklassers verbruikten 
de Club-spelers het voorbije 
voetbalseizoen het minst water 
na de wedstrijd. Dat heeft de 
ploeg te danken aan de water
en energiebesparende douche
koppen die Greenpeace liet in
stalleren in de Brugse kleed
kamers. Op die manier wil de 
miheu-organisatie de "spaar
douche" bij een groot publiek 
bekend maken. Een gewone 
douchekop verbruikt gemid
deld 10 tot 18 liter water per 
minuut, een spaarkop slechts 5 
tot 7 Uter. Het douchekomfort 
zou niet lijden onder het ver
minderde waterverbruik. 

IDEE 
Onder de naam IDee werd in 
Brasschaat een nieuw^e plciat-
sehjke partij opgericht waaraan 
VU-kamerfraktieleider Herman 
Lauwere zijn medewerking ver
leent. IDee staat voor "Inzet en 

Demokratie" en voor het "idee" 
om de politiek van onderuit te 
helpen vernieuwen. In Dender-
monde heeft de nieuwe lijst van 
SP-minister De Bat^elier een iet
wat gelijkende naam: Inzet 
2000. 

Lauwers meldde De Standaard 
dat de nieuwe partij "een men
geling is van de Vlaamse Volks
unie, de Nederlandse D66 en de 
nleu^ve sociale beweging." De 
lijst zou gegroeid zijn vanuit het 
plaatsehjke jeugdhuis. Lauwers 
heeft voor zijn medewerking de 
steun gekregen van het arron
dissementeel bestuur. 

Het Antwerpse VU-kamerlid is 
niet de enige en zeker niet de 
eerste die niet onder Volksunie 
naar de gemeenteraadsverkie
zingen trekt. Het meest spraak
makende voorbeeld is de VU in 
Antwerpen, die samen met 
CVP-ers en onafliankelijken on
der Antwerpen '94 aan de ver
kiezingen zal deelnemen. Paul 
Van Gremhergen, fraktieleider in 
de Vlaamse Raad, wil met de 
Partij voor Vrije Gemeentenaren 
(PVG) in Evergem zijn kans 
wagen in oktober. Andere par
lementsleden deden dit nog 
vroeger: VU-senator Bob Van 
Hooland, de burgemeester van 
Sint-Martens-Latem, werd ver
kozen op een lijst Welzijn. In 
Limburg maakten ex-VU-voor-
zitter GabriëU en VU-minister 
Johan Sauwenj school met Jong
en Nieuw-Mysten. 

Dat VU-ers niet onder Volks
unie-vlag naar gemeenteraads
verkiezingen trekken is dus 
geen nieuw verschijnsel. Maar 
we hebben de indruk dat het 
nog nooit zo massaal zal ge
beuren als in oktober a.s. De 

poUtieke vernieuwong (en her
verkaveling?) kan inderdaad 
het best verlopen langs het laag
ste niveau van demokratische 
besluitvorming, de gemeente. 
Daar staat de burger het dichtst 
bij het bestuur. 

NEDERLANDS
TALIGE 
JOB-
AANBIEDINGEN 
Het voorstel van dekreet van 
Paul Van Gremhergen om de be
drijven met een eksploitatiezetel 
in Vlaanderen te verplichten 
hun personeelsadvertenties in 
het Nederlands te stellen, zal 
waarschijnhjk snel wet worden. 
Het voorstel kreeg de steun van 
Lode Hancké (SP) en Herman 
Suykerbuyk (CVP). In de kom
missie werd het al goedgekeurd. 
Deze week al ligt het ter stem
ming tijdens de plenaire zitting 
van de Vlaamse Raad. 

Het voorstel behelst een ver
fijning van het Septemberde-
kreet van toenmalig VU-senator 
Rob Vandezande. Dit dekreet be
tekende de vernederlandsing 
van het bedrijfsleven. Het be
paalde dat alle formele relaties 
tussen werknemers en werk
gevers van bedrijven met ek
sploitatiezetel (de plaats waar er 
"gewerkt" •wordt, niet te ver
warren met maatschappelijke 
zetel) in Vlaanderen, in het Ne
derlands dienen te verlopen. 
Het dekreet is niet van toe
passing m Brussel, noch in de 
gemeenten met taaifaciliteiten. 

WATHELET 
PREMIER? 
Als het van de PSC afhangt, 
mag Melchior WatheUt premier 
worden van België wanneer De-
haene voorzitter zou •worden 
van de Europese Kommissie. 
PSC-voorzitter Deprez moe
digde Dehaene aan om voor die 
lukratieve (600.000 frank per 
maand, na belastingaftrek, plus 
nog eens bijna evenveel onder 
de vorm van vergoedingen en 
voordelen) en prestigieuze job 
voluit zijn kans te gaan. Indien 
de CVP zou afzien van hjiar 
recht op het premierschap, heeft 
de voorzitter van de Franstalige 
kristendemokraten al een ver
vanger voor Dehaene klaar: de 
PSC-^vice-premier Wathelet. 

Het is geleden van 1979, met de 
Brusselse PSC-er Van den Boe-
ynantt), dat een Franstalige nog 
het premierschap waarnam. 
Volgens een stilzwijgende af
spraak moet de eerste minister 
een Vlaming zijn, aangezien de 
ministerraad paritair is samen
gesteld op de eerste minister (en 
de staatssekretarissen) na. Naar 
analogie met de paritaire fe
derale ministerraad bestaat de 
Brusselse eksekutieve uit twee 
Franstahge en twee Vlaamse ge-
\vestministers, en een minis
ter-president waarvan men óian-
neemt dat hij Franstalig is. 
Wanneer een Franstalige pre
mier zou •worden, zou dat be
tekenen dat de Vlamingen, met 
60% van de bevolking in België, 
in de ministerraad in de min
derheid kunnen gesteld •wor
den. 

MOBILITEIT IN DISKUSSIE 

Het grote sukses van de Week 
van de Fiets en de geslaagde 
Wodca-aktie brachten de dis-
kussie over de veiligheid op de 
•weg in een stroomversnelling. 

De fietsersbeweging heeft in 
Vlaanderen de voorbije -week 
een hogere versnelling geno
men. De Week van de Fiets 
bracht nog nooit voorheen zo
veel volk op de been. In Gent 
reden donderdag L500 fiet
sers van Sint-Amandsberg 
dwars door Gent naar Ma
riakerke. Woensdag organi
seerden meer dan 500 lagere 
scholen een of andere fiets-
aktie. Tijdens de slotdag be
zetten meer dan dertigduizend 
fietsers de AletropooT. Dat er 
binnenkort verkiezingen zijn 
had voor gevolg dat in Ant
werpen ook heel wat politici 
de fiets van stal hadden ge
haald. Verkeersminister Johan 
Sauwen,!, die het inititatief nam 
om een jaarlijks terugkerende 
Week van de Fiets te orga
niseren, mag met recht tevre
den en fier zijn. Zijn kam-
pagnes brachten een diskussie 
op gang over de mobiliteit. 

De voordelen van de fiets zijn 
alom gekend; het is een mi
lieuvriendelijk vervoermiddel, 
en neemt biezonder weinig 
plaats in op de openbare weg. 
En natuurlijk: fietsen is ge

zond, goedkoop en demokra-
tisch. Vergelijk dat even met 
de auto: je kan hem nauwelijks 
van stal halen of je moet je 
ergens in een file staan er
geren. De uitlaatgassen ver
vuilen het leefmilieu. De ben
zine, de verzekering en de aan
schaf van de wagen maken 
autorijden tot een zeer dure 
aangelegenheid. En het laatste 
nadeel is wellicht het belang
rijkste: de auto maakt ont
zettend veel slachtoffers. 
Vooral de vis-eekendongevallen, 
het afgelopen verlengd week
end vonden opnieuw zestien 
mensen de dood in het verkeer, 
spreken tot de verbeelding. 

DODENWAKE 
Geen wonder dus dat de fiet-
sersbeweging meer en meer 
van zich laat horen, en niet 
alleen met ludieke akties. In 
Gent passen akrievoerders van 
de fietsersvereniging Perpe
tuum Mobile een doden-
wake-strategle toe. Wanneer 
ergens een fietser doodgere
den werd, •wordt die plaats 
door fietsers bezet. De ak-
tievoerders bellen eikaar op 
via een telefoon ketting. Zo 
brengen ze in een mum van tijd 
meer dan 100 fietsmilitanten 
op de been en wordt het ge
vaarlijke kruispunt een tijdje 
bezet. En wie durft optreden 

tegen fietsers die aandacht 
vragen voor een verkeers
slachtoffer en zo keer op keer 
een vinger op een pijnlijk 
zwart punt leggen ? 

Minister Sauwens steunt vol
uit de eisen die de fietsers 
formuleerden. De fietsersbe-
w.'eging wil dat het de twee-
wielers toegelaten wordt om 
door het rood licht te rijden 
wanneer ze rechts moeten af
slaan. Dat het fietsers steeds 
toegelaten wordt om in beide 
richtingen door eenrichtings
straten te rijden. Dat er meer 
fietsenstallingen komen, bvb. 
in de buurt van knooppunten 
van openbaar vervoer en sta
tions. 

Een andere opmerkelijke eis 
van de fietsers is de apcimffing 
van fietspaden in de steden. 
Die fietspaden dienen volgens 
de fietsers immers slechts om 
het de automobilisten mogelijk 
te maken sneller te rijden. Als 
de straat van iedereen is, moe
ten de autobestuurders veel 
meer rekening houden met 
fietsers. Gemengd verkeer 
werkt remmend op de snel
heid. Daarom eist de fietsers-
beweging de invoering van een 
zone 30 in de stadscentra. Een 
vertegenwoordiger van de 
fietsersbeweging vatte het ei-
senplatform als volgt samen: 

een Getskultuur zoals in Ne
derland, openbaar vervoer zo
als in Zwitserland en in de 
stadscentra een zone 30 zoals 
in Duitsland. 

AUTO-ARME ZONDAG 
De VU-minister kondigde 
zondag aan dat de autoloze 
zondag op 16 oktober terug zal 
opduiken. Het •was volgens 
Sauwens om ekonomische re
denen -wel niet mogelijk om die 
dag helemaal autoloos te ma
ken. De bewindsman streeft 
ernaar om in 1995 \vel een 
echte autoloze zondag in te 
voeren. De auto-arme zondag 
16 oktober valt samen met de 
Trein-Tram-Busdag, de tradi
tionele promotiedag voor het 
openbaar vervoer. Die 
TTB-dag zal dit jaar in een 
nieuw kleedje steken. In het 
verleden moest men immers 
vaststellen dat het openbaar 
vervoer op de TTB-dag vooral 
gebruikt werd door mensen 
die het anders ook al gebrui
ken. Of vooral de al over
tuigden profiteerden van het 
aanbod. Het ligt in de be
doeling de aandacht dit jaar 
vooral te richten op hen die de 
voordelen van het openbaar 
vervoer nog niet kennen. 

Een ander geslaagd initiatief 
dat de diskussie over mobiliteit 

aanzwengelt, is de Wodca-ak
tie ("weekond-ongevallen door 
controle aanpakken) van de 
Antwerpse goeverneur Patiiiu 
(VLD). Tijdens de weekend-
nachten "werden in de pro
vincie Antwerpen doorgedre
ven kontroles uitgevoerd door 
de ordediensten. O p drieën
twintig zwarte punten in de 
pro\'incie, vooral in de om
geving van dancings, werd in 
de nacht van zaterdag op zon
dag een duidelijk zichtbare 
kontrolepost van politie of 
rijks^wacht ingericht. 

Het resultaat mag er zijn: in 
heel de provincie werd slechts 
een tiental ongevallen gemeld, 
waarvan één met z'waarge-
wonden. Tijdens normale za
terdagnachten ligt dit cijfer 
liefst tienmaal hoger. Als de 
resultaten positief blijven, 
overweegt minister Tobback 
(SP) een nationale mammoet
operatie op te zetten tegen de 
weekenddoden. 

(Pdj) 
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WEIHIM 
EEN FEMINISTISCH DEFICIT? 
Vorige week -werd het ontwerp 
van w êt ter bevordering van een 
evenwichtige verdehng van 
mannen en vrouw^en op de kan-
didatenhjsten voor de verkie
zingen eveneens in de Senaat 
goedgekeurd. Senator Nelly 
Maes voerde het woord namens 
de VXJ-fraktie en argumen
teerde op een duidelijke manier 
waarom de VU dit regerings
ontwerp niet goedkeurde. 

PARITAIRE DEMOKRATIE 
„De paritaire demokratiz Li een 
doeitteliing waarnaar velen streven, 
zij het donu enkel met woorden. 
Volgend sommigen kan het quo-
todteUel niet worden aangewend om 
hetgelljkheSdbeguuel te bevorderen. 
Ik dtel vojt dat er dindd 1970 geen 
toename van vrouwelijke parle
mentsleden u geweedt. Alleen in de 
jaren zeventig ui er een kleine opétoot 
geweeót omdat toen vrouwen op vrou
welijke kandidaten gingen dtemmen. 
Dit ontwerp verandert niet veel aan 
de dituatie. Ik ben ervoor dat men via 
quvta naar een behoorlijke par
ticipatie van vrouwen gaat. Voor mij 
id 35% een goed cijfer om van een 
femmidtidch deficit af te komen. Een 
minimale vertegenwoordiging id no
dig om invloed te hebben op de 
politieke kuituur. Onlangd zaten in 
de zaal jongeren van het laatdtejaar 
van het dekundair onderwijd, waarbij 
jongend en meidjed gelijkwaardig 
aan het debat deelnamen. Ik ben dud 
voor het principe van de quota." 

De lijdensweg van dit ontwerp 
en het gematigd optimisme bij 
de bespreking ervan toont aan 

NeUy Maed:"Het verhogen van het aantal vrou
welijke kandidaten aió een geuoUerde maatregel 
Li op zich niet goed." 

Laurend Appeltané: " Politici zijn rechter en partij 
bij de kontroU van de verkiezingduitgaven. 

dat het zeer moeilijk is een ge
past middel te vinden. 

„Het verhogen van het aantal vrou
welijke kandidaten ab een geCdo-
leerde maatregel id op zich niet goed. 

Het aantal verkozenen moet even
eend verhogen. Volgend de huidige 
kiedwet zal een grotere participatie 
bij de gemeenteverkiezingen bij de 
grote partijen waardchijnlijk poditief 
zijn voor de vrouwelijke vertegen

woordiging. Voor de natianale en 
regionale verkiezingen bedtaat deze 
garantie niet. 

VERKIESBARE PLAATSEN 
Eén vierde kandidaten betekent niet 

GESCHIEDENISLES 
Dochterlief had gisteren vaders hulp no
dig bij een huiswerk, geschiedenis. De 
lerares had de klas met vijf opdrachten 
neiar huis gestuurd die, laat ik eerlijk 
wezen, pas na zeer aandachtige lezing van 
het bijhorende hoofdstuk: Vereniging en 
nadien gedcheiden: de Nederlanden, konden 
worden beantwoord. 

In de klas, 4 Toerisme, wordt nogal wat 
aandacht besteed aan geschiedenis en dat 
zint mij w êl want kennis van geschiedenis 
is zoals geweten de macht om door de bril 
van gisteren morgen te zien. 

Het is mij niet duidelijk of dat ook de 
mening van de lerares is, mij komt het voor 
dat zij de leerlingen (die hopen ooit in de 
toeristische sektor te werken) prachtige 
verhaaltjes wil bijbrengen die zij later aan 
verbaasde toeristen kunnen vertellen. 

Vader en dochter dus aan het werk. Met 
name een grondige lezing van Het Plakkaat 
van Verlatinge. Voor R.Asmus de opfrissing 
van een ver verleden, meer dan een kwart
eeuw terug. 

Het was volop zomer, 26 ;uli 1581, toen de 
Staten-Generaal van de Verenigde Ne
derlanden te 's-Gravenhage Filips II van 
zijn landsheerUjkheid vervallen verklaar
den. De hoge heren zegden dat niet bru
taal maar met bochten die aan de schaat-
senrijders op schilderijen uit die tijd doen 
denken. Dus niet van: Filips man, jij moet 
er uit! Nee, de Staten beginnen met allen 
te groeten die hun beslissing „zullen zien 
of horen lezen." En dan komt het boch
tenwerk. 

„Het is algemeen bekend dat een vorst van 
een land door God tot het hoofd van zijn 
onderdanen is aangesteld om deze te be
schermen en te bewaren voor alle on
rechtvaardigheid, schade en geweld) zoals 
een herder...", enz. 

Waar de auteurs mee wilden zeggen dat 

Filips II net het tegenovergestelde deed. 
De Spaanse koning had zijn kwaadste 
ambtenaren njuu" de Nederlanden ge
stuurd, vooral de figuur van Granvelle 
w^erkte op de zenuwen. Zelfs na diens 
ontslag bleef het rommelen. Want niet 
alleen de koninklijke afkeer voor het pro
testantisme zorgde voor spanningen maar 
ook de maatschappehjke problemen sta
pelden zich op. Werkloosheid en de hoge 
kostprijzen van graan deden het volk 
morren. 

Filips stuurde de hertog van Alva, nu ook 
weer niet de plezantste thuis. Met de 
komst van deze Spaanse bloedhond zou 
het nooit meer goed komen tussen Spanje 
en de Nederlanden. Vanaf hier staan de 
geschiedenisboeken bol van wrede pren
ten. Lijken die aan galgen waggelen, een 

schijnheilige dominikanerpater die afge
hakte hoofden een kruisbeeld toont, op
gepakte mensen die naar het galgeveld 
worden geleid, Spaanse soldateska met 
dreigende lansen aangevoerd door een 
trommelaar. Spektakel dus! 

De Bloedraad van Alva deed snedig werk, 
terwijl Willem van Oranje vanuit het 
buitenland tot militaire opstand en bur
gerlijk verzet opriep. 

WUlem vrist wel de protestanten in het 
harnas te jagen maar de katoheken van het 
onderdanige Zuiden bleven de koning van 
Spanje trouw. En toen werd op die zo
merse djig van 1581 Het Plakkaat van 
Verlatinge geschieven. „Daarom maken wij 
bekend dat wij, door de uiterste nood 
gedwongen, na onderling overleg en met 
algemene stemmen de koning van Spanje 

hebben verklaard en verklaren wij deze 
ipso iure vervallen te zijn vjin zijn heer
schappij, jurisdiktie en erfelijke aanspra
ken op deze landen." 

Het plakkaat werd uitgeplakt. Wie kon 
lezen las het, vi4e kon horen hoorde het. 
De koning afgezet, dat was eerder nog niet 
vertoond! Er brak een burgeroorlog uit 
die zich haast een eeuw^ lang uitzichtloos 
verdersleepte, hij duurde tot 1648 eer de 
Vrede van Munster werd gesloten. De 
Nederlandse stronk werd in twee gehakt, 
duizenden bewoners van de Zuidelijke 
Nederlanden Aveken uit naar het Noorden. 
En zoals dat ook in de moderne tijden 
gebeurde werd de fronthjn tussen de twee 
legers de nieuwe staatkundige grens. Zo
als er vandaag een Noord- en een 
Zuid-Korea bestaat.Nu zit dat belangrijk 
stuk vaji onze geschiedenis ingewikkelder 
in mekaar dan R.Asmus aan z'n dochter 
heeft verteld, maar het bevat voldoende 
elementen om een les voor vandaag te 
zijn. 
Een vorst, een president, een pohtikus, die 
zoals FiUps II „het kontrakt met de bur
ger" niet eert is zijn titel niet w^aard. Het 
volk moet hem kunnen afzetten. 12en ge
zag met harde hand bewaard loopt altijd 
verkeerd af. Mensen moeten de vrijheid 
hebben zich al dan niet tot een godsdienst 
te bekennen. Fanatisme leidt tot geweld, 
geweld vermenigvuldigt zich. 

R.Asmus zcig aa.n haar snoet dat doch
terlief zijn uitleg reeds meer dan vervelend 
vond. Als een vlijtige leerling deed zij een 
poging om opdracht 3 te vervullen. Deze 
luidde: Laat Alva een brief naar zijn 
vrouw schrijven waarin hij zijn problemen 
uitlegt. 

Of zij de hertogelijke missive met ,,uw 
liefhebbende Alva" liet besluiten heeft hij 
niet kunnen achterhalen. „ , 

K.Asmus 

automatidch één vierde verkozenen. 
De koppeling met een aantal ver-
kiedbare plaatden werd niet behou
den. Men heeft echter het oordpron-
kelijke voordtel terzake niet behou
den omdat dat echt ietd zou ver
anderen en de poditie van een aantal 
mannen in het gedrang zou hebben 
gebracht. Dit voordtel kan zelfd ne
gatief uitvallen. Nu zijn er een 
beperkt aantal vrouwen en die halen 
een goede dkore. Een groot aantal 
vrouwen verdpreid over de lijdt op 
niet-verkiedbare plaatden dreigt 
evenwel lugatief uit te vallen voor de 
vrouwen. Vandaar het belang van 
een noodzakelijke verdeling van de 
verkiedbare plaatden. Het bewijd 
wordt geleverd door de lijd ten voor de 
Europede verkiezingen. Van de 14 
zeteld zullen in Vlaanderen waar
dchijnlijk vijf vrouwen worden ver
kozen. Dit id een toeval omdat er een 
aantal vrouwelijke kandidaten lijdt-
trekkerd zijn. Voor de VU zijn de 
quota aL middel aanvaardbaar. 
Geen pariteit voor verkiedbare plaat
den, een verlaging van het per
centage, de vertraagde uitvoering en 

I het ontbreken van danktied zijn vol-
% doeride argumenten om dit ontwerp 
" niet goed te keuren." 

Tot zover Nelly Maes. Positiefis 
dat de nieuwe wet noodge
dwongen een aanzet zal zijn om 
de partijen intern demokrati-
scher te organiseren. 

HERSENBREKERS: 
WET OP DE 
VERKIEZINGSUITGAVEN 
De wet-Dhoore die dateert van 
1989 werd reeds voor de derde 
keer gewijzigd. Er werd geen 
meerderheid gevonden om deze 
wet globaal aan te passen. Ge
volg deze vernieuwde wet is 
ronduit gezegd onleesbaar en 
onverstaanbaar ge-worden voor 
niet ingewijden. 

Senator Laurens Appeltans 
uitte zijn ontevredenheid. „De 
VU id altijd voor eenvoud, door
zichtigheid, matigheid en effektieve 
kontrole geweedt. Wegend een laat
tijdige indiening van de huidige ont
werpen wad er geen korrektie of 
amendering meer mogelijk. Voor het 
Europeed Parlement wordt deze on
volmaakte wet amper één maand 
voor de Europede verkiezingen goed
gekeurd. Het feit dat partijen nu ook 
verplicht worden een baland in te 
dienen en geen giften meer magen 
ontvangen van bedrijven en feitelijke 
verenigingen id een poditieve evolutie. 
Dit verbod geldt dud ook voor vak
bonden en ziekenfondden. De vraag 
'u alleen hoe men dit gaat kon-
troleren. Het bedrag van 50 miljoen 
per partij id nog dteédd te hoog. 
Poditief u dat dit bedrag hetzelfde 
blijft wanneer verdchiUende verkie
zingen tegelijk plaatsvinden. De 
aangepodte wet voorziet een kon-
trolekommiddie damengedteld uit 
parlementdleden. Deze zijn bijgevolg 
zowel rechter aL partij." Tot zover 
Laurens Appeltans. 

De VU vindt dat men verder 
had kunnen gaan. Zo moet de 
herkomst van inkomsten woor
den bekendgemaakt. Er moet 
eveneens een verbod komen op 
telefoonkampagnes en autoka
ravanen. De wetgeving bhjft 
ondanks de derde aanpassing te 
ingewikkeld, te ondoorzichtig, 
moeihjk toepasbaar en onkon-
troleerbaar. Uit het Beknopt 
Verslag bleek dat iedere fraktie 
het op prijs zou stellen dat spoe
dig werk wordt gemaakt van 
een vademecum. 

(ge) 
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EEN GESPREK OVER 
GROEN EN VLAANDEREN 

BRUGGEN OVER 
TROEBEL WATER 
In trefcentrum De Markten had zaterdag een boelende 
ontmoeting plaatd tiid<)en VoLkjunle enAgalev. Nationaal 
VU-^ekretarl) Chrui Vandenbroeke en Eddy Boutmaru) 
kruLiten de degene In een onderhoudend ge<)prek over wat 
belde partijen gemeen hebben en wat hun i^erdchlllen zijn. 

T
erwille van de objektivitei t 
w a s de w e t e n s c h a p p e r Bar t 
M a d d e n s u i tgenodigd om de 
posit ie en de toekoms t van 

beide par t i jen ui teen te zet ten. 
O m d a t polit iek, pos i t ioner ing 
en profi lering dan wel bena
d e r e n d besch reven k u n n e n 
w o r d e n , m a a r zelden ma tema-
tisch vast l iggen, b e p e r k t e de 
sp reke r er zich toe de evolut ie 
van beide part i jen en h u n spe
cifieke posit ie bij he t publ iek te 
bekijken. 

Opva l l ends t e gelijkenis is en 
bUjft da t be ide part i jen vanaf de 
j a ren zest ig een gel i jklopende 
rol h e b b e n gespee ld : eers t de 
V U en la ter Agalev w^aren een 
ant i -es tabl i shmentpar t i j , ee rde r 
d a n ant i -poht iek . M e n verze t te 
zich w e t e n s en bewxist tegen de 
poht iek van de t radi t ionele pa r 
tijen. D a t is een belangri jk ver 
schil m e t w a t la ter eigen zou zijn 
aan he t Vlaams Blok, da t ook 
een ant i-pol i t ieke part i j en een 
één- temapar t i j m a g he ten . Ei
gen aan V U en Agalev is ook da t 
he t kiespubl iek, bij de V U ook 
het ru ime kader , poli t iek b e w u s t 
en hooggeschoold is, w a t min
de r he t geval is bij he t V laams 
Vierkant . 

D e moeil i jkheid v o o r be ide pa r 
tijen is da t zij bij d e jongs te 
k ieze r sg roep wein ig aans laan , 
terwijl he t Blok d a a r w^el in lukt . 
Tegelijk heeft de V U een o u d e r e 
e lektorale basis d a n Agalev. D e 
g roene part i j r e k r u t e e r t k iezers 
in de g r o e p 25 to t 35-jarigen, 
terwijl de V U de g r o e p tussen 
36 en 65 w^eet te mobi l iseren en 
d a a r de v o o r k e u r w e g d r a a g t 
van de h o g e r geschoolden en 
be t e r ges i tueerden . Ui t deze 
on t led ing k a n m e n afleiden da t 
be ide par t i jen voor een s tuk 
ingebed zijn in he t t radi t ionele 
poli t ieke bedrijf en bovend ien 
een zekere s tagnat ie bij de ach
t e r b a n moe ten e rva ren . 

H o e be ide par t i jen ui t die s tag
nat ie of afkalving d ienen te t r e 
den ligt niet zo voor de hand . 
l ï en e lement ligt bij de V U wel 
vas t . D e rechterzi jde, voora l zij 
die reak t iona i r t egen de huid ige 
samenleving aanki jken en be
r o e p doen op de pr imai re angs 
ten v a n he t publ iek , h e b b e n 
afgehaakt . 

REALISME OF DROOM 
D e nationcJe sekre tar i s van de 
V U bleef zichzelf t r o u w en n a 
een k o r t b e a m e n v a n de his
tor ische a c h t e r g r o n d e n v a n 
beide part i jen, h a d hij het over 
nabije en ve r r e toekomst . Ten 
g r o n d e blijkt ui t zijn u i teen
zet t ing da t he t bes t begrijpelijk 
is da t een kw^art van de V U heel 
veel s impat ie v o o r Agalev toont 
en daar in een w a a r d i g e t w e e d e 
keuze ziet. O m d a t de k iezers 
van Agalev ech te r in de V U 
nauwel i jks een a l ternat ief zien, 
k a n d i t wijzen o p een aan ta l 

specifieke verschi l len. D e V U , 
zo m e e n t Chr i s V a n d e n b r o e k e , 
s taat voor een samenleving die 
een gekon t ro lee rde groei kiest, 
die he t miheu niet v e r d e r belast 
en zich inlaat me t de ve rde re 
on twikke l ing van de eigen 
s t ruk tu ren , he t eigen volk. 

E d d y B o u t m a n s daa ren t egen 
m e e n d e da t de ve r sche idenhe id 
tussen de vo lkeren vanu i t een 
mondial is t isch s t a n d p u n t lo
gisch is. D e diversi tei t van de 
soor ten in fauna en flora, d ien t 
ook d o o r g e t r o k k e n to t he t ni
veau van de ku i tu ren . O n s ge
voel is he t da t dit niet altijd h a r d 
te m a k e n is. D e interferent ie 
tussen twee ku i tu ren , zeke r de 
eindeloze k o n t a k t e n op een 
hoog niveau tussen vele mo
dellen geven aanle id ing to t ver 
ande r ingen in alle ku i tu ren . 
Maar , de angs t v o o r zelfgenoeg
zaamheid , die BoutmcUis ver
schil lende k e r e n to t ui t ing 
b rach t , b r e n g t h e m wel to t ei
genaard ige stel l ingen. Z o zou 
een V laande ren z o n d e r , ,Bel
gische buffer" we l eens aa rd ig 
provincial is t isch ui t de h o e k 
k u n n e n k o m e n . Alsof België 
niet aa rd ig provincial is t isch k a n 
zijn. Genera t i e s l ang vi^aren de 
M u n t , het Paleis v o o r S c h o n e 
K u n s t e n en a n d e r e k u l t u u r t e m -
pels he t p r iva te speelgoed v a n 
kleine Frans ta l ige g roepen w a a r 
„ons alleen ons kende" . 

Bedenkel i jker n o g w a s da t v o o r 
B o u t m a n s elk nat ional isme ver
w a n t s c h a p ve r toon t m e t nat i -
onjial chauvin isme. 

H e t deba t me t d e zaal w a s even
zeer boe iend . E e n van d e be 

langri jkste o p m e r k i n g e n k w a m 
van gewezen VU-voorz i t t e r Vic 
Anc iaux . Hij w^ees er de eigen 
a c h t e r b a n en voora l Agalev op 
da t de V U zich zozeer met de 
s t aa t she rvorming h a d moe ten 
inlaten, da t de a n d e r e tema's 
d a a r d o o r ve rdoeze ld w a r e n ge
raak t . E k o n o m i e , sociale rech t 
vaa rd ighe id en milieu, m a a r ook 
k u i t u u r v o r m e n v a n o u d s , zeker 
vanaf de j a ren zestig, een be
langri jke basis v a n he t volks-
nat ionale d e n k e n . 
O o k w a s er heel w a t te doen 

over het bevr i jdend na t iona
lisme, w a a r o p o.m. Ber t An
ciaux ^vees. Voor de Aga-
lev-ach te rban is da t we l begr i j 
pelijk, hoewel deze het onde r 
scheid tussen s taa t sna t iona-
lisme en o n t v o o g d e n d na t iona-
hsme niet goed wee t in te schat
ten . Stellen da t m e n he t me t 
begr i jpen kan , gaa t veel te ver. 
M a a r intel lektueel begr ip en 
empat i sch va t t en van verschi l 
len die voor de b u i t e n w a c h t 
hoogs tens subtiel mogen he ten , 
zijn t w e e d ingen . 

TROEBEL WATER 
Uit de diskussie is voora l ge
b leken da t er beha lve de ge
lijkenissen en verschi l len op 
vele p u n t e n ru imte voor over leg 
en voora l kansen tot overeen
s t emming bes taan . W a r e he t 
niet da t he t w a t e r te t roebel is, 
d a n zou m e n de r ivier k u n n e n 
d o o r w a d e n . 

He laas , he t w a t e r is soms w a t te 
t roebel , te vervui ld . Oploss in 
gen v o o r he t d i l emma tussen 
ekonomische groei en -welvaart 
enerzi jds en een leefbare om
geving anderzi jds , hggen niet 
voor he t gr i jpen. D e V U wil de 
kvi^aliteit van he t leven vanu i t 
een reahs t i sch b e n a d e r e n van de 
soc iaa l -ekonomische realiteit 
bevo rde ren . Groe i is noodza 
kelijk, m a a r niet to t elke prijs. 
Agalev zoekt , vanu i t de vast
stelling da t de t aa r t h ier niet 
m e e r k a n groeien, s t ra tegieën 
o m de kwal i te i t v a n he t leven 
hier op een h o o g n iveau te k u n 
nen s tabi l iseren z o n d e r he t mi
heu v e r d e r te be las ten . D e on
u i tgesproken g e d a c h t e da t de 
miheuover las t niet alleen moe t 
a fnemen m a a r gew^oon onge
d a a n moet w o r d e n gemaak t , 
zou over igens wel eens de k e r n 
v a n de ech te d iskuss ie in onze 
samenlev ing k u n n e n zijn. 

M a a r goed. F u n d a m e n t e e l is da t 
er een dergeli jke gesp reksoe -
fening mogelijk is geb leken . 
Toch Zcd iedereen -wel aange 
voeld h e b b e n da t he t s laan van 
b r u g g e n n o g wel enige tijd in 
bes lag zal nemen . Agalev m e e n t 
niet te mogen overgcian tot re 
ge l recht fusie, moch t de V U da t 
al wil len. D e V U m e e n t to t 
n a d e r order, en zeke r voorbi j 
2002, een eigen bi jdrage te k u n 
nen leveren. H e t k o m m u n a u -
taire is belangri jk m a a r he t zal 
e r n u voora l om gaan de part i j 
als z w e e p v o o r een be t e r beleid 
te laten o p t r e d e n . O p het re 
gionale vlak t egenove r een re 
ger ing die nu -wel h a a r d i scours 
voert , m a a r nog v a a k te ziek is in 
he t b e d van moeder t je België. 
O p het federale en E u r o p e s e 
v lak zal de V U een belangr i jke 
rol k u n n e n spelen vanu i t he t 
g e d a c h t e n g o e d over bevr i jdend 
nat ional isme, da t mee r is d a n d e 
strijd v o o r de n a a k t e s t r u k t u 
ren . 

I La t en w e d u s h o p e n d a t d e V U 
! l en Agalev op termijn samen 

b ressen k u n n e n s laan in d e 
i=ê m u u r van he t b e h o u d e n d p r a g -

, , „ . II ut I I T T Af I mat i sme. W a t er ook bij de 
VU-en Agalev-toehoorder^ zaten netjed naotit elkaar, men herkent o.m. de groene mani/ataru)jenMieke a n d e r e n beweeg t of niet be -
Vogeld en Dolf Cauwelür en de VU'erd OéwaO Van Ooteghem, Vic, Jan en Bert Anciaux en Nora weegt , doe t we in ig t e r zake . 
Tommelein. 

-< — '* j . 3* • ' I : Bart H a e r s 

Uit bet debat „ Groen en Vlaanu " bleek dat er tiuden VU en Agalev 
een aantal raakpunten beötaan, maar ook heel wat knelpunten. Op de 
foto v.Ln.n Eddy Boutmans (Agalev), moderator Yved De<)met en 
Chriö Vandenbroeke (VU). 
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„ALS MEN ENKEL OP DE RAMPENWET REKENT..." 

RUISBROEK 18 JAAR NA T WATER 
„Je gemoed zd voL, mijnheer, dat kan ik je verzekeren. Ge 
begrijpt de situatie maar al te goed. Ik heb bijna zitten 
wenen voor het TV-toesteL toen ik die miöerie zag. Mijn 
vrouw ook, we waren er kapot van. We weten wat hen te 
wachten ^taat... en het u een lange, lange weg." In 
Ruisbroek, nu een van de vier dorpen van de gemeente 
Fuurd, reageerde men ontzet, 18 jaar na 't water, op de 
overstromingen in Limburg en in de Westhoek begin dit 
jaar. 
WIJ ging naar Rui) broek en vroeg degetei^terden van toen 
hoe zij de ramp van 1976 hebben verwerkt. 

D
e zondvloed begon er op 
zaterdag 3 januari 1976, 
om vijf na zes 's avonds. 
Zware storm en springtij, 

duisternis. In Ruisbroek begaf 
de gammele dijk van de Vliet, 
een zijriviertje van de Rupel, en 
doorheen de gapende wonde 
van 60 meter overspoelde een 
niets ontziende watermassa het 
laaggelegen dorp. De verrassing 
was totaal. De famüie Moens 
bijvoorbeeld, zij woont noch
tans een eind van de dijk, had 
gehoord van het water. Mijn
heer Moens dacht eraan mis
schien wat zandzakjes te kun
nen vullen, mevrouw was alvast 
begonnen de bollen, slingers en 
de lampjes van de kerstboom in 
kartonnen dozen op te bergen. 
Anderhalf uur later stond hun 
ganse eerste verdieping, de pas 

f ekochte zetels en wat bank-
riefjes inbegrepen, meer dan 

een meter onder het smerige, 
verwoestende sop! 

HELPENDE HANDEN 
800 van de 1.300 Ruisbroekse 
gezinnen werden die nacht of 
later geëvakueerd. Hun ganse 
hebben en houden w^aarvoor ze 
jaren hadden gewerkt, hun ver-
trou\vde leefomgeving was in 
een mum van tijd verzwolgen. 
Ongeloof, machteloosheid en 
woede maakten zich, temidden 
de chaos, snel van de bevolking 
meester. Koning Boudewijn be
zocht de getroffen gemeente op 
dinsdagvoormiddag. En hoe po
pulair de vorst ook w é̂is, de 
bevolking, gespannen en ten 
einde krachten, spuwde hem 
ongezouten hun waarheid, hun 
gal. „En het wad niet de gewone 
mend, maar de elite van het dorp die 

hem dingen naar het hoofd dUngerde 
die ik nu nog niet durf herhalen", 
zegt Omer De Pauw, toenmalig 
burgervader en tijdens die da
gen in heel Vlanderen bekend 
als de onvermoeibare burge
meester met-hoed-en-sjaal. 

De bekommernis om Ruisbroek 
wa^ enorm, de steunbetuigingen 
massaal. Weken aan een stuk 
was de waterramp voorpagina
nieuws in alle kranten. Rode 
Kruis, Vlaams Kruis, vakbon
den. Caritas Catolica, mutua
liteiten, de stad Willebroek, 
jeugdverenigingen, sportklubs, 
de scouts, service klbus, par-
tikuheren, de BRT, de loterij, 
bedrijven... overal in Vlaande
ren steunde men op een of an
dere manier het verdronken 
dorp. Ook de plaatselijke 
VU-afdelingen staken een hand 
toe, er kw^am een herstellings-
dienst tot stand die Helpende 
Handen werd genoemd. De 
dienst hielp 200 getroffen ge
zinnen, meer dan 1.000 huis
houdtoestellen w^erden hersteld. 
Bijna 5.000 werkuren. Ach
teraf, op een receptie, dsmkte de 
socialistische burgemeester De 
Pauw^ Helpende Handen, vooral 
om wat ze allemaal gedaan had
den „zonder veel pubüciteit 
voor zichzelf te maken"!. De 
partij opende in het weekblad 
W I J een eigen steunfonds dat 
ongeveer 600.000 fr. opbracht. 
En precies deze golf van me
deleven maakte het genezings
proces draaglijk. 

Apoteker Lamens: „Hetging on.) 
goed vooraan de jaren '70, materieel 
en anderd. En dan denkt men weinig 
na over dolidariteit. Maarplatd over
komt je ietd watje totaal overdtijgt, je 

Burgenmcdter Omer De Pauw voor het monument dat herinnert aan 
de ramp van januari 1976. 

' m 9 t 
verplettert, waarbij je aid individueel 
mend nietd meer betekent. Je hebt 
nietd meer, geen huid, geen inkomen, 
geen fietden, geen dtoel, geen pan-
toffeL. En in die uitzichtloze dituatie 
ontdtaat er voor dat verwoedte dorp 
een vloedgolf van menselijke warmte, 
van hulp uit de meedt onverwachte 
hoeken en van de meedt onverwachte 
perdonen. Uiteindelijk wordt het dan 
een poditief avontuur." 

GROTE BEK 
Ook burgemeester De Pauw, 
die dacht dat de mensen in
dividualistisch waren, ervaarde 
het tegendeel. „Van alle kanten 
kwam er hulp. De eerdte van wie ik 
financiële dteun kreeg wad Roger 
Nob, de beruchte burgemeedter van 
Schaarbeek. Ik dacht eerdt dat hij 
zich vergidt had, want tudden Dro-
genhod en Sint-Pieterd-Leeuw ligt er 
ook een Ruidbroek. Maar neen, die 
5.000frank wad weldegelijk voor ons 
bedtemd." 

Meer dan 20 miljoen frank 

Op 30 mei 1976 kwamen bewonend van Ruidbroek in Bruddel betogen met dlogaru ab „ Willen terug 
normaal leven " en „ Verzopen en vergeten ". 

spontane hulp werd aldus in
gezameld. Alle gevers kregen 
een bedankbriefje, van de bur
gemeester én van de vrederech
ter van WiUebroek, om geen 
misverstanden te doen ontstaan. 
En naast ramptoeristen vsraren 
er ook talrijke mensen die daad
werkelijk de handen uit de mou
wen kwamen steken bij de ge
troffen huisgezinnen. 

En precies die troostende so
lidariteit ontbrak bhjkbaar bij 
de rampen aan de Maas en de 
IJzer. „ Wij hebben toen, in 1976, 
toch precied meer aandacht gekre
gen," Yierinnert zich J a n Moens. 
En ook apoteker Lamens is 
enigszins ontnuchterd: „Er 
kwam dchijnhaar bitter weinig be
weging vanuit de privé-organbaticd. 
Hoe b dat nu mogelijk? In 1976 
troffen de meedt diverde organbatied 
de meedt originele initiatieven. En nu 
blijkbaar nietd, ook niet vanuit onze 
eigen gemeente. Wij die toch bij 
uitdtek weten wat dit voor de dlacht-
offerd moet betekenen. Rubbroek b 
nu wel een deel geworden van Puurd, 
maar binnen het dchepenkollege had 
men blijkbaar geen enkel initiatief 
genomen. Om onze dankbaarheid te 
tonen voor al wat wij in '76 mochten 
ontvangen. Uiteindelijk b toch een 
brbf gedchreven naar de goeverneurd 
van Wedt-Vlaanderen en Limburg 
met de vraag of we ietd konden doen 
en werd een dom van 50.000 of 
100.000 frank in een hulpkod ge-
dtort. Maar men b blijkbaar niet in 
beweging gekomen. Heeft men nu 
werkelijk zo veel vertrouwen in de 
rampenwet? Maar dat b voor dom-
migen toch maar een mager beedtje, 
wij weten er over mee te dpreken !" 

Ook burgemeester De Pauw 
heeft dezelfe indruk: „De dpon-
tane hulp heeft ond deugd gedaan. En 
wat men ook moge beweren, zo goed 
ab alleman, de middenstand mb-

'ïdchien uitgezonderd, b de ramp ma-
° terieel behoorlijk te boven gekomen. 
ê.De vergoedingen van het Rampen-

fondd dekten ongeveer 50 tot 60% 
van de opgelopen dchade. Via de 
partikuliere hulp, van geldelijke 
dteun tot rollen behangpapier, werd 
de 100% benaderd " 

Van een rampenwet was nog 
geen sprake toen Ruisbroek 
door het water werd geteisterd. 
E^n evakuatiepremie en een 
schadepremie van een provin
ciaal Rampenfonds bestonden 
wel: twee maal 5.000 frank per 
gezin. Wellicht daarom die mas
sale solidariteit. Maar de slacht
offers, met burgemeester Omer 
De Pauw en het plaatselijke 
Aktiekomitee op kop, eisten of
ficiële schadevergoeding van de 
overheid. „Ik had eengrote bek, en 
mbdchien b dat wel dlecht opge
nomen door dommige parlementai
ren". En had premier Leo Tin-
demans niet gezegd dat alles 
„voor 100% zou worden vergoed""] 

Burgemeester de Pauw ge
bruikte zijn populariteit en 
dreigde met een proces tegen de 
staat. En de Ruisbroekse ge
meente hield haar mars op 
Brussel, met zwarte vlaggen en 
harmonie die dodenmarsen 

1,2 speelde. De regering stond on-
I der een immense druk van de 
£ pubheke opinie, en gaf toe. 

De Rampenwet kwam er op 12 
juU 1976. Wie tussen de 100.000 
en de 600.000 frank schade had 
werd volgens artikel 10 volledig 
vergoed. Tussen de 600.000 en 
het miljoen frank schade kreeg 
men 80% terug, tussen één en 
anderhalf miljoen amper 60%. 
Voor de schijven boven het an
derhalf miljoen waren de te-
rugbetalingskoëfficiënten nog 
geringer: nauwelijks 40% voor 
de schade tussen anderhalf en 2 
miljoen, 20% voor de schade 
tussen 2 en 5 miljoen en nau
welijks 10% voor de schijf bo
ven de 5 miljoen. Ieder moest 
een uitgebreid dossier opma
ken. Schatters kwamen de to
tale schade opmeten. Speciale 
lijsten met de forfaitaire w^aarde 
van elk stuk vormden daartoe 
hun leidraad. Elke „verdron
ken" TV, kleuren of zwart-wit, 
werd vergoed voor 11.000 
frank. Elke zetel - ongeacht of 
het een sjieke klub dan wel een 
eenvoudig stoffen bankje betrof 
— 7.000 frank, een kussensloop 
120 frank, een wasmachine 
14.000 frank en een washandje 
15 frank. Ook de kostprijs van 
herstellingswerken w^erd forfai
tair geschat. Men diende geen 
fakturen voor te leggen. Wie 
bemiddeld w âs en zich stiel-
mannen kon veroorloven had 
toch niet meer schade dan de 
sukkelaar die alles, met behulp 
van kennissen en familie, zelf 
opknapte ? 

SCHADE EN SCHADE 
Onder de bewoners zelf hadden 
de geruchten over schadever
goedingen echter een dubbele 
weerslag. Men -was blij, uiter
aard, maar de paperasserij 
bracht veel onrust en verwar
ring. En sommigen wilden meer 
dan het onderste uit de kan. En 
zeker niet minder dan hun ge-
buur ! „Door de ramp werd iedereen 
bdereend vriend, iedereen zonder on-
derdcheid zat in hetzelfde dchuitje... 
Tot op het moment dat er dprake wad 
van vergoedingen. Gelijk het water 
wegvloeide, vloeide de dolidariteit 
mee. Elke dag wad dat mberie", 
getuigt burgemeester De 
Pauw. 

Ook apoteker Lamens betreurt 
de nijd die er toen soms heerste: 
„De problemen begonnen toen men 
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zijn doMier moMt indienen, toen er 
geld in het vooruitzicht werd gedteld. 
Iedereen begon, om het met een Ulijk 
woord te zeggen, te dcharreUn. En de 
grootste naijver wad er bij diegenen 
die het minót échade hadden. Die 
hadden er belang bij een bed of een 
kadt bij hun doMier te sleuren. Er 
waren er die de nacht voor de dchat-
terd kwamen, puin van andere hui
zen voor hun gevel kwamen storten, 
ten bewijze van hun „schade". Maar 
wie alle^t kwijt was, voor die was een 
meuhel meer of minder van geen 
betekenis. In een enkel geval wad de 
ruzie zo hoog dat men de weg
gespoelde haag tussen de twee huizen 
liet vervangen door een hoge muur. 
Men zei soms wrang, dat het water 
bij zijn gebuur een meter hoger stond 
dan bij henzelf." 

Ieder heeft wel zijn verhaal. Van 
een madame die slechts 10 cen
timeter water had en toch haar 
TV-toestel als verzopen opgaf 
„omdat die steeds op de grond 
stond". Van een gast die een 
kapotte kast stal om die aan de 
schatters als zijn schade te kun
nen tonen. Van een familie die 
de schatters -wel opvallend wel
willend behandelde, met meer 
dan koffie en gebak. Of diegene 
die steeds kloeg maar er niet bij 
vertelde dat hij een schone som 
geld gekregen had van zijn be
drijf waar alle werknemers een 
uurloon hadden afgestaan aan 
hun kollega-slachtoffer. Maar 
vandaag is die nijd in Ruisbroek 
reeds lang weggespoeld. „Zo zijn 
de mensen nu eenmaal, nietwaar 
meneer ? Je hebt er sluwe en je hebt er 
eerlijke. Het is toch altijd zo ?" 

ONRUST 
De meeste vergoedingen van 
het Rampenfonds werden uit
betaald tussen half 1977 en half 
1978. Voor om en bij de 350 
miljoen in totaal, zo herinnert 
zich burgemeester De Pauw. 
„Eerst ging de fakteur rond met de 
cheques en een half uur later wist 
gans de gemeente wat iemand ge
trokken had. Ik belde direkt dat men 
hiermee moest stoppen, dat men de 
vergoedingen onder gesloten onulag 
moest verzenden. Waarom vroegen 
ze ? Wel, zei ik, zij mochten hier de 
rust eens komeen bewaren. Maar ik 
raadde hen wel aan een mitraiUette 
mee te brengen l" 

Jcin Moens kan model staan. 
Twee derde van zijn schade
dossier werd vergoed, hoewel 
hij uit vergetelheid enkele din
gen niet in zijn dossier had 
opgenomen. En met de private 
hulp is hij er snel weer bovenop 
gekomen. Hoewel hij zich ma
teloos kan ergeren aan diegenen 
die opmerkten: „Ah, een nieuwe 
auto, van de vergoedingen zeker?" 

Anders was het gesteld met een 
deel van de middenstand, ter-
^vijl ook diverse beroepsvereni
gingen en middenstandsbonden 
hun leden goed hebben gehol
pen. Apoteker Lamens kem het 
getuigen: „Tien kilo woog mijn 
dossier, het wad opgemaakt door een 
familielid die advokaat is. Mijn 
totale werkelijke schade wcui precies 
5.146.772 fr De helft heb ik te
ruggetrokken, waarvan 1.453.189fr. 
van het Rampenfonds, de rest van 
interkommunales en de proviniee. 
Meer dan 2,5 miljoen moest ik zelf 
maar zien te bekostigen. En bij de 
schade reken ik dan nog niet de 
diverse honoraria en het inkomens-
verlieó. Wie werknemer was behield 
zijn inkomen, maar wat viel er voor 
een apoteker te verdienen in een leeg 
dorp ? Het duurde vijf volle jaren eer 
de apoteek weer goed op dreef wad. De 
fukus aanvaardde zelfs mijn aan
gifte voor de eerste jaren na de ramp 

niet. Zo laag was mijn inkomen. 
Iedereen kan zeggen dat hij water in 
zijn huis heeft gehad, ik kan dat ook, 
zei die ambtenaar". 

Ook enkele bedrijven uit de 
streek houden pijnlijke herin
neringen over aan de financiële 
regehngen. Hun schade was 
groot, en hun vergoeding in 
verhouding gering. Voor de 
schade boven de 10 miljoen kre
gen ze niets meer uitbetaald. Ze 
spanden een proces in tegen de 
staat, wat ze in eerste aanleg 
trouw^ens wonnen. De staat 
werd veroordeeld tot nalatig
heid inzake de hydrografische 

infrastruktuur. En wie schade 
veroorzaakt moet alle kosten 
betalen! In beroep ^verd het 
proces echter verloren: de zaak 
werd erkend als een natuur
ramp, waardoor de overheid 
meteen van alle verantwoorde
lijkheid werd ontheven inzake 
het — gebrekkig — onderhoud 
van de dijken. De Rampenwet 
kon spelen. 

* * 
• 

In Ruisbroek is de waterramp 
van '7(i en de ellende van de 
daaropvolgende maanden ge

schiedenis geworden. Maar zij 
zit gebeiteld in het kollektief 
geheugen van de lokale gemeen
schap, meer dan het sobere mu
seumpje in het oud gemeen
tehuis zou doen vermoeden. 
Men spreekt er van „voor en na 
't water", zoals oudstrijders van 
voor en na de oorlog. Voor bijna 
alle in\voners is 't w^ater een 
referentiepunt in hun individu
ele geschiedenis. 

„AU je niets tegenkomt, dan vind je 
alles normaal Je vindt deze stoel 
normaal dit bureau normaal Maar 
als je niets meer hebt, wel, dat id zéér 
eigenaardig. Je verschiet van uw 

eigen. En als je dan daarna terug in 
dat huis komt, dat je terug hebt 
opgebouwd met veel miserie, en je 
hebt terug een fornuis om eten te 
koken, van u, en terug tafel en 
stoelen om op te zitten, van u, dat 
vin? je precied tien keer beter van 
voorheeru Daarvoor was dat alle
maal doodnormaal Je wordt een 
andere mend. En dat zal wel met 
iedereen zo zijn die eend goed dooreen 
geschud wordt. Je hebt daar geen 
verdienste aan. Het overkomt je. En 
je komt eruit ab iemand anders." 

Filip Delos 

De GSM van Alcatel. Neem de toekomst in de hand. 
Bijna 20 Europese landen heb

ben het GSM-systeem (Global Systenn 
for Mobi le Communicat ion) reeds 
ingevoerd. Dit nieuwe systeem biedt u 
totale mobiliteit. U kunt internationaal 
bellen of opgebeld worden op om het 
even welke GSM-terminal, met behulp 
van uw persoonlijke SIM-kaart. 

Om van al deze voordelen te ge
nieten, hoeft u enkel te kiezen uit het 
GSM-gommo van Alcatel. Zo bent u 
zeker van een ongeëvenaarde klank

kwaliteit en een rimpelloze communicatie. 

De Transmobile Alcatel 9109 DA 8W is 
ontworpen om zich voortdurend aan te 
passen aan het gebruik dat u ervan wil 
maken: in uw wagen of op uw bureau. 

De Alcatel 9109 HA Handheld 2 W 
weegt nauwelijks 390 gram en gaat 
prat op een compact en elegant de
sign. Bovenal staat hij borg voor auto
nomie en sterke prestaties. 

Vooralle Inlichtingen belt u 
02/771.21.71. 

A L C A T E L 

BELL 
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UIT DE REGIO 

HET PARTIJBESTUUR 
DEELT MEE 

WAT HET WIL ZEGGEN „GOED IN DE MARKT LIGGEN" 

EURO-KAMPAGNE 
DRAAIT OP VOLLE TOEREN 

Na afloop van het VXJ-par-
tijbestuur van maandag jl. 
^verd volgende persmedede
ling verspreid: 

VU-voorzitter Bert Anci-
aux stelt vast dat de 
ACW-top de deuren voor 
zijn leden in feite heeft 
opengezet. Voortaan genie
ten de ACW-ers in de prak
tijk de politieke vrijheid om 
te gaan en staan •waar zij 
•willen. 

De VU is hierover niet ver-
•wonderd. De houding van 
de CVP inzake het globaal 
plan en inzake de welzij ns-
sektor maken deze partij 
minder en minder aan
vaardbaar voor mensen die 
zich echt sociaal •willen en
gageren. De VU vrafigt zich 
ten andere af in hoeverre er 
sprake kan zijn van een 
'centrumpartij' vifanneer 
diezelfde CVP op Europees 
vlak samenwerkt met de To
ries van Margaret Thatcher 
en John Alajor, en na de 
Euro-verkiezingen fraktie 
zal vormen met de Gaul-
hsten en •welhcht ook met de 
Forza Itaha van Berlusconi. 
Europees behoort de CVP 
tot het konservatief-rechtse 
blok. 

Ook binnen het ACW zijn 
echter grote verschillen vast 
te stellen. Enerzijds is er de 
grote be^weeglijkheid bin
nen organisaties als KWB, 

LBC en Welzijnszorg •waar 
kreatief en toekomstgericht 
\vordt nagedacht over 
thema's als arbeidsduurver
korting, de vierdagenweek, 
het recht op wonen en so
lidariteit ... De gelijkenis 
met de sociale koersrichting 
die de VU heeft ingeslagen 
sinds haar kongres van Leu
ven is onmiskenbaar. Wij 
willen de dialoog met men
sen uit deze be'wegingen 
niet uit de •weg gaan en 
zullen daarrond een aantal 
open studiedagen organise
ren. 

Anderzijds blijft er de kon-
servatief-s3nidikale opstel-
hng van het ACV dat haar 
politieke opstelling vooral 
•wil kiezen in funktie van de 
politieke macht die op een 
partij kan uitgeoefend •wor
den. Dit heeft weinig te ma
ken met het samenbrengen 
van gehjkgestemde poli
tieke krachten, maar alles 
met brute machtsuitoefe
ning. 

VADER 
Het partijbestuur liet niet na 
voorzitter Bert Anciaux en 
zijn echtgenote geluk te 
wensen bij de geboorte van 
hun tweede telg. Vrijdag 
•werd zoon Stijn geboren. 
De jongste Anciaux-telg 
w^eegt 3,2 kg en meet 51,5 
cm. 

EINDELIJK IMPULSEN VOOR 
MODERNE VLAAMSE FEESTDAG 

KAN 11-JULI 
VOLKSFEEST WORDEN? 
Oud-Vlaams parlementsvoor
zitter Louis Van Velthoven 
pleitte ooit voor een open volks
feest n.a.v. 11-juh. Anno 1994 
kan deze gedachte realiteit wor
den dankzij een samen^werking 
tussen de Vlaamse Kulturele 
Koepel (VKK) en de Vlaamse 
Regering. Wie ooit Koningin
nedag in Amsterdam mee
maakte weet dat zo'n 
feest-voor-elk-wat-wils best 
leuk kan zijn. 

Het is de eerste keer dat de 
overheid en 39 Vlaamse ver
enigingen aangesloten bij de 
VKK samenwerken. "De 
Vlaamse Be^weging heeft in de 
overheid vaak een •vijand ont
moet en omgekeerd. " zegde 
koepelvoorzitter Richard Celis, 
"maar nu de overheid zelf 
Vlaams is en veelal stamt uit de 
eigen Vlaamse Be-weging moet 
én zal die geschiedenis anders 
•worden." 

Belangrijk •vindt Celis dat de 
brede basis van het verenigings
leven het initiatief neemt, "•want 
de Vlaamse identiteit kan niet 
opgelegd worden van aan de 

top." Een duidelijke vingerwij
zing aan de Vleiamse Regering 
die centralistische trekjes ver
weten -wordt. 

Voortaan zullen -wij, Vlamingen 
ons begin juli niet meer moeten 
vervelen. O p termijn zal elkeen 
in de brede waaier zijn gading 
vinden. Maar men opteert niet 
alleen voor ontspanning. Er 
•wordt eveneens een stevige 
boodschap meegegeven. Met de 
•woorden van minister-president 
Van den Brande "elke Vlaming 
kan ambassadeur van Vljian-
deren en van het Europa der 
kuituren zijn." 

Gemeentebesturen, kulturele 
raden, jeugd- en sportraden en 
Vlaamse verenigingen die mee 
op de kar •willen springen om 
11-juli uit de feestzalen van de 
gemeentehuizen te halen en er 
een echt volksfeest willen van 
maken kunnen terecht op het 
sekretariaat van de Vlaams-Eu
ropese l l-daagse. Tel 
03/216.37.24. Fax 03/248 16 
05. 

(mas) 

Zaterdag 7 mei j.1. rukte de 
VU-kampagneploeg voor de 
eerste keer uit. Eerste plaats van 
afspraak was de Nacht van de 
Jeugdhuizen in Grimbergen. 
Een duizendtal jonge mensen 
vergaapte zich daar o.a. aan een 
optreden van Betty goes green 
en onze ploeg, alhoe-wel dat laat
ste te maken had met onze 
T-shirts. Voorzitter Bert Anci
aux had een mededeling voor de 
vele jongeren. Alle auto's w^er-
den voorzien van een post
kaart-met-boodschap en het 
kcunpóignebusje met VU-affi-
ches stond strategisch aan de 
ingang van het terrein. Later op 
de avond ontdeden twee 
WC-dames-van-dienst Bert van 
zijn T-truitje, de voorzitter ging 
dan maar mee ijverig hambur
gers bakken. Van een geslaagde 
avond gesproken! 

Zondag stond de kampagne-
ploeg opnieu-w paraat. Dit keer 
om mee deel te nemen aan Bin
nenband, een kleine Gordel in 
het Brusselse. Regen en nog 
eens regen ! 's Middags -werd de 
Meifoor in Brugge aangedaan. 

Stralend zonnetje, veel volk en 
prettige realities op onze post
kaarten. En die reakties kregen 
•we -wel meer in de voorbije 
•week. 

Andere uitstappen gingen naar 
de markten in Tienen, Kam
penhout, Middelkerke, Wem
mei, Mollem en het Neder
landse Reusel. Vrijdag 13 mei 
hadden de Volksuniejongeren 
met de kampagnebus gratis ver
voer georganiseerd tussen 
Arendonk en het zeven km ver
der liggende Reusel, waar vele 
grens-Vlamingen markten. In 
Reusel werd, samen met 
Euro-kandidaten van D66, een 
perskonferentie omtrent grens
overschrijdend vervoer gege
ven. 

Markten aflopen heeft altijd iets 
speciaals, marktkramers leve
ren ongezouten hun mening, 
mensen herkennen ,,Bert van de 
teevee". Sommigen komen 
spontaan goededag zeggen en 
kinderen huppelen mee achter 
de reuze-ballons met de haai en 
de •visjes. 

E^n vleugje sporti^viteit is ook 
•welkom. Zondag hebben -we 
Antwerpen per fiets verkend en 
donderdag vlogen de postkaar
ten van Jaak en Bert in het rond 
op de dijk van Oostende. Tus
sendoor bezochten we ook het 
muziekfestival ,, Brussels ge
kleurd". 

Doorgaans zijn de reakties vrij 
positief. De steun van de mi
litanten is in deze zware weken 
echter enorm belangrijk. Het is 
biezonder prettig om plaatse
lijke mandatarissen en militan
ten te ontmoeten die met ons 
mee aan slag gaan. 

Een gouden raad: tracht on
dertussen zo veel mogelijk het 
landschap te bezaaien met onze 
affiches. Dat geeft aan de kam-
pagneploegen een prettige sti
mulans -wanneer ze door Vlaan
deren toeren! 

c» Wie zich geroepen voelt om 
mee op kampagne te trekken of 
in eigen streek enkele tochten op 
touw wil zetten neemt kontakt op 
met Koen TSijen, 02/219.49.30. 

VRIJDAG 27 EN ZATERDAG 28 MEI 

KLEDIJ-INZAMELING 
VOOR KOERDEN 
U leest het dagelijks: het Koer
dische volk leeft verdrukt in 
staten die de Koerden het de-
mokratisch recht op eigen kui
tuur en •welvaart ontzeggen. 
Vlamingen met open ogen be
seffen wat dit betekent en hel
pen dciarom de Koerden. 

Vrijdag 27 mei organiseert de 
Goossenaertskring een 
Vlaams-Koerdische info-avond 
i.s.m. het Koerdisch Instituut en 
de Vlaamse Akademie voor Kul
turele belangen. De avond 
vangt aan om 20u00 in de feest-
zjial van de Gemeentelijke Ba
sisschool, Dendermondse-
steenweg 462, 9070 Destelber-
gen. De toegang is vrij. 

Op het programma staan o.a. 
een voordracht over De Koer
dische situatie, kuituur en banden 
met Vlaanderen door Derwich 
Ferho (Koerdisch Instituut) en 
Mithat Karaman (Vlaming van 
Koerdische afkomst en 
Euro-kandidaat, Koerdische ge
dichten in vertaling voorgedra
gen door Jean-Pierre Roosen 
(Vlaams Instituut voor Kunst
zinnige Vorming) en een sfeer
scheppende diamontage. Voor 
meer info 228.99.12 ('s avonds) 
of 223.01.36 tijdens de kantoor
uren. 

Zaterdag 28 mei is er een kle
dij-inzameling voor de Koer
den. Ook handtassen en schoe
nen zijn •welkom. Deze aktie 
loopt i.s.m. de Volksunie, VIC 
en Vakbel. 

U kan u-w ingepakte spullen 
afleveren: 

— van 9u.30 tot 12u. op de 
parking van het gemeentehuis 
van Destelbergen 

— van I3u.30 tot 16u. op het 
Dorpsplein van Heusden 

t. 

- van 13u.30 tot 15u. aan het 
Internationaal Kongrescentrum 
van Gent (Citadelpark), waar 
om 14u.30 de VU-Euromeeting 
van start gaat 

Giften voor de opbouw van 4 
van de 4000 verwoeste Koer
dische dorpen kunnen steeds 
gestort -worden op het reke-
ningnr. 435-0264229-81 van het 
Vlctams Internationaal Centrum 
(VIC). 

28 MEI 

EURO-MEETING 
TE GENT 
i4u.30 Welkom door Elke 
Sleurs en Mithat Kara
man, Euro-kandidaten 

I4u.45 Toespraak door se
nator Hugo Schiltz over de 
Europese opdracht van de 
VU 

15u.20 Videospot en toe
spraak door lijsttrekker 
Jaak Vandemeulebroucke 

15u.55 Voorstellingvan de 
28 Eurokandidaten 

16u.36 Optreden van Ed 
Kooyman en Herman Van 
Haeren 

17u.05 Videospot en toe
spraak door VÜ-voorzitter 
Bert Anciaux 

17u.30 Vlaamse Leeuw 

Tutuendoor diverse optreden») 
t'on het mime-teatergezel-
schap Akjièent. He presentatie 
u in handen van Wilfried 
llaesen, bekende BRTN-jletn 
Mn i>.a. het Koekoeksnest. 
Ttukten 13ii.30 en I5u. worden 
kledij, schoenen en handtassen 
mgezamcld voor de Ki>erden, 

De randanimatie omvat 
neiast de Dosfeltentoon
stelling 'De Kleine Sterren 
van Europa' en de ten
toonstelling Jonge 
Vlaamse kunst voor Eu
ropa met werken van Lu
cie Pauwels, Michael Bor-
remans en Bruneau. Kre-
arieve kinderanimatie 
wordt verzorgd door 
Clown J o J o en zijn mu
zikanten. 

Iedereen 
•wacht! 

wordt ver-
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UIT DE REGIO 
AALST: OCMW EN BC OKAPI-VAUDEVILLE 
„De VLD-diktatuur van het ge
lijk of geen gelijk is een ware 
schande", riep VU-fraktievoor-
zitter Danny Denayer uit, nadat 
duidelijk was dat de door de 
oppositie samengeroepen ge
meenteraad niet kon doorgaan 
bij gebrek aan voldoende raads
leden. De meerderheid stuurde 
haar kat. 

„Als het Aalsterste VLD-voor-
beeld nationale navolging krijgt, 
haak ik af van de politiek, na 30 
jaar inzet", aldus Denayer, die 
tevens de SP-slapheid binnen 
de paarse koalitie hekelde. 

De oppositie (CVP-VU-Aga-
lev-Onafh. Vlaams-Nationalis
ten) riep afgelopen week twee
maal tevergeefs de raad samen. 
Op de agenda twee punten 
i.m.v. het sportbeleid van Aalst. 
De vragen waren de volgende: 
welke inspanningen wil de stad 
leveren om een Aalsterse sport-
klub op Europees en nationaal 
niveau te helpen voortbestaan ? 
De tweede vraag herinnert aan 
het debat tijdens de jongste ge
meenteraad over de toekomst 
van de baskettempel Forum, de 
thuishaven van Okapi-Aalst en 
de banden met de OCMW-kor-
ruptie. De VU voegde tevens 
een interpellatie toe over de 
nakende ruil tussen 
OCMW-gronden en vastgoed
makelaar NV Fico (nvdr. een 

bedrijf van bingokoning WUly 
Alichiels, oud-burgemeester 
van Haaltert, met Marnix Galle, 
zoon van, als afgevaardigd be
stuurder). De oppositie is het 
beu dat alle diskussies worden 
gesmoord met een ,,lopend ge-
rechterlijk onderzoek" tegen de 
,,OCMW-ontvanger". De min
derheid vraagt duidelijk naar de 
engagementen van de stad met 
de zaal, de beherende rechts
personen en de financiële in
stellingen. Al weken blijft Aalst 
wachten op antwoorden van het 
schepenkoUege. De paarse 
SP-VLD-koalitie zou dit kun
nen voorkomen door meer 
openheid aan de dag te leggen. 
De tussenkomsten van 
VLD-burgemeester-volksverte
genwoordiger (kumul?) tijdens 
de raadszittingen zijn niet altijd 
even bevorderlijk voor de de-
mokratie. In Aalst is duidelijk 
dat enkel het etiket veranderde, 
de oude PW-stij l is dezelfde 
gebleven. 

OCMW-SCHANDALEN 
Vorige week trommelde 
OCMW-voorzitter Dierickx 
(SP) de pers samen voor een 
drie-uur-durende opsmukope-
ratie. Hij kon echter weinig 
nieuwe elementen geven over de 
schandalen die de jongste we
ken het O C M W in een slecht 
daglicht plaatsen. Verleden jaar 

ALS DE VU MEEBESTUUR!... 

WAAIT ER NIEUWE 
WIND IN ERPE-MEREI 
Volksunie Erpe-Mere stelde vo
rige week haar verkiezingspro
gramma en kandidatenlijst voor 
aan de pers. Een Iris pro
gramma geïnspireerd op het ge-
aktualiseerde VU-programma 
"Vlaamser dan ooit". Een ge
varieerde lijst vi'aarop jong, min
der oud en senioren evenwichtig 
néiast elkaar prijken. Kamerhd 
J a n Caudron trekt, na zijn of
ficiële verhuis van Aalst naar 
Erpe, de lijst. Uittredend raads
lid J a n De Vuyst wordt lijst-
duw^er. 

Onmiddelhjk valt het vrij 
groene karakter van het pro
gramma en sommige kandida
ten op. VU-Erpe-Mere is niet 
alleen dé Vlaamse lijst van het 
Aalsterse buurdorp , maar ook 
dé groene lijst. Dankzij het be
leid van de VU bleven groene 
lijsten voorlopig uit. Zo zie je 
maar dat het mogelijk is... 

E^n financieel gunstig beleid, 
huisvestingspolitiek met een so
ciaal verhuur kantoor, eindelijk 
een jeugdbeleid, een volwaar
dige uitwerking van wijkagen
ten, installatie van een senio-
renkonsulent, het ombouwen 
van het O C M W tot een lo-
ketfunktie, een milieubeleid uit
stippelen samen met de land
bouwers, de verkrotting aan 
halt toeroepen,... zijn enkele 
hoofdaksenten uit het verkie
zingsprogramma "waar niet al
leen Mere, maar gans 
Erpe-Mere iets in de pap te 
brokken heeft." 

Naast lijsttrekker J a n Caudron 
en lijstduwer J a n De Vuyst, 
staan W. Van der Eist, J . 
Schouppe, E. Van den BruUe, J . 
Moreels, S. Schouppe, J . Go-

vaert, J . Parewij ck, A. Van 
Overwalle, L. Leemans, R. Si-
naert, L. Hermans, D. Van-
dermeersche, I. Temmerman, Y. 
Vandevelde, J . Verstuift, L. 
Mascot, P. Van der Eist, K. 
Smeekens, E. De Jonghe en D. 
Beurms borg voor de reaUsatie 
van het programma. Met vier 
kandidaten voert men nog on
derhandelingen. Wij wensen al
len veel sukses toe ! (mas) 

LIMBURG 

MEI 

Vr. 20 MAASEIK: Wilfried Pau
wels over zijn boek ,,De bevrij
dingsdagen van 1944". Om 20u. in 
de voordrachtzaal van de Sted. 
Openbare Biblioteek, Bleumer-
straat. Org.: IJzerbedevaartkomi-
tee en VWG-Maaselk. 

Zo. 29 HASSELT: Bezoek aan de 
Japanse Tuin en het Jenevermu
seum. Samenkomst om 14u. en ver
trek aan Kol. Dusartplein. Einde 
rond 17u.30. Org.: VU-Hasselt. 

EEN 
ADVERTENTIE 

INWU 
RENDEERT 

02/219.49.30 

startte de Gerechterlijke Politie 
na aanklacht van J a n Caudron 
(VU) met een onderzoek be
treffende bouwdossiers van het 
stedelijke ziekenhuis (ASZ), 
bejaardenflats, rusthuizen en 
het administratief centrum zijn 
nog niet afgesloten. De 
OCMW-voorzitter herinnerde 
er enkel aan dat alle dossiers 
unaniem goedgekeurd werden 
door de OCMW-raad (ook de 
CVP-VU-oppositie) en door de 
verschillende voogdij-overhe-
den. 

Het ontslag van de ontvanger 
•wegens fraude en belangenver
menging met Okapi-Aalst heeft 
met bovenvermeld dossier niets 
te maken. Het blijft dus on
duidelijk hoe alles zich aan het 
ontwikkelen is. Waarschijnlijk 
zal er voor 9 oktober niet veel 
duidelijk zijn. Uit goed inge
lichte bron vernam W I J dat 
men het gerechterhjk onder
zoek aan het afremmen is. 

Eind deze week roept de 
SP-VLD-koalitie zelf de raad 
samen. Volgende week ver
neemt u of de paarse koalitie de 
karoussel nog enkele rondjes 
wd laten draaien of de oppositie 
de vaudeville kan stopzet
ten, (mas) 

EURO-
BRAADFEEST 

van het 
VU-arrondissement 
HALLE-VILVOORDE 

op ZATERDAG, 
21 ME11994 

in de 
SCHRANSHOEVE 

te EPPEGEM-ZEMSH" 
vanaf 11.30 uur 

Volksspelen - muzikale 
omlijsting 

voorstelling 
Euro-kandidaten 

De Schranshoeve bereik je via 
Rijl<sweg 1 Brussel-Meclielen 

aan de verl<eerslicliten in 
Eppegem, sla je linl<s af 

(richting IVIechelen) of rechts 
af (richting Brussel). 

INFORMATIE
VERGADERING 
OVER HOBU 
De VU-fraktie van de Vlaamse 
Raad organiseert een informa
tieavond over de geplande her
vormingen van het hoger on
derwijs buiten de universiteit 
(HOBU). 

De vergadering vindt plaats op 
dinsdag 24 mei om 19u. op het 
algemeen VU-sekretariaat, Bar-
rikadenplein 12 te 1000 Brus
sel. 

Laurens Appeltans zal de stand 
van Zcdcen van het dekreet toe
lichten en er is gelegenheid tot 
vragen stellen. 

Wie meer informatie wenst over 
dit initiatief kan kontakt op
nemen met Lutgart De Beul, 
sekretaris van de fraktie 
(02/514.20.15). 

MEI 

Vr. 20 IMPE: Panelgesprek over 
Amnestie-Vergiffenis-Verzoening 
tussen Louis De Lentdecker, F.J. 
Verdoodt en Frank Seberechts. Om 
20u.30 in zaal Hofsmeer, Lange-
haag te Impe. Org.: DF-Irape/Pa-
pegem en VZW Priester Daens. 
Toegang gratis. 

Za. 21 EREMBODEGEM: Eet
festijn van Vlaamse Kring Terjoden 
en VTB-VAB. Pastei op VI. wijze, 
biefstuk + saus, koffie of ijsje (450 
fr., kinderen 200 fr.). In Van 18 tot 
22u. in Zaal Rubbens, Ninove-
straat, Terjoden. Ook op 22/5 van 
llu.SOtot 15u. 

Wc. 25 DEENZE: Jaak Vande-
meulebroucke over de Hormonen
maffia en Europa. Om 20u. in de 
kelder van de Stadsbibhoteek, 
Markt te Deinze. Org.: Goosse-
naertskring Deinze. 

Wc. 25 SENT-NIKLAAS: 
FW-Sint-Niklaas wandelt naar 
Bazel. Vertrek om 19u. stadhis 
St.Niklaas of om 19u.30 op kerk
plein van Bazel. Wandeling van 7 

BRABANT 
MEI 
Do. 19 LEUVEN: Spreekbeurt 
over Ierland en zijn sprookjes, door 
Juul Wydooghe. Om 14u. in zaal 
Het Klein Halfrond, Grote Markt. 
Org.: Rodenbachkring Leuven 
i.s.m. Vorming & Gemeenschap. 

Vr. 20 AARSCHOT: Van 12 tot 
13u. in de Snok, Leuvensestraat 26 
(centrum). Bijeenkomst Vlaamse 
Jongeren. Onderwerp: Jongeren
banenplan. Met Bert Anciaux. 

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

JUNI 

Do. 2 ROTSELAAR: Informatie-

km. Bijdrage: 50 fir., niet-leden 70 
fi-. 
Zo. 29 SENT-AMANDSBERG: 
Dag van het Park. F W bezoekt 
Liedermeerspark te Merelbeke. Sa
menkomst om 9u.l5 hoek Hun-
delgemsestwg en Eikenmolenwijk 
(wegwijzer Vogelasiel, wijk Flora 
rechtover De Sleutel). Bezoek 
openluchttentoonstelling en om 
Hu. openluchtkoncert. Info: Lieve 
Jolie (231.49.07). 
Ma. 30 MELLE: Euroschrijfa-
vond. Om 20u. in de bovenzaal van 
de parochiezaal Melle-Centrum. 
Alle leden welkom. Org.: 
VU-Melle. 

JUNI 
Vr. 3 DENDERMONDE: Kaas-
en Wijnavond. Vanaf 20u. in zaal 
Ikaros, Oudegemse baan 65 te Ou-
degem. Org.: VU-Groot-Dender-
monde. 

Zo. 27 MELLE: VU-Braadspit-
feest in Het Hoeveke, Potaarde-
straat 20 te Gontrode. Volw.: 400 
fr.p.p., kinderen 200 fr. Org.: 
VU-MeUe. 

en gespreksavond over ,,Oude en 
nieuwe drugs " met psychiater Stan 
Ansoms. Om 20u. in zaal 't Huis, 
Provinciebaan 18, centrum Rotse
laar. Org.: Rodenbachfonds Bra
bant. 

Za. 4 MEISE: Volksunie-eetfes
tijn. Van 18 tot 2Iu. in het Van-
denberghecentrum. Brusselse
steenweg Meise. Parking en ingang 
langs de Nieuwelaan. Ook op 5/6 
van Ilu.30 tot 16u. Org.: 
VU-Meise/Wolvertem/Oppem. 

Vr. 17 OVERUSE: Opening ten
toonstelling Groen Ierland — Gou
den Hart. Om 20u. in het Ge-
meentehjk Kultureel Centrum Den 
Blank. Doorlopend tot 6 juli. Org.: 
Vlaams Genootschap Overijse. 

BUDDIE-WERKING-VLAANDEREN: 
HULP MET RAAD EN DAAD 

Tom Hanks speelt in de film 
Philadelphia, een rijke en suk-
sesvoUe advokciat die door ie
dereen gemeden w^ordt als bhjkt 
dat hij Aids heeft. Veel mensen 
denken immers nog altijd dat 
een gevv'one handdruk de ziekte 
kan overdragen. Aidspatiënten 
worden dan ook hever gemeden 
en dat kan soms erger zijn dan 
de ziekte zelf. Wij kunnen de 
WIJ-lezers alleen maar deze 
prent aanbevelen. Enerzijds be
vordert het een gezonde kijk op 
de Aidsproblematiek en ander
zijds draagt de open en diep-
mensehjke relatie tussen Tom en 
Miguel in de film bij tot een 
meer verdraagzame houding in
zake man-man-relaties. 

The Foundation in Brussel wil iets 
doen aan de Aidsproblematiek. 
Sedert 1987 - opgericht door 
VU-EurokcUididaat Peter Van 
Breuseghem - zorgt een net
werk van vrijwilligers voor de 
opvang van Aidspatiënten. De 
buddies, zo heten deze vnjwil-
hgers, -willen vooral een psy-
cho-sociale ondersteuning ge
ven. 

THE FOUNDATION 
Guide Van Belle van The 
Foundation: „De buddiej kunnen 
een luLiterend oor zijn voor alle 

Aidépatiënten die vragen, twijfeU of 
ang<ften hebben. Ze kunnen ook 
gevraagd worden voor praktuche 
problemen, bevoorbeetd voor vervoer 
naar de dokter of het heipen opd tellen 
van een tedtament. Verder heeft een 
buddie ook een dignaaifunktie: wan
neer een patiënt een verkoudheid 
heeft, kan hij door de buddie aan
gemoedigd worden om een huLfartd te 
raadplegen. Maar het belangrijkste 
i^ wel dat Aidspatiënten gestimu
leerd worden om zo zelfstandig mo
gelijk te blijven." 

Ook familie en vrienden kunnen 
bij The Foundation terecht. De 
werking 'direkte omgeving' 
zorgt voor het begeleiden van 
famihe of partners die met de 
ziekte moeten leren omgaan of 
die een overlijden moeten ver
werken. 

Wie buddie wil worden kan 
kontakt opnemen met The 
Foundation en zal uitgenodigd 
worden voor een motivariege-
sprek. De enige vereiste die 
gesteld wordt is een minimum 
leeftijd van 25 jaar. 

(mas) 

c» Info: The Foundation, 
02/219 33 51. De Atd^uUfoon 
078/15.15.15. 
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Uïï DE REGIO 
ARRONDISSEMENTEEL 
TUINFEESTMECHELEN 

RESTAURATIE EN REKONSTRUKTIE VAN 
FRANS-VLAAMSE SCHILDERIJENREEKS 

O p za t e rdag 28 mei a.s. v ind t 
ons jaa.rlijks a r rond i s semen tee l 
tuLnfeest pléiats in he t p rach t ige 
k a d e r v a n de K r a n k h o e v e , 
G r o t e Doe l s t r aa t te M e c h e l e n . 

Vanze l f sp rekend s taat he t tu in-
feest dit j aa r in he t t eken van de 
E u r o k a m p a g n e . 

H e t toeval heeft gewi ld da t he t 
tuinfeest doo rgaa t op dezelfde 
d a g als de nat ionale verk iez ings
meet ing . 

H e t d a g s c h e m a ligt d a n ook 
voor de h a n d : eers t n a a r de 
mee t ing te Gen t , nad ien gaan 
e ten te Bonhe iden . H e t e ten 
w o r d t opged i end tussen 19 en 
21u. 

O o k onze formule is gewijz igd: 
dit j aa r b ieden wij u een uit
gebre ide paël la met grat is ape
ritief. 

D e muzika le o m k a d e r i n g w o r d t 
v e r z o r g d d o o r de Lierse J a z z 
b a n d D S J B , jazz o u d e stijl, 
s tenmi ing ve r zeke rd . 

Voor he t e ten is inschri jven 
voora f noodzakel i jk . D e prijs is 
400 fr., voor k i n d e r e n 150 fr. 

U k a n inschri jven d o o r een 
kaa r t te k o p e n of d o o r he t ver 
schuld igde b e d r a g over te ma
k e n op rek . 409 -1029331-11 . 

Wij v e r w a c h t e n u ! 

EURO-AVOND 
TE BOECHOUT-VREMDE 
O p z a t e r d a g a v o n d 4 jun i or
gan iseer t de afdeling Boe-
c h o u t - V r e m d e in s a m e n w e r k i n g 
me t he t a r rond i s semen tee l be 
s t u u r van A n t w e r p e n een 
g roo t se E u r o - a v o n d . 

Vanaf 20 u u r w o r d t de re izende 
ten toons te l l ing , ,De kleine ster
ren van E u r o p a " g e o p e n d d o o r 
Lieven D e h a n d s c h u t t e r , d i rek-
t e u r v a n he t Dosfel ins t i tuut . 
D a a r n a -worden de twee Ant -
w^erpse E u r o - k a n d i d a t e n , Si-
m o n n e Van Brusse l -Vern immen 
en H e r m a n L a u w e r s aan he t 
pub l iek voorges te ld . E e n neu 
tra le m o d e r a t o r zal be ide k a n 
d ida ten he t v u u r aan de schenen 
leggen over h u n s t a n d p u n t e n 
o m t r e n t E u r o p a . Beide k a n d i 
d a t e n zullen eveneens inspelen 

ANTWERPEN 

M E I 

D o . 19 M E R K S E M : Frank Se-
berechts over ,,Ieder zijn zwarte. 
Mensen in oorlog". Om 20u. in 
Vlanc, Bredabaan 360 te Merksem. 
Org. : Vlaamse Kring Groeninghe. 

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

Di . 25 B E R C H E M : Frank Se-
berechts over „Ieder zijn zwarte, 
verzet, kollaboratie 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 : Arr. tuin
feest. Van 19 tot 21u. paëUa. 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. 

Za. 28 M E R K S E M : Kaartavond 
in Vlanac, Bredabaan 360, om 20u. 
Inschrijving ter plaatse. Deelname: 
100 fr.p.p. Iedereen welkom. 

Ma. 30 D E U R N E : Om 19u. ko-
ordinatie ten huise van de sekre-
taresse VU-afdeling om op plak 
tocht te gaan. Helpen handen (met 
of zonder auto) zijn welkom. Even
tueel behanglijm en affiches. Einde 
om 2Iu. Seintje op 03/324.33.21. 

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. 

op v r a g e n van de aanwez igen . 
R o n d de k lok v a n t ien ver
w a c h t e n v/e na t ionaa l V U - v o o r -
zi t ter Ber t Anc iaux . 

O n d a n k s zijn d r u k k e a g e n d a en 
z-ware kampan je als 1ste o p 
volger h o u d t Ber t e r aan aan
wez ig te zijn op de E u r o - a v o n d 
van de afdeling Boe-
chou t -Vremde . Uiteraeird zaJ de 
nat ionale voorz i t t e r de aan-we-
zigen een h a r t o n d e r de r i em 
s teken me t een vur ig woord je . 
E n v o o r de l e k k e r b e k k e n k u n 
n e n w e n o g he t vo lgende kwij t : 
om helemaal in de E u r o p e s e 
sfeer te k o m e n w o r d t he t ganse 
p r o g r a m m a overgo ten me t al
l e rhande Euro -d rank j e s en di to 
hap jes ; E e n a v o n d om niet te 
m i s s e n ! 

(individuele inschrijvingen ook 
welkom), tot 31/5 bij Leen Veron, 
A. Stockmanslei 19, 2640 Mortsel 
(449.35.23 na 18u.). Deelname: 
100 fr. Org.: VU-Mortsel. 

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

Ma. 6 B E R C H E M : Middelheim-
wandeling o.l.v. gids. Samenkomst 
om 19u.30 aan ingang MiddeUieim-
park (Koninklijke laan naar Beu
kenlaan). Org. : FW-Berchem. 

Di . 21 B E R C H E M : Uitstap naar 
St.Niklaas, in het teken van het 
Mercatorjaar. Vertrek om 8u.30 
stipt Berchem station. Bezoek Mer-
catormuseum en richting Rupel-
monde. Info en inschrijving bij 
FW-Berchem. 

Vr. 24 BERLAAR: Avondfeest op 
marktplein met stand Vlaamse 
Kring waarop Walter Luyten u en 
uw famihe uitnodigen. 

Alisschien k e n t u de befjiamde 
bedevaa r t skape l v a n de D r i e 
M a a g d e n in Kaas t e r (Caës t re in 
F r a n s - V l a a n d e r e n ) . In die kape l 
b e v o n d e n zich eerti jds zes schil
deri jen die he t ve rhaa l ve r te lden 
van dr ie Saks ische rel igieuzen 
die op een bedevaa r t v e r m o o r d 
w e r d e n . D i t ve rhaa l w e r d ge
b r a c h t via een soor t bee ldver 
haal o p gro te schilderijen me t 
u i t s lu i tend N e d e r l a n d s e onde r 
schriften. N u zijn daa r n o g t w e e 
schilderijen mé t onderschr i f ten 
en een kle ine F r a n s e ver ta l ing 
v a n overgebleven . Z e v e r k e r e n 
in een bedenkel i jke staat , één is 
zelfs ui t zijn r a a m w e r k ge
scheurd . D e leden v a n de W e r k 
g r o e p de N e d e r l a n d e n , o n d e r 
^vie E . H . C3Tiel Mo ey ae r t , E . H . 
Gijs Van Ryckeghem, E . H . An-
toon Lowyck , Dr . Wi lhe lmien 
B r u g g e m a n , Dr . F r a n k 
Puij laer t en J o h a n Van H e r -
r e w e g h e h e b b e n he t p lan op
gevat om via res taura t ie v a n de 
b e s t a a n d e schilderijen en re-
kons t ruk t i e van de v e r d w e n e n 
eksempla ren (de t eken ingen en 
de N e d e r l a n d s e ondeschr i f ten 
van dr ie e rvan zijn b e w a a r d ) he t 
Vlaamse en religieuze k a r a k t e r 
v a n de kape l te be^v£lren en zelfs 
te ve r s t e rken . 

U wee t vermoedehjk da t k e r k e n 
en kapel len in F rankr i jk voor 
res taura t ie en r ekons t ruk t i e niet 
op s taa t ss teun k u n n e n r ekenen . 
Z o u u d a a r o m willen bi jdragen 
tot deze akt ie? Ter informat ie : 
he t ui teindeli jke doel is t w e e 
schilderijen én k a d e r s res tau
re ren en dr ie a n d e r e r e k o n s t r u -
eren en voorz ien van een k a d e r 
me t N e d e r l a n d s onderschr i f t . 

G e r a a m d e kostpr i js : ca. 
600.000 frank. 

E^n komi tee v a n aanbeve l ing 
wil de sponsorak t i e in he t 
Vlciamse land aan weersz i jden 
van de , ,Schreve" moree l aan 
bevelen. Tot he t komi tee van 
aanbeve l ing b e h o r e n o n d e r 
m e e r minis ter Leo Delcro ix , mi
nis ter J o h a n S a u w e n s , E . H . 
Roge r Bogaer t (pas toor v a n 
Kaas te r ) , sena tor WiUy Kui
pers , sena tor J a n Loones , 
vo lksve r t egenwoord ige r Pau l 
Bre3aie, volksvertegen-woordi-
ger M a r i e G o u r n a y (burge
mees te r v a n Kaas te r ) , ab t An-
selm H o s t e v a n de S in t -P ie 
tersabdi j v a n S t eenbrugge , H u -
gue t te D e Bleecker - Inge laere 
(gemeen te raadshd in G e n t ) , 
s chepen Vermote ( N i e u w 
poor t ) , C lem D e R i d d e r 
(ere-voorz i t te r Dav ids fonds ) , 
A n d r é D u r n e z (voorzi t ter D a 
vidsfonds W e s t - V l a a n d e r e n ) , 
Lionel V a n d e n b e r g h e (voorzi t
t e r I Jze rbedevc ia r tkomi tee ) , 
E . H . Luc V r a n c k x (diocescian 
i n spek teu r h o g e r onderwi js b is 
d o m Brugge ) , d iocesaan ere- in-
spek t eu r E . H . CjTiel M o e y a e r t , 
F ranc i s Persi jn ( inspek teur N e 
de r l ands in Frans-Vlcianderen, 
J a c q u e s F e r m a u t (voorz i t te r 
Mich ie ld de S w a e n k r i n g ) , L u c 
Verbeke , Valeer D e c e u n i n c k , 
Koen Baer t (gewezen sekre tar i s 
I J z e r b e d e v a a r t k o m i t e e ) , M e 
v r o u w Maas -Ce len ; W B - G e n t , 
D i r k D e m e u r i e (sekre tar is I J 
ze rbedevaa r tkomi tee ) , J o s é de 
Broucker , W i d o Bourel , F lo
rence Boure l (Kaas te r ) , de Fe
dera t ie v a n Vlaamse V r o u w e n 
g r o e p e n ( F W ) , J o s é Verb rug -

WEST-VLAANDEREN 

M E I 

Wo. 18 B L A N K E N B E R G E : 
Gouwdag te Koksi jde-VWG. Ver
trek per tram om ISu.lO aan het 
VW-kantoor-stationhalte. Een 
onstpanningsnamiddag in het Ca
sino van Koksijde van 15 tot 17u.30. 
Met tram terug om 19u.l9. In
schrijven tot 13/5. Kostprijs: tram 
heen/terug: 230 fr. Org. : 
VWG-Blankenberge . 

D o . 19 B R U G G E : Muzikale di
areeks van Rom Duprez. Om 20u. 
i.p.v. 15u. In De Gulden Spoor, 't 
Zand 22. Org. : Informativa. 

Wo. 25 I Z E G E M : V-club voor 
volwassenen. Om 19u.30 in de Om
megangstraat 5: het maken van 
sierboom met papieren roosjes. 
Meebrengen: prittfijm. Org. : Vla-
najo vzw. 

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

DE VOLKSUNIE 
IN HET ARR. ANTWERPEN 

Als s tuden t Gesch ieden i s en 
over tu igd Vlaams-na t ionahs t 
ben ik b e g o n n e n aan een eind
w e r k over „ d e Volksunie in het 
a r rond i s s emen t A n t w e r p e n " va
naf d e s t icht ing to t en me t d e 
verk iez ingen v a n 1965. 

Ik h o o p da t m e n s e n die n o g 

besch ikken over mater iaa l (pe
riodieken, folders, vers lagen, 
foto's,...) m.b. t . die pe r iode zo 
vriendeli jk z o u d e n willen zijn 
om mij te kon t ak t e r en . 

Bar t D e Wever , ZUlebekelaan 
19 te 2600 B e r c h e m 
(03/218.40.20) . 

J U N I 

Vr. 3 l E P E R : Euro-avond. Zaal 
Cieper, Brugse^veg St. J a n bij leper. 
17u.30 opening tentoonstelling „De 
kleine sterren van Europa" door 
Lieven Dehandschutter met aan
wezigheid van EP-lid J a a k Van
demeulebroucke. Om 20u. 
Euro-avond met tal van kandidaten 
en muzikale omHjsting. 

Zo. 5 I Z E G E M : Vlaams Huis, 
13u.30: verzamelen voor wandeling 
te Watou o.l.v. Monique VerfaiUie. 
Org. : Wandelklub Vlaams Huis. 

Vr. 10 I Z E G E M : Vlaams Huis, 
vanaf 20u.: vijfde kaarting. Ook op 
12/6 vanaf lOu. Org. : Kaartersklub 
De Vlaamse Vrienden. 

Za. I I I Z E G E M : Uitstap (per 
trein) naar Sint-Truiden. Org.: 
FW-Izegem. 

Ma. 20 I Z E G E M : Busreis naar 
Tervuren en het Druivenmuseum. 
Org. : VWG-Izegem. 

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. 

EEN 
ADVERTENTIE 

INWU 
RENDEERT 

02/219.49.30 

gen (provinciaal voorz i t s te r van 
F W - A n t w e r p e n ) en he t 
Onze-L ieve -Vrouwkol l ege v a n 
L e d e b e r g - G e n t . D i t komi tee 
s teunt de v r a a g v a n w e g e de 
W e r k g r o e p de N e d e r l a n d e n om 
he t be sch reven projekt finan
cieel te o n d e r s t e u n e n . 

c» U kunt bijdragen door stor
ting op bet rek. nr. 
446-9626389-55. Bij stortingen 
vanaf 500 B.fr. bezorgt de Werk
groep de Nederlanden u een gra
tis brochure over de kapel en de 
schilderijen. 

DEZE WEEK IN 

De kwissers van 
Vlaanderen 

Meer en meer mensen schuimen in 
hun vrije tijd de zalen van 

Vlaanderen af om hun kennis te 
testen in kwissen. Sommigen doen 
het voor de pret, anderen verdienen 

er goed geld mee. Vragen bij de 
kwisrage in Vlaanderen, deze week 

in Knack. 
y^ '^^^^j/K'/J^^^^^&^^^i^^/M-. 

Twintig keer kiezen 
Over twintig weken hebben 

I gemeenteraadsverkiezingen plaats. 
Wat schuilt in en achter de 

campagnes? Op tournee, iedere 
week m een stad of gemeente, te 

^ beginnen in Smt-Niklaas. Vanaf nu, 
in Knack. 

Voetbal is oorlog 
De BRT voelt zich buitenspel gezet: 

VTM haalde bij de Belgische 
voetbalbond een exclusiviteits-

kontrakt binnen. Een kijk achter de 
schermen van deze media-match, 

deze week in Knack. 

En verder... 
• Reportage: op bezoek bij de 
melaatsen • Wie kontroleert de 

politie? • België wil de Olympische 
Spelen • Feminisme: de vrouw 

wordt mens • Ekonomie: in het licht 
van Electrabel • Midden-Oosten: het 

akkoord in praktijk 

4 MAGAZINES INI: 
KNACK + WEEKEND KNACK 

+ TELE KNACK + TALENT 
(de betere personeelsaanbiedtagen) 

^''fr^mwiimiii 
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SPORT 
DE KAMPIOENEN ZIJN GEKEND 

GEEN REDEN TOT OPWINDING 
Er heerst enige opwinding in onj jportwereldje. Anderlecht 
werd voor de 23éte maal nationaal voetbalkampioen. De 
Belgidche Voetbalhond liet de BRTN vallen voor VTM. 
Zeliik werd voor de derde keer op rij volleybalkampioen. 
Vreugde en emotie alom. Zonder reden nochtans) want 
doorheen al de sportieve en andere ontwikkelingen Loopt één 
rode draad: die van het geld. 

A
nderlecht, Racing Meche-
len en Zeliik kroonden zich 
in de voorbije -weken tot 
landskampioen in de drie 

belangrijkste ploegsporten. 
Toevallig beschikten de eind
winnaars ook over de grootste 
budgetten. Hun mislukken zou 
groter nieu-ws geweest zijn dan 
hun welslagen. Vandaar onze 
scepsis. Elders is het niet an
ders. In hun respektievelijke na
tionale kompetities triomfeer
den ook AC Milan, Barcelona, 
Paris-Saint-Germain, Ajax, 
Bayern Munchen, Glasgow^ 
Rangers en Manchester United. 
Allemcial verenigingen met heel 
veel geld. We wfillen daarmee 
hun verdiensten niet aanvech
ten maar wrel in een juist kader 
plaatsen. Met het geld koopt 
men de boter en met boter bakt 
men nu eenmaal best. Tenzij de 
kok echt van geen kanten 
deugt. 

FILIP EN JOHAN 
Tijdens de wintermaanden re
zen er twijfels omtrent de men
tale en fysieke wfeerbóiarheid 
van Anderlecht. De ploeg van 
Johan Boskamp liet links en 
rechts steken vallen en voet
balde in de Champions League 
geregeld in het duister. Daar
enboven kw^am Club Brugge 
sterk opzetten. Uiteindehjk ge
raakte de klub uit het Astrid-
park echter toch opnieuw als 
eerste over de streep. O p zich
zelf was dat maar logisch. De 
spelerskern van Sporting was 
kwahtatief en kwantitatief het 
sterkst uitgebouwd. Maar het 
blijft een feit dat de Brusselaars 
maandenlang hun drie gouden 
schoenen (Mare Degryse, Phi
lippe Albert en Per Zetterberg) 
hebben moeten missen. E^n 
soortgelijke opeenstapeling van 
tegenslagen zou geen andere 
klub hebben kunnen venver
ken. Er zit dus wel degelijk een 
visie achter het gevoerde be
leid. 

Naar ons gevoel verzamelden 
vooral Fihp De Wilde en trainer 
Boskamp grote verdiensten in 
de afgelopen kampagne. De 
keeper van Anderlecht is de 
beste van het land. Laat daar 
geen twijfel over bestaan. De 
insiders weten het maar ver
tellen het alleen maar op fluis
tertoon. Zij willen 
Preud'homme niet voor het 
hoofd stoten. De Waalse doel
man van KV Mechelen is op de 
terugweg maar verstaat als geen 
ander de kunst zichzelf te blij
ven verkopen. Van Himst wacht 
dan ook geen gemakkelijke 
keuze in de States. De WUde is 
eigenlijk een prototype. Een ge
dreven professional die in alle 
omstandigheden wil presteren. 
E^n bescheiden maar zelfbe-
wruste keeper die zichzelf de 
hoogste eisen oplegt en nooit 
toegeeft aan gemakzucht. 
Kortom een heerlijke en eerUjke 

Hetzelfde kan eigenlijk gezegd 
worden van Boskamp. De oe
fenmeester van Sporting is geen 
meester-taktikus. Hij is vermoe
delijk ook geen geboren fysi-
cal-trainer. Maar hij is wel een 
man uit één stuk die zijn eigen 
inbreng bovendien ook nog kan 
relativeren. Hij verkoopt geen 
teorieën, hij heeft het voetbal 
niet uitgevonden. Het blijft voor 
hem een speOetje dat wel met de 
nodige ernst en toewijding moet 
beoefend -worden. Boskamp 
weigert ook de media te be
spelen. Hij zegt zijn mening. 
Vriendelijk als het kan, onge
zouten als het moet. Zonder 
aanzien des persoons. Wat kan 
een mens, wat kan een klub 
meer wensen ? 

HOELANG NOG? 
E^n slotbedenking nog bij die 
drieëntwintigste titel van An
derlecht. Zij komt eigenUjk uit 
de mond van Rajonond Goet-
hals. Sporting anno 1994 was 
geen onweerstaanbciar kampi
oen van een erg middelmatige 

Doelwachter Filip De WÜde, wellicht de beóte binnen de palen. 

kompetitie. Het spelpeil haalde 
maar zelden hoog niveau. Er 
werd aanzienhjk minder ge
scoord dan het jaar voordien. Er 

W i l 

kwamen ook beduidend minder 
toeschouwers naar de stadions. 
Ons topvoetbal zou zich moeten 
bevragen. Alaar er w^ordt uit

sluitend gedacht in machtsver
houdingen. De sport wordt te
ruggedrongen door het geld. 
Nationaal en internationaal. 
Hoelang zal de massa dit nog 
bhjven verdragen? Enkel in 
Charleroi zijn de supporters 
voorlopig nog erg gelukkig. De 
Zebra's spelen volgend seizoen 
eindehjk nog eens Europees. 
Het was geleden van in 1969. 
Kunt u zich voorstellen? Maar 
de klub verliest wel haar trainer. 
Weggekocht door het financieel 
sterkere Standard waarover ge
ruchten clrkuleren dat de totale 
schulden in de honderden mil
joenen zouden lopen. We wei
geren te geloven. Alaar we heb
ben zeker nog niet alles gezien. 
Serain betreedt in september 
voor het eerst de Europese 
scène maar mets zegt dat dit in 
het eigen stadion zal kunnen of 
mogen gebeuren. Paray zou im
mers van geen kanten voldoen 
aan de internationale voor
schriften. Moet u zich voor
stellen. Het hoort wel allemaal 
bij ons eigen voetbal w^jiarin 
veranderingen op til zijn. Meer 
en meer klubs stellen zich nood
gedwongen vragen over de bhj-
vende haalbaarheid van prof
voetbal. Een gestuurde terug
keer neiar het semi-professio-
njdisme Ujkt niet langer uitge
sloten. 

Flandrien 

HET VOETBALKONTRAKT 

ONMACHT EN ONKUNDE 
Dat de Belgische Voetbalbond 
met VTM een exclusief kon-
trakt voor vier jaar afsloot heeft 
hier en daar in den lande kwaad 
bloed gezet. En nochtans. Een 
én ander kon worden vermoed 
en verwacht zodat de verbazing 
en verbijstering van de 
BRTN-top bijzonder pijnhjk 
overkwam en onge-wild getui
genis aflegde van onmacht en 
onkunde. 

OPGEZWOLLEN 
Waarom het kon worden ver
moed ? Omdat soortgelijke ver
schuivingen zich reeds eerder in 
andere landen voordeden. In 
Frankrijk zendt de openbare 
omroep. Antenne 2, nagenoeg 
geen voetbcJbeelden meer uit 
tenzij de rechten via de Eu
rovisie konden worden verwor
ven. In Engeland moest de BBC 
het ook enkele jaren zonder 
kompetitievoetbal stellen en in 
Duitsland eten ARD en Z D F 
voetbal uit de hand van de kom-
merciëlen... Er is dus niets 
nieuws onder de zon. Zeker niet 
•wanneer men beseft dat voet-
bcilbonden maar drie order-
w^oorden kennen en uitvaardi
gen: geld, geld en nog eens 
geld. 

Waarom kon het worden ver
wacht ? Omdat het een publiek 
geheim was dat VTM zich er
gerde aan de hautaine opstelling 
van de BRTN-Sportdienst. Uit 
de reakties van de bazen van de 
kommerciëlee omroep bleek dit 
ondubbelzinnig. Ze wdUen 
voortaan vanuit een machtsba-

Na Club Brugge pakt VTM nu 
ook de BRTN in! 

sis en op voet van gelijkwaar
digheid onderhandelen met de 
openbare omroep. 
Voor wat hoort wat zal voortaan 
de boodschap luiden en in de 
Reyerslaan zullen ze daar moe
ten leren mee leven. Het zal de 
van zelfvoldaanheid opgez^wol-

len jongetjes van de Sportdienst 
pijn doen maar het is niet an
ders. Ze hoeven overigens niet 
te wanhopen. Er is nog de We
reldbeker, er is nog de Cham
pions League met hun beminde 
Anderlecht, er is nog het Eu
ropees landenkampioenschap 
en er kunnen nog zaakjes ge
daan w^orden met de „righthol-
ders van ons voetbal". En ver
der is er nog leven naast het 
voetbal. 

De Tour en de Ronde van 
Vlaanderen en vooral, er wordt 
nog altijd gebokst - de enige 
sport die helemaal kadert in de 
opdracht van de openbare om
roep nietw^aar — en verder zijn er 
ook nog de vroede vaderen van 
het I O C die miljarden vangen 
voor Spelen die geen tien per
cent van de kijkers beroeren. 

Wel kunnen wij er in komen dat 
men in de Reyerslaan mani
pulaties vermoedt achter de 
gang van zaken. Het is geweten 
dat de bondsvoorzitter zijn 
stadsgenoot De Praetere een 
warm hart toedraagt en van in 
den beginne oog had voor de 
belangen van de kommerciële 
omroep. Speelt het Club Brugge 
van de voorzitter van alle grote 
en kleine klubs overigens niet 
met VTM op de stoere Vlaamse 
borst? Kuituur verspreidt zich 
nu eenmaal langs alle w^egen. 
Dat de voorzitter zich op de 
aantijgingen meent te moeten 
verdedigen met bespottelijke re
akties als: „Ik zou mijn klubs 

4I^ 

niet meer onder ogen durven 
komen indien ik het kontrakt 
niet had ondertekend" is zijn 
zaak. 

ONBEKWAAM? 
Als -we goed begrepen hebben 
ging het om een verschil van 
vier miljoen. Op het totale bud
get van inkomende rechten en 
sponsor-of partnergelden (!) is 
dat een lachwekkend habbe-
kratsje waar geen jeugdafge-
vaardigde van een Waalse of 
Vlciamse derde provincialer — 
w^ant voor hen doet die voor
zitter het toch allemcial — van 
wakker ligt. Neen, er stonden 
andere belangen op het spel en 
dat heeft de BRTN, die plots 
een gebrek aan bekw^aam ma
nagerschap wordt verweten, nu 
nog maar geweten. Het is ont
hutsend. 

Zelf onthouden we vooral dat 
de jongens van de SP in de 
nasleep van de affaire er aan 
denken de topklubs of beter nog 
de Bond te laten opdraaien voor 
een gedeelte van de kosten van 
ordehandhaving. Ze vangen nu 
immers geld genoeg, zo wordt 
geredeneerd. Wie ons blad leest 
weet w^at wij er zelf nooit anders 
hebben over gedacht. Het hele 
heibel bevestigde overigens ons 
cd eerder ingenomen standpunt: 
met sport heeft het allemaal 
niets meer vandoen. Het gaat 
om het geld en om niets anders 
en geen van de betrokkenen 
stelt zich daar nog een vrjiag 
bij. 
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DOOR EEN GETUIGE VERTELD 

HET BLOEDBAD VAN ABBEVILLE 
In de meidagen herdenkt men 
begin en einde van W O II. Ook 
de repressie wordt, in mei én in 
september, steeds weer aan de 
orde gesteld. Telkens weer ook 
worden de wreedheden van de 
bezetter luide uitgeschreeuwd. 

Maar vaak wordt het begin van 
de oorlog vergeten. De eerste 
maanden -waarin België nog 
neutraliteit betrachtte en toch 
gemobiliseerd -was. En dan de 
inval, in de vroege ochtend van 
10 mei 1940. De angst in het 

heel af en toe ook een spion 
zoals blijkt uit de lijst van de 
slachtoffers van Abbbeville. 

De verantwoordeUjke in de Bel
gische administratie voor het 
oproUen van de vijfde kolonne, 
of wat daarvoor moest door
gaan, was de onlangs overleden 
Ganshof Vander Meersch. Nu 
zou men van een intelligent en 
gedreven man als hij mogen 
verwachten dat hij de moeite 
had gedaan via een of andere 
vorm van geheime politie de 

land dat wordt aangevallen voor echt gevaarlijke individuen er-
een mogelijke vijfde kolonne 
van spionnen, saboteurs en ver
raders zat er bij soldaten en 
veiligheidsdiensten diep in. 

DE GROTE VERGISSING 
Over het fjJen van een bestel 
gaat het boek van mevrouw 
Gaby Warris. Hoe zij, haar 
moeder en grootmoeder werden 
afgevoerd en na vele omzrwer-
vingen zonder de grootmoeder 
terug zijn gekomen, daarover 
vertelt zij in haar getuigenis. 
Het verheial is niet onbekend en 
wie de vele uitzendingen van 
Maurice Dewilde volgde, heeft 
•wel over deze episode horen 
vertellen. Het is evenwel niet 
zomaar een episode in het oor
logsgebeuren, het ging wel de
gelijk om een voorbereide aktie. 
Exht overlegd kunnen wij deze 
echter niet noemen. Teveel ver
gissingen werden begaan, niet 
alleen tegenover landgenoten 
maar ook tegenover uit Duits
land en Polen gevluchte Joden, 
en tegenover Duitsers die zich 
tegen het nazisme verzetten. En 

uit te pikken, al was het maar 
om de bevolking niet nodeloos 
te verontrusten. Dit is niet ge
beurd. 

Het feit dat Degrelle ook op de 
bus naar Abbeville zat en er cian 
de grens zou w^orden uitge
haald, spreekt voor zich. Joris 
van Severen was er dan weer 
•wel bij, voor wie dat mocht 
vergeten zijn. En vele anderen, 
die eigenlijk niets te winnen 
hadden bij een suksesvoUe 
Duitse inval. Wij denken hier 
b.v. aan de vijfendertigjarige 
Robert Bell, de Kanadese trai
ner van de nationale Duitse ijs-
hockey-ploeg. Bell w^as uit 
schrik voor internering in 
Duitsland naar het neutrale Bel
gië gevlucht en verdacht van 
spionage aangehouden. Hij 
overleefde Abbeville niet. 

ONVERWERKT VERLEDEN 
Ook de dames Warris hadden 
niets te maken met de Duitse 
inval. De vader van Gaby War
ris was een Nederlander en of
ficier geweest tijdens Wereld-

Welücht de bedt gekende van de Ahhevdle-doden: Jorió Van Severen. 

oorlog I, hij stamde zelfs uit de 
Nederlandse adel. Hij was, om
wille van het heimwee van 
Gaby's moeder naar Brugge ge
komen, maar kon er niet echt 
aarden. 

Omdat zijn moeder er zwaar op 
achteruitging, trok zoon Warris 
naar Nederland om haar te ver
zorgen. Toen de pohtie op 10 
mei aanbelde om hem aan te 

DE SCHILDERIJEN VAN GABY WARRIS 
© t * 

Uit haar boek Het bloedbad van 
Abbeville blijkt ook dat me
vrouw Warris in de schil
derkunst haar eigen leven 
heeft kunnen uitbouwen. O p 
de vTJiag of het bittere we
dervaren van die meidagen 
haar kunst heeft beïnvloed, 
kon zij niet antwoorden. Ab
beville is in haar leven ge
bleven, vooral ook omdat de 
buitenwereld dit wedervaren 
zelden of nooit als een on
gelooflijke onrechtvciardig-
heid heeft willen aanzien. Zij 
is nu de enige overlevende, 
wat haar positie er niet een
voudiger op maakt. 

Na het liefelijk-zoeterige 
werk onder invloed van de 
akademie heeft Gaby Warris 
een eigen stijl en tematiek 
gevonden. Er zit iets van dat 
Vlaamse Expressionisme in, 
terwijl het toch anders is. De 
havens, de industriegebieden 
hebben een eigen betekenis 
en vooral, zij krijgen kleur. 
Ook al gaat het om gebieden 
die meestal, ook door dich
ters en vertellers om hun 
grauwheid opgeroepen wor
den. E>n verheerhjking van 
het zware havenwerk, het 
ru"we leven van het scheeps
volk mag men er dan ook 
weer niet in zien. Het is een 
levendig verbeelden van een 

wereld die aantrekt, afstoot 
en zeker niet onverschüüg 
kan laten. 

Mevrouw Lijnkamp-Warris 
mocht vorige week nog de 
MédaUle Vermeil ontvangen 
van Franse Akademie. In 
juni 1996 komt er een ten
toonstelling te Brugge, in de 
HaUe. 

Het schilderij, de Anoniemen, 

tekent drie soldaten, die in 
hun néiaktheid en hun on-
herkenbïiarheid alles vertel
len van -wat een oorlog is: 
zinledig en meedogenloos. 
De soldaat is niets meer, zelfs 
geen nummer en heeft ook 
geen gezicht. Kan men een 
sterkere afkeer uitdrukken 
voor de oorlog ? 

(bh) 

houden was hij dus niet thuis. 
Waarom men dan zijn echt
genote, schoonmoeder en doch
ter van 18 heeft opgepakt kan 
mevrouw Warris nog altijd niet 
begrijpen. In feite zijn er geen 
verklaringen voor denkbaar, 
tenzij nijd, vete en koppigheid. 
Vader Warris was als protestant 
de eerste jciren vrij onverschillig 
gebleven, maar na verloop van 
tijd verkoos hij toch de her
vormde vieringen, liever dan 
zich in een katoheke kerk te 
vertonen. De parochiepastoor 
kon het niet hebben dat een 
gelovige ,,in ketterij" leefde... 

J e moet het dus maar beleven, 
opgepakt w^orden en de reden 
ervan niet kennen. Vijf dagen in 
een gevangenis zonder reden, 
zonder kontakt met de buiten
wereld. Dan, onmenselijk be
handeld op een bus, naar Frank
rijk. E^rst nog even in de ge
vangenis van Béthune, dan naar 
een duister hol in Abbeville, 
onder de kiosk. 

Wat daar gebeurde, heet met 
recht vsraanzinnig. 

Dronken Franse soldaten vra
gen vier vrijwilligers, zij gaan 
naar buiten. Machinegeweren 
blaffen even. Dan nog eens, 
nieuwe vrijwilligers. Een man 
stelt zich voor aan Gaby's moe
der. Hij heet Joris Van Severen. 
Wanneer men opnieuw^ vrijwil
ligers roept, gaat hij, net als 
Gaby's grootmoeder. Wat hoopt 
zij nog ? Wanhoopt zij ? Een 
granaat valt binnen, iemand 
gooit deze terug buiten. Plots 
w^orden vrijw^illigers terugge
leid. Tot er op onverklaarbare 
wijze een einde komt aan het 
gebeuren. Door toedoen van 
een Frans officier mogen de 
overblijvenden de kiosk verla
ten. Zij leggen een dodenmars 
af, naar Rouen. 

Wie denkt dat het gruwel-ver-
haal daarmee is afgelopen, ver-

f ist zich. Er volgt nog een 
ampervaring bij Bordeaux met 

Walen, die hen voor „des Bo-
ches", moffen, houden. Terug in 
Brugge, wat niet zonder vele 
nare avonturen bhjkt te kunnen. 

komen Gaby Warris en hciar 
moeder oog in oog te staan met 
haar grootvader en vader. Nie
mand begrijpt het zinloze van 
deze moord. Ook dit is een 
onverwerkt verleden. Hier 
dient de Belgische staat haar 
verontschuldigingen aan te bie
den, schuld te bekennen en het 
menselijke leed dat werd aan
gericht te erkennen. Dat is niet 
gebeurt, schijnt ook niet te zul
len gebeuren. 

Het bloedbad van Abbeville is een 
aangrijpend boek, omdat het de 
blinde dwaasheid van de oorlog 
zo mogelijk nog scherper tekent 
dan alles w^at er geschreven is 
over de nasleep van de oorlog. 
Hier was de onschuld nog on-
betwistbiiar. Dat is fundamen
teel. Hier was de blinde woede 
pure machtswellust en waan
zin. 

EEN BELANGRIJK 
DOKUMENT 
Het boek verdient alle aan
dacht, niet omwille van literaire 
kwaliteiten, w êl om de auten-
ticiteit. Het zou boeiend zijn alle 
elementen van het verhaal 
nauwkeurig na te trekken en te 
vergelijken met de studie Dos
sier Abbevüle van dr. Carlos 
Vlaem3mck. Aan de autenticiteit 
van het verhaal, zoals door me-
vrou^v Warris verteld, kan dit 
alles niet echt tomen. 

Over amnestie kan nu, zij het 
moeizaam, gepraat w^orden 
maar dit gebeuren, waar de Bel
gische overheid zonder meer 
verantwoordelijk voor is, dreigt 
telkens weer vergeten te wor
den. Nog eens, het is een uiterst 
scherp portret van een oorlogs
gebeuren. De bedoelingen van 
de overheid mogen dan nog 
begrijpehjk geweest zijn, de 
wijze waarop men „verdachten" 
behandeld heeft bhjft lamen
tabel. 

Bart Haers 

c» Het bloedbad van AbbevilU, 
20 mei 1940. Gaby Warrig. Uitg. 
Hadewijch-HoutekUt, Antwer
pen. 120 blx. ge'iUiutr. 550fr. 
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KÜLT-IMTJE 
BIJ DE DOOD VAN LUCEBERT 

WILDEMAN VAN DE DICHTKUNST OVERLEDEN 

Er Is een grote norse neger... 

er is een grote riorse neger in mij neergedaald 
die van binnen dingen doet die niemand ziet 
ool< ik niet want donker is liet daar en zwart 

maar ik weet zeker hij bestudeert er 
aard en struktuur van heel mijn blanke almacht 

hij morrelt eerst aan halfvermomde kasten 
dan voel ik splinters schieten door mijn schouder 
nu leest hij oude formulieren dit is het lastigst 
te veel slaven trok ik af van de belasting 

De invloed die de verleden 
week overleden dichter Luce-
bert (Lubertus Jacobus 
Swaanswijk, "Amsterdam 
1924) op de Nederlandstalige 
poëzie heeft gehad is nog niet 
ten volle gemeten, maar zeker is 
dat zijn werk velen heeft ge-
inspireerd. Van de zogenaamde 
Experlrmntelen, de Vijftigers, 
•was Lucebert -wellicht de meest 
revolutionaire, de meest auten-
tieke, de dichter met de grootste 
verbeelding ook. Dit was een 
generatie dichters die zich ui
terst kritisch opstelde tegenover 
alles ^vat ,,de macht" vertegen-
w^oordigde. De oorlog die zij als 
jongelingen hadden doorge
maakt speelde daarbij een door
slaggevende rol. Zou er nu een 
nieuwe tijd jianbreken? Mocht 
nu verandering w^orden ver-
•wachx ? 

Deze dichters vonden van wel, 
ze schreven er over in een taal 
die navenant klonk: opstandig. 
Weg met de vertrouwde vers
vormen, rijm en metrum-

schema's. Poëzie diende voort
aan atonjial te zijn, zonder in
achtneming van de traditionele 
regels dus. 

Sommige dichters deden daar 
prachtige dingen mee, anderen 
knoeiden en beseften pas veel 
later dat zij tussen hen en het 
pubhek een zeer brede kloof 
hadden verwekt die tot op van
daag doorwerkt. 

Niet zo met Lucebert die altijd 
bevattelijk bleef. Sommige vers
regels kunnen, zelfs uit hun ver
band gehcht, als citaten worden 
gebruikt. Het meest treffende is 
wel de zin „Alles van w^aarde is 
w^eerloos" dat als hchtreklame 
op een gebouw^ in Rotterdam 
een eigen leven is gaan leiden. 

Tussen 1960 en 1980 zweeg de 
dichter. Hij was zich gaan toe
leggen op de schilderkunst, een 
aspekt dat nauw verbonden was 
met de Vijftigers waarvan som
migen van kortbij, anderen van 
ver Cobra hebben meegemaakt. 
Ook Cobra veegde de vloer aan 

met de bestaiinde konven-
ties.Voor zijn poëzie ontving 
Lucebert zowat alle prijzen die 
in de Nederlanden voor handen 
zijn. De meest prestigieuze was 
de Prijs der Nederlandse Let
teren in 1983. Met deze er
kenning die later ook zijn me
destanders Hugo Claus (1986) 
en Gerrit Kouwenaar (1989) te 
beurt viel werden de Experi
mentelen gededoeaneerd en in 
de galerij der groten bijgezet. 

Dat zij deze prijs namens het zo 

verfoeide bestel uit de handen 
van vorsten ontvingen w â̂  deze 
,,anarchisten van het woord" 
geen zorg meer. 

Alhoewel hij ooit tot „de Keizer 
van de Vijftigers" werd ge
kroond is het gewaagd te be
weren dat Lucebert de belang
rijkste vertegenw^oordiger van 
deze generatie was. Toch moet 
hij gezien -worden als vernieu
wer van de naoorlogse poëzie in 
de hele Nederlanden, velen zijn 
hem schatphchtig. 

Wij kozen als illustratie voor 
zijn poëzie het gedicht Er u een 
grote rwrae neger... w^aarin hij, 
zichzelf getrouw, ironisch uit-
hcialt naar de misbruiken van 
het kolonialisme. Lucebert had 
trouwens gedebuteerd met een 
anti-koloniaal gedicht Minne
brief aan onze gemartelde bruid 
Indonesia (1949). 

(mvl) 

DE NEDERLANDEN : 
OOK IN FRANKRIJK 

STAFNEES: 
BEIAARDIER EN NOG ZOVEEL MEER 

Met deze titel is de toon van de 
nieuwe Ujbrochure over 
Fraiui-Vlaanderen. als deel van 
de Franse Nederlanden gezet. 
Inderdaad : we moeten er ons 
als Nederlandstaligen van be
wust zijn dat de grootsheid en 
de kulturele kracht van de Ne
derlanden niet ophoudt bij de 
grenzen van het huidige België 
en Nederland. In de wordings
geschiedenis van Europa strekt 
de taalkundige en kulturele in
vloedssfeer van de Nederlanden 
zich ook uit over een deel van 
Duitsland en van Frankrijk. 
Over de taalkundige en kul
turele invloed van de Neder
landen in Frankrijk heeft ver
melde lesbrochure het. Ze is 
ontstaan in een samenwerkings
verband van de Vereniging van 
Vlaamse leerkrachten en de 
Werkgroep de Nederlanden en 
richt zich vooral tot leerlingen 
en leerkrachten Nederlands, ge
schiedenis en estetika in het 
voortgezet onderwijs. -
Ze kan echter evengoed ge
bruikt worden in jeugdvereni
gingen, studiekringen of als in
dividuele dokumentatie. Wie in 
het voortgezet onderwijs de ge
schiedenis van het Nederlands 
onderwijst, mist zonder deze 
brochure een belangrijke scha
kel. Hoe kun je nu over de 
verschuiving van de Germaans 

(Nederlands)-Romaanse taal
grens spreken als je die laat 
stoppen cian de Belgi-
sche-Franse grens? In de acht
ste eeuw Icig die taalgrens immer 
een heel eind ten zui
den van Bonen (Bou-
logne-sur-Mer). Wie kan over 
de Nederlandse plaatsnamen 
praten zonder over de Neder
landse toponiemen in het noor
den van het huidige Frankrijk te 
spreken? Cap-Blanc-Nez bij
voorbeeld is een foutieve ro-
manizermg van Blankenisse. 
Hetzelfde verschijnsel kent men 
in de lessen estetika wanneer 
men over de Nederlandse po
lyfonie of over de kerkenbou-w 
(de hallenkerk) gaat praten. En 
dan spreken ŵ e nog niet over de 
Rederijkerskamers of, interes
sant voor voksverbonden mun-
diale vorming, de grote 
Frans-Vlamingen als Petrus 
Pictor, Jules Lemire, Godfried 
van Bonen, Willem van Ru-
broek, Pieter Datheen, Augier 
van Busbeke... Teveel dus om 
op te noemen in deze rijk ge-
illustreerde brochure, 
c» Je kunt de brochure be
stellen door storting van vijf-
enxe^tigfrank (verzendingskos
ten uiklusief) op rekening 
nr. 000-0896594-23 van WL, 
Zwijgerstraat 37, 2000 Antwer
pen. 

„De oude ende edele beyaert-
conste herleeft w^eer in het land 
van roem en rouw, haar ge
boorteland. Dat is de levenstaak 
van meester Staf Nees". Zo luidt 
een van de kerngedachten uit de 
ode die J a n Adriaenssens over 
de beroemde Mechelse stads
beiaardier heeft gepubhceerd. 
Het boek is geschreven vanuit 
een gevoel van bewondering, en 
berust op een verzameling pers
artikels, brieven en zichtkaarten 
die door Staf Nees zelf waren 
bijgehouden en die door een 
toeval in handen van de auteur 
terecht kwamen. 

De klank van de beiaard is 
slechts denkbaar in de Neder
landen, van Rijsel over Veume 
tot Dordrecht, is slechts denk
baar dank zij de Mechelse 
school in het algemeen, en de 
meesters Jef Denijn en Staf 
Nees in het bijzonder. 

Voor mij is de beiaard her
innering aan zwerftochten door 
het hart van Gent, begeleid door 
- hoe zou het anders? - de 
zware toon van Klokke Roe
land. Herinnering ook cuui een 
bezoek bij Robert De Mette, 
hoog in de belforttoren van 
Aalst ,,waar we ons (ik citeer) 
een soort piano hadden voor
gesteld, terwijl we in plaats 
daarvan een soort weefgetouw 

te zien kregen, allemjial stokjes 
en een wirwar van ijzerdraad, 
vlak onder de denderende klok
ken." Herinnering tenslotte aan 
het vreemde woord damiaatjes 
dat ik ooit in een van Van 
Schendels noodlotsromans las 
en dat verwijst naar de klokken 
van Haarlem. 

De w^arme toon van het werk 
wordt gezet bij de inleidende 
woorden: „Deze opvallende fi
guur met zijn puntbaardje, zijn 
zwaarlijvige verschijning, dik
wijls met pijp in de mond, en zijn 
korte armen was een verlegen 
man. Als ik met mijn moeder 
boodschappen deed en wij Staf 
Nees toevallig tegenkwamen, 
zag ik inderdaad die schuchtere 
blik en het rood worden wan
neer hij ons al prevelend 
groette." 

PROEVEN 
Dan volgen recensies uit divese 
kranten en tijdschriften over 
Staf Nees' optreden als beiaar
dier („hij doet de bronzen stem
men zingen"), cJs dirigent (o.m. 
van Benoits Rubenscantaté), als 
koorleider van de Egdard Tin-
elkring met ^vie hij zowat alle 
Vlaamse toondichters, maar ook 
werken uit de wereldhteratuur 
(zoals cantates van Bach en 
missen vjui Haydn) bracht, als 
organist van O.L.V. van Hans-

^ 

wijk, en als komponist, mooi 
getypeerd in deze lapidaire zin: 
,,net zoals de ceder oosters is en 
de spar Noors, zo is zijn kunst 
Vlaams, volks en vroom." 

Een boeiende S3mthese van dr. 
Louis Goffïnet uit 1960, lof-
woorden als huldebetoon bij 
Nees' jubileum als stadsbeiaar
dier, flarden van toespraken als 
rouwbetuiging bij zi;n begra
fenis, en een lijst van koor
werken ronden het geheel af. 

Het is echter vooral het do-
kumentaire aspekt dat de lezer 
zal fascineren. Ik denk aan 
foto's, progróunma's, en een hjst 
van oud-leerlingen van Jef De
nijn en Staf Nees die naar alle 
windstreken zijn getrokken of 
honkvast in Vlaanderen geble
ven. 

J a n Adriaenssens stelde een 
boek samen om nostalgisch in te 
blaren of met mondjesmaat te 
proeven. 

(wdb) 

c» Staf Nees, beiaardier, orga
nist, componLit, dirigent. Jan 
Adriaenssens. Uitg. C. De 
Vries-Brouwers, Antwerpen-Rot-
terdam. Gebonden, 1.895 fr. 
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MMGELWEE 

EEN EIGENZINNIGE 
SELEKTIE 
ZATERDAG 21 MEI 

BAD INLFUENCE 
Zwoele Amerikaanse triller (1989) met James Spader en Rob Lowe. Een 
moderne variante op Strangers on a Train van Alfred Hitchcock, over de 
vriendschap tussen twee jonge mannen, waarbij de ene (een stoere 
charmeur) de andere (een sullige yuppie) meesleurt in een golf van seks, 
geweld en uiteindelijk ook moord. (TV 1, om 22u.'45) 

PURPLE RAIN 
In zijn eerste film speelt Prince de rol van een zwarte jongeman uit 
Mineapolis, die via zijn futuristische en sexy rockmuziek erkenning 
zoekt. De film zou niet autobiografisch zijn, maar toch draait alles rond 
het charisma van de purperen prins. (VTM, om 23u.l0) 
ZONDAG 22 MEI 

STELLA 
Amerik. smartlap (1990). Bette Midler speelt de rol van Stella Claire, een 
eenzame moeder die zich volledig voor haar dochter opoffert. (TV 1, om 
20u.l6) 

ZIGGURAT 
N.a.v.het kunstenfestival dat in Brussel wordt georganiseerd, brengt NV 
De Wereld onder de titel „KimstFE^TIVALdesarts" een reportage over 
de verhoudingen tussen de twee kulturele gemeenschappen in Brussel. 
(TV 1, om 22u^5) 
MAANDAG 23 MEI 

TIMESCAPE 
Genietbare SF-film (1990) over een groep „toeristen" uit een verre 
toekomst, die zich nog eens vrillen vermaken in de tijd toen de mensen 
nog gekonfronteerd werden met allerlei rampen en disputen. Jeff Daniels 
is de hoteluitbater die de reizigers moet opvangen. (TV 2, om 22u.05) 
DINSDAG IA MEI 

LE CRI DU HIBOU 
Claude Chabrol verfilmde in 1987 een roman van Patricia Highsmith en 
hij verplaatste de intrige naar Vichy. Vier gefiiistreerde en hypemerveuze 
personages hebben elk hun reden om de andere (n) te haten en in een erg 
broeierige en onheilspellende sfeer kan een uitbarsting van emoties en 
geweld niet lang uitblijven. Met Christophe Malavoy, Jean-Pierre Kalfon 
en Mathilda May. (TV 2, om 22u.) 

Mathilda May en Chrldtophe Malavoy in Le cri du hibou van 
Claude ChabroL Diiudag 24 mei, om 22u. op TV 2. 

WOENSDAG 25 MEI 

THE TENDER 
John Travolta staat er in deze Amerikaanse film (1990) niet al te best 
voor: zijn vrouw is gestorven en hij moet instaan voor de opvoeding van 
zijn 10-jarig dochtertje. (TV 2, om 20u.) 

DONDERDAG 26 MEI 

DE GULLE MINNAAR 
Mady Saks verfilmde in 1990 twee romans van ATarjan Berk. Peter 
Faber snelt als een drieste hengst van het ene bed naar het andere en 
beleeft daar duidelijk heel wat pret aan. Hoe gevestigde waarden als 
Adè le Bloemendaal en Sylvia Millecam in deze boertige seksklucht 
terecht kwamen, blijft zeer de vraag. (Ned. 2, om 20u.) 

WRONG BET 
Jean-Claude Van Damme is de held in deze groezelige Amerikaanse 
geweldfilm (1989). Als ex-soldaat van het Franse Vreemdelingenlegioen 
gaat hij in Los Angeles op zoek nafir de moordenaars van zijn broer. Een 
flauw verhaal, dat enkel dient om de talloze gevechtsscè nes in te 
kaderen. (Ned. 2, om 22u.05) 
VRIJDAG 27 MEI 

THE FIELD 
De lerde VLiMchaard, zo werd deze Britse film (1991) ooit omschreven. 
Richard Harris (in een schitterende rol) is de man die vastberaden vecht 
voor het behoud van zijn stukje Ierse geboortegrond waarvoor hij zijn 
hele leven gezorgd heeft. (TV 2, om 22u.30) 

FAT CITY 
Jinuny Tully is een ex-bokser die zijn dagen slijt in een gore hotelkamer. 
Hij leidt een uitzichtloos bestaan, tot hij in een sportzaal van de YMCA 
een jonge talentvolle bokser ontmoet en hem onder zijn hoede neemt. 
Goeie verfilming door John Huston met Stacy Keach en Jeff' Bridges in 
de hoofdrollen. (Ned. 2, om Ou.lO) 

OBER: TWEE AMERIKANEN 
EN EEN FRANS 
•k 1/2 Intersection van regis
seur Mark Rydell is een mis
lukte poging om de schitterende 
film van Claude Sautet uit 1970 
Led chodej de la vie te hervertellen. 
Het onderwerp alleen al is zo 
Europees en heeft zo met de 
dingen van het leven te maken, 
dat het de Amerikanen past als 
een tang op een varken, want 
waar er geen plot is hebben ze 
meestal moeite om iets samen-
hangends te vertellen. Inter
section bevidjst eens te meer dat 
er Amerikaanse en andere film 
is. Januner voor een goeie ak-
trice als Lolita Davidovich (die 
naast Paul Newman in Blaze 
bewees wat ze kan) dat ze de 
beste scènes nog aan de erg 
eenzijdige Sharon Stone moet 
laten. Naar welingelichte bron
nen vertelden zou er trouwens 
duchtig met de schaar zijn ge
werkt en zouden er enkele sto
mende scènes van Lolita met 
playboy Richard Gere verdwe
nen zijn. Wat ook al jammer is. 

• * • Naked Gun 33 1/3: The 
Final Insult, derde in de serie, 
heeft weer een dolkomische 
Leslie Nielsen, een talentvoUe 
PriscUla Presley en een aan
doenlijke George Kennedy in de 
hoofdrollen. Als je bedenkt dat 
in 1982 de TV-serie na zes af
leveringen reeds werd gestopt, 
is het een groot sukses te noe
men dat de film reeds zijn derde 
aflevering beleeft. En terecht, 
want deze idiote en stupide film 
geeft je haast nergens de ge
legenheid om je lachspieren wat 
rust te gunnen. Er zitten meer 
grappen in per minuut, dan in 
lOOO afleveringen van Familie te 
samen. Voor je het w^eet zijn de 
82 minuten (kort maar goed 
dus) om. Dan heb je zitten 
kijken naar een spetterende pa
rodie op The untouchableé, 
Thelma SLouiöe, White Heat, The 
crying garm en Wuthering heights. 
Deze film is het waard de ont
vangsten van zijn voorgangers 
nog te overtreffen. 

•A"A^ J e kunt een film toch niet 
Mina Tannenbamn noemen ? 
Toch deed debutant-regisseur 
Martine Dugowson dit, ze deed 
nog meer, ze maakte een 127 
minuten lange film met totaal 
onbekende aktrices in de hoofd
rollen. En wat nog het meest 
vermeldingswéiardige feit is, is 
dat Dugowson een interessente 
en leuke film wist te maken. 

Ze brengt het verhaal van Mina 
Tannenbaum (Romane Bohrin-
ger) en Ethel Benegui (Elsa 
Zylberstein), twee Joodse meis
jes in het Frankrijk van 1958 
(hun geboortejaar) tot 1991, op 
de manier waarop Woody Allen 
zijn New Yorkse kronieken ver
telt, meestal ook met dezelfde 
milde Joodse humor. 

Het verhaal wordt verteld langs 
de ogen van Mina's rijke nicht 
(Florence Thomassin). Ethel, 
het leuke, ietwat nonchalante 
dikkerdtje, ontmoet de bij
ziende en truttige Mina voor het 
eerst wanneer ze zeven zijn — 
alhoew^el hun moeders naast el
kaar lagen om te bevallen. (De 
kinderakteurs zijn gewoon 
schitterend !) We volgen hen tot 
aan hun zestiende jaar, en zien 
hun strijd met hun typische 
Joodse (erg beschermende) 
moeders, die we reeds kennen 
uit diverse andere films, en lij-

" Naked Gun 113 . 
moment. 

The Final Indult " L) de biUenkletder van het 

den mee hun eerste liefdespij-
nen. Het is natuurlijk niet altijd 
koek één deeg met beide mei
den, maar Ethel die zich bie-
zonder snel aan situaties aan
past zal steeds de verzoenende 
w^oorden vinden. Steeds meer 
echter komt aan het hcht dat de 
meisjes rivalen zijn, en ze 
groeien langzaam van elkaar 

weg wanneer Ethel een bcian als 
joernaliste weet te versieren, 
terwijl Mina de arme artieste 
blijft. 

De film geeft een goed tijds
beeld van de turbulente jaren 
zestig in Parijs, en verder tot 
haast de dag van vandciag. 

Willem Sneer 

SATERDAG Zetduivel: 
Sikhs-Truiden 

AHASVERUS 

L. Tobback: „Zogezegd, zo 
gedaan", las Ahasverus 
Vooral zo gezegd... 

© 
Maaseik kreeg 
Zel-lik op stuk 

© 
Jan sloot Baggerkontrakt 
met veel Nullen 

© 
St.-Truiden: de Cleeren 
maken de sikh 

© 
Hard rock-café in Peking. 
Gedaan met de hemelse 
vrede! 

© 
Pauselijke groet: 
D a da mi aan Tremelo! 

© 

Vastbenoemde leerkracht? 

Ben je een vastbenoemde leerkracht in het vrij of het 
gemeenschapsonderwijs ? 

Wil je boeiend werken met politiek geëngageerde jongeren ? 

Ben je jonger dan 38, dan kan je vanaf 1 september 1994 bij 
Volksuniejongeren vzw aan de Slag als stafmedewerker, met 

behoud van loon, aciënniteit... 

Snel reageren ! 

V U J O 

Barrikadenplein 12, 
1000 Brussel 

tel.: 02/217.63.28 
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WEDERWOORD 
„VRIENDEN, LATEN 
WE SCHEIDEN!" 
Deze gevleugelde uitspraak van 
Lionel Vandenberghe op de I J 
zerbedevaart in 1992 zou wel 
eens vlugger werkelijkheid kun
nen worden dan velen vermoe
den. Indien de franstaligen op 
deze arrogante manier Vlaan
deren blijven vernederen en 
zich onverzoenlijk opstellen, 
dan moet het er van komen. De 
onverzoenlijke taal van de 
Waalse minister-president in
zake amnestie „We kunnen niet 
vergeten omdat we cJtijd zullen 
weigeren te vergeven !" tart alle 
verbeelding. Deze uitspraak 
viel uitgerekend op de V-dag, 50 
jaar na datum. Daarmee lapt de 
PS de oproep van -wijlen koning 
Boudewijn en van Albert II 
feestelijk onder tafel. Van „in-
civisme" gesproken. 

We kijken benieuwd uit naar de 
reaktie hierop van Dehaene, 
Tobback, van het Hof Op de 
V-dag-viering in Antwerpen 
pleitte een lid van de groep van 
Leopold III onomwonden voor 
amnestie. Proficiat! 

Hoelang laten wij, Vlamingen 
ons nog vernederen door de 
franstaligen in dit land. Denken 
we aan: de bussen met Van 
Hooi, de incivieke houding vem 
Maystadt die inzake de Do-
dengang uitspraken van de 
RvState en van de rechtbank 
naast zich neerlegt. Als dit al
lemaal kan dan hoeft het voor 

mij niet meer. Vlaamse regering, 
laat je nu eens kennen. Nu het 
nog kan! 

De herdenking van de bevrij
ding zonder enige vorm van 
amnestie is gewoonweg waar
deloos ! 

Wilfried Rosiers, 
Neeroeteren 

PANORAMA 
Langs deze weg wens ik voor
zitter Bert Anciaux te danken 
voor zijn uitspraken in het 
BRTN-programma Panorama, 
van 5 mei over de homobe
weging. Tevens hoop ik dat de 
Volksunie het 1 O-Puntenpro
gramma van de homobeweging 
zal ondersteunen. 

E.W., Kampenhout 

BOYAU DE LA 
MORT 
Over het schandaal dat wij de 
jongste tijd meemaken wou ik 
het volgende kwijt. 

Laat die heerschappen in hun 
Belgische ,,boyau" stikken. 

Wij hebben onze eigen IJzer-
vlakte en Vredestoren en dat 
iedereen daar met z'n poten 
afbhjftl 

Voor het overige lachen wij jJs 
goede Tijl en Uilenspiegels allen 

die ons belagen vierkantig uit en 
maken ons geen k^vaAd bloed. 

Wilfried Willockx, 
Antwerpen 

ZANGFEEST 
Het 57ste Vlaams Nationaal 
Zangfeest was voor mij meer 
dan vorige jaren een 
,,zang-feest". Om een dergelijk 
,,feest" te doen slagen moet men 
niet absoluut beschikken over 
een ,,bange blanke man" als 
Ramses of en losbol als De 
Booy. Wat mij zeer ontgoochelt 
is de kommentaar van voorzitter 

De redaktie ontvangt 
g raag brieven van le
zers. Naamloze, scheld
en smaadbrieven gaan 
de scKeurmand in. D e 
ande re publiceert zij, 
naai'gelang er plaats is. 

De redaktie behoudt zich 
het recht voor brieven in 
te korten en persklaar te 
maken. 

Brieven worden onderte
kend met naam en plaats 
van herkomst, tenzij de 
schrijver verzoekt initia
len te gebruiken. 

Anciaux die spreekt van ,,zon-
dcig een koele, beleefde en wel 
wat hoUe hoofsheid". 

Het zogenaamde „bruine" blok 
^vaarvan de oorsprong niet ligt 
bij de kiezer maar bij het on
vermogen van de partijen (de 

Volksunie incluis) om een aantal 
problemen op te lossen die deze 
kiezer toevallig meer aan het 
hart liggen dan de partijbonzen, 
•wordt eens te meer geviseerd als 
de oorzaak van alle k^waad. 

F. Smet, Antwerpen 

^ Zullen 
wet 
eens 
over 
een 

\ landere 
kloof 

? tussen 
1 burger 
- en 

politiek 
hebben? 

N 
U bent van harte welkom bij 

Karel Van Den Berghe 
B.VBA 

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

GENTSESTHENWEG 377 
9300 AALST 
(200 m voor de Vijfriuizen) 
Tel. 053/70.06.64 

PVBA 

J. BORREMANS-COCK 
& KINDEREN 

Algemene Bouwondernemingen 

Gentsestraat 238 
9500 Geraardsbergen 

TeL 054-41.25.89 

Wij bouwen voor u 
sleutel op de deur 

^ DEVRIESE ^ 
woonverlichtinp 

baron ruzettelaan 78 
8310 brugge 4 

>.baan brugge-oosikamp, 
K 050 35 74 04 ^^ 

EEN 
ADVERTENTIE 

IN WIJ EN DE TOEKOMST 
RENDEERT 

02/219.49.30 

Brood- en 
banketbakkeri j 

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

SPECIALITEIT 

VAN ALLE 
GELEGENHEIDSGEBAK 

{Ué&hi^ 

gomt^mtni sm-sCf' CuifOd'OCVn 

.imê 

Zitplaatsen feest
zaal voor 100 per-

J , sonen. Groepen 
7^(0 en bussen op 

afspraak 
j __^ tegen speciale 
mi'^ prijzen - toeristen-

- •- ' menu 295 fr. 

Sedert 1910 
JAN PAUWELS-DE BRAUWER 

Oude Brugstraat 1 6 , 9 2 0 0 Schoonaarde 
TeL 052 -42 .32 .46 

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

Brugge bezoeken is ook 
kennis maken met het 

Vlaams 
Ontmoetingscentrum 

^ D e G u l d e n Spoor 

rechtover ui^ang parking 

't Zand 22 Brugge 
tel. 050-34.30.82 

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

'tboerenhof 
CAFE-RESTAURANT-mmJUR 

Terras - Lunchroom -
Coffeeshop 
Altannira stone grill 

Prijzen voor g roepen 
op aanvraag. 

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

^ » 

HÖ 
N.V. ZAKENKANTOOR 

HERMAN STEENHOUDT 

1 STATIONSPLEIN, 
9500 GERAARDSBERGEN 

TeL (054) 41 30 44 

Woonkrediet 
steeds iets beter! 

Kostuums naar 
maat 

HERENKLEDING 

rmees 
Steenhouwersvest, 52 

ANTW/ERPEN 

nv de winne-fabrisac 

/ mlgTostrsat 128 
/ ' B 9800 Bohoonaarde 

^ ' dendermonds 
OBa/48 33 04 - 42 39 i e 

drukkerij 

typo 
olTset 
repro 
enveloppen 
rx enveloppen 
kettingformulieren 
boekdruk 
direct mail 
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TERUG NAAR HET OOSTFRONT (3) 

EEN VADERLAND OM TE BEMINNEN 
De motieven om naar het Oostfront te vertrekken waren 
voor de vrijwilliger,) zeer uiteenlopend. Sommigen ver
trokken omdat ze thuLi ruzie hadden, anderen omdat ze 
geloofden dat ze een oproep van hun Leider niet naxut zich 
neer mochten leggen. Nog anderen gingen op zoek naar 
avontuur, roem of een karrière bij de elitetroepen die de 
Waffen SS-doldaten waren. Zelden woi) er één reden om te 
vertrekken, en meental waren er duizenden redenen om 
thu'u te blijven. Wetenschapper,) en oud-Ooötfronterö zijn 
het er vandaag over eeru dat twee motievenbundeb 
overheer,)ten bij de Ooétfronterd: Vlaamönationalldme (of 
beter mi^iéchien: anti-belgkume) en anti-kjommuniöme. 
Deze motieven zijn <)terk met elkaar verweven, eigenlijk 
ondeelbaar. Noodgedwongen moeten we dat toch doen: in 
deze en de volgende aflevering nemen we de motivatie van de 
Ooétfronterd onder de loep. 

H
et is moeilijk om je van
daag in te beelden wat 
jonge niannen meer dan 
vijftig jaar geleden be-

•woog om zich vrijwillig te mel
den voor de oorlog aa.n het 
Oostfront. Velen onder hen 
moeten verduiveld goed gewe
ten hebben met welk gevaar 
voor hun leven ze aan zon 
hachelijk avontuur begonnen, 
de namen van de Vlaamse ge
sneuvelden stonden in de kran
ten te lezen. Hoe is het mogelijk 
ge'weest dat zo'n tienduizend 
Vlaamse jongens en mannen be
reid gevonden werden om meer 
dan duizend kilometer van huis 
hun soms nog niet eens vol
groeide lijf in de w^aagschaal te 
werpen ? 

Die vraag kan niet in een hand
omdraai beantwoord worden. 
We peilden naar de persoonlijke 
motivaties van de Oostfronters, 
en stootten op een zeer ver
scheiden waaier van redenen 
om te vertrekken, gaande van 
allerlei persoonhjke aangele
genheden tot zeer maatschap
pelijke. Het komt erop aan door 
de bomen het bos te blijven zien, 
te peilen naar de dominante 
stromingen in cJ die motivaties. 

Verleden week zagen -we hoe de 
^vervingspropaganda sterk ge
politiseerd was: er moest strijd 
gelfverd -worden voor het 
Vlaamse vaderland en tegen het 
mensonwaardige bolsjevisme. 
Anderssoortige argumenten, 
zoals karrière maken in de Waf
fen SS, ofyi; zal iemand zijn m het 
toekonutige Groot-Gerrmmrue Rijk, 
of materiële voordelen verbon
den aan de dienstneming, vor
men slechts een fraktie van de 
propaganda. Historikus Bruno 
De Wever onderscheidt in de do
minante motivaties van de vrij
willigers ,,enerzijds een poli
tieke stroming die de nadruk 
legt op Vlaamsnationalistische 
be-weegredenen, en naarmate de 
oorlog vordert een sterker wor
dende stroming die ge^vonnen is 
voor een Groot-Duits Rijk, en 
anderzijds, vaak daarmee ver
vlochten, een kristelijke stro
ming. Die ankerde in een al 
jaren durende kampagne van 
heel de katolika en rechterzijde 
die fel anti-bolsjevistisch wa
ren." 

Deze beide motieven zijn sterk 
met elkaar vervlochten. De We
ver: ,,Het Vljiamsnationalisme 
heeft zich begin de jaren dertig 
en zeker vanaf '33 toen het VNV 
ontstond, ontpopt als een ek-
streemrechtse politieke forma

tie, waar het anti-bolsjevisme 
totiial vervlochten was met het 
nationalisme. Een Vlaamsnati
onalist was anti-kommunist in 
19-40. Vlaamsnationalisten wa
ren katoliek en rechts. Er ^vas 
geen Vlaamsnationalisme daar
buiten, op individuen en mi-
nuskule groepjes na. En in de 
-werving -waren de twee kom-
ponenten dominant. 

Het anti-kommunisme in de ja
ren dertig moet je bekijken zoals 
het anti-fascisme vandaag. Ie
dereen was anti-kommunist, be
halve de kommunisten zelf. Ook 
de sociahsten -waren sterk 
anti-kommunist. De kommunis
ten -waren hun pohtieke kon-
kurrenten. De beeldvorming 
van de bloeddorstige Stalin en 
de vermoorde nonnen en de 
opgegraven priesterlijken van 
de Spaanse burgeroorlog e tc , 
maakte indruk." 

BELGICA DELENDA EST 
In een volgende bijdrage gaan 
we verder in op dit anti-bol-
sje-visme. In deze bijdrage be
perken we ons hoofdzakehjk tot 
de nationalistische en anti-Bel
gische motieven. Sterker dan 
vandaag in het federale België 
-waren de Vlaamsnationalisten 
voor en tijdens de tweede -we
reldoorlog tegelijk virulent 
anti-Belgisch. We laten hierover 
de Oostfronters zelf aan het 
-woord. 

Odwatd Van Ooteghem: „Ik her
inner me dat, cJs we in de ka
zerne in Polen aankwamen, een 
van onze eerste heldendaden 
het kapotscheuren of verbran
den was van onze Belgische 
identiteitskaarten. Wij -wüden 
geen Belgen zijn. Ook die toe
stand kan je nu moeilijk in
schatten. Nu is er een soort 
haat-liefde-verhouding met Bel
gië. Men aanvaardt België min 
of meer, de ene minder, de an
dere meer. Maar toen -was de 
Vlaamse be-weging een echte 
militante anti-Belgische bewe
ging. La Belgujue, quelle crève, 
weet je wel. Dat is een verwijt 
dat ik maak aan heel wat re
portages over de koUaboratie of 
-wat ermee scimenhangt. Men 
gaat niet naar de kern van de 
zaak. Men spreekt niet over de 
behandeling van de Vlamingen 
in de Belgische staat. Men 
spreekt niet over de behande
ling van de Frontsoldaten in 
'14-'18. Men zegt niet dat de 
Frontsoldaten die als idealisten 
vertrokken zijn, als Belgicisten 
zelfs, lees er de geschriften van 

VEIDiDIGEN HUN VADERIAHO l » DE 

%4̂  STUIIM8RI6ADE 
LANGEMARCH 

OOK Or3 HOORT ERBP 
MKLDT U A A N mta HST 

ERSATZKOKIANDO OER WAFFEN » 

ETTA PATRIl 
E N O A O E TOI A I-A 

BHIGADEoTISSAyT 
m W A L L O M I * 
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Tweetalige wervlngdpropaganda in 
wordt van een Sturmbrigade, een 

professor DaeLi maar op na, te
ruggekomen zijn als verbitterde 
anti-patriotten. En ze hebben 
hun verbittering aan ons mee
gegeven. Belg ka delenda eót, dat 
-was onze leuze. 

Wanneer de koUaboratie dus 
ontstaan is, is dat volgens mij 
voor 90% te danken aan de 
Belgische staat zelf. Hadden -wij 
een vaderland gehad om te be
minnen, dan hadden -wij dat 
vaderland -waarschijnhjk even 
enthoesiast verdedigd als -we het 
nu bestreden hebben. Dat is 
volgens mij het Leitmotiv ge
weest. We zouden desnoods met 
de duivel samenge-werkt hebben 
om de zelfstandigheid van 
Vlaanderen te verwerven en 
België te vernietigen." 

Jan Vinex: „Die anti-Belgische 
houding -was als volgt te ver
klaren, want dat vergeten er 
vandaag veel te zeggen: -wij had
den een hekel aan de Belgische 
staat. Omdat de Belgische staat 
ons als Vlamingen altijd al ach
teruitgestoken had. We kwa
men uit de norméialschool, mjiar 
voor de Vlamingen -Wcis er ner
gens plaats. Stationschefs, post
meesters, ambtenaren, alle 
openbare funkties in Vlaande
ren voor de oorlog -waren bezet 
door Walen of Brusselaars. De 
Vlamingen kw^amen niet Jian 
bod. Onze Vlaamse strijd was 
evenzeer een sociale strijd. Wij 
dachten dat wij onze rechten als 
Vlamingen zouden kunnen ver
krijgen met de Duitsers. Dat 
\vas ons doel: met de Duitsers in 
deze staat ons recht verkrij
gen." 

Omer Schoofd: ,,Ge zijt te jong om 
het te -weten. Mijn vader stond 
bekend als flamingant. Hij -was 
echter geen flamingant, -wel een 
bewuste Vlaming. Hij sprak 
Nederlands, zoals ik nu in mijn 
huis. Maar we -woonden in 
Brussel. Dus ging hij door voor 
een flamingant, ge-woon omdat 
hij Nederlands sprak. Hij w^as 
een wagenmaker, van Lim
burgse afkomst en -werkte cian 
de stad. Op zekere dag -wou hij 
ploegleider worden. Ik zie hem 
nog altijd bezig, ik -was een kind 
van zeven jaar. Hij deed alle 
moeite om schoon te schrijven, 
in 't Frans dan nog. Maar dan 
k-wam het bericht: ga ne va poj. 
C'eót unflamingant, had hij horen 
zeggen. Als kind onthou je dat. 
Die -wrok. 

We waren met zes kinderen 
thuis. In de dichtstbijgelegen 
school verliep jiUes in 't Frans. 

• • « 

waren. 
senten.' 

• ff 

Het ging om de ak 

het centrum van BriudeL Merk op dat er voor de Vlamingen gedproken 
Duitde term, en voor de Franótaligen van een Brigade d'Addaut. 
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Mijn vader -vroeg of er geen 
Nederlands klasje kon komen. 
Na veel palabers is dat in orde 
gekomen. Ze noemden het 
Vlaams klasje ?e luizenklaj. Weet 
je -waarom ? De kinderen die in 
het Vlaams klasje zaten kwamen 
uit grote Vlaamse gezinnen die 
mijn vader gemobiliseerd had. 
Ga nu eens kijken naar die 
school? N staat erop, Neder
landstalig onderwijs." 

Wat het anti-belgicisme van veel 
aanhangers van de nieu-we 
orde-bewegingen nog heeft aan
gewakkerd, was de terugkeer 
van de weggevoerden van mei '40. 
Aan de vooravond van het uit
breken van de oorlog zette de 
Belgische Staatsveiligheid deze 
als staatsgevaarlijke heden ge-
brandmerkten op transport 
naar Frankrijk, waar ze in een 
koncentratiekamp opgesloten 
werden. In Abbeville -werd Ver-
dinaso-leider Jorid Van Severen 
doodgeschoten. De doorzeefde 
hoed van Van Severen werd 
naderhand als een relik-wie naar 
Vlaanderen teruggebracht. Au
gust Bornui trok na zijn terugkeer 
uit Frankrijk van dorp tot dorp 
om te vertellen hoe hij daar 
vernederd werd, geslagen en 
geschopt, en ged-wongen -werd 
zijn eigen urine op te drinken. 
Op de toehoorders, die dr. 
Borms vereerden en haast ver
afgoodden, maakte dit een 
enorme indruk. 

DUITSKIUONSE KLIEK 
Nationaal-sociahstische motie
ven k-wamen, zeker in het begin 
van de -werving minder voor. 
Enkele van onze gesprekspart
ners maakten zelf een onder
scheid tussen "Vlaamsnatio-
nale" en "nationaal-socialisti
sche" motieven. 

Toon Van Overötraeten: „Ik heb 
getekend in mei '43. Ik zou 
zeventien jjiar worden in juni. Ik 
tekende voor het Vlaams Le
gioen. Op dat ogenblik -was de 
beslissing al gevallen om het 
legioen om te dopen tot de 
Sturmbrigade Langemarck, maar 
daar -was ik toen niet van op de 
hoogte. Er was een duidelijk 
pohtiek verschil. Wie koos voor 
het Vlaams Legioen, had door-
gcians traditionele Vlaamsnati-
onale en/of kristelijke motieven. 
Bij wie uitdrukkelijk voor de SS 
opteerde, lag dat soms wel an
ders. Die mensen hadden door
gaans andere motieven dan de 
traditionele Vlaamse en kris
telijke. Wat niet -wil zeggen dat 
die anti-Vlaams of anti-kristeüjk 

Bert De Gruyter: ,,Elias had in 
augustus '43 de werving (red.: 
namens het VNV) stopgezet. Nog 
tot en met Milowitz (red.: de 
legerplaats waar de omjchakeling 
van Legioen naar Sturmbrigade 
plaatsvond) k-wam er een ge
mengd gezelschap van rekruten 
aan. Al wie daarna gekomen is, 
dat w^aren -wat -wij de Duitd-
kdjonde klielz noemden. Dat wa
ren er ofwel die het veiliger 
vonden om naar het Oostfront 
te vertrekken, ofwel die wer
kelijk pro-Duits waren. Maar 
het gros van het Vlaams Le
gioen was VNV of Dinaso. Na 
Milo-witz -was nog een minder
heid die aank-wam in het Le
gioen VNV-er." 

OdwaJd Van Ooteghem: ,,Het is 
natuurlijk zo dat de natio
naal-socialistische propeiganda 
op de duur ook een grote rol 
heeft gespeeld. O p zeker ogen
blik kw^amen er Vlaamse re
kruten uit de fabrieken in 
Duitsland bij ons, ge-worven 
door de De Vlag. Zij -waren eer
der door sociale motieven be
wogen om in Duitsland te gaan 
-werken: uitstekende sociale 
voorzieningen, kosteloze ge
neeskundige verzorging, soci-
aalkultureel werk, toerisme. De 
arbeiders in Duitsland hadden 
een gans andere status dan de 
arbeiders in Vlaanderen. Zij 
Vlierden ginder met meneer cian-
gesproken, de grote Duitse 
syrnfonische orkesten kwamen 
optreden in de bedrijven, er 
-werden cruises voor de arbei
ders georganiseerd naar Egypte 
en Noorwegen. Het natio-
naal-socialisme heeft immers 
geprobeerd op sociaal vlak een 
en ander te verwezenlijken, en 
-was erin geslaagd dingen te re
aliseren waarvan de arbeiders 
hier alleen konden dromen. Be
gin 1942 waren er in Duitsland 
meer dan 240.000 vrij-willige ar
beiders uit België. Het is een 
-weinig bekend aspekt, maar het 
nationaal-socialisme was ook 
socialisme. Het grootste deel 
van de aanhang van Hitler be
stond uit arbeiders. Hoeda-
nook, de motivatie van de ar
beiders die bij ons k-wamen lag 
wel enigszins anders." 

Peter Dejaegher 

Volgende week: anti-boUjevidti-
dche motieven en het belang van 
de Leider. 
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